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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 

 
االتحاُد  ، الذي أعده"عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطةدليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �� "ت الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن ب��جمة قام

 الدو�� للمحاسب�ن بدعم من ��نة امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة التا�عة لالتحاد.
 

يقومون بتقديم ا��دمات للم�شآت وتمثل هذه ال��نة مصا�� ا��اسب�ن املهني�ن الذين �عملون �� امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة وغ��هم من ا��اسب�ن املهني�ن الذين 
 الصغ��ة واملتوسطة.

بالهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن من خالل الرابط: و�مكن تحميل هذا امل�شور لالستخدام ال����� غ�� التجاري من املوقع اإللك��و�ي ا��اص 
https://socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Digital-Library/Free-Books.aspx باالتحاد، كما يمكن تحميل ال���ة اإلنجل��ية من املوقع اإللك��و�ي ا��اص 

 والنص املعتمد هو النص امل�شور باللغة اإلنجل��ية.. www.ifac.org/smp: من خالل الرابط الدو�� للمحاسب�ن

 و�خدم االتحاد الدو�� للمحاسب�ن املص��ة العامة و�عزز مهنة ا��اسبة عن طر�ق:
 تقديم الدعم لتطو�ر معاي�� دولية عالية ا��ودة؛ 
 ال���يع ع�� إقرار هذه املعاي�� وتطبيقها؛ 
  املهنية؛بناء الكفاءات لدى هيئات ا��اسبة  
 ��عن قضايا املص��ة العامة. التعب  

 

امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة ل��صول ع�� املز�د من املعلومات، الرجاء إرسال رسالة إلك��ونية إ�� السيد كر�ستوفر أرنولد، رئ�س فر�ق امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة/ 
 .ChristopherArnold@ifac.orgواألبحاث ع�� ال��يد اإللك��و�ي 

 
 
 

 واألوراق االس�شار�ة وسائر امل�شورات ا��اصة باالتحاد الدو�� للمحاسب�ن قام ب�شرها االتحاد وحقوق تأليفها و�شرها محفوظة لالتحاد. ع�� العموم مسودات العرض
ادًا ع�� محتوى هذا امل�شور، سواًء �ان س�ب هذه وال يتحمل االتحاد الدو�� للمحاسب�ن املسؤولية عن ا��سائر ال�� ت��ق بأي ��ص يتصرف، أو يمتنع عن التصرف، اعتم

 ا��سارة اإلهمال أو غ�� ذلك.
" �� عالمات تجار�ة وعالمات خدمة م��لة لالتحاد الدو�� IFAC" واالختصار "International Federation of Accountantsشعار االتحاد الدو�� للمحاسب�ن واالسم "

 .العالم دول  للمحاسب�ن �� الواليات املتحدة وسائر
محفوظة لالتحاد الدو�� للمحاسب�ن. جميع ا��قوق محفوظة. و�لزم ا��صول ع�� موافقة خطية من االتحاد ل��� هذا املس�ند أو تخز�نھ  ٢٠١٨© حقوق التأليف وال�شر 

 permissions@ifac.org لاستخدامھ للغرض ال����� غ�� التجاري فحسب. لالتصا �� حالأو إرسالھ أو إعداد ��� أخرى مشا��ة لھ، إال 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 

 الف�رس
 

 رقم الصفحة مرجعية إ�� معاي�� املراجعة الرئ�سية إحاالت ا��زء األول 

 د  تم�يد
 ه  طلب ا��صول ع�� التعليقات

 ١  كيفية استخدام الدليل .١
 ٥  الدولية للمراجعةاملعاي��  .٢

 ١١  املفا�يم الرئ�سية
 ١١ ٢٢٠، ٢٠٠، ١رقابة ا��ودة  قواعد سلوك وآداب املهنة، ومعاي�� املراجعة، ورقابة ا��ودة .٣
 ٢٣ معاي�� متعددة نظرة عامة -املراجعة ع�� أساس ا��اطر  .٤
 ٣٩ ٣١٥ الغرض وامل�ونات -الرقابة الداخلية  .٥
 ٦٢ ٣١٥ املالية إقرارات القوائم .٦
 ٦٩ ٣٢٠ األهمية ال�س�ية وخطر املراجعة .٧
 ٧٩ ٣١٥، ٢٤٠ إجراءات تقييم ا��اطر .٨
مة .٩  ٨٩ ٥٠٠، ٣٣٠، ٣٠٠، ٢٤٠ االستجابة للمخاطر املقيَّ

 ٩٩ ٥٢٠، ٥٠٥، ٣٣٠ إجراءات املراجعة اإلضافية .١٠
 ١١٨ ٥٤٠ التقديرات ا��اس�ية .١١
 ١٢٦ ٥٥٠ األطراف ذات العالقة .١٢
 ١٣٥ ٥٦٠ األحداث الالحقة .١٣
 ١٤١ ٥٧٠ االستمرار�ة .١٤
ث( ٢٥٠ م��ص بمتطلبات معاي�� املراجعة األخرى  .١٥  ، ٦٠٠، ٥١٠، ٥٠١، ٤٠٢)، اُ��دَّ

٧٢٠، ٦٢٠، ٦١٠ 
١٥٠ 

 ،٣٠٠، ٢٤٠، ٢٣٠، ٢٢٠، ١رقابة ا��ودة  توثيق أعمال املراجعة .١٦
٣٣٠،  ٣١٥ 

١٩٥ 

 ٢٠٨ ٧٠١،  ٧٠٠ القوائم املاليةت�و�ن رأي ��  .١٧
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 الف�رس

 رقم الصفحة مرجعية إ�� معاي�� املراجعة الرئ�سية إحاالت ا��زء الثا�ي

 د  تم�يد
 ه  طلب ا��صول ع�� التعليقات

 ١  كيفية استخدام الدليل .١
 ٥  مقدمة عن دراسات ا��الة .٢

   املرحلة األو��: تقييم ا��اطر
 ١٥  نظرة عامة -تقييم ا��اطر  .٣

   األ�شطة املبدئية
 ١٩ ٣٠٠، ٢٢٠، ٢١٠، ١رقابة ا��ودة  قبول االرتباط واالستمرار فيھ .٤

   التخطيط للمراجعة
 ٣٥ ٣٠٠ االس��اتيجية العامة للمراجعة .٥
 ٤٥ ٤٥٠، ٣٢٠ تحديد األهمية ال�س�ية واستخدامها .٦
 ٦٠ ٣١٥، ٣٠٠، ٢٤٠ مناقشات فر�ق املراجعة .٧

   تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر
 ٦٨ ٣١٥، ٢٤٠ التعرف عليھ -ا��طر املالزم  .٨
 ٩٣ ٣١٥، ٢٤٠ تقييمھ -ا��طر املالزم  .٩

 ١٠٣ ٣٣٠، ٣١٥، ٢٦٠، ٢٤٠ ا��اطر املهمة .١٠
 ١١٣ ٣١٥ فهم الرقابة الداخلية .١١
 ١٢٦ ٣١٥ تقو�م الرقابة الداخلية .١٢
 ١٥٣ ٢٦٥ الرقابة الداخلية اإلبالغ عن أوجھ القصور �� .١٣
 ١٦٣ ٣١٥ ختام مرحلة تقييم ا��اطر .١٤

   املرحلة الثانية: االستجابة للمخاطر
 ١٧٤ – نظرة عامة -االستجابة للمخاطر  .١٥
 ١٧٧ ٥٠٠، ٣٣٠، ٣٠٠، ٢٦٠ خطة املراجعة املستجيبة للمخاطر .١٦

 ١٩٦ ٥٣٠، ٥٠٠، ٣٣٠ تحديد مدى االختبارات .١٧
 ٢٢٢ ٢٣٠ األعمال املنفذة توثيق .١٨
 ٢٢٦ ٥٨٠ اإلفادات املكتو�ة .١٩

   املرحلة الثالثة: إعداد التقر�ر
 ٢٣٧ – نظرة عامة -إعداد التقر�ر  .٢٠
 ٢٤٠ ٥٤٠، ٥٢٠، ٤٥٠، ٣٣٠، ٢٢٠ تقو�م أدلة املراجعة .٢١
 ٢٥٧ ٤٥٠، ٢٦٥، ٢٦٠ االتصال بامل�لف�ن با��وكمة .٢٢
 ٢٦٧ ٧٠٥ املراجعالتعديالت ع�� تقر�ر  .٢٣
 ٢٧٩ ٧٠٦، ٥٧٠ فقرات لفت االن�باه وفقرات أمور أخرى  .٢٤
 ٢٨٦ ٧١٠ املعلومات املقارنة .٢٥
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

  تم�يد

 الصادر عن االتحاد الدو�� للمحاسب�ن. دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �� عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطةمرحبًا بكم �� اإلصدار الرا�ع من 

، قام مجلس املعاي�� الدولية للمراجعة والتأكيد بإنجاز مشروعات تتعلق باستخدام عمل املراجع�ن الداخلي�ن؛ ٢٠١١ومنذ اإلصدار الثالث الذي تم �شره �� عام 
ولذلك تم تحديث اإلصدار الرا�ع تبعًا لهذه التغي��ات  واإلفصاحات وعدم االل��ام باألنظمة واللوائح.ومسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات األخرى؛ وتقر�ر املراجع؛ 

والتأكيدات  كتاب إصدارات املعاي�� الدولية لرقابة ا��ودة واملراجعة والفحص من ٢٠١٧-٢٠١٦ال�� تمت مؤخرًا �� معاي�� املراجعة، بحيث ي�ون متفقًا مع ���ة عام 
ة العرض. ووعيًا منا بأن ولقد اغتنمنا الفرصة أيضًا لتنقيح �عض ا��توى الف�� و�دخال �عض التحس�نات األخرى الطفيفة ع�� طر�ق .وا��دمات ذات العالقة األخرى 

 العديد من املستخدم�ن ر�ما ي�ونون بصدد ترجمة الدليل، فقد حاولنا قدر املستطاع جعل التنقيحات �� هذا اإلصدار عند حدها األد�ى.

الذي أصبح اآلن جمعية ا��اسب�ن القانوني�ن �� -، وجرى إعداده �� البداية بالتعاون مع املعهد الكندي للمحاسب�ن القانوني�ن ٢٠٠٧وقد تم �شر الدليل ألول مرة �� عام 
اي�� وتقديم أمثلة توضيحية ��دف تمك�ن ا��اسب�ن القانوني�ن من اك�ساب فهم عميق لعمليات املراجعة ال�� تتم وفقًا للمعاي�� الدولية للمراجعة من خالل شرح املع -كندا

يمكن للمحاسب�ن القانوني�ن استخدامھ عند تنفيذ عمليات املراجعة ع�� أساس ا��اطر للم�شآت الصغ��ة  لها. و�قدم الدليل ن��ًا عمليًا لكيفية تنفيذ املراجعة،
الت�لفة، مما يمك��م من خدمة  واملتوسطة. ومن شأن هذا الدليل �� ��اية املطاف أن �ساعد ا��اسب�ن القانوني�ن �� تنفيذ عمليات مراجعة عالية ا��ودة وفعالة من حيث

 الصغ��ة واملتوسطة واملص��ة العامة �ش�ل أفضل. امل�شآت

�ب�� استخدامها كم��ق لدعم و�قدم الدليل إرشادات غ�� ملزمة �شأن تطبيق معاي�� املراجعة. وال ي�ب�� استخدام اإلرشادات كبديل عن قراءة معاي�� املراجعة، ولكن ي
توسطة. وال ي�ناول الدليل جميع ا��وانب املتعلقة بمعاي�� املراجعة وال ي�ب�� استخدامھ ألغراض تحديد أو التطبيق امل�سق لهذه املعاي�� عند مراجعة امل�شآت الصغ��ة وامل

 إثبات االل��ام بتلك املعاي��.

، قام االتحاد ة واملتوسطةدليل رقابة ا��ودة �� امل�اتب الصغ�� و��دف مساعدة الهيئات األعضاء ع�� تحقيق االستفادة القصوى من هذا الدليل واإلصدار املرتبط بھ، 
كيفية  �شأناق��احات  الدليل املصاحب��دف دعم استخدام األدلة ألغراض التعلم والتدر�ب. و�تضمن  ،إضافية اً مواد يضم، مصاحبالدو�� للمحاسب�ن بإعداد دليل 

�ون لت�ناسب مع االحتياجات ا��اصة ب�ل م��ا وظروف الدول ال�� �عمل استفادة الهيئات وامل�اتب األعضاء �� االتحاد الدو�� للمحاسب�ن من األدلة اإلرشادية بأفضل ما ي
 ف��ا.

اس�ية ورقابة ا��ودة ، وال�� من بي��ا التقديرات ا��وقت إعداد هذا الدليل ��لس املعاي�� الدولية للمراجعة والتأكيد القائمة باملشروعات ور�ما ي�ون لدى القراء اهتمام
ث) وتحليالت البيانات. غ�� أن هذا الدليل ال يقدم بأي حال من األحوال توقعات عن التغي��ات ا��تملة �� هذه ا��االت. ٣١٥ومعيار املراجعة   (اُ��دَّ

ومتا�عتنا  www.ifac.org/SMP التحاد الدو�� للمحاسب�ن ع�� الرابطوأخ��ًا، نرحب بالقراء لز�ارة املساحة ا��صصة للم�اتب الصغ��ة واملتوسطة ع�� املوقع اإللك��و�ي ل
ابة لالطالع ع�� املز�د من التفاصيل عن أعمال ��نة امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة التا�عة لالتحاد الدو�� للمحاسب�ن، ونرحب ��م كذلك �� بو  IFAC_SMP@ع�� تو��� ع�� 

 املقاالت.) ملطالعة مجموعة واسعة من املوارد واألخبار و www.ifac.org/Gatewayاملعرفة العاملية (
 

 موني�ا فورس��

 رئ�س ��نة امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة
 االتحاد الدو�� للمحاسب�ن

  ٢٠١٨أبر�ل 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

  طلب ا��صول ع�� التعليقات 

 مل��م هوللتحس�ن. ومن ثّم، فال أنھ قابل وع�� مستوى عاٍل من ا��ودة، إ هذا الدليل مفيٌد أن رى االتحاد الدو�� للمحاسب�ن ي هذا هو اإلصدار الرا�ع من الدليل. ورغم أن
 ممكنة. استفادةاملعاي�� ا��الية وتحقيقھ ألك�� ا�ساقھ مع بتحديث هذا الدليل بصورة منتظمة، لضمان 

رحب ع�� األخص بوجهات النظر حول �و�رحب االتحاد بتلقي التعليقات من هيئات وضع املعاي�� الوطنية والهيئات األعضاء �� االتحاد وا��اسب�ن القانوني�ن وغ��هم. و 
 :اآلتيةال�ساؤالت 

 كيف �ستخدمون هذا الدليل؟ هل �ستخدمونھ ع�� س�يل املثال كمادة تدر��ية، أو كدليل مرج�� عم��، أم بطر�قة أخرى؟ .١

 أعمال مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة؟ يكفيهل ترون أن هذا الدليل معد بحيث يالئم بما  .٢

 ؟ إذا �انت اإلجابة ال، هل يمكنكم اق��اح آلية لتحس�ن ذلك؟سهل التصفح هل تجدون الدليل .٣

 ما الطرق األخرى باعتقادكم ��عل الدليل أك�� فائدة؟ .٤

 تفاصيل.تم وضعها اس�نادًا إ�� هذا الدليل؟ إذا �انت اإلجابة �عم، ير�� ذكر ال –كمواد تدر��ية ونماذج وقوائم تحقق و�رامج  –هل أنتم ع�� علم بأي منتجات  .٥
 

ل��يد اإللك��و�ي: ير�� إرسال املالحظات إ�� السيد كر�ستوفر أرنولد، رئ�س فر�ق امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة/ امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة واألبحاث ع�� ا
ChristopherArnold@ifac.org 

 
 +١ ٢١٢-٢٨٦-٩٥٧٠ الفاكس:

 International Federation of Accountants العنوان ال��يدي:
 529 Fifth Avenue 

 New York, NY 10017, USA 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  إخالء املسؤولية 

��دف هذا الدليل إ�� مساعدة ا��اسب�ن القانوني�ن �� تطبيق املعاي�� الدولية للمراجعة عند مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة، وال 
يقصد بھ أن ي�ون بديًال عن املعاي�� نفسها. وعالوًة ع�� ذلك، ي�ب�� ع�� ا��اسب القانو�ي االستفادة من هذا الدليل �� ضوء حكمھ 

االتحاد الدو�� الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن وال تحمل ت��قائق والظروف ال�� تنطوي عل��ا �ل مراجعة �عي��ا. وال امل�� وا
 للمحاسب�ن أية مسؤولية أو ال��ام قد ي�شأ، بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة، ن�يجة استخدام هذا الدليل وتطبيقھ.
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توسطة. ومع ذلك، ال ي�ب�� تكمن الغاية من هذا الدليل �� تقديم إرشادات عملية للمحاسب�ن القانوني�ن الذين يقومون ب�نفيذ ارتباطات مراجعة للم�شآت الصغ��ة وامل
 استخدام أية مادة واردة �� الدليل كبديل ألي مما ي��:

  معاي�� املراجعة وف�م�اقراءة 
املعاي�� الدولية لرقابة ا��ودة واملراجعة والفحص والتأكيدات  إصداراتيف��ض أن ا��اسب�ن القانوني�ن قد قاموا بقراءة نصوص املعاي�� الدولية للمراجعة الواردة �� 

التا�� ع اإللك��و�ي للهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن ع�� الرابط املوق مجانًا من ا� يمكن تحميله�، والوا��دمات ذات العالقة األخرى 
https://socpa.org.sa/Socpa/Professional-standards/International-Standards/2024.aspx  صفحة امل�شورات واملوارد ع�� املوقع اإللك��و�ي ��لس ومن

 ,Handbooks“حسب  (استخدم التصفية www.ifac.org/auditing-assurance/publications-resourcesاملعاي�� الدولية للمراجعة والتأكيد ع�� الرابط التا�� 
Standards, and Pronouncements”.(  من  ١٩الفقرة نص تو) لدى املراجع فهم لنص املعيار ب�املھ، بما �� ذلك املواد يتوفر أن وجوب ) ع�� ٢٠٠معيار املراجعة

ول أيضًا ع�� معاي�� املراجعة، وكذلك األسئلة الشا�عة و�مكن ا��ص التطبيقية واملواد التفس��ية األخرى، من أجل فهم أهدافھ وتطبيق متطلباتھ بالش�ل ال��يح.
 .center-assurance/clarity-www.ifac.org/auditing ع�� الرابط التا�� اتوغ��ها من املواد الداعمة، من مركز التوضيح

 ��استخدام ا��كم امل 
 �ل ارتباط �عينھ.ال�� ينطوي عل��ا امل�� ع�� أساس ا��قائق والظروف ا��اصة باملكتب و �غية تطبيق معاي�� املراجعة بفاعلية، يلزم ممارسة ا��كم 

املستخدم الرئ���� لهذا الدليل، إال أن الدليل ��دف إ�� مساعدة جميع ا��اسب�ن القانوني�ن �� تطبيق معاي�� ال�� من املتوقع أن ت�ون ورغم أن امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة �� 
 � عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة.املراجعة ع�

 :تيةآلاو�مكن استخدام الدليل لألغراض 

  للمراجعة ال�� تتم وفقًا للمعاي�� الدولية للمراجعة؛ أك�� عمقاً اك�ساب فهم 

 مھ �� األعمال اليومية، و�أساس للدورات إعداد دليل للموظف�ن (يتم استكمالھ حسب الضرورة باملتطلبات ا��لية واإلجراءات ا��اصة باملكتب) ليتم استخدا
 التدر��ية ودراسات ومناقشات األفراد؛

 .املساعدة �� ضمان اتباع املوظف�ن ملن�� ثابت عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها 

ارتباط املراجعة. ومع ذلك، تنطبق نفس املبادئ العامة ع�� و�ش�� هذا الدليل �� الغالب إ�� فر�ق االرتباط، وهو ما �ع�� ضمنًا وجود أك�� من مراجع واحد مشارك �� تنفيذ 
 ارتباطات املراجعة ال�� ينفذها ��ص واحد فقط (ا��اسب القانو�ي).

 

 إعادة إصدار الدليل وترجمتھ وتكييفھ ١ /١

ع�� األطراف املعنية ال�� ترغب �� إعادة إصدار هذا الدليل و��ب��  .، و�عمل ع�� ت�س�� ذلكإعادة إصدار م�شوراتھ وترجم��ا وتكييفهاع�� ���ع االتحاد الدو�� للمحاسب�ن 
 .permissions@ifac.org االتحاد ع�� ال��يد اإللك��و�يب االتصالأو ترجمتھ أو تكييفھ 

 كيفية استخدام الدليل .١
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 محتوى الفصول وترتي��ا ٢ /١

 هذا الدليل �� جزأين كما ي��:بدًال من تقديم م��ص ل�ل معيار بال��ت�ب، تم تنظيم 
  املفاهيم الرئ�سية -ا��زء األول 
  اإلرشادات العملية -ا��زء الثا�ي 

س�ية واإلقرارات والرقابة الداخلية وهذا هو ا��زء األول من الدليل، وهو يقدم نظرة عامة عن عملية املراجعة بأكملها و�ناقش املفاهيم األساسية للمراجعة مثل األهمية ال�
مة. و�شتمل أيضًا ع�� م��ص ملتطلبات معاي  �� املراجعة ال�� تتعلق بما ي��:و�جراءات تقييم ا��اطر واستخدام إجراءات املراجعة اإلضافية �� االستجابة للمخاطر املقيَّ

 االت؛مجاالت محددة مثل التقديرات ا��اس�ية واألطراف ذات العالقة واألحداث الالحقة واالستمرار�ة وغ��ها من ا�� 
 متطلبات التوثيق؛ 
 .ت�و�ن رأي �� القوائم املالية 

��ا تنفيذ املراجعة، بدءًا من قبول العميل و�ركز ا��زء الثا�ي من الدليل ع�� كيفية تطبيق املفاهيم ال�� تم توضيحها �� ا��زء األول. وهو ي�بع املراحل املعتادة ال�� ينطوي عل
 بة للمخاطر وتقو�م أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا وت�و�ن رأي مراجعة مناسب.والتخطيط وتقييم ا��اطر ثم االستجا

 
 م��ص ترت�ب الدليل

 تم ترت�ب �ل فصل �� كال جزأي هذا الدليل ع�� النحو اآل�ي:

 عنوان الفصل 

  اقتباس -مخطط عملية املراجعة 
 ) لتحديد األ�شطة ال�� ي�ناولها الفصل بالتحديد.االقتضاءعند تحتوي معظم الفصول ع�� اقتباس من مخطط عملية املراجعة (

 محتوى الفصل 
 �شرح هذا القسم محتوى الفصل والغرض منھ.

 معاي�� املراجعة ذات الصلة 
املتطلبات ذات الصلة، تبدأ معظم الفصول �� هذا الدليل ببعض االقتباسات من معاي�� املراجعة ال�� ُ�عد ذات صلة بمحتوى الفصل. و�شتمل هذه االقتباسات ع�� 
طبيقية وع�� �عر�فات و�� �عض ا��االت، ع�� األهداف (يتم تظليلها أحيانًا �ش�ل منفصل إذا �ان الفصل يركز �ش�ل رئ���� ع�� معيار مراجعة مع�ن) واملواد الت

، أو أن معاي�� املراجعة األخرى �� الدليل بصفة خاصةذكرها  يرد�� لم مختارة. وال ُيقصد من تضم�ن هذه االقتباسات اإليحاء بأن املواد األخرى الواردة �� املعيار وال
ذا صلة بمحتوى �ل فصل �عينھ. فع�� س�يل املثال،  ال�� تتعلق باملوضوع محل النقاش، ال يلزم مراعا��ا. بل إن هذه االقتباسات �عتمد ع�� تقدير املؤلف�ن ملا ُ�عّد 

 .اثن�نطوال عملية املراجعة، ولكن لم يتم تناولها إال �� فصل أو  ٣٠٠و ٢٢٠و ٢٠٠تنطبق متطلبات معاي�� املراجعة 

 نظرة عامة ومواد الفصل 
 ما ي��:ع�� قسم النظرة العامة �� �ل فصل يحتوي 

 اقتباسات من معاي�� املراجعة املنطبقة؛ –
 ي�ناولھ الفصل. ع�� مانظرة عامة  –

ات الصلة. وقد �شتمل ذلك و��� النظرة العامة مناقشة أك�� تفصيًال للموضوع محل النقاش و�رشادات/ من��ية عملية خطوة بخطوة حول كيفية تطبيق معاي�� املراجعة ذ
) ال�� تنطبق ع�� ٨٠٠بخالف سلسلة معاي�� املراجعة املرجعية إ�� معاي�� املراجعة املنطبقة. ورغم أن الدليل يركز �ش�ل حصري ع�� معاي�� املراجعة ( اإلحاالتع�� �عض 

أيضًا إ�� قواعد سلوك وآداب املهنة للمحاسب�ن املهني�ن الصادرة عن مجلس املعاي�� الدولية لقواعد سلوك قد تمت اإلشارة عمليات مراجعة املعلومات املالية التار�خية، ف
) "رقابة ا��ودة للم�اتب ال�� تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم املالية وارتباطات ١ملعيار الدو�� لرقابة ا��ودة (وآداب املهنة للمحاسب�ن (قواعد سلوك وآداب املهنة) وا

 التأكيد األخرى وارتباطات ا��دمات ذات العالقة".

 نقاط يلزم مراعا��ا 
سهل عدم االن�باه لها، أو عندما ي�ون من �ية �شأن مسائل املراجعة ال�� يحتوي الدليل ع�� عدد من النقاط ال�� يلزم مراعا��ا. وتوفر هذه النقاط إرشادات عمل
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 ا��تمل أن يواجھ ا��اسبون القانونيون صعو�ة �� اس�يعاب مفاهيم معينة وتطبيقها.

 دراسات ا��الة التوضيحية 
الدليل ع�� دراس�� حالة. و�� ��اية العديد من فصول ا��زء الثا�ي، يتم  لشرح الطرق ال�� يمكن تطبيق معاي�� املراجعة ��ا �� الواقع العم��، يحتوي ا��زء الثا�ي من

 لالطالع ع�� تفاصيل دراسات ا��الة.هذا الدليل ل ا��زء الثا�يالفصل الثا�ي من مناقشة من���ن محتمل�ن لتوثيق تطبيق متطلبات املعاي��. ُير�� الرجوع إ�� 

ضيح ال أك��. والتوثيق املقدم هو اقتباس �سيط من أحد ملفات املراجعة النموذجية، وهو يو�� طر�قة واحدة دراسات ا��الة والتوثيق املقدم هما لغرض التو 
 يمكن اتباعها لالل��ام بمتطلبات املعاي��. وال �عرض البيانات والتحليالت والتعليقات املقدمة إال �عض الظروف واالعتبارات ال�� يلزممن الطرق ا��تملة ال�� فحسب 

 ، يجب ع�� املراجع ممارسة ا��كم امل��.دائماً  ا��ال املراجع تناولها �� عملية املراجعة. وكما هوع�� 

موظفًا بدوام  ١٥تزاول �شاط تص�يع األثاث و�عمل ��ا  ،�عتمد دراسة ا��الة األو�� ع�� م�شأة وهمية �� "دفتا لألثاث". و�� م�شأة محلية مملوكة إلحدى العائالتو 
هي�ل تنظي�� �سيط، ومستو�ات إدار�ة معدودة، ومعا��ة �سيطة للمعامالت. و�ستخدم قسم ا��اسبة إحدى حزم ال��مجيات القياسية ع�� مل�شأة ا تحتوي �امل. و 

 املتاحة �� السوق.

إضافة إ�� مالكها ومسؤول  �اثنان بدوام ك��عتمد دراسة ا��الة الثانية ع�� م�شأة وهمية أخرى �� "�ومار وشر�اه". و�� م�شأة متناهية الصغر �عمل ��ا موظفان و 
 حسابات �عمل بدوام جز�ي.

 
 م�شورات االتحاد األخرى 

من املوقع اإللك��و�ي للهيئة السعودية للمراجع�ن الذي يمكن تحميلھ مجانًا دليل رقابة ا��ودة �� امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة، يمكن قراءة هذا الدليل أيضًا جنبًا إ�� جنب مع 
من موقع امل�شورات واملوارد اإللك��ونية لالتحاد ، و https://socpa.org.sa/Socpa/Licenses-and-Quality/2043/Quality-Performance.aspxوا��اسب�ن ع�� الرابط 

 .http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guidesالدو�� للمحاسب�ن ع�� الرابط 
 

 مسرد املصط��ات ٣ /١

دارات املعاي�� الدولية لرقابة �ستخدم هذا الدليل العديد من املصط��ات املعرفة �� قواعد سلوك وآداب املهنة ومسرد املصط��ات ومعاي�� املراجعة (الواردة �� كتاب إص
 ). و�جب ع�� �ل من الشر�اء واملوظف�ن أن ي�ونوا ع�� دراية ��ذه التعر�فات.ا��ودة واملراجعة والفحص والتأكيدات األخرى وا��دمات ذات العالقة

 و�ستخدم الدليل أيضًا املصط��ات اآلتية:
 

 أدوات الرقابة ا��اصة بم�افحة الغش

ألدوات الرقابة، قد ال تمنع هذه األدوات حدوث الغش، ولك��ا التحر�فات الناتجة عن الغش. وفيما يتعلق بتجاوز اإلدارة أو اك�شاف �� أدوات الرقابة ال�� تصممها اإلدارة ملنع 
 ست�ون بمثابة رادع وستجعل ال�س�� ع�� ارت�اب الغش أك�� صعو�ة. ومن األمثلة النموذجية لهذه األدوات:

  قيود اليومية؛التوقيع باملوافقة فيما يخص السياسات واإلجراءات ال�� توفر املز�د من املساءلة، مثل 
  أدوات الرقابة ا��اصة بالوصول إ�� البيانات واملعامالت ا��ساسة؛تحس�ن 
 اإلنذارات الصامتة؛ 
 تقار�ر التناقضات واالست�ناءات؛ 
 لمراجعة؛الت�بعية لسارات امل 
 خطط م�افحة الغش �� حاالت الطوارئ؛ 
 عن املتوسط (ع�� س�يل املثال، نمط حياة شديد البذخ)؛ غشلإجراءات املوارد ال�شر�ة مثل تحديد/متا�عة األفراد الذين تز�د احتمالية ارت�ا��م ل 
 .آليات اإلبالغ عن وقا�ع الغش ا��تملة دون حاجة مقدم البالغ إ�� الكشف عن هو�تھ 
 

 ا��اطر املن�شرة وأدوات الرقابة الشاملة

و�تم تصميم أدوات الرقابة الشاملة (ُ�شار إل��ا أيضًا بلفظ أدوات الرقابة ع�� مستوى امل�شأة) للمساعدة �� دعم عمل   تتعلق �عض ا��اطر وأدوات الرقابة بامل�شأة ك�ل.
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 القوائم املالية. أدوات الرقابة ع�� املعامالت. و�التا��، ُينظر إ�� ا��اطر املن�شرة وأدوات الرقابة الشاملة ع�� مستوى 

 حسب حكم املراجع:بوا��اطر وأدوات الرقابة ال�� لها تأث�� من�شر �� القوائم املالية �� ال�� ت�ون، 

 غ�� مقتصرة ع�� عناصر أو حسابات أو بنود معينة �� القوائم املالية؛ أو (أ)

 القوائم املالية؛ أوإذا �انت مقتصرة، فإ��ا تمثل أو يمكن أن تمثل جزءًا أساسيًا من  (ب)

 فيما يتعلق باإلفصاحات، فإ��ا ت�ون أساسية لفهم املستخدم�ن للقوائم املالية. (ج)

و�� �ش�ل األساس ا��وهري الذي ُتب�� عليھ سائر أدوات الرقابة  وغالبًا ما ت�ون أدوات الرقابة الشاملة أقل وضوحًا من أدوات الرقابة ال�� �عمل ع�� مستوى اإلقرارات.
نظام الرقابة الداخلية واآللية املتبعة داخلية (مثل أدوات الرقابة ع�� املعامالت). ومن أمثلة أدوات الرقابة الشاملة �عهد اإلدارة بالسلوك األخال�� وموقفها السلو�ي تجاه ال

 لتعي�ن األفراد املؤهل�ن ومنع الغش و�عداد التقار�ر املالية �� ��اية الف��ات.
 

 لرقابة ا��اصة باملعامالتا��اطر وأدوات ا

عامالت للتخفيف من أثر ا��اطر تتعلق �عض ا��اطر وأدوات الرقابة بجوانب معينة �� القوائم املالية أو بإقرارات خاصة. وتقوم اإلدارة بتصميم أدوات الرقابة ع�� امل
ب�نفيذ جميع املعامالت ومعا����ا و���يلها �� ال��الت ا��اس�ية باملبلغ ال��يح و��  ،ع�� نحو سليم، �� ضمان التصر�ح هذه األدوات . و�تمثل الغرض من�ااملرتبطة �

 الف��ة ال��يحة.
 

 اإلدارة

مل�لف�ن با��وكمة، ع�� ��ص (أ��اص) يتحمل املسؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات امل�شأة. و�ال�سبة لبعض امل�شآت �� �عض الدول، �شمل اإلدارة �عض أو جميع ا
 يل املثال، األعضاء التنفيذي�ن �� مجلس ا��وكمة، أو املدير املالك.س�

 
 امل�لفون با��وكمة

قع ع�� عاتقهم مسؤولية اإلشراف ع�� التوجھ االس��اتي�� للم�شأة والواجبات املرتبطة بمساءل��ا. و�شمل ذلك تأ��اص أو مؤسسات (ع�� س�يل املثال، مجلس أمناء) 
مجلس حوكمة  التقر�ر املا��. و�ال�سبة لبعض امل�شآت، �� �عض الدول، قد �شمل امل�لفون با��وكمة العامل�ن �� اإلدارة، مثل األعضاء التنفيذي�ن ��اإلشراف ع�� آلية إعداد 

 مل�شأة �� القطاع ا��اص أو العام، أو املدير املالك.
 

 املدير املالك

 اس يومي. و�� معظم ا��االت، ي�ون املدير املالك هو أيضًا ال��ص امل�لف بحوكمة امل�شأة.�ش�� إ�� مالك امل�شأة الذي يتو�� إدارة امل�شأة ع�� أس
 

 املكتب الصغ�� واملتوسط

 :يتصف بما ي��مكتب محاس�� 
 عمالؤه �� الغالب من امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة؛ 
 ستخدم موارد خارجية لدعم موارده الفنية الداخلية ا��دودة؛� 
  محدودًا من املوظف�ن املهني�ن.يوظف عددًا 

 من دولة إ�� أخرى. اً ومتوسط اً صغ��  اً مكتبتحدد ما ُ�عد وتختلف العوامل ال�� 
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 ب�ية املعاي�� الدولية للمراجعة
 �ش��ك املعاي�� الدولية للمراجعة �� الب�ية اآلتية:

 املالحظات عناصر املعيار

شرح لغرض املعيار ونطاقھ، بما �� ذلك كيفية ارتباط املعيار باملعاي�� األخرى، وموضوع املعيار، والتوقعات ا��ددة املأمولة من  املقدمة
 املراجع وغ��ه، وسياق وضع املعيار.

ولتحقيق األهداف العامة للمراجع، يلزم ع�� املراجع استخدام الهدف الذي سيقوم املراجع بتحقيقھ ن�يجًة الل��امھ بمتطلبات املعيار.  األ�داف
األهداف املنصوص عل��ا �� معاي�� املراجعة ذات الصلة عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها، مع مراعاة العالقات املتبادلة ب�ن املعاي��. 

 ) من املراجع:٢٠٠(أ) من معيار املراجعة (٢١وتتطلب الفقرة 
هناك ضرورة التخاذ أي إجراءات مراجعة أخرى، باإلضافة إ�� تلك ال�� تتطل��ا معاي�� املراجعة، للوفاء تحديد ما إذا �انت  )أ(

 باألهداف املنصوص عل��ا �� املعاي��؛
 تقو�م ما إذا �ان قد تم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. )ب(

هذه التعر�فات للمساعدة �� تطبيق املعاي�� وتفس��ها �ش�ل  ذكرملعا�ي مصط��ات معينة ألغراض معاي�� املراجعة. و�تم  توضيح التعر�فات
م�سق. وال ُيقصد ��ا إلغاء التعر�فات ال�� ر�ما ت�ون قد تم وضعها ألغراض أخرى، كتلك املنصوص عل��ا �� األنظمة أو اللوائح. وما لم 

 معاي�� املراجعة.جميع لهذه املصط��ات املعا�ي نفسها �� ُيذكر خالف ذلك، ي�ون 

من  ١٥هذا القسم املتطلبات ا��اصة باملراجع. و�حتوي �ل متطلب ع�� ال�لمة "يجب". فع�� س�يل املثال، تحتوي الفقرة يو��  املتطلبات
 ) ع�� املتطلب اآل�ي:٢٠٠معيار املراجعة (

"يجب ع�� املراجع التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التح�� ب��عة الشك امل�� و�دراك أنھ قد توجد ظروف ت�س�ب �� تحر�ف 
 الية �ش�ل جوهري".املالقوائم 

املواد التطبيقية واملواد 
 التفس��ية األخرى 

 معيار املراجعة و�رشادات لتنفيذها. و�ش�ل خاص، فإ��ا:تقدم املواد التطبيقية واملواد التفس��ية األخرى شرحًا إضافيًا ملتطلبات 
 قد �شرح �ش�ل أك�� دقة ما �عنيھ متطلب ما، أو ما ��دف إ�� تناولھ؛ 
 قد تتضمن اعتبارات خاصة بامل�شآت األصغر، عند االقتضاء؛ 
 .ومع ذلك، تتطلب اإلجراءات الفعلية ال�� يقوم  قد �شتمل ع�� أمثلة لإلجراءات ال�� قد ت�ون مناسبة �� ظل ظروف معينة

 ع�� الظروف ا��اصة بامل�شأة ومخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم تقييمها.بناًء املراجع باختيارها استخدام ا��كم امل�� 

معيار املراجعة. وقد و�� ح�ن أن مثل هذه اإلرشادات ال تفرض �� حد ذا��ا متطلبًا، إال أ��ا ذات صلة بالتطبيق ال��يح ملتطلبات 
 توفر أيضًا املواد التطبيقية واملواد التفس��ية األخرى معلومات عامة عن األمور ال�� تم تناولها �� معيار املراجعة.

 املعاي�� الدولية للمراجعة .٢
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 املالحظات عناصر املعيار

�� م�ن �ش�ل املالحق جزءًا من املواد التطبيقية واملواد التفس��ية األخرى. و��ون الغرض من امل��ق واالستخدام املقصود لھ مو���ن  املالحق
 املعيار ذي الصلة، أو �� عنوان ومقدمة امل��ق نفسھ.

 املرجعية واإلحاالتف�رس معاي�� املراجعة  ١ /٢

 يو�� الش�ل أدناه إطار املعاي��.
 

 
 .هذا الدليل قبل اعتمادها لصدور  الدليل هذا �� مضمنة غ�� و�� ا��ودة، إلدارة جديدة معاي�� صدور  مراعاةر�� يُ  -١

 ) بالفصول املقابلة لها �� هذا الدليل. ١مرجعية تر�ط معاي�� املراجعة ومعيار رقابة ا��ودة (إحاالت يحتوي ا��دول اآل�ي ع�� 

مرجعية  إحاالتمرجعية إ�� فصول هذا الدليل ال�� ت�ناول املتطلبات الرئ�سية لتطبيق املعاي�� ذات الصلة. وقد تظهر أيضًا إحاالت م��وظة: يحتوي هذا ا��دول فقط ع�� 
 �� الفصول األخرى. ا�عي��ملعاي�� أخرى 

 
اإلحاالت املرجعية 

 عاي��املإ�� 
 ا��زء والفصول  

 = ا��زء األول  ١ج
 = ا��زء الثا�ي ٢ج

رقابة ا��ودة للم�اتب ال�� تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم املالية وارتباطات التأكيد األخرى  )١رقابة ا��ودة (
 وارتباطات ا��دمات ذات العالقة

 ١٦، ٣ /١ج
 ٤ /٢ج

 ٤، ٣ /١ج األهداف العامة للمراجع املستقل والقيام باملراجعة وفقًا للمعاي�� الدولية للمراجعة ٢٠٠

 ٤ /٢ج االتفاق ع�� شروط ارتباطات املراجعة ٢١٠

 )١(٩٩-١املعاي�� الدولية لرقابة ا��ودة 

ل��دمات ذات  املعاي�� الدولية الرتباطات التأكيد (املراجعة والفحص) اإلطار الدو��
 العالقة (التجميع وخالفھ)

 املعلومات املالية األخرى  لتار�خيةااملعلومات املالية 

 املعاي�� الدولية للمراجعة 
٩٩٩-١٠٠ 

املعاي�� الدولية الرتباطات 
 التأكيد

٣٦٩٩–٣٠٠٠ 

املعاي�� الدولية ل��دمات 
 ذات العالقة

٤٦٩٩–٤٠٠٠ 

البيانات الدولية ملمارسات 
 املراجعة 

١٩٩٩–١٠٠٠ 

املعاي�� الدولية الرتباطات 
 الفحص

 ٢٦٩٩–٢٠٠٠ 
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اإلحاالت املرجعية 
 عاي��املإ�� 

 ا��زء والفصول  
 = ا��زء األول  ١ج
 = ا��زء الثا�ي ٢ج

 ٢١، ٤ /٢، ج١٦، ٣ /١ج رقابة ا��ودة ملراجعة القوائم املالية ٢٢٠
 ١٨ /٢، ج١٦، ٣ /١ج توثيق أعمال املراجعة ٢٣٠
 ١٦، ٩، ٨ /١ج مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية ٢٤٠

 ١٠، ٩، ٨، ٧ /٢ج
ث( ٢٥٠  ١٥ /١ج مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم املالية )اُ��دَّ

 ٢٢، ١٦ /٢ج االتصال بامل�لف�ن با��وكمة ٢٦٠

 ٢٢، ١٣ /٢ج الداخلية للم�لف�ن با��وكمة واإلدارةإبالغ أوجھ القصور �� الرقابة  ٢٦٥

 ١٦، ٩ /١ج التخطيط ملراجعة القوائم املالية ٣٠٠
 ١٦، ٧، ٥، ٤ /٢ج

 ١٦، ٨، ٦، ٥، ٤ /١ج التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها من خالل فهم امل�شأة و��ئ��ا ٣١٥
 ١٤، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧ /٢ج

 ٦ /٢، ج٧ /١ج تخطيط وتنفيذ املراجعة األهمية ال�س�ية عند ٣٢٠

مة ٣٣٠  ١٦، ١٠، ٩، ٤ /١ج استجابات املراجع للمخاطر املقيَّ
 ٢١، ١٧، ١٦، ١٠ /٢ج

 ١٥ /١ج اعتبارات املراجعة ذات العالقة بم�شأة �ستخدم م�شأة خدمية ٤٠٢
 ٢٢، ٢١، ٦ /٢ج تقو�م التحر�فات املُك�شفة خالل املراجعة ٤٥٠
 ١٧، ١٦ /٢، ج٩ /١ج املراجعةأدلة  ٥٠٠
 ١٥ /١ج اعتبارات محددة لبنود مختارة -أدلة املراجعة  ٥٠١
 ١٠ /١ج املصادقات ا��ارجية ٥٠٥
 ١٥ /١ج األرصدة االفتتاحية -ارتباطات املراجعة ألول مرة  ٥١٠
 ٢١ /٢، ج١٠ /١ج اإلجراءات التحليلية ٥٢٠
 ١٧ /٢ج العينات �� املراجعة ٥٣٠
مراجعة التقديرات ا��اس�ية، بما �� ذلك التقديرات ا��اس�ية للقيمة العادلة  ٥٤٠

 واإلفصاحات ذات العالقة
 ٢١ /٢، ج١١ /١ج

 ١٢ /١ج األطراف ذات العالقة ٥٥٠
 ١٣ /١ج األحداث الالحقة ٥٦٠
 ١٤ /١ج االستمرار�ة ٥٧٠
 ١٩ /٢ج اإلفادات املكتو�ة ٥٨٠
مراجعة القوائم املالية للمجموعة (بما �� ذلك عمل مراج�� عمليات  -اعتبارات خاصة  ٦٠٠

 م�ونات ا��موعة)
 ١٥ /١ج

 ١٥ /١ج استخدام عمل املراجع�ن الداخلي�ن ٦١٠

 ١٥ /١ج استخدام عمل خب�� استعان بھ املراجع ٦٢٠
 ١٧، ٤ /١ج ت�و�ن الرأي والتقر�ر عن القوائم املالية ٧٠٠
 للمراجعة �� تقر�ر املراجع املستقلاإلبالغ عن األمور الرئ�سة  ٧٠١

 
 ١٧، ٤ /١ج
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اإلحاالت املرجعية 
 عاي��املإ�� 

 ا��زء والفصول  
 = ا��زء األول  ١ج
 = ا��زء الثا�ي ٢ج

 ٢٣ /٢ج التعديالت ع�� الرأي �� تقر�ر املراجع املستقل ٧٠٥
 ٢٤ /٢ج فقرات لفت االن�باه وفقرات أمور أخرى �� تقر�ر املراجع املستقل ٧٠٦

 ٢٥ /٢ج األرقام املقابلة والقوائم املالية املقارنة -املعلومات املقارنة  ٧١٠

 ١٥ /١ج مسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات األخرى  ٧٢٠

عمليات مراجعة القوائم املالية املعدة وفقًا ألطر ذات غرض  -اعتبارات خاصة  ٨٠٠
 خاص

 لم يتم تناولھ*

عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ��  -اعتبارات خاصة  ٨٠٥
 قائمة مالية

 تناولھ*لم يتم 

 لم يتم تناولھ* االرتباطات إلعداد التقار�ر عن القوائم املالية امل��صة ٨١٠

 

) تطبيق محدود �� عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة �� الوقت ا��ا��، لذلك لم يتم تناولها �� هذا اإلصدار من ٨١٠) و(٨٠٥) و(٨٠٠�� أن ملعاي�� املراجعة (*اعتُ 
 الدليل.

 مرجعية تر�ط فصول الدليل باملعاي�� الرئ�سية ال�� تم تناولها ف��ا.إحاالت يحتوي ا��دول اآل�ي ع�� 

 مرجعية عامة فحسب. و�غطي العديد من فصول هذا الدليل جوانب تم تناولها �� أك�� من معيار واحد �عينھ.إحاالت يحتوي ا��دول ع��  :م��وظة
 

 عاي�� املاإلحاالت املرجعية إ��  العنوان الفصل

 ٢٢٠، ٢٠٠، ١رقابة ا��ودة  قواعد سلوك وآداب املهنة، ومعاي�� املراجعة، ورقابة ا��ودة ٣ /١ج
 معاي�� متعددة نظرة عامة -املراجعة ع�� أساس ا��اطر  ٤ /١ج
  ٣١٥ الغرض وامل�ونات -الرقابة الداخلية  ٥ /١ج
  ٣١٥ املاليةإقرارات القوائم  ٦ /١ج
 ٣٢٠ األهمية ال�س�ية وخطر املراجعة ٧ /١ج
  ٣١٥، ٢٤٠ إجراءات تقييم ا��اطر ٨ /١ج

مة ٩ /١ج  ٥٠٠، ٣٣٠ ،٣٠٠، ٢٤٠ االستجابة للمخاطر املقيَّ

 ٥٢٠، ٥٠٥، ٣٣٠ إجراءات املراجعة اإلضافية ١٠ /١ج
 ٥٤٠ التقديرات ا��اس�ية ١١ /١ج

 ٥٥٠ األطراف ذات العالقة ١٢ /١ج

 ٥٦٠ األحداث الالحقة ١٣ /١ج
  ٥٧٠ االستمرار�ة ١٤ /١ج

ث( ٢٥٠ م��ص بمتطلبات معاي�� املراجعة األخرى  ١٥ /١ج  ،٥٠١، ٤٠٢)، اُ��دَّ
٧٢٠، ٦٢٠، ٦١٠، ٦٠٠، ٥١٠ 

، ٢٣٠ ،٢٢٠، ١رقابة ا��ودة  توثيق أعمال املراجعة ١٦ /١ج
٣٣٠، ٣١٥ ،٣٠٠، ٢٤٠ 
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 عاي�� املاإلحاالت املرجعية إ��  العنوان الفصل

 ٧٠١، ٧٠٠ املاليةت�و�ن رأي �� القوائم  ١٧ /١ج

 ٣٠٠ ،٢٢٠، ٢١٠، ١رقابة ا��ودة  قبول االرتباط واالستمرار فيھ ٤ /٢ج

 ٣٠٠ االس��اتيجية العامة للمراجعة ٥ /٢ج
 ٤٥٠، ٣٢٠ تحديد األهمية ال�س�ية واستخدامها ٦ /٢ج
 ٣١٥، ٣٠٠، ٢٤٠ مناقشات فر�ق املراجعة ٧ /٢ج

 ٣١٥، ٢٤٠ التعرف عليھ -ا��طر املالزم  ٨ /٢ج

 ٣١٥، ٢٤٠ تقييمھ -ا��طر املالزم  ٩ /٢ج

 ٣٣٠، ٣١٥، ٢٤٠ ا��اطر املهمة ١٠ /٢ج

 ٣١٥ فهم الرقابة الداخلية ١١ /٢ج
 ٣١٥ تقو�م الرقابة الداخلية ١٢ /٢ج
 ٢٦٥ اإلبالغ عن أوجھ القصور �� الرقابة الداخلية ١٣ /٢ج
 ٣١٥ ختام مرحلة تقييم ا��اطر ١٤ /٢ج
 ٥٠٠، ٣٣٠، ٣٠٠، ٢٦٠ للمخاطراملراجعة املستجيبة خطة  ١٦ /٢ج

 ٥٣٠، ٥٠٠، ٣٣٠ اتتحديد مدى االختبار  ١٧ /٢ج
 توثيق األعمال املنفذة ١٨ /٢ج

 
 

 

٢٣٠ 
 ٥٨٠ اإلفادات املكتو�ة ١٩ /٢ج
 ٥٤٠، ٥٢٠ ،٤٥٠، ٣٣٠، ٢٢٠ تقو�م أدلة املراجعة ٢١ /٢ج

 ٤٥٠، ٢٦٥، ٢٦٠ االتصال بامل�لف�ن با��وكمة ٢٢ /٢ج

 ٧٠٥ التعديالت ع�� تقر�ر املراجع ٢٣ /٢ج
 ٧٠٦، ٥٧٠ فقرات لفت االن�باه وفقرات أمور أخرى  ٢٤ /٢ج

 ٧١٠ املعلومات املقارنة ٢٥ /٢ج
 

 آلية املراجعة ٢ /٢

. ١-٢/٢و�عداد التقر�ر. وهذه املن��ية مو��ة �� الش�ل  ،واالستجابة للمخاطر ،تقييم ا��اطر -تم تقسيم من��ية املراجعة املشروحة �� هذا الدليل إ�� ثالث مراحل 
ع�� هذا الدليل عن األ�شطة  وفيما يخص �ل مرحلة من مراحل املراجعة، يو�� الش�ل األ�شطة الرئ�سية والغرض م��ا والتوثيق الناتج ع��ا. وثمة معلومات إضافية واردة

 املراجعة النموذجية من بداي��ا إ�� ��اي��ا. ةالسّيما �� ا��زء الثا�ي الذي يت�بع عملي�� �ل من املراحل الثالثة، و  ةالتوثيق املطلو�أعمال و 
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 ١-٢/٢الش�ل 
 ال�شاط الغرض ١التوثيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
 ) لالطالع ع�� قائمة أك�� تفصيًال بالتوثيق املطلوب.٢٣٠. راجع معيار املراجعة (١
 )) عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.٣٠٠ُ�عد التخطيط (معيار املراجعة (. ٢

  

 األهمية ال�س�ية 
 مناقشات فر�ق املراجعة

 االس��اتيجية العامة للمراجعة
 

مخاطر األعمال والغش بما �� ذلك 
 ا��اطر املهمة

املبدئية تنفيذ األ�شطة 
 لالرتباط

 
 التخطيط للمراجعة

 تنفيذ إجراءات 
 تقييم ا��اطر

تحديد ما إذا �ان س�تم قبول 
 االرتباط

 قائمة عوامل ا��طر 
 االستقالل

 خطاب االرتباط

إعداد اس��اتيجية عامة 
 ٢للمراجعة وخطة للمراجعة

التعرف ع��/تقييم مخاطر 
التحر�ف ا��وهري من خالل فهم 

 امل�شأة

طر
�ا

ا�
يم 

قي
ت

 

 األعمال ال�� تم تنفيذها
 نتائج املراجعة

 اإلشراف ع�� املوظف�ن
 فحص أوراق العمل

تصميم االستجابات العامة 
 و�جراءات املراجعة اإلضافية

تنفيذ االستجابات ��اطر 
 التحر�ف ا��وهري املقيمة

تطو�ر االستجابات 
املناسبة ��اطر التحر�ف 

 ال�� تم تقييمهاا��وهري 

 تحديث االس��اتيجية العامة
 االستجابات العامة

خطة املراجعة ال�� تر�ط مخاطر التحر�ف 
ا��وهري املقيمة بإجراءات املراجعة 

 اإلضافية

تقليص خطر املراجعة 
إ�� مستوى منخفض 
 بدرجة يمكن قبولها

 

طر
خا

للم
بة 

جا
ست

اال
 

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة 
 ذات الصلةالداخلية 

مخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم تقييمها 
 اإلقرارات*   القوائم املالية*  ع�� مستوى:

 القرارات املهمة
 رأي املراجعة املوقع

تقو�م أدلة املراجعة ال�� تم 
 ا��صول عل��ا

 إعداد تقر�ر املراجع

تحديد أعمال املراجعة 
اإلضافية (إن وجدت) ال�� 

 يلزم تنفيذها

عوامل ا��طر و�جراءات املراجعة 
 ا��ديدة/ال�� تم إعادة النظر ف��ا 

 التغ��ات �� األهمية ال�س�ية
 االتصاالت �شأن نتائج املراجعة

االست�تاجات املتعلقة بإجراءات املراجعة ال�� 
 تم تنفيذها

ت�و�ن رأي بناًء ع�� نتائج 
 املراجعة

ر�ر
تق

د ال
دا

إع
 

هل توجد 
حاجة ألعمال 

 ؟إضافية

 �عم

 ال
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

األمور ال�� س�تم تناولها �� نظام امل�شأة ا��اص برقابة ا��ودة لضمان االل��ام بمتطلبات سلوك وآداب املهنة (بما 
 ٢٢٠، ٢٠٠، ١رقابة ا��ودة  ف��ا االستقالل) ومعاي�� املراجعة.

 

 ١-٣/٠الش�ل 
 

 

  

 املكتبقيم وأ�داف 
 القيادة (األدوار، الواجبات، املساءلة)

 التوثيق واملتا�عة الدائمة
 (نظام رقابة ا��ودة ا��اص باملكتب وملفات ارتباطات املكتب)

 قواعد سلوك وآداب املهنة 
 واالستقالل

 قبول العميل 
 العالقة معھواالستمرار �� 

 إدارة املوظف�ن تنفيذ االرتباط

 املفاهيم الرئ�سية –ا��زء األول 
 
 ، ومعاي�� املراجعة، ورقابة ا��ودةاملهنةقواعد سلوك وآداب  .٣
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 عيار املأ�داف  رقم الفقرة

 يتمثل هدف املكتب �� وضع نظام لرقابة ا��ودة وصونھ ليوفر لھ تأكيدًا معقوًال بأن: ١/١١رقابة ا��ودة 
 املنطبقة؛املكتب والعامل�ن فيھ يل��مون باملعاي�� املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية  )أ(
 التقار�ر الصادرة عن املكتب أو الشر�اء املسؤول�ن عن االرتباطات مناسبة �� ظل الظروف القائمة. )ب(

 ��دف املراجع إ�� أن يطبق ع�� مستوى االرتباطات إجراءات رقابة ا��ودة ال�� توفر لھ تأكيدًا معقوًال �شأن ما ي��: ٢٢٠/٦
 واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة؛ال��ام املكتب باملعاي�� املهنية  )أ(
 مناسبة التقر�ر الصادر عن املراجع �� ظل الظروف القائمة. )ب(

يجب أن يتوفر لدى العامل�ن داخل املكتب، املسؤول�ن عن وضع نظام املكتب ا��اص برقابة ا��ودة وصونھ، فهم لنص هذا  ١/١٣رقابة ا��ودة 
التطبيقية واملواد التفس��ية األخرى، من أجل فهم أهداف املعيار وتطبيق متطلباتھ بالش�ل املعيار ب�املھ، بما �� ذلك املواد 

 ال��يح.

يجب ع�� املكتب أن يضع سياسات و�جراءات ��دف إ�� �شر ثقافة داخلية تقر بأن ا��ودة �� أمر أسا��� لتنفيذ االرتباطات. و�جب  ١/١٨رقابة ا��ودة 
واإلجراءات من املدير التنفيذي للمكتب (أو من يقوم مقامھ)، أو إذا �ان ذلك مناسبًا، من ا��لس أن تتطلب تلك السياسات 

 )٥، أ٤اإلداري للشر�اء �� املكتب (أو ما �عادلھ)، أن يتحمل املسؤولية املطلقة عن نظام رقابة ا��ودة باملكتب. (راجع: الفقرت�ن أ

ياسات و�جراءات تضمن أن ي�ون لدى أي أ��اص ُ�سند إل��م املسؤولية ال�شغيلية عن نظام رقابة يجب ع�� املكتب أن يضع س ١/١٩رقابة ا��ودة 
ا��ودة باملكتب، من قبل املدير التنفيذي للمكتب أو ا��لس اإلداري للشر�اء �� املكتب، ا����ات والقدرات ال�افية واملناسبة 

 )٦قرة أوالصالحيات الضرور�ة لتحمل تلك املسؤولية. (راجع: الف

يجب ع�� املكتب أن يضع سياسات و�جراءات ��دف إ�� تزو�ده بتأكيد معقول بأن لديھ عددًا �افيًا من العامل�ن الذين يتمتعون  ١/٢٩رقابة ا��ودة 
 بالكفاءات والقدرات، واملل��م�ن بمبادئ سلوك وآداب املهنة، الضرور�ة ملا ي��:

 واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة؛ تنفيذ االرتباطات وفقًا للمعاي�� املهنية )أ(
تمك�ن املكتب أو الشر�اء املسؤول�ن عن االرتباطات من إصدار التقار�ر املناسبة �� ظل الظروف القائمة. (راجع:  )ب(

 )٢٩أ-٢٤الفقرات أ

االرتباطات يتم تنفيذها وفقًا للمعاي�� املهنية يجب ع�� املكتب أن يضع سياسات و�جراءات ��دف إ�� تزو�ده بتأكيد معقول بأن  ١/٣٢رقابة ا��ودة 
واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة، وأن املكتب أو الشر�ك املسؤول عن االرتباط يصدر التقار�ر ال�� ُ�عد مناسبة �� ظل 

 الظروف القائمة. و�جب أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات ما ي��:
 )٣٣، أ٣٢اق �� جودة تنفيذ االرتباطات؛ (راجع: الفقرت�ن أاألمور ذات الصلة بتعز�ز اال�س )أ(
 )٣٤مسؤوليات اإلشراف؛ (راجع: الفقرة أ )ب(
 )٣٥مسؤوليات الفحص. (راجع: الفقرة أ )ج(

ا��ودة ُ�عد يجب ع�� املكتب أن يضع آلية متا�عة ��دف إ�� تزو�ده بتأكيد معقول بأن السياسات واإلجراءات املتعلقة بنظام رقابة  ١/٤٨رقابة ا��ودة 
 مالئمة و�افية و�عمل بفاعلية. وهذه اآللية يجب أن:

تتضمن تقو�مًا ومراعاة مستمرة لنظام رقابة ا��ودة باملكتب، بما �� ذلك التق��� �ش�ل دوري عن ارتباط واحد مكتمل  )أ(
 ع�� األقل ل�ل شر�ك من الشر�اء املسؤول�ن عن االرتباطات؛

املتا�عة إ�� شر�ك أو شر�اء أو أ��اص آخر�ن لد��م ما يكفي من ا����ات والصالحيات تتطلب إسناد املسؤولية عن آلية  )ب(
 املناسبة �� املكتب لتحمل تلك املسؤولية؛

تتطلب عدم إشراك القائم�ن ع�� تنفيذ االرتباط، أو فحص رقابة جودة االرتباطات، �� التق��� عن االرتباطات. (راجع:  )ج(
 )٦٨أ-٦٤الفقرات أ
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 عيار املأ�داف  رقم الفقرة

يجب ع�� املكتب أن يضع سياسات و�جراءات تتطلب إجراء توثيق مناسب لتوف�� أدلة ع�� عمل �ل عنصر �� نظام رقابة ا��ودة  ١/٥٧رقابة ا��ودة 
 )٧٥أ-٧٣ا��اص بھ. (راجع: الفقرات أ

بارتباطات ، فيما يتعلق بما �� ذلك تلك املتعلقة باالستقالل، يجب ع�� املراجع االل��ام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة ٢٠٠/١٤
 )١٩أ-١٦. (راجع: الفقرات أمراجعة القوائم املالية

يجب ع�� املراجع التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التح�� ب��عة الشك امل�� و�دراك أنھ قد توجد ظروف ت�س�ب �� تحر�ف  ٢٠٠/١٥
 )٢٤أ-٢٠الية �ش�ل جوهري. (راجع: الفقرات أاملالقوائم 

 )٢٩أ-٢٥املراجع ممارسة ا��كم امل�� عند التخطيط ملراجعة القوائم املالية وتنفيذها. (راجع: الفقرات أيجب ع��  ٢٠٠/١٦

يجب أن يقتنع الشر�ك املسؤول عن االرتباط، من خالل فحصھ لتوثيق أعمال املراجعة واملناقشة مع فر�ق االرتباط، �� تار�خ تقر�ر  ٢٢٠/١٧
ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لدعم االست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا وإلصدار املراجع أو قبلھ، بأنھ قد تم 

 )٢٠أ-١٨تقر�ر املراجع. (راجع: الفقرات أ

 يجب ع�� الشر�ك املسؤول عن االرتباط: ٢٢٠/١٨
 أو املث��ة ل��دل؛ أن يتحمل املسؤولية عن قيام فر�ق االرتباط بإجراء ال�شاور املناسب �شأن األمور الصعبة )أ(
أن ي�ون ع�� قناعة بأن أعضاء فر�ق االرتباط قد قاموا خالل س�� االرتباط بإجراء ال�شاور املناسب، سواًء داخل فر�ق  )ب(

 االرتباط أو ب�ن فر�ق االرتباط وأ��اص آخر�ن ع�� مستوى مناسب من داخل املكتب أو خارجھ؛
ست�تاجات املستخلصة م��ا، ُمتفق عل��ا مع الطرف الذي تم أن يقتنع بأن طبيعة ونطاق هذه املشاورات، واال  )ج(

 ال�شاور معھ؛
 )٢٢، أ٢١أن يحدد ما إذا �انت االست�تاجات ال�� أسفر ع��ا ال�شاور قد تم تطبيقها. (راجع: الفقرت�ن أ )د(

يرى املكتب أنھ من الضروري إجراء  لغرض مراجعة القوائم املالية للم�شآت املدرجة، وارتباطات املراجعة األخرى، إن وجدت، ال�� ٢٢٠/١٩
 فحص لرقابة جود��ا، يجب ع�� الشر�ك املسؤول عن االرتباط:

 التأكد من �عي�ن فاحص لرقابة جودة االرتباط؛ )أ(
مناقشة األمور املهمة ال�� تظهر أثناء ارتباط املراجعة، بما �� ذلك تلك ال�� يتم تحديدها أثناء فحص رقابة جودة االرتباط،  )ب(

 رقابة جودة االرتباط؛مع فاحص 
 )٢٥أ-٢٣عدم تأر�خ تقر�ر املراجع ���ن االن��اء من فحص رقابة جودة االرتباط. (راجع: الفقرات أ )ج(

 نظرة عامة ١ /٣

 يبدأ تنفيذ العمل ا��يد بالقيادة القو�ة داخل املكتب وال��ام الشر�اء املسؤول�ن عن االرتباطات بأع�� املعاي�� السلوكية واألدبية.

 و�قدم �عض اإلرشادات العملية لألمور ال�� يلزم مراعا��ا عندما يقرر املكتب تنفيذ ارتباطات املراجعة. ،الفصل ع�� تطو�ر نظام رقابة ا��ودة داخل املكتب و�ركز هذا

 عامًال حيو�ًا لتحقيق ما ي��: ال�� تمتاز با��ودةاملراجعة وا��دمات ذات العالقة  ارتباطاتوُ�عد تنفيذ 

  املص��ة العامة؛حماية 

 ا��فاظ ع�� رضا العمالء؛ 

 تقديم قيمة مقابل املال املدفوع؛ 

 ضمان االل��ام باملعاي�� املهنية؛ 

 السمعة املهنية وا��فاظ عل��ا. اك�ساب 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

قابة ا��ودة و�رشادات لكيفية تطبيق نظام رقابة و�قدم "دليل رقابة ا��ودة �� امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة"، الصادر عن االتحاد الدو�� للمحاسب�ن، شرحًا مفصًال ملعاي�� ر 
  ١ ا��ودة �� امل�اتب الصغ��ة واملتوسطة.

قواعد سلوك وآداب املهنة للمحاسب�ن املهني�ن ، الصادرة عن مجلس املعاي�� الدولية لسلوك وآداب املهنة للمحاسب�ن، من املوقع  ال���ة العر�ية املعتمدة من و�مكن تحميل
 ٣اسب�ن.باالتحاد الدو�� للمح كما يمكن تحميل ال���ة اإلنجل��ية من املوقع اإللك��و�ي ا��اص ٢بالهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن، اإللك��و�ي ا��اص

 نظم رقابة ا��ودة ٢ /٣

ية م�شأة تتم مراجع��ا. ومن شأن يمكن ر�ط نظام رقابة ا��ودة �� مكتب ا��اسبة بالعناصر ا��مسة للرقابة الداخلية ال�� يتع�ن ع�� املراجع�ن تقو�مها كجزء من فهمهم أل 
والفوات��، وس�� العمل �� املكتب، والرقابة ع�� املصروفات،  املواعيدف رقابة ا��ودة)، مثل هذه العناصر ا��مسة أن تنطبق أيضًا ع�� نظم الرقابة املطبقة �� امل�اتب (بخال 

 وأ�شطة ال�سو�ق.

اجعة ص عل��ا �� معيار املر ) بم�ونات الرقابة الداخلية ا��مسة املنصو ٢٢٠) ومعيار املراجعة (١و�ر�ط الش�ل التا�� عناصر رقابة ا��ودة املو��ة �� معيار رقابة ا��ودة (
 هذا الدليل.لا��زء األول من  ، ال�� تنطبق ع�� امل�شآت ال�� تتم مراجع��ا. وقد تم تناول �ل عنصر من عناصر الرقابة ا��مسة تلك بصورة أو�� �� الفصل ا��امس)٣١٥(

 ١-٣/٢الش�ل 

عناصر الرقابة الداخلية (معيار املراجعة 
)٣١٥( 

(معيار عناصر الرقابة الداخلية ع�� مستوى املكتب 
 ))١رقابة ا��ودة (

عناصر الرقابة الداخلية ع�� مستوى االرتباط (معيار 
 ))٢٢٠املراجعة (

 ب�ئة الرقابة
 العليا)ع�� املستو�ات ن�� ال(

 مسؤوليات القيادة عن ا��ودة داخل املكتب
 املتطلبات املسلكية ذات الصلة

 املوارد ال�شر�ة

 املراجعةمسؤوليات القيادة عن جودة عمليات 
 املتطلبات املسلكية ذات الصلة

 �عي�ن فرق االرتباط

 تقييم ا��اطر
 ؟)األمور ال�� قد �س�� ع�� نحو خاطئ(ما 

قبول العالقات مع العمالء وقبول �ل ارتباط مع�ن 
 واالستمرار �� تلك العالقات واالرتباطات

قبول العالقات مع العمالء وارتباطات املراجعة واالستمرار 
 تلك العالقات واالرتباطات�� 

 مخاطر أال ي�ون التقر�ر مناسبًا �� ظل الظروف القائمة

 نظم املعلومات
 (ت�بع األداء)

 توثيق أعمال املراجعة توثيق نظام رقابة ا��ودة

(أدوات الرقابة ا��اصة باملنع  أ�شطة الرقابة
 واالك�شاف/الت��يح)

 

 االرتباطتنفيذ  االرتباط تنفيذ

(هل تحققت أهداف  املتا�عة
 املكتب/االرتباط؟)

املتا�عة الدائمة لسياسات و�جراءات رقابة ا��ودة 
 ا��اصة باملكتب

 تطبيق نتائج املتا�عة الدائمة ع�� ارتباطات املراجعة

 
  

                                                           
 .guides-committee/implementation-practices-medium-and-http://web.ifac.org/publications/small الرابط:  ١
 .aspx2(-Endorsed-Standards-Standards/Auditing-standards/International-https://socpa.org.sa/Socpa/Professional.( الرابط:  ٢
 .code-https://www.ethicsboard.org/iesba  بط:الرا  ٣
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 ب�ئة الرقابة ٣ /٣

ا��ودة عامًال حيو�ًا ذات ا��دمات ُ�عد تقديم لتحقيق النجاح �� م�اتب املراجعة املهنية. كما  العامل الرئ����الة من حيث الت�لفة ُ�عد تقديم ا��دمات عالية ا��ودة والفعّ 
 فيما يتعلق بمسؤوليات املص��ة العامة املنوطة با��اسب�ن املهني�ن.

نقل ذلك الهدف �ش�ل منتظم إ�� جميع العامل�ن �� املكتب،  و��ب�� أن ي�ون تقديم ا��دمات ذات ا��ودة أحد األهداف الرئ�سية الس��اتيجية عمل املكتب ع�� الدوام؛ و�لزم
ناسبة وضعف ا��دمات املقدمة للعمالء مع متا�عة نتائجھ. وهذا يقت��� القيادة واملساءلة عن األفعال ال�� يتم التعهد ��ا. وقد يؤدي ضعف رقابة ا��ودة إ�� اتخاذ آراء غ�� م

 والدخول �� نزاعات قضائية وفقدان السمعة.

 العليا. �اتستو املاملعوقات ال�� تحول دون إرساء ن�� قوي ع�� ت�ون األمور املو��ة أدناه من ب�ن قد و 

 ١-٣/٣الش�ل 

 الوصف املعوق 
اقف السلوكية معظم معوقات ا��ودة. و�شمل ذلك مواقف مثل ما ي�� (ول�س بالضرورة أن ت�ون بمثل هذا هو أساس ضعف املواقف السلوكية إن  ضعف املو

 التطرف):
 عمل املكتب �ش�ل دائم �� حالة أزمة؛ 
 ؛الرتباطات واأل�شطةاالعتياد ع�� سوء التخطيط ل 
 ضعف االل��ام با��ودة أو بأع�� املعاي�� السلوكية واألدبية؛ 
 عدم االهتمام بمستو�ات ا��ودة ال�� ي�شدها العموم وأ��اب املص��ة اآلخرون؛ 
  اعتبار أن التغي��ات �� معاي�� املراجعة ال تنطبق إال ع�� امل�شآت الكب��ة. وقد يحدث �غي�� �� �عض املمارسات واملصط��ات

 ؛��إلظهار االل��ام شكًال، ولكن من حيث املضمون، تظل ممارسات املراجعة القديمة كما 
  أن ي�ون العمل الذي يتم تنفيذه �� مما ي��تب عليھ  –��ة مخاطر ع�� املكتب �� عمليات املراجعة الصغ�عدم وجود عتقاد اال

 حده األد�ى؛
  ول�س للمخاطر ال�� تتم مواجه��ا؛ -تكييف أعمال املراجعة تبعًا لأل�عاب ال�� يتم تقاض��ا 
 نظر الشر�ك املسؤول عن الرقابة إ�� العمالء باعتبارهم فوق مستوى الش��ات؛ 
  جودة االرتباطات" أو تجن��ا؛ا��د من ا��اجة إ�� "فحوصات رقابة 
 طاملا أ��م من يتحملون الت�اليف؛ ھاعتقاد أن العمالء يجب أن يحصلوا ع�� ما يرغبون 
  (أو قد �ش�ل) حفاظ الشر�اء ع�� العالقة مع عميل املراجعة (أو قبول العالقة معھ) (نظرًا لأل�عاب ال�� يدفعها) رغم أنھ �ش�ل

 خطرًا كب��ًا ع�� املكتب؛
 رغبة �� تب�� سياسات موحدة ثابتة �شأن رقابة ا��ودة. ورغبة الشر�ك �� إعداد امللفات وأوراق العمل ع�� طر�قتھ دون عدم ال

 اعتبار ملا يفعلھ اآلخرون؛
 .("أي "افعلوا ما أقولھ، ول�س ما أفعلھ) مطالبة املوظف�ن باتباع سياسات املكتب، دون االل��ام ��ا ��صيًا 

االس�ثمار �� عدم الرغبة �� 
 التدر�ب أو التطو�ر

اء لتنفيذ العمل. وهذا يتطلب التطو�ر امل�� وتقييم ي�عتمد تنفيذ املراجعة ال�� تمتاز با��ودة ع�� جذب وتدر�ب األفراد املؤهل�ن واألكف
 .تركهم للعملظف�ن إ�� األداء �ش�ل مستمر ��ميع الشر�اء واملوظف�ن املهني�ن (�� �ل ف��ة). كما يؤدي عدم االس�ثمار �� املو 

ل رسالة شديدة ارسإ�� إعندما يتم ان��اك سياسات املكتب عن عمد،  ،عدم توقيع إجراءات تأدي�ية ع�� الشر�اء أو املوظف�نيؤدي  غياب اإلجراءات التأدي�ية
سياسات املكتب، و�ز�د ا��اطر ال�� الوضوح إ�� العامل�ن بأن السياسات املوضوعة ل�ست بتلك األهمية. وهذا يقّوض االل��ام بجميع 

 يتعرض لها املكتب.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 العليا من خالل األ�شطة اآلتية. املستو�اتو�مكن إلدارة املكتب والشر�اء املسؤول�ن عن االرتباطات إرساء ن�� سليم ع�� 

 ٢-٣/٣الش�ل 

 الوصف إرساء الن��

تحديد أ�داف املكتب 
 وأولو�اتھ وقيمھ

 قد �شمل هذا:
  ال��ام ثابت با��ودة واملعاي�� السلوكية واألدبية العالية؛تقديم 
 االس�ثمار �� �عليم املوظف�ن وتدر���م وتنمية مهارا��م؛ 
 االس�ثمار �� املوارد التقنية وال�شر�ة واملالية الضرور�ة؛ 
 السياسات الالزمة لضمان اإلدارة السليمة لالرتباطات والشؤون املالية؛ 
  عند اتخاذ القرارات. �� يتم االس��شاد ��االدرجات تحمل ا��اطر 

�عز�ز قيم املكتب و�عهداتھ عن طر�ق التواصل بانتظام (شفو�ًا وكتابيًا) مع املوظف�ن. وت�ناول أ�شطة التواصل ا��اجة إ�� ال��اهة  التواصل بانتظام
العموم. و�مكن أن يتم التواصل من خالل نظام تقييم واملوضوعية واالستقالل ونزعة الشك امل�� وتطو�ر املوظف�ن واملساءلة أمام 

 والرسائل اإلخبار�ة الداخلية. ،واجتماعات املكتب ،ورسائل ال��يد اإللك��و�ي ،الشر�اء ال�� يقدمهاوالتحديثات  ،األداء
تحديث دليل رقابة  

 ا��ودة
 ملعا��ة مواطن الضعف وأي متطلبات جديدة.القيام �� �ل ف��ة بتحديث سياسات و�جراءات املكتب ا��اصة برقابة ا��ودة 

 عن مهام رقابة ا��ودة (مثل قضايا االستقالل وال�شاور وفحص امللفات وخالفھ). ،واملساءلة بوضوح ،إسناد مسؤوليات وا��ة مساءلة األفراد

تنمية قدرات املوظف�ن 
 واإلثابة ع�� العمل ا��يد

 تنمية املوظف�ن من خالل:
  جعل جودة العمل إحدى األولو�ات؛ال�� ت ة،األداء السنو� اتوتوثيق تقييم ،الوظيفيةوضوح التوصيفات 
 تقديم حوافز/م�افآت ع�� األداء ا��يد؛ 
  سياسات املكتب.املتعمد لن��اك اال اتخاذ إجراءات تأدي�ية عند 

التحس�ن 
 باستمرار

ع�� س�يل املثال من خالل متا�عة ملفات ارتباطات املكتب، بما اتخاذ إجراءات فور�ة لت��يح أوجھ القصور عندما يتم التعرف عل��ا، 
 �� ذلك الفحص املادي الدوري مللفات االرتباطات املكتملة.

 تزو�د املوظف�ن بنماذج إيجابية ُيحتذى ��ا من خالل السلوك اليومي للشر�اء. فع�� س�يل املثال، إذا �انت السياسة �شدد ع�� ضرورة تقديم القدوة العملية
 تجاوز ا��دود الزمنية املقررة �� حال وجود أسباب مسّوغة لذلك.ت لف��اتجودة العمل، فال ي�ب�� عندئذ لوم املوظف�ن ع�� العمل 

 تقييم مخاطر املكتب ٤ /٣

 .بما يحقق الفائدةإدارة ا��اطر �� عملية مستمرة �ساعد املكتب �� توقع األحداث السلبية ووضع إطار التخاذ القرارات بفاعلية واستغالل موارد املكتب 

ع�� ا��اطر واالستجابة لها بناًء ع�� عملھ  �� معظم امل�اتب ش�ل من أش�ال إدارة ا��اطر، غالبًا بصورة غ�� رسمية وغ�� موّثقة. ف�ل شر�ك يقوم عادة بالتعرفذ وُ�نفَّ 
ارة ا��اطر. وال يلزم أن �ستغرق هذا املباشر مع املكتب ومع عمالئھ. وُ�عد إضفاء الطا�ع الرس�� ع�� هذه العملية، وتوثيقها، للمكتب ك�ل ن��ًا اس�باقيًا أك�� فاعلية إلد

الة لتقييم مخاطر املكتب يمكن أن تؤدي إ�� تقليل الضغوط ع�� الشر�اء واملوظف�ن، وتوف�� الذكر أن اإلدارة الفعّ الكث�� من الوقت وال أن �ش�ل عبئًا �� تنفيذه. وجدير ب
 الوقت والت�اليف، وتحس�ن فرص تحقيق أهداف املكتب.

 وتتألف هذه العملية من األ�شطة اآلتية.و�مكن اتباع آلية �سيطة لتقييم ا��اطر �� امل�اتب، أيًا �ان ��مها، وح�� �� امل�اتب اململوكة ل��ص واحد. 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 ١-٣/٤الش�ل 

 الوصف ال�شاط
املكتب تحديد درجات تحمل 

 لمخاطر ل
�� العمل ا��اري، أو عوامل نوعية، مثل  امبالغ كّمية، مثل املشطو�ات املسموح �� �� صورة درجات التحمل تلكمن املمكن أن ت�ون 

صفات العمالء الذين ال يمكن للمكتب قبولهم. وتوفر درجات التحمل، فور تحديدها، للشر�اء واملوظف�ن مرجعًا مفيدًا التخاذ 
 القرارات (ع�� س�يل املثال، املشطو�ات وقبول العمالء وما إ�� ذلك)

األمور ال�� قد ف ع�� التعر 
 خاطئ�س�� ع�� نحو 

) ال�� يمكن أن تمنع املكتب من تحقيق أهدافھ املعلنة. وتو�� للمخاطر التعرضصور التعرف ع�� األحداث (أي عوامل ا��طر أو 
 هذه ا��طوة بأن املكتب قد وضع بالفعل أهدافًا وا��ة وال��م ب�نفيذ عمل جيد.

��ت�ب األحداث ال�� تم التعرف عل��ا حسب أولو���ا بناًء ع�� تقييم احتمالية ل أعالهاستخدام درجات تحمل ا��اطر ا��ددة  ترت�ب ا��اطر حسب أولو���ا
 حدو��ا وأثرها.

ما االستجابات 
 الالزمة؟

وضع استجابات مناسبة للمخاطر ال�� تم تقييمها لتقليص أثرها ا��تمل إ�� مستوى ضمن درجات تحمل ا��اطر املقبولة لدى 
 مع األحداث (ا��اطر) ا��تملة ذات األولو�ة العليا. املكتب. و�تم التعامل أوالً 

إ�� ��ص �عينھ التخاذ اإلجراء املناسب  فيما يخص جميع ا��اطر ال�� تتطلب اتخاذ إجراء مع�ن أو متا�ع��ا،، إسناد املسؤولية توز�ع املسؤوليات
 و�دارة ا��طر ع�� أساس يومي.

طلب تقديم تقار�ر دور�ة (�سيطة) من �ل ��ص أو�لت إليھ مهمة إدارة ا��اطر بالنيابة عن املكتب (قد ي�ناول هذا التقر�ر أمورًا  متا�عة التقدم
املوظف�ن، وقضايا االستقالل ال�� تمت أداء مثل االل��ام بإجراءات املكتب ا��اصة برقابة ا��ودة، ومتطلبات التدر�ب، وتقييمات 

 معا����ا).

 �� الش�ل أدناه نموذج ملا يمكن أن ت�ون عليھ ورقة العمل ا��اصة بتقييم مخاطر املكتب. ومو��

 ٢-٣/٤الش�ل 

 إعداد ___________________________________________   املكتب _________________________________________

 تار�خ اإلعداد ____________________________________

 م.

 عامل ا��طر-ا��دث
ما الذي سيحول دون 
 العواقب ا��تملة تحقيق أهداف املكتب

 تقييم ا��طر املالزم

استجابة املكتب إلدارة 
 املسؤول التخفيف من ا��طر/

ا��طر املتبقي 
(مرتفع، متوسط، 

 منخفض)

هل توجد حاجة لتنفيذ أعمال 
 إضافية؟

احتمالية 
 األثر ا��دوث

الدرجة 
 من املسؤول؟ ما هو العمل؟ اإلجمالية

قبول املكتب لعالقة مع  ١
 عميل �ش�ل خطرًا كب��اً 

عدم الدفع و/أو 
 ال��اعات القضائية

يو�� دليل رقابة ا��ودة  ١٦ ٤ ٤
الضوابط ذات الصلة و�جب 
اعتماد جميع العمالء ا��دد 

 من الشر�ك املدير

الشر�ك 
 املدير

  ال يوجد منخفض

احتمالية عدم املعرفة  ٢
بقضايا تتعلق 

باالستقالل �� عالقة مع 
 عميل جديد/حا��

عدم األهلية 
إلعطاء رأي، مما 
ي�تج عنھ فقدان 

 السمعة �� السوق 

يو�� دليل رقابة ا��ودة  ٨ ٤ ٢
القواعد. و�وقع املوظفون 

ع�� إقرارات سنو�ة و�قوم 
"جاك بيلينغ" بالتعامل مع 

 أية قضايا يتم إثار��ا

  يوجدال  منخفض جاك بيلينغ

عدم التخطيط السليم  ٣
 الرتباطات املراجعة

إهدار الوقت من 
جانب املوظف�ن. 

وعدم االن�باه 
لعوامل ا��طر 

(أي الغش) وعدم 
كفاية استجابات 

 املراجعة.

ضرورة عقد اجتماع  ٢٠ ٥ ٤
للتخطيط �� جميع 

وتحتفظ االرتباطات. 
"سندي" بقائمة للعمالء 

و���ل توار�خ التخطيط. 
ج�سب"  و�قوم "جو

 باملتا�عة مع الشر�اء.

  ال يوجد منخفض جو ج�سب

عدم دراية املوظف�ن  ٤
باملعاي�� ا��ديدة ال�� 

 تدخل ح�� النفاذ

ضعف جودة 
العمل الذي ال يتم 

االل��ام فيھ 
 بمعاي�� املراجعة

يقوم "جو ج�سب" بقيد  ٢٠ ٥ ٤
املوظف�ن �� الدورات 

التدر��ية املناسبة 
 الحتياجا��م

أن يطور "جو"  متوسط جو ج�سب
آلية ملتا�عة ما 

إذا �ان 
املوظفون قد 

حضروا 
 الدورات بالفعل

جو ج�سب 
 ××/١/١بحلول 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 مالحظات:

 )٥، �� حكم املؤكد = ٤، مر�� = ٣، محتمل =٢، غ�� مر�� = ١(مس�بعد =  ٥إ��  ١تم تقييم احتمالية ا��دوث ع�� مقياس من 

 )٥، جوهري = ٤، كب�� = ٣، متوسط = ٢، صغ�� = ١غ�� جوهري = ( ٥إ��  ١تم تقييم األثر ع�� مقياس من 

 استجابات املكتب تنفيذتم تقييم ا��طر املتبقي بأنھ منخفض أو متوسط أو مرتفع. وهذا هو ا��طر املتبقي �عد 

 نظم املعلومات ٥ /٣

والفوات��، والنفقات، واملوظف�ن، و�دارة ملفات االرتباطات. ولكن ال تحظى نظم قامت معظم امل�اتب بتطو�ر نظم معلومات حسنة اإلعداد ملتا�عة العمالء، والتوقيتات 
 املعلومات ا��اصة بمتا�عة جودة العمل املنجز واالل��ام بدليل رقابة ا��ودة �� املكتب بذات القدر من االهتمام �� كث�� من األحيان.

 تقييمها، كجزء من آلية تقييم ا��اطر �� املكتب.تم ل�� تم التعرف عل��ا و و��ب�� أيضًا تصميم نظم املعلومات من أجل مواجهة ا��اطر، ا

  االحتفاظ ���ل لألمور املو��ة �� الش�ل اآل�ي. ةاملستمر  واملراجعةومن ب�ن جوانب رقابة ا��ودة ال�� �ستحق التوثيق 

 ١-٣/٥الش�ل 

 الوصف االحتفاظ ���ل ملا ي��:

ا��اطر ال�� يتعرض ل�ا املكتب 
 وال��ام املوظف�ن با��ودة

  عهماالستمرار �� العالقة م/العمالء التقييمات ا��اصة بقبول. 
  (املعنية برقابة ا��ودة) التقار�ر املقدمة من جميع املسؤول�ن عن جوانب ا��ودة. وقد �شمل هذا محاضر اجتماعات ال��ان

 يلزم التقر�ر عنھ.أو القضايا ال�� تمت مواجه��ا أو اإلبالغ ب�ساطة عن عدم وجود ما 
 .االتصاالت ال�� تتم ع�� مستوى املكتب �شأن موضوع ا��ودة 
  أحدث تقر�ر للمتا�عة، وا��طوات العملية ا��ددة ال�� يلزم اتخاذها ل�ل قصور تم اك�شافھ أو التوصيات املقدمة (املسؤول

 ات العملية و�رسال رسائل تذك�� عند ا��اجة.واإلجراء والوقت وما إ�� ذلك). والقيام أيضًا بمتا�عة توار�خ إنجاز ا��طو 
  تفاصيل الش�اوى املقدمة من أي عميل أو طرف ثالث �شأن عمل املكتب أو سلوك العامل�ن �� املكتب. والقيام أيضًا بمتا�عة

 .تم اتخاذهاقدم الش�وى وأي إجراءات مس�� التحقيقات �� هذه الش�اوى والنتائج واالتصال ب

امل�نة سلوك وآداب قواعد 
 واالستقالل

 قائمة األ�شطة االس�ثمار�ة ا��ظورة. 
  تفاصيل ال��ديدات السلوكية واألدبية (بما �� ذلك ال��ديدات ال�� تمس االستقالل) ال�� تم التعرف عل��ا، والتداب�� الوقائية

 تلك ال��ديدات، أو ع�� األقل، التخفيف من أثرها. لقضاء ع��ذات الصلة ال�� تم تطبيقها ل
 .ةض العمل املقدمو عر   العاملون 

  ��عن طر�ق الرجوع إ�� ا��هات املرجعية ال�� تمت �شأن املوظف�ن ا��ددعمليات التحقق األدلة ع. 
 موتدر�� هموتوج�� اإلجراءات املتخذة إلرشاد املوظف�ن ا��دد�. 
 ا��اص باملكتب، وتوار�خ تلك  ���ة من اإلقرارات السنو�ة للموظف�ن �شأن االستقالل ومعرف��م بدليل رقابة ا��ودة

 اإلقرارات.
 .تقييمات أداء املوظف�ن، بما �� ذلك تار�خ التقييم وأي إجراءات ناتجة عنھ مثل حضور تدر�ب وخالفھ 
 .جدول مهام املوظف�ن، مع مقارنات ب�ن ا��دولة ا��ططة والفعلية 
  املتناولة، وأسماء ا��ضور.توار�خ الدورات التدر��ية الداخلية وا��ارجية، واملوضوعات 
 .تفاصيل أي إجراءات تأدي�ية تم اتخاذها 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 الوصف االحتفاظ ���ل ملا ي��:
 لتخطيط ��ميع ارتباطات املراجعة، والتوار�خ الفعلية لعقدها.ااجتماعات لعقد التوار�خ ا��دولة   إدارة االرتباطات

  ،ثم �� ا��طة والتار�خ ا��ددامللفات ال�� يلزم أن تخضع لعمليات فحص رقابة جودة االرتباط، وامل�لف بإجراء الفحص .
 مطابقة ا��طة بمن قام فعليًا ب�نفيذ الفحص وتار�خ تنفيذه وأية قضايا تمت إثار��ا وحلها.

  أية حاالت خروج عن متطلبات معاي�� املراجعة املنطبقة، و�جراءات املراجعة البديلة ال�� تم تنفيذها لتحقيق ا��اصة بسباب األ
 هدف ذلك املتطلب.

 ملشاورات ال�� تمت مع اآلخر�ن، وحلول قضايا املراجعة/ا��اسبة ال�� تمت إثار��ا، إن وجدت.تفاصيل ا 
  ذلك التغي��ات �� �شمل أسباب التأخر �� تنفيذ االرتباطات والطر�قة ال�� تمت مواجهة تلك التأخ��ات ��ا وطر�قة حلها. وقد

 ظفي العميل والقيود ع�� النطاق وأي اختالفات مع إدارة العميل.املوظف�ن والتأخر �� ا��صول ع�� املعلومات وعدم تواجد مو 
 .تأر�خ تقر�ر املراجع واالل��ام بتوصية الست�ن يومًا ��مع ملفات االرتباط ال��ائية 
 .كيفية معا��ة مالحظات املتا�ع ع�� امللف 

 أ�شطة الرقابة ٦ /٣

 املقررة ا��اصة باملكتب.��دف أ�شطة الرقابة إ�� ضمان االل��ام بالسياسات واإلجراءات 

 والتحس�ن). وفيما ي�� شرح ل�ل عنصر من هذه العناصر. والتحققاتباع من��ية (التخطيط والتنفيذ  ،وتطبيقها ومتا�ع��ا ،ومن الطرق املمكنة لتصميم رقابة ا��ودة

 ١-٣/٦الش�ل 

 الوصف ا��طوة
 ا��رجات املطلو�ة. لتحقيقتحديد األهداف وآليات رقابة ا��ودة الالزمة  التخطيط

 تطبيق اآلليات ا��ديدة، غالبًا ع�� نطاق ضيق إن أمكن. التنفيذ
 قياس اآلليات ا��ديدة، ومقارنة النتائج الفعلية باملتوقعة للتحقق من وجود أي اختالفات. التحقق

 والتحققتحليل االختالفات لتحديد أسبا��ا. وسي�ون �ل م��ا جزءًا من خطوة واحدة أو أك�� �� من��ية (التخطيط والتنفيذ  التحس�ن
 والتحس�ن). وتحديد مواطن إجراء التغي��ات ��دف التحس�ن.

ال�ساؤالت والبنود املعلقة. وتنص السياسة ال�� يتطل��ا ذلك ع�� عدم  ع�� س�يل املثال، قد يتمثل أحد أهداف املكتب �� عدم إصدار تقر�ر املراجعة إ�� ح�ن اتضاح جميع
ذ السياسة من خالل اتباع آلية جواز إصدار تقر�ر االرتباط ال��ا�ي أو تقديمھ أو توز�عھ بأية صورة أخرى إ�� ح�ن ا��صول ع�� موافقات معينة. و�مكن الرقابة ع�� تنفي

. و�مكن التحقق من فاعلية السياسة عن طر�ق التق��� بالفعل�اص بالتحقق من أن جميع املوافقات قد تم ا��صول عل��ا وتوثيقها لإلصدار ال��ا�ي يقوم خاللها أحد األ�
التدر�ب أو إجراء  مثل التأديب أولعالجها دور�ًا عن املصادقة ع�� املوافقات. و�� حالة التعرف ع�� حاالت انحراف، يتم التحري عن أسبا��ا والنظر �� اإلجراءات املناسبة 

 �غي��ات �� السياسة.

. و��ب�� للم�اتب استخدام ا��كم امل�� وتقييمها ، أو لن ي�ون ذلك فّعاًال من حيث الت�لفةجميع السياسات واإلجراءاتع�� رقابة للأ�شطة تنفيذ  ولن ي�ون من املمكن
 �� تطبيق أ�شطة للرقابة فيما يخص ما ي��: للمخاطر من أجل تحديد أدوات الرقابة ال�� يلزم تطبيقها. و�مكن النظر

 جميع السياسات واإلجراءات املوثقة �� دليل رقابة ا��ودة ا��اص باملكتب؛ 
 سياسات س�� العمل �� املكتب؛ 
 السياسات واإلجراءات ال�شغيلية؛ 
  بالعامل�ن. ال�� تتعلقالسياسات واإلجراءات األخرى 

املتطلبات املتعلقة برقابة ا��ودة وقواعد سلوك وآداب املهنة واالستقالل وال��ام املكتب بمعاي�� املراجعة ذات الصلة �عملية و��ناول نطاق تصميم أ�شطة الرقابة جميع 
 املراجعة.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ٢-٣/٦الش�ل 

 أ�شطة الرقابة ا��تملة:نطاق 

 

 املتا�عة ٧ /٣

وفاعليتھ ال�شغيلية. و�مكن تحقيق ذلك من خالل إجراء فحص مستقل للفاعلية ال�شغيلية  ة النظاممالءميتمثل أحد العناصر املهمة لنظام الرقابة �� متا�عة 
  للسياسات/اإلجراءات ع�� مستوى املكتب ومستوى االرتباطات و�جراء فحص مادي مللفات االرتباطات املكتملة.

 .ءدااأل � تحس�ن و�ساعد آلية املتا�عة الفّعالة �� خلق ثقافة قوامها التحس�ن املستمر، يل��م الشر�اء واملوظفون خاللها بجودة العمل و�تم إثاب��م ع�

 و�مكن تقسيم آلية املتا�عة ا��اصة باملكتب إ�� جزأين، كما ي��:

 ملفات)(بخالف عمليات الفحص املادي الدور�ة لل املتا�عة الدائمة 
فّعالة �� مة و�افية و والتقو�م الدائم (الذي ُيق��ح أن يتم سنو�ًا) لنظام رقابة ا��ودة ا��اص باملكتب �� ضمان أن ت�ون السياسات واإلجراءات املطبقة مالئالنظر ساعد �

. و��ناول هذا اتاملوظف�ن سنو�ًا �شأن خطط املكتب لتحس�ن جودة االرتباطوعند تنفيذ هذه املتا�عة وتوثيقها ع�� أساس سنوي، فإ��ا ستدعم متطلب التواصل مع عملها. 
 ملا ي��: تقييم و�شتمل ع��النطاق ا��اص باملتا�عة الدائمة �ل عنصر من عناصر رقابة ا��ودة، 

 ما إذا �ان دليل رقابة ا��ودة ا��اص باملكتب قد تم تحديثھ تبعًا للمتطلبات والتطورات ا��ديدة، –
 ن امل�لفون بمسؤوليات رقابة ا��ودة داخل املكتب (إن وجدت) قد قاموا فعليًا باألدوار املنوطة ��م،ما إذا �ا –
ل وقواعد سلوك وآداب ما إذا �ان قد تم ا��صول ع�� تأكيدات كتابية (من الشر�اء واملوظف�ن) لضمان ال��ام �ل فرد �سياسات و�جراءات املكتب ا��اصة باالستقال –

 املهنة،
 ان الشر�اء واملوظفون يحصلون ع�� التطو�ر امل�� املستمر،ما إذا �  –
ها وفقًا لسياسات و�جراءات ما إذا �انت القرارات املتعلقة بقبول العالقات مع العمالء وقبول �ل ارتباط مع�ن واالستمرار �� تلك العالقات واالرتباطات يتم اتخاذ –

 املكتب،
 ملهنة،ما إذا �ان قد تم اتباع قواعد سلوك وآداب ا –
 ل تأر�خ تقر�ر املراجعة،ما إذا �ان قد تم �عي�ن أفراد مؤهل�ن �ش�ل مناسب للقيام بدور فاح��� رقابة جودة االرتباط، وما إذا �انت عمليات الفحص تلك قد تمت قب –
 ما إذا �ان قد تم إبالغ العامل�ن املعني�ن بأوجھ القصور ال�� تم التعرف عل��ا، –

 ال�� تم التعرف عل��ا �� الرقابة قد تمت متا�ع��ا �ش�ل مناسب لضمان معا����ا �� الوقت املناسب.ما إذا �انت أوجھ القصور  –

 قيم وأ�داف املكتب
 القيادة وتحديد املسؤوليات عن رقابة ا��ودة

 تقييم ا��اطر
 م�ارات املوظف�ن واإلدارة واالنضباطتنمية 

 نظم املعلومات (االستقالل وا��دولة والعمالء واملوظف�ن وخالفھ)
 توثيق نظام رقابة ا��ودة

 املستمر والتحس�نمتا�عة رقابة ا��ودة 

 القيادة
قواعد سلوك 
وآداب امل�نة 
 واالستقالل

 نزعة الشك  ا��كم امل��
 امل��

 اإلشراف
 امللفاتوفحص 

تحديد مسؤوليات  قبول العميل
 املوظف�ن

ال�شاور 
واالستعانة 

 با����اء
إصدار تقر�ر  التوثيق

 املراجعة

 االل��ام بمعاي�� املراجعة ذات الصلة باملراجعة

 مستوى 
 املكتب

 مستوى 
 االرتباطات
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 عمليات الفحص املادي الدور�ة للملفات املكتملة 
لضمان االل��ام  وهذا ضرورٌي  ر�ك.واحد ع�� األقل ل�ل شمكتمل نظام رقابة ا��ودة باملكتب، وتقو�مھ، إجراء فحص مادي دوري مللف ارتباط املستمرة لراعاة املتضمن ت

ملادي الدور�ة �� التعرف ع�� أوجھ باملتطلبات املهنية/النظامية، وضمان أن ت�ون تقار�ر التأكيد ال�� يتم إصدارها مناسبة �� ظل الظروف القائمة. و�ساعد عمليات الفحص ا
 ملناسب.القصور واالحتياجات التدر��ية، وتمك�ن املكتب من إجراء التغي��ات الالزمة، �� الوقت ا

 .الالزمةاإلجراءات العملية اتخاذ إ�� جانب وعقب االن��اء من الفحص، يقوم املتا�ع بإعداد تقر�ر يتم توز�عھ، �عد مناقشة الشر�اء �� ذلك، ع�� جميع املدراء واملوظف�ن املهني�ن 

 من الذي يمكن ت�ليفھ بدور املتا�ع؟

 متا�عة السياسات ع�� مستوى املكتب 
�رها داخل املكتب. ومع يقوم بفحص االل��ام �سياسات املكتب ��ٌص مؤهل �ش�ل مناسب ال يتو�� �� الظروف املث�� املسؤولية أيضًا عن إدارة رقابة ا��ودة أو تطو 

بول املتا�عة الذاتية. أو يمكن بدًال من ذلك ت�ليف ) أن هذا قد ال ي�ون ممكنًا دائمًا �� امل�اتب األصغر، لذا يمكن �� هذه ا��الة ق١ذلك، يرا�� معيار رقابة ا��ودة (
 . ومن شأن هذا أن �عزز استقالل املكتب وموضوعيتھ.اتللعمل كشر�ك مسؤول عن االرتباط ال�� تؤهلھفرد من خارج املكتب يحظى بالكفاءات والقدرات 

 عمليات الفحص املادي للملفات املكتملة 
ادي مللفات االرتباطات املكتملة مؤهًال �ش�ل مناسب، و�جب أال ي�ون قد شارك �� تنفيذ االرتباط أو �� املفحص الراء إجبيجب أن ي�ون ال��ص الذي يتم ت�ليفھ 

 فحص رقابة جودة االرتباط ع�� امللف.إجراءات تطبيق 

 االل��ام بمعاي�� املراجعة ذات الصلة ٨ /٣

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

املراجع االل��ام بجميع معاي�� املراجعة ذات الصلة باملراجعة. و��ون املعيار ذا صلة باملراجعة عندما ي�ون سار�ًا وت�ون يجب ع��  ٢٠٠/١٨
 )٥٩أ-٥٥الظروف ال�� ي�ناولها املعيار قائمة. (راجع: الفقرات أ

أي من معاي�� املراجعة، إال إذا توفرت إحدى ا��الت�ن وارد �� ، يجب ع�� املراجع االل��ام ب�ل متطلب ٢٣الفقرة  متطلباتمع مراعاة  ٢٠٠/٢٢
 اآلت�ت�ن �� ظل ظروف املراجعة:

 إذا لم يكن املعيار بأكملھ ذا صلة؛ أو )أ(
 )٧٥، أ٧٤. (راجع: الفقرت�ن أمتحققإذا لم يكن املتطلب ذا صلة، ألنھ مشروط والشرط غ��  )ب(

بضرورة ا��روج عن متطلب ذي صلة �� أحد معاي�� املراجعة. و�� مثل هذه قد يتوصل املراجع، �� ظروف است�نائية، إ�� ا��كم  ٢٠٠/٢٣
الظروف، يجب ع�� املراجع تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة لتحقيق هدف ذلك املتطلب. وال يتوقع أن ت�شأ حاجة املراجع ل��روج عن 

ع أن ذلك اإلجراء لن ي�ون فعاًال �� تحقيق هدف متطلب ذي صلة إال عندما ي�ون املتطلب خاصًا ب�نفيذ إجراء مع�ن، و�عتقد املراج
 )٧٦املتطلب �� ظل الظروف ا��اصة باملراجعة. (راجع: الفقرة أ

إذا رأى املراجع، �� ظروف است�نائية، أنھ من الضروري ا��روج عن متطلب ذي صلة نص عليھ أحد معاي�� املراجعة، فيجب عليھ  ٢٣٠/١٢
، ١٨عة البديلة ال�� تم تنفيذها لهدف ذلك املتطلب، وأسباب ا��روج عنھ. (راجع: الفقرت�ن أتوثيق كيفية تحقيق إجراءات املراج

 )١٩أ

)، يلزم ٢٠٠من معيار املراجعة ( ٢٣و ٢٢و ١٨تو�� معاي�� املراجعة مسؤوليات املراجع�ن واملتطلبات ال�� عل��م عند تنفيذ املراجعة. ووفقًا ملا هو منصوص عليھ �� الفقرات 
جعة بديلة لتحقيق هدف ذلك املراجع اتباع �ل متطلب ذي صلة (مو�� �� قسم املتطلبات �� معاي�� املراجعة)، إال �� ظروف است�نائية، وعندها يتم تنفيذ إجراءات مراع�� 

 املتطلب �عينھ. و�ر�� مالحظة املذ�ور أدناه.
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 ١-٣/٨الش�ل 

 الوصف معاي�� املراجعة
 املراجعة، �� مجملها، معاي�� لعمل املراجع لتحقيق األهداف العامة للمراجع.توفر معاي��  ا��الة

وت�ناول معاي�� املراجعة املسؤوليات العامة للمراجع، باإلضافة إ�� اعتبارات أخرى ذات صلة بتطبيق تلك املسؤوليات ع�� 
 موضوعات محددة.

متطلبا��ا) ذات صلة �� ظل الظروف القائمة (ع�� س�يل املثال، املراجعة قد ال ت�ون �عض معاي�� املراجعة (و�التا�� جميع  الصلة
 الداخلية أو حسابات ا��موعة).

 املنصوص عل��اوتحتوي �عض معاي�� املراجعة ع�� متطلبات مشروطة. وت�ون هذه املتطلبات ذات صلة عندما تنطبق الظروف 
 وعندما يتحقق الشرط.

 لبات املعاي�� ذات الصلة، إ�� جانب إجراءات املراجعة البديلة ال�� تم تنفيذها وأسباب ا��روج.و�لزم توثيق حاالت ا��روج عن متط
قد ي�ون املراجعون مطالب�ن باالل��ام بمتطلبات نظامية أو تنظيمية معينة أو معاي�� مراجعة أخرى (إضافة إ�� املعاي�� الدولية  األنظمة ا��لية

 للمراجعة) �� دولة أو بلد مع�ن.
ع�� إم�انية تطبيقھ. ومع ذلك، قد يتأثر أيضًا تار�خ  محدديحدد �ل معيار مراجعة بوضوح نطاق املعيار وتار�خ سر�انھ وأي قيد  أمور أخرى 

 سر�ان املعيار باملتطلبات النظامية �� دولة معينة.

 املراجعة قبل تار�خ السر�ان ا��دد فيھ.وما لم ينص معيار املراجعة ع�� خالف ذلك، فإن املراجع مسموح لھ بتطبيق معيار 
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة الفصلمحتوى 

 معاي�� متعددة األساسية، ومن�� تنفيذ املراجعة ع�� أساس ا��اطر. والعناصرأهداف املراجع، 

 
 

 ١-٤/٠الش�ل 
 

 
 

 املعيارأ�داف  رقم الفقرة

 تتمثل األهداف العامة للمراجع عند القيام بمراجعة القوائم املالية فيما ي��: ٢٠٠/١١
الوصول إ�� تأكيد معقول عّما إذا �انت القوائم املالية ك�ل تخلو من التحر�ف ا��وهري، سواًء �س�ب غش أو خطأ، ومن ثم تمك�ن  )أ(

 املالية قد تم إعدادها من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛املراجع من إبداء رأيھ فيما إذا �انت القوائم 
 إعداد تقر�ر عن القوائم املالية، واإلبالغ حسبما تتطلبھ معاي�� املراجعة، وفقًا للنتائج ال�� توصل إل��ا املراجع. )ب(
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 التخطيط للمراجعة

 تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر

 تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية

 إجراءات املراجعة اإلضافيةتنفيذ 

تقو�م أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول 
 عل��ا

 إعداد تقر�ر املراجع

 نظرة عامة -املراجعة ع�� أساس ا��اطر  .٤
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 املعيارأ�داف  رقم الفقرة

املس��دف�ن �� القوائم املالية. و�تحقق ذلك من خالل إبداء املراجع لرأيھ، فيما إذا يتمثل غرض املراجعة �� �عز�ز درجة ثقة املستخدم�ن  ٢٠٠/٣
طر ذات ال

ُ
غرض �انت القوائم املالية قد تم إعدادها، من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق. و�� حالة معظم األ

الية معروضة بصورة عادلة، من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، أو ما إذا �انت �عطي صورة العام، يتعلق ذلك الرأي بّما إذا �انت القوائم امل
ن ت�و�ن حقيقية وعادلة وفقًا لإلطار. وتمّكن املراجعة، ال�� يتم تنفيذها وفقًا ملعاي�� املراجعة واملتطلبات املسلكية ذات الصلة، املراجع م

 )١ذلك الرأي. (راجع: الفقرة أ

�� املراجعة من املراجع أن يؤسس رأيھ ع�� تأكيد معقول يصل إليھ �شأن ما إذا �انت القوائم املالية ك�ل تخلو من التحر�ف تتطلب معاي ٢٠٠/٥
ا��وهري، سواًء �س�ب غش أو خطأ. والتأكيد املعقول هو مستوى تأكيد مرتفع. و�تم الوصول إليھ عندما يحصل املراجع ع�� ما يكفي 

ة لتخفيض خطر املراجعة (وهو خطر إبداء املراجع لرأي غ�� مناسب عندما ت�ون القوائم املالية محّرفة �ش�ل من أدلة املراجعة املناسب
ومع ذلك، فإن التأكيد املعقول ل�س مستوى تأكيد مطلق، نظرًا لوجود قيود مالزمة جوهري) إ�� مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها. 

راجعة، ال�� �ستخلص م��ا املراجع است�تاجاتھ و�ؤسس عل��ا رأيھ، بأ��ا أدلة مقنعة ول�ست للمراجعة ي��تب عل��ا اتصاف معظم أدلة امل
 )٥٤أ-٣٠(راجع: الفقرات أ قطعية.

 قد تظهر مخاطر التحر�ف ا��وهري ع�� مستو��ن: ٣٦أ/٢٠٠
 مستوى القوائم املالية عمومًا؛ 
 .مستوى اإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة ا��سابات واإلفصاحات 

لـ "مخاطر مجمع ال �ش�� معاي�� املراجعة عادًة إ�� ا��طر املالزم وخطر الرقابة �ش�ل منفصل، لك��ا �ش�� بدًال من ذلك إ�� تقييم  ٤٢أ/٢٠٠
ل��طر املالزم وخطر الرقابة بناًء ع�� أساليب أو مجمعة التحر�ف ا��وهري". ومع ذلك، فقد يقوم املراجع بإجراء تقييمات منفصلة أو 

من��يات املراجعة املستحسنة، و�ناًء ع�� االعتبارات العملية. و�مكن التعب�� عن تقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري بصورة كمية، مثل 
وع�� أية حال، فإن حاجة املراجع إلجراء تقييمات مناسبة للمخاطر أك�� أهمية من املنا�� ا��تلفة  ال�سب املئو�ة، أو بصورة غ�� كمية.

 م استخدامها �� التقييمات.ال�� قد يت

ال ُيتوقع من املراجع، بل ال يمكنھ، أن يخفض خطر املراجعة إ�� مستوى الصفر، ولذلك ال يمكنھ أن يصل إ�� تأكيد مطلق بأن القوائم  ٤٧أ/٢٠٠
ي��تب عل��ا اتصاف  و�رجع ذلك إ�� وجود قيود مالزمة للمراجعة،املالية خالية من التحر�ف ا��وهري سواًء �س�ب الغش أو ا��طأ. 

وت�شأ القيود املالزمة  معظم أدلة املراجعة، ال�� �ستخلص م��ا املراجع است�تاجاتھ و�ؤسس عل��ا رأيھ، بأ��ا أدلة مقنعة ول�ست قطعية.
 للمراجعة من:

 طبيعة التقر�ر املا��؛ 
 طبيعة إجراءات املراجعة؛ 
  و�ت�اليف معقولة.ا��اجة إ�� القيام باملراجعة خالل ف��ة زمنية معقولة 

 نظرة عامة ١ /٤

 ) ع�� النحو اآل�ي:٢٠٠من معيار املراجعة ( ١١يمكن ت��يص األهداف العامة للمراجع املنصوص عل��ا �� الفقرة 
  من إبداء رأيھ فيما إذا الوصول إ�� تأكيد معقول عّما إذا �انت القوائم املالية ك�ل تخلو من التحر�ف ا��وهري، سواًء �س�ب غش أو خطأ، ومن ثم تمك�ن املراجع

 �انت القوائم املالية قد تم إعدادها من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛
 .إعداد تقر�ر عن القوائم املالية، واإلبالغ حسبما تتطلبھ معاي�� املراجعة، وفقًا للنتائج ال�� توصل إل��ا املراجع 

 التأكيد املعقول 

خطر املراجعة (وهو عقول هو مستوى تأكيد مرتفع، ولكنھ غ�� مطلق. و�تم الوصول إليھ عندما يحصل املراجع ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتخفيض التأكيد امل
وال �ستطيع املراجع تقديم تأكيد مطلق  خطر إبداء املراجع لرأي غ�� مناسب عندما ت�ون القوائم املالية محّرفة �ش�ل جوهري) إ�� مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها.

عل��ا رأيھ) �� أدلة مقنعة ول�ست  نظرًا للقيود املالزمة �� العمل الذي يتم تنفيذه. وهذا ناتج عن أن معظم أدلة املراجعة (ال�� �ستخلص م��ا املراجع است�تاجاتھ و�ؤسس
 قطعية.
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 القيود املالزمة للمراجعة

 املالزمة ألعمال املراجعة ال�� يتم تنفيذها.يو�� الش�ل أدناه �عض القيود 

 ١-٤/١الش�ل 

 األسباب القيود
 ينطوي إعداد القوائم املالية ع�� ما ي��: طبيعة التقر�ر املا��

 اج��اد اإلدارة �� إعداد القوائم املالية وتطبيق متطلبات العرض واإلفصاح املنصوص عل��ا �� إطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ 
 أو التقييمات (مثل التقديرات) غ�� املوضوعية من جانب اإلدارة وال�� تنطوي ع�� مجموعة من التفس��ات أو  القرارات

 االج��ادات ال�� يمكن قبولها.
ذات طبيعة مقنعة ول�ست ت�و�ن رأيھ إ�� جمع أدلة املراجعة وتقو�مها. وتميل هذه األدلة إ�� أن ت�ون  عندينصرف معظم عمل املراجع  طبيعة أدلة املراجعة املتاحة

 قطعية.

س�� املراجعة. و�مكن أن �شتمل أيضًا  ال�� يتم تنفيذها أثناءو�تم ا��صول ع�� أدلة املراجعة �ش�ل أسا��� من إجراءات املراجعة 
 ع�� املعلومات ال�� يتم ا��صول عل��ا من مصادر أخرى مثل:

 عمليات املراجعة السابقة؛ 
  �� املكتب ا��اصة بقبول العمالء واالستمرار �� العالقة معهم؛إجراءات رقابة ا��ودة 
 ال��الت ا��اس�ية ا��اصة بامل�شأة؛ 
 .أدلة املراجعة ال�� من إعداد خب�� �عمل لدى امل�شأة أو متعاقد معها 

 ي��: لن تك�شف إجراءات املراجعة، بالرغم من حسن تصميمها، �ل تحر�ف. و�لزم مراعاة ما طبيعة إجراءات املراجعة
  ؛من مجتمع العينة تنطوي ع�� مخاطر عدم اك�شاف �عض التحر�فات %١٠٠أن أية عينة أقل من 
  .أن الغش قد ينطوي ع�� و أن اإلدارة أو األطراف األخرى قد ال تقدم، عن قصد أو دون قصد، املعلومات ال�املة املطلو�ة

 مخططات معقدة ومعدة �عناية ��دف إ�� إخفائھ؛
  اجعة املستخدمة ��مع أدلة املراجعة قد ال تك�شف غياب �عض املعلومات.أن إجراءات املر 

 لذا يلزم املوازنة ب�ن إم�انية االعتماد ع�� املعلومات وت�لف��ا.و تميل مالءمة/قيمة املعلومات املالية إ�� التضاؤل بمرور الوقت،  مراعاة توقيت التقار�ر املالية

�ّون املراجع رأيھ �� غضون ف��ة زمنية معقولة و�ت�لفة معقولة. و�التا��، فإنھ من غ�� املمكن و�توقع مستخدمو القوائم املالية أن ي
عمليًا التعامل مع جميع املعلومات ال�� قد ت�ون موجودة، أو ت�بع �ل مسألة بتفاصيلها ع�� اف��اض أن املعلومات خاطئة أو مغشوشة 

 ح�� يث�ت العكس.

 نطاق املراجعة

ع�� ما إذا �انت القوائم املالية قد تم إعدادها من جميع ا��وانب ا��وهر�ة وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.  الذي يقوم بتقديمھيقتصر عادًة نطاق عمل املراجع والرأي 
 ��ا اإلدارة شؤون امل�شأة. سّ��تاعلية ال�� ون�يجة لذلك، فإن تقر�ر املراجع غ�� املعدل ال يضمن ا��دوى املستقبلية للم�شأة، وال الكفاءة أو الف

تقر�ره أو  �عديلاملز�د من األعمال و  تنفيذ، س�تطلب من املراجع املالأسواق ، كتلك ال�� تتطل��ا األنظمة ا��لية أو لوائح للمراجعةسؤولية األساسية هذه امل �� ز�ادةوأية 
 .لتلك الز�ادةنطاقھ تبعًا  توسيع

 التحر�فات ا��و�ر�ة

جميع التحر�فات غ�� امل���ة واإلفصاحات الغائبة/ املضللة �� القوائم املالية) قد حدث عندما يمكن  مجملقائم بذاتھ أو تحر�ف تحر�ف جوهري (سواًء هناك ي�ون 
 التوقع بدرجة معقولة أنھ سيؤثر ع�� القرارات االقتصادية ال�� يتخذها مستخدمو القوائم املالية ع�� أساس تلك القوائم.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اإلقرارات

�انت صر�حة أو غ�� ذلك، يتم تضمي��ا �� القوائم املالية. و�� تتعلق بإثبات فئات املعامالت واألحداث وأرصدة ا��سابات اإلقرارات �� إفادات من اإلدارة، سواًء أ
و�ستخدم �ان ي�ب�� ���يلها. واإلفصاحات، وقياسها وعرضها، �� القوائم املالية. فع�� س�يل املثال، تتعلق إقرارات االكتمال ب���يل جميع املعامالت واألحداث ال�� 

 املراجع هذه اإلقرارات للوقوف ع�� مختلف أنواع التحر�فات ا��تملة ال�� يمكن أن تحدث.

 خطر املراجعة ٢ /٤

�� مستوى منخفض بدرجة يمكن خطر املراجعة هو خطر إبداء رأي مراجعة غ�� مناسب �� القوائم املالية ا��ّرفة �ش�ل جوهري. و��دف املراجعة إ�� ا��د من هذا ا��طر إ
 قبولها.

 و��طر املراجعة عنصران رئ�سيان، كما هو مو�� �� الش�ل أدناه.

 ١-٤/٢الش�ل 

 املصدر الطبيعة ا��طر
أهداف/ عمليات امل�شأة وتصميم/ تطبيق اإلدارة للرقابة  احتمال أن تحتوي القوائم املالية ع�� تحر�ف جوهري. ا��طر املالزم وخطر الرقابة

 الداخلية.
احتمال أن يخفق املراجع �� اك�شاف التحر�ف ا��وهري ��  خطر االك�شاف

 القوائم املالية.
 طبيعة ومدى اإلجراءات ال�� ينفذها املراجع.

 
 لتخفيض خطر املراجعة إ�� مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، يتع�ن ع�� املراجع:

 تقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري؛ 
 طر�ق تنفيذ إجراءات �ستجيب ��اطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم تقييمها، ع�� مستوى �ل من القوائم املالية  ا��د من خطر االك�شاف. و�مكن تحقيق ذلك عن

 واإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة ا��سابات واإلفصاحات.

 مكونات خطر املراجعة

 يو�� الش�ل أدناه امل�ونات الرئ�سية ��طر املراجعة.

 ٢-٤/٢الش�ل 

 التعليق الوصف الطبيعة
قابلية احتواء أحد اإلقرارات عن فئة معاملة أو رصيد حساب أو  ا��طر املالزم

إفصاح ما ع�� تحر�ف يمكن أن ي�ون جوهر�ًا، سواًء بمفرده أو 
عند اق��انھ بتحر�فات أخرى، وذلك قبل أن تؤخذ �� ا��سبان 

 أية أدوات رقابة ذات عالقة.

أو ا��ارجية) ال�� قد  �شمل هذا األحداث أو الظروف (الداخلية
ي�تج ع��ا تحر�ف (خطأ أو غش) �� القوائم املالية. و�مكن أن 

ت�شأ مصادر ا��طر (ُيصنف �� الغالب ع�� أنھ خطر أعمال أو 
خطر غش) من أهداف امل�شأة وطبيعة عمليا��ا/صناع��ا والب�ئة 

 التنظيمية ال�� �عمل ف��ا و��مها ومدى �عقيدها.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 التعليق الوصف الطبيعة
التحر�ف الذي يمكن أن يحدث �� إقرار عن فئة  خطر أن خطر الرقابة

معاملة أو رصيد حساب أو إفصاح ما والذي قد ي�ون تحر�فًا 
جوهر�ًا، سواًء بمفرده أو عند اق��انھ بتحر�فات أخرى، لن يتم 

منعھ أو اك�شافھ وت��يحھ �� الوقت املناسب عن طر�ق 
 الرقابة الداخلية للم�شأة.

الرقابة لتخفيف عامل محدد من  تقوم اإلدارة بتصميم أدوات
. وتتو�� امل�شأة تقييم (األعمال أو الغش) �طر املالزما�عوامل 

مخاطرها (تقييم ا��اطر) ثم تصمم وتطبق أدوات الرقابة 
املناسبة لتقلص �عرضها للمخاطر إ�� مستوى يمكن تحملھ 

 (يمكن قبولھ).

 وقد ت�ون أدوات الرقابة:
 السلو�ي لإلدارة تجاه  شاملة بطبيع��ا، مثل املوقف

الرقابة وال��امها بتعي�ن األفراد املؤهل�ن ومنع الغش. 
و�تم تقييم أدوات الرقابة تلك ع�� مستوى القوائم 

 املالية؛
  .خاصة بإ�شاء معاملة معينة أو معا����ا أو ���يلها

وُ�عرف هذه األدوات �� الغالب باسم أدوات الرقابة ع�� 
ى األ�شطة، أو ع�� آليات العمل، أو ع�� مستو 

 املعامالت.

خطر أن اإلجراءات ال�� ينفذها املراجع لتخفيض خطر املراجعة  خطر االك�شاف
إ�� مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها لن تك�شف تحر�فًا 

موجودًا قد ي�ون جوهر�ًا، سواًء بمفرده أو عند اق��انھ 
 بتحر�فات أخرى.

ا��وهري (ا��طر املالزم يتو�� املراجع تقييم مخاطر التحر�ف 
 وخطر الرقابة) ع�� مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات.

ثم يتم تطو�ر إجراءات املراجعة لتخفيض خطر املراجعة إ�� 
مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها. وهذا �شمل النظر �� 

 ا��طر ا��تمل:
 الختيار إجراء مراجعة غ�� مناسب؛ أو 
 جعة مناسب؛ أوإساءة تطبيق إجراء مرا 
 .إساءة تفس�� نتائج إجراء املراجعة 

أنھ يتألف من م�ون�ن اثن�ن: ا��طر املالزم وخطر الرقابة. و�ناًء عليھ، ال �ش�� معاي�� ب�عّرِف معاي�� املراجعة خطر التحر�ف ا��وهري ع�� مستوى اإلقرارات  م��وظة:
لـ "مخاطر التحر�ف ا��وهري". ومع ذلك، فقد يقوم  مجمعاملراجعة عادًة إ�� ا��طر املالزم وخطر الرقابة �ش�ل منفصل، لك��ا �ش�� بدًال من ذلك إ�� تقييم 

 ل��طر املالزم وخطر الرقابة بناًء ع�� أساليب أو من��يات املراجعة املستحسنة، و�ناًء ع�� االعتبارات العملية. مجمعةأو املراجع بإجراء تقييمات منفصلة 
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 م��ص مكونات خطر املراجعة

 ٣-٤/٢الش�ل 
ع��ا تحر�ف جوهري �� يو�� ا��طط أدناه العالقة ب�ن ا��اطر وأدوات الرقابة. و�شمل شر�ط ا��طر املالزم جميع عوامل خطر األعمال وخطر الغش ال�� قد ي�تج 

شاملة والرقابة ع�� املعامالت ال�� تطبقها اإلدارة القوائم املالية (قبل أن تؤخذ �� ا��سبان أية أدوات للرقابة الداخلية). و�عكس أشرطة خطر الرقابة إجراءات الرقابة ال
الذي ستواجهھ اإلدارة املتبقي للتخفيف من خطر تحر�ف القوائم املالية. وُ�عرف غالبًا مدى ��ز أشرطة خطر الرقابة عن التخفيف �ش�ل تام من ا��اطر املالزمة با��طر 

 اطر.أو مدى تقبل اإلدارة للمخاطر أو درجة تحمل اإلدارة للمخ
 

 �دف امل�شأة
فة �ش�ل جوهري   إعداد قوائم مالية غ�� محرَّ

 خطر منخفض خطر متوسط خطر مرتفع 
 

 مخاطر األعمال/الغش ال�� ستحول دون تحقيق الهدف

 

 استجابة اإلدارة:
 أدوات الرقابة الداخلية ال�� تخفف من ا��اطر ال�� تم التعرف عل��ا

 
 

 لإلدارة تبقيا��طر امل

 املالزما��طر 

 خطر الرقابة

خطر التحر�ف 
 ا��وهري 

 منخفض   التعرض ��اطر الغش وا��طأ  مرتفع

 

 امل�شأة. ا� تتعرض له�سيختلف طول األشرطة املو��ة �� الش�ل بناًء ع�� الظروف ذات الصلة و��م ا��اطر ال م��وظة:
  

 نقاط يلزم مراعا��ا

 الفصل ب�ن خطر األعمال وخطر الغش

املثال، قد يؤدي استخدام نظام محاسبة جديد إ�� احتمالية  يمكن أن تؤدي العديد من ا��اطر املالزمة إ�� ظهور �ل من خطر األعمال وخطر الغش. فع�� س�يل
 وقوع أخطاء (خطر أعمال)، وقد يوفر أيضًا فرصة ألحد األ��اص للتالعب �� النتائج املالية أو اختالس األموال (خطر غش).

غش. و�ذا �ان األمر كذلك، فيلزم ���يل وتقييم عوامل خطر وجود خطر األعمال يلزم دائمًا النظر فيما إذا �ان ذلك يخلق أيضًا خطر الب املعرفةولذا، فعند 
 عنصر خطر األعمال فحسب، دون خطر الغش.قد ت�ناول استجابة املراجعة ، و�ال فإن الغش �ش�ل منفصل عن عوامل خطر األعمال

 ���يل مخاطر الغش

 يتم التعرف ع�� الغش �� الغالب من خالل التحقق مما ي��:
 واالست�ناءات والشذوذ �� املعامالت/األحداث؛ أو األنماط غ�� املعتادة

 األفراد الذين تتوفر لد��م الدوافع والفرص والت��يرات الرت�اب الغش.

���يلها وتقييمها ع�� أ��ا مخاطر غش، ح�� و�ن بدت �� ظاهرها أ��ا غ�� جوهر�ة. و�� حالة رصد مثل هذه األمور (�� أية مرحلة من مراحل املراجعة)، في�ب�� 
 وس�ساعد ���يل مثل هذه ا��اطر �� ضمان مراعا��ا ع�� نحو مناسب عند تطو�ر استجابات املراجعة.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 ٤-٤/٢الش�ل 
ال�� ��دف إ�� تخفيض خطر املراجعة إ�� لها يو�� هذا ا��طط دور املراجع �� تقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري �� القوائم املالية ثم تنفيذ إجراءات املراجعة املستجيبة 

 مستوى منخفض بدرجة مناسبة.

 �دف املراجع
 ا��وهري القوائم املالية للم�شأة خالية من التحر�ف تحديد ما إذا �انت 

 
 خطر منخفض خطر متوسط خطر مرتفع

 ما املواضع ا��تملة ��دوث التحر�فات ا��وهر�ة �� القوائم املالية

 

 هل أدوات الرقابة ال�� تطبقها اإلدارة تخفف من ا��اطر املالزمة ال�� تم 
 التعرف عل��ا؟

 
 خطر التحر�ف الذي تم تقييمھ

 ��اطر التحر�ف ال�� تم التعرف عل��اإجراءات املراجعة املصممة لالستجابة 
تخفيض خطر املراجعة إ�� مستوى 

 منخفض بدرجة يمكن قبولها

 ا��طر املالزم

 خطر الرقابة

خطر التحر�ف 
 ا��وهري 

 منخفض التعرض ��اطر الغش وا��طأ  مرتفع
 

 امل�شأة، وطبيعة استجابة املراجع. ا� تتعرض له�و��م ا��اطر السيختلف طول األشرطة املو��ة �� الش�ل بناًء ع�� الظروف ذات الصلة  م��وظة:

 كيفية تنفيذ املراجعة ع�� أساس ا��اطر ٣ /٤

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

يجب ع�� املراجع التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التح�� ب��عة الشك امل�� و�دراك أنھ قد توجد ظروف ت�س�ب �� تحر�ف القوائم  ٢٠٠/١٥
 )٢٤أ-٢٠الية �ش�ل جوهري. (راجع: الفقرات أامل

 )٢٩أ-٢٥(راجع: الفقرات أيجب ع�� املراجع ممارسة ا��كم امل�� عند التخطيط ملراجعة القوائم املالية وتنفيذها.  ٢٠٠/١٦

للوصول إ�� تأكيد معقول، يجب ع�� املراجع ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتخفيض خطر املراجعة إ�� مستوى  ٢٠٠/١٧
 )٥٤أ-٣٠أمنخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمك�ن املراجع من است�باط است�تاجات معقولة �ش�ل أساسًا لرأيھ. (راجع: الفقرات 

لتحقيق األهداف العامة للمراجع، يجب ع�� املراجع استخدام األهداف املنصوص عل��ا �� معاي�� املراجعة ذات الصلة عند  ٢٠٠/٢١
 )٧١أ-٦٩التخطيط للمراجعة وتنفيذها، مع مراعاة العالقات املتبادلة ب�ن املعاي��، وذلك من أجل: (راجع: الفقرات أ

ضرورة التخاذ أي إجراءات مراجعة أخرى، باإلضافة إ�� تلك ال�� تتطل��ا معاي�� املراجعة، للوفاء  تحديد ما إذا �انت هناك )أ(
 )٧٢باألهداف املنصوص عل��ا �� املعاي��؛ (راجع: الفقرة أ

 )٧٣تقو�م ما إذا �ان قد تم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. (راجع: الفقرة أ )ب(
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ع�� أساس ا��اطر من ثالث خطوات رئ�سية كما هو مو�� �� الش�ل أدناه.تتألف املراجعة 

 ١-٤/٣الش�ل 

 الوصف ا��طوات (املراحل)
وهذا �شمل تقييم ا��اطر املهمة ي �� القوائم املالية وتقييمها. تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهر  تقييم ا��اطر

الرقابة وعدم االل��ام باألنظمة واللوائح، ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ، الذي س�تم تناولھ �� املراجعة و�بالغھ وأوجھ القصور �� 
 إ�� امل�لف�ن با��وكمة.

و�قوم املراجع أيضًا بتحديد األمور الرئ�سة للمراجعة لتضمي��ا �� تقر�ره عن امل�شآت املدرجة وعن جميع عمليات املراجعة ال�� 
)، املتعلق باألمور الرئ�سة للمراجعة، وفقًا ملتطلبات األنظمة أو اللوائح ا��لية أو وفقًا الختيار ٧٠١طبق عل��ا معيار املراجعة (ين

 املراجع.
وتم تقييمها، ع��  ،تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية ال�� �ستجيب ��اطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم التعرف عل��ا االستجابة للمخاطر

 مستوى �ل من القوائم املالية واإلقرارات.
 �شمل ما ي��: إعداد التقر�ر

 ت�و�ن رأي بناًء ع�� أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا وتقو�م العرض واإلفصاحات �� القوائم املالية؛ 
 .إعداد و�صدار تقر�ر مناسب لالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا 

 أدناه العناصر الثالثة بطر�قة م�سطة.يو�� الش�ل 

 ٢-٤/٣الش�ل 

 
من احتمالية  ). و�شمل هذا أيضًا ا��اطر الناتجة عن غياب الرقابة الداخلية للتخفيف٢-٤/٢* "ا��دث" هو ب�ساطة أحد عوامل خطر األعمال أو الغش (انظر التوضيحات �� الش�ل 

 وجود تحر�فات جوهر�ة �� القوائم املالية.

 لالحقة لهذا الدليل.يو�� الش�ل أدناه مختلف املهام ال�� تنطوي عل��ا �ل مرحلة من هذه املراحل الثالثة. و�ل مرحلة مشروحة بمز�د من التفصيل �� الفصول ا

 تقييم ا��اطر

 أ�داف املعيار رقم الفقرة

هدف املراجع هو التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها، سواًء �انت �س�ب غش أو خطأ، ع�� مستوى القوائم املالية  ٣١٥/٣
 وتطبيقومستوى اإلقرارات، من خالل فهم امل�شأة و��ئ��ا، بما �� ذلك الرقابة الداخلية للم�شأة، ومن ثم توف�� أساس لتصميم 

 ري املقّيمة.استجابات ��اطر التحر�ف ا��وه
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األحداث* ال�� يمكن أن تقع ومن شأ��ا  ما
أن ت�س�ب �� وجود تحر�ف جوهري �� 

 القوائم املالية؟

األحداث* ال�� تم التعرف عل��ا وقعت �ل 
�� القوائم  وأدت إ�� وجود تحر�ف جوهري 

 املالية؟

املراجعة املناسب �شأن القوائم املالية،  رأي ما
 بناًء ع�� األدلة ال�� تم ا��صول عل��ا؟
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 ٣-٤/٣الش�ل 

 ال�شاط الغرض ١التوثيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
 ) لالطالع ع�� قائمة أك�� تفصيًال بالتوثيق املطلوب.٢٣٠راجع معيار املراجعة ( .١
 )) عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.٣٠٠ُ�عد التخطيط (معيار املراجعة ( .٢

 ما ي��.ع�� ملرحلة تقييم ا��اطر ينطوي التنفيذ الفّعال 

 ٤-٤/٣الش�ل 

 الوصف املتطلبات
املشاركة املباشرة من 

 قبل كبار أعضاء الفر�ق
يلزم إشراك �ل من الشر�ك املسؤول عن االرتباط واألعضاء الرئ�سي�ن اآلخر�ن لفر�ق االرتباط �� التخطيط للمراجعة، و�� التخطيط 

تلك املناقشات. وسيضمن هذا االستفادة من خ��ا��م وآرا��م �� وضع خطة املراجعة.  �جراءب�ن أعضاء فر�ق االرتباط و  للمناقشات
وُ�ر�� مالحظة أن معاي�� املراجعة �ش�� عادًة إ�� مصط�� "املراجع" باعتباره ال��ص (األ��اص) الذي يقوم ب�نفيذ االرتباط. و�� 

ول عن االرتباط بالوفاء بأحد املتطلبات أو املسؤوليات، ُ�ستخدم املواطن ال�� ��دف ف��ا معيار املراجعة إ�� قيام الشر�ك املسؤ 
 مصط�� "الشر�ك املسؤول عن االرتباط" بدًال من "املراجع".

ال�شديد ع�� "نزعة 
 الشك امل��"

ة. ومع ذلك، فإن ال يمكن التوقع بأن يقوم املراجع بتجاهل خ��اتھ السابقة املتعلقة بأمانة ونزاهة إدارة امل�شأة وامل�لف�ن با��وكم
االعتقاد بأن اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة يتمتعون باألمانة وال��اهة ال �عفي املراجع من ضرورة ا��فاظ ع�� نزعة الشك امل��، وال 

 للوصول إ�� التأكيد املعقول.املقنعة راجعة املأدلة ما دون �سمح لھ بأن ير��� ب

للمراجعة (وضع االس��اتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة) تحقيق أهداف املراجعة ع�� يضمن الوقت املستغرق �� التخطيط  التخطيط
نحو سليم، وترك�� العمل الذي ينفذه موظفو املراجعة، �ش�ل دائم، ع�� جمع األدلة ال�� تتعلق بمجاالت التحر�ف ا��تمل األشد 

 خطرًا.

 األهمية ال�س�ية 
 مناقشات فر�ق املراجعة

 االس��اتيجية العامة للمراجعة
 

مخاطر األعمال والغش بما �� ذلك 
 ا��اطر املهمة

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة 
 الداخلية ذات الصلة

تنفيذ األ�شطة املبدئية 
 لالرتباط

 
 التخطيط للمراجعة

 تنفيذ إجراءات 
 تقييم ا��اطر

تحديد ما إذا �ان س�تم 
 قبول االرتباط

 قائمة عوامل ا��طر 
 االستقالل

 خطاب االرتباط

إعداد اس��اتيجية عامة 
 ٢للمراجعة وخطة للمراجعة

التعرف ع��/تقييم مخاطر 
التحر�ف ا��وهري من خالل 

 فهم امل�شأة

ا��وهري ال�� تم تقييمها مخاطر التحر�ف 
 ع�� مستوى:

 اإلقرارات*   القوائم املالية* 
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 الوصف املتطلبات
مناقشات الفر�ق 
 والتواصل الدائم

 ماعات الفر�ق مع الشر�ك املسؤول عن االرتباط خالل مرحلة التخطيط فرصة ممتازة ملا ي��:توفر مناقشات/ اجت
 عر�ف املوظف�ن بالعميل بوجھ عام ومناقشة مجاالت ا��طر ا��تملة؛� 
 مناقشة فاعلية االس��اتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة ثم إجراء ما يلزم من �غي��ات عل��ما؛ 
  الطرق املمكنة ��دوث الغش ثم تصميم االستجابة املناسبة؛��ذ األف�ار حول 
  مناقشة اإلفصاحات ال�� ترتفع ف��ا مخاطر التحر�ف ا��وهري؛ 
 .توز�ع مسؤوليات املراجعة وتحديد األطر الزمنية 

قضايا املراجعة أو األ�شطة غ�� دائم ب�ن فر�ق املراجعة طوال االرتباط، ع�� س�يل املثال ملناقشة وتناول التواصل الومن املهم أيضًا 
املعتادة أو مؤشرات الغش ا��تملة. ومن شأن هذا أن ي�يح االتصال باإلدارة �� الوقت املناسب و�جراء التغي��ات عند الضرورة �� 

 اس��اتيجية املراجعة و�جراءات املراجعة.

ال��ك�� ع�� التعرف 
 ع�� ا��اطر

�� التعرف ع�� جميع ا��اطر ذات الصلة. و�� حالة عدم قيام املراجع بالتعرف ع�� عوامل خطر ا��طوة األهم �� آلية تقييم ا��اطر 
األعمال وخطر الغش، فلن يتم تقييمها أو توثيقها، ولن يتم تصميم استجابة مراجعة مناسبة لها. ولهذا ُ�عد إجراءات تقييم ا��اطر 

 لزم أيضًا تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر بواسطة املستوى الوظيفي املناسب.املصممة �ش�ل جيد مهمة للغاية لفاعلية املراجعة. و�

ا��اصة عند تقييم ا��اطر، تؤخذ أيضًا �� ا��سبان اإلفصاحات املذ�ورة �� القوائم املالية. وقد ت�ون اإلفصاحات �� القوائم املالية  إفصاحات القوائم املالية
تفصيًال أو أقل �عقيدًا (ع�� س�يل املثال، �سمح �عض أطر التقر�ر املا�� للم�شآت األصغر بتقديم مل�شآت الصغ��ة واملتوسطة أقل با

إفصاحات أقل �� القوائم املالية). ومع ذلك، فإن هذا ال �عفي املراجع من مسؤوليتھ عن التوصل إ�� فهم لإلفصاحات وتقييم مخاطر 
 التحر�ف ا��وهري �� اإلفصاحات املطلو�ة.

ع�� تقو�م استجابة  القدرة
(استجابات) اإلدارة 

 للمخاطر

اإلدارة (أي تصميم/ تطبيق أدوات الرقابة طبق��ا من ب�ن ا��طوات الرئ�سية �� آلية تقييم ا��اطر تقو�م فاعلية االستجابات ال�� 
القوائم املالية. و�� امل�شآت األصغر، ا��اصة باإلدارة)، إن وجدت، للتخفيف من مخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم التعرف عل��ا �� 

ونزاه��ا، وما إ�� ذلك) وسيقل ع�� أ�شطة الرقابة التقليدية (مثل  ةس��يد االعتماد ع�� األر�� ع�� ب�ئة الرقابة (مثل كفاءة اإلدار 
 الفصل �� الواجبات، وما إ�� ذلك).

ومن األمثلة  .، وتوثيق تلك األح�ام املهمةطوال عملية املراجعةاملراجع ل��كم امل�� تق��� متطلبات معاي�� املراجعة باستخدام  استخدام ا��كم امل��
 آلية تقييم ا��اطر: ضمنالنموذجية للمهام ال�� يتم تنفيذها 

 اتخاذ القرارات املتعلقة بقبول العمالء أو االستمرار �� العالقة معهم؛ 
 وضع االس��اتيجية العامة للمراجعة؛ 
 ل�س�ية؛تحديد األهمية ا 
  تقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري، بما �� ذلك التعرف ع�� ا��اطر املهمة وا��االت األخرى ال�� قد تتطلب مراعاة خاصة

 عند املراجعة؛
 .وضع توقعات الستخدامها عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 االستجابة للمخاطر

 أ�داف املعيار رقم الفقرة

مة، من خالل تصميم هدف املراجع هو  ٣٣٠/٣ ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن مخاطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ
 .استجابات مناسبة، وتطبيقها، ملواجهة تلك ا��اطر

 ٥-٤/٣الش�ل 

 ال�شاط الغرض ١التوثيق

 
 مالحظات:

 ) لالطالع ع�� قائمة أك�� تفصيًال بالتوثيق املطلوب.٢٣٠. راجع معيار املراجعة (١
 مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.)) عملية ٣٠٠. ُ�عد التخطيط (معيار املراجعة (٢

توى اإلقرارات (ل�ل فئة معامالت و�ل �� هذه املرحلة، ينظر املراجع �� األسباب (ا��طر املالزم وخطر الرقابة) الداعية لتقييم ا��اطر ع�� مستوى القوائم املالية وع�� مس
 حدث ورصيد حساب و�فصاح) و�ضع إجراءات املراجعة املستجيبة.

 استجابة املراجع ��اطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم تقييمها، �� خطة للمراجعة: و�تم توثيق
 تحتوي ع�� استجابة عامة للمخاطر ال�� تم التعرف عل��ا ع�� مستوى القوائم املالية؛ 
 تحدد اإلفصاحات املهمة وا��وانب ذات األهمية ال�س�ية �� القوائم املالية؛ 
 ءات املراجعة ا��اصة املصممة لالستجابة ��اطر التحر�ف ا��وهري املقّيمة ع�� مستوى اإلقرارات.تحتوي ع�� طبيعة وتوقيت ومدى إجرا 

ب�ن واإلشراف عل��م، وا��اجة إ�� وتواجھ االستجابات العامة مخاطر التحر�ف ا��وهري املقّيمة ع�� مستوى القوائم املالية. و�شمل هذه االستجابات �عي�ن العامل�ن املناس
تم تنفيذها، والوثائق ال�� زعة الشك امل��، ومدى التأييد املطلوب فيما يخص التوضيحات/ اإلفادات املقدمة من اإلدارة، والنظر �� نوع إجراءات املراجعة ال�� س�ممارسة ن

 س�تم التحقق م��ا لدعم املعامالت ذات األهمية ال�س�ية.

اس مثل اختبارات التفاصيل واإلجراءات التحليلية واختبارات أدوات الرقابة (عندما يوجد توقع بأن هذه األدوات وتتألف إجراءات املراجعة اإلضافية عادًة من إجراءات أس
 �انت �عمل بفاعلية خالل الف��ة).

 للمخاطر ال�� تم التعرف عل��ا: وفيما ي�� �عض األمور ال�� ي�ب�� للمراجع مراعا��ا عند تخطيط املز�ج املناسب من إجراءات املراجعة ال�� س�تم تنفيذها لالستجابة

 استخدام اختبارات أدوات الرقابة 
عامة، ي�ون التعرف ع�� أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة ال�� ستحد، �� حال اختبارها، من نطاق/ ا��اجة إ�� تنفيذ إجراءات أساس أخرى. وكقاعدة  –

ب األحيان، أقل بكث�� من ��م العينة عند إجراء اختبار أساس إلحدى فئات املعامالت. ��م العينة ال�� يتم اختيارها الختبار أدوات الرقابة، �� غال
أدوات الرقابة ذات الصلة مع اس�بعاد حدوث انحرافات �� الرقابة، فقد يؤدي استخدام اختبارات أدوات الرقابة إ�� تنفيذ أعمال أقل ثبات عمل و�اف��اض 

 متطلب يق��� بضرورة اختبار الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة الداخلية (املباشرة أو غ�� املباشرة).�� غالب األحيان. ومع ذلك، ال يوجد أي 
ع�� س�يل املثال، قد ينطبق هذا �� الغالب ع�� اكتمال عمليات البيع �� و تحديد أي إقرارات ال يمكن التعامل معها باستخدام اإلجراءات األساس بمفردها.  –

 األعمال ال�� تم تنفيذها
 نتائج املراجعة

 اإلشراف ع�� املوظف�ن
 فحص أوراق العمل

تصميم االستجابات العامة و�جراءات 
 املراجعة اإلضافية

تنفيذ االستجابات ��اطر التحر�ف 
 ا��وهري املقيمة

تطو�ر االستجابات املناسبة 
��اطر التحر�ف ا��وهري ال�� 

 تم تقييمها

 تحديث االس��اتيجية العامة
 االستجابات العامة

ا��وهري خطة املراجعة ال�� تر�ط مخاطر التحر�ف 
 املقيمة بإجراءات املراجعة اإلضافية

تقليص خطر املراجعة إ�� 
مستوى منخفض بدرجة يمكن 

 قبولها
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 � ا��االت ال�� ترتفع ف��ا املعا��ة اآللية للمعامالت (مثل املبيعات ع�� اإلن��نت) مع محدودية أو ا�عدام التدخل اليدوي.امل�شآت الصغ��ة، و�

 اإلجراءات التحليلية األساس 
األدلة املتاحة. و�تم مقارنة هذا التوقع باملبلغ  �� اإلجراءات ال�� يمكن الت�بؤ خاللها، بطر�قة يمكن االعتماد عل��ا، باملبلغ اإلجما�� إلحدى فئات املعامالت بناًء ع��

ا��االت، إذا �ان  الفع�� املقيد �� ال��الت ا��اس�ية، و�تم التعرف �سهولة ع�� مدى أي تحر�ف ي�ون قد حدث (انظر ا��زء األول، الفصل العاشر). و�� �عض
قابة ذات العالقة)، فقد يحدد املراجع أن اإلجراءات التحليلية األساس ستوفر بمفردها ما ا��طر الذي تم تقييمھ إلقرار مع�ن منخفضًا (دونما اعتبار ألدوات الر 

 يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.

 عنصر املفاجأة 
ا��تمل. فع�� ش ضرورة إدخال عنصر املفاجأة �� اإلجراءات ال�� س�تم تنفيذها، ع�� س�يل املثال توقيت االستجابة ألحد مخاطر التحر�ف ا��وهري �س�ب الغ

اإلعالن ع��ا. و�لزم أيضًا مراعاة س�يل املثال، قد ال يتم اإلعالن عن الز�ارات ال�� س�تم إ�� مواقع جرد ا��زون أو قد يتم تنفيذ إجراءات معينة قبل ��اية السنة دون 
 ها.تنفيذ وتوقيت لها�طط عنصر املفاجأة �� ��م املعلومات ال�� يتم تقديمها إ�� اإلدارة �شأن إجراءات املراجعة ا�

 تجاوزات اإلدارة 
 إجراءات مراجعة خاصة للتعامل مع احتمال التجاوز من جانب اإلدارة.تنفيذ ا��اجة إ�� 

 ا��اطر امل�مة 
 استجابة املراجعة للمخاطر املهمة ال�� تم التعرف عل��ا. (انظر ا��زء الثا�ي، الفصل العاشر)

 

 إعداد التقر�ر
 

 املعيار أ�داف رقم الفقرة

 تتمثل أهداف املراجع فيما ي��: ٧٠٠/٦
 ت�و�ن رأي �� القوائم املالية اس�نادًا إ�� تقو�م االست�تاجات املست�بطة من أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا؛ )أ(
 إبداء ذلك الرأي �ش�ٍل وا�� من خالل تقر�ر مكتوب. )ب(

 

 ٦-٤/٣الش�ل 

 

 

 ال�شاط الغرض ١التوثيق

 
 مالحظات:

 أك�� تفصيًال بالتوثيق املطلوب.) لالطالع ع�� قائمة ٢٣٠. راجع معيار املراجعة (١
 )) عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.٣٠٠. ُ�عد التخطيط (معيار املراجعة (٢

 القرارات املهمة
 رأي املراجعة املوقع

تقو�م أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول 
 عل��ا

 إعداد تقر�ر املراجع

تحديد أعمال املراجعة اإلضافية 
 (إن وجدت) ال�� يلزم تنفيذها

عوامل ا��طر و�جراءات املراجعة ا��ديدة/ال�� 
 تم إعادة النظر ف��ا 

 �� األهمية ال�س�يةالتغ��ات 
 االتصاالت �شأن نتائج املراجعة

االست�تاجات املتعلقة بإجراءات املراجعة ال�� تم 
 تنفيذها

ت�و�ن رأي بناًء ع�� نتائج 
 املراجعة

ر�ر
تق

د ال
دا

إع
 

حاجة هل توجد 
 ؟ألعمال إضافية

 �عم

 ال

 العودة إ��
 ٢تقييم ا��اطر
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 بدرجة يمكن قبولها.املراجعة �� تقييم أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا وتحديد ما إذا �انت �افية ومناسبة لتخفيض خطر املراجعة إ�� مستوى منخفض آخر مراحل 

 ومن املهم خالل هذه املرحلة تحديد:
 أي �غ�� �� مستوى ا��طر الذي تم تقييمھ؛ 
 ما إذا �انت االست�تاجات املست�بطة من العمل الذي تم تنفيذه ُ�عد مناسبة؛ 
 ما إذا �ان قد تمت مواجهة أي ظروف مث��ة للش�وك؛ 
  التعرف عل��ا �� السابق) ع�� نحو مناسب وتم تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية ع�� النحو املطلوب.أنھ قد تم تقييم ا��اطر اإلضافية (ال�� لم يتم 

قد تفيد املوظف�ن  هذه االجتماعات املتطلبات ا��اصة للمعاي��، ولكن(قبل ��اية العمل امليدا�ي أو عند ان��ائھ) أحد الستخالص املعلومات الفر�ق مع وال ُ�عد عقد اجتماعات 
 مناقشة نتائج املراجعة والتعرف ع�� أي مؤشرات للغش وتحديد مدى ا��اجة (إن وجدت) إ�� تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية. ��

 وعند االن��اء من تنفيذ جميع اإلجراءات والتوصل إ�� االست�تاجات:
 ي�ب�� إبالغ نتائج املراجعة إ�� اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة؛ 
  املراجعة واتخاذ قرار �شأن الصيغة املناسبة لتقر�ر املراجع.ي�ب�� ت�و�ن رأي 

 التوثيق ٤ /٤

 يلزم توثيق أعمال املراجعة ع�� نحٍو يكفي لتمك�ن أي مراجع خب��، لم تكن لھ صلة �� السابق باملراجعة، من فهم ما ي��:
 طبيعة إجراءات املراجعة ال�� تم تنفيذها، وتوقي��ا ومداها؛ 
  اءات وأدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا؛نتائج تنفيذ تلك اإلجر 
 ذها �� س�يل التوصل إ�� تلك األمور املهمة ال�� ظهرت أثناء املراجعة واالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا �شأن هذه األمور واألح�ام املهنية املهمة ال�� تم اتخا

 االست�تاجات.

منھ �� امل�شآت األك��. فع�� س�يل املثال، يمكن ���يل مختلف جوانب املراجعة معًا �� مس�ند  شموالً األصغر أقل  و�صفة عامة، �عت�� توثيق أعمال املراجعة �� امل�شآت
 مرجعية ألوراق العمل الداعمة، عند االقتضاء.إحاالت واحد، مع إضافة 

 ول�س من الضروري أن يقوم املراجع بتوثيق ما ي��:
 �تم اتخاذه، أثناء املراجعة؛�ل أمر �سيط تم النظر فيھ، أو �ل حكم م � 
  ��نة �� ملف املراجعة. فع�� س�يل املثال، يث�ت وجود خطة للمراجعة �� ملف املراجعة أن املراج يظهراالل��ام باألمور ال عة قد االل��ام ��ا من خالل املس�ندات املُضمَّ

 تم التخطيط لها، و�ث�ت وجود خطاب ارتباط موقع عليھ أن املراجع قد وافق ع�� شروط ارتباط املراجعة.

 رفوائد املراجعة ع�� أساس ا��اط ٥ /٤

 ي��ص الش�ل أدناه �عض فوائد املراجعة ع�� أساس ا��اطر.

 ١-٤/٥الش�ل 

 الوصف الفوائد
الوقت عند �� رونة امل

ا��اجة إ�� تنفيذ أعمال 
 املراجعة

 

نظرًا ألن إجراءات تقييم ا��اطر ال تنطوي ع�� إجراء اختبارات تفصيلية للمعامالت واألرصدة، فإنھ يمكن تنفيذها قبل ��اية الف��ة 
بوقت �اٍف، باف��اض عدم توقع حدوث أي �غ��ات كب��ة �� العمليات. و�مكن لهذا أن �ساعد �� توز�ع عبء العمل الذي يتحملھ 

الف��ة. وقد يوفر أيضًا الوقت للعميل لعالج مواطن الضعف ال�� تم التعرف عل��ا ع�� مدار أك�� توازنًا موظفو املراجعة �ش�ل 
� (و�بالغھ ��ا) �� الرقابة الداخلية، واالستجابة لطلبات الدعم األخرى، قبل بداية أعمال املراجعة امليدانية �� ��اية الف��ة. ولكن �

 تحليلية لتقييم ا��اطر �� تار�خ متأخر.الجراءات اإل ، فقد يلزم تنفيذ �سهولة األوليةحالة عدم توفر املعلومات املالية 

یر
قر

 الت
داد
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 الوصف الفوائد
ترك�� ج�ود فر�ق املراجعة 

 ع�� ا��وانب الرئ�سية
عن طر�ق فهم املواطن ال�� قد تظهر ف��ا مخاطر التحر�ف ا��وهري �� القوائم املالية، �ستطيع املراجع توجيھ جهود فر�ق املراجعة 

�االت ال�� ترتفع ف��ا ا��اطر ور�ما تقليل ��م العمل �� ا��االت ال�� تنخفض ف��ا ا��اطر. وس�ساعد هذا أيضًا �� ضمان نحو ا�
 لمراجعة بفاعلية.ل ال�شر�ةوارد املاستخدام 

ترك�� إجراءات املراجعة ع�� 
 مخاطر �عي��ا

تم تقييمها. و�التا��، فإن اختبارات التفاصيل ال�� ت�ناول فقط ��دف إجراءات املراجعة اإلضافية إ�� االستجابة للمخاطر ال�� 
 ا��اطر بصفة عامة قد يتم ا��د م��ا �ش�ل كب�� أو ح�� االستغناء ع��ا.

 ف�م الرقابة الداخلية
 

يمّكن الفهم املطلوب للرقابة الداخلية املراجع من اتخاذ قرارات مدروسة �شأن ما إذا �ان سيقوم باختبار الفاعلية ال�شغيلية 
�ل ثالث سنوات) إ�� تنفيذ أعمال أقل إال مرة يلزم اختبار �عضها ال للرقابة الداخلية. وتؤدي غالبًا اختبارات أدوات الرقابة (ال�� قد 

 (انظر ا��زء الثا�ي، الفصل السا�ع عشر) للتفاصيل.النطاق بكث�� مما يتم تنفيذه عند إجراء اختبارات واسعة 

األمور ذات اإلدارة بإبالغ 
 األ�مية �� الوقت املناسب

ف �� الرقابة الداخلية (ع�� س�يل املثال، �� ب�ئة قد �ساعد تحس�ن فهم الرقابة الداخلية املراجع �� التعرف ع�� مواطن الضع
مواطن الضعف تلك �� اإلدارة بالرقابة وأدوات الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات) ال�� لم يتم اك�شافها �� السابق. وسيؤدي إبالغ 

 ر هذا أيضًا الوقت عند تنفيذ املراجعة.الوقت املناسب إ�� تمكي��ا من اتخاذ اإلجراء املناسب الذي �عود عل��ا بالفائدة. وقد يوف

 معاي�� املراجعة لعمليات املراجعة الصغ��ة ٦ /٤

 عاي��املاقتباسات ذات صلة من املواد التطبيقية ��  رقم الفقرة
عندما ي�ون ذلك مناسبًا، تتضمن املواد التطبيقية واملواد التفس��ية األخرى ملعيار املراجعة اعتبارات إضافية خاصة بأعمال  ٦٥أ/٢٠٠

مراجعة امل�شآت األصغر وم�شآت القطاع العام. و�ساعد هذه االعتبارات اإلضافية �� تطبيق متطلبات معيار املراجعة عند 
 تطبيق متطلبات معاي�� املراجعة واالل��ام ��ا. عنك، ف�� ال تحد أو تقلل من مسؤولية املراجع مراجعة مثل هذه امل�شآت. ومع ذل

ألغراض تحديد االعتبارات اإلضافية ألعمال مراجعة امل�شآت األصغر، �ش�� مصط�� "امل�شأة األصغر" إ�� امل�شأة ال�� تتصف  ٦٦أ/٢٠٠
 بخصائص نوعية مثل:عادًة 

�� عدد قليل من األفراد (غالبًا فرد واحد، إما ��ص طبي�� أو شركة أخرى تمتلك امل�شأة شر�طة اتصاف  تركز امللكية واإلدارة )أ(
 املالك با��صائص النوعية ذات الصلة)؛

 واحد أو أك�� مما ي��: )ب(
 معامالت �سيطة وغ�� معقدة؛ أو )١(
 مسك دفاتر �سيطة؛ أو )٢(
 قلة مسارات العمل، وقلة املنتجات ضمن هذه املسارات؛ أو )٣(
 قلة أدوات الرقابة الداخلية؛ أو )٤(
 قلة املستو�ات اإلدار�ة ال�� ت�ون مسؤولة عن مجموعة كب��ة من أدوات الرقابة؛ أو )٥(

 قلة العامل�ن، الذين يتحمل الكث�� م��م مدى واسعًا من الواجبات. )٦(

 جميعها �� امل�شآت األصغر.وهذه ا��صائص النوعية ل�ست شاملة، و�� غ�� قاصرة ع�� امل�شآت األصغر، وال يلزم أن تتوفر 

تم وضع االعتبارات ا��اصة بامل�شآت األصغر ال�� تتضم��ا معاي�� املراجعة مراعاًة للم�شآت غ�� املدرجة بالدرجة األو��. ومع ذلك،  ٦٧أ/٢٠٠
 فإن �عض االعتبارات قد ت�ون مفيدة �� مراجعة امل�شآت األصغر املدرجة.

 إ�� مالك امل�شأة األصغر الذي يتو�� إدارة امل�شأة ع�� أساس يومي بلفظ "املدير املالك".�ش�� معاي�� املراجعة  ٦٨أ/٢٠٠
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

ن. فاملراجعة �� املراجعة. و�ناًء عليھ، ال تم�� معاي�� املراجعة ب�ن من�� املراجعة املطلوب مل�شأة �عمل ��ا ��ص واحد واملن�� املطلوب مل�شأة وطنية �عمل ��ا آالف املوظف�
 .فحسب املن�� األسا��� للمراجعة ال يتغ�� �س�ب صغر ��م امل�شأةفإن 

أن املراجع قد وصل إ�� تأكيد معقول بأن القوائم املالية تخلو من التحر�ف ، مفادها و��دف �لمة "املراجعة" إ�� إيصال رسالة وا��ة إ�� مستخدمي القوائم املالية
 تمت مراجع��ا.ا��وهري، �غض النظر عن ��م أو نوع امل�شأة ال�� 

�عنوان "تطبيق معاي�� املراجعة تناس�يًا مع ��م  "األسئلة واألجو�ة" إصداراتوقد تناول مس�شارو مجلس املعاي�� الدولية للمراجعة والتأكيد مسألة التناس�ية تلك �� أحد 
. والغرض من هذا املس�ند هو مساعدة املراجع�ن �� تطبيق معاي�� املراجعة الوا��ة بطر�قة فعالة من حيث الت�لفة. وقد جاء الرد ٢٠٠٩�� أغسطس  ٤امل�شأة و�عقيدها"،

ك�� �عقيدًا؟" ع�� النحو ع�� السؤال "كيف ت�ناول معاي�� املراجعة حقيقة أن خصائص امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة تختلف �ش�ل كب�� عن خصائص امل�شآت األك�� واأل
 اآل�ي:

نفيذها بنفس "إن أهداف املراجع �� نفسها عند مراجعة امل�شآت بمختلف أ��امها و�عقيدها. ولكن هذا ال �ع�� أن �ل مراجعة س�تم التخطيط لها وس�تم ت
اجع واالل��ام بمتطلبات املعاي�� قد تختلف اختالفًا كب��ًا بناًء ع�� ما أن إجراءات املراجعة ال�� س�تم تنفيذها لتحقيق أهداف املر ترا�� الطر�قة. فمعاي�� املراجعة 

  إذا �انت امل�شأة ال�� يتم مراجع��ا كب��ة أو صغ��ة وما إذا �انت معقدة أو �سيطة �س�يًا.

 عادة �� اإلجراءات ا��اصة ال�� ي�ب�� ع�� املراجع تنفيذها.ولذلك، تركز متطلبات املعاي�� ع�� األمور ال�� يلزم ع�� املراجع التعامل معها أثناء املراجعة وال تخوض 

�يل املثال، قد يحدد وتو�� املعاي�� أيضًا أن من�� املراجعة املناسب لتصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية �عتمد ع�� تقييم املراجع للمخاطر. فع�� س
�� ذلك الرقابة الداخلية ا��اصة ��ا ومخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم تقييمها، أن اتباع من�� مش��ك املراجع، بناًء ع�� الفهم املطلوب للم�شأة و��ئ��ا، بما 

يمها. و�� حاالت أخرى، ع�� باستخدام �ل من اختبارات أدوات الرقابة واإلجراءات األساس ُ�عد من��ًا فعاًال �� ظل الظروف القائمة لالستجابة للمخاطر ال�� تم تقي
راجع قرارًا ل عند مراجعة م�شأة صغ��ة أو متوسطة حيث ال يوجد الكث�� من أ�شطة الرقابة ال�� �ستطيع املراجع أن يقوم بالتعرف عل��ا، قد يتخذ املس�يل املثا

 اإلجراءات األساس.صفة رئ�سية بعد بأنھ يكفي تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية ال�� �ُ 

تقر بضرورة املمارسة املناسبة ل��كم امل�� لسالمة تنفيذ املراجعة. وُ�عد ا��كم امل�� ضرور�ًا بصفة خاصة عند اتخاذ  وجدير بالذكر أيضًا أن معاي�� املراجعة
ع �الرغم من حاجة مراجو  ومع ذلك،القرارات املتعلقة بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة املستخدمة للوفاء بمتطلبات معاي�� املراجعة وجمع أدلة مراجعة. 

�عدم تطبيق أحد متطلبات معاي�� املراجعة إال �� ظروف است�نائية  قرار اتخاذامل�شأة الصغ��ة أو املتوسطة إ�� ممارسة ا��كم امل��، فإن هذا ال �ع�� أنھ �ستطيع 
 وشر�طة أن ينفذ إجراءات مراجعة بديلة لتحقيق هدف ذلك املتطلب".

 عاله كما ي��:و�مكن ت��يص النقاط الرئ�سية �� االقتباس أ
 أهداف املراجعة �� نفسها أيًا �ان ��م املراجعة؛ 
 قد تختلف إجراءات املراجعة ا��اصة اختالفًا كب��ًا بناًء ع�� ��م امل�شأة وا��اطر ال�� تم تقييمها؛ 
  ا��اصة؛ول�س ع�� تفاصيل اإلجراءات  -تركز معاي�� املراجعة ع�� األمور ال�� يلزم ع�� املراجع التعامل معها 
 عتمد تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية ع�� تقييم املراجع للمخاطر؛� 
 عد املمارسة املناسبة ل��كم امل�� ضرور�ة عند تصميم اإلجراءات لالستجابة ع�� النحو املناسب للمخاطر ال�� تم تقييمها؛�ُ 
 راجعة إال �� ظروف است�نائية.ال يمكن استخدام ا��كم امل�� لتجنب االل��ام بأي متطلبات ملعاي�� امل 

املادة إرشادات مفيدة �� تطبيق و�ضافة لذلك، تحتوي معاي�� املراجعة ع�� عدد من الفقرات ال�� ت�ناول اعتبارات خاصة بمراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة. وتوفر هذه 
 متطلبات محددة للمعاي�� أثناء مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة.

 الش�ل أدناه ع�� �عض االق��احات للنجاح �� تطبيق معاي�� املراجعة ع�� االرتباطات الصغ��ة.و�حتوي 
  

                                                           
and-size-proportionately-isas-resources/applying-www.ifac.org/publications-تطبيق معاي�� املراجعة تناس�يًا مع ��م امل�شأة و�عقيدها" متاح ع�� الرابط التا��: "   ٤

complexity-entity-٠. 
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 ١-٤/٦الش�ل 

 .  اصرف �عض الوقت لقراءة املعاي�� وتدر�ب املوظف�ن.١
 قد يؤدي عدم فهم املتطلبات إ�� ما ي��:

  األساسية األخرى ال�� س�تم تنفيذها. وذلك ع�� الرغم من أن تقييم ا��اطر ي�ب�� أن " بأعمال املراجعة عمل "م��قإ�� مرحلة تقييم ا��اطر ب�املها  تحول
شأة. فالغرض من ي�ون هو الدافع وراء اختيار إجراءات املراجعة ال�� س�تم تنفيذها، ال أن ت�ون قائمة موحدة باإلجراءات ال�� يمكن تطبيقها ع�� أية م�

 .ورةعن ا��االت األقل خط اع�� ا��االت ال�� يرتفع ف��ا خطر التحر�ف ا��وهري �� القوائم املالية، وصرفهد املراجعة و تقييم ا��اطر هو ترك�� جه
  موحدة تحول ما ي�ب�� أن ي�ون مراجعة �سيطة إ�� مشروع معقد ومس��لك للوقت. وقد ي�شأ هذا إذا تركزت ا��هود ع�� اس�يفاء نماذج وقوائم تحقق

 ام ا��كم امل�� لتقدير ��م األعمال طبقًا ���م و�عقيد امل�شأة ال�� يتم مراجع��ا وا��اطر ال�� تنطوي عل��ا.للمراجعة، بدًال من استخد
  ُع��ا �عبارة ("يجب ع�� املراجع...").ع�َّ اإلخفاق �� االل��ام بأحد متطلبات املعاي�� امل � 

 . اصرف �عض الوقت للتخطيط ا��يد، م�ما �ان االرتباط صغ��ًا.٢
التنفيذ. وغالبًا ما ي�ون التخطيط الفّعال للمراجعة هو العامل الفارق ب�ن املراجعة ا��يدة ال�� عند واحدة قد توفر ساعات كث��ة تخطيط ساعة ثمة مقولة شا�عة بأن 

مخصصة لذلك الغرض داخل املكتب. ففي االرتباطات  تتم �� حدود امل��انية واملراجعة الس�ئة ال�� تتجاوز امل��انية. وهذا ال �ع�� بالضرورة عقد اجتماعات للفر�ق
 التقدم �� املراجعة. أثناءالصغ��ة للغاية، يمكن التخطيط من خالل إجراء مناقشات قص��ة �� بداية االرتباط و 

 ا��االت الرئ�سية ال�� ي�ب�� تناولها عند التخطيط:
  املراجعة املعتادة مبالغًا ف��ا مقارنة بخطر التحر�ف الذي تواجهھ املراجعة.���يع املوظف�ن ع�� تحديد ا��االت ال�� تبدو ف��ا إجراءات 
 ها �� محاولة تخصيص الوقت الالزم لضمان أن يفهم املوظفون ضرورة التوثيق الذي يتع�ن عل��م إنجازه، والغرض منھ. فقد ��در املوظفون ساعات ال حصر ل

 اس�يفاء نماذج ال يفهمو��ا.
  املشكالت أو املالحظات أو األمور غ�� امل��رة. طرحث الغش. و���يع املوظف�ن ع�� التح�� ب��عة الشك امل�� وك��ة ال�ساؤل، وتمكي��م من مناقشة إم�انية حدو 
 .النقاش حول األطراف ذات العالقة املعروفة وطبيعة/��م املعامالت معهم 
 عمال املراجعة ال�� تم إعدادها �� الف��ات السابقة تبعًا للتغ��ات ال�� حدثت، بدًال من النظر فيما إذا �ان من املمكن تحديث املس�ندات ا��اصة بتوثيق أ

الف��ات الالحقة من  إعدادها بال�امل من جديد. و��ب�� أن ي�ون توثيق وتقييم عوامل ا��طر وأدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة �افيًا لتمك�ن املراجع�ن ��
وترك�� اهتمامهم ع�� االتجاهات ا��ديدة �� الصناعة، والتغ��ات ال�شغيلية الرئ�سية، وا��اطر املالزمة ا��ديدة، وأدوات االستفادة من فهمهم للم�شأة 

 الرقابة الداخلية املعدلة.

 . قم بتقو�م ب�ئة الرقابة.٣
�ًا عن أدوات الرقابة ع�� اصرف �عض الوقت لفهم أدوات الرقابة الداخلية الشاملة ال�� ُ�عد جزءًا من ب�ئة الرقابة. وتختلف أدوات الرقابة الشاملة اختالفًا كب�

سلو�ي لإلدارة تجاه الرقابة ومنع الغش و�دارة ا��اطر ؛ ف�� ت�ناول أمورًا مثل ال��اهة وآداب املهنة، وا��وكمة املؤسسية، وكفاءة موظفي امل�شأة، واملوقف الاملعامالت
العليا" �عا�ي من الضعف، فقد �سهل حي�ئذ تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة، وح�� أفضل أدوات الرقابة ع�� املعامالت، ع�� املستو�ات ن�� الومتا�عة الرقابة. و�ذا �ان "

 مثل معامالت الشراء والبيع، قد يتم تقو�ضها.

 اس��دف التحس�ن املستمر..  ٤
ضل من ذلك هو النظر �� العمل يميل �عض املراجع�ن إ�� الس�� ع�� ن�� املراجع السابق دونما تفك��، مما يؤدي إ�� إعداد ملف يطابق تمامًا ملف السنة السابقة. واألف

 ستجعل املراجعة أك�� كفاءة وفاعلية.الذي تم تنفيذه �� األعوام السابقة والتحقق منھ باستمرار، وتحديد التغي��ات ال�� 
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
توضيح الغرض من الرقابة الداخلية ع�� التقر�ر املا��، ونطاق الرقابة وطبيع��ا، بما �� ذلك امل�ونات ا��مسة ال�� 

 ٣١٥ املراجع تقو�مها.يتع�ن ع�� 

 
 

 ١-٥/٠الش�ل 
 = إعداد قوائم مالية غ�� محرفة �ش�ل جوهري  �دف امل�شأة

 
 منخفض التعرض ��اطر الغش وا��طأ  مرتفع  

ا��سبان أية أدوات للرقابة  يمثل الشر�ط األول �� ا��طط جميع عوامل خطر األعمال وخطر الغش ال�� قد ي�تج ع��ا تحر�ف جوهري �� القوائم املالية (قبل أن تؤخذ ��
مدى ��ز الشر�ط  غالباً  الرقابة ال�� تقوم اإلدارة بتصميمها وتطبيقها للتخفيف من أثر ا��اطر ال�� تم التعرف عل��ا. وُ�عرف الداخلية). و�عكس الشر�ط الثا�ي إجراءات

 الذي ستواجهھ اإلدارة. تبقيالثا�ي عن التخفيف �ش�ل تام من ا��اطر ال�� تم التعرف عل��ا با��طر امل
  

 التعرف ع�� مخاطر األعمال/ الغش ال�� ستحول دون تحقيق ال�دف

 :استجابة اإلدارة
 أدوات الرقابة الداخلية ال�� ستخفف من أثر ا��اطر ال�� تم التعرف عل��ا

الذي  تبقيا��طر امل
 ستواج�ھ اإلدارة

 الغرض واملكونات -الرقابة الداخلية  .٥
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

امل�لفون با��وكمة واإلدارة وغ��هم من العامل�ن، لتوف�� تأكيد معقول عن  و�حافظ عل��االرقابة الداخلية: آلية يصممها و�طبقها  (ج)٣١٥/٤
تحقيق أهداف امل�شأة، فيما يتعلق بإم�انية االعتماد ع�� التقر�ر املا��، وكفاءة وفاعلية العمليات، واالل��ام باألنظمة واللوائح 

 م�ون واحد أو أك�� من م�ونات الرقابة الداخلية.ا��اصة ب�وانب من ا�نطبقة. و�ش�� مصط�� "أدوات الرقابة" إ�� أي امل

يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة. وع�� الرغم من أن معظم أدوات الرقابة ذات الصلة  ٣١٥/١٢
األر�� ذات عالقة بالتقر�ر املا��، فإن أدوات الرقابة ذات العالقة بالتقر�ر املا�� ل�ست جميعها ذات صلة باملراجعة ت�ون ع�� 

ت صلة باملراجعة. و�عود األمر إ�� ا��كم امل�� للمراجع �� تحديد ما إذا �انت أداة رقابة ما، بمفردها أو عند اق��ا��ا مع غ��ها، ُ�عد ذا
 )٧٣أ-٥٠أ باملراجعة. (راجع: الفقرات

عند التوصل إ�� فهم ألدوات الرقابة ذات الصلة باملراجعة، يجب ع�� املراجع أن ُيقّوِم تصميم تلك األدوات و�حدد ما إذا �ان قد تم  ٣١٥/١٣ 
 )٧٦أ-٧٤تطبيقها، وذلك عن طر�ق تطبيق إجراءات معينة باإلضافة إ�� االستفسار من موظفي امل�شأة. (راجع: الفقرات أ

 عامةنظرة  ١ /٥

تم التعرف عل��ا ال�� امل�لفون با��وكمة وغ��هم من العامل�ن �� امل�شأة بتصميم أدوات الرقابة وتطبيقها وا��فاظ عل��ا ملواجهة مخاطر األعمال والغش ال�� اإلدارة و قوم ت
 ��دد تحقيق األهداف املوضوعة، مثل إم�انية االعتماد ع�� التقر�ر املا��.

وهذه امل�ونات مشروحة �� باطها بمراجعة القوائم املالية. فهم الطر�قة ال�� تتعامل ��ا امل�شأة مع �ل من امل�ونات ا��مسة للرقابة الداخلية، حسب ارتو�تع�ن ع�� املراجع 
 وضيحًا إضافيًا ل�ل من هذه امل�ونات.) ت٣١٥).  كما يقدم امل��ق األول ملعيار املراجعة (٣١٥من معيار املراجعة ( ١١٧أ-٧٦وأ ٢٤-١٤(ج) و٤هذا الفصل و�� الفقرات 

من  اً اختبار أدوات الرقابة جزءاعتبار هذا الفهم �غض النظر عن أي قرار يتخذه املراجع �شأن التوصل إ�� و�تع�ن فهم الرقابة الداخلية لتحديد خطر الرقابة. و�لزم 
 اس��اتيجية املراجعة.

وأداة الرقابة ذات الصلة �� تلك ال�� تواجھ مخاطر   ة باملراجعة �� وحدها ال�� يلزم التعرف عل��ا وتوثيقها وتقييمها.أدوات الرقابة الداخلية ال�� ُ�عد ذات صل م��وظة:
 التحر�ف �� القوائم املالية.

 أ�داف الرقابة الداخلية ٢ /٥

تم التعرف عل��ا أو تحقيق أحد أهداف الرقابة. وثمة عالقة مباشرة  الرقابة الداخلية �� االستجابة ال�� ��دف اإلدارة من خاللها إ�� التخفيف من أحد عوامل ا��طر ال��
��تملة ال�� ستحول دون ب�ن أهداف امل�شأة وأدوات الرقابة ال�� تطبقها لضمان تحقيق تلك األهداف. وفور وضع األهداف، يمكن تحديد وتقييم األحداث (ا��اطر) ا

 دارة تطو�ر االستجابات املناسبة، ال�� سي�ون من بي��ا تصميم أدوات الرقابة.تحقيقها. و�ناًء ع�� هذه املعلومات، �ستطيع اإل 

 و�مكن تص�يف أهداف الرقابة الداخلية �ش�ل عام ضمن أر�ع فئات:
 األهداف االس��اتيجية رفيعة املستوى ال�� تدعم مهمة امل�شأة؛ 
 ية)؛إعداد التقار�ر املالية (الرقابة الداخلية ع�� إعداد التقار�ر املال 
 العمليات (أدوات الرقابة ع�� العمليات)؛ 
 .االل��ام باألنظمة واللوائح 

 بإعداد التقار�ر املالية. و�� ت�ناول هدف امل�شأة املتمثل �� إعداد القوائم املالية لألغراض ا��ارجية.تتعلق �� املقام األول وأدوات الرقابة ذات الصلة باملراجعة 

��  يات، مثل جدولة مهام املوظف�ن واإلنتاج، ورقابة ا��ودة، وال��ام املوظف�ن بمتطلبات ال��ة والسالمة، ف�� لن ت�ون ذات صلة باملراجعةأّما أدوات الرقابة ع�� العمل
 الظروف الطبيعية، إال عندما ت�ون:

 املعلومات املعدة �� هذا الشأن يتم استخدامها لتطو�ر اإلجراءات التحليلية؛ أو 
  اإلفصاح ع��ا �� القوائم املالية.هذه املعلومات يلزم 
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قة تلك املعلومات ذات صلة فع�� س�يل املثال، �� حالة استخدام اإلحصاءات املتعلقة باإلنتاج �أساس لتطو�ر إجراء تحلي��، ست�ون أدوات الرقابة املتعلقة بضمان د
ع�� القوائم املالية، ست�ون أدوات الرقابة املتعلقة باك�شاف عدم االل��ام واإلبالغ عنھ ذات باملراجعة. و�ذا �ان لعدم االل��ام بأنظمة ولوائح معينة تأث�� مباشر وجوهري 

 صلة أيضًا باملراجعة.

 مكونات الرقابة الداخلية

ومنح التصر�حات ومطابقة  ) مصط�ٌ� واسع النطاق ال يقتصر ع�� أ�شطة الرقابة مثل الفصل �� الواجبات٣١٥إن "الرقابة الداخلية" املستخدمة �� معيار املراجعة (
 ا��سابات وما إ�� ذلك. و�شمل الرقابة الداخلية خمسة م�ونات رئ�سية:

ب�ئة الرقابة؛
آلية امل�شأة لتقييم ا��اطر؛
نظام املعلومات، بما �� ذلك آليات العمل ذات العالقة، فيما يتصل بالتقر�ر املا��، واالتصاالت؛
؛أ�شطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة
.متا�عة الرقابة الداخلية

و�و�� الش�ل أدناه هذه امل�ونات من حيث �علقها بأهداف التقر�ر املا�� للم�شأة.

 املكونات ا��مسة للرقابة الداخلية

١-٥/٢الش�ل 

 مفيدًا للمراجع�ن �� فهم مختلف جوانب نظام الرقابة الداخلية للم�شأة. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إ�� ما ي��: يوفر تقسيم الرقابة الداخلية إ�� هذه امل�ونات ا��مسة إطاراً 

رسمية وآليات و�جراءات أ�سط  ست�باين طر�قة تصميم نظام الرقابة الداخلية وتطبيقھ بناًء ع�� ��م امل�شأة ومدى �عقيدها. فامل�شآت األصغر �ستخدم غالبًا وسائل أقل
. فع�� س�يل ع�� حٍد سواء��ة تحقيق أهدافها. وقد ال ي�ون التمي�� ب�ن م�ونات الرقابة الداخلية ا��مسة ع�� هذا القدر من الوضوح؛ ولكن األغراض ال�امنة وراءها وجل

 بالعديد من م�ونات الرقابة الداخلية.) تنفيذ مهام تتعلق من املوظف�ن ما يكفي توفرعدم  �� حال ،املثال، قد يتو�� املدير املالك (و��ب�� عليھ
) ُطر مختلفة عن تلك املستخدمة �� معيار املراجعة

ُ
) لوصف ا��وانب ا��تلفة للرقابة الداخلية وأثرها ع�� املراجعة، ولكن ٣١٥قد ُ�ستخدم مصط��ات وأ

 امل�ونات ا��مسة جميعها يجب تناولها أثناء املراجعة.
فيما إذا �انت �ل أداة رقابة �عي��ا تمنع، أو تك�شف وت���، التحر�فات ا��وهر�ة �� فئات املعامالت أو أرصدة ا��سابات أو  يتمثل االعتبار الرئ���� للمراجع

 اإلفصاحات واإلقرارات املتعلقة ��ا، و�� كيفية تحقيق أداة الرقابة لذلك.

وفيما ي�� م��ص بامل�ونات ا��مسة للرقابة الداخلية.
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ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن٤٢

 ب�ئة الرقابة٣ /٥

اقتباسات ذات صلة من املعاي��الفقرةرقم 
م ما إذا:٣١٥/١٤ يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم لب�ئة الرقابة. و�� إطار التوصل إ�� هذا الفهم، يجب ع�� املراجع أن ُيقّوِ

عل��ا؛وحافظت �انت اإلدارة قد قامت، تحت إشراف امل�لف�ن با��وكمة، ب�شر ثقافة قائمة ع�� األمانة والسلوك األخال��  )أ(
�انت مواطن القوة �� عناصر ب�ئة الرقابة توفر مجتمعة أساسًا مناسبًا مل�ونات الرقابة الداخلية األخرى، وما إذا �انت تلك  )ب(

)٨٧، أ٧٧امل�ونات األخرى لم تضعفها أوجھ القصور �� ب�ئة الرقابة. (راجع: الفقرت�ن أ

الفّعالة، و�� توفر االنضباط والتنظيم داخل امل�شأة. وتحدد ب�ئة الرقابة املناخ السائد �� امل�شأة، وتؤثر ع�� و�� أفرادها ُ�عد ب�ئة الرقابة األساس للرقابة الداخلية 
 بالرقابة.

لرقابة الداخلية وأهمي��ا داخل با و�شمل ب�ئة الرقابة مهام ا��وكمة واإلدارة. و�شمل أيضًا املواقف السلوكية للم�لف�ن با��وكمة واإلدارة ووع��م وتصرفا��م فيما يتعلق
 امل�شأة.

من ذلك، �� �ش�ل  ُ�عد أدوات الرقابة ا��اصة بب�ئة الرقابة شاملة بطبيع��ا. ف�� لن تمنع التحر�ف ا��وهري، أو تك�شفھ وت���ھ، �ش�ل مباشر. ولكن بدالً  :م��وظة
 األساس املهم الذي سُ�ب�� عليھ جميع أدوات الرقابة األخرى.

حتمًا من م�شأة ألخرى. انأن أهمية هذه العناصر وترتي��ا (أولو���ا) سيختلف ةالحظُ�ر�� مالعناصر ا��تلفة لب�ئة الرقابة ال�� يلزم مراعا��ا. و  ١-٥/٣ يو�� الش�ل

١-٥/٣الش�ل 

�ا مثل معامالت البيع والشراء. فع�� س�يل املثال، إذا �ان لإلدارة ستؤثر أدوات ب�ئة الرقابة ع�� تقو�م املراجع لفاعلية أ�شطة الرقابة األخرى ال�� قد ت�ناول مجاالت �عي�
 ش�ل جيد.موقف سلو�ي سل�� تجاه الرقابة عمومًا، فإن هذا سيقوض فاعلية أدوات الرقابة األخرى (كتلك ا��اصة باملبيعات مثًال) مهما تكن مصممة �

امل�شأة العناصر املو��ة أدناه.و��ب�� أن يتضمن تقو�م املراجع لتصميم ب�ئة الرقابة �� 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 ٢-٥/٣الش�ل 

العناصر الرئ�سية 
 ال�� يلزم تناول�ا

 الوصف

ال��ا�ة والقيم اإلعالن عن 
األخالقية األخرى وفرض 

 تطبيق�ا

 ومتا�ع��ا.ُ�عد ال��اهة والقيم األخالقية عناصر ضرور�ة (أساسية) تؤثر ع�� فاعلية تصميم أدوات الرقابة األخرى و�دار��ا 

 اهتمام اإلدارة بمستو�ات الكفاءة لوظائف معينة، وكيفية ترجمة تلك املستو�ات إ�� املهارات واملعارف املطلو�ة. االل��ام بالكفاءة

 صفات امل�لف�ن با��وكمة، مثل: مشاركة امل�لف�ن با��وكمة
 استقاللهم عن اإلدارة؛ 
 خ����م وم�ان��م؛ 
  ال�� يحصلون عل��ا، و�معا��م النظر �� األ�شطة؛مدى إشراكهم، واملعلومات 
  مناسبة تصرفا��م، بما �� ذلك درجة طرحهم لألسئلة الصعبة ع�� اإلدارة ومتا�ع��م لها، وتفاعلهم مع املراجع�ن الداخلي�ن

 وا��ارجي�ن.

فلسفة اإلدارة وأسلو��ا 
 ال�شغي��

واملواقف السلوكية لإلدارة وتصرفا��ا تجاه التقر�ر املا�� ومعا��ة املعلومات ووظائف من�� اإلدارة �� تحمل مخاطر األعمال و�دار��ا، 
 ا��اسبة والعامل�ن.

 .ومراجع��ااإلطار الذي يتم من خاللھ التخطيط أل�شطة امل�شأة الرامية لتحقيق أهدافها وتنفيذ هذه األ�شطة والرقابة عل��ا  ال�ي�ل التنظي��

تحديد الصالحيات 
 واملسؤوليات

 كيفية �عي�ن الصالحيات واملسؤوليات عن األ�شطة ال�شغيلية، وكيفية تحديد العالقات اإلشرافية وال�سلسل الهرمي للسلطة.

سياسات وممارسات املوارد 
 ال�شر�ة

 التعي�ن والتوجيھ والتدر�ب والتقو�م واملشورة وال��قية واألجور واإلجراءات الت��يحية.

يدية (مثل الفصل �� املذ�ورة أعاله �� أدوات رقابة شاملة تمس امل�شأة بأكملها و�خضع تقو�مها غالبًا للتقدير ال����� بدرجة أك�� من أ�شطة الرقابة التقلأدوات الرقابة 
 الواجبات). ولذلك، سيمارس املراجع ا��كم امل�� �� هذا التقو�م.

أدوات الرقابة الضعيفة ع�� املعامالت، أو ح�� أن تحل محلها، �� �عض ا��االت. ولكن يمكن أيضًا ملواطن الضعف �� و�مكن ملواطن القوة �� ب�ئة الرقابة أن �عّوض عن 
�، سيضطر ة األمانة والسلوك األخال�ب�ئة الرقابة أن تقّوض التصميم ا��يد مل�ونات الرقابة الداخلية األخرى، أو ح�� أن تبطل أثره. فع�� س�يل املثال، �� حالة غياب ثقاف

ية. و�� �عض ا��االت، قد يخلص املراجع املراجع إ�� النظر �عناية �� أنواع إجراءات املراجعة (اإلضافية) ال�� ست�ون فّعالة �� اك�شاف التحر�فات ا��وهر�ة �� القوائم املال
 إ�� أن الرقابة الداخلية قد ا��ارت لدرجة أنھ لم �عد من خيار سوى اال���اب من االرتباط.

 ب�ئة الرقابة �� امل�شآت األصغر

امل�شأة إ�� املوظف�ن أو املوارد ستختلف ب�ئة الرقابة �� امل�شآت الصغ��ة عن امل�شآت األك��، لك��ا تظل ع�� نفس القدر من األهمية. و��� هذا بصفة خاصة عندما تفتقر 
 الالزمة لتطبيق أ�شطة الرقابة التقليدية مثل الفصل �� الواجبات.

الرقابة األخرى، مثل الفصل �� �شآت األصغر، قد تحد املشاركة ال�شطة للمدير املالك الذي يمتاز بالكفاءة (أحد مواطن القوة �� ب�ئة الرقابة) من ا��اجة إ�� أ�شطة و�� امل
شافها وت��يحها، �ش�ل غ�� مباشر.  فع�� س�يل املثال، عندما الواجبات. و�التا��، يمكن ملواطن القوة �� ب�ئة الرقابة أن �عمل ع�� منع أنواع معينة من التحر�فات، أو اك�

حها. ولكن نقطة القوة هذه لن يراجع و�عتمد املدير املالك املعامالت، �ل ع�� حدة، قبل اكتمالها، فقد �ساعد ذلك �� منع حاالت خطأ أو غش معينة، أو اك�شافها وت��ي
 رقابة.تخفف من مخاطر أخرى مثل تجاوز اإلدارة ألدوات ال
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ثًال)، ووع��ا وتصرفا��ا، األساس لتقو�م و�� امل�شآت األصغر، س�توفر عادة وثائق أقل لدعم أدوات ب�ئة الرقابة. و�التا��، س�شّ�ل املواقف السلوكية لإلدارة (املدير املالك م
تلك ونة لقواعد السلوك �شرح السلوكيات املقبولة وتبعات مخالفة تصميم أدوات الرقابة وتطبيقها. فع�� س�يل املثال، من املر�� أن تزود امل�شآت األك�� موظف��ا بمد

 القواعد. وقد تقوم امل�شآت األصغر بنقل قيم وسلوكيات مقبولة مشا��ة من خالل التواصل الشف�� والنموذج العم�� الذي تقدمھ اإلدارة.

مذكرة بذلك إلضاف��ا إ�� امللف. فع�� س�يل املثال، عند تناول ما إذا �انت ال��اهة والقيم  و�� حالة عدم وجود أية وثائق داعمة ألداة رقابة معينة، يقوم املراجع بإعداد
 وفرض تطبيقها، قد يقوم املراجع بما ي��:اإلعالن ع��ا األخالقية قد تم 

  .ثم يقّيم املراجع ما إذا �ان ذلك �افيًا لتناول تصميم التعرف ع�� قيم امل�شأة والسلوكيات املقبولة لد��ا و�جراءات تطبيقها، من خالل إجراء مناقشات مع اإلدارة
 الرقابة.

 ال�� �عتقدون أن امل�شأة تت�ناها. وت�ناول هذه املقابالت ال��صية ما إذا �انت قيم اإلدارة  هاسؤال موظف أو اثن�ن عن القيم والسلوكيات املقبولة و�جراءات تطبيق
 قابة.أن ي�ناول تطبيق الر هذا  من شأنوفرض تطبيقها. و  اإلعالن ع��اوالسلوكيات املقبولة لد��ا قد تم 

 يو�� الش�ل أدناه �عض ا��االت الرئ�سية ال�� يلزم تناولها عند تقييم ب�ئة الرقابة �� امل�شآت األصغر.

 ٣-٥/٣الش�ل 

 أدوات الرقابة املمكنة السؤال الرئ���� عنصر الرقابة

ال��ا�ة والقيم  اإلعالن عن
 األخالقية وفرض تطبيق�ا

ما اإلجراءات ال�� تطبقها اإلدارة 
، أو التخفيف من، ع�� للقضاء

الدوافع أو اإلغراءات ال�� قد تدفع 
العامل�ن إ�� ارت�اب تصرفات غ�� 

 أمينة أو غ�� قانونية أو غ�� أخالقية؟

 .أن تبدي اإلدارة باستمرار، باألقوال واألفعال، ال��امها بأع�� املعاي�� األخالقية 
  ��أو اإلغراءات ال�� قد تدفع ، أو ا��د من، الدوافع القضاء ع��أن �عمل اإلدارة ع

 العامل�ن إ�� ارت�اب تصرفات غ�� أمينة أو غ�� أخالقية.
  ��أن توجد مدونة لقواعد السلوك، أو ما �عادلها، تو�� معاي�� السلوك األخال

 واألد�ي املأمولة.
  أن يفهم املوظفون بوضوح السلوكيات املقبولة وغ�� املقبولة، وأن �عرفوا ما

 .الئقام بھ عند مواجهة سلوك غ�� يتع�ن عل��م القي
 .أن يتم اتخاذ اإلجراءات ا��اصة بفرض تطبيق القيم، عند ا��اجة 

هل العاملون يتمتعون باملعرفة  االل��ام بالكفاءة
واملهارات الالزمة إلنجاز املهام املسندة 

 إل��م؟

  واملهارات أن تتخذ اإلدارة ا��طوات الالزمة لضمان امتالك العامل�ن للمعرفة
 الضرور�ة ال�� تتطل��ا وظائفهم.

 .أن توجد توصيفات وظيفية وأن يتم استخدامها بفاعلية 
 .أن ت�يح اإلدارة للعامل�ن االنضمام لل��امج التدر��ية حول املوضوعات ذات الصلة 
  مطابقة مهارات املوظف�ن، �� بداية عملهم و�استمرار، مع التوصيفات أن تتم

 الوظيفية لعملهم.

 نقاط يلزم مراعا��ا

ف �عض الوقت امل�شآت الصغ��ة �� الغالب عن توثيق أدوات الرقابة الداخلية ال�� �عمل بصورة غ�� رسمية. ولكن ثمة فوائد قد �عود ع�� اإلدارة من صر  تتقاعس
توف�� وقت تؤدي إ�� وقد لتوثيق �عض السياسات واإلجراءات األك�� أهمية. فهذه السياسات واإلجراءات يمكن تقديمها للموظف�ن الذين ينضمون إ�� امل�شأة، 

ح�� األصغر من بي��ا،  املراجعة بدًال من ا��اجة إ�� طرح االستفسارات عن هذه السياسات واإلجراءات �� �ل ف��ة. و�� املثال املذ�ور أعاله، �ستطيع امل�شآت،
 ظهر املشكالت.إعداد بيان �سيط بالقيم والسلوكيات املقبولة يمكن تقديمھ للموظف�ن ثم الرجوع إليھ عندما ت
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 أدوات الرقابة املمكنة السؤال الرئ���� عنصر الرقابة

 مشاركة امل�لف�ن با��وكمة
(بخالف ا��االت ال�� ت�ون 

ف��ا اإلدارة هم امل�لفون 
 با��وكمة)

ما مدى فاعلية ا��وكمة (إن وجدت) 
 ع�� عمليات امل�شأة؟

 .أن ي�ون غالبية امل�لف�ن با��وكمة مستقل�ن عن اإلدارة 
  املناسبة.أن يتمتع امل�لفون با��وكمة با����ات وامل�انة واملعرفة املالية 
  أن يتم إبالغ املشكالت والنتائج املالية املهمة إ�� امل�لف�ن با��وكمة �� الوقت

 املناسب.
  أن �شرف امل�لفون با��وكمة بفاعلية ع�� أ�شطة اإلدارة. وهذا �شمل طرح

 األسئلة الصعبة وطلب ا��صول ع�� اإلجابات.
 محضر االجتماعات  أن يجتمع امل�لفون با��وكمة �ش�ل منتظم، وأن يتم �عميم

 �� الوقت ا��دد.
فلسفة اإلدارة وأسلو��ا 

 ال�شغي��
ما املواقف السلوكية لإلدارة 

 وتصرفا��ا تجاه التقر�ر املا��؟
 :��أن تبدي اإلدارة مواقف سلوكية وتصرفات إيجابية تجاه ما ي 

الرقابة الداخلية السليمة ع�� التقر�ر املا�� (بما �� ذلك تجاوزات اإلدارة  –
 وصور الغش األخرى)،

 االختيار/التطبيق املناسب للسياسات ا��اس�ية، –
 أدوات الرقابة ع�� معا��ة املعلومات، –
 التعامل مع ا��اسب�ن. –

  أن ت�ون اإلدارة قد وضعت إجراءات ملنع الوصول غ�� املصرح بھ إ�� األصول
 واملس�ندات وال��الت، أو منع إتالفها.

 األعمال واتخاذ اإلجراء املناسب. أن تقوم اإلدارة بتحليل مخاطر 

هل تم وضع هي�ل تنظي��  ال�ي�ل التنظي��
 مالئم؟

  أن ي�ون الهي�ل التنظي�� مناسبًا لت�س�� تحقيق أهداف امل�شأة ووظائفها
 ال�شغيلية ومتطلبا��ا التنظيمية.

  أن تفهم اإلدارة بوضوح مسؤوليا��ا وصالحيا��ا �شأن األ�شطة التجار�ة وأن
 مواقفها �ش�ل سليم. إلنفاذتحظى با����ات ومستو�ات املعرفة املطلو�ة 

  أن �سهل هي�ل امل�شأة تدفق املعلومات، ال�� يمكن االعتماد عل��ا، �� الوقت
 قابة.املناسب إ�� األفراد املعني�ن بأ�شطة التخطيط والر 

 .أن يتم الفصل قدر اإلم�ان ب�ن الواجبات غ�� املتوافقة مع �عضها 

تحديد الصالحيات 
 واملسؤوليات

هل تم تحديد ا��االت الرئ�سية 
للصالحيات واملسؤوليات �ش�ل 

 مناسب؟

 .أن توجد سياسات و�جراءات مطبقة للتصر�ح باملعامالت واعتمادها 
  اإلداري واملساءلة (مناسبة ���م امل�شأة أن توجد مسارات مناسبة لل�سلسل

 وطبيعة أ�شط��ا).
 .أن �شتمل التوصيفات الوظيفية ع�� مسؤوليات تتعلق بالرقابة 

سياسات وممارسات املوارد 
 ال�شر�ة

 ما املعاي�� املطبقة لضمان:

�عي�ن األفراد األك�� كفاءة 
 ومصداقية؟

تقديم التدر�ب الذي يكفل قدرة 
 أعمالهم؟ األفراد ع�� تنفيذ

أن ت�ون تقييمات األداء �� 
العامل الرئ���� �� 

 ا��صول ع�� ال��قيات؟

 .أن تقوم اإلدارة بوضع/فرض معاي�� لتعي�ن األفراد األك�� تأهيًال 
  أن �شتمل ممارسات التعي�ن ع�� إجراء مقابالت ��صية مع املر���ن، وتنفيذ

امل�شأة، والسلوكيات املأمولة من إجراءات للتحقق من خلفيا��م، و�بالغهم بقيم 
 جان��ا، واألسلوب ال�شغي�� لإلدارة.

  أن يخضع األداء الوظيفي لتقييم دوري وتتم مراجعة النتائج مع �ل موظف و�تم
 اتخاذ اإلجراءات املناسبة.

  أن ت�ناول سياسات التدر�ب األدوار واملسؤوليات املرتقبة، ومستو�ات األداء
 املستجدة. املأمولة، واالحتياجات
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 تقييم ا��اطر ٤ /٥

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم عّما إذا �انت لدى امل�شأة آلية للقيام بما ي��: ٣١٥/١٥

 التعرف ع�� مخاطر األعمال ذات الصلة بأهداف التقر�ر املا��؛ )أ(
 تقدير أهمية ا��اطر؛ )ب(
 تقييم احتمالية حدو��ا؛ )ج(
 )٨٨البت �� التصرفات ال�� س�تم اتخاذها ملواجهة تلك ا��اطر. (راجع: الفقرة أ )د(

، فيجب ع�� املراجع أن ")آلية امل�شأة لتقييم ا��اطر" إذا �انت امل�شأة قد وضعت مثل هذه اآللية (املشار إل��ا فيما �عد بلفظ ٣١٥/١٦
املراجع ع�� مخاطر للتحر�ف ا��وهري فشلت اإلدارة �� التعرف عل��ا، فيجب يتوصل إ�� فهم لها وللنتائج امل��تبة عل��ا. و�ذا �عرف 

عليھ أن ُيقّوِم ما إذا �ان هناك خطر �امن من نوع يتوقع املراجع أن آلية امل�شأة لتقييم ا��اطر �انت ستقوم بالتعرف عليھ. و�� 
خفاق تلك اآللية �� التعرف عليھ، وأن ُيقّوِم ما إذا �انت حالة وجود مثل هذا ا��طر، فيجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم لس�ب إ

 اآللية مناسبة لظروفھ، أو يحدد ما إذا �ان هناك قصور مهم �� الرقابة الداخلية فيما يتعلق بآلية امل�شأة لتقييم ا��اطر.

إذا لم تضع امل�شأة مثل هذه اآللية، أو �انت لد��ا آلية يتم اتباعها فقط عند وجود ا��طر، فيجب ع�� املراجع أن يناقش مع  ٣١٥/١٧
و�جب ع�� املراجع اإلدارة ما إذا �ان قد تم التعرف ع�� مخاطر األعمال ذات الصلة بأهداف التقر�ر املا��، وكيف تمت مواجه��ا. 

قة لتقييم ا��اطر هو أمر مناسب �� ظل الظروف القائمة، أو يحدد ما إذا �ان ذلك يمثل أن ُيقّوِم ما إذا �ان  عدم وجود آلية موثَّ
 )٨٩(راجع: الفقرة أ قصورًا مهمًا �� الرقابة الداخلية.

ومن شأن آلية تقييم ا��اطر الفّعالة ال�� تطبقها وتحافظ عل��ا اإلدارة أن توفر املعلومات املهمة  تقييم ا��اطر هو العنصر الثا�ي ب�ن عناصر الرقابة الداخلية ا��مسة.
وقد �شرع اإلدارة �� تنفيذ خطط أو برامج، أو قد تطبق سياسات  .�شأ��ا الالزمة لتحديد مخاطر األعمال/الغش ال�� ي�ب�� إدار��ا، ح�� يمكن اتخاذ اإلجراءات املناسبة

 ت، ملواجهة مخاطر �عي��ا. أو قد تقرر تقبل ا��طر �س�ب الت�لفة أو العتبارات أخرى.و�جراءا

ل آلية تقييم ا��اطر عادًة أمورًا و�ذا �انت آلية امل�شأة لتقييم ا��اطر مناسبة للظروف القائمة، فإ��ا س�ساعد املراجع �� التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري. وت�ناو 
 مثل ما ي��:

  ��ات �� الب�ئة ال�شغيلية؛التغ 
 كبار العامل�ن ا��دد؛ 
 نظم املعلومات ا��ديدة أو اُ�َ�ّدثة؛ 
 النمو السر�ع؛ 
 التقنيات ا��ديثة؛ 
 نماذج العمل أو املنتجات أو األ�شطة ا��ديدة؛ 
 إعادة الهي�لة املؤسسية (بما �� ذلك عمليات االستحواذ أو تصفية االس�ثمارات)؛ 
  األجن�ية؛التوسع �� العمليات 
 .اإلصدارات ا��اس�ية ا��ديدة 

 األعمال وكيفية مواجه��ا. و�� امل�شآت األصغر ال�� من غ�� املر�� أن توجد ف��ا آلية رسمية لتقييم ا��اطر، يناقش املراجع مع اإلدارة كيفية التعرف ع�� مخاطر

 بما ي��:ومن ب�ن األمور ال�� ي�ب�� ع�� املراجع مراعا��ا كيفية قيام اإلدارة 
 التعرف ع�� ا��اطر ذات الصلة بالتقر�ر املا��؛ 
 تقدير أهمية ا��اطر؛ 
 تقييم احتمالية حدو��ا؛ 
 .البت �� اإلجراءات الالزمة إلدار��ا 



٤٧ 

 املفاهيم الرئ�سية – األول ا��زء  ،دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �� عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة

 
 

 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

قة لآلية عدم وجود و�تع�ن ع�� املراجع أيضًا أن ُيقّوِم ما إذا �ان  ما إذا �ان ذلك يمثل قصورًا مهمًا �� يحدد �� ظل الظروف القائمة، أو مقبول هو أمر تقييم ا��اطر موثَّ
 الرقابة الداخلية.

 و�ذا �عرف املراجع ع�� مخاطر للتحر�ف ا��وهري أخفقت اإلدارة �� التعرف عل��ا، في�ب�� عليھ النظر �� ال�ساؤالت اآلتية:
 ما أسباب إخفاق اآلليات ال�� ت�بعها اإلدارة؟ 
 سبة للظروف القائمة؟هل اآلليات منا 

 وكمة.و�� حالة وجود قصور مهم �� آلية امل�شأة لتقييم ا��اطر (أو عدم وجود أية آلية ع�� اإلطالق)، في�ب�� إبالغ اإلدارة وامل�لف�ن با��

 ا��االت واألحداث ال�� قد �ش�� إ�� وجود مخاطر للتحر�ف ا��و�ري 

 � قائمة مفيدة با��االت واألحداث ال�� قد �ش�� إ�� وجود مخاطر للتحر�ف ا��وهري.) ع�٣١٥يحتوي امل��ق الثا�ي ملعيار املراجعة (

 نظم املعلومات واالتصاالت ٥ /٥

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
املا��، بما �� ذلك يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم لنظام املعلومات، ومن ب�نھ آليات العمل ذات العالقة، فيما يتصل بالتقر�ر  ٣١٥/١٨

 )٩٦أ، ٩٥أ، ٩٢أ–٩٠ا��االت اآلتية: (راجع: الفقرات أ
 للقوائم املالية؛ال�� ُ�عد ذات أهمية بال�سبة فئات املعامالت �� عمليات امل�شأة  )أ(
وت��يحها عند اإلجراءات �� �ل من نظم تقنية املعلومات والنظم اليدو�ة، ال�� يتم ��ا إ�شاء املعامالت و���يلها ومعا����ا  )ب(

 الضرورة، ونقلها إ�� دف�� األستاذ العام والتقر�ر ع��ا �� القوائم املالية؛
ال��الت ا��اس�ية ذات العالقة واملعلومات الداعمة وا��سابات ا��ددة �� القوائم املالية ال�� ُ�ستخدم إل�شاء املعامالت  )ج(

لومات ا��اطئة وكيفية نقل املعلومات إ�� دف�� األستاذ العام. وهذه و���يلها ومعا����ا والتقر�ر ع��ا؛ و�شمل هذا ت��يح املع
 ال��الت قد ت�ون يدو�ة أو إلك��ونية؛

 كيفية ���يل نظام املعلومات لألحداث والظروف، بخالف املعامالت، املهمة للقوائم املالية؛ )د(
 ك التقديرات ا��اس�ية واإلفصاحات املهمة؛آلية التقر�ر املا�� املستخدمة إلعداد القوائم املالية للم�شأة، بما �� ذل )ه(
أدوات الرقابة ا��يطة بقيود اليومية، بما �� ذلك قيود اليومية غ�� القياسية املستخدمة ل���يل التعديالت أو املعامالت  )و(

 )٩٤، أ٩٣غ�� املتكررة وغ�� املعتادة. (راجع: الفقرت�ن أ
الصلة بالتقر�ر املا�� ا��وانب ذات الصلة �� ذلك النظام املتعلقة و�جب أن يتضمن هذا الفهم لنظام املعلومات ذي 

دفاتر األستاذ األستاذ العام و  �صول عل��ا من داخل أو خارج دف��باملعلومات املف�� ع��ا �� القوائم املالية وال�� تم ا�
 .ةاملساعد

باألدوار واملسؤوليات واألمور املهمة ال�� تتعلق بالتقر�ر املا��، بما �� ذلك:  يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم لكيفية قيام امل�شأة باإلبالغ ٣١٥/١٩
 )٩٨، أ٩٧(راجع: الفقرت�ن أ

 االتصاالت ب�ن اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة؛ )أ(
 االتصاالت ا��ارجية، مثل االتصاالت مع السلطات التنظيمية. )ب(

 معلومات يمكن االعتماد عل��ا للقيام بما ي��: إ��اإلدارة (وامل�لفون با��وكمة) تحتاج 
 �ر)؛إدارة امل�شأة (مثل التخطيط و�عداد امل��انيات ومتا�عة األداء وتوز�ع املوارد وال�سع�� و�عداد القوائم املالية ألغراض رفع التقار 
 تحقيق األهداف؛ 
 .التعرف ع�� عوامل ا��طر وتقييمها واالستجابة لها 

 القرارات.علومات ذات الصلة و���يلها ونقلها/توز�عها �� الوقت املناسب ع�� العامل�ن (�� جميع مستو�ات امل�شأة) الذين يحتاجون إل��ا التخاذ وهذا يتطلب تحديد امل

ديد من نظم املعلومات تقنية املعلومات و�ت�ون نظام املعلومات من الب�ية التحتية (امل�ونات املادية واألجهزة) وال��مجيات واألفراد واإلجراءات والبيانات. و�ستخدم الع
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�يل تلك املعلومات ومعا����ا �ش�ل مكثف. و�� تقوم بتحديد املعلومات ال�� تدعم تحقيق أهداف التقر�ر املا�� (بما �� ذلك اإلفصاحات) والرقابة الداخلية، وتقوم ب��
 وتوز�عها.

 ات عمل امل�شأة ونظامها ا��اس��، كما هو مو�� أدناه.و�تضمن نظام املعلومات ذو الصلة بأهداف التقر�ر املا�� آلي

 ١-٥/٥الش�ل 

(املبيعات  آليات العمل
 واملش��يات والرواتب وخالفھ)

آليات العمل �� مجموعات من��ية من األ�شطة ال�� ��دف إ�� تقديم ُمخرجات محددة. و��تج عن آليات العمل معامالت يتم ���يلها 
 من خالل نظام املعلومات.ومعا����ا والتقر�ر ع��ا 

�شمل ال��مجيات ا��اس�ية وجداول البيانات اإللك��ونية واملعلومات ذات الصلة ال�� يتم ا��صول عل��ا من مصادر أخرى  النظم ا��اس�ية
 �اية الف��ة.والسياسات واإلجراءات املستخدمة إلعداد التقار�ر املالية الدور�ة والقوائم املالية، بما ف��ا اإلفصاحات، �� �

مصادر املعلومات 
 األخرى 

�صول عل��ا من داخل أو خارج قد يتطلب إعداد �عض املبالغ واإلفصاحات ال�� ترد �� القوائم املالية استخدام معلومات يتم ا�
 .ةاملساعددفاتر األستاذ األستاذ العام و  دف��

 مصادر املعلومات

ملعلومات �� الغالب من معلومات لم يتم إعدادها باستخدام نظام دف�� األستاذ العام ا��اص بامل�شأة. و�تم ا��صول ع�� هذه اقد �شتمل القوائم املالية واإلفصاحات ع�� 
 ، وقد �شتمل ع�� معلومات مثل ما ي��:ةاملساعددفاتر األستاذ األستاذ العام و  خارج دف��

 ٢-٥/٥الش�ل 

 أمثلة طبيعة املعلومات

املعلومات ال�� يتم ا��صول عل��ا من عقود اإليجار املف�� ع��ا �� القوائم املالية، مثل خيارات التجديد أو مدفوعات اإليجار  االتفاقيات التعاقدية
 املستقبلية.

 املعلومات ال�� ستحدد عدم االل��ام، الفع�� أو املش�بھ فيھ، باألنظمة واللوائح ذات الصلة. عدم االل��ام

 املعلومات ال�� قد يقدمها ا����اء الذين �ستع�ن ��م اإلدارة وال�� قد يتم اإلفصاح ع��ا �� القوائم املالية.  معلومات القيمة العادلة

املعلومات املف�� ع��ا �� القوائم املالية وال�� يتم إعدادها من خالل نظام إدارة ا��اطر بامل�شأة. فع�� س�يل املثال، قد يتطلب  تقييمات ا��اطر
 التقر�ر املا�� اإلفصاح عن أمور معينة تتعلق بنظام إدارة ا��اطر ا��اص بامل�شأة.إطار 

االف��اضات والبيانات 
املستخدمة إلعداد 

 التقديرات

املعلومات ال�� تم ا��صول عل��ا من النماذج، أو من العمليات ا��سابية األخرى املستخدمة للتوصل إ�� التقديرات املث�تة أو 
�� القوائم املالية. و�شتمل هذا ع�� املعلومات ال�� تتعلق بالبيانات واالف��اضات األساسية املستخدمة �� تلك املف�� ع��ا 

 النماذج، مثل:
 االف��اضات املعدة داخليًا وال�� قد تؤثر ع�� العمر اإلنتا�� ألصل من األصول، أو 
 رة امل�شأة.البيانات، مثل معدالت الفائدة، ال�� تتأثر �عوامل خارجة عن سيط 

من النماذج املالية، وال�� قد يتم استخدامها للتدليل  املشتقةاملعلومات املف�� ع��ا �� القوائم املالية عن تحليالت ا��ساسية  تحليل ا��ساسية 
 ع�� أن اإلدارة قد أخذت �� ا��سبان االف��اضات البديلة.

اإلقرارات الضر��ية 
 وال��الت املشا��ة

 املث�تة أو املف�� ع��ا �� القوائم املالية، وال�� تم ا��صول عل��ا من اإلقرارات وال��الت الضر��ية ا��اصة بامل�شأة.املعلومات 

املعلومات املتعلقة 
 باالستمرار�ة

املعلومات ال�� تم ا��صول عل��ا من التحليالت املعدة لدعم تقييم اإلدارة لقدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة. ومثال ذلك، 
وال�� قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع��  التعرف عل��ااإلفصاحات، إن وجدت، ال�� تتعلق باألحداث أو الظروف ال�� تم 

 تمرة.البقاء كم�شأة مس
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 يلزم مراعا��ا �� هذا الشأن: و�عود األمر إ�� ا��كم امل�� للمراجع �� تحديد مدى الفهم املطلوب لنظام املعلومات املتعلق بالتقر�ر املا��. ومن ب�ن العوامل ال��
 مصادر املعلومات املستخدمة، الداخلية وا��ارجية ع�� السواء؛ 
  املالية املستخدمة التخاذ القرارات؛إم�انية االعتماد ع�� التقار�ر 
 ال��الت ا��اس�ية األساسية واملعلومات الداعمة؛ 
  ،للقوائم املالية؛ املهمةكيفية ���يل نظام املعلومات لألحداث والظروف، بخالف املعامالت 
  ات الرقابة ع�� استخدام جداول البيانات؛آلية إعداد التقر�ر املا�� بما �� ذلك إعداد التقديرات وأدوات الرقابة ع�� قيود اليومية وأدو 
 .االتصاالت ب�ن اإلدارة أو امل�لف�ن با��وكمة واألطراف ا��ارجية مثل املصارف والسلطات التنظيمية 

 و�شتمل نظم املعلومات ع�� إجراءات وسياسات و��الت (يدو�ة وآلية) ��دف إ�� تناول األمور املو��ة أدناه.

 ٣-٥/٥الش�ل 

 

آليات 
 

العمل
وخالفھ) عن إ�شاء املعامالت و���يلها ومعا����ا والتقر�ر ع��ا (بما �� ذلك األحداث/الظروف) وا��فاظ ع�� املساءلة (ا��ماية والتص�يف والتدب��  

 األصول واالل��امات وحقوق امللكية ذات العالقة
 للمعامالتت��يح املعا��ة غ�� ال��يحة 

 معا��ة تجاوزات النظام أو تخطي أدوات الرقابة، واملساءلة عن ذلك
 

النظام 
ا��اس�� 
 نقل املعلومات من نظم معا��ة املعامالت إ�� دف�� األستاذ العام 

 األصول، تقو�م ا��زون، املبالغ املستحقة التحصيل، إ�� آخره) اس�نفاد���يل املعلومات ا��اصة باألحداث/الظروف ذات الصلة، بخالف املعامالت (
 تجميع املعلومات األخرى ال�� يلزم اإلفصاح ع��ا �� القوائم املالية، و���يلها ومعا����ا وت��يصها والتقر�ر ع��ا �ش�ل مناسب

 استخدام قيود اليومية القياسية وغ��ها ل���يل املعامالت والتقديرات والتعديالت
 

املعلومات
 

األخرى 
 

األستاذ املساعدة.  املعلومات املطلو�ة فيما يتعلق با��االت واإلفصاحات �� القوائم املالية، ال�� تم ا��صول عل��ا من خارج دف�� األستاذ العام ودفاتر
 و�شمل هذا:

 وخالفھوالتقار�ر املتعلقة بمجال عمل امل�شأة و�يانات معدالت الفائدة اإلقرارات الضر��ية  -
 البيانات واالف��اضات األساسية ال�� تم استخدامها �� وضع التقديرات وتحليالت ا��ساسية وتقييمات االستمرار�ة -
 معلومات القيمة العادلة ال�� تم إعدادها داخليًا أو ال�� أعدها ا����اء الذين استعانت ��م اإلدارة -

 

الغالب ع�� تطبيقات يدو�ة أو قائمة  �� الشر�ات األك��، قد ت�ون نظم املعلومات معقدة وآلية وع�� درجة عالية من الت�امل فيما بي��ا. أّما الشر�ات األصغر، ف�� �عتمد ��
 بذا��ا �� تقنية املعلومات.

 
 عند التوصل إ�� فهم لنظام املعلومات (بما �� ذلك آليات العمل)، ي�ناول املراجع ما ي�� (إضافة إ�� الش�ل أعاله):

 آليات العمل؛ 
  باملعلومات املدرجة �� القوائم املالية بما ف��ا اإلفصاحات. وقد يتم التوصل إ�� هذا الفهم من داخل أو خارج دف�� األستاذ ا��وانب ذات الصلة �� النظم، ال�� تتعلق

 .ةاملساعددفاتر األستاذ العام و 

 

 نقاط يلزم مراعا��ا

وال�� يمكن استخدامها تأ�ي العديد من حزم برمجيات ا��اسبة الشا�عة (ح�� الصغ��ة م��ا) مزودة بمجموعة متنوعة من األدوات املدمجة للرقابة ع�� التطبيقات 
و�عداد تقار�ر باالست�ناءات ملراجع��ا من قبل اإلدارة، وضمان اال�ساق العام �� التقار�ر لتحس�ن الرقابة ع�� التقر�ر املا��. و�شمل هذه األدوات املطابقات اآللية، 

 املالية.

 والظروفاملعامالت واألحداث 
 املدخالت

 ا��رجات اإلفصاحات)القوائم املالية (بما �� ذلك 
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 شأن ما ي��:و�عود األمر إ�� ا��كم امل�� للمراجع �� تحديد مدى الفهم املطلوب. ومن ب�ن األمور ال�� يلزم مراعا��ا �� هذا ال
 طة الرقابة، بل وحدها األ�شطة أ�شطة الرقابة ال�� تتعلق باملعلومات املدرجة �� القوائم املالية بما ف��ا اإلفصاحات. ومع ذلك، ال يتع�ن ع�� املراجع فهم جميع أ�ش

 ال�� ُ�عد ذات صلة بالتقر�ر املا��.
 د ال تحتاج امل�شآت الصغ��ة إ�� وضع توصيفات مستفيضة لإلجراءات ا��اس�ية، أو إعداد ��الت مدى املشاركة ال�شطة لإلدارة �� إعداد التقر�ر املا��. وق

 محاس�ية معقدة أو سياسات مكتو�ة.
  ��للم�شأة. ةاملساعددفاتر األستاذ األستاذ العام و  حصلت عل��ا اإلدارة من خارج دف��مدى املعلومات، الالزمة للمراجعة واإلفصاحات �� القوائم املالية، ال 

 و�شمل نطاق الفهم املطلوب األمور املو��ة �� ا��دول أدناه.

 ٤-٥/٥الش�ل 

 ا��وانب املتناولة األمور ال�� يلزم التعرف عل��ا

مصادر املعلومات 
 املستخدمة

ال��الت ا��اس�ية  ماو كيف ت�شأ املعامالت واإلفصاحات ضمن آليات عمل امل�شأة؟ و ما �� فئات املعامالت املهمة للقوائم املالية؟ 
 املوجودة (إلك��ونية أو يدو�ة)؟

ألحداث والظروف (بخالف فئات املعامالت) املهمة للقوائم املالية؟ االصلة بالتقر�ر املا��  والنظام ا��اس�� ذال�� ���ل ��ا كيفية الما 
دفاتر األستاذ األستاذ العام و  عل��ا من خارج دف�� قد تم ا��صول ولهذا أهمية خاصة عندما ت�ون املعلومات الواردة �� القوائم املالية 

 .ةاملساعد

كيفية ���يل املعلومات 
 ومعا����ا

 ما �� آليات إعداد التقر�ر املا�� املستخدمة:
  إل�شاء املعامالت القياسية واألخرى غ�� القياسية (مثل املعامالت مع األطراف ذات العالقة)، و���يلها ومعا����ا والتقر�ر

 ع��ا؛
 إلعداد القوائم املالية، بما �� ذلك اإلفصاحات والتقديرات ا��اس�ية املهمة؟ 

 ما اإلجراءات ال�� ت�ناول:
  ��مخاطر التحر�ف ا��وهري املرتبطة بالتجاوز غ�� املناسب ألدوات الرقابة، بما �� ذلك استخدام قيود اليومية القياسية وغ

 القياسية؛
  عليق العمل ��ا؛تجاوز أدوات الرقابة اآللية أو� 
 تحديد االست�ناءات والتقر�ر عن اإلجراءات ال�� تم اتخاذها لت��يحها؟ 

كيفية استخدام املعلومات 
 ال�� تم إعداد�ا

 كيف تقوم امل�شأة باإلبالغ باألدوار واملسؤوليات واألمور املهمة ال�� تتعلق بالتقر�ر املا��؟

 خالل نظام املعلومات، وكيف يتم استخدامها إلدارة امل�شأة؟ما التقار�ر ال�� يتم إعدادها بانتظام من 

ما املعلومات ال�� تقدمها اإلدارة إ�� امل�لف�ن با��وكمة (�� حال اختالفهم عن اإلدارة) واألطراف ا��ارجية مثل املؤسسات املالية 
 والسلطات التنظيمية؟

 االتصال

هذه  بة، فيلزم إبالغ�� اتخاذ القرارات وت�س�� عمل أدوات الرقامعينة ُ�عد االتصال م�ونًا رئ�سيًا �� نظم املعلومات النا��ة. ولذلك، إذا �ان من املقرر استخدام معلومات 
 �� حي��ا (داخليًا وخارجيًا ع�� السواء) إ�� األفراد املعني�ن. املعلومات

ة ب�ل لفّعال العامل�ن لدى امل�شأة �� التوصل إ�� فهم وا�� ألهداف الرقابة الداخلية وآليات العمل املستخدمة واألدوار واملسؤوليات املنوطا االتصال الداخ��و�ساعد 
 أة.م��م. و�ساعدهم أيضًا �� فهم مدى �علق أ�شط��م بأعمال غ��هم ووسائل التقر�ر عن االست�ناءات إ�� املستوى األع�� املناسب داخل امل�ش

 ووسائل االتصال قد ت�ون غ�� رسمية (شفو�ة) أو رسمية (أي موثقة �� سياسة و�� األدلة ا��اصة بإعداد التقر�ر املا��).

�ن والتواجد وا��ضور عدد العامل وقلة وغالبًا ما ي�ون االتصال الداخ�� ب�ن اإلدارة العليا واملوظف�ن أ�سر وأقل رسمية �� الشر�ات األصغر، نظرًا لقلة املستو�ات اإلدار�ة
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 الكب�� لإلدارة العليا.

سات املالية الفّعال إبالغ األمور ال�� تؤثر ع�� تحقيق أهداف التقر�ر املا�� إ�� األطراف ا��ارجية املعنية مثل أ��اب املص��ة الرئ�سي�ن واملؤس االتصال ا��ار��و�ضمن 
 والسلطات التنظيمية وا��هات ا���ومية.

 ية املعلوماتتوثيق نظم تقن عدم

أقل. و�ذا لم توجد لدى اإلدارة توصيفات مستفيضة لإلجراءات ا��اس�ية أو ��الت متطورة وموثقة بدرجة قد �ستخدم امل�شآت األصغر نظم معلومات واتصاالت 
 واملالحظة أك�� من الفحص املادي للوثائق.محاس�ية معقدة أو سياسات مكتو�ة، فإن الفهم املطلوب من املراجع س�تم التوصل إليھ عن طر�ق االستفسار 

 أ�شطة الرقابة ٦ /٥

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم أل�شطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة ال�� �عتقد املراجع بضرورة فهمها لتقييم مخاطر التحر�ف  ٣١٥/٢٠
وتصميم إجراءات املراجعة اإلضافية استجابة للمخاطر املقّيمة. وال تتطلب املراجعة فهمًا ��ميع ا��وهري ع�� مستوى اإلقرارات 

أ�شطة الرقابة ذات العالقة ب�ل فئة مهمة من فئات املعامالت و�ل رصيد حساب و�ل إفصاح مهم �� القوائم املالية، أو ب�ل إقرار ذي 
 )١٠٦أ–٩٩صلة ��م. (راجع: الفقرات أ

فهم أ�شطة الرقابة �� امل�شأة، يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم لكيفية استجابة امل�شأة للمخاطر الناشئة عن تقنية  عند ٣١٥/٢١
 )١٠٩أ–١٠٧املعلومات. (راجع: الفقرات أ

سوء أدوات الرقابة املطبقة لضمان عدم ��ن البضا�ع �� حال  ،أ�شطة الرقابة �� السياسات واإلجراءات ال�� �ساعد �� ضمان تنفيذ توج��ات اإلدارة. ومن أمثلة ذلك
�� حال عدم التخفيف  ��دد تحقيق أهداف امل�شأةال�� من شأ��ا أن �اطر ا�ة يدوات الرقاباأل هذه ، أو عدم إتمام املش��يات إال �عد التصر�ح ��ا. وتواجھ ئتمانيةاال �اطر ا�

 .من أثرها

ا) إ�� التخفيف من ا��اطر ال�� تنطوي عل��ا األ�شطة اليومية مثل هأو خارج ةاملساعددفاتر األستاذ األستاذ العام و  �انت مطبقة داخل دف��ابة (سواًء و��دف أ�شطة الرق
 معا��ة املعامالت (آليات العمل مثل املبيعات واملش��يات والرواتب) وحماية األصول.

يتم عة أدوات الرقابة ال�� تضعها اإلدارة فيما يتعلق بإعداد اإلفصاحات وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق، وهذه األدوات وقد تتضمن أيضًا أ�شطة الرقابة ذات الصلة باملراج
 باإلضافة إ�� أدوات الرقابة ال�� تواجھ ا��اطر املتعلقة بأرصدة ا��سابات واملعامالت. هاتطبيق

�دف إ�� تقديم ُمخرجات محددة. و�وجھ عام، يمكن تص�يف أدوات الرقابة ع�� آليات العمل إ�� أدوات رقابة وآليات العمل �� مجموعات من��ية من األ�شطة ال�� �
 وقائية، أو اك�شافية وت��يحية، أو �عو�ضية، أو توج��ية، ع�� النحو املو�� �� الش�ل أدناه.

 ١-٥/٦الش�ل 

 الوصف تص�يف أدوات الرقابة

 األخطاء أو ا��الفات. تتجنب حدوث أدوات الرقابة الوقائية
 تحدد األخطاء أو ا��الفات �عد حدو��ا ح�� ي�س�� اتخاذ اإلجراء الت��ي��. أدوات الرقابة االك�شافية

 توفر �عض الضمانات عندما يمكن أن �عوق محدودية املوارد أدوات الرقابة األخرى املباشرة. أدوات الرقابة التعو�ضية

 أدوات الرقابة التوج��ية
 (ع�� س�يل املثال، السياسات)

 تقوم بتوجيھ التصرفات نحو األهداف املرجّوة.

لنموذجية ع�� مستوى آليات العمل وستختلف طبيعة أدوات الرقابة ع�� آليات العمل بناًء ع�� ا��اطر ال�امنة �� هذه اآلليات واستخدامها ا��دد. و�شمل أدوات الرقابة ا
 األمور املو��ة أدناه.
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 ٢-٥/٦الش�ل 

 أمثلة الوصف أدوات الرقابة

يمكن لهذه األدوات ا��د من فرص أن يحظى ال��ص بم�انة  الفصل �� الواجبات
 ه �� الوقت نفسھ.ءت�يح لھ ارت�اب ا��طأ أو الغش و�خفا

عدم قدرة املوظف املسؤول عن معا��ة املبالغ املستحقة التحصيل 
 ع�� الوصول إ�� إيصاالت النقدية.

الرقابة املتعلقة أدوات 
 اتبمنح التصر�ح

تحدد هذه األدوات من لھ سلطة اعتماد املعامالت واألحداث 
 الروتي�ية وغ�� الروتي�ية ا��تلفة.

 إسناد املسؤولية للتصر�ح بما ي��:
 عي�ن املوظف�ن ا��دد؛� 
 تنفيذ االس�ثمارات؛ 
 طلب ا��صول ع�� السلع وا��دمات؛ 
 .منح االئتمان للعمالء 

�شمل هذا إعداد ومراجعة مطابقة ا��سابات �� األوقات  ا��ساباتمطابقة 
 ا��ددة واتخاذ أي إجراءات ت��يحية الزمة.

مطابقة ا��سابات البنكية ومعامالت البيع واألرصدة فيما ب�ن 
 شر�ات ا��موعة الواحدة وا��سابات الوسيطة وما إ�� ذلك.

أدوات الرقابة ع�� 
 تطبيقات تقنية املعلومات

يتم دمج هذه األدوات �� تطبيقات تقنية املعلومات للرقابة مثًال 
ع�� املبيعات أو املش��يات. و�� �شمل أدوات الرقابة اآللية 

 �ش�ل �امل وجز�ي.

التحقق من الدقة ا��سابية لل��الت و�سع�� الفوات�� والتدقيق 
التحر�ري للبيانات املدخلة والتحقق من ال�سلسل الرق�� و�عداد 

 �ر باالست�ناءات ملراجع��ا من قبل اإلدارة.تقار 

�شمل هذه األدوات عمليات املراجعة والتحليل املنتظمة للنتائج  مراجعة النتائج الفعلية
واألداء �� الف��ات  ،الفعلية �� مقابل امل��انيات والت�بؤات

السابقة. و�� تنطوي أيضًا ع�� ر�ط مجموعات البيانات 
ا��تلفة (ال�شغيلية أو املالية) ببعضها ومقارنة البيانات 

 الداخلية بمصادر املعلومات ا��ارجية.
غ�� املتوقعة واتخاذ اإلجراءات االنحرافات و�تم التحري عن 

 الت��يحية.

ارنة النتائج الفعلية بامل��انية تحليل النتائج ال�شغيلية ومق
 والتحري عن االنحرافات.

تتعلق هذه األدوات باألمن املادي لألصول والوصول املسموح بھ  أدوات الرقابة املادية
إ�� مقرات امل�شأة وال��الت ا��اس�ية و�رامج ا��اسب وملفات 

 البيانات.

تتألف هذه األدوات من أمن األصول (األقفال ع�� األبواب وتقييد 
نتائج ا��رد الدوري الوصول إ�� ا��زون/ال��الت) ومقارنة 

 ا��زون بال��الت ا��اس�ية.األوراق املالية و نقد و لل

 امل�شآت األصغر

التحر�ف ثم ت��يحھ �عد حدوثھ. ومن املر�� أن ت�ون املفاهيم ال�� �س�ند إل��ا أ�شطة ��دف أ�شطة الرقابة �ش�ل مباشر إ�� منع حدوث التحر�ف ا��وهري أو اك�شاف 
 ما ي��.�مكن النظر فيالرقابة �� امل�شآت األصغر مشا��ة للم�شآت األك��، ولكن صل��ا باملراجع قد تختلف �ش�ل كب��. و 

  



٥٣ 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

 ٣-٥/٦الش�ل 

 املالحظات أ�شطة الرقابة �� امل�شآت األصغر

قد �عمل العديد من أ�شطة الرقابة �ش�ل غ�� رس�� وقد ال ت�ون موّثقة �ش�ل جيد. فع�� س�يل املثال، قد �عتمد منح  غ�� الرس�� وا��دودالتوثيق 
 االئتمان إ�� العمالء ع�� تقدير املدير ومعرفتھ أك�� من اعتماده ع�� ا��دود االئتمانية ال�� ت�ون محددة سلفًا.

املر�� أن تتعلق أ�شطة الرقابة (�� حال وجودها) بدورات املعامالت الرئ�سية، مثل اإليرادات واملش��يات ومصروفات من  النطاق ا��دود
 املوظف�ن.

ا��اطر من احتمالية التخفيف من 
(انظر ا��زء خالل ب�ئة الرقابة 

 )٥/٣الفصل  األول،

ثمة أنواع معينة من أ�شطة الرقابة قد ال ت�ون ذات صلة �س�ب أن من يقوم بتطبيق أدوات الرقابة �� اإلدارة العليا. فع�� 
س�يل املثال، يمكن أن يوفر اعتماد اإلدارة للمعامالت املهمة رقابة قو�ة ع�� أرصدة ا��سابات واملعامالت املهمة، بما يقلل أو 

رقابة أك�� تفصيًال. و�مكن التخفيف من أثر �عض التحر�فات �� املعامالت (ال�� يتم معا����ا  يز�ل ا��اجة لتطبيق أ�شطة
 ما ي��:عن طر�ق عادًة بأ�شطة الرقابة �� امل�شآت األك��) 

 شر ثقافة مؤسسية �شدد ع�� أهمية الرقابة؛� 
 توظيف أ��اب الكفاءات العالية؛ 
  امل��انية ا��ددة؛متا�عة اإليرادات والنفقات �� مقابل 
 اش��اط اعتماد اإلدارة العليا ��ميع املعامالت الكب��ة؛ 
 متا�عة مؤشرات األداء الرئ�سية؛ 
 .توز�ع املسؤوليات ب�ن املوظف�ن لتحقيق أك�� قدر ممكن من الفصل �� الواجبات 

حيث �علقها باإلفصاحات �� القوائم املالية. ومع ذلك، فقد ت�ون إلدارة من ليتع�ن ع�� املراجع�ن فهم الرقابة الداخلية  إفصاحات القوائم املالية
اإلفصاحات �� امل�شآت األصغر أقل تفصيًال أو أقل �عقيدًا (ع�� س�يل املثال، �سمح �عض أطر التقر�ر املا�� للم�شآت 

 األصغر بتقديم إفصاحات أقل �� القوائم املالية).

 من مخاطر مثل ما ي��: ،الصلة باملراجعةذات  ،ومن ا��تمل أن تخفف أ�شطة الرقابة

 ا��اطر امل�مة 
 لثا�ي، الفصل العاشر)مخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم التعرف عل��ا وتم تقييمها وال�� تتطلب، بحسب حكم املراجع، مراعاة خاصة عند املراجعة. (راجع ا��زء ا

  ساسا��اطر ال�� ال يمكن مواج���ا �س�ولة من خالل اإلجراءات األ 
 املناسبة. �� مخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم التعرف عل��ا وتم تقييمها وال�� لن توفر لها اإلجراءات األساس بمفردها ما يكفي من أدلة املراجعة

 و�تأثر حكم املراجع �شأن ما إذا �ان �شاط رقابة ما ُ�عد ذا صلة باملراجعة، بما ي��:
  وجود خطر مع�ن تمت مواجهتھ بالفعل �ش�ٍل �اٍف (ع�� س�يل  لرقابة الداخلية األخرى. و�� حالالتعرف عل��ا �� م�ونات امعرفتھ بوجود/غياب أ�شطة رقابة تم

 أدوات رقابة إضافية قد ت�ون موجودة. ةاملثال، من خالل ب�ئة الرقابة أو نظام املعلومات أو ما إ�� ذلك)، فال ضرورة عندئذ للتعرف ع�� أي
  هدف.ذلك المتعددة تحقق نفس الهدف. فمن غ�� الضروري التوصل إ�� فهم ل�ل �شاط من أ�شطة الرقابة ال�� تتعلق بوجود أ�شطة رقابة 
  املراجعة ن�يجة اختبار الفاعلية ال�شغيلية ألدوات رقابة أساسية معينة. وقد يحدث هذا عندما: كفاءةارتفاع 

من تنفيذ اإلجراءات األساس.  توف��ًا للت�اليفر الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة أك�� يحتمل أن ي�ون ا��صول ع�� أدلة املراجعة من خالل اختبا –
االختبارات األساس. و�ذا �انت أدوات الرقابة آلية، فإن عينة ب��م بند واحد فقط ب ًا مقارنةصغر ��معينات أ ع��عادًة �عتمد فاختبارات أدوات الرقابة 

�ل ما يلزم. و�ضافة لذلك، ففي حالة عدم �غ�� نظام الرقابة والعامل�ن عن  �عامة ع�� تقنية املعلومات) قد ت�ون �(باف��اض جودة أدوات الرقابة ال
ر ا��زء السنوات السابقة، فقد يمكن (�� ظل ظروف معينة) إجراء اختبار الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة مرة واحدة فقط �ل ثالث سنوات. (انظ

 ا�ع عشر)الثا�ي، الفصل الس
صعب (وأحيانًا، ���ز اإلجراءات األساس بمفردها عن توف�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ع�� مستوى اإلقرارات. فع�� س�يل املثال، قد ي�ون من ال –

��االت، قد ي�ون من املفيد التعرف من املستحيل) التعامل مع اإلقرارات ا��اصة باكتمال إيراد املبيعات من خالل اإلجراءات األساس بمفردها. و�� هذه ا
، فقد أمرًا متوقعاً  أدوات الرقابة الداخلية بفاعليةعمل ع�� أية أدوات للرقابة الداخلية تواجھ ا��اطر واإلقرارات ال�� ينطوي عل��ا هذا األمر. و�ذا �ان 
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 ك األدوات.يمكن ا��صول ع�� أدلة املراجعة الضرور�ة من خالل اختبار الفاعلية ال�شغيلية لتل

 ف�م مخاطر تقنية املعلومات وأدوات الرقابة عل��ا ٧ /٥

فر�ق دعم  ،�� الغالب ،نية املعلومات�ستخدم معظم امل�شآت اليوم تقنية املعلومات إلدارة �عض أ�شط��ا، ع�� األقل، والرقابة عل��ا والتقر�ر ع��ا. و�تو�� إدارة عمليات تق
ا��م. و�� امل�شآت األصغر، قد يتم مركزي يضمن امتالك املستخدم�ن (املوظف�ن) اليومي�ن ��قوق الوصول املناسبة إ�� األجهزة وال��مجيات والتطبيقات الالزمة ألداء مسؤولي

 و من خارج امل�شأة.��ص �عمل بدوام جز�ي ألإسناد املسؤولية عن إدارة تقنية املعلومات إ�� ��ص واحد فقط، أو ح�� 

ف من أثرها، إ�� تحر�ف و�غض النظر عن ��م امل�شأة، يوجد عدد من عوامل ا��طر ال�� تتعلق بإدارة وتطبيقات تقنية املعلومات يمكن أن تؤدي، �� حال عدم التخفي
 جوهري �� القوائم املالية.

 مل معًا لضمان املعا��ة ال�املة والدقيقة للمعلومات:و�وجد نوعان من أدوات الرقابة ع�� تقنية املعلومات ال�� يلزم أن �ع

 أدوات الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات 
دو�ة (مثل م��انية تقنية �عمل هذه األدوات ع�� جميع التطبيقات وتتألف عادًة من مز�ج من أدوات الرقابة اآللية (املدمجة �� برامج ا��اسب) وأدوات الرقابة الي

 تقنية املعلومات مع مقدمي ا��دمات)؛ املعلومات وعقود

 أدوات الرقابة ع�� تطبيقات تقنية املعلومات 
 �� أدوات الرقابة اآللية ال�� تتعلق ع�� وجھ ا��صوص بالتطبيقات (مثل معا��ة املبيعات أو كشف الرواتب).

ن �سمية هذه األدوات بأدوات الرقابة املعتمدة ع�� تقنية املعلومات. و�تم تطبيق عنصر يدوي وعنصر يتعلق بتقنية املعلومات. و�مك ة نوع ثالث أيضًا من الرقابة، بھوثم
�� بمراجعة القائمة املالية الشهر�ة/ر�ع أداة الرقابة يدو�ًا، لكن فاعلي��ا �عتمد ع�� معلومات ي�تجها أحد تطبيقات تقنية املعلومات. فع�� س�يل املثال، قد يقوم املدير املا

 تجها النظام ا��اس��) و�حقق �� االنحرافات.السنو�ة (ال�� ي�

 و�و�� الش�ل أدناه نطاق أدوات الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات.

 ١-٥/٧الش�ل 

 أدوات الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات

املعاي�� والتخطيط 
(ب�ئة والسياسات وخالفھ 

 الرقابة ع�� تقنية املعلومات)

 املعلومات.هي�ل حوكمة تقنية 
 كيفية التعرف ع�� مخاطر تقنية املعلومات، والتخفيف من أثرها، و�دار��ا.

 سياسات و�جراءات ومعاي�� تقنية املعلومات.و نظام املعلومات املطلوب وا��طة االس��اتيجية (إن وجدت) وامل��انية. 
 الهي�ل التنظي�� والفصل �� الواجبات.

 خطط الطوارئ.

والب�ية التحتية أمن البيانات 
لتقنية املعلومات والعمليات 

 اليومية

 عمليات االقتناء والتث�يت والت�و�ن والت�امل والصيانة ا��اصة بالب�ية التحتية لتقنية املعلومات.
 تقديم خدمات املعلومات إ�� املستخدم�ن. 

 إدارة مقدمي ا��دمات املستقل�ن.
 ونظم إدارة قواعد البيانات و�رامج األدوات املساعدة.استخدام برمجيات النظام وال��مجيات األمنية 

 مهام ت�بع ا��وادث و�عداد ��الت النظام واملتا�عة.
  

الوصول إ�� ال��امج و�يانات 
 التطبيقات

 إصدار/حذف وأمن �لمات املرور واملعّرفات ا��اصة باملستخدم�ن. 
 بالوصول عن ُ�عد.جدران ا��ماية ا��اصة باإلن��نت وأدوات الرقابة ا��اصة 

 �شف�� البيانات ومفاتيح ال�شف��. 
 أدوات الرقابة ع�� حسابات املستخدم�ن وامتيازات الوصول.

 ملفات �عر�ف املستخدم�ن ال�� �سمح بالوصول أو تقوم بتقييده.



٥٥ 
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 أدوات الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات

 اقتناء واستخدام التطبيقات ا��ديدة.  تطو�ر ال��امج و�غي���ا
 تطو�ر النظام ومن��ية ضمان ا��ودة.

 صيانة التطبيقات القائمة، بما �� ذلك أدوات الرقابة ع�� التغي��ات ال��مجية.

متا�عة عمليات تقنية 
 املعلومات

 السياسات واإلجراءات وعمليات التق��� وتقار�ر االست�ناءات ال�� تضمن:
 حصول مستخدمي املعلومات ع�� بيانات دقيقة التخاذ القرارات؛ 
  الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات؛االل��ام الدائم بأدوات 
 .وفاء تقنية املعلومات باحتياجات امل�شأة وا�ساقها مع متطلبات العمل 

 أدوات الرقابة ع�� تطبيقات تقنية املعلومات

ألدوات الرقابة ع�� التطبيقات أن ت�ون ذات تتعلق أدوات الرقابة ع�� تطبيقات تقنية املعلومات بتطبيق برم�� مع�ن يتم استخدامھ ع�� مستوى آليات العمل. و�مكن 
 طبيعة وقائية أو اك�شافية، و�� ��دف إ�� ضمان سالمة ال��الت ا��اس�ية.

ساعد تلك األدوات ��ا والتقر�ر ع��ا. و�وتتعلق أدوات الرقابة النموذجية ع�� التطبيقات باإلجراءات املستخدمة إل�شاء املعامالت أو البيانات املالية األخرى و���يلها ومعا��
للبيانات املدخلة مع ت��يحها عند الرقابية �� ضمان حدوث املعامالت واملوافقة عل��ا و���يلها ومعا����ا بدقة و�صورة �املة. ومن أمثلة هذه األدوات التدقيق التحر�ري 

 إدخالها، والتحقق من ال�سلسل الرق�� مع املتا�عة اليدو�ة لتقار�ر االست�ناءات.

 عةاملتا� ٨ /٥

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم لأل�شطة الرئ�سية ال�� �ستخدمها امل�شأة ملتا�عة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتقر�ر  ٣١٥/٢٢
امل�شأة للتصرفات الت��يحية لعالج املا��، بما �� ذلك تلك ال�� لها عالقة بأ�شطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة، وكيفية اتخاذ 

 )١١٢أ–١١٠أوجھ القصور �� أدوا��ا الرقابية. (راجع: الفقرات أ

يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم ملصادر املعلومات املستخدمة �� أ�شطة املتا�عة ا��اصة بامل�شأة، واألساس الذي �عتمد  ٣١٥/٢٤
 )١٢١االعتماد عل��ا بما يكفي لتحقيق الغرض املرجو م��ا. (راجع: الفقرة أعليھ اإلدارة �� اعتبار أن املعلومات يمكن 

من إجراءات ت��يحية عند  تقّيم املتا�عة فاعلية أداء الرقابة الداخلية ع�� مدار الوقت. والهدف من ذلك هو ضمان عمل أدوات الرقابة �ش�ل سليم، واتخاذ ما يلزم
  .الضرورة

 لإلدارة عّما إذا �ان نظام الرقابة الداخلية الذي قامت بتصميمھ للتخفيف من ا��اطر:وتوفر املتا�عة مالحظات 
 عّد فّعاًال �� التعامل مع أهداف الرقابة املقررة؛�ُ 
 يتم تطبيقھ �ش�ل سليم و�حظى بالفهم ال��يح من قبل املوظف�ن؛ 
 يتم استخدامھ واالل��ام بھ �ش�ل يومي؛ 
  بما �عكس التغ��ات �� الظروف.يحتاج إ�� التعديل أو التحس�ن 

 أ�شطة دائمة أو تقو�مات منفصلة (بما �� ذلك استخدام وظيفة املراجعة الداخلية) أو مز�ج من �ل��ما.تنفيذ وتقوم اإلدارة بمتا�عة أدوات الرقابة من خالل 

مدمجة عادًة �� األ�شطة العادية املتكررة للم�شأة. و�� �شمل األ�شطة اإلدار�ة تلك األ�شطة و�غيب عن أ�شطة املتا�عة الدائمة �� امل�شآت األصغر الطا�ع الرس��، وت�ون 
ية، فإ��ا س�تعرف �� الغالب ع�� واإلشرافية املنتظمة ومراجعة تقار�ر االست�ناءات ال�� قد ي�تجها نظام املعلومات. وعندما �شارك اإلدارة عن قرب �� العمليات ال�شغيل

 وقعات وعدم دقة �� البيانات املالية، وتتخذ إجراءات ت��يحية لتعديل الرقابة أو تحسي��ا.حاالت انحراف كب��ة عن الت

�� بكث��) إجراًء شا�عًا �� امل�شآت وال ُ�عد املتا�عة الدور�ة (التقو�مات املنفصلة ��االت محددة داخل امل�شأة، كتلك ال�� تنفذها وظيفة املراجعة الداخلية �� شركة أك
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ق االستعانة ن قد يتم إجراء عمليات تقو�م دور�ة لآلليات بالغة األهمية من خالل موظف�ن مؤهل�ن ال �شار�ون �ش�ل مباشر �� تلك اآلليات، أو عن طر�األصغر. ولك
 ���ص خار�� مؤهل تأهيًال مناسبًا.

ول عل��ا من أطراف خارجية وال�� �ش�� إ�� وجود مشكالت أو �سلط الضوء وقد �شتمل أيضًا أ�شطة املتا�عة ال�� تنفذها اإلدارة ع�� استخدام املعلومات ال�� يتم ا��ص
 ع�� جوانب تحتاج إ�� التحس�ن. ومن أمثلة ذلك ما ي��:

 الش�اوى املقدمة من العمالء؛ 
 املالحظات املستلمة من ا��هات ا��اكمة مثل مان�� االمتيازات واملؤسسات املالية والسلطات التنظيمية؛ 
 راجع�ن واالس�شار��ن ا��ارجي�ن �شأن الرقابة الداخلية.االتصاالت من امل 

 مصادر املعلومات املستخدمة للمتا�عة

ومات. و�� حالة عدم دقة هذه ي�تج نظام معلومات امل�شأة الكث�� من املعلومات ال�� يتم استخدامها �� عملية املتا�عة. وقد تميل امل�شأة إ�� اف��اض دقة هذه املعل
 خطر بأن اإلدارة قد تتوصل إ�� است�تاجات غ�� ��يحة، وتتخذ قرارات س�ئة ن�يجة لذلك. املعلومات، فثمة

 و�ناًء عليھ، فعندما يقوم املراجع بتقو�م متا�عة أدوات الرقابة، يتع�ن عليھ التوصل إ�� فهم ملا ي��:
 مصادر املعلومات املتعلقة بأ�شطة املتا�عة ا��اصة بامل�شأة؛ 
 يھ اإلدارة �� اعتبار أن املعلومات يمكن االعتماد عل��ا بما يكفي لتحقيق الغرض املرجو م��ا.األساس الذي �عتمد عل 

 ف�م أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة ٩ /٥

 ي��ص الش�ل أدناه ا��طوات ال�� يتم اتباعها عند التوصل إ�� فهم ألدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة.

 ١-٥/٩الش�ل 

 ا��وانب املتناولة األمور ال�� يلزم التعرف عل��ا

مخاطر التحر�ف ا��و�ري 
ا��اصة ال�� يلزم التخفيف 

 من أثر�ا

مخاطر التحر�ف ا��وهري ا��تملة (ال�� تتعلق بفئات معامالت وأرصدة حسابات و�فصاحات مهمة �� القوائم املالية) ال�� توجد 
 ع�� مستوى اإلقرارات. ومثال ذلك:

 مخاطر املعامالت اليومية املنتظمة؛ 
 مخاطر الغش (مثل تجاوزات اإلدارة واختالس األصول)؛ 
 مخاطر اإلفصاحات (عدم اكتمال املعلومات أو غيا��ا)؛ 
 ا��اطر املهمة؛ 
 ا��اطر غ�� الروتي�ية (مثل تطبيق نظام محاس�� جديد)؛ 
  ،التقو�مات، وما إ�� ذلك).ا��اطر املتعلقة باالج��ادات ال��صية (التقديرات 

�اطر �اإلدارة  استجابة
التحر�ف ا��و�ري ال�� تم 

 التعرف عل��ا

أ�شطة الرقابة ا��اصة (اليدو�ة أو املعتمدة ع�� تطبيقات تقنية املعلومات) ال�� تمنع، أو تك�شف وت���، (بمفردها أو عند 
 اق��ا��ا مع غ��ها) الغش واألخطاء ا��وهر�ة.

ا��طوة من املراجع التعرف ع�� جميع أ�شطة الرقابة ال�� قد ت�ون موجودة. فع�� س�يل املثال، ر�ما ت�ون امل�شأة  وال تتطلب هذه
إجراًء رقابيًا ملواجهة خطر مع�ن. و�ذا خلص املراجع إ�� أن أول ثالثة إجراءات رقابية تم التعرف عل��ا �انت �افية  ١٥قد طبقت 

 حاجة حي�ئذ لتنفيذ أعمال للتعرف ع�� اإلجراءات الرقابية االث�� عشر األخرى وتوثيقها. للتخفيف من ا��طر ذي الصلة، فال
من املر�� أن يؤدي إخفاق اإلدارة �� التخفيف من خطر التحر�ف ا��وهري إ�� ظهور قصور مهم. و�تم إبالغ اإلدارة ��ذا القصور  أوجھ القصور امل�مة

 و�تم وضع استجابة لھ أثناء املراجعة.
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 ا��وانب املتناولة األمور ال�� يلزم التعرف عل��ا

تطبيق أدوات الرقابة ذات 
 الصلة

ينطوي هذا ع�� اإلجراءات ال�� يتم تنفيذها (إضافة إ�� االستفسار من موظفي العميل) لتحديد أن أدوات الرقابة ذات الصلة ال�� 
ل النظام �� تم التعرف عل��ا موجودة ومطبقة بالفعل من قبل امل�شأة. و�مكن تنفيذ ذلك عند القيام مثًال بت�بع معاملة واحدة خال

�دف تقو�م ما إذا �انت أداة الرقابة �عمل بفاعلية طوال الف��ة ال�� �غط��ا �وال ُ�عد هذا اختبارًا ألدوات الرقابة،  يوم مع�ن.
 املراجعة.

االستفسار عن دور املراجعة 
 الداخلية (عند االقتضاء)

) من املراجع أن يتوصل إ�� فهم لطبيعة ٣١٥معيار املراجعة (من  ٢٣عندما تضم امل�شأة وظيفة للمراجعة الداخلية، تتطلب الفقرة 
 مسؤوليات وظيفة املراجعة الداخلية وموقعها التنظي�� واأل�شطة ال�� نفذ��ا أو ال�� س�نفذها.

 اآلليةأدوات الرقابة أدوات الرقابة اليدو�ة �� مقابل  ١٠ /٥

 أدوات الرقابة اليدو�ة واآللية. و�و�� الش�ل أدناه ا��اطر والفوائد املرتبطة بأنواع الرقابة ا��تلفة.يتألف نظام الرقابة الداخلية �� معظم امل�شآت من مز�ج من 

 ١-٥/١٠الش�ل 

 الفوائد
 أدوات الرقابة اآللية أدوات الرقابة اليدو�ة

 .ستخدم ملتا�عة فاعلية أدوات الرقابة اآللية�ُ 
 والتقدير ال����� �شأن  تناسب ا��االت ال�� يلزم ف��ا ممارسة االج��اد

 املعامالت الكب��ة أو غ�� املعتادة أو غ�� املتكررة.
 .مفيدة عندما يصعب تحديد األخطاء أو توقعها أو الت�بؤ ��ا 
  قد يتطلب �غ�� الظروف استجابة رقابية خارج نطاق الرقابة اآللية

 ا��الية.

 التطبيق امل�سق لقواعد العمل ا��ددة سلفًا وتنفيذ العمليات 
 ا��سابية املعقدة عند معا��ة أ��ام كب��ة من املعامالت أو البيانات.

 .تحس�ن توقيت إصدار املعلومات و�تاح��ا ودق��ا 
 .سهيل التحليل اإلضا�� للمعلومات� 
 .عز�ز القدرة ع�� متا�عة أداء أ�شطة امل�شأة وسياسا��ا و�جراءا��ا� 
 .ا��د من خطر التحايل ع�� الرقابة الداخلية 
  عز�ز القدرة ع�� تحقيق الفصل الفعال �� الواجبات عن طر�ق تطبيق�

قيود مناسبة ع�� الوصول إ�� النظام �� التطبيقات وقواعد البيانات 
 ونظم ال�شغيل.

 

 ا��اطر
 أدوات الرقابة اآللية أدوات الرقابة اليدو�ة

  األفراد هم من أقل من أدوات الرقابة اآللية �� إم�انية االعتماد عل��ا، ألن
 يقومون بتطبيقها.

 .سهولة أك�� �� تخط��ا أو تجاهلها أو تجاوزها 
 .عرض��ا لألخطاء والغلطات ال�سيطة 
 .عدم القدرة ع�� اف��اض اال�ساق �� تطبيقها 
  دوات أل أقل �� مناسب��ا للمعامالت كب��ة ا���م أو املتكررة ال�� ست�ون

 معها.�� التعامل أك�� الرقابة اآللية كفاءة 
  أقل �� مناسب��ا لأل�شطة ال�� يمكن ف��ا تصميم طرق خاصة و�شغيلها

 آليًا ع�� نحو مالئم لتطبيق الرقابة.

  االعتماد ع�� نظم أو برامج �عا�� البيانات �ش�ل غ�� دقيق، احتمالية
 أو �عا�� بيانات غ�� دقيقة، أو تقوم بكال األمر�ن.

 يؤدي إ�� إتالف هذه البيانات  الوصول غ�� املصرح بھ للبيانات، مما قد
أو إ�� حدوث �غي��ات غ�� سليمة ف��ا، بما �� ذلك ���يل معامالت 

غ�� مصرح ��ا أو غ�� موجودة، أو ���يل غ�� دقيق للمعامالت (وقد 
تنجم مخاطر معينة عندما يتمكن عدة مستخدم�ن من الوصول إ�� 

 قاعدة بيانات مش��كة).
 علومات ع�� امتيازات وصول تتعدى إم�انية حصول موظفي تقنية امل

تلك الالزمة ألداء املهام املو�لة إل��م، مما ي��تب عليھ زوال الفصل �� 
 الواجبات.

 .التغي��ات غ�� املصرح ��ا �� بيانات امللفات الرئ�سية 
 .التغي��ات غ�� املصرح ��ا �� النظم أو ال��امج 
 ال��امج. اإلخفاق �� إجراء التغي��ات الالزمة �� النظم أو 
 .التدخل اليدوي غ�� املناسب 
  احتمالية فقدان البيانات أو عدم القدرة ع�� الوصول إ�� البيانات

 عند ا��اجة.
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 (ال�� تواجھ ا��اطر ع�� مستوى القوائم املالية)أدوات الرقابة الشاملة  ١١ /٥

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 يجب ع�� املراجع...أن يقّوِم ما إذا: (ب)٣١٥/١٤
ب�ئة الرقابة توفر مجتمعة أساسًا مناسبًا مل�ونات الرقابة الداخلية األخرى، وما إذا �انت �انت مواطن القوة �� عناصر  (ب) 

 )٨٧أ-٧٧تلك امل�ونات األخرى لم تضعفها أوجھ القصور �� ب�ئة الرقابة. (راجع: الفقرات أ

منع حدوث ع�� (ا��اطر ع�� مستوى القوائم املالية) و�عمل  ةشاملذو طبيعة ي�ناول هذا الفصل �ل م�ون من م�ونات الرقابة الداخلية ا��مسة. و�عض هذه األدوات 
معامالت معينة (ع�� مستوى اإلقرارات) (مثل الرواتب �� . وتتعلق أدوات الرقابة األخرى بمخاطر ، ولكن بصورة غ�� مباشرةالتحر�ف، أو اك�شافھ وت��يحھ �عد حدوثھ

 التحر�فات أو اك�شافها وت��يحها. واملبيعات واملش��يات) و�تم تصميمها خصيصًا ملنع

ان��اًء مستو�ي الرقابة ع�� املعامالت بدءًا من اإل�شاء واملعا��ة (مستوى املعامالت) مرورًا بال��الت ا��اس�ية (مستوى القوائم املالية) و ب�ن تفاعل الو�و�� الش�ل أدناه 
 الداخلية ا��مسة تتألف �ش�ل أسا��� من أدوات الرقابة الشاملة. بالقوائم املالية. والحظ أن ثالثة ع�� األقل من م�ونات الرقابة

  

 نقاط يلزم مراعا��ا

املثال، لنف��ض وجود مدير مخازن عندما تطبق امل�شأة مز�جًا من أدوات الرقابة اليدو�ة واآللية، يلزم ع�� املراجع معرفة املسؤول عن عمل �ل أداة. فع�� س�يل 
طابقة ال��نة بأمر الشراء مسؤول عن ��ن البضا�ع. و�قوم مدير ا��ازن يدو�ًا بإدخال البيانات �� نظام املبيعات الذي يحتوي ع�� أداة للرقابة ع�� التطبيقات مل

 أو إدارة تقنية املعلومات أو إدارة ا��سابات؟األص��. �� حالة ظهور خطأ أثناء عملية املطابقة، فهل املسؤول هو مدير ا��ازن 
ف ��ص واحد باملسؤولية عن اآللية بأكملها، فسيقوم األفراد حتمًا بإلقاء اللوم ع�� �عضهم عند حدوث األخطاء.  وما لم ُي�لَّ

 و�� حالة عدم تحديد املسؤوليات، يلزم النظر فيما ي��:
احتمالية و��م التحر�فات ال�� قد تحدث �� القوائم املالية؛ 
مناسبة استجابة املراجعة؛ 
.ما إذا �ان ي�ب�� إبالغ اإلدارة باألمر 



٥٩
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ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

١-٥/١١الش�ل 

مالحظات:

يمنع أو يك�شف الش�ل التوضي�� أعاله هو لغرض اإلرشاد العام. و�� �عض ا��االت، يمكن تصميم أدوات الرقابة الشاملة لتعمل بقدر من الدقة من شأنھ أن .١
العمل. فع�� س�يل املثال، قد �ستخدم اإلدارة م��انية تفصيلية معتمدة من امل�لف�ن با��وكمة الك�شاف النفقات اإلدار�ة غ�� تحر�فات محددة ع�� مستوى آليات 

 ة وأجزاء من نظام املعلومات تتعلق باأل�شطة ع�� مستوى القوائم املالية.ياملصرح ��ا. و�� حاالت أخرى، قد توجد أ�شطة رقاب

ا�ع شاملة ال�� تتعلق بامل�شأة ك�ل (مثل االل��ام بالكفاءة) أقل وضوحًا من أدوات الرقابة ال�� ع�� مستوى آليات العمل (مثل مطابقة البضقد ت�ون أدوات الرقابة ال.٢
 املستلمة بأمر الشراء)، لك��ا تظل ع�� نفس القدر من األهمية �� منع واك�شاف الغش وا��طأ.

ة الف��ة ع�� إجراءات تتعلق بما ي��:�شتمل آلية إعداد التقار�ر املالية �� ��اي.٣
إدخال املبالغ اإلجمالية للمعامالت �� دف�� األستاذ العام؛
تحديد وتطبيق السياسات ا��اس�ية؛
إ�شاء قيود اليومية، والتصر�ح ��ا و���يلها ومعا����ا، �� دف�� األستاذ العام؛
 املالية؛���يل التعديالت، املتكررة وغ�� املتكررة، ع�� القوائم
.إعداد القوائم املالية واإلفصاحات املتعلقة ��ا

لومات (مثل التنظيم وال��ود ُ�عد أدوات الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات أدوات رقابة شاملة تمس امل�شأة ك�ل، أل��ا تركز ع�� كيفية إدارة عمليات تقنية املع.٤
 باملوظف�ن وسالمة البيانات) ع�� امل�شأة.

ليات العمل.ات الرقابة ع�� تطبيقات تقنية املعلومات مشا��ة ألدوات الرقابة ع�� املعامالت. ف�� تتعلق بكيفية معا��ة معامالت محددة ع�� مستوى آُ�عد أدو .٥
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ع�� ن�� الع�� مستوى اإلقرارات. و�� تضبط "و�شّ�ل أدوات الرقابة الشاملة (ع�� مستوى القوائم املالية) األساس أو القاعدة لبناء أدوات الرقابة ا��اصة (ع�� املعامالت) 
أنواع ا��طأ والغش. فع�� العليا" وتضع التوقعات لب�ئة الرقابة �� امل�شأة عمومًا. وقد ���ع، �� الواقع، أدوات الرقابة الشاملة س�ئة التصميم ع�� حدوث جميع  املستو�ات

ضعيف تجاه الرقابة وقامت ��  يبة والفاعلية، فيما يتعلق باملبيعات. ولكن إذا �ان لإلدارة العليا موقف سلو� س�يل املثال، قد تطبق امل�شأة آلية، ع�� قدر كب�� من الرقا
العليا" من  ع�� املستو�اتن�� ال�عض األحيان بتجاوز أدوات الرقابة، فقد تظل هناك احتمالية ��دوث خطأ جوهري �� القوائم املالية. وُ�عد تجاوزات اإلدارة وضعف "

 مات الشا�عة �� ا��الفات املؤسسية.الس

العليا مطابقًا للن�� املس��دف، ومدى النجاح �� الفع�� ع�� املستو�ات ن�� الوتتضمن أدوات الرقابة الشاملة أيضًا أدوات الرقابة ا��اصة باملتا�عة ال�� تقّيم ما إذا �ان 
 الوفاء بمستو�ات الرقابة املأمولة.

 شاملة (ال�� تتعلق بالقوائم املالية ك�ل) ما ي��:أدوات الرقابة التتضمن وقد 
 أدوات الرقابة ال�� تتعلق بب�ئة الرقابة؛ 
 أدوات الرقابة ع�� تجاوزات اإلدارة؛ 
 آلية امل�شأة لتقييم ا��اطر؛ 
 أدوات الرقابة ا��اصة بمتا�عة نتائج العمليات وأدوات الرقابة األخرى؛ 
 املالية �� ��اية الف��ة؛ أدوات الرقابة ع�� آلية إعداد التقار�ر 
 .السياسات ال�� ت�ناول املمارسات املهمة إلدارة ا��اطر والرقابة ع�� األعمال 
 

 امل�شآت األصغر
جانب اإلدارة  ركة الكب��ة من�� امل�شآت األصغر، يتم �� الغالب التعو�ض عن عدم وجود أدوات رقابة خاصة ع�� آليات العمل (�س�ب قلة عدد املوظف�ن واملوارد) باملشا

غالب، بقدر من الدقة �ساعد ع�� منع (مثل املدير املالك) �� تطبيق أدوات الرقابة. و�� واقع األمر، �ستطيع �عض أدوات الرقابة الشاملة �� امل�شآت األصغر أن �عمل، �� ال
 أو اك�شاف تحر�فات معينة.

أيضًا من مخاطر تجاوزات اإلدارة. و�مكن مواجهة ذلك من خالل تطبيق إجراءات مراجعة إضافية أو تصميم ومع ذلك، فإن املشاركة الزائدة من جانب اإلدارة العليا تز�د 
 أدناه) ٥/١٢أدوات رقابة مناسبة مل�افحة الغش. (انظر ا��زء األول، الفصل 

 أوجھ القصور �� أدوات الرقابة الشاملة

ًة إ�� ظهور أوجھ قصور أو أخطاء مباشرة �� القوائم املالية، فإ��ا تظل ذات تأث�� كب�� ع�� احتمالية حدوث رغم أن مواطن الضعف �� أدوات الرقابة الشاملة ال تؤدي عاد
آليات العمل؛ ب ا��اصةى تحر�فات ع�� مستوى الرقابة ا��اصة بآليات العمل. وقد يقّوض غياب أدوات الرقابة الشاملة ا��يدة، ع�� نحو خط��، أدوات الرقابة األخر 

 �، يتم إبالغ أوجھ القصور املهمة �� هذه األدوات إ�� اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة.و�التا�

 أدوات الرقابة ا��اصة بم�افحة الغش ١٢ /٥

ألن الغالبية العظ��  أحيانًا باسم أدوات الرقابة ا��اصة بم�افحة الغش. ونظراً  الداخلية �� الظهور، ُ�شار إليھ �� السنوات القليلة املاضية، بدأ نوع جديد من أدوات الرقابة
اإلدارة العليا، فإن العمل ع�� إرساء برامج وأدوات رقابة قو�ة مل�افحة الغش ُ�عد جانبًا ��يًا �� ب�ئة الرقابة �� امل�شآت  تتم عادًة بتواطؤ من جانب��وادث الغش الكب��ة 

ع�� الطر�ق ال�� ��دف إ�� إبطاء حركة املرور لك��ا ال توقفها بال�لية. و�تم تصميم أدوات األك��. و�مكن �ش�يھ أدوات الرقابة ا��اصة بم�افحة الغش باملطبات الصناعية 
 الرقابة ا��اصة بم�افحة الغش لردع السلوك ال���ء قبل حدوثھ، لك��ا ال �ستطيع بأي حال إيقافھ تمامًا.

عن ارت�اب الغش �� امل�شآت األصغر. و�� قد ال تمنع الغش،  لتث��وتناسب أدوات الرقابة ا��اصة بم�افحة الغش امل�شآت األك�� بصفة خاصة، لكن يمكن تصميمها أيضًا 
 أفعالهم. عواقبًا �� ؛ إذ تجعل مرتكبيھ يفكرون مليّ ًا لھقو� �ش�ل مثبطاً لك��ا 

اصة بم�افحة الغش لتناول جميع م�ونات الرقابة الداخلية ا��مسة. لكن فيما يتعلق بمخاطر التحر�ف ا��وهري �� القوائم املالية، يتم و�مكن تصميم أدوات الرقابة ا��
الرقابة (انظر ا��زء األول، ي�ناول املواقف السلوكية لإلدارة وتصرفا��ا تجاه الرقابة، وُ�عد جزءًا من ب�ئة هذا العليا للم�شأة. و  املستو�اتإيالء ترك�� خاص للن�� ع�� 

 العليا، إ�� حٍد �عيد، أداة الرقابة األك�� فاعلية مل�افحة الغش. املستو�اتجميع العامل�ن. وُ�عد الن�� ا��يد ع�� دى ل ةالرقاببأعاله) يؤثر ع�� الو��  ٥/٣الفصل 

 ة الغش:وفيما ي�� مثاالن ألدوات الرقابة ال�� يمكن تطبيقها �� امل�شآت األصغر مل�افح
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 قيود اليومية 
امل�شآت، أّيًا �ان ��مها،  �ستخدم املدراء �� الغالب قيود اليومية غ�� الروتي�ية الرت�اب الغش. ومن أدوات الرقابة ال�سيطة ال�� يمكن تطبيقها مل�افحة الغش ��

 � وتوقيع املدير (باملوافقة).وضع سياسة تق��� بضرورة دعم قيود اليومية غ�� الروتي�ية (ال�� تز�د عن مبلغ محدد) بتفس�
ا بالضرورة كبار املدراء وتخّول مثل هذه السياسة محاسب امل�شأة أن يطلب دائمًا من املدير (الذي يطلب إجراء القيد) تفس�� القيد واملوافقة عليھ. ولن يوقف هذ

ت�ون �افية لردع املدير عن تقديم طلبھ من األساس. و�� حالة عدم ردعھ عن عن طلب إجراء القيود غ�� املناسبة، لكن فكرة توثيق املوافقة وتقديم التفس��ات قد 
 التحري.ذلك، فقد يالحظ املراجع أن القيد لم تتم املوافقة عليھ مما يدعوه إ�� السؤال عن الس�ب. ور�ما يف��� هذا بدوره إ�� إجراء املز�د من 

 الفصل �� الواجبات 
غالبًا موضع ثقة، و�عمل بحد أد�ى من اإلشراف مما ي�يح لھ الفرصة الرت�اب الغش. وتتمثل إحدى أدوات  اسك الدفاترم�� امل�شآت األصغر، ي�ون ا��اسب أو 

أك�� �ل سنة، ع�� س�يل الرقابة املمكنة (لك��ا إ�� حد ما م�لفة) مل�افحة الغش �� �عي�ن محاسب بدوام جز�ي لتو�� مهام ذلك ال��ص ألسبوع واحد ع�� األقل أو 
لغش �ون ا��اسب �� إجازة أو عندما يؤدى مهامًا أخرى. ور�ما تردع سياسة �عي�ن البديل ا��اسب عن ارت�اب الغش بال�لية، و�� حالة حدوث ااملثال عندما ي

 .ھبالفعل، فر�ما توفر هذه السياسة فرصة الك�شاف
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 ذات الصلةمعاي�� املراجعة  محتوى الفصل
  ٣١٥ استخدام إقرارات اإلدارة �� املراجعة.

 
 

 ١-٦/٠الش�ل 

 
  

 إقرارات القوائم املالية .٦

 االكتمال
 املعامالت أو اإلفصاحات)عدم ���يل (

 الوجود
(بطالن املعامالت أو اإلفصاحات أو عدم وجود 

 ا��ق/الواجب)

 الدقة والتقو�م
(عدم ��ة التقو�م أو التخصيص أو 

الزم�� أو التص�يف ال���يل/القياس أو الفصل 
 أو الوصف �� اإلفصاحات)

 العرض
(تجميع/تفصيل املعامالت واألرصدة �ش�ل مناسب ووصفها بوضوح. ومالءمة اإلفصاحات ذات العالقة وقابلي��ا للفهم �� سياق إطار 

 التقر�ر املا�� املنطبق)

 املبالغة التقليل

 اإلقرارات ا��معة    مدى ا��طأ النقدي

��يح
املبلغ املذكور �ش�ل 
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 نظرة عامة ١ /٦

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

اإلقرارات: إفادات من اإلدارة، سواًء أ�انت صر�حة أو غ�� ذلك، يتم تضمي��ا �� القوائم املالية، و�ستخدمها املراجع للوقوف  (أ)٣١٥/٤
 تحدث.ع�� مختلف أنواع التحر�فات ا��تملة ال�� يمكن أن 

توي �� الواقع ع�� عدد من اإلقرارات عندما تقدم اإلدارة إفادة للمراجع مثل "إن القوائم املالية ك�ل معروضة �ش�ل عادل وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق"، فإن هذا يح
 الضمنية.

مة من اإلدارة) بإثبات فئات املعامالت   واألحداث وأرصدة ا��سابات واإلفصاحات، وقياسها وعرضها، �� القوائم املالية.وتتعلق هذه اإلقرارات الضمنية (املُقدَّ

 ومن أمثلة إقرارات اإلدارة:
 أن جميع األصول املذ�ورة �� القوائم املالية موجودة؛ 
 أن جميع معامالت البيع قد تم ���يلها �� الف��ة املناسبة؛ 
 أن ا��زون مذ�ور بالقيم املناسبة؛ 
 تحقة الدفع تمثل واجبات ��يحة ع�� امل�شأة؛أن املبالغ املس 
 أن جميع املعامالت امل��لة قد حدثت �� الف��ة ال�� يتم مراجع��ا؛ 
 ها بوضوح. و�شمل أن جميع املبالغ معروضة �ش�ل ��يح �� القوائم املالية. وهذا �شمل تجميع املعامالت واألرصدة واألحداث، أو تفصيلها، �ش�ل مناسب ووصف

 مة اإلفصاحات ذات الصلة وقابلي��ا للفهم �� سياق إطار التقر�ر املا�� املنطبق؛أيضًا مالء
  ت�تج عنھ معلومات مضللة.ال أن عرض املبالغ أو اإلفصاحات ال ي��ب معلومات مفيدة أو 

ثال، قد تقّر اإلدارة للمراجع بأن و�تم ت��يص هذه اإلقرارات �� الغالب ب�لمة واحدة، مثل االكتمال والوجود وا��دوث والدقة والتقو�م والعرض وما إ�� ذلك. فع�� س�يل امل
قد حدثت وسليمة (إقرار يتعلق با��دوث/الوجود)، وأن  جميع معامالت البيع (إقرار يتعلق باالكتمال)، وأن املعامالت �شملرصيد املبيعات �� ال��الت ا��اس�ية 

 املعامالت قد تم ���يلها �ش�ل ��يح �� ال��الت ا��اس�ية و�� الف��ة ا��اس�ية املناسبة (إقرار يتعلق بالدقة/التقو�م).

 وصف اإلقرارات ٢ /٦

هذه �و�� الش�ل أدناه املراجع للنظر �� مختلف أنواع التحر�فات ا��تملة. و  ) فئات اإلقرارات ال�� يمكن أن �ستخدمها٣١٥من معيار املراجعة ( ١٢٩تو�� الفقرة أ
  الفئات.
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 ١-٦/٢الش�ل 

 الوصف اإلقرار 

فئات املعامالت واألحداث 
واإلفصاحات املتعلقة 

��ا، للف��ة ا��اضعة 
 للمراجعة

 وأ��ا تخص امل�شأة.أن املعامالت واألحداث ال�� تم ���يلها أو اإلفصاح ع��ا قد حدثت  ا��دوث

لت، وأن جميع اإلفصاحات املتعلقة ��ا ال�� ي�ب�� أن جميع املعامالت واألحداث ال�� ي�ب�� ���يلها قد ُ�ّ�ِ  االكتمال
 نت �� سياق متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق.تضمي��ا �� القوائم املالية قد ُضّمِ 

املتعلقة باملعامالت واألحداث امل��لة قد ُ��لت �ش�ل مناسب، وأن أن املبالغ والبيانات األخرى  الدقة
اإلفصاحات املتعلقة ��ا قد تم قياسها ووصفها بالش�ل املناسب �� سياق متطلبات إطار التقر�ر املا�� 

 املنطبق.
 لت �� الف��ة ا��اس�ية ال��يحة.أن املعامالت واألحداث قد ُ�ّ�ِ  الزم�� الفصل

 لت �� ا��سابات املناسبة.املعامالت واألحداث قد ُ�ّ�ِ أن  التص�يف
أن املعامالت واألحداث تم تجميعها أو تفصيلها �ش�ل مناسب وتم وصفها �ش�ل وا��، وأن اإلفصاحات  العرض

 املتعلقة ��ا مالئمة وقابلة للفهم �� سياق متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق.

أرصدة ا��سابات 
املتعلقة ��ا واإلفصاحات 
 �� ��اية الف��ة

 أن األصول واالل��امات وحصص امللكية موجودة. الوجود

 أن امل�شأة تحوز ا��قوق �� األصول أو �سيطر عل��ا، وأن االل��امات �� واجبات ع�� امل�شأة. ا��قوق والواجبات

لت، وأن جميع اإلفصاحات قد ُ�ّ�ِ أن جميع األصول واالل��امات وحصص امللكية ال�� ي�ب�� ���يلها  االكتمال
 نت �� سياق متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق.املتعلقة ��ا ال�� ي�ب�� تضمي��ا �� القوائم املالية قد ُضّمِ 

أي �عديالت أن األصول واالل��امات وحصص امللكية قد تم إدراجها �� القوائم املالية باملبالغ املناسبة، وأن  الدقة والتقو�م والتخصيص
ناتجة تتعلق بالتقو�م أو التخصيص تم ���يلها بالش�ل املناسب، وأن اإلفصاحات املتعلقة بذلك تم 

 قياسها ووصفها بالش�ل املناسب �� سياق متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق.

 أن األصول واالل��امات وحصص امللكية قد تم ���يلها �� ا��سابات املناسبة. التص�يف

أن األصول واالل��امات وحصص امللكية تم تجميعها أو تفصيلها �ش�ل مناسب وتم وصفها �ش�ل وا��،  العرض
 وأن اإلفصاحات املتعلقة ��ا مالئمة وقابلة للفهم �� سياق متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق.

ئات املعامالت أو األحداث أو يمكن تكييف اإلقرارات املو��ة أعاله، حسب مقت��� ا��ال، عند النظر �� التحر�فات ا��تملة �� اإلفصاحات ال�� ال تتعلق �ش�ل مباشر بف
رض التعرض للمخاطر الناشئة عن املعامالت ال�� لم يتم أرصدة ا��سابات امل��لة. فع�� س�يل املثال، قد ت�ون امل�شأة مطالبة، بموجب إطار التقر�ر املا�� املنطبق، �ع

 ���يلها �عد �� القوائم املالية. 

 و���ص الش�ل أدناه انطباق اإلقرارات ع�� ا��وانب ا��اصة بالقوائم املالية.

 ٢-٦/٢الش�ل 

 أرصدة ا��سابات فئات املعامالت اإلقرارات

   الوجود/ا��دوث
   االكتمال
   والواجباتا��قوق 

   الدقة والتخصيص

   التقو�م

   الفصل الزم��

   التص�يف

   العرض
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عة ٣ /٦  اإلقرارات اُ��مَّ

 أعاله.) للمراجع استخدام اإلقرارات ع�� النحو املو�� أعاله بالضبط، أو التعب�� ع��ا �ش�ل مختلف، شر�طة تناول جميع ا��وانب املو��ة ٣١٥ي�يح معيار املراجعة (

�� مراجعة امل�شآت األصغر، قام هذا الدليل بتجميع عدد من اإلقرارات ح�� يمكن تطبيقها ع�� جميع الفئات الثالثة  تطبيقهاو��عل استخدام اإلقرارات أسهل قليًال عند 
عة واإلقرارات ا  لفردية ال�� ت�ناولها.(أي األرصدة واملعامالت واإلفصاحات). و�و�� الش�ل أدناه اإلقرارات األر�عة اُ��مَّ

 ١-٦/٣الش�ل 

عة  أرصدة ا��سابات فئات املعامالت اإلقرارات اُ��مَّ

 االكتمال االكتمال االكتمال
 الدقة الدقة والتقو�م

 الزم��الفصل 
 التص�يف

 الدقة
 التقو�م

 التخصيص
 التص�يف

 الوجود ا��دوث الوجود
 ا��قوق والواجبات

 العرض العرض العرض

 م��وظة:
عة مثل املو��ة أعاله، فمن املهم تذكر أن إقرار الوجو   د �شمل أيضًا ا��قوق والواجبات.عندما يختار املراجع استخدام إقرارات ُمجمَّ

عة املستخدمة �� هذا الدليل.  و�قدم الش�ل أدناه وصفًا لإلقرارات األر�عة اُ��مَّ

 ٢-٦/٣الش�ل 

عة  الوصف اإلقرارات اُ��مَّ

 ما ي�ب�� ���يلھ أو اإلفصاح عنھ �� القوائم املالية قد تم تضمينھ. أن �ل االكتمال

وال توجد أي أصول أو ال��امات أو معامالت أو أحداث غ�� م��لة أو غ�� مف�� ع��ا؛ وال توجد أي إفصاحات غائبة أو غ�� مكتملة 
 �� القوائم املالية؛ �� سياق متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق.

 أن �ل ما تم ���يلھ أو اإلفصاح عنھ �� القوائم املالية موجود بالتار�خ املناسب. الوجود

نة �� اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية موجودة، وقد حدثت،  وأن األصول واالل��امات واملعامالت امل��لة واألمور األخرى املُضمَّ
 ق.وتخص امل�شأة �� سياق متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطب

 أن األصول واالل��امات وحصص امللكية قد تم إدراجها �� القوائم املالية باملبالغ املناسبة؛ وأن أي �عديالت ناتجة تتعلق بالتقو�م أو الدقة والتقو�م
التخصيص تم ���يلها بالش�ل املناسب، وأن اإلفصاحات املتعلقة بذلك تم قياسها ووصفها بالش�ل املناسب �� سياق متطلبات 

 إطار التقر�ر املا�� املنطبق.

املعامالت واألحداث تم تجميعها أو تفصيلها �ش�ل مناسب وتم وصفها �ش�ل وا��، وأن اإلفصاحات األصول واالل��امات و أن  العرض
 ات إطار التقر�ر املا�� املنطبق.املتعلقة ��ا مالئمة وقابلة للفهم �� سياق متطلب
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 استخدام اإلقرارات �� املراجعة ٤ /٦

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 يجب ع�� املراجع التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها: ٣١٥/٢٥

 )١٢٥أ–١٢٢ع�� مستوى القوائم املالية؛ (راجع: الفقرات أ )أ(
 )١٣١أ -١٢٦ع�� مستوى اإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة ا��سابات واإلفصاحات، (راجع: الفقرات أ )ب(

 لتوف�� أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية.

و�ستطيع املراجع استخدام اإلقرارات عند تقييم ا��اطر ع�� مستوى القوائم املالية ومستوى  وفقًا ملا سبق ذكره، تحتوي القوائم املالية ع�� عدد من اإلقرارات الضمنية.
 اإلقرارات.

 ١-٦/٤الش�ل 

 التعليق تقييم ا��اطر ع��:

و�التا�� ف�� تمس جميع اإلقرارات. فع�� س�يل املثال،  طا�ع االن�شارتميل مخاطر التحر�ف ا��وهري ع�� مستوى القوائم املالية إ��  مستوى القوائم املالية
أن تحدث أخطاء �� القوائم املالية. لكن  جداً إذا �ان كب�� ا��اسب�ن غ�� مؤهل كفاية لتحمل املهام املسندة إليھ، فمن ا��تمل 

املر�� أيضًا أن ا��طأ لن يقتصر من طبيعة هذه األخطاء لن تقتصر �� الغالب ع�� رصيد حساب أو فئة معامالت أو إفصاح وحيد. و 
الدقة والوجود ع�� إقرار وحيد مثل اكتمال املعلومات ا��اصة باملبيعات. بل من املمكن أن يتعلق �سهولة بإقرارات أخرى مثل 

 والتقو�م.
تتعلق ا��اطر ع�� مستوى اإلقرارات بأرصدة ا��سابات الفردية �� ��ظة زمنية معينة (أي ��اية الف��ة)، و�فئات املعامالت (خالل  مستوى اإلقرارات

 الف��ة املالية)، والعرض واإلفصاح �� القوائم املالية.

الفردية (أو فئة املعامالت أو العرض واإلفصاح) بناًء ع�� خصائص الرصيد ومخاطر وتختلف مدى صلة �ل إقرار بأرصدة ا��سابات 
التحر�ف ا��وهري ا��تملة. فع�� س�يل املثال، عند النظر �� إقرار التقو�م، قد يقّيم املراجع خطر ا��طأ �� املبالغ املستحقة الدفع 

. مرتفع أنھأحد عوامل التقو�م، قد يقّيم املراجع خطر التقو�م ب؛ ولكن فيما يخص ا��زون الذي ي�ون فيھ التقادم منخفض أنھب
ومن األمثلة األخرى، انخفاض مخاطر التحر�ف ا��وهري �س�ب االكتمال (غياب البنود) �� رصيد ا��زون، وارتفاعها فيما يتعلق 

 برصيد املبيعات.

 تقييم ا��اطر. يو�� الش�ل أدناه، ع�� نحٍو جز�ي، الفرق ب�ن مستو��و 
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٢-٦/٤الش�ل 

تقييم ا��اطر ع�� املستو��ن املطلو��ن

ع = العرض د.ت = الدقة والتقو�م  و = الوجود  دليل الرموز: ا = االكتمال 

عة املو��ة �� م��وظة:  .ا��زء األول من  ٦/٣الفصل  �ستخدم هذا الش�ل اإلقرارات اُ��مَّ

 أساس ملا ي��:�ستخدم املراجع اإلقرارات لت�و�ن 
النظر �� مختلف أنواع التحر�فات ا��تملة ال�� قد تحدث؛ 
تقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري؛ 
.تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية ال�� �ستجيب للمخاطر ال�� تم تقييمها
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 ٣-٦/٤الش�ل 

 اإلجراءات استخدام اإلقرارات
النظر �� أنواع التحر�ف 

 ا��تمل
تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري املمكنة. فع�� س�يل املثال، قد يطرح �شتمل هذا ع�� 

 املراجع أسئلة مثل ما ي��:

 (الوجود) هل األصل موجود؟ 

 (ا��قوق والواجبات) هل امل�شأة تمتلكھ؟ 

 (االكتمال) هل جميع معامالت البيع م��لة �ش�ل ��يح؟ 

  ا��زون تبعًا لبطء حركة البنود وتقادمها؟ (الدقة/التقو�م)هل تم �عديل رصيد 

 (االكتمال) هل رصيد املبالغ املستحقة الدفع �شمل جميع االل��امات املعروفة �� ��اية الف��ة؟ 

 ��� الفصل الزم��ل املعامالت �� الف��ة ال��يحة؟ (يهل تم( 
  التقر�ر املا�� املنطبق؟ (العرض)هل اإلفصاحات مالئمة وقابلة للفهم �� سياق متطلبات إطار 

تقييم مخاطر التحر�ف 
 ا��و�ري 

 خطر التحر�ف ا��وهري هو مز�ج من ا��طر املالزم وخطر الرقابة. و�شمل آلية التقييم:
 ا��طر املالزم 

 التعرف ع�� التحر�فات ا��تملة واإلقرارات املرتبطة ��ا، ثم تقييم احتمالية حدوث ا��طر و��مھ ا��تمل.

  الرقابة خطر 

التعرف ع�� أية أدوات للرقابة الداخلية ذات صلة، يتم تطبيقها للتخفيف من ا��اطر ال�� تم تقييمها والتعامل مع 
 اإلقرارات األساسية، وتقو�م تلك األدوات.

ا��طوة ال��ائية �� تصميم إجراءات املراجعة لالستجابة للمخاطر ال�� تم تقييمها حسب اإلقرارات. فع�� س�يل املثال، �� حال  تصميم إجراءات املراجعة
ارتفاع ا��طر املتعلق باملبالغة �� املبالغ املستحقة التحصيل (إقرار يتعلق بالوجود)، ي�ب�� تصميم إجراءات املراجعة للتعامل 

، يمكن أن يصمم املراجع اختبارًا ألدوات اً خطر يمثل املبيعات ا��اصة بعلومات املوجود. و�ذا �ان اكتمال �ش�ل محدد مع إقرار ال
 الرقابة ي�ناول إقرار االكتمال.
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
 ٣٢٠ مناسب عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها.تطبيق مفهوم األهمية ال�س�ية �ش�ل 

 
 
 

 ١-٧/٠الش�ل 

 استخدام األ�مية ال�س�ية �� املراجعة

 
 
 

  

 تحديد:
 األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل–
 األهمية ال�س�ية للتنفيذ–

التخطيط إلجراءات تقييم ا��اطر ال�� س�تم 
 تنفيذها.

 التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها

تقييم ا��اطر
تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة  

 اإلضافية

إعادة النظر �� األهمية ال�س�ية ن�يجة للتغ�� �� 
 الظروف أثناء املراجعة.

االستجابة ل
لمخاطر

 

 تقو�م أثر التحر�فات غ�� امل���ة.

 ت�و�ن الرأي الذي س��د �� تقر�ر املراجع.

إعداد التقر�ر
 

 األ�مية ال�س�ية وخطر املراجعة .٧
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 أ�داف املعيار الفقرة رقم

 هدف املراجع هو تطبيق مفهوم األهمية ال�س�ية �ش�ل مناسب عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها. ٣٢٠/٨

 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

املبالغ ال�� يحددها املراجع بما �ع�� املبلغ أو [تنفيذ إجراءات املراجعة] ألغراض معاي�� املراجعة، فإن األهمية ال�س�ية للتنفيذ  ٣٢٠/٩
يقل عن األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل، ليقلص إ�� مستوى منخفض بدرجة مناسبة احتمال أن يتجاوز مجموع التحر�فات 

طباق، إ�� غ�� امل���ة وغ�� املك�شفة األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل. و�ش�� األهمية ال�س�ية للتنفيذ أيضًا، �� حالة االن
املبلغ أو املبالغ ال�� يحددها املراجع بما يقل عن مستوى أو مستو�ات األهمية ال�س�ية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو 

 إفصاحات معينة.

الظروف عند وضع االس��اتيجية العامة للمراجعة، يجب ع�� املراجع أن يحدد األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل. و�� ظل  ٣٢٠/١٠
ا��اصة ا��يطة بامل�شأة، إذا �انت هناك فئة معامالت معينة واحدة أو أك�� أو رصيد حساب أو إفصاح مع�ن واحد أو أك�� من 

املتوقع، بدرجة معقولة، أن تؤثر التحر�فات فيھ بمبالغ دون األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل ع�� القرارات االقتصادية 
خذ ع�� أساس القوائم املالية، فيجب ع�� املراجع تحديد مستوى أو مستو�ات األهمية ال�س�ية ال�� س�تم للمستخدم�ن ال�� ُتت

 )١٢أ-٣(راجع: الفقرات أ تطبيقها ع�� فئات املعامالت أو أرصدة ا��سابات أو اإلفصاحات املعينة تلك.

مخاطر التحر�ف ا��وهري وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى يجب ع�� املراجع تحديد األهمية ال�س�ية للتنفيذ ألغراض تقييم  ٣٢٠/١١
 )١٣إجراءات املراجعة اإلضافية. (راجع: الفقرة أ

 نظرة عامة ١ /٧

ا�� مفهوم � أساس القوائم املالية. و�ر ت�ناول األهمية ال�س�ية األهمية ال�� تمثلها املعلومات الواردة �� القوائم املالية للقرارات االقتصادية ال�� يتخذها املستخدمون ع�
ة. وقد �شمل هذا قرارات مثل االس�ثمار األهمية ال�س�ية أهمية �عض األمور، سواًء �ل م��ا ع�� حدة أو �� مجملها، ملن يتخذون القرارات االقتصادية بناًء ع�� القوائم املالي

 أو شرا��ا أو التعامل معها أو إقراضها. أة�� م�ش

 انظر الفصل السادس، ل��صول ع�� املز�د من اإلرشادات عن �عي�ن مبالغ محددة لألهمية ال�س�يةو �ية �� املراجعة بوجھ عام. و�ناقش هذا الفصل استخدام األهمية ال�س
 .هذا الدليللا��زء الثا�ي من 

ي�ون هناك تحر�ف جوهري قد فإنھ ، قراره ع��أو التأث�� ، التحر�فات) مهمًا بما يكفي لتغي�� القرار الذي يتخذه ��ص مّطلع �افةعندما ي�ون أحد التحر�فات (أو مجموع 
ھ، "األهمية ال�س�ية للقوائم حدث. وفيما دون هذا ا��د، ُ�عد التحر�ف عادًة غ�� جوهري. وُ�سّ�� هذا ا��د، الذي ست�ون القوائم املالية محرفة �ش�ل جوهري إذا تخطت

 ".ال�ليةألهمية ال�س�ية املالية ك�ل". وألغراض هذا الدليل، تم اختصار هذا املصط�� إ�� "ا

نطبق أيضًا ع�� اإلفصاحات ال�� ت�ون ذات طا�ع غ�� كّ��. فع�� س�يل املثال، قد ي�ون وصف ياألهمية ال�س�ية ع�� املبالغ الواردة �� القوائم املالية، بل مفهوم قتصر يوال 
 ملستخدمي القوائم املالية. األحداث أو الظروف ال�� أدت إ�� إثبات خسارة هبوط �� القيمة ذا أهمية �س�ية

تقييم ��طر املراجعة. بل ال �عتمد تحديد "األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل" (الذي تم اختصاره إ�� "األهمية ال�س�ية ال�لية" ألغراض هذا الدليل) ع�� أي  م��وظة:
 الب لألهمية ال�س�ية ال�� استخدمها ُمعّد القوائم املالية.يرتبط تحديدها، �ش�ل �امل، بمستخدمي القوائم املالية. وست�ون مطابقة �� الغ

ر�ال �� القوائم املالية. سي�ون هذا املبلغ هو األهمية ال�س�ية للقوائم  ١٠،٠٠٠ لنف��ض أن القرار الذي يتخذه مجموعة من مستخدمي القوائم املالية س�تأثر بتحر�ف قدره
 ١٠،٠٠٠تحر�فات غ�� جوهر�ة بصور��ا الفردية، يتجاوز مبلغ أي ٍل من معد القوائم املالية واملراجع. وأي تحر�ف مفرد، أو مجموع املالية ك�ل (أو األهمية ال�س�ية ال�لية) ل�

 ر�ال سي�تج عنھ تحر�ف جوهري �� القوائم املالية.

التحر�فات غ�� امل���ة وغ�� املك�شفة �� القوائم املالية  وتتمثل مسؤولية املراجع �� أن يقلص، إ�� مستوى منخفض بدرجة مناسبة، من احتمال أن يتجاوز مجموع
ر�ال، فإن ثمة  ١٠،٠٠٠�� تتجاوز مبلغ األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل. و�ذا اقتصر املراجع �� تخطيطھ لتنفيذ إجراءات املراجعة ع�� التعرف ع�� التحر�فات الفردية ال
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ر�ال.  ١٠،٠٠٠تجاوز ا��د املع�ن لألهمية ال�س�ية والبالغ  سيؤدي إ��ور��ا الفردية ال�� لم يتم التعرف عل��ا أثناء املراجعة خطر بأن مجموع التحر�فات غ�� ا��وهر�ة بص
�ية للتنفيذ هو األهمية ال�سولذلك، يتع�ن ع�� املراجع تنفيذ �عض األعمال اإلضافية ال�� تكفي لتوف�� هامش أو مجال الحتمال وجود تحر�فات غ�� مك�شفة. والغرض من 

 توف�� مثل هذا الهامش.

تقييمات ا��اطر ��تلف جوانب القوائم وتمّكن األهمية ال�س�ية للتنفيذ املراجع من �عي�ن مبالغ لألهمية ال�س�ية (بناًء ع�� األهمية ال�س�ية ال�لية، ولكن أقل م��ا) �عكس 
ال�س�ية (األهمية ال�س�ية للتنفيذ) املستخدمة لتحديد طبيعة ومدى إجراءات املراجعة ال�� س�تم تنفيذها  املالية. وتوفر هذه املبالغ املنخفضة هامش أمان ب�ن األهمية

 واألهمية ال�س�ية ال�لية.

املراجعة ال�� س�تم ر�ال عند قيامھ بتصميم مدى إجراءات  ٦،٠٠٠و�� املثال أعاله، قد يحدد املراجع الذي �ستخدم ا��كم امل�� استخدام أهمية �س�ية للتنفيذ بمبلغ 
) ب�ن األهمية ال�س�ية للتنفيذ واألهمية ال�س�ية ال�لية هامش أمان ألي تحر�فات غ�� مك�شفة قد ت�ون ٦،٠٠٠ – ١٠،٠٠٠ر�ال ( ٤،٠٠٠تنفيذها. و�وفر الفرق البالغ 

 موجودة.

 مستخدمو القوائم املالية ٢ /٧

(األهمية ال�س�ية ال�لية) (ع�� س�يل املثال ُ�ستخدم األهمية ال�س�ية عند إعداد القوائم املالية ومراجع��ا، ع�� السواء. و�تم غالبًا شرح األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل 
 مثل املو��ة أدناه.من نواٍح �� أطر التقر�ر املا��) 

 ١-٧/٢الش�ل 

 التأث�� ع�� اتخاذ القرارات
 االقتصادية

ُ�عد التحر�فات، بما �� ذلك اإلغفاالت، جوهر�ة إذا �ان من املتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو �� مجملها، ع�� القرارات 
 االقتصادية ال�� يتخذها املستخدمون ع�� أساس القوائم املالية.

 لظروف ا��يطة، وتتأثر ب��م أو طبيعة التحر�ف أو بمز�ج من �ل��ما.تتم ممارسة األح�ام �شأن األهمية ال�س�ية �� ضوء ا الظروف ا��يطة

االحتياجات املش��كة 
 للمستخدم�ن

 

�س�ند األح�ام املتعلقة باألمور ا��وهر�ة ملستخدمي القوائم املالية إ�� النظر �� املعلومات املالية املش��كة ال�� يحتاج إل��ا 
 قد ت�باين احتياجا��م �ش�ل كب��.معين�ن املستخدمون كمجموعة. وال ُينظر إ�� التأث�� ا��تمل للتحر�فات ع�� مستخدم�ن 

 ال�س�ية ع�� أساس تصوره الحتياجات املستخدم�ن. وعند تطبيق حكمھ امل��، من املعقول للمراجع اف��اض أن مستخدمي القوائم املالية:يحدد املراجع األهمية 

  قدر معقول من دراسة املعلومات الواردة �� القوائم املالية مع بذل ل ع�� استعدادا��اسبة، و أعمال لأل�شطة التجار�ة واالقتصادية و  بمعرفة معقولةيتمتعون
 العناية؛

  أن القوائم املالية قد تم إعدادها ومراجع��ا تبعًا ملستو�ات األهمية ال�س�ية؛ يف�مون 
 املالزمة لقياس املبالغ ع�� أساس استخدام التقديرات واالج��اد وأخذ األحداث املستقبلية �� ا��سبان؛ يدركون حاالت عدم التأكد 
  ع�� أساس املعلومات الواردة �� القوائم املالية. قرارات اقتصادية معقولةيتخذون 

 طبيعة التحر�فات ٣ /٧

 قد ت�شأ التحر�فات من عدة أسباب وقد �س�ند إ�� ما ي��:
  املبلغ النقدي الذي ينطوي عليھ التحر�ف (عامل كّ��)؛ -ا���م 
 طبيعة البند (عامل نو��)؛ 
 .الظروف ا��يطة بحدوث التحر�ف 
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 ١-٧/٣الش�ل 

 
 ٢-٧/٣الش�ل 

 أو ا��طأ والغش الذي يتم التعرف عليھ �� إعداد القوائم املالية؛  التحر�فات النمطية
 ا��روج عن إطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ أو 
 الغش الذي يرتكبھ املوظفون أو اإلدارة؛ أو 
 خطأ اإلدارة؛ أو 
 إعداد تقديرات غ�� دقيقة أو غ�� مناسبة؛ أو 
  عدم مناسبة، أو عدم وضوح أو اكتمال، وصف السياسات ا��اس�ية أو اإلفصاحات �� اإليضاحات املرفقة بالقوائم

 املالية.

. و�التا��، فإن تقييم ما ُ�عد جوهر�ةت�ون  نواألمور ال�� من املر�� أ جوهر�ةت�ون  الواألهمية ال�س�ية ل�ست رقمًا مطلقًا. بل �� تمثل املساحة ب�ن األمور ال�� من املر�� أ
 هو أمر يخضع دائمًا ل��كم امل��. جوهر�اً 

ا بتجميع التحر�فات خالف تلك ال�� ُ�عد تافهة �ش�ل وا��. وال ُ�َعد مصط�� "تافهة �ش�ل وا��" �عب��ًا آخرًا يتع�ن ع�� املراجع�ن أثناء املراجعة أن يقومو م��وظة: 
 األمور التافهة �� أمور من الوا�� أ��ا ل�ست لها تبعات مهمة، سواًء تم النظر لها منفردة أو مجتمعة، وسواًء تم ا��كم عل��ا بحسب أيفملصط�� "غ�� جوهري". 

 تتعلق با���م أو الطبيعة أو الظروف.ضوابط 

 العوامل النوعية

 ع�� أنھ جوهري ع�� أساس طبيعة البند أو الظروف املتعلقة بالتحر�ف. ةيالكّمِ ألهمية ال�س�ية اقل بكث�� عن مستوى ي أمر�� �عض ا��االت، قد يتم تحديد 

 :ما ي�� ت�ون جوهر�ة، فقد يقوم املراجع بالنظر �� العوامل ذات الصلة مثلوعند النظر فيما إذا �انت التحر�فات �� اإلفصاحات النوعية يمكن أن 
  

Exhibit 7.3-1  
Extent of Misstatements 

(Quantitative and qualitative) 
 
 

The Subject 
Matter Information 

Reasonable 
User 

 
 
 
 

 
 

are 
immaterial 

not be changed 
or influenced 

 

Misstatements 
are 
material 

 مستخدم حصيف املوضوعمعلومات 

 التحر�فات جوهر�ة القرار س�تغ�� أو يتأثر

 التحر�فات غ�� جوهر�ة القرار لن يتغ�� أو يتأثر

 حد األهمية ال�س�ية

 مدى التحر�فات
 (كّ�� ونو��)
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 ٣-٧/٣الش�ل 

 أمثلة العامل

 قد ي�ون هناك عدد من املعامالت مع األطراف ذات العالقة املهمة للغاية ألحد مستخدمي القوائم املالية. طبيعة املعامالت خالل الف��ة

 سلسلة من البنود غ�� ا��وهر�ة بصور��ا الفردية جوهر�ة عندما تجتمع مع �عضها. ر�ما تصبح �عدد التحر�فات الصغ��ة

 من األمثلة ا��تملة: ظروف امل�شأة

 حدوث تجميع مهم لألعمال أو تصفية مهمة لالس�ثمارات خالل الف��ة؛ أو 

 السيولة وشروط الديون عندما تواجھ امل�شأة ضائقة مالية؛ أو 

  ��أدت إ�� إثبات خسارة هبوط �� القيمة.األحداث أو الظروف ال 

 قد يتطلب إصدار معيار جديد للتقر�ر املا�� تقديم إفصاحات نوعية جديدة مهمة فيما يتعلق بامل�شأة. إطار التقر�ر املا�� املنطبق

املالية. ومن أمثلة ذلك اإلفصاحات ملستخدمي القوائم بال�سبة قد ي�ون لبعض اإلفصاحات الناشئة عن طبيعة امل�شأة أهمية  طبيعة امل�شأة
 عن مخاطر السيولة �� القوائم املالية ا��اصة باملؤسسات املالية.

 األ�مية ال�س�ية وخطر املراجعة ٤ /٧

 ن ببعضهما، وُ�نظر إل��ما معًا طوال عملية املراجعة.�ن مرتبط�مو��ة أعاله) وخطر املراجعة أمر  ُ�عد األهمية ال�س�ية (كما ��

 املراجعة هو احتمال إبداء املراجع لرأي مراجعة غ�� مناسب �� القوائم املالية ا��ّرفة �ش�ل جوهري.وخطر 

 ١-٧/٤الش�ل 

 مكونات خطر املراجعة
مستوى القوائم خطر أن ت�ون القوائم املالية محرفة �ش�ٍل جوهري قبل البدء �� أي أعمال للمراجعة. وُ�نظر إ�� هذه ا��اطر ع��  مخاطر التحر�ف ا��و�ري 

املالية (غالبًا ا��اطر املن�شرة ال�� تؤثر ع�� العديد من اإلقرارات) وع�� مستوى اإلقرارات، الذي يتعلق بفئات املعامالت وأرصدة 
ا��سابات واإلفصاحات. ومخاطر التحر�ف ا��وهري �� مز�ج من ا��طر املالزم وخطر الرقابة، و�مكن التعب�� ع��ا �ش�ل موجز 

 �ا حاصل ضرب ا��طر املالزم �� خطر الرقابة.ع�� أ�

 خطر إخفاق املراجع �� اك�شاف تحر�ف موجود، قد ي�ون جوهر�ًا، �� أحد اإلقرارات. و�تم مواجهة خطر االك�شاف من خالل: خطر االك�شاف

 التخطيط السليم للمراجعة؛ 
 التعرف عل��ا؛ تنفيذ إجراءات املراجعة ال�� �ستجيب ��اطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم 
 إسناد املراجعة إ�� العامل�ن املناسب�ن؛ 
 ممارسة نزعة الشك امل��؛ 
 .اإلشراف ع�� أعمال املراجعة املنفذة وفحصها 

وال يمكن بأي حال تخفيض خطر االك�شاف إ�� الصفر، �س�ب القيود املالزمة إلجراءات املراجعة ال�� يتم تنفيذها، واالج��ادات 
 املطلو�ة، وطبيعة األدلة ال�� يتم التحقق م��ا.ال�شر�ة (املهنية) 

 ولذلك، يمكن ت��يص خطر املراجعة ع�� النحو اآل�ي:

 خطر االك�شاف× خطر املراجعة = خطر التحر�ف ا��وهري 

 و�تم أخذ األهمية ال�س�ية وخطر املراجعة �� ا��سبان طوال املراجعة عند القيام بما ي��:
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  ا��وهري وتقييمها؛التعرف ع�� مخاطر التحر�ف 
 تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية؛ 
 حدد مبلغًا (أو مبالغ) مختلفًا تحديد التعديالت ع�� األهمية ال�س�ية (ال�لية واملتعلقة باألداء) �عد الدراية أثناء املراجعة بمعلومات جديدة �انت ستجعل املراجع ي

 من البداية؛
 ت غ�� امل���ة، إن وجدت، ع�� القوائم املالية وعند ت�و�ن الرأي الوارد �� تقر�ر املراجع.تقو�م تأث�� التحر�فا 

سي�ون خطر املراجعة مقابًال ملستوى و�شب��ًا بر�اضة الوثب العا�� �� ألعاب القوى، ست�ون األهمية ال�س�ية مقابلة الرتفاع ا��اجز الذي يتع�ن ع�� الر�ا��� القفز فوقھ. و 
أو عند التنفيذ  الزم للقفز ع�� ذلك االرتفاع �عينھ (خطر التحر�ف ا��وهري)، و�ق��ن بذلك خطر إضا�� يتمثل �� ارت�اب خطأ عند تحديد اس��اتيجية القفزالصعو�ة امل

 (خطر االك�شاف).

 تحديد مستو�ات األ�مية ال�س�ية ٥ /٧

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
�عيد النظر �� األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل، (ومستوى أو مستو�ات األهمية ال�س�ية لفئات معامالت أو يجب ع�� املراجع أن  ٣٢٠/١٢

أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، �� حالة االنطباق) إذا أصبح أثناء املراجعة ع�� دراية بمعلومات �انت ستجعلھ ُيحدد مبلغًا (أو 
 )١٤: الفقرة أمبالغ) مختلفًا من البداية. (راجع

ا �ان محددًا ابتداًء للقوائم املالية ك�ل (ومستوى أو مستو�ات األهمية ممإذا خلص املراجع إ�� مناسبة مستوى لألهمية ال�س�ية أقل  ٣٢٠/١٣
الضروري أن �عيد ال�س�ية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، �� حالة االنطباق)، فيجب عليھ تحديد ما إذا �ان من 

 النظر �� األهمية ال�س�ية للتنفيذ، وما إذا �انت إجراءات املراجعة اإلضافية ال تزال مناسبة من حيث طبيع��ا وتوقي��ا ومداها.

ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة املبالغ اآلتية والعوامل ال�� تم أخذها �� ا��سبان عند تحديده ٣٢٠/١٤  ا:يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ
 األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل؛ )أ(
 مستوى أو مستو�ات األهمية ال�س�ية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، �� حالة االنطباق؛ )ب(
 األهمية ال�س�ية للتنفيذ؛ )ج(
 أية إعادة نظر �� البنود (أ) إ�� (ج) خالل التقدم �� املراجعة. )د(
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 ١-٧/٥الش�ل 

 
ا الدليل وهما غ�� مصط��ا األهمية ال�س�ية "ال�لية" واألهمية ال�س�ية "ا��اصة" املستخدمان �� الش�ل أعاله والنص الوارد أدناه مستخدمان فقط ألغراض هذ م��وظة:

ال�لية إ�� القوائم املالية ك�ل، وتتعلق األهمية ال�س�ية ا��اصة باألهمية ال�س�ية لفئات معامالت أو مستخدم�ن �� معاي�� املراجعة. و�ش�� األهمية ال�س�ية 
 أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة.

 نحو املب�ن �� ا��دول اآل�ي.� ال�� بداية املراجعة، يتخذ املراجع أح�امًا �شأن ��م وطبيعة التحر�فات ال�� سُتعد جوهر�ة. و�شمل هذا �عي�ن مبالغ األهمية ال�س�ية ع�

 �عي�ن مبالغ األ�مية ال�س�ية

 ٢-٧/٥الش�ل 

ة تتعلق األهمية ال�س�ية ال�لية بالقوائم املالية ك�ل. و�� �س�ند إ�� ما يمكن التوقع، بدرجة معقولة، أن يؤثر ع�� القرارات االقتصادي األ�مية ال�س�ية ال�لية
ع�� أساس تلك القوائم. وقد تتغ�� األهمية ال�س�ية أثناء املراجعة إذا أصبح املراجع ع�� دراية ال�� يتخذها مستخدمو القوائم املالية 

 بمعلومات �انت ستجعلھ ُيحدد مبلغًا (أو مبالغ) مختلفًا من البداية.

األ�مية ال�س�ية ال�لية 
 للتنفيذ

. وتمّكن األهمية ال�س�ية للتنفيذ املراجع من االستجابة يتم �عي�ن األهمية ال�س�ية للتنفيذ بمبلغ أقل من األهمية ال�س�ية ال�لية
لتقييمات مخاطر معينة (دون �غي�� األهمية ال�س�ية ال�لية)، وتخفيض احتمال أن يتجاوز مجموع التحر�فات غ�� امل���ة وغ�� 

�ية للتنفيذ بناًء ع�� نتائج املراجعة املك�شفة األهمية ال�س�ية ال�لية إ�� مستوى منخفض بدرجة مناسبة. وقد يتم �غي�� األهمية ال�س
 (ع�� س�يل املثال، عند إعادة النظر �� تقييم ا��اطر).

يتم �عي�ن أهمية �س�ية خاصة لفئات املعامالت أو أرصدة ا��سابات أو اإلفصاحات عندما يمكن التوقع بدرجة معقولة أن  األ�مية ال�س�ية ا��اصة
ال�س�ية ال�لية ستؤثر ع�� القرارات االقتصادية ال�� يتخذها املستخدمون ع�� أساس القوائم التحر�فات بمبالغ أقل من األهمية 

 املالية.

األ�مية ال�س�ية ا��اصة 
 للتنفيذ

األهمية ال�س�ية ا��اصة للتنفيذ �� نفس مفهوم األهمية ال�س�ية للتنفيذ، باست�ناء أ��ا يتم �عيي��ا فيما يتعلق بأهمية �س�ية خاصة 
 ألهمية ال�س�ية ال�لية.ول�س ا

 (األ�مية ال�س�ية ال�لية)األ�مية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل 
 مبلغ التحر�فات الذي من املمكن أن يؤثر ع�� قرار مستخدمي القوائم املالية

 إجراءات املراجعةاأل�مية ال�س�ية لتنفيذ 
 لفيما يخص القوائم املالية ك� 

 األ�مية ال�س�ية ا��اصة
األهمية ال�س�ية ال�لية ال�� ستؤثر ع�� قرار التحر�فات بمبالغ أقل من 

 مجموعة معينة من مستخدمي القوائم املالية

لتنفيذ إجراءات  األ�مية ال�س�ية ا��اصة
 املراجعة

 هامش أمان

هامش أمان للتحر�فات 
 ال�� لم يتم التعرف عل��ا

تحديد األهمية 
ال�س�ية بناًء ع�� 

مستخدمي القوائم 
 املالية

األهمية  تحديد
ال�س�ية للتنفيذ بناًء 

 ع�� خطر املراجعة
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 األ�مية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل

و القوائم املالية. و�تم تحديدها عادًة �س�ند األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل (األهمية ال�س�ية ال�لية) إ�� تصور املراجع للمعلومات املالية ال�� يحتاج إل��ا مستخدم
تصادية ُمعّد القوائم املالية. و�قوم املراجع بتعي�ن األهمية ال�س�ية، مستخدمًا حكمھ امل��، بأع�� مبلغ لن يؤثر تحر�فھ �� القرارات االقلمبلغ الذي استخدمھ ل مماثلبمبلغ 

 ملستخدمي القوائم املالية.

ال��ا�ي للمراجعة. فع�� س�يل املثال، لنف��ض أن األهمية ال�س�ية و�صبح مبلغ األهمية ال�س�ية ال�لية، فور تحديده، أحد العوامل ال�� يتم ا��كم ��ا ع�� النجاح أو الفشل 
 ر�ال. إذا نتج عن تنفيذ إجراءات املراجعة: ٢٠،٠٠٠ال�لية تم �عيي��ا بمبلغ 

 .عدم التعرف ع�� أي تحر�فات، فس�تم تقديم رأي غ�� معدل 
  ،فس�تم تقديم رأي غ�� معدل.التعرف ع�� �عض التحر�فات الصغ��ة (غ�� ا��وهر�ة) ال�� لم يتم ت��يحها 
 ) ر�ال) مع عدم رغبة اإلدارة �� إجراء التعديالت الضرور�ة، فسيلزم تقديم رأي متحفظ  ٢٠،٠٠٠اك�شاف تحر�فات لم يتم ت��يحها تتجاوز مبلغ األهمية ال�س�ية

 أو معارض.
 ) ر�ال) لكن املراجع لم يقم باك�شافها، فقد يصدر ع�� نحو غ�� مناسب رأي  ٢٠،٠٠٠وجود أخطاء لم يتم ت��يحها �� القوائم املالية تتجاوز مبلغ األهمية ال�س�ية

 مراجعة غ�� معدل.

 لالطالع ع�� إرشادات تتعلق بكيفية استخدام األهمية ال�س�ية عند تقو�م أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا.ا��زء الثا�ي  من ن�راجع الفصل ا��ادي والعشر 

تخفيض مبلغ األهمية ال�س�ية ال�لية عندما يرتفع تقييم خطر التحر�ف ا��وهري. لكن هذا لن ي�ون مناسبًا، ألن األهمية ال�س�ية بامليل نحو املراجعون أحيانًا �شعر و 
 ال�لية ت�ناول احتياجات مستخدمي القوائم املالية، ول�س مستوى خطر املراجعة.

سي�ت�� ��ا ا��ال إ�� �عي�ن مبلغ لألهمية ال�س�ية ال�لية أقل من املبلغ املرتفعة ا��اطر  ذاتن األهمية ال�س�ية ال�لية، فإن املراجعة و�ذا �ان خطر املراجعة عامًال �� �عي�
�� نفسها، �غض النظر عن ة الذي �ان س�تم �عي�نھ مل�شأة بنفس ا���م ينخفض ف��ا خطر املراجعة. و�اف��اض أن املعلومات ال�� يحتاج إل��ا مستخدمو القوائم املالي

 خطر املراجعة، فإن �عي�ن األهمية ال�س�ية ال�لية بمبلغ أقل سيؤدي إ��:
 خلق توقع لدى مستخدمي القوائم املالية بأن املراجع سيقوم بالتعرف ع�� تحر�فات أصغر (مما هو ضروري بالفعل) �� القوائم املالية؛ 
  خطر املراجعة إ�� مستوى منخفض بدرجة مناسبة.تنفيذ املز�د من أعمال املراجعة لضمان تخفيض 

املراجعة والتغ��ات �� ا��اطر ال�� يتم تقييمها. ونظرًا ألن األهمية ال�س�ية ال�لية يتم �عيي��ا بالنظر إ�� احتياجات مستخدمي القوائم املالية، فإ��ا لن يتم �غي��ها تبعًا لنتائج 
 من البداية. ال�س�ية بمبلغ (أو مبالغ) مختلف يصبح املراجع ع�� دراية بمعلومات �انت ستحدد األهمية و�لزم تحديث األهمية ال�س�ية ال�لية عندما

 الوارد �� تقر�ر املراجع.املراجعة، يتم استخدام األهمية ال�س�ية ال�لية لتقو�م أثر التحر�فات ال�� تم التعرف عل��ا ع�� القوائم املالية ومدى مناسبة الرأي ختام و�� 

 �مية ال�س�ية للتنفيذاأل 

ت واإلفصاحات دون ا��اجة إ�� ُ�عد األهمية ال�س�ية للتنفيذ إحدى أدوات املراجعة.  و�� تمّكن املراجع من مواجهة مخاطر التحر�ف �� أرصدة ا��سابات وفئات املعامال 
 �غي�� األهمية ال�س�ية ال�لية.

فيذ أقل دائمًا (بناًء ع�� ا��كم امل��) من مبلغ األهمية ال�س�ية الذي يتم �عي�نھ للقوائم املالية ك�ل. و��تج عن هذه املبالغ وت�ون املبالغ ال�� يتم �عيي��ا لألهمية ال�س�ية للتن
ة للقوائم املالية ك�ل ية ال�س�ياملنخفضة هامش أمان ب�ن األهمية ال�س�ية املستخدمة لتحديد طبيعة ومدى االختبارات (بناًء ع�� األهمية ال�س�ية للتنفيذ) ومبلغ األهم

 (األهمية ال�س�ية ال�لية).

املثال، إذا �انت األهمية ال�س�ية  وسيضمن �عي�ن مبلغ مناسب لألهمية ال�س�ية للتنفيذ تنفيذ القدر املناسب من األعمال. و�لما قل املبلغ، زاد العمل املطلوب. فع�� س�يل
ر�ال، مثًال،  ٨،٠٠٠، فمن املمكن جدًا أن يمر خطأ بمبلغ ر�ال ٢٠،٠٠٠ر�ال وتم التخطيط إلجراءات املراجعة بحيث تك�شف جميع األخطاء ال�� تز�د ع��  ٢٠،٠٠٠ال�لية 

فة  ٢٤دون اك�شافھ. و�� حالة وجود ثالثة أخطاء من هذا القبيل، يصل مجموعها إ��   �ش�ل جوهري.ألف ر�ال، فإن القوائم املالية ست�ون ُمحرَّ

ر�ال س�تم اك�شاف خطأ واحد م��ا ع�� األقل أو س�تم  ٨،٠٠٠ألف ر�ال، فاألر�� أن األخطاء ال�� تبلغ قيمة �ل م��ا  ١٢ولكن إذا تم �عي�ن األهمية ال�س�ية للتنفيذ بمبلغ 
ر�ال سي�ون أقل من األهمية ال�س�ية  ١٦،٠٠٠التحر�ف املتبقي بمبلغ اك�شافها جميعها. وح�� �� حالة التعرف ع�� خطأ واحد فقط من األخطاء الثالثة وت��يحھ، فإن 

فة �ش�ل جوهري.  ال�لية، والقوائم املالية ك�ل لن ت�ون ُمحرَّ

مثًال) من مستوى  %٧٥عينة (و�نطوي �عي�ن مبلغ مناسب لألهمية ال�س�ية للتنفيذ ع�� ممارسة ا��كم امل��، و�� ل�ست عملية حسابية آلية �سيطة كتعي�ن �سبة مئو�ة م



٧٧ 

 املفاهيم الرئ�سية – األول ا��زء  ،دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �� عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة

 
 

 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن

للمراجعة، يمكن �عي�ن األهمية ال�س�ية للتنفيذ بمبلغ واحد للقوائم املالية ك�ل، أو بمبالغ  ال�� تخضعاألهمية ال�س�ية ال�لية. ولكن بناًء ع�� الظروف ا��اصة بامل�شأة 
 فردية ��سابات ومعامالت و�فصاحات معينة.

 مارسة ا��كم امل�� بناًء ع�� العوامل ال�� ت�ناول خطر املراجعة، مثل ما ي��:و�نطوي تحديد األهمية ال�س�ية للتنفيذ ع�� م
 فهم امل�شأة ونتائج تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر؛ 
 طبيعة ومدى التحر�فات ال�� تم التعرف عل��ا �� عمليات املراجعة السابقة؛ 
 التحر�فات ا��تملة �� الف��ة ا��الية.ا��اصة بتوقعات ال 

ل�س�ية ال�لية) إلظهار أثر �غي�� األهمية ال�س�ية للتنفيذ ك�ل، أو ألرصدة ومعامالت و�فصاحات فردية، �� أي وقت أثناء املراجعة (دون أن يؤثر ذلك ع�� األهمية ا �مكنو 
 تقييمات ا��اطر املعدلة ونتائج املراجعة واملعلومات ا��ديدة ال�� يتم ا��صول عل��ا.  

�� تقر�ر املراجع.  تم استخدام األهمية ال�س�ية ال�لية لتقو�م أثر التحر�فات ال�� تم التعرف عل��ا ع�� القوائم املالية وتحديد الرأي الذي س�تم إبداؤهاملراجعة، ي ختامو�� 
 (انظر ا��زء الثا�ي، الفصل ا��ادي والعشرون، ل��صول ع�� املز�د من اإلرشادات)

 

 األ�مية ال�س�ية ا��اصة

التوقع بدرجة معقولة أن التحر�فات بمبالغ أقل من األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل ستؤثر ع�� القرارات االقتصادية ال�� يتخذها �� �عض ا��االت، يمكن 
 املستخدمون ع�� أساس القوائم املالية.

 ٣-٧/٥الش�ل 

 أمثلة محتملة عوامل التأث�� �� القرارات

األنظمة واللوائح ومتطلبات 
 اإلطار ا��اس��

 .اإلفصاحات ا��ساسة �� القوائم املالية مثل م�افأة اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة 
 .املعامالت مع األطراف ذات العالقة 
  عدم االل��ام �شروط الديون واالتفاقيات التعاقدية واألح�ام التنظيمية واملتطلبات النظامية/التنظيمية إلعداد

 التقار�ر.
  املدفوعات غ�� القانونية أو املصروفات ا��اصة باملدراء التنفيذي�ن.أنواع معينة من النفقات مثل 

اإلفصاحات الرئ�سية املتعلقة 
 بالصناعة

 .االحتياطيات وت�اليف التنقيب مل�شأة �عمل �� مجال التعدين 
 .ت�اليف البحث والتطو�ر لشركة أدو�ة 

اإلفصاح عن األحداث امل�مة 
 والتغ��ات امل�مة �� العمليات

 .األعمال املستحوذ عل��ا مؤخرًا أو التوسع �� العمليات 
 .العمليات ال�� تم إيقافها 
 .(مثل الدعاوى القضائية) األحداث غ�� املعتادة أو ا��االت الطارئة 
 .إدخال منتجات أو خدمات جديدة 

رصيد حساب أو إفصاح مع�ن واحد أو أك��. وقد يجد املراجع أيضًا أنھ من املفيد يأخذ املراجع �� ا��سبان وجود أمور مثل املذ�ورة أعاله فيما يتعلق بفئة معامالت أو 
 التوصل إ�� فهم آلراء وتوقعات اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة.

ا��اصة للتنفيذ بمبلغ أقل من األهمية  ألهمية ال�س�يةاو�الطر�قة نفسها ال�� يتم ��ا �عي�ن األهمية ال�س�ية للتنفيذ بمبلغ أقل من األهمية ال�س�ية ال�لية، �عّ�ن املراجع 
 ال�س�ية ا��اصة.

 نقاط يلزم مراعا��ا

 ية للتنفيذ.عند التعرف ع�� تحر�ف محتمل، يلزم النظر �� ظروف حدوثھ وأثره ع�� تقييمات ا��اطر/ خطط املراجعة قبل إعادة النظر �� األهمية ال�س�
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 توثيق األ�مية ال�س�ية ٦ /٧

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة املبالغ اآلتية والعوامل ال�� تم أخذها �� ا��سبان عند تحديدها: ٣٢٠/١٤  يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ

 للقوائم املالية ك�ل؛األهمية ال�س�ية  )أ(
 مستوى أو مستو�ات األهمية ال�س�ية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، �� حالة االنطباق؛ )ب(
 األهمية ال�س�ية للتنفيذ؛ )ج(
 أية إعادة نظر �� البنود (أ) إ�� (ج) خالل التقدم �� املراجعة. )د(

امل�� للمراجع، فمن املهم إجراء توثيق سليم للعوامل واملبالغ ال�� اشتمل عل��ا تحديد األهمية ال�س�ية ع�� مختلف نظرًا الس�ناد مبالغ األهمية ال�س�ية إ�� ا��كم 
 و�تم هذا عادة كما ي��: املستو�ات.

 .أثناء مرحلة التخطيط، عند اتخاذ القرارات املتعلقة بمدى العمل املطلوب 
  ع�� نتائج املراجعة إعادة النظر سواًء �� األهمية ال�س�ية ال�لية أو األهمية ال�س�ية للتنفيذ لفئات معامالت أو أرصدة أثناء املراجعة، عندما ي�ون من الضروري بناًء

 حسابات أو إفصاحات معينة.

 و��ناول التوثيق:
 مستخدمي القوائم املالية؛ .١
 العوامل املستخدمة �� تحديد: .٢

  مستو�ات األهمية ال�س�ية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، �� حالة االنطباق؛األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل ومستوى أو 
 األهمية ال�س�ية للتنفيذ؛ 

 أعاله خالل التقدم �� املراجعة. ٢أي �عديل �� مبالغ األهمية ال�س�ية املذ�ورة �� النقطة  .٣

 إعادة النظر �� األ�مية ال�س�ية ٧ /٧

 صلة من املعاي��اقتباسات ذات  رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع أن �عيد النظر �� األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل، (ومستوى أو مستو�ات األهمية ال�س�ية لفئات معامالت أو  ٣٢٠/١٢

مبلغًا (أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، �� حالة االنطباق) إذا أصبح أثناء املراجعة ع�� دراية بمعلومات �انت ستجعلھ ُيحدد 
 )١٤مبالغ) مختلفًا من البداية. (راجع: الفقرة أ

ا �ان محددًا ابتداًء للقوائم املالية ك�ل (ومستوى أو مستو�ات األهمية ممإذا خلص املراجع إ�� مناسبة مستوى لألهمية ال�س�ية أقل  ٣٢٠/١٣
االنطباق)، فيجب عليھ تحديد ما إذا �ان من الضروري أن ال�س�ية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، �� حالة 

 �عيد النظر �� األهمية ال�س�ية للتنفيذ، وما إذا �انت إجراءات املراجعة اإلضافية ال تزال مناسبة من حيث طبيع��ا وتوقي��ا ومداها.

 ائم املالية، واألهمية ال�س�ية للتنفيذ �غية التخطيط لطبيعة إجراءات املراجعة ومداها.�� بداية االرتباط، يحدد املراجع األهمية ال�س�ية ال�لية، بما يناسب مستخدمي القو 

ية ال�لية. وقد ي�شأ هذا عن وأثناء االرتباط، قد يتم ا��صول ع�� معلومات جديدة �انت ستؤدي، �� حال معرف��ا �� وقت أسبق، إ�� استخدام مبلغ مختلف لألهمية ال�س�
 أمور مثل ما ي��:

 ذ قرار باس�بعاد جزء كب�� من أعمال امل�شأة أو االستحواذ ع�� أعمال جديدة؛اتخا 

  ل واالل��امات؛اختالف النتائج املالية الفعلية اختالفًا كب��ًا عن النتائج املالية املتوقعة. وقد �شمل هذا الر�حية واإليرادات واملصروفات واألصو 

  ن�يجة لتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية.حدوث �غ�� �� فهم املراجع للم�شأة وعمليا��ا 

�� ا��اجة إ�� �عديل األهمية ال�س�ية للتنفيذ أن ينظر أيضًا عليھ وعند ا��صول ع�� معلومات جديدة، يتع�ن ع�� املراجع النظر �� �عديل األهمية ال�س�ية ال�لية. و��ب�� 
 ا يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.  وأثر التغي�� ع�� طبيعة ومدى اإلجراءات الالزمة ل��صول ع�� م
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
 ٣١٥، ٢٤٠ طبيعة إجراءات تقييم ا��اطر واستخدام املراجع لها للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها.

 

 ) إلجراء تقييم ا��اطر.٣١٥يو�� الش�ل أدناه األنواع الثالثة ال�� يتطل��ا معيار املراجعة (

 ١-٨/٠الش�ل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 إجراءات تقييم ا��اطر .٨

االستفسار من 
اإلدارة واألفراد 

 اآلخر�ن
 

املالحظة والفحص 
 املادي

اإلجراءات 
 التحليلية
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر لتوف�� أساس للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها ع��  ٣١٥/٥

مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات. ومع ذلك ال توفر إجراءات تقييم ا��اطر �� حد ذا��ا ما يكفي من أدلة املراجعة 
 )٥أ–١املراجعة. (راجع: الفقرات أاملناسبة ال�� �ش�ل أساسًا لرأي 

 يجب أن تتضمن إجراءات تقييم ا��اطر ما ي��: ٣١٥/٦
االستفسار من اإلدارة ومن األفراد اآلخر�ن داخل امل�شأة الذين بحسب حكم املراجع قد ت�ون لد��م معلومات من  )أ(

 )١٣أ–٦�طأ. (راجع: الفقرات أاملر�� أن �ساعد �� التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� �س�ب الغش أو ا�
 )١٧أ–١٤اإلجراءات التحليلية. (راجع: الفقرات أ )ب(
 )١٨املالحظة والفحص املادي. (راجع: الفقرة أ )ج(

 يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم ملا ي��: ٣١٥/١١
املا�� املنطبق. (راجع: عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية وا��ارجية األخرى ذات الصلة، بما �� ذلك إطار التقر�ر  )أ(

 )٣٠أ-٢٥الفقرات أ
 طبيعة امل�شأة، بما �� ذلك: )ب(

 عمليا��ا؛ )١(
 هيا�ل امللكية وا��وكمة ��ا؛ )٢(
أنواع االس�ثمارات ال�� تقوم ��ا امل�شأة وال�� تخطط للقيام ��ا، بما �� ذلك االس�ثمارات �� امل�شآت ذات الغرض  )٣(

 ا��اص؛

تمو�لها، وذلك لتمك�ن املراجع من فهم فئات املعامالت وأرصدة ا��سابات الهي�ل التنظي�� للم�شأة وطر�قة  )٤(
 )٣٥أ-٣١واإلفصاحات املتوقعة �� القوائم املالية. (راجع: الفقرات أ

م املراجع ما إذا �انت  )ج( اختيار امل�شأة للسياسات ا��اس�ية وتطبيقها، بما �� ذلك أسباب التغي�� ف��ا. و�جب أن ُيقّوِ
س�ية للم�شأة مناسبة ألعمالها وم�سقة مع إطار التقر�ر املا�� املنطبق والسياسات ا��اس�ية السياسات ا��ا

 )٣٦املستخدمة �� الصناعة ذات الصلة. (راجع: الفقرة أ
أهداف واس��اتيجيات امل�شأة ومخاطر األعمال ذات الصلة ال�� قد تؤدي إ�� ظهور مخاطر التحر�ف ا��وهري.  )د(

 )٤٣أ–٣٧(راجع: الفقرات أ
 )٤٩أ-٤٤قياس وفحص األداء املا�� للم�شأة. (راجع: الفقرات أ )ه(

يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة. وع�� الرغم من أن معظم أدوات الرقابة ذات  ٣١٥/١٢
ذات العالقة بالتقر�ر املا�� ل�ست جميعها الصلة باملراجعة ت�ون ع�� األر�� ذات عالقة بالتقر�ر املا��، فإن أدوات الرقابة 

ذات صلة باملراجعة. و�عود األمر إ�� ا��كم امل�� للمراجع �� تحديد ما إذا �انت أداة رقابة ما، بمفردها أو عند اق��ا��ا مع 
 )٧٣أ-٥٠غ��ها، ُ�عد ذات صلة باملراجعة. (راجع: الفقرات أ

 

 نظرة عامة ١ /٨

من خالل فهم امل�شأة و��ئ��ا، بما �� ذلك الرقابة الداخلية. وقد يتم هذا الغرض من إجراءات تقييم ا��اطر هو التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها. و�تحقق 
الذي يتم التوصل ع املوظف�ن الرئ�سي�ن. وهذا الفهم مثل املناقشات م ،ا��صول ع�� املعلومات من مصادر خارجية، مثل اإلن��نت واملطبوعات التجار�ة، ومصادر داخلية

 عملية مستمرة ومتجددة تتألف من جمع املعلومات وتحدي��ا وتحليلها طوال املراجعة.هو مل�شأة إليھ فيما يتعلق با
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 أدلة املراجعة ٢ /٨

إجراءات �� �ستكملها . فال تكفي بنفسهامستوى اإلقرارات. لكن هذه األدلة توفر إجراءات تقييم ا��اطر أدلة مراجعة لدعم تقييم ا��اطر ع�� مستوى القوائم املالية و 
 املراجعة اإلضافية (ال�� �ستجيب للمخاطر ال�� تم التعرف عل��ا) مثل اختبارات أدوات الرقابة و/أو اإلجراءات األساس.

 
 اإلجراءات املطلو�ة

بمراجعة ف��ا و�� ال�� يقوم املراجع �ستخدم املراجع ا��كم امل�� لتحديد إجراءات تقييم ا��اطر ال�� س�تم تنفيذها، ونطاق وعمق الفهم املطلوب للم�شأة. وخالل السنة األ 
هذه املعلومات ال�� تم ا��صول عل��ا إذا تم توثيقها �ش�ل جيد ��  ولكنإحدى امل�شآت، س�تطلب العمل الالزم ل��صول ع�� هذه املعلومات وتوثيقها وقتًا طو�ًال �� الغالب. 

 �� السنوات الالحقة سي�ون أقل بكث�� مما �ان مطلو�ًا �� السنة األو��. �االسنة األو��، فإن الوقت الذي يتطلبھ تحدي�

النظر �� هذا طر األعمال وخطر الغش ال�� قد ي�تج ع��ا تحر�ف جوهري. و�شمل إجراءات تقييم ا��اطر �غية التعرف ع�� عوامل خما يكفي من و�حتاج املراجع إ�� تنفيذ 
 أي أحداث أو ظروف قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة.

وسي�ون هذا الفهم العام املطلوب من املراجع أقل عمقًا مما )، املذ�ورتان أعاله، النطاق والعمق املطلو��ن لفهم امل�شأة. ٣١٥من معيار املراجعة ( ١٢و ١١وتو�� الفقرتان 
 لدى اإلدارة فيما يتعلق بإدارة امل�شأة.
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للتعرف ع�� هذه ا��اطر إجراءات �سيطة، ب�نما �� امل�شآت األك�� واألك�� �عقيدًا، قد ت�ون إجراءات  الالزمةت األصغر، قد ت�ون اإلجراءات و�� امل�شآ
 موّسعة.

 

 اإلجراءات الثالثة لتقييم ا��اطر ٣ /٨

الفهم املطلوب. و�� حاالت عديدة، قد تؤدي نتائج تنفيذ جوانب ي�ب�� تنفيذ �ٍل من اإلجراءات الثالثة لتقييم ا��اطر أثناء املراجعة، ولكن ل�س بالضرورة ل�ل جانب من 
ذلك إجراء  وقد ي��تعرف ع�� عقد مبيعات غ�� معتاد لكنھ مهم. نوع من اإلجراءات إ�� تنفيذ نوع آخر. فع�� س�يل املثال، أثناء إجراء مقابلة مع مدير املبيعات، قد يتم ال

 نقاط يلزم مراعا��ا

 ألمثلة:فيما ي�� �عض اعند تحديد طبيعة ومدى إجراءات تقييم ا��اطر ال�� س�تم تنفيذها، تذّكر أن �عض معاي�� املراجعة تو�� أمورًا محددة يلزم مراعا��ا. و 

 الغش عند مراجعة القوائم املالية ١٦)، الفقرة ٢٤٠معيار املراجعة (
طلبات معيار املراجعة عند تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر واأل�شطة املتعلقة ��ا لفهم امل�شأة و��ئ��ا، بما �� ذلك الرقابة الداخلية ا��اصة ��ا، وفقًا ملت

)) ل��صول ع�� معلومات الستخدامها �� ٢٤٠(من معيار املراجعة ( ٢٤-١٧اإلجراءات املنصوص عل��ا �� الفقرات )، يجب ع�� املراجع تنفيذ ٣١٥(
 التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري �س�ب الغش.

 مراجعة التقديرات ا��اس�ية ٨)، الفقرة ٥٤٠معيار املراجعة (
 ملتطلبات، وفقًا ا��اصة ��اعند تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر واأل�شطة املتعلقة ��ا للتوصل إ�� فهم للم�شأة و��ئ��ا، بما �� ذلك الرقابة الداخلية 

قديرات ا��اس�ية، لت�� ا)، يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم ملا ي��، لتوف�� أساس للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري ٣١٥معيار املراجعة (
 وتقييمها:

 ذات الصلة بالتقديرات ا��اس�ية، بما �� ذلك اإلفصاحات املتعلقة ��ا.املنطبق متطلبات إطار التقر�ر املا�� 
القوائم  ال�� قد ت�شأ ع��ا ا��اجة إ�� إثبات التقديرات ا��اس�ية أو اإلفصاح ع��ا ��والظروف كيفية تحديد اإلدارة لتلك املعامالت واألحداث 

املالية. و�� س�يل التوصل إ�� هذا الفهم، يجب ع�� املراجع أن �ستفسر من اإلدارة عن التغ��ات �� الظروف ال�� قد ت�شأ ع��ا تقديرات 
 محاس�ية جديدة أو حاجة إلعادة النظر �� التقديرات القائمة.

 إل��ا، بما �� ذلك: كيفية إجراء اإلدارة للتقديرات ا��اس�ية، وفهم البيانات ال�� �س�ند
 ، النموذج املستخدم؛عند االقتضاءالطر�قة املستخدمة �� إجراء التقدير ا��اس��، بما �� ذلك  )١(
 أدوات الرقابة ذات الصلة؛ )٢(
 �؛�ما إذا �انت اإلدارة قد استعانت بخب )٣(
 االف��اضات ال�� اس�ندت إل��ا التقديرات ا��اس�ية؛ )٤(
�غي��، أو �ان ي�ب�� أن ي�ون هناك �غي��، عن الف��ة السابقة �� الطرق املستخدمة إلجراء التقديرات ا��اس�ية، و�ذا  ما إذا �ان هناك )٥(

 �ان األمر كذلك، فأسباب هذا التغي��؛
 قييم.التقدير؛ و�ذا �ان األمر كذلك، فكيف تم هذا التا��يط بتأكد الما إذا �انت اإلدارة قد قامت بتقييم تأث�� عدم  )٦(

 األطراف ذات العالقة ١١)، الفقرة ٥٥٠معيار املراجعة (

) من املراجع تنفيذها أثناء املراجعة، ٢٤٠) ومعيار املراجعة (٣١٥كجزء من إجراءات تقييم ا��اطر واأل�شطة املتعلقة ��ا، ال�� يتطلب معيار املراجعة (
))، ل��صول ع�� معلومات ٥٥٠(من معيار املراجعة ( ١٧-١٢املتعلقة ��ا املو��ة �� الفقرات يجب ع�� املراجع أن ينفذ إجراءات املراجعة واأل�شطة 

 مالئمة للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري املصاحبة للعالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة.

 االستمرار�ة ١٠)، الفقرة ٥٧٠معيار املراجعة (

)، يجب ع�� املراجع أن يأخذ �� ا��سبان ما إذا �انت هناك أحداث أو ظروف، ٣١٥املطلو�ة بموجب معيار املراجعة (عند تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر 
 قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة.
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لنتائج ال�شغيلية األولية �عض فحص مادي لعقد املبيعات الفع�� وتحليل ألثره ع�� هوامش املبيعات. أو قد تث�� ا��قائق املك�شفة من تنفيذ اإلجراءات التحليلية ع�� ا
 دي اإلجابات ع�� هذه األسئلة �عد ذلك إ�� إجراء فحص مادي لوثائق معينة أو مالحظة �عض األ�شطة.ال�ساؤالت ال�� يتم طرحها ع�� اإلدارة. وقد تؤ 

 ومو�� فيما ي�� طبيعة اإلجراءات الثالثة واستخدامها.
 

 االستفسار من اإلدارة واألفراد اآلخر�ن (بما �� ذلك االستفسارات املتعلقة بالغش) ٤ /٨
 

 
 
 
 

 
 
 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 يجب ع�� املراجع أن �ستفسر من اإلدارة عّما ي��: ٢٤٠/١٧

تقييم اإلدارة ��طر أن القوائم املالية قد ت�ون محرفة �ش�ل جوهري �س�ب الغش، بما �� ذلك طبيعة هذه التقييمات  )أ(
 )١٣، أ١٢أومداها ومعدل تكرارها؛ (راجع: الفقرت�ن 

آلية اإلدارة للتعرف ع�� مخاطر الغش �� امل�شأة واالستجابة لها، بما �� ذلك أي مخاطر معينة من مخاطر الغش قامت  )ب(
اإلدارة بالتعرف عل��ا أو تم لفت نظرها إل��ا، أو فئات املعامالت أو أرصدة ا��سابات أو اإلفصاحات ال�� من ا��تمل 

 )١٤الفقرة أ أن تنطوي ع�� خطر الغش؛ (راجع:
تواصل اإلدارة، إن حدث، مع امل�لف�ن با��وكمة فيما يتعلق بآليا��ا للتعرف ع�� مخاطر الغش �� امل�شأة واالستجابة  )ج(

 لها؛
 تواصل اإلدارة، إن حدث، مع املوظف�ن فيما يتعلق بوجهات نظرها حول ممارسات العمل والسلوك األخال��. )د(

من اإلدارة واملوظف�ن اآلخر�ن داخل امل�شأة، عند االقتضاء، لتحديد ما إذا �ان لد��م علم بأي يجب ع�� املراجع أن �ستفسر  ٢٤٠/١٨
 )١٧أ–١٥غش فع�� أو مش�بھ فيھ أو مزعوم يؤثر ع�� امل�شأة. (راجع: الفقرات أ

فهم لكيفية ممارسة امل�لف�ن ما لم يكن جميع امل�لف�ن با��وكمة مشارك�ن �� إدارة امل�شأة، يجب ع�� املراجع التوصل إ��  ٢٤٠/٢٠
با��وكمة لعملية اإلشراف ع�� آليات اإلدارة ا��اصة بالتعرف ع�� مخاطر الغش �� امل�شأة واالستجابة لها، وفهم للرقابة 

 )٢١أ–١٩الداخلية ال�� وضع��ا اإلدارة للتخفيف من هذه ا��اطر. (راجع: الفقرات أ

مشارك�ن �� إدارة امل�شأة، يجب ع�� املراجع االستفسار من امل�لف�ن با��وكمة لتحديد ما  ما لم يكن جميع امل�لف�ن با��وكمة ٢٤٠/٢١
إذا �ان لد��م علم بأي غش فع�� أو مش�بھ فيھ أو مزعوم يؤثر ع�� امل�شأة. وتتم هذه االستفسارات، �� جزء م��ا، لتأييد ردود 

رسلت إل��ا.
ُ
 اإلدارة ع�� االستفسارات ال�� أ

 
  

االستفسار من 
 اإلدارة واألفراد

 اآلخر�ن
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وتركز األسئلة ع�� التوصل إ�� فهم ل�ل  املراجع االستفسارات إ�� جانب إجراءات تقييم ا��اطر األخرى ملساعدتھ �� التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري.�ستخدم 
 ).٣١٥(املذ�ورت�ن أعاله) من معيار املراجعة ( ١٢و ١١جانب من ا��وانب املطلو�ة املو��ة �� الفقرت�ن 

لكن االستفسار من األفراد اآلخر�ن و من اإلدارة واأل��اص املسؤول�ن عن إعداد التقر�ر املا��. يتم ا��صول عل��ا عادًة توجيھ االستفسارات اتجة عن النومعظم املعلومات 
يوفر وجهة نظر مختلفة، ومعلومات إضافية قد تفيد �� التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� قد يتم قد داخل امل�شأة ومن املوظف�ن �� مختلف مستو�ات السلطة 

ة) وعدم ���يلها لوال ذلك. فع�� س�يل املثال، قد يكشف النقاش مع مدير املبيعات عن الت��ل �� تنفيذ معامالت بيع معينة (تمت �� وقت متأخر خالل الف��  السهو ع��ا
 سات امل�شأة ا��اصة بإثبات اإليرادات.وفقًا لسيا

 و�و�� الش�ل أدناه مجاالت االستفسار.

 ١-٨/٤الش�ل 

 االستفسار عن: إجراء مقابلة مع:

 امل�لف�ن با��وكمة
(�� حال عدم مشارك��م 

 �� إدارة امل�شأة)

 .ب�ئة إعداد القوائم املالية 

  امل�شأة، والرقابة داخل اإلشراف ع�� آليات اإلدارة ا��اصة بالتعرف ع�� مخاطر الغش أو ا��طأ واالستجابة لها
 الداخلية ال�� وضع��ا اإلدارة للتخفيف من هذه ا��اطر.

 ��لھ تأث�� ع�� امل�شأة. ،أو مزعوم ،أو مش�بھ فيھ ،املعرفة بأي غش فع 

 واالطالع ع�� محاضر اجتماعا��م السابقة. ،�ن با��وكمةالنظر �� حضور أحد اجتماعات امل�لف 

اإلدارة واملسؤول�ن عن إعداد 
 التقر�ر املا��

  تقييم اإلدارة ��طر أن القوائم املالية قد ت�ون محرفة �ش�ل جوهري �س�ب الغش أو ا��طأ، بما �� ذلك طبيعة هذه
 التقييمات ومداها ومعدل تكرارها.

  ،مع املوظف�ن فيما يتعلق بوجهات نظرها حول ممارسات العمل والسلوك األخال��.تواصل اإلدارة، إن حدث 

 .(القيم وأخالقيات العمل) ثقافة امل�شأة 

 .األسلوب ال�شغي�� لإلدارة 

 .خطط حوافز اإلدارة 

 من جانب اإلدارة. ة وقوع تجاوز احتمالي 

 .املعرفة بالغش الفع�� أو املش�بھ فيھ 

 .كيفية إعداد التقديرات 

  إذا �انت امل�شأة مل��مة باألنظمة واللوائح ذات الصلة.ما 

  ها.تفحصآلية إعداد القوائم املالية و 

 .تواصل اإلدارة، إن حدث، مع امل�لف�ن با��وكمة 

 املوظف�ن الرئ�سي�ن
(املش��يات، الرواتب، 

 ا��اسبة، وخالفھ)

 واألحداث غ�� املعتادة. السائدة اتجاهات العمل 

  املعقدة أو غ�� املعتادة أو معا����ا أو ���يلها.إ�شاء املعامالت 

  اإلدارة (أي هل ُطلب من هؤالء املوظف�ن �� أي وقت تجاوز أدوات الرقابة الداخلية؟). مدى تجاوز 

 .مناسبة/تطبيق السياسات ا��اس�ية املستخدمة 
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 االستفسار عن: إجراء مقابلة مع:

 .البيع السائدةاس��اتيجيات ال�سو�ق واتجاهات   موظفي ال�سو�ق أو املبيعات

  أداء املبيعات.املر�وطة با��وافز 

 .ال��ت�بات التعاقدية مع العمالء 

  اإلدارة (أي هل ُطلب من هؤالء املوظف�ن �� أي وقت تجاوز أدوات الرقابة الداخلية أو السياسات ا��اس�ية  مدى تجاوز
 ا��اصة بإثبات اإليرادات؟).

 يتوصلون إل��ا وتوصيا��م.نطاق عملهم واالك�شافات ال��   املراجع�ن الداخلي�ن

 .التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري ا��تملة وتقييمها 

 .��األمور األخرى ال�� قد تؤثر ع�� عمل املراجع ا��ار 

  ا��صول ع�� أدلة املراجعة. ��إم�انية االستعانة �عمل وظيفة املراجعة الداخلية 

 

 

 اإلجراءات التحليلية ٥ /٨

 
الية وأعمال املراجعة. ومن أمثلة ذلك �ساعد اإلجراءات التحليلية ال�� يتم استخدامها �إجراءات لتقييم ا��اطر �� التعرف ع�� األمور ال�� لها آثار م��تبة �� القوائم امل

 غ�� املعتادة.السائدة املعامالت أو األحداث واملبالغ وال�سب واالتجاهات 

 م ا��اطر، يمكن استخدام اإلجراءات التحليلية أيضًا �إجراءات مراجعة إضافية عند:�و��ا إجراء لتقييلو�ضافة 

  إقرار مع�ن �� القوائم املالية. وسي�ون هذا إجراء تحلي�� أساس وهو أحد املوضوعات املناقشة بمز�د من التفصيل �� الفصل العاشر�شأن ا��صول ع�� أدلة 
 هذا الدليل؛لا��زء األول من 

  اي��اشامل للقوائم املالية �� ��اية املراجعة أو قرب  صتفحتنفيذ��. 

 نقاط يلزم مراعا��ا

�شأة (مثل مدير املبيعات أو ال تقتصر �� طرح األسئلة (خاصة �� مراجعة امل�شآت الصغ��ة) ع�� املدير املالك وا��اسب. واسأل املوظف�ن اآلخر�ن (إن وجدوا) �� امل
لوقوع تجاوز من جانب لرقابة الداخلية وأية حاالت واألحداث غ�� املعتادة ومخاطر العمل الكب��ة وعمل االسائدة مدير اإلنتاج أو املوظف�ن اآلخر�ن) عن االتجاهات 

 اإلدارة.

مشورة  اك�شاف غش محتمل تورطت فيھ اإلدارة العليا أو امل�لفون با��وكمة، اس�شر ع�� الفور الشر�ك املسؤول عن االرتباط وانظر �� ا��صول ع�� و�� حال
وراجع أيضًا قواعد  متطلبات ا��صوصية والسر�ة �ش�ل سليم.ب االل��امالعمل. و��ب�� أيضًا ا��فاظ ع�� سر�ة املعلومات لضمان  مواصلةقانونية �شأن كيفية 

 سلوك وآداب املهنة لالطالع ع�� أي متطلبات أو توج��ات إضافية.

 
 
 

اإلجراءات 
 التحليلية
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

عة ع�� مستو�ات عالية، مما �ع�� أن النتائج قد ال توفر سوى مؤشرًا أوليًا ُ�ستخدم ف��ا التفصيل أو التعقيد. و  ةشديد تومعظم اإلجراءات التحليلية ل�س عادًة بيانات ُمجمَّ
 �وهري.ا�تحر�ف العامًا ع�� احتمالية وجود 

 و�و�� الش�ل أدناه ا��طوات ال�� ينطوي عل��ا تنفيذ اإلجراءات التحليلية.

 ١-٨/٥الش�ل 

 كيفية التنفيذ ا��طوة

تحديد العالقات فيما ب�ن 
 البيانات

. والس��، إن ب�ن مختلف أنواع املعلومات وضع توقعات �شأن العالقات املنطقية ال�� يمكن توقع وجودها �ش�ل معقول تُ 
 إ�� استخدام مصادر معلومات مستقلة (أي ل�ست معدة داخليًا). أمكن،

 وقد �شمل املعلومات املالية وغ�� املالية ما ي��:

 القوائم املالية لف��ات املقارنة السابقة؛ 

 املوازنات والت�بؤات واالستقراءات، بما �� ذلك املعلومات املستقرأة من البيانات األولية أو السنو�ة؛ 

 تعلقة بالصناعة ال�� �عمل ف��ا امل�شأة والظروف االقتصادية الراهنة.املعلومات امل 
 مقارنة التوقعات باملبالغ امل��لة أو ال�سب ال�� تم التوصل إل��ا من املبالغ امل��لة.يتم  املقارنة

 تقو�م النتائج.يتم  تقو�م النتائج

 عالقات غ�� معتادة أو غ�� متوقعة.نظر �� مخاطر التحر�ف ا��وهري ا��تملة عند العثور ع�� و�ُ 

 
 و��ب�� النظر �� نتائج هذه اإلجراءات التحليلية إ�� جانب املعلومات األخرى ال�� تم جمعها ألجل:

  القوائم املالية؛ ��البنود املهمة ال�� تنطوي عل��ا باإلقرارات فيما يتعلق التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري 
 وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية. املساعدة �� تحديد طبيعة 

، مثل املعلومات املالية األولية أو الشهر�ة، لتنفيذ اإلجراءات التحليلية. و�� هذه للمراجع قد ���ز �عض امل�شآت األصغر عن توف�� معلومات مالية حديثة م��وظة:
يلزم التمهل قبل توجيھ االستفسارات التفصيلية إ�� ح�ن توفر مسودة أولية من لكن قد و الظروف، يمكن ا��صول ع�� �عض املعلومات من خالل االستفسار، 

 القوائم املالية للم�شأة.

 املالحظة والفحص املادي ٦ /٨

 

 
 

 املالحظة والفحص املادي:
 اإلدارة واألفراد اآلخر�ن؛إ��  ال�� تم توج��هادعم االستفسارات ل 
 إضافية عن امل�شأة و��ئ��ا.توف�� معلومات ل 

 �� الش�ل أدناه. ةو��املتطبيقات الجراءات و اإل املالحظة والفحص املادي عادًة ع�� تنفيذ إجراءات �شتمل و 

 

 املالحظة 
 والفحص املادي
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 ١-٨/٦الش�ل 

 أمثلة للتطبيق اإلجراء

 النظر �� مالحظة: املالحظة

  تنظيمها؛كيفية طر�قة �شغيل امل�شأة و 

  امل�شأة؛مرافق مقرات و 

  ال�شغي�� لإلدارة وموقفها السلو�ي من الرقابة الداخلية؛األسلوب 

 عمل مختلف إجراءات الرقابة الداخلية؛ 

 .االل��ام بالسياسات الرئ�سية 
 النظر �� إجراء فحص مادي لوثائق مثل: الفحص املادي

  ؛عروضالخطط العمل واالس��اتيجيات و 

  والتقار�ر اإلعالمية ال�� تتحدث عن امل�شأة؛ ا��اصة بالصناعةالدراسات 

 العقود والتعهدات الرئ�سية؛ 

 اللوائح التنظيمية واملراسالت مع سلطات ال��خيص والتنظيم املعنية؛ 

 وغ��هم من أ��اب املص��ة؛ صارفاملراسالت مع م�اتب ا��اماة وامل 

 السياسات وال��الت ا��اس�ية؛ 

  الداخلية؛األدلة ا��اصة بالرقابة 

 التقار�ر ال�� من إعداد اإلدارة (مثل بيانات األداء والقوائم املالية األولية)؛ 

  ن االس�شار��ن وغ��هم.عالتقار�ر األخرى، مثل محاضر اجتماعات امل�لف�ن با��وكمة، والتقار�ر الصادرة 
 

 تصميم وتطبيق أدوات الرقابة ٧ /٨

أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة وتطبيقها. وهذه اإلجراءات متناولة بمز�د من تصميم �شتمل إجراءات تقييم ا��اطر أيضًا ع�� اإلجراءات ال�� يتم تنفيذها عند تقو�م 
 .ا��زء الثا�يمن  التفصيل �� الفصل ا��ادي عشر

 

 با��اطر ا��اصةللمعلومات صادر األخرى امل ٨ /٨

 ألغراض تقييم ا��اطر. و�و�� الش�ل التا�� �عض األمثلة النموذجية لهذه اإلجراءات. ،استخدام إجراءات أخرى ينفذها املراجعقد يتم 
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 ١-٨/٨الش�ل 

 الوصف املصدر

قبول العمالء أو االستمرار �� 
 العالقة مع�م

 املعلومات ذات الصلة ال�� يتم ا��صول عل��ا من تنفيذ اإلجراءات األولية.

 ا����ات ذات الصلة ال�� تم اك�سا��ا من االرتباطات السابقة وأنواع االرتباطات األخرى ال�� تم تنفيذها للم�شأة. األعمال السابقة

 وقد �شمل هذا:

  لقلق �� املراجعات السابقة؛ال�� �انت مصدرًا لا��االت 

 مواطن الضعف �� الرقابة الداخلية؛ 

  ��وآليات العمل ونظم الرقابة الداخلية؛التغي��ات �� الهي�ل التنظي 

 .التحر�فات السابقة وما إذا �انت قد ُ���ت �� الوقت املناسب 

 االستفسارات من املس�شار القانو�ي ا��ار�� أو خ��اء التقو�م التا�ع�ن للم�شأة.  املعلومات ا��ارجية

  أو و�االت التص�يف. املصارفاالطالع ع�� التقار�ر ال�� من إعداد 

  ال�� يتم ا��صول عل��ا من البحث ع�� اإلن��نت، وا��الت التجار�ة  ية�الة االقتصادا�الصناعة و ب ا��اصةاملعلومات
 �شورات التنظيمية واملالية.املواالقتصادية، و 

للم�شأة (بما ف��ا اإلفصاحات) للتحر�فات نتائج مناقشات الفر�ق (بما �� ذلك مع الشر�ك) �شأن قابلية �عرض القوائم املالية  مناقشات فر�ق املراجعة
 الغش. �اا��وهر�ة بما ف�

 

 إجراءات تقييم ا��اطر ا��اصة ٩ /٨

 ند االقتضاء.يحتوي ا��دول التا�� ع�� قائمة بمعاي�� املراجعة ال�� �شتمل ع�� إجراءات خاصة لتقييم ا��اطر يلزم تنفيذها �� �ل ارتباط مراجعة، ع

 ١-٨/٩الش�ل 

 العنوان عيارامل

 مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية ٢٤٠

ث(ا�ُ  ٢٥٠  مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم املالية )�دَّ

 التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها من خالل فهم امل�شأة و��ئ��ا ٣١٥

 املراجعةاألهمية ال�س�ية عند تخطيط وتنفيذ  ٣٢٠

 مراجعة التقديرات ا��اس�ية، بما �� ذلك التقديرات ا��اس�ية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة ٥٤٠

 األطراف ذات العالقة ٥٥٠

 األحداث الالحقة ٥٦٠

 عمليات مراجعة القوائم املالية للمجموعة (بما �� ذلك عمل مراج�� م�ونات ا��موعة) -اعتبارات خاصة  ٦٠٠
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معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
٥٠٠، ٣٣٠، ٣٠٠، ٢٤٠تصميم استجابات مناسبة، وتطبيقها، ملواجهة ا��اطر املقّيمة.

١-٩/٠الش�ل 

مة .٩ االستجابة للمخاطر املقيَّ
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 أ�داف املعيار رقم الفقرة
مة، من خالل تصميم  هدف املراجع هو ا��صول ع�� ما يكفي ٣٣٠/٣ من أدلة املراجعة املناسبة عن مخاطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ

 استجابات مناسبة، وتطبيقها، ملواجهة تلك ا��اطر.

 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 يجب أن يضع املراجع خطة للمراجعة، و�جب أن تتضمن تلك ا��طة وصفًا ملا ي��: ٣٠٠/٩

 ).٣١٥وتوقيت ومدى إجراءات تقييم ا��اطر ا��طط لتنفيذها، كما هو محدد بموجب معيار املراجعة (طبيعة  )أ(
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية ا��طط لتنفيذها ع�� مستوى اإلقرارات، كما هو محدد بموجب معيار  )ب(

 ).٣٣٠املراجعة (
 )١٤أ–١٢تنفيذها ح�� �ستو�� االرتباط معاي�� املراجعة. (راجع: الفقرات أإجراءات املراجعة األخرى ا��طط لها واملطلوب  )ج(

 عند تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية ال�� س�تم تنفيذها، يجب ع�� املراجع القيام بما ي��: ٣٣٠/٧
اإلقرارات ل�ل فئة أن ينظر �� األسباب ال�� أدت إ�� التقييم الذي تم التوصل إليھ ��طر التحر�ف ا��وهري ع�� مستوى  )أ(

 معامالت و�ل رصيد حساب و�ل إفصاح، بما �� ذلك:
احتمال وجود تحر�ف جوهري �س�ب ا��صائص املعينة لفئة املعامالت أو رصيد ا��ساب أو اإلفصاح ذي الصلة (�عبارة  )١(

 أخرى، ا��طر املالزم)؛

خطر الرقابة)، مما يتطلب من املراجع ا��صول  ما إذا �ان تقييم ا��اطر يأخذ �� ا��سبان أدوات الرقابة ذات الصلة (أي )٢(
ع�� أدلة مراجعة لتحديد ما إذا �انت أدوات الرقابة �عمل بفاعلية (�عبارة أخرى، ما إذا �ان املراجع ينوي االعتماد ع�� 

 )١٨أ–٩الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة �� تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات األساس)؛ (راجع: الفقرات أ
 )١٩أن يحصل ع�� أدلة مراجعة أك�� إقناعًا �لما ارتفع تقييم املراجع ل��طر. (راجع: الفقرة أ )ب(

يجب ع�� املراجع أن يصمم و�نفذ إجراءات مراجعة مناسبة �� ظل الظروف القائمة �غرض ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة  ٥٠٠/٦
 )٢٥أ–١املناسبة. (راجع: الفقرات أ

 

 نظرة عامة ١ /٩

القوائم املالية �ل من من هذا الدليل) إ�� التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها ع�� مستوى  ،��دف إجراءات تقييم ا��اطر (انظر ا��زء األول، الفصل الثامن
 واإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة ا��سابات واإلفصاحات ذات األهمية ال�س�ية.

مة ع�� مستوى اإلقرارات. والغرض  ،افية (انظر ا��زء األول، الفصل العاشرو��دف إجراءات املراجعة اإلض من هذا الدليل) إ�� االستجابة ��اطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ
 م��ا هو ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتخفيض خطر املراجعة إ�� مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها.
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 الفئات الثالثة الرئ�سية إلجراءات املراجعة.و�و�� الش�ل أدناه 

 ١-٩/١الش�ل 
 

 
 

مة  مال، مستوى القوائم املالية �� مخاطر ذات طبيعة من�شرة، وتتطلب استجابات عامة أثناء املراجعة مثل تحديد خ��ة من ُ�سند إل��م تنفيذ األع ع��وا��اطر املقيَّ
 ومستوى اإلشراف املطلوب، وأي �عديل الزم ع�� طبيعة ومدى إجراءات املراجعة ا��طط لها.

ت بأرصدة حسابات وفئات معامالت و�فصاحات معينة. و�تم االستجابة لها ب�نفيذ إجراءات مراجعة إضافية مثل اختبارات وتتعلق ا��اطر املقّيمة ع�� مستوى اإلقرارا
 التفاصيل واختبارات أدوات الرقابة واإلجراءات التحليلية األساس.

 و�تأثر تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية بما ي��:
  ي�تج ع��ا من تقييمات للمخاطر ع�� مستوى اإلقرارات؛نتائج تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر وما 
 .مة ع�� مستوى القوائم املالية  االستجابات العامة ال�� يضعها املراجع فيما يتعلق بمخاطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ

 

 االستجابات العامة للمخاطر ع�� مستوى القوائم املالية ٢ /٩
 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
مة ع�� مستوى القوائم املالية. (راجع:  ٣٣٠/٥ يجب ع�� املراجع أن ُيصمم و�طبق استجابات عامة ملواجهة مخاطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ

 )٣أ–١الفقرات أ

 
مكن أن تؤثر ع�� العديد من �ش�� مخاطر التحر�ف ا��وهري ع�� مستوى القوائم املالية إ�� مخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� تتعلق �ش�ل من�شر بالقوائم املالية ك�ل، و�

�� ظهور التحر�فات ا��وهر�ة ع�� مستوى اإلقرارات.  اإلقرارات. ون�يجًة لذلك، قد �سهم هذه ا��اطر (مثل ضعف املوقف السلو�ي لإلدارة تجاه الرقابة) �ش�ل غ�� مباشر
ت أو اإلفصاحات. و�التا��، فع�� س�يل املثال، �� حال عدم كفاءة محاسب امل�شأة، قد ت�شأ فرص عديدة ل��طأ أو الغش �� العديد من أرصدة ا��سابات أو فئات املعامال 

 ، ولك��ا تتطلب تنفيذ استجابات عامة.خاصةاملالية عن طر�ق تنفيذ إجراءات مراجعة  ال يمكن �� الغالب مواجهة ا��اطر ال�� ع�� مستوى القوائم

 �عض االستجابات العامة املمكنة للمخاطر ال�� يتم التعرف عل��ا ع�� مستوى القوائم املالية. وفيما ي�� �عض األمثلة. ٣٣٠و ٢٤٠و�و�� املعياران 
  

األدلة الالزمة لدعم ا��اطر 
مة  املقيَّ

 
 إجراءات تقييم ا��اطر

ملواجهة مخاطر التحر�ف ا��وهري 
مة ع�� مستوى القوائم املالية  املقيَّ

 
 االستجابات العامة

األدلة ال�� ستخفض خطر املراجعة إ�� 
 ة يمكن قبولها جمنخفض بدر مستوى 

 
 إجراءات املراجعة اإلضافية
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ١-٩/٢الش�ل 

مة ع�� مستوى القوائم املاليةاالستجابات العامة املمكنة للم  خاطر املقيَّ
 التأكيد ع�� فر�ق املراجعة بضرورة ا��فاظ ع�� نزعة الشك امل��. إدارة االرتباط

 إسناد العمل إ�� املوظف�ن األك�� خ��ة أو من يتمتعون بمهارات خاصة مثل املتخصص�ن �� األمور القضائية والتقو�م وتقنية املعلومات.

 من اإلشراف الدائم ع�� املوظف�ن أثناء قيامهم ب�نفيذ األعمال. املز�دممارسة 

 إذا �انت امل�شأة تحتوي ع�� وظيفة للمراجعة الداخلية، النظر �� إم�انية استخدام عملها ألجل:
 ا��صول ع�� أدلة املراجعة؛ أو 
 .تقديم مساعدة مباشرة للمراجع �� ا��صول ع�� أدلة املراجعة 

 إدخال عنصر املفاجأة
�� اختيار إجراءات 
 املراجعة اإلضافية

إدخال عنصر املفاجأة �� اختيار طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية ال�� س�تم تنفيذها. ولهذا أهمية خاصة عند 
ها عادًة، مما مواجهة مخاطر الغش، ألن األفراد الذين من داخل امل�شأة قد ي�ونون ع�� معرفة بإجراءات املراجعة ال�� يتم تنفيذ

 يجعلهم أك�� قدرة ع�� إخفاء التقر�ر املا�� املغشوش.

 و�مكن تحقيق عنصر املفاجأة عن طر�ق:
 و�قرارات مختارة ما �ان ليتم اختبارها �� ظروف أخرى �س�ب أهمي��ا ال�س�ية  اتتنفيذ اإلجراءات األساس ع�� أرصدة حساب

 أو خطرها؛
 متوقع؛ �عديل توقيت إجراءات املراجعة عما هو 
 استخدام طرق مختلفة الختيار العينات؛ 
 .(مثل جرد ا��زون) تنفيذ إجراءات املراجعة �� مواقع مختلفة، أو �� مواقع ال يتم اإلعالن ع��ا 

إعادة النظر �� 
إجراءات املراجعة 

 ا��طط ل�ا

 إجراء �غي��ات �� طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات املراجعة. ومثال ذلك:
  اإلجراءات األساس �� ��اية الف��ة بدًال من تنفيذها �� تار�خ أو��؛تنفيذ 
 مالحظة مادية أو فحص مادي ألصول معينة؛ تنفيذ 
  االطالع بصورة أك�� تفصيًال ع�� ��الت ا��زون للتعرف ع�� البنود غ�� املعتادة واملبالغ غ�� املتوقعة وغ��ها من البنود

 لغرض متا�ع��ا؛
 ألعمال لتقو�م مدى معقولية تقديرات اإلدارة واالج��ادات واالف��اضات ال�� �س�ند إل��ا؛تنفيذ املز�د من ا 
 ز�ادة ��م العينات أو تنفيذ اإلجراءات التحليلية ع�� مستوى أك�� تفصيًال؛ 
 :استخدام أساليب املراجعة بمساعدة ا��اسب ألجل 

 املهمة أو ملفات املعامالت اإللك��ونية،جمع املز�د من األدلة عن البيانات املوجودة �� ا��سابات  –
 ملعامالت اإللك��ونية،مللفات ا��سابات واتنفيذ اختبارات أك�� شموًال  –
 اختيار عينة للمعامالت من امللفات اإللك��ونية الرئ�سية، –
 فرز معامالت ذات خصائص محددة، –
 اختبار مجتمع العينة بال�امل بدًال من االقتصار ع�� عينة؛ –

  ع�� معلومات إضافية �� املصادقات ا��ارجية. فع�� س�يل املثال، �� املصادقات املتعلقة باملبالغ املستحقة  طلب ا��صول
التحصيل، قد يطلب املراجع املصادقة ع�� التفاصيل ا��اصة باتفاقيات البيع، بما �� ذلك التار�خ وأي حقوق تتعلق برد 

 املنتجات وشروط ال�سليم؛
  إجراءات املراجعة ل��صول ع�� أدلة مراجعة أك�� موضوعية.�عديل طبيعة ومدى 
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مة ع�� مستوى القوائم املاليةاالستجابات العامة املمكنة للم  خاطر املقيَّ

التغي��ات �� من�� 
 املراجعة

 مراعاة الفهم الذي تم التوصل إليھ فيما يتعلق بب�ئة الرقابة.

ة داخل امل�شأة. �� حال فاعلية ب�ئة الرقابة، قد يضع املراجع ثقة أك�� �� الرقابة الداخلية و�م�انية االعتماد ع�� أدلة املراجعة  اُملعدَّ
 وقد �ع�� هذا:

 إجراء املز�د من أعمال املراجعة �� توار�خ أولية بدًال من ��اية الف��ة؛ 
 .(من�� مش��ك) اتباع من�� �ستخدم اختبارات أدوات الرقابة إضافة إ�� اإلجراءات األساس 

 �� حال عدم فاعلية ب�ئة الرقابة، فقد ي��تب ع�� هذا:
 ؛ةار�خ أوليو مراجعة �� ��اية الف��ة أك�� من تلك ال�� يتم القيام ��ا �� ت القيام بإجراءات 
 ا��صول ع�� أدلة مراجعة أك�� شموًال من اإلجراءات األساس؛ 
 .ز�ادة عدد املواقع ال�� �شملها نطاق املراجعة 

السياسات  تفحص
 ا��اس�ية املستخدمة

، وخصوصًا تلك ال�� تتعلق بالقياسات غ�� املوضوعية واملعامالت ا��اس�ية لسياساتامل�شأة لتقو�م ما إذا �ان اختيار وتطبيق 
 املعقدة، قد ي�ون مؤشرًا ع�� وجود تقر�ر ما�� مغشوش �س�ب جهود اإلدارة الرامية إ�� إدارة األر�اح.

 

 تجاوزات اإلدارة
 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

عند التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري �س�ب الغش وتقييمها، يجب ع�� املراجع، بناًء ع�� اف��اض وجود مخاطر غش  ٢٤٠/٢٦
اإليرادات، تقو�م أنواع اإليرادات أو معامالت اإليرادات أو اإلقرارات ال�� ت�شأ ع��ا مثل هذه ا��اطر. وتحدد �� إثبات 

التوثيق املطلوب عندما يخلص املراجع إ�� عدم انطباق هذا االف��اض �� ظروف ارتباط  ٢٤٠من معيار املراجعة  ٤٧الفقرة 
يرادات باعتباره أحد مخاطر التحر�ف ا��وهري �س�ب الغش. (راجع: الفقرات املراجعة، و�التا�� عدم �عرفھ ع�� إثبات اإل 

 )٣٠أ-٢٨أ

 نقاط يلزم مراعا��ا

 التوقيت

االس��اتيجية العامة للمراجعة. و�� االرتباطات ا��ديدة، يمكن وضع االستجابات العامة يمكن وضع االستجابات العامة �� مرحلة التخطيط ثم يتم دمجها �� 
 �ش�ل أو�� أثناء التخطيط، ثم يتم تأكيدها أو �غي��ها الحقًا بناًء ع�� نتائج تقييم ا��اطر.

 التوثيق

الت، يمكن أن ي�ون تحديد االستجابات العامة واالس��اتيجية العامة للمراجعة �� امل�شآت الصغ��ة ممارسًة معقدة أو مس��لكة للوقت. و�� �عض ا��ا ُيف��ضال 
وهذه املذكرة يمكن تحدي��ا  إنجاز كال ا��طوت�ن عن طر�ق إعداد مذكرة مختصرة عند االن��اء من املراجعة السابقة (باف��اض أ��ا �غطي جميع األمور املطلو�ة)،

 الحقًا بناًء ع�� املناقشات ال�� تتم مع اإلدارة.
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

�غض النظر عن تقييم املراجع ��اطر تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة، يجب ع�� املراجع تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة  ٢٤٠/٣٢
 لتحقيق ما ي��:

دف�� األستاذ العام، والتعديالت األخرى ال�� تمت عند إعداد اختبار مدى مناسبة قيود اليومية امل�ّ�لة ��  )أ(
 القوائم املالية. وعند تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة ملثل هذه االختبارات يجب ع�� املراجع القيام بما ي��:

يما يتعلق االستفسار من األفراد املشارك�ن �� آلية التقر�ر املا�� عن األ�شطة غ�� املناسبة أو غ�� املعتادة ف )١(
 بمعا��ة قيود اليومية والتعديالت األخرى؛

 اختيار قيود اليومية والتعديالت األخرى ال�� تمت �� ��اية ف��ة التقر�ر؛ )٢(

 )٤٤أ-٤١النظر �� مدى ا��اجة إ�� اختبار قيود اليومية والتعديالت األخرى طوال الف��ة. (راجع: الفقرات أ )٣(
إذا �انت تحتوي ع�� تح��ات، وتقو�م ما إذا �انت الظروف ال�� أدت فحص التقديرات ا��اس�ية للتحقق مما  )ب(

إ�� وجود التح��، إن وجد، تمثل خطرًا لوجود تحر�ف جوهري �س�ب الغش. وعند إجراء هذا الفحص، يجب 
 ع�� املراجع:

نة �� القوائم تقو�م ما إذا �انت االج��ادات والقرارات ال�� اتخذ��ا اإلدارة عند القيام بالتقديرات ا��اس�ي )١( ة املُضمَّ
املالية، ح�� ولو �انت �� مفردها معقولة، �ش�� إ�� تح�� محتمل من جانب إدارة امل�شأة يمكن أن يمثل خطرًا لوجود 

 تحر�ف جوهري �س�ب الغش.
 و�� هذه ا��الة، يجب ع�� املراجع أن ُ�عيد تقو�م التقديرات ا��اس�ية ك�ل؛ 

واف��اضات اإلدارة املتعلقة بالتقديرات ا��اس�ية املهمة الظاهرة �� القوائم  إجراء فحص بأثر رج�� الج��ادات )٢(
 )٤٧أ-٤٥املالية للسنة السابقة. (راجع: الفقرات أ

فيما يخص املعامالت املهمة ال�� تتم خارج املسار الطبي�� لعمل امل�شأة، أو ال�� تبدو غ�� معتادة �� ضوء فهم املراجع  )ج(
واملعلومات األخرى ال�� تم ا��صول عل��ا أثناء املراجعة، يجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �ان امل��ر للم�شأة و��ئ��ا 

التجاري لهذه املعامالت (أو عدم وجود مثل هذا امل��ر) �ش�� إ�� إم�انية الدخول ف��ا �وسيلة إلعداد تقر�ر ما�� 
 )٤٨مغشوش أو إلخفاء اختالس األصول. (راجع: الفقرة أ

لتحقيق االستجابة للمخاطر ال�� تم التعرف عل��ا فيما يتعلق بتجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة، يجب ع�� املراجع تحديد ما إذا  ٢٤٠/٣٣
�ان بحاجة إ�� تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى باإلضافة إ�� تلك املشار إل��ا أعاله (أي عندما ت�ون هناك مخاطر إضافية معينة 

 ).٣٢غط��ا اإلجراءات ال�� تم تنفيذها الس�يفاء املتطلبات املنصوص عل��ا �� الفقرة لتجاوزات اإلدارة ال �

 

من هذا الدليل) و�تم التعامل معهما من هذا  ،اإلدارة �� إثبات اإليرادات خطر�ن مهم�ن (انظر ا��زء الثا�ي، الفصل العاشرجانب من والغش ُيف��ض أن ي�ون التجاوز 
الش�ل التا�� ع�� �عض  املنطلق. ولذلك، توجد إجراءات مراجعة معينة يتم تنفيذها �� �ل مراجعة. وهذه اإلجراءات مو��ة �� االقتباسات املذ�ورة أعاله. و�حتوي 

 املالحظات اإلضافية.
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 ٢-٩/٢الش�ل 
 إجراءات ملواج�ة تجاوزات اإلدارة 

 واختبارها، بناًء ع��: واختيارهامعرفة قيود اليومية والتعديالت األخرى،  قيود اليومية
 فهم آلية إعداد التقر�ر املا�� ا��اصة بامل�شأة وتصميم/تطبيق امل�شأة للرقابة الداخلية؛ 
 :�� النظر 

 خصائص قيود اليومية أو التعديالت األخرى ال�� تنطوي ع�� غش، –
 ال�� تتعلق بفئات خاصة من قيود اليومية وسائر التعديالت، وجود عوامل خطر الغش –
 التقر�ر املا�� عن األ�شطة غ�� املناسبة أو غ�� املعتادة.إعداد االستفسار من األفراد املشارك�ن �� آلية  –

اإلدارة. وقد �شتمل اإلجراءات التقديرات ال�� تتعلق بمعامالت وأرصدة خاصة للتعرف ع�� التح��ات ا��تملة من جانب تفحص  التقديرات
 اإلضافية ع�� ما ي��:

 إعادة النظر �� التقديرات املوضوعة ك�ل؛ 
  فحص بأثر رج�� الج��ادات واف��اضات اإلدارة املتعلقة بالتقديرات ا��اس�ية املهمة ال�� تم إعدادها �� الف��ة تإجراء

 السابقة؛
  تحر�فًا جوهر�ًا �� القوائم املالية.تحديد ما إذا �ان األثر ال��اك�� ير�� ألن ي�ون 

خارج مسار العمل الطبي��. و�شمل هذا إجراء تقييم ملا  تقععتادة أو ال�� املالتوصل إ�� فهم للم��ر التجاري للمعامالت املهمة غ��  املعامالت امل�مة
 ي��:

  ��األ�عاد االقتصادية األساسية للمعاملة؛ترك�� اإلدارة ع�� ا��اجة إ�� معا��ة محاس�ية معينة أك�� من ترك��ها ع 
 التعقيد �ش�ل أك�� من الالزم �� ال��ت�بات ا��يطة بتلك املعامالت؛ 
 مناقشة اإلدارة لطبيعة تلك املعامالت، وا��اسبة ع��ا، مع امل�لف�ن با��وكمة؛ 
  ال��وة أو القوة املالية الالزمة لدعم احتواء املعامالت ع�� أطراف ذات عالقة لم يتم تحديدها سابقًا، أو أطراف ال تمتلك

 ملراجعة؛قيد ااملعاملة دون مساعدة من امل�شأة 
 مع  قيام امل�لف�ن با��وكمة بالفحص أو االعتماد السليم للمعامالت ال�� تنطوي ع�� أطراف ذات عالقة غ�� موحدة

 ، بما �� ذلك امل�شآت ذات الغرض ا��اص؛امل�شأة
 .كفاية التوثيق 

تنفيذ اإلجراءات التحليلية األساس. والنظر �� استخدام أساليب املراجعة بمساعدة ا��اسب للتعرف ع�� العالقات أو املعامالت  اإليراداتإثبات 
 ال�� تنطوي ع�� إيرادات غ�� معتادة أو غ�� متوقعة.

والدفع) وع�� عدم وجود اتفاقات د ذات الصلة (ضوابط القبول وشروط ال�سليم و وطلب املصادقة من العمالء ع�� شروط العق
 جان�ية (ا��ق �� رد املنتج ومبالغ إعادة البيع املضمونة وخالفھ).

إفصاحات القوائم 
 املالية

 تنفيذ إجراءات لتقو�م ما إذا �ان العرض العام للقوائم املالية قد تم وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.

 فيما إذا �انت القوائم املالية معروضة بطر�قة �عكس مناَسبة ما ي��:وعند إجراء هذا التقو�م، يتم النظر 
  ؛األساستص�يف ووصف املعلومات املالية واملعامالت واألحداث وا��االت 
 .و�شمل هذا النظر فيما ي��: عرض القوائم املالية وهي�لها ومحتواها 

 استخدام املصط��ات ال�� يتطل��ا إطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ –
 مستوى التفصيل املطلوب؛ –
 تجميع املبالغ وتفصيلها؛ –
 أسس املبالغ املنصوص عل��ا. –
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 االستجابة للمخاطر املقّيمة ع�� مستوى اإلقرارات٣ /٩

اقتباسات ذات صلة من املعاي��رقم الفقرة
وتوقي��ا ومداها إ�� مخاطر يجب ع�� املراجع أن يصمم و�نفذ إجراءات مراجعة إضافية �س�ند و�ستجيب من حيث طبيع��ا ٣٣٠/٦

مة ع�� مستوى اإلقرارات. (راجع: الفقرات أ )٨أ-٤التحر�ف ا��وهري املقيَّ

 يوفر تقييم املراجع للمخاطر ال�� تم التعرف عل��ا ع�� مستوى اإلقرارات نقطة انطالق ملا ي��:

؛املناسب النظر �� من�� املراجعة 

 اإلضافية. راجع الفصل العاشر، �� ا��زء األول، لالطالع ع�� شرح ُمفّصل إلجراءات املراجعة اإلضافية.تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة

 ة املناسبمن�� املراجع
واإلقرارات.تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية إ�� تقييم ا��اطر ال�� تم التعرف عل��ا ع�� مستوى �ل من القوائم املالية ل�س�ند من�� املراجعة 

�� من�� املراجعة أيضًا ا��اطر ال�� يتم تقييمها ب�ن فئات املعامالت وأرصدة ا��سابات واإلفصاحات ذات األهمية ال�س�ية، فسي�ون هناك اختالف �� الختالف لونظرًا 
اكتمال املعلومات ا��اصة باملبيعات، واستخدام اإلجراءات األساس إقرار األك�� فاعلية. فع�� س�يل املثال، قد ي�ون من املناسب اختبار أدوات الرقابة املطبقة ع�� 

تطبيق من�� قائم ع�� اإلجراءات األساس ��ميع اإلقرارات. و�تمثل العامل الرئ���� هنا �� تطو�ر إجراءات قد يتم لإلقرارات األخرى. وفيما يخص املبالغ املستحقة الدفع، 
 �� تم التعرف عل��ا.مراجعة �ستجيب ع�� نحٍو مناسب للمخاطر ال

و�و�� الش�ل أدناه �عض األمور ال�� يتم مراعا��ا عند وضع من�� املراجعة املناسب ألرصدة ا��سابات أو فئات املعامالت.

١-٩/٣الش�ل 

للغاية. و�� هذه ا��االت، قد ي�ون البديل الوحيد املتاح هو �� امل�شآت األصغر، قد ال توجد أ�شطة رقابة يمكن االعتماد عل��ا أو قد ت�ون تلك األ�شطة محدودة  :م��وظة
 اتباع من�� قائم بالدرجة األو�� ع�� اإلجراءات األساس.

 تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية
مة ع�� مستوى اإلقرارات. و�وفر هذا رابطًا وا��ًا ب�ن �س�ند و�ستجيب إجراءات املراجعة اإلضافية، من حيث طبيع��ا وتوقي��ا ومداها، إ�� مخاطر التحر�ف ا��وهري  املقيَّ

 إجراءات املراجعة اإلضافية ال�� ينفذها املراجع وتقييمھ للمخاطر.

ذا:. و�شمل هوتتمثل ا��طوة األو�� �� استعراض املعلومات ال�� تم ا��صول عل��ا ح�� تار�خھ وال�� س�ش�ل األساس لتصميم إجراءات املراجعة اإلضافية

األساس ستوفر بمفردها ما يكفي من أدلة  اإلجراءاتهل 
 املراجعة املناسبة ع�� مستوى اإلقرارات؟

 �عم ال

ع��  هل من األجدى ا��صول 
أدلة املراجعة من خالل 

اختبارات أدوات الرقابة؟ (ل��د 
مثًال من مدى اإلجراءات 

 األساس)

�عم

 ال

اختبارات أدوات الرقابة

اإلجراءات األساس
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 مة (مثل خطر األعمال وخطر الغش) ع�� مستوى �ل من القوائم املالية واإلقرارات؛  طبيعة وأسباب ا��اطر املقيَّ
  س�ية للقوائم املالية؛الهمية األ أرصدة ا��سابات أو فئات املعامالت أو اإلفصاحات ذات� 
  عندما ال �ستطيع اإلجراءات األساس أن توفر بمفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ع�� ا��اجة (إن وجدت) إ�� تنفيذ اختبارات ألدوات الرقابة. و�حدث هذا

 مستوى اإلقرارات؛
  ستوفر �� حال اختبارها استجابة فّعالة ��اطر ذات صلة فهم املراجع لب�ئة الرقابة وأ�شطة الرقابة. و�صفة خاصة، ما إذا �انت توجد أية أدوات للرقابة الداخلية

مة فيما يخص إقرارًا معينًا؛ال  تحر�ف ا��وهري املقيَّ
  ��معينة، أو قواعد ولوائح محلية.مراجعة طبيعة ومدى إجراءات املراجعة ا��اصة ال�� قد تتطل��ا معاي 

 �عض االعتبارات ا��اصة بالتصميم.�ناًء ع�� املعلومات أعاله، �ستطيع املراجع تحديد طبيعة ومدى اإلجراءات ال�� س�تم تنفيذها. و�حتوي الش�ل أدناه ع�� و 

 ٢-٩/٣الش�ل 

 األثر ع�� تصميم إجراءات املراجعة االعتبار

طبيعة اإلقرار الذي يتم 
 التعامل معھ

 ما هو إجراء املراجعة األ�سب للتعامل مع اإلقرار قيد النظر؟ ُيرا�� �� ذلك:

 الفاعلية 
اختبار أدوات الرقابة، فيما قد  ��قد ت�ون أفضل طر�قة ل��صول ع�� األدلة املتعلقة باكتمال املعلومات ا��اصة باملبيعات 

 يتم ا��صول ع�� األدلة الالزمة لدعم تقو�م ا��زون من خالل اإلجراءات األساس؛

  ��تم ا��صول عل��ايإم�انية االعتماد ع�� األدلة ال 
قد توفر املصادقات ع�� املبالغ املستحقة التحصيل لتحديد فإم�انية االعتماد عل��ا �شأن اإلقرار. من حيث توف�� أدلة أفضل 

 وجودها أدلة أفضل من مجرد التحقق من الفوات�� أو تنفيذ �عض اإلجراءات التحليلية.

مة  ما األسباب الرئ�سية للتقييمات املمنوحة للمخاطر؟ أسباب ا��اطر املقيَّ

ذا النظر �� خصائص ا��انب ذي الصلة �� القوائم املالية، وا��اطر املالزمة ال�� تم التعرف عل��ا وتم تقييمها، وأدوات الرقابة �شمل ه
قد ُينظر �� إجراء اختبارات ألدوات فذات الصلة. و�ذا بدى ا��طر املقّيم منخفضًا ن�يجًة لتصميم وتطبيق أدوات الرقابة ذات الصلة، 

 كد من ا��طر املقّيم، ور�ما ل��د من مدى اإلجراءات األساس ال�� �ان سيلزم تنفيذها لوال ذلك.الرقابة للتأ

 إم�انية االعتماد عل��ا وأك�� مالءمة �شأن �عض ا��اطر ال�� تم تقييم�ا؟من حيث �ل يلزم ا��صول ع�� أدلة مراجعة أفضل  مستوى تقييم ا��طر

. الالزمةإجراءات املراجعة، لتوف�� درجة التأكيد من قد يلزم توسيع نطاق اإلجراءات ا��الية، أو قد يلزم إقرا��ا ببعض األنواع ا��تلفة 
 وجود بند عا�� القيمة ضمن ا��زون، قد يتم إجراء فحص مادي إضافة إ�� التحقق من الوثائق الداعمة.للتأكد من فع�� س�يل املثال، 

املعلومات  مصادر 
 املستخدمة

�ذه قد تكون نظام املعلومات ا��اص بامل�شأة؟  إنتاج�ل إجراءات املراجعة ا��طط ل�ا �عتمد ع�� معلومات غ�� مالية من 
 معلومات يتم ا��صول عل��ا من داخل أو خارج دف�� األستاذ العام ودفاتر األستاذ املساعدة.

دقة املعلومات واكتمالها. وع�� س�يل املثال، �� املبا�ي عالية االرتفاعات، قد ُ�ستخدم عدد إذا �� ذلك، ي�ب�� ا��صول ع�� أدلة عن 
الوحدات اإليجار�ة مضرو�ًا �� األجرة الشهر�ة ملقارنتھ بإجما�� اإليرادات. و�ذا حدث ذلك، سي�ون من املهم ضمان أن عدد الوحدات 

 ع عقود اإليجار املوقعة.اإليجار�ة مطابق للواقع وأن األجرة الشهر�ة تتفق م

إم�انية إجراء االختبارات 
 مزدوجة الغرض

 اختبار ألدوات الرقابة بال��امن مع اختبار للتفاصيل ع�� نفس املعاملة؟نفيذ �ل من الكفاءة ت

قد يتم التحقق أيضًا ع�� س�يل املثال، أثناء التحقق من إحدى الفوات�� ل��صول ع�� أدلة �شأن اعتمادها (اختبارات ألدوات الرقابة)، 
 �� ذات الوقت لدعم ا��وانب األخرى ا��اصة باملعاملة (اختبارات للتفاصيل).

 

 استخدام اإلقرارات عند اختيار مجتمع العينة الذي س�تم اختباره
، وطبيعة اإلجراء، وا��تمع ي س�تم التحقق منھذالالدليل وسيحدد هذا نوع  الذي �س�� ل��صول ع�� أدلة لھ. عند تصميم اإلجراءات، ينظر املراجع �عناية �� طبيعة اإلقرار
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 الذي س�تم اختيار العينة منھ.

عن طر�ق اختيار بنود مدرجة بالفعل ضمن املبالغ املث�تة �� القوائم املالية. وسيوفر اختيار أرصدة  الوجودوع�� س�يل املثال، يتم ا��صول ع�� األدلة املتعلقة بإقرارات 
وفر أي أدلة �شأن لطلب املصادقة عل��ا أدلة �شأن وجود تلك األرصدة. ولكن اختيار البنود املدرجة بالفعل ضمن املبالغ املث�تة �� القوائم املالية لن يمستحقة التحصيل 

 اإلقرارات املتعلقة باالكتمال.

ضمن املبلغ ذي الصلة �� القوائم املالية. ولتحديد ما إذا �انت املبيعات �املة عينة م، يتم اختيار البنود من ب�ن األدلة ال�� �ش�� إ�� ضرورة إدراج بنود االكتمالوفيما يخص 
 �� تم إغفال ذكرها.(أي ال توجد مبيعات غ�� م��لة)، يوفر اختيار أوامر ��ن ومقابل��ا بفوات�� البيع (شر�طة اكتمال أوامر ال��ن) أدلة �شأن املبيعات ال

 
 توقيت اإلجراءات

 إ�� وقت تنفيذ إجراءات املراجعة، أو إ�� الف��ة أو التار�خ الذي ينطبق عليھ دليل املراجعة.�ش�� التوقيت 
 

 ؟��ا�� ��اي��اية الف��ة أو قبل 
زادت احتمالية تنفيذ �وهري، �� معظم ا��االت (و�خاصة مع امل�شآت الصغ��ة)، يتم تنفيذ إجراءات املراجعة �� ��اية الف��ة و�عدها. و�لما ارتفعت مخاطر التحر�ف ا�

 اإلجراءات األساس �� وقت أقرب إ�� ��اية الف��ة أو �عدها.

 و�� �عض ا��االت، قد توجد �عض املزايا لتنفيذ إجراءات املراجعة قبل ��اية الف��ة. ومثال ذلك:
  إجراءات املراجعة اإلضافية؛يوفر الوقت ملواجهة اإلش�اليات وتنفيذ هذا املساعدة �� معرفة األمور املهمة �� مرحلة مبكرة. و 
 أعباء عمل مكتب املراجعة عن طر�ق ترحيل �عض اإلجراءات من املوسم املزدحم إ�� الف��ات ال�� يتوفر ف��ا املز�د من الوقت؛ب�ن وازنة امل 
 املراجعة وتوف�� األدلة وا��داول ال�� أعباء عمل العميل عن طر�ق ا��د من الوقت الالزم �عد ��اية الف��ة للرد ع�� استفسارات ب�ن وازنة امل

 يتم طل��ا؛
 .تنفيذ اإلجراءات دون سابق إعالن أو �� أوقات غ�� متوقعة 

 مراعا��ا عند تحديد ما إذا �انت توجد إجراءات يلزم تنفيذها �� تار�خ أو��. يلزمو�و�� الش�ل التا�� العوامل ال�� 

 ٣-٩/٣لش�ل ا

 عوامل يلزم مراعا��ا 

إجراءات املراجعة قبل تنفيذ 
 ��اية الف��ة

ما مدى جودة ب�ئة الرقابة عمومًا؟ من غ�� املر�� أن ي�ون جرد ا��زون �� تار�خ أو�� ثم تحديثھ تبعًا للتحر�ات (الداخلة وا��ارجة) 
 �افيًا �� حال ضعف ب�ئة الرقابة.

 املعامالت قيد النظر؟ما مدى جودة أدوات الرقابة ا��اصة املطبقة ع�� رصيد ا��ساب أو فئة 

؟ قد يتم �غي�� محتوى امللفات اإللك��ونية �� وقت الحق، أو قد ال تحدث اإلجراءات ال�� متوفرة هل األدلة الالزمة لتنفيذ االختبار
 س�تم مالحظ��ا إال �� أوقات معينة.

 هل تنفيذ اإلجراء قبل ��اية الف��ة يواجھ طبيعة وجوهر ا��طر املقصود؟

 املراجعة؟دليل تعلق بھ يلذي �خ ااإلجراء األو�� يتعامل مع الف��ة أو التار هل 

 تار�خ تنفيذ اإلجراء و��اية الف��ة؟ ب�نما ��م األدلة اإلضافية ال�� س�تطل��ا الف��ة املتبقية 

 

 من ا��زء األول معلومات إضافية عن توقيت اختبارات أدوات الرقابة. ١٠/٥يوفر الفصل 
 

 ��اية الف��ة�عد 
بدرجة االعتماد ع�� الرقابة الداخلية يقل ثّمة إجراءات مراجعة معينة ال يمكن تنفيذها إال عند ��اية الف��ة أو �عدها. و�شمل هذا اإلجراءات ا��اصة بالفصل الزم�� (حيث 

  ) و�عديالت ��اية الف��ة واألحداث الالحقة.كب��ة
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
 ٥٢٠، ٥٠٥، ٣٣٠ .واستخدامها خصائص إجراءات املراجعة اإلضافية

 
 

 ١-١٠/٠الش�ل 

 

 
 

 
 
 

  

اختبارات 
 أدوات الرقابة

 إجراءات املراجعة 
 اإلضافية
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 ألغراض معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات اآلتية املعا�ي املبّ�نة أدناه: ٣٣٠/٤

 اإلجراء األساس: إجراء مراجعة ُمصمم الك�شاف التحر�فات ا��وهر�ة ع�� مستوى اإلقرارات. و�شمل اإلجراءات األساس ما ي��: )أ(
 التفاصيل (ا��اصة بفئات املعامالت وأرصدة ا��سابات واإلفصاحات)؛اختبارات  )١(
 اإلجراءات التحليلية األساس. )٢(

اختبار أدوات الرقابة: إجراء مراجعة مصمم لتقو�م الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة �� منع، أو اك�شاف وت��يح،  )ب(
 التحر�فات ا��وهر�ة ع�� مستوى اإلقرارات.

 

 نظرة عامة ١ /١٠

مة ع�� مستوى اإلقرارات.يو��   هذا الفصل خصائص واستخدامات إجراءات املراجعة اإلضافية ال�� يتم تصميمها استجابة للمخاطر املقيَّ
 

 اإلجراءات األساس

 يقوم املراجع ب�نفيذ اإلجراءات األساس �غية:
  (االكتمال، الوجود، الدقة والتقو�م، العرض) أرصدة ا��سابات وفئات املعامالت األساسية.ال�� تنطوي عل��ا جمع األدلة �شأن اإلقرارات األساسية 
 .اك�شاف التحر�فات ا��وهر�ة 

 للمعامالت �غية: ممثلةو�شمل اإلجراءات األساس املعتادة اختيار رصيد حساب أو عينة 
 إعادة اح�ساب املبالغ امل��لة للتحقق من دق��ا؛ 
  ��تحصيل وا��سابات املصرفية واالس�ثمارات وخالفھ)؛وجود األرصدة (املبالغ املستحقة الاملصادقة ع 
 ضمان ���يل املعامالت �� الف��ة ال��يحة (اختبارات الفصل الزم��)؛ 
 مقارنة املبالغ فيما ب�ن الف��ات و�عضها أو بالتوقعات (اإلجراءات التحليلية)؛ 
 الفحص املادي للوثائق الداعمة (مثل الفوات�� أو عقود البيع)؛ 
 ود املادي لألصول امل��لة (جرد ا��زون)؛مالحظة الوج 
 .(ا��سابات املش�وك �� تحصيلها وا��زون املتقادم) النظر �� كفاية ا��صصات املرصودة لفقدان القيمة 

 
 اختبارات أدوات الرقابة

 الداخلية ال��:يقوم املراجع ب�نفيذ اختبارات أدوات الرقابة ��مع أدلة �شأن الفاعلية ال�شغيلية إلجراءات الرقابة 
  االعتماد ع�� أدوات الرقابة؛ا��طط لھ إقرارات خاصة عندما ي�ون من تتعامل مع 
 .تمنع حدوث أو تك�شف/ت��� األخطاء ا��وهر�ة أو الغش 

 للمعامالت أو الوثائق الداعمة �غية: ممثلةاختيار عينة املعتادة و�شمل اختبارات أدوات الرقابة 
 ة الداخلية ال�� يتم تنفيذها؛مالحظة عمل إجراءات الرقاب 
 الفحص املادي لألدلة ا��اصة ب�نفيذ إجراء الرقابة؛ 
 االستفسار عن كيفية وتوقيت تنفيذ اإلجراء؛ 
 .(ع�� س�يل املثال عندما ي�ون نظام املعلومات محوسبًا) إعادة تنفيذ إجراء الرقابة 

 م أساليب املراجعة بمساعدة ا��اسب.و�مكن أيضًا جمع األدلة املتعلقة �عمل أدوات الرقابة باستخدا
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 اإلجراءات األساس ٢ /١٠

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
�غض النظر عن مخاطر التحر�ف ا��وهري املقّيمة، يجب ع�� املراجع أن يصمم و�نفذ إجراءاٍت أساس ل�ل فئة معامالت ذات أهمية  ٣٣٠/١٨

 )٤٧أ–٤٢�س�ية. (راجع: الفقرات أ�س�ية ول�ل رصيد حساب و�ل إفصاح ذي أهمية 

ساس. (راجع: الفقرات األ راجعة املإجراءات  ضمن�ارجية ا�مصادقة لليجب ع�� املراجع أن ينظر فيما إذا �ان يلزم تنفيذ إجراءات  ٣٣٠/١٩
 )٥١أ–٤٨أ

 يتعلق بآلية إقفال القوائم املالية:يجب أن تتضمن اإلجراءات األساس ال�� ينفذها املراجع إجراءات املراجعة اآلتية فيما  ٣٣٠/٢٠
مضاهاة أو مطابقة املعلومات الواردة �� القوائم املالية مع ال��الت ا��اس�ية ال�� �س�ند إل��ا، بما �� ذلك مضاهاة أو مطابقة  )أ(

ودفاتر األستاذ  املعلومات الواردة �� اإلفصاحات، سواًء تم ا��صول ع�� تلك املعلومات من داخل أو خارج دف�� األستاذ العام
 املساعدة؛

 )٥٢التحقق من قيود اليومية ا��وهر�ة والتعديالت األخرى ال�� تمت أثناء إعداد القوائم املالية. (راجع: الفقرة أ )ب(

إجراءات إذا حدد املراجع أن خطرًا من مخاطر التحر�ف ا��وهري املقّيمة ع�� مستوى اإلقرارات ُ�عد خطرًا مهمًا، فيجب عليھ تنفيذ  ٣٣٠/٢١
أساس �ستجيب لذلك ا��طر �ش�ل خاص. وعندما ي�ون املن�� املتبع ملواجهة خطر مهم ُمؤلفًا فقط من اإلجراءات األساس، فيجب 

 )٥٣أن تتضمن تلك اإلجراءات اختبارات للتفاصيل. (راجع: الفقرة أ

 ية الف��ة املتبقية عن طر�ق تنفيذ ما ي��:�� حالة تنفيذ اإلجراءات األساس �� تار�خ أو��، فيجب ع�� املراجع �غط ٣٣٠/٢٢
 إجراءات أساس، مق��نة باختبارات ألدوات الرقابة فيما يخص الف��ة املتخللة؛ أو )أ(
 إجراءات أساس إضافية فقط، إذا رأى املراجع أ��ا �افية، )ب(

 )٥٧أ–٥٤��اية الف��ة. (راجع: الفقرات أتوفر أساسًا معقوًال لتمديد نطاق است�تاجات املراجعة ل�شمل الف��ة من التار�خ األو�� ح�� 

م ما إذا  ٣٣٠/٢٣ �� حالة اك�شاف تحر�فات �� تار�خ أو��، لم يكن يتوقعها املراجع عند تقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري، فيجب عليھ أن ُيقّوِ
إلجراءات األساس ال�� �غطي �انت هناك حاجة لتعديل تقييم ا��طر ذي العالقة و�عديل الطبيعة أو التوقيت أو املدى ا��طط ل

 )٥٨الف��ة املتبقية. (راجع: الفقرة أ

 مو�� أدناه.يقوم املراجع بتصميم اإلجراءات األساس الك�شاف التحر�فات ا��وهر�ة ع�� مستوى اإلقرارات. و�وجد نوعان من اإلجراءات األساس، كما هو 

 ١-١٠/٢الش�ل 

 الوصف اإلجراء
ل��صول ع�� أدلة مراجعة  هذه اإلجراءات القوائم املالية. و�تم استخدام املبالغ املث�تة �� تؤ�دإجراءات مصممة ��مع األدلة ال��  اختبارات التفاصيل

 �شأن اإلقرارات مثل اإلقرارات املتعلقة بالوجود والدقة والتقو�م.

اإلجراءات التحليلية 
 األساس

املبالغ املث�تة �� القوائم املالية عن طر�ق استخدام العالقات ال�� يمكن الت�بؤ ��ا ب�ن �ل من البيانات املالية  لتأييدإجراءات مصممة 
 قابلة للتطبيق �� الغالب ع�� األ��ام الكب��ة من املعامالت ال�� يمكن الت�بؤ ��ا ع�� مدى الوقت.هذه اإلجراءات وغ�� املالية. و 

 

 اختبارات التفاصيل
مة، ينظر املراجع �� عدة أمور، كما هو مو�� أدناه.عند   تصميم اإلجراءات األساس لالستجابة للمخاطر املقيَّ
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 ٢-١٠/٢الش�ل 

 الوصف األمر

�ل فئة معامالت ذات 
و�ل رصيد  ،أ�مية �س�ية

حساب و�ل إفصاح ذي 
 أ�مية �س�ية

مةيلزم مراعاة هذا ا��انب �غض النظر عن مخاطر التحر�ف ا��وهري   املقيَّ

إجراءات املراجعة 
 املطلو�ة

من ا��زء األول  ١٥إ��  ١١�شمل هذا أي إجراءات خاصة ضرور�ة لالل��ام بمعاي�� املراجعة و�أي متطلبات محلية. وتحتوي الفصول من 
 ع�� م��ص ببعض تلك اإلجراءات. و�شمل اإلجراءات املطلو�ة:

  األخرى ال�� تمت أثناء إعداد القوائم املالية؛التحقق من قيود اليومية ا��وهر�ة والتعديالت 

  ؛٩/٢مواجهة تجاوزات اإلدارة (انظر ا��زء األول، الفصل( 

  �� مطابقة املعلومات �� القوائم املالية بال��الت ا��اس�ية األساسية. و�شمل هذا مضاهاة أو مطابقة املعلومات الواردة
 داخل أو خارج دف�� األستاذ العام ودفاتر األستاذ املساعدة. اإلفصاحات باملعلومات ال�� تم ا��صول عل��ا من

ا��اجة إ�� إجراءات 
 املصادقة ا��ارجية

��صول ع�� مصادقات خارجية للتعامل مع اإلقرارات املرتبطة بأرصدة ا��سابات وعناصرها (األرصدة املصرفية لالنظر �� ا��اجة 
 ) أو أمور أخرى مثل:واالس�ثمارات واملبالغ املستحقة التحصيل وخالفھ

 شروط االتفاقيات والعقود؛ 

 املعامالت ب�ن امل�شأة واألطراف األخرى؛ 

  "��عقود البيع). ��األدلة املتعلقة �عدم وجود ظروف معينة (مثل عدم وجود "اتفاق جان 

 انظر أيضًا النقاش املتعلق باملصادقات ا��ارجية الوارد أدناه.

تصميم وتنفيذ اإلجراءات األساس (اختبارات التفاصيل) ال�� �ستجيب بصفة خاصة للمخاطر ال�� تم التعرف عل��ا وتوفر مستوى  ا��اطر امل�مة
 ارتباط املراجعة.�� التأكيد املرتفع املطلوب 

 األمور الرئ�سة للمراجعة
 (عند االقتضاء)

) وتحديد أمور رئ�سة للمراجعة، يلزم تقديم وصف وا�� ل�ل أمر من هذه األمور جنبًا إ�� جنب مع ٧٠١�� حال انطباق معيار املراجعة (
 �� القوائم املالية.يلزم اإلفصاح ع��ا استجابة املراجع لها. و�لزم أيضًا تحديد وتناول املعلومات ا��اصة باألمور الرئ�سة للمراجعة ال�� 

�� حال تنفيذ اإلجراءات قبل ��اية الف��ة، يلزم التعامل مع الف��ة املتبقية عن طر�ق تنفيذ إجراءات أساس، مق��نة باختبارات ألدوات  التوقيت
 الرقابة أو بإجراءات أساس إضافية توفر أساسًا معقوًال لتمديد نطاق است�تاجات املراجعة ل�شمل الف��ة من التار�خ األو�� ح�� ��اية

 و�� حال التعرف �� تار�خ أو�� ع�� تحر�فات غ�� متوقعة، يلزم النظر �� �عديل با�� اإلجراءات ا��طط لها. الف��ة.

 

مة، قد ينفذ املراجع:  عند تحديد اإلجراءات األساس األك�� استجابًة للمخاطر املقيَّ
 اختبارات للتفاصيل فحسب؛ أو 
  وجود مخاطر تحر�ف جوهري مهمة؛ أوإجراءات تحليلية أساس فحسب �� حال عدم 
 .مز�ج من اختبارات التفاصيل واإلجراءات التحليلية األساس 

أو ال�سب (مثل البيانات امل��لة م��ا توقعاتھ �شأن املبالغ  تجالعتماد ع�� البيانات ال�� است�وعند تنفيذ اإلجراءات التحليلية األساس، يتع�ن ع�� املراجع تحديد مدى إم�انية ا
 املالية). غ��

 

 تنفيذ اإلجراءات األساس �� تار�خ أو��
ت الرقابة، لتغطية الف��ة املتبقية. عند تنفيذ اإلجراءات األساس �� تار�خ أو��، ي�ب�� ع�� املراجع تنفيذ إجراءات أساس إضافية، أو إجراءات أساس مق��نة باختبارات ألدوا
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املراجعة ل�شمل الف��ة من التار�خ األو�� ح�� ��اية الف��ة، و�حد من خطر عدم اك�شاف التحر�فات املوجودة �� ��اية و�وفر هذا أساسًا معقوًال لتمديد نطاق است�تاجات 
 الف��ة. ولكن إذا �انت اإلجراءات األساس بمفردها لن ت�ون �افية، في�ب�� أيضًا تنفيذ اختبارات ألدوات الرقابة ذات الصلة.

 
 التار�خ األو�� و��اية الف��ةإجراءات التعامل مع الف��ة ب�ن 

 دوات الرقابة، للتعامل مع الف��ة ب�ن التار�خ األو�� و��اية الف��ة، ُيرا�� ما ي��:أل عند تصميم اإلجراءات األساس، أو اإلجراءات األساس املق��نة باختبارات 
 مقارنة املعلومات �� ��اية الف��ة باملعلومات املقابلة لها �� التار�خ األو��؛ 
 يل فيما يخص الف��ة تحديد املبالغ ال�� تبدو غ�� معتادة. و��ب�� التحري عن هذه املبالغ عن طر�ق تنفيذ إجراءات تحليلية أساس إضافية أو اختبارات للتفاص

 املتخللة؛
 دة ا��سابات املعنية يمكن الت�بؤ بدرجة معقولة إجراءات تحليلية أساس، ُينظر فيما إذا �انت أرصدة ��اية الف��ة لفئات املعامالت أو أرصتنفيذ عند التخطيط ل

 بمبلغها ووز��ا ال�س�� وم�ونا��ا؛
  ا��اسبة.ُينظر �� إجراءات امل�شأة لتحليل و�عديل فئات املعامالت أو أرصدة ا��سابات �� التوار�خ األولية ولتعي�ن فواصل زمنية سليمة ألغراض 

 
 � الف��ات السابقةاستخدام اإلجراءات األساس ال�� تم تنفيذ�ا �

لمراجعة، ولكنھ ال يوفر عادًة سوى قد ي�ون استخدام أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا من اإلجراءات األساس ال�� تم تنفيذها �� الف��ات السابقة مفيدًا �� التخطيط ل
هناك صلة مستمرة ح�� السنة ا��الية مثل سعر الت�لفة لألصول غ�� املتداولة أو أدلة مراجعة محدودة، أو ال يوفر أية أدلة ع�� اإلطالق، للف��ة ا��الية (ما لم تكن 

 تفاصيل العقود).

 
 املراجعة الداخلية

 عندما يخطط املراجع الستخدام عمل وظيفة املراجعة الداخلية، فإنھ من املفيد مناقشة األمور التالية:
 توقيت العمل املطلوب؛ .١
 املراجعة؛طبيعة العمل املنفذ ومدى �غطية  .٢
 األهمية ال�س�ية للقوائم املالية ك�ل، واألهمية ال�س�ية للتنفيذ؛ .٣
 الطرق املق��حة الختيار البنود وأ��ام العينات؛ .٤
 توثيق العمل املنفذ؛ .٥
 التقر�ر.�عداد إجراءات الفحص و  .٦

 

 املصادقات ا��ارجية ٣ /١٠

 أ�داف املعيار رقم الفقرة
املصادقة ا��ارجية، هو تصميم وتنفيذ مثل هذه اإلجراءات ل��صول ع�� أدلة مراجعة مالئمة هدف املراجع عند استخدام إجراءات  ٥٠٥/٥

 وُ�مكن االعتماد عل��ا.

 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 ا��ارجية، بما �� ذلك:عند استخدام إجراءات املصادقة ا��ارجية، يجب ع�� املراجع أن يحافظ ع�� تطبيق الرقابة ع�� طلبات املصادقة  ٥٠٥/٧

 )١تحديد املعلومات ال�� س�تم املصادقة عل��ا أو طل��ا؛ (راجع: الفقرة أ )أ(
 )٢اختيار الطرف املناسب الذي سيقوم باملصادقة؛ (راجع: الفقرة أ )ب(
إلعادة إرسال تصميم طلبات املصادقة، بما �� ذلك تحديد أن الطلبات ُمعنونة �ش�ل سليم، وأ��ا تحتوي ع�� املعلومات الالزمة  )ج(

 )٦أ–٣الردود إ�� املراجع مباشرًة؛ (راجع: الفقرات أ
 )٧إرسال الطلبات، بما �� ذلك طلبات املتا�عة، عند االنطباق، إ�� الطرف القائم باملصادقة. (راجع: الفقرة أ )د(
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ي��:�� حالة رفض اإلدارة السماح للمراجع بإرسال طلب مصادقة، فيجب ع�� املراجع القيام بما  ٥٠٥/٨
االستفسار عن األسباب ال�� دعت اإلدارة إ�� هذا الرفض، والس�� ل��صول ع�� أدلة مراجعة �شأن ��ة هذه األسباب ومعقولي��ا؛  )أ(

 )٨(راجع: الفقرة أ
تقو�م ما ي��تب ع�� رفض اإلدارة من آثار ع�� تقييم املراجع ��اطر التحر�ف ا��وهري ذات الصلة، بما �� ذلك خطر الغش، وع��  )ب(

 )٩طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة األخرى؛ (راجع: الفقرة أ
 )١٠تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة مصممة ل��صول ع�� أدلة مراجعة مالئمة وُ�مكن االعتماد عل��ا. (راجع: الفقرة أ )ج(

لم يكن املراجع قادرًا ع�� ا��صول ع�� أدلة إذا خلص املراجع إ�� عدم معقولية رفض اإلدارة السماح لھ بإرسال طلب املصادقة، أو إذا  ٥٠٥/٩
جعة مراجعة مالئمة وُ�مكن االعتماد عل��ا من خالل إجراءات مراجعة بديلة، فيجب عليھ أن يتواصل مع امل�لف�ن با��وكمة وفقًا ملعيار املرا

 ).٧٠٥ًا ملعيار املراجعة (). و�جب ع�� املراجع أيضًا أن يحدد ما ي��تب ع�� ذلك من آثار ع�� املراجعة ورأيھ وفق٢٦٠(

إذا حدد املراجع عوامل تث�� ش�و�ًا حول إم�انية االعتماد ع�� الرد ع�� طلب مصادقة، فيجب عليھ ا��صول ع�� أدلة مراجعة إضافية  ٥٠٥/١٠
 )١٦أ–١١إلزالة تلك الش�وك. (راجع: الفقرات أ

االعتماد عليھ، فيجب عليھ تقو�م ما ي��تب ع�� ذلك من آثار ع�� تقييم مخاطر إذا قرر املراجع أن الرد ع�� طلب املصادقة ال ُيمكن  ٥٠٥/١١
 )١٧(راجع: الفقرة أ  التحر�ف ا��وهري ذات الصلة، بما �� ذلك خطر الغش، وع�� طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة األخرى.

بديلة ل��صول ع�� أدلة مراجعة مالئمة وُ�مكن االعتماد عل��ا. (راجع: �� حالة عدم الرد، يجب ع�� املراجع أن ينفذ إجراءات مراجعة  ٥٠٥/١٢
 )١٩أ–١٨الفقرات أ

إذا قرر املراجع أن الرد ع�� طلب املصادقة اإليجابية ضروري ل��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فإن إجراءات املراجعة  ٥٠٥/١٣
إل��ا املراجع. و�� حالة عدم حصول املراجع ع�� تلك املُصادقة، فيجب عليھ أن يحدد ما ي��تب البديلة لن توفر أدلة املراجعة ال�� يحتاج 

 )٢٠). (راجع: الفقرة أ٧٠٥ع�� ذلك من آثار ع�� املراجعة ورأيھ وفقًا ملعيار املراجعة (

 )٢٢، أ٢١د تحر�فات. (راجع: الفقرت�ن أيجب ع�� املراجع أن يتحرى عن االست�ناءات لتحديد ما إذا �انت ُ�عد مؤشرًا ع�� وجو  ٥٠٥/١٤

توفر املصادقات السلبية أدلة مراجعة أقل إقناعًا من املصادقات اإليجابية. و�التا��، يجب أال �ستخدم املراجع طلبات املصادقات  ٥٠٥/١٥
م ع�� مستوى اإلقرارات  ما لم يتحقق جميع ما ي��: (راجع: السلبية �إجراء مراجعة أساس وحيد ملواجهة خطر التحر�ف ا��وهري املُقيَّ

 )٢٣الفقرة أ
م خطر التحر�ف ا��وهري عند مستوى منخفض، وحصل ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما  )أ( أن ي�ون املراجع قد قيَّ

 يتعلق بالفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة باإلقرار؛
ات املصادقة السلبية ع�� عدد كب�� من أرصدة ا��سابات أو املعامالت أو ا��االت أن �شتمل مجتمع عينة البنود ا��اضعة إلجراء )ب(

 الصغ��ة املتجا�سة؛
 أن ي�ون معدل االست�ناء املتوقع منخفضًا جدًا؛ )ج(
 أال ي�ون املراجع ع�� علم بوجود ظروف أو أحوال قد ت�س�ب �� تجاهل مستل�� طلبات املصادقة السلبية لتلك الطلبات. )د(

ن من يجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �انت نتائج إجراءات املصادقة ا��ارجية توفر أدلة مراجعة مالئمة وُ�مكن االعتماد عل��ا، أو ما إذا �ا ٥٠٥/١٦
 )٢٥، أ٢٤الضروري ا��صول ع�� أدلة مراجعة إضافية. (راجع: الفقرت�ن أ

اكتمال االل��امات ووجود األصول. وقد توفر املصادقات ا��ارجية أيضًا أدلة عّما إذا �انت املبالغ قد تم  ُ�ستخدم املصادقات ا��ارجية �� الغالب لتوف�� أدلة مراجعة �شأن
�م مثل إم�انية اس��داد املبالغ ���يلها بدقة �� ال��الت ا��اس�ية (الدقة) و�� الف��ة املناسبة (الفصل الزم��). ول�س للمصادقات شأن كب�� �� مواجهة إش�االت التقو 

 املستحقة التحصيل أو تقادم ا��زون ا��تفظ بھ.

 ومن ا��االت النموذجية ال�� توفر ف��ا إجراءات املصادقة ا��ارجية أدلة مراجعة مالئمة ما ي��:
 األرصدة املصرفية واملعلومات األخرى ذات الصلة بالعالقات املصرفية؛ 
 أرصدة املبالغ املستحقة التحصيل وشروطها؛ 
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 تفظ بھ أطراف ثالثة �� مستودعات عامة ���ن معا��تھ أو ع�� س�يل األمانة؛ا��زون الذي تح 
  أو كضمان؛ل��فظ األم�ن سندات امللكية العقار�ة ال�� يحتفظ ��ا ا��امون أو املمولون 
  مها ح�� تار�خ قائمة املركز املا��؛ييتم �سلاالس�ثمارات ا��تفظ ��ا �ش�ل آمن عند أطراف ثالثة، أو ال�� تم شراؤها من سماسرة األوراق املالية، ولكن لم 
 املبالغ املستحقة للمقرض�ن، بما �� ذلك شروط السداد ذات الصلة واالتفاقات التقييدية؛ 
 .أرصدة املبالغ املستحقة السداد وشروطها 

 قد يقوم املراجع بمراعا��ا. اً و�و�� ا��دول التا�� أمور 

 ١-١٠/٣الش�ل 

 الوصف األمر
 هل توجد فرصة ل��صول ع�� أدلة مراجعة �شأن أمور أخرى مهمة �� نفس الوقت (مثل شروط العقد وما إ�� ذلك)؟ الغرضمزدوجة االختبارات 

التأكد من معرفة الطرف 
 باملوضوع محل املصادقة

 س��يد إم�انية االعتماد ع�� الردود إذا �ان ال��ص الذي قدمها مطلعًا ع�� املوضوع محل املصادقة.

الطرف القائم قدرة 
باملصادقة ع�� الرد أو رغبتھ 

 �� ذلك

 لطرف القائم باملصادقة:أن االنظر �� إم�انية االعتماد ع�� األدلة ال�� يتم ا��صول عل��ا إذا �ان من ا��تمل 
  تحمل املسؤولية؛ أوبيقبل لن 
 للوقت؛ أو اً ��ى الرد باهظ الت�لفة أو مس��ل�س 
 ؛ أوالقانونية �شأن املساءلةت�ون لديھ مخاوف س 
 يحاسب عن املعامالت �عمالت مختلفة؛ أوس 
 يتعامل مع طلبات املصادقة بأهمية. لن 

موضوعية الطرف القائم 
 باملصادقة

النظر �� إم�انية االعتماد ع�� األدلة ال�� يتم ا��صول عل��ا إذا �ان الطرف القائم باملصادقة طرفًا ذا عالقة. و�� هذه ا��الة، 
 ي��:ُيرا�� ما 

  املصادقة ع�� املز�د من التفاصيل املتعلقة باملوضوع محل املصادقة، مثل شروط اتفاقيات البيع بما �� ذلك التوار�خ
 وأي حقوق تتعلق برد املنتجات وشروط ال�سليم؛

 تغي��ات استكمال املصادقة باالستفسار من املوظف�ن غ�� املالي�ن عن املوضوع محل املصادقة، �االستفسار مثًال عن ال
 ال�� تمت �� اتفاقيات البيع وشروط ال�سليم.

)، تز�د إم�انية االعتماد ع�� أدلة املراجعة بوجھ عام عندما يتم ا��صول عل��ا من مصادر ٣١)، فقرة أ٥٠٠است�ناءات (انظر معيار املراجعة (احتمال وجود من رغم بال
الكتابية ع�� طلبات املصادقة ال�� يتم استالمها �ش�ل مباشر من أطراف ثالثة غ�� ذات عالقة �� تخفيض خطر ، قد �ساعد الردود خارج امل�شأة. ولهذامن مستقلة 

 التحر�ف ا��وهري �� اإلقرارات ذات الصلة إ�� مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها.

 املصادقة كما هو مو�� أدناه.املتطلبات ا��اصة بو�مكن ت��يص 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ٢-١٠/٣الش�ل 

 الوصف األمر

السيطرة ع�� آلية 
 املصادقة

 �شمل هذا:
 النظر �� املعلومات ال�� س�تم املصادقة عل��ا أو طل��ا؛ 
 اختيار الطرف املناسب الذي سيقوم باملصادقة؛ 
 لسماح بإرسال املصادقات. و�شمل هذا النظر �� اآلثار امل��تبة ع�� ذلك الرفض �� لمن جانب اإلدارة  تقو�م أسباب أي رفض

 اآلن؛ضرور�ة ا��اطر املقيمة واحتمالية الغش و�جراءات املراجعة اإلضافية ال�� أصبحت 
 تصميم طلبات املصادقة؛ 
 إرسال الردود إ�� املراجع مباشرًة؛ تحديد أن الطلبات ُمعنونة �ش�ل سليم، وأ��ا تحتوي ع�� املعلومات الالزمة إلعادة 
  إ�� الطرف القائم باملصادقة.االقتضاءإرسال الطلبات، بما �� ذلك طلبات املتا�عة عند ، 

�ل يمكن االعتماد 
 ع�� الردود؟

 �� حال وجود عوامل تث�� ش�و�ًا حول إم�انية االعتماد ع�� الرد:
  تأكيدها؛ا��صول ع�� أدلة مراجعة إضافية إلزالة الش�وك أو 
 النظر �� أثر الغش وسائر اآلثار ع�� ا��اطر املقيمة؛ 
 .التحري عن االست�ناءات لتحديد ما إذا �انت �ش�� إ�� وجود تحر�فات 

أي عند عدم ا��صول ع�� 
 رد

 تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة (إن أمكن) ل��صول ع�� أدلة مراجعة مالئمة وُ�مكن االعتماد عل��ا.

 هل نتائج إجراءات املصادقة ا��ارجية توفر ما هو مطلوب من أدلة املراجعة املالئمة وال�� يمكن االعتماد عل��ا؟ ال�ليةتقو�م النتائج 

 

 اإلجراءات التحليلية األساس ٤ /١٠
 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
مق��نة باختبارات التفاصيل، �إجراءات أساس وفقًا ملعيار عند تصميم وتنفيذ اإلجراءات التحليلية األساس، سواًء بمفردها أو  ٥٢٠/٥

 )٥، أ٤)، يجب ع�� املراجع: (راجع: الفقرت�ن أ٣٣٠املراجعة (
تحديد مدى مناسبة إجراءات تحليلية أساس معينة إلقرارات محددة، مع األخذ �� ا��سبان مخاطر التحر�ف ا��وهري  )أ(

مة واختبارات التفاصيل، إن وجدت، لهذ  )١١أ - ٦ه اإلقرارات؛ (راجع: الفقرات أاملُقيَّ
تقو�م إم�انية االعتماد ع�� البيانات ال�� است�تج م��ا املراجع توقعاتھ �شأن ال�سب أو املبالغ امل��لة، مع األخذ �� ا��سبان  )ب(

 )١٤أ–١٢رات أمصدر املعلومات املتاحة وقابلية مقارن��ا وطبيع��ا ومالءم��ا وأدوات الرقابة ع�� إعدادها؛ (راجع: الفق
وضع توقع لل�سب أو املبالغ امل��لة، وتقو�م ما إذا �ان التوقع دقيقًا �ش�ل �اٍف لتحديد أي تحر�ف قد ي�س�ب، بمفرده أو عند  )ج(

 )١٥اق��انھ �غ��ه، �� أن ت�ون القوائم املالية محرفة �ش�ل جوهري؛ (راجع: الفقرة أ
. ٧ة والقيم املتوقعة، دون إجراء املز�د من التحري وفقًا ملتطلبات الفقرة تحديد مبلغ أي فرق يمكن قبولھ ب�ن املبالغ امل��ل )د(

 )١٦(راجع: الفقرة أ

علومات ال�� تم ا��صول عل��ا من فهم تنطوي اإلجراءات التحليلية األساس ع�� مقارنة املبالغ أو العالقات املوجودة �� القوائم املالية بتوقعات يتم تحديدها بناًء ع�� امل
 امل�شأة، وأدلة املراجعة األخرى.

املعامالت، فإن اإلجراءات التحليلية األساس قد توفر بمفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. ولكن إذا �ان  اتفئإحدى ا��اطر املالزمة فيما يخص �� حال انخفاض و
ذ أيضًا اختبارات لتلك األدوات. وعند مواجهة ا��اطر املهمة، سي�ون من الالزم إقران أي ا��طر املقّيم منخفضًا �س�ب أدوات الرقابة ذات الصلة، فإن املراجع ينف

 استخدام لإلجراءات التحليلية باختبارات أساس أخرى أو اختبارات أخرى ألدوات الرقابة.
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لتحر�ف ا��وهري �� اإلقرار ذي الصلة إ�� مستوى منخفض والستخدام إجراء تحلي�� �إجراء أساس، ي�ب�� ع�� املراجع تصميم اإلجراء لتخفيض خطر عدم اك�شاف ا
مال وجود تحر�ف جوهري، سواًء بدرجة يمكن قبولها. و�ع�� هذا أن التوقع ا��اص بما ي�ب�� أن ي�ون عليھ املبلغ امل��ل يجب أن ي�ون دقيقًا بما يكفي لإلشارة إ�� احت

 بمفرده أو عند اق��انھ بتحر�فات أخرى.

 
 ١-١٠/٤الش�ل 

خفيض خطر األثر ع�� ت
 املراجعة

 
 الوصف

(انخفاض  فّعال بدرجة كب��ة
مستوى خطر تحر�ف املبلغ 

 امل��ل)

أن ي�ون املصدر الرئ���� لألدلة املتعلقة بأحد إقرارات القوائم املالية. وهو يث�ت "بفاعلية" املبلغ امل��ل. هو اإلجراء املراد من 
 فيتم استكمال اإلجراء بإجراءات أخرى مناسبة. ولكن إذا �ان ا��طر الذي ينطوي عليھ اإلقرار مهمًا،

 أن يدعم فقط األدلة ال�� يتم ا��صول عل��ا من اإلجراءات األخرى. و�تم الوصول إ�� مستوى تأكيد متوسط.هو من اإلجراء املراد  فّعال بدرجة متوسطة

 .فحسب سابقة، مفيدة ولك��ا توفر مستوى تأكيد محدود، مثل مقارنة مبلغ �� الف��ة ا��الية بف��ة األساسيةُ�عد اإلجراءات  محدود

 األساليب

اختيار األسلوب األ�سب لتوف�� مستو�ات التأكيد والدقة امل�شودة. و�شمل تلك هو أساليب محتملة يمكن استخدامها لتنفيذ اإلجراءات التحليلية. والهدف توجد عدة 
 األساليب:

 تحليل ال�سب؛ 
 ؛السائدة تحليل االتجاهات 
 تحليل نقطة التعادل؛ 
 تحليل األنماط؛ 
 .تحليل االنحدار 

حليل االنحدار است�تاجات ل�ل أسلوب نقاط قوتھ ونقاط ضعفھ ال�� يتع�ن ع�� املراجع مراعا��ا عند تصميم اإلجراءات التحليلية. فقد توفر األساليب املعقدة مثل تو 
مثل ضرب عدد الشقق �� أسعار اإليجارات املعتمدة (حسب عقود اإليجار) و�عديل الن�يجة  �سيط يوفر أسلوبقد ف. ومع ذلك، ة��لامللغ ابأحد املموثوقة إحصائيًا �شأن 

 تبعًا لعدد الوحدات الفعلية الشاغرة تقديرًا دقيقًا و�مكن االعتماد عليھ إليرادات اإليجار.

 ٢-١٠/٤الش�ل 

 عوامل يلزم مراعا��ا
تصميم اإلجراءات 
 التحليلية األساس

 مناسبة اإلجراء �� ضوء طبيعة اإلقرارات.مدى 
أو ال�سب. و�تطلب امل��لة م��ا التوقعات املتعلقة باملبالغ ُ�ست�تج مدى إم�انية االعتماد ع�� البيانات (الداخلية أو ا��ارجية) ال�� 

نفيذ إجراءات مراجعة خاصة أخرى، هذا إجراء اختبارات لدقة ووجود واكتمال املعلومات األساسية مثل اختبارات أدوات الرقابة أو ت
 قد ي�ون من بي��ا استخدام أساليب املراجعة بمساعدة ا��اسب.

 ما إذا �انت التوقعات دقيقة بما يكفي لتحديد التحر�فات ا��وهر�ة بمستوى التأكيد املرجو.

 ب�ن املبالغ امل��لة والقيم املتوقعة. ايمكن قبولهأي فروقات مبلغ 

 مراعا��انقاط يلزم 

املستو�ات مستو�ات منفصلة بناًء ع�� مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليھ. وهذه  ةألغراض التخطيط للمراجعة، يمكن تجميع اإلجراءات التحليلية األساس �� ثالث
 مو��ة أدناه.
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 التعامل مع�ا�ساؤالت يلزم 
ذات تحــديــد عالقــات 

 مع�� ب�ن املعلومات
 ن ب�ئة مستقرة؟عهل العالقات ناشئة 

 .قد ال يمكن وضع توقعات دقيقة و�مكن االعتماد عل��ا �� الب�ئة الدائمة التغ�� أو غ�� املستقرة 

 هل العالقات مدروسة ع�� مستوى تفصي��؟
  االعتماد عل��ا بدرجة أك�� مما إذا �انت مجملة. توقعات دقيقة و�مكناملفصلة وفر املبالغ تقد 

 هل توجد عوامل �عادل �عضها أثر البعض اآلخر أو هل يوجد �عقيد ب�ن م�ونات شديدة اإليجاز مما قد ي��ب تحر�فًا جوهر�ًا؟

 هل تنطوي العالقات ع�� بنود تخضع لتقدير اإلدارة؟
 أو توقعات تقل إم�انية االعتماد عل��ا. �� هذه ا��الة، قد توفر البنود توقعات أقل دقة 

مع مستو�ات التأكيد والدقة املراد استمدادها من اإلجراء التحلي��. وقد ي�ون من  ةاالعتماد ع�� البيانات املستخدمة لوضع التوقعات م�سقت�ون درجة إم�انية يلزم أن 
 �� تنفيذ اختبارات ألدوات الرقابة الضروري أيضًا تنفيذ إجراءات تحليلية أخرى لتحديد ما إذا �انت البيانات األساسية يمكن االعتماد عل��ا بدرجة �افية. وقد ُينظر أيضاً 

 أخرى مثل اكتمال البيانات ووجودها ودق��ا.للتعامل مع إقرارات 
 

 ع�� املعلومات غ�� املالية بال��امن مع اختبارات أدوات الرقابة األخرى.املطبقة و�مكن �� الغالب اختبار الرقابة الداخلية 

 ٣-١٠/٤الش�ل 

 �ساؤالت يلزم التعامل مع�ا
�ل البيانات يمكن 

االعتماد عل��ا بدرجة 
�افية لتحقيق �دف 

 املراجعة؟

 هل البيانات قد تم ا��صول عل��ا من مصادر من داخل امل�شأة، أو من مصادر مستقلة من خارج امل�شأة؟
  تز�د إم�انية االعتماد ع�� أدلة املراجعة (مع �عض االست�ناءات) عندما يتم ا��صول عل��ا من مصادر مستقلة من خارج

 امل�شأة.

 امل�شأة قام بإعدادها أ��اص غ�� مسؤول�ن �ش�ل مباشر عن دق��ا؟هل البيانات ال�� من مصادر من داخل 
 .هذه ا��الة، ُينظر �� تنفيذ إجراءات إضافية للتحقق من الدقة �� 

 هل تم إعداد البيانات بموجب نظام يمكن االعتماد عليھ ُتطبق عليھ رقابة داخلية �افية؟
 مع بيانات امل�شأة؟ هل تتوفر بيانات عامة ع�� مستوى الصناعة ملقارن��ا

 هل خضعت البيانات الختبارات مراجعة �� الف��ة ا��الية أو الف��ات السابقة؟
 هل توقعات املراجع �شأن املبالغ امل��لة قد تم وضعها بناًء ع�� مجموعة متنوعة من املصادر؟

 

اختبارات أساس ع�� البيانات األساسية لتحديد ما إذا �ان يمكن االعتماد عل��ا بدرجة �افية، أو ، يطبق املراجع در البيانات املستخدملتجنب االعتماد غ�� امل��ر ع�� مص
 يخت�� الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة الداخلية املطبقة ع�� اكتمال البيانات ووجودها ودق��ا.

األصناف املنتجة) عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية. و�التا��، يحتاج املراجع إ�� أساس مناسب بيانات غ�� مالية (ع�� س�يل املثال، كميات وأنواع ُ�ستخدم و�� �عض ا��االت، 
 لتحديد ما إذا �انت البيانات غ�� املالية يمكن االعتماد عل��ا بدرجة �افية ألغراض تنفيذ اإلجراءات التحليلية.

 
 الفروقات عن التوقعات

. ال�� حددها املراجعتنفيذ لات املراجع، ينظر املراجع �� مستوى التأكيد الذي ��دف اإلجراءات إ�� توف��ه واألهمية ال�س�ية لعند وجود فروقات ب�ن املبالغ امل��لة وتوقع
 و�أي حال من األحوال، يلزم أن ي�ون مبلغ الفرق الذي يمكن قبولھ دون إجراء املز�د من التحري أقل من األهمية ال�س�ية للتنفيذ.

 املستخدمة للتحري ما ي��: وقد �شمل اإلجراءات
 إعادة النظر �� الطرق والعوامل املستخدمة �� وضع التوقعات؛ 
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  فروقات وتقييم ردود اإلدارة، مع مراعاة الفهم الذي توصل إليھ املراجع ألعمال امل�شأة أثناء املراجعة؛الاالستفسار من اإلدارة عن أسباب 
  املقدمة من اإلدارة.تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى لتأييد التوضيحات 

 ن�يجة لهذا التحري، قد يخلص املراجع إ�� ما ي��:
 واملبالغ امل��لة ال تمثل تحر�فات؛ أو ھأن الفروقات ب�ن توقعات 
  جوهري من عدمھ.أن الفروقات قد تمثل تحر�فات، و�لزم تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية ل��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن وجود تحر�ف 
 

 أمثلة لإلجراءات التحليلية األساس الفّعالة

 ٤-١٠/٤الش�ل 

 العالقة واإلجراء املبلغ �� القوائم املالية

 تطبيق سعر البيع ع�� الكميات امل��ونة املبيعات

 واالس�بعادات.تطبيق معدل االس�نفاد ع�� أرصدة األصول الرأسمالية، مع مراعاة أثر اإلضافات  مصروفات االس�نفاد

 الت�اليف غ�� املباشرةعنصر 
 �� ا��زون

 الفعلية.املباشرة الفعلية بكميات اإلنتاج أو العمالة  الت�اليف غ�� املباشرةر�ط 

 تطبيق أسعار األجور ع�� عدد املوظف�ن. مصروف الرواتب
 تطبيق سعر العمولة ع�� املبيعات. مصروف العمولة

 األجر اليومي ع�� عدد األيام امل��اكمة.تطبيق  الرواتباستحقاقات 

 

 إجراءات تحليلية أخرى 
 قد يتم التحليل �� صورة:

 .مقارنات تفصيلية للقوائم أو البيانات املالية ا��الية مع تلك ا��اصة بالف��ات السابقة أو مع امل��انيات ال�شغيلية ا��الية 
ز�ادة مقابلة لها �� املبيعات إ�� وجود مش�لة �� إم�انية تحصيل املبالغ املستحقة التحصيل. وستؤدي الز�ادة �� قد �ش�� الز�ادة �� املبالغ املستحقة التحصيل دون 

 عدد املوظف�ن �� م�شأة مهنية إ�� توقع من جانب املراجع بوجود ز�ادة �� مصروف الرواتب وز�ادة مقابلة لها �� إيراد األ�عاب املهنية.

  ع املنتجات املبيعة أو مختلف أنواع العمالء.�تلف أنوا�بيانات مقارنة 
 قد �ساعد هذا �� شرح التقلبات �� املبيعات من شهر آلخر أو من ف��ة ألخرى.

 .تحليل لل�سب 
ث�� نقاطًا للنقاش. وتقوم الصناعة أو نتائج الف��ات السابقة) أو قد ت معاي��قد توفر ال�سب دعمًا للقوائم املالية ا��الية (ع�� س�يل املثال، عن طر�ق �شا��ها مع 

ن��ا بتلك ا��اصة مؤسسات معينة، مثل املصارف واالتحادات التجار�ة، بإعداد إحصاءات مالية ع�� أساس الصناعة بأكملها. وقد تفيد هذه اإلحصاءات عند مقار 
 �عمل امل�شأة، و�تم توجيھ استفسارات �� حال االختالف عن االتجاهات السائدة �� الصناعة.

  بيانية.رسوم 
ر. وتُ  ظهر الرسوم البيانية بمجرد النظر إل��ا االختالفات املهمة من شهر آلخر أو من أخ��ًا، ُينظر �� استخدام الرسوم البيانية لعرض نتائج اإلجراءات �� ش�ل مصوَّ

 ف��ة ألخرى.

 استخدام اإلجراءات التحليلية �� تكو�ن الرأي

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع أن يصمم و�نفذ قرب ��اية الف��ة إجراءات تحليلية �ساعده عند ت�و�ن است�تاج عام عّما إذا �انت القوائم املالية  ٥٢٠/٦

 )١٩أ-١٧ت�سق مع فهمھ للم�شأة. (راجع: الفقرات أ
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 التحليلية ملساعدتھ �� تقو�م العرض العام للقوائم املالية.جانب كب�� من املراجعة، يتع�ن ع�� املراجع استخدام اإلجراءات االن��اء من �عد 

 هو تحديد ما إذا �انت القوائم املالية ك�ل ت�سق مع فهم املراجع للم�شأة. ��اي��ا، أو قرب، والغرض من استخدام اإلجراءات التحليلية �� ��اية املراجعة

 ومن شأن هذه اإلجراءات أن ت�ناول �ساؤالت مثل ما ي��:

  لقوائم املالية؟�� ا�ل االست�تاجات املست�بطة من تلك اإلجراءات تؤ�د االست�تاجات ال�� تكونت أثناء مراجعة املكونات أو العناصر الفردية 
�شأة واملعلومات األخرى ال�� قد تكشف اإلجراءات التحليلية عن اختالف بنود معينة �� القوائم املالية عن التوقعات ال�� �ّو��ا املراجع بناًء ع�� معرفتھ �عمل امل

اء �غي��ات �� عرض تراكمت أثناء املراجعة. وسيلزم التحري عن هذه االختالفات باستخدام إجراءات كتلك املو��ة أعاله. وقد �ش�� هذا التحري إ�� ضرورة إجر 
 القوائم املالية أو �� اإلفصاحات الواردة ف��ا.

  التعرف عليھ �� السابق؟�ل يوجد خطر للتحر�ف ا��و�ري لم يتم 
 �� حال التعرف ع�� مخاطر إضافية، فقد يلزم املراجع إعادة تقو�م إجراءات املراجعة ا��طط لها لالستجابة للمخاطر �ش�ل مناسب.

 اختبارات أدوات الرقابة ٥ /١٠

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
أدوات الرقابة ل��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن الفاعلية يجب ع�� املراجع أن ُيصمم وُ�نفذ اختبارات  ٣٣٠/٨

 ال�شغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة، وذلك �� ا��االت اآلتية:
إذا تضمن تقييم املراجع ��اطر التحر�ف ا��وهري ع�� مستوى اإلقرارات توقعًا بأن أدوات الرقابة �عمل بفاعلية (�عبارة  )أ(

وى املراجع االعتماد ع�� الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة �� تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات األساس)؛ أخرى، إذا ن
 أو

إذا �انت اإلجراءات األساس ال �ستطيع أن توفر بمفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ع�� مستوى اإلقرارات. (راجع:  )ب(
 )٢٤أ–٢٠الفقرات أ

وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، يجب ع�� املراجع أن يحصل ع�� أدلة مراجعة أك�� إقناعًا، �لما زاد اعتماده ع�� فاعلية عند تصميم  ٣٣٠/٩
 )٢٥أداة رقابة معينة. (راجع: الفقرة أ

 عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، يجب ع�� املراجع القيام بما ي��: ٣٣٠/١٠
مق��نة باالستفسار ل��صول ع�� أدلة مراجعة عن الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة، بما  تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى  )أ(

 �� ذلك:
 كيفية تطبيق أدوات الرقابة �� األوقات ذات الصلة أثناء الف��ة محل املراجعة؛ )١(
 اال�ساق �� تطبيقها؛ )٢(
 )٢٩أ–٢٦ات أالقائم بتطبيق هذه األدوات أو الوسائل ال�� تم تطبيقها ��ا. (راجع: الفقر  )٣(

تحديد ما إذا �انت أدوات الرقابة ال�� س�تم اختبارها �عتمد ع�� أدوات رقابة أخرى (أدوات رقابة غ�� مباشرة)، و�ذا �ان  )ب(
ا��ال كذلك، تحديد ما إذا �ان من الضروري ا��صول ع�� أدلة مراجعة تدعم الفاعلية ال�شغيلية لتلك األدوات غ�� 

 )٣١، أ٣٠املباشرة. (راجع: الفقرت�ن أ

يجب ع�� املراجع اختبار أدوات الرقابة فيما يخص الوقت ا��دد أو ع�� مدى الف��ة ال�� ينوي خاللها االعتماد ع�� تلك األدوات، مع  ٣٣٠/١١
 )٣٢أدناه، من أجل توف�� أساس مناسب لالعتماد الذي ي�شده. (راجع: الفقرة أ ١٥و ١٢مراعاة الفقرت�ن 

 الغرض

التحر�فات ا��وهر�ة حدوث قابة اختبارات أدوات الرقابة �� اختبارات ��دف إ�� ا��صول ع�� أدلة مراجعة �شأن الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة. وقد تمنع أدوات الر 
تلك ال�� توفر أدلة املراجعة الضرور�ة  ��ع�� مستوى اإلقرارات بال�لية، أو قد تقوم باك�شافها ثم ت���ها �عد حدو��ا. وأدوات الرقابة ال�� س�تم اختيارها الختبارها 

 لإلقرار ذي الصلة.
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 ينظر املراجع �� تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة عندما:

  عمل بفاعلية؛ أوالداخلية �عتمد تقييم ا��اطر ع�� توقع بأن الرقابة� 
 عمليات بيع ع�� اإلن��نت مع عدم توثيق  ال توفر اإلجراءات األساس بمفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ع�� مستوى اإلقرارات. وقد ينطبق هذا عندما تتم

 املعامالت أو عدم ا��فاظ ع�� هذا التوثيق، عدا ما يتم من خالل نظام تقنية املعلومات.

أدوات الرقابة إ�� تبارات و��ناول الفصل السا�ع عشر من ا��زء الثا�ي املتعلق بمدى االختبارات موضوع اختيار أ��ام العينات الختبارات أدوات الرقابة. و��دف اخ
 ا��صول ع�� أدلة مراجعة �شأن:

  و�� حال استخدام أدوات رقابة مختلفة إ�� حد كب��  املراجعة، أو �� األوقات ذات الصلة أثناء تلك الف��ة. قيدكيفية تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية طوال الف��ة
 نظام من أنظمة الرقابة �ش�ل منفصل؛�� أوقات مختلفة خالل الف��ة، فيجب النظر �� �ل فيما بي��ا 

  إجراءات الرقابة الداخلية؛�� تطبيق اال�ساق 
 وسائل تطبيقها.لقائم بتطبيق أدوات الرقابة أو ا 

 
 

 تصميم اختبارات أدوات الرقابة
نة ��  أي من عناصر الرقابة الداخلية ا��مسة. انظر الش�ل التوضي�� ُ�ستخدم اختبارات أدوات الرقابة ل��صول ع�� أدلة �شأن الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة املُضمَّ

 أدناه والفصل ا��امس من ا��زء األول �� هذا الدليل ل��صول ع�� املز�د من املعلومات عن �ل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية ا��مسة.
  

 نقاط يلزم مراعا��ا

يم ا��اطر قد تحدد نتائجھ ما إذا إجراء الت�بع الذي يتم تنفيذه لتحديد ما إذا �انت أدوات الرقابة قد تم تطبيقها ال ُ�عد اختبارًا ألدوات الرقابة، بل هو إجراء لتقي
 ��ا.ال�� ي�ب�� تصميمها  دوات الرقابة، و�ذا �� ذلك، فما الطر�قةأل �ان من املفيد تنفيذ اختبارات 

 نقاط يلزم مراعا��ا

لن ت�ون عملية نظرًا ��دودية  القائمةعند مراجعة امل�شآت األصغر، يخطط املراجعون �� الغالب لتنفيذ اإلجراءات األساس، باف��اض أن اختبارات أ�شطة الرقابة 
 الفصل �� الواجبات وما إ�� ذلك. وقبل القفز مباشرة إ�� ذلك االست�تاج، ُينظر فيما ي��:

  قوة ب�ئة الرقابة والعناصر األخرى ا��اصة بالرقابة الداخلية؛•
  شطة للرقابة ع�� اإلقرارات ال�� سي�ون من األجدى بال�سبة لها ا��صول ع�� األدلة من خالل اختبارات أدوات الرقابة؛وجود أ�•
طة ��ا إ�� مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها. وع�� س�يل املثال، اإلقرارات ال�� لن تخفض اإلجراءات األساس بمفردها مخاطر التحر�ف ا��وهري املرتب•

 قد ت�ون هذه �� ا��ال فيما يخص اكتمال اإليرادات.
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١-١٠/٥الش�ل 

الرقابة) بمنع التحر�فات، أو اك�شافها وت��يحها، �ش�ل مباشر، فيما توفر أدوات الرقابة ع�� مستوى القوائم تقوم أدوات الرقابة ع�� مستوى اإلقرارات (مثل أ�شطة 
 وتؤثر �� عملها. ،املالية (أدوات الرقابة الشاملة، مثل ب�ئة الرقابة) األساس ألدوات الرقابة ع�� مستوى اإلقرارات

ع�� مستوى القوائم املالية (أدوات الرقابة الشاملة) أيضًا بمواجهة مخاطر التحر�ف ع�� مستوى اإلقرارات كما �� حالة و�� امل�شآت األصغر، قد تقوم �عض أدوات الرقابة 
فاعلية، فلن ت�ون ملة وتب�ن أ��ا �عمل بمشاركة اإلدارة العليا �ش�ل مباشر �� اإلشراف ع�� املعامالت اليومية واعتمادها. و�� هذه ا��الة، إذا تم اختبار أدوات الرقابة الشا

 هناك حاجة إ�� اختبار أدوات الرقابة األخرى (مثل أ�شطة الرقابة) املتعلقة با��اطر ا��ددة ال�� تتم مواجه��ا.

ع�� فت الرقابة ع�� املعامالت). و�� حاالت أخرى، قد ت�ون الصلة أوثق ب�ن أدوات الرقابة ع�� مستوى القوائم املالية (أدوات الرقابة الشاملة) ومستوى اإلقرارات (أدوا
طبقة ع�� آليات العمل). وقد يؤدي اختبار هذه امل�اصة (ا�رقابة الس�يل املثال، قد تؤدي �عض أدوات الرقابة ألغراض املتا�عة إ�� التعرف ع�� حاالت �عطل �� أدوات 

 ع��) ا��اجة إ�� اختبار املز�د من أدوات الرقابة ا��اصة.ل�س القضاء األدوات ال�� ألغراض املتا�عة للتحقق من فاعلي��ا إ�� ا��د من (و 

لة) �� غالب األحيان للتقدير ال����� مثل تقو�م االل��ام بال��اهة أو الكفاءة. و�التا��، أدوات الرقابة ع�� مستوى القوائم املالية (أدوات الرقابة الشام خضع اختباريوقد 
عرفة ما إذا �انت إحدى عمليات يميل توثيقها ألن ي�ون أك�� صعو�ة من توثيق عمل أدوات الرقابة ع�� مستوى اإلقرارات ال�� يتم تطبيقها ع�� املعامالت، مثل التحقق مل

 �ح ��ا.الدفع قد تم التصر 

نقاط يلزم مراعا��ا

عمليات ال�شغيل اليومية لتفاصيل الإن هيمنة فرد واحد ع�� اإلدارة ال �ع�� ضعف الرقابة الداخلية أو غيا��ا. و�� الواقع، قد ت�ون مشاركة املدير املالك املؤهل �� 
لرقابة. لكن يخلق ذلك �� املقابل فرصة دائمة ��دوث تجاوزات من جانب اإلدارة. و�مكن تخفيض خطر تجاوز اإلدارة إ�� حد ما إحدى نقاط القوة املهمة �� ب�ئة ا

 (أّيًا �ان ��م امل�شأة تقر�بًا) عن طر�ق تطبيق �عض أدوات الرقابة ال�سيطة ا��اصة بم�افحة الغش. (انظر ا��زء األول، الفصل ا��امس)
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بامللف �شرح املن�� املتبع وا��طوات العملية. ومن أمثلة ذلك، املقابالت ال��صية  ُترفقون�يجة لذلك، يتم توثيق اختبار أدوات الرقابة الشاملة �� الغالب من خالل مذكرة 
 لداعمة.مع املوظف�ن والتقييمات واالطالع ع�� ملفات املوظف�ن وما إ�� ذلك، جنبًا إ�� جنب مع األدلة ا

 و�و�� املثال التا�� هذا املن��.

 ٢-١٠/٥الش�ل 
 اختبار أدوات الرقابة ع�� مستوى القوائم املالية (أدوات الرقابة الشاملة)

 ب�ئة الرقابةمكون الرقابة = 
 عدم ال��ك�� ع�� ا��اجة إ�� ال��اهة والقيم األخالقية. الذي يتم مواج�تھا��طر 

أدوات الرقابة ال�� تم 
 التعرف عل��ا

 وفهم تبعات عدم االل��ام ��ا. للم�شأةجميع املوظف�ن ا��دد التوقيع ع�� نموذج يفيد بموافق��م ع�� القيم األساسية من اإلدارة طلب 

 قراءة النموذج الذي يوقع عليھ املوظفون وضمان أنھ ي�ناول ال��اهة والقيم األخالقية. تصميم الرقابة

االطالع ع�� ملف أحد املوظف�ن لضمان احتوائھ ع�� نموذج موقع، والنظر �� األدلة املوجودة (مثل االنضباط) ال�� تث�ت ممارسة  تطبيق أدوات الرقابة
 املوظف�ن فعليًا للقيم. وقد �عتمد هذا ع�� إجراء مقابالت ��صية قص��ة مع املوظف�ن.

فاعلية أدوات  اختبار 
 الرقابة

وضمان وجود نماذج من املوافقة �� امللف وأ��ا موقعة من املوظف�ن. وُ�ستكمل هذا بطرح �عض األسئلة اختيار عينة من ملفات املوظف�ن 
 ع�� عينة من املوظف�ن عن السياسات املعلنة ا��اصة بامل�شأة.

ال��صية (بما �� ذلك اسم إعداد مذكرة تنص ع�� تفاصيل ملفات املوظف�ن ال�� تم اختيارها، واملالحظات ال�� نتجت عن املقابالت  التوثيق
 ال��ص وتار�خ املقابلة) إ�� جانب االست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا.

 وفيما ي�� �عض العوامل الرئ�سية ال�� يتع�ن ع�� املراجع مراعا��ا عند تصميم اختبارات أدوات الرقابة.

 ٣-١٠/٥الش�ل 

 الوصف العامل
ما �و خطر التحر�ف 

يتم ا��و�ري واإلقرار الذي 
 مواج�تھ؟

التحر�ف ا��وهري واإلقرار املتعلق بھ الذي س�تم مواجهتھ عن طر�ق تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة. ثم النظر  خطرالتعرف ع�� 
تنفيذ فيما إذا �ان أفضل س�يل ل��صول ع�� أدلة املراجعة املتعلقة باإلقرار ذي الصلة هو تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة أو 

 األساس.اإلجراءات 

إم�انية االعتماد ع�� أدوات 
 الرقابة

كقاعدة عامة، ل�س هناك ما �ستحق اختبار أدوات الرقابة ال�� قد يث�ت أنھ ال يمكن االعتماد عل��ا، ألن العينات صغ��ة ا���م ال�� 
أهمية أي من العوامل اآلتية، فقد ي�ون  رافات. و�� حالُ�ستخدم عادًة الختبار أدوات الرقابة �عتمد ع�� عدم العثور ع�� أي انح

 تنفيذ اإلجراءات األساس (إن أمكن) أك�� فاعلية:
 .األخطاء السابقة 
 .التغ��ات �� ��م املعامالت أو طبيع��ا 
 .ضعف أدوات الرقابة الشا�عة وأدوات الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات 
 لها عل��ا بالفعل).إم�انية تحايل اإلدارة ع�� أدوات الرقابة (أو تحاي 
 .العمل غ�� املنتظم ألداة الرقابة 
 .التغ��ات �� العامل�ن أو �� كفاءة من يطبقون أداة الرقابة 
 .أهمية العنصر اليدوي �� أداة الرقابة و�م�انية �عرضھ ل��طأ 
 .التعقيد �� عمل أداة الرقابة واالج��ادات الكب��ة املرتبطة �عمل األداة 

غ�� وجود أدوات رقابة 
 مباشرة

 هل أداة الرقابة �عتمد ع�� الفاعلية ال�شغيلية ألدوات رقابة أخرى؟

 قد �شمل هذا املعلومات غ�� املالية ال�� ت�تجها آلية منفصلة وعالج االست�ناءات واالطالع الدوري للمدراء ع�� التقار�ر.
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 الوصف العامل

الالزمة  اتطبيعة االختبار 
 لتحقيق األ�داف

 الرقابة عادًة ع�� مز�ج مما ي��:تنطوي اختبارات أدوات 
 من العامل�ن املعني�ن؛ االستفسار 
 للوثائق ذات الصلة؛ الفحص املادي 
 العمليات ال�شغيلية للشركة؛ مالحظة 
 أداة الرقابة. إعادة تنفيذ 

ية وُ�الحظ أن االستفسار وحده لن ي�ون دليًال �افيًا لدعم االست�تاج املتعلق بفاعلية أداة الرقابة. فع�� س�يل املثال، الختبار الفاعل
ال�شغيلية للرقابة الداخلية املطبقة ع�� املقبوضات النقدية، قد يقوم املراجع بمالحظة اإلجراءات ا��اصة بفتح ال��يد وقيد 

نقدية. ونظرًا ألن املالحظة تتعلق فقط بالنقطة الزمنية ال�� تتم ف��ا، �ستكمل املراجع املالحظة باالستفسار من املقبوضات ال
 �� األوقات األخرى.تلك العامل�ن �� امل�شأة والفحص املادي للوثائق للتأكد من عمل أداة الرقابة 

 

 
 

 أدوات الرقابة اآللية
ذ ف��ا أ�شطة الرقابة من خالل أجهزة ا��اسب دون وجود توثيق داعم. و�� هذه ا��االت، قد يضطر املراجع إ�� إعادة تنفيذ �عض أدوات قد توجد �عض ا��االت ال�� ُتنفَّ 

ا��زم ذلك أخرى أساليب املراجعة بمساعدة ا��اسب. ومن أمثلة  . و�ستخدم منا�ٌ� حسب تصميمهاالرقابة لضمان أن أدوات الرقابة ع�� التطبيقات ال��مجية �عمل 
رها �عد ذلك. و�ستطيع هذه ال��امج ال��مجية ال�� �ستطيع است��اد امللفات ال�� تحتوي ع�� بيانات امل�شأة (مثل املبيعات أو املبالغ املستحقة الدفع)، وال�� يمكن اختبا

شموًال بكث�� مللفات ا��سابات واملعامالت اإللك��ونية. ومو�� أدناه �عض تحليل بيانات العمالء لتوف�� أدلة املراجعة الالزمة. كما توفر إم�انية تنفيذ اختبارات أك�� 
 االستخدامات ا��تملة ألساليب املراجعة بمساعدة ا��اسب.

 ٤-١٠/٥الش�ل 

 استخدام أساليب املراجعة بمساعدة ا��اسب
 لغ محدد أو املعامالت ال�� �سبق تار�خًا معينًا.استخراج بيانات خاصة م��لة مثل املدفوعات ال�� تز�د عن مب أنواع اإلجراءات املعتادة

 بيانات.الاعد و استخراج أع�� وأد�ى البيانات امل��لة �� ق

 معرفة البيانات الغائبة واملكررة.
 تحديد حاالت الغش ا��تملة (باستخدام قانون بنفورد).

 مع مؤشرات أو ضوابط محددة مسبقًا.اختيار عينة من املعامالت، من داخل امللفات اإللك��ونية، تتطابق 

 فرز معامالت ذات خصائص محددة.
 اختبار مجتمع العينة بال�امل بدًال من االقتصار ع�� عينة.

 إعادة اح�ساب (جمع) املبلغ النقدي الك�� للقيود امل��لة �� ملف (مثل ا��زون) والتحقق من م��قاتھ مثل ال�سع��.

 وت��يصها وتحديد أعمارها.تقسيم املعلومات طبقيًا 
 املطابقة ب�ن البيانات ع�� مختلف امللفات.

ع ذلك، تحتوي العديد من حزم و�ستخدم امل�شآت األصغر �� الغالب حزم برمجيات ا��اسبة وغ��ها من ال��امج املناسبة املتاحة �� السوق دون إدخال �عديالت عل��ا. وم

 نقاط يلزم مراعا��ا

افاً ��   الرقابة.تحديد ما �شّ�ل انحر
 أو است�ناًء بال�سبة لالختبار ع�� وجھ الدقة. ومن شأن هذا أن يوفر الوقت  اتعند تصميم اختبار 

ً
الذي أدوات الرقابة، يلزم صرف �عض الوقت لتحديد ما �شّ�ل خطأ

 ا �ان االست�ناء الذي يبدو �سيطًا (مثل عدم ��ة أحد أرقام الهاتف) ُ�عد �� ا��قيقة انحرافًا �� الرقابة.�ستغرقھ موظفو املراجعة �� تحديد ما إذ
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موثوقة ع�� التطبيقات يمكن للم�شأة استخدامها ل��د من مدى األخطاء ور�ما لردع الغش. وقد يوّد املراجعون سؤال عمال��م عّما إذا  ال��مجيات �� الواقع ع�� أدوات رقابة
 عّما إذا �انت هناك فائدة س�تحقق من استخدامها.قد يودون سؤالهم �انت هذه األدوات الرقابية يتم استخدامها، و�ن لم تكن كذلك، ف

  اختبارات أدوات الرقابةتوقيت 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع اختبار أدوات الرقابة فيما يخص الوقت ا��دد أو ع�� مدى الف��ة ال�� ينوي خاللها االعتماد ع�� تلك األدوات، مع  ٣٣٠/١١

 )٣٢لالعتماد الذي ي�شده. (راجع: الفقرة أأدناه، من أجل توف�� أساس مناسب  ١٥و ١٢مراعاة الفقرت�ن 

 إذا حصل املراجع ع�� أدلة مراجعة �شأن الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة خالل ف��ة أولية، فيجب عليھ أن يقوم بما ي��: ٣٣٠/١٢
 أن يحصل ع�� أدلة مراجعة �شأن التغي��ات املهمة ال�� طرأت ع�� تلك األدوات �عد الف��ة األولية؛ )أ(
 )٣٤، أ٣٣أن يحدد أدلة املراجعة اإلضافية ال�� س�تم ا��صول عل��ا للف��ة املتبقية. (راجع: الفقرت�ن أ )ب(

إذا �ان املراجع يخطط لالعتماد ع�� أدوات رقابة مطبقة ع�� خطر مع�ن حدد أنھ خطر مهم، فيجب عليھ اختبار تلك األدوات ��  ٣٣٠/١٥
 الف��ة ا��الية.

 
 أدوات الرقابة أدلة ع�� الفاعلية ال�شغيلية:قد توفر اختبارات 

 نقطة زمنية معينة (أي ا��رد الفع�� للمخزون)؛ أو �� 
 .ع�� مدى ف��ة زمنية، مثل الف��ة قيد املراجعة 

تبقية. و�مكن ا��صول ع�� هذه األدلة عن طر�ق اختبارات أدوات الرقابة قبل ��اية الف��ة، قد ينظر املراجع �� األدلة اإلضافية ال�� قد تتطل��ا �غطية الف��ة امل تنفيذعند و 
 تمديد االختبارات لتغطية الف��ة املتبقية، أو اختبار متا�عة امل�شأة للرقابة الداخلية.

 ٥-١٠/٥الش�ل 

 عوامل يلزم مراعا��ا
الفجوة ب�ن اختبارات أدوات 

 الرقابة و��اية الف��ة
 اإلقرارات. أهمية مخاطر التحر�ف ا��وهري املقّيمة ع�� مستوى 

 أدوات الرقابة ا��اصة ال�� تم اختبارها أثناء الف��ة األولية.
 .الرقابية ا��صول ع�� أدلة مراجعة �شأن الفاعلية ال�شغيلية لتلك األدوات مدى

 طول الف��ة املتبقية.
 ع�� الرقابة الداخلية. اً اإلجراءات األساس اإلضافية اعتماد ��املراجع مدى التخفيض الذي �س��دفھ 

 ب�ئة الرقابة.
 .والعامل�نالعمل ، بما �� ذلك التغي��ات �� نظام املعلومات وآليات �عد الف��ة األوليةحدثت  أي �غي��ات مهمة �� الرقابة الداخلية

 

 
  

 نقاط يلزم مراعا��ا

 �ان ذلك مما �عزز الكفاءة. ذامع تقو�م تصميم وتطبيق أدوات الرقابة، إ بال��امنالفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة الداخلية  اختبارُينظر �� 



 املفاهيم الرئ�سية -ا��زء األول  ،الصغ��ة واملتوسطةدليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �� عمليات مراجعة امل�شآت 

١١٦ 
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 عمليات املراجعة السابقةاستخدام أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا �� 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع أن يأخذ �� ا��سبان االعتبارات أدناه عند تقر�ر ما إذا �ان من املناسب استخدام أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول  ٣٣٠/١٣

الرقابة، و�ذا �ان ذلك مناسبًا، فعند تحديده لطول الف��ة  عل��ا �� عمليات املراجعة السابقة �شأن الفاعلية ال�شغيلية ألدوات
 الزمنية ال�� يمكن أن تنق��� قبل إعادة اختبار أداة رقابة معينة:

 فاعلية عناصر الرقابة الداخلية األخرى، بما �� ذلك ب�ئة الرقابة، ومتا�عة امل�شأة ألدوات الرقابة، وآلية امل�شأة لتقييم ا��اطر؛ )أ(
 الناشئة عن خصائص الرقابة، بما �� ذلك ما إذا �انت يدو�ة أو آلية؛ا��اطر  )ب(
 فاعلية أدوات الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات؛ )ج(
فاعلية الرقابة وتطبيق امل�شأة لها، بما �� ذلك طبيعة ومدى االنحرافات املالحظة �� تطبيق الرقابة �� املراجعات السابقة، وما إذا  )د(

 ت �� املوظف�ن تؤثر �ش�ل كب�� ع�� تطبيق الرقابة؛�انت قد حدثت �غي��ا
 ما إذا �ان عدم التغي�� �� أداة رقابة معينة ُ�ش�ل خطرًا �س�ب الظروف املتغ��ة؛ )ه(
 )٣٥مخاطر التحر�ف ا��وهري ومدى االعتماد ع�� الرقابة. (راجع: الفقرة أ )و(

عل��ا من عملية مراجعة سابقة �شأن الفاعلية ال�شغيلية ألدوات رقابة إذا �ان املراجع يخطط الستخدام أدلة مراجعة تم ا��صول  ٣٣٠/١٤
معينة، فيجب عليھ التحقق من استمرار مالءمة تلك األدلة عن طر�ق ا��صول ع�� أدلة مراجعة �شأن ما إذا �انت قد حدثت �غي��ات 

� أدلة املراجعة تلك بإجراء استفسارات إ�� جانب مهمة �� أدوات الرقابة تلك �عد املراجعة السابقة. و�جب ع�� املراجع ا��صول ع�
 املالحظة أو الفحص املادي، لتأكيد فهمھ لتلك األدوات الرقابية ا��ددة، مع وجوب قيامھ بما ي��:

اختبار أدوات الرقابة �� املراجعة ا��الية، إذا حدثت �غي��ات تؤثر ع�� استمرار مالءمة أدلة املراجعة املستمرة من املراجعة  )أ(
 )٣٦السابقة. (راجع: الفقرة أ

إذا لم تحدث مثل تلك التغي��ات، فيجب ع�� املراجع اختبار أدوات الرقابة مرة واحدة ع�� األقل �ل ثالث عمليات مراجعة، كما  )ب(
يجب عليھ اختبار �عض أدوات الرقابة �� �ل عملية مراجعة لتفادي احتمال اختبار جميع أدوات الرقابة ال�� ينوي املراجع 

 )٣٩، أ٣٧العتماد عل��ا �� ف��ة مراجعة واحدة دون اختبار أدوات الرقابة �� ف���ي املراجعة التاليت�ن. (راجع: الفقرت�ن أا

إذا �ان املراجع يخطط الستخدام أدلة مراجعة تم ا��صول عل��ا �� عمليات مراجعة سابقة �شأن الفاعلية ال�شغيلية ألدوات  ٣٣٠/٢٩
ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة االست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا �شأن االعتماد ع�� مثل تلك األدوات  الرقابة، فيجب عليھ أن ُيضّمِ

 ال�� تم اختبارها �� عمليات مراجعة سابقة.

 اختبار أدوات الرقابةالتناوب �� 

فهم أدوات  التأكد من�ل ف��ة. و�شمل هذا لقبل استخدام أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا أثناء عمليات املراجعة السابقة، يلزم التحقق من استمرار مالءمة تلك األدلة 
 الرقابة ا��ددة تلك من خالل:

 االستفسار من اإلدارة واألفراد اآلخر�ن عن التغي��ات؛ 
 لداخلية أو فحصها ماديًا لتحديد أ��ا مطبقة باستمرار.مالحظة الرقابة ا 

 وال ُ�سمح باالعتماد ع�� اختبارات أدوات الرقابة ال�� تم تنفيذها �� السنوات السابقة عندما:
 ي�ون من الضروري االعتماد ع�� الرقابة للتخفيف من حدة "خطر مهم"؛ و/أو 
  ��و/أوالف��ة؛ خالل ي�ون عمل الرقابة الداخلية قد �غ 
 .��ي�ون ا��طر الذي تم التخفيف من حدتھ عن طر�ق الرقابة قد �غ 

 (أو ع�� األقل تقّصر الف��ة الزمنية ب�ن اختبارات أدوات الرقابة)، مثل: ةاملتناو� اتو�ناًء ع�� ا��كم امل�� للمراجع، قد تمنع �عض العوامل استخدام االختبار 
 ضعف ب�ئة الرقابة؛ و/أو 
  الدائمة لعمل الرقابة الداخلية؛ و/أوضعف املتا�عة 
 وجود عنصر يدوي مهم �� عمل أدوات الرقابة ذات الصلة؛ و/أو 
 حدوث �غي��ات �� املوظف�ن تؤثر إ�� حد كب�� �� تطبيق أداة الرقابة؛ و/أو 
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  ��إدخال �غي��ات �� عمل أداة الرقابة؛ و/أوضرورة �غ�� الظروف بما يدل ع 
  الرقابة العامة ع�� تقنية املعلومات.ضعف أو عدم فاعلية أدوات 

بحيث تتم �عض االختبارات  األدواتوعند وجود عدد من أدوات الرقابة تتعلق بھ أدلة يمكن استخدامها من عمليات املراجعة السابقة، ي�ب�� ال��ت�ب لالعتماد ع�� تلك 
 �� �ل ف��ة أدلة إضافية �شأن استمرار فاعلية ب�ئة الرقابة.ع�� األقل ة يللرقابة الداخلية أثناء �ل مراجعة. و�وفر أيضًا إجراء االختبارات لعدة أدوات رقاب

 الرقابة. قصرت الف��ة الزمنية ب�ن اختبارات أدواتو�وجھ عام، �لما ارتفعت مخاطر التحر�ف ا��وهري أو زاد االعتماد ع�� الرقابة الداخلية، 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
التقديرات ا��اس�ية للقيمة  �ابمراجعة التقديرات ا��اس�ية، بما ف� فيما يتعلقإجراءات املراجعة 

 إفصاحات عند مراجعة القوائم املالية.ما يتعلق ��ا من العادلة و 
٥٤٠ 

 
 

 ١-١١/٠الش�ل 

  

 
 
 
 
 

 التقديرات ا��اس�ية .١١

 ما التقديرات املطلو�ة؟
 كيف تم إعداد التقديرات؟
 ما مدى أهمية التقديرات؟

 هل يحتاج املراجع إ�� االستعانة بخب��؟
 ما مدى ��ة تقديرات السنة السابقة؟

 هل توجد أي أدلة ع�� وجود تح�� من جانب اإلدارة؟
 عدم التأكد ا��يط بالتقديرات؟ما مدى 

تقييم ا��اطر
 

هل تم إعداد التقديرات ع�� نحو سليم باستخدام من��ية 
 ثابتة؟

 هل يمكن االعتماد ع�� األدلة الداعمة؟
 هل توجد أي أدلة ع�� حدوث غش؟

االستجابة ل
لمخاطر

 

هل اإلفصاحات �� القوائم املالية عن التقديرات ا��اس�ية 
 إطار التقر�ر املا�� املنطبق؟ تتفق مع

إذا �ان عدم التأكد ا��يط بالتقدير ُ�عد خطرًا مهمًا، فهل 
 تم اإلفصاح عنھ؟

 ا��صول ع�� إفادات اإلدارة

إعداد التقر�ر
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 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 هدف املراجع هو ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن ما إذا �انت: ٥٤٠/٦

التقديرات ا��اس�ية، بما �� ذلك التقديرات ا��اس�ية للقيمة العادلة، �� القوائم املالية، سواًء املثَ�تة أو  )أ(
 املف�� ع��ا، ُ�عد معقولة؛

 اإلفصاحات ذات العالقة �� القوائم املالية ُ�عد �افية، �� سياق إطار التقر�ر املا�� املنطبق. )ب(

 

 املعاي��اقتباسات ذات صلة من  رقم الفقرة
 ألغراض معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات اآلتية املعا�ي املبّ�نة أدناه: ٥٤٠/٧

تقدير تقر��� ملبلغ نقدي، �� ظل غياب وسائل قياس دقيقة. وُ�ستخدم هذا املصط�� للمبالغ ال�� يتم قياسها  -التقدير ا��اس��  )أ(
وُ�ستخدم أيضًا للمبالغ األخرى ال�� تتطلب إجراء تقدير. و�� املواضع بالقيمة العادلة عندما يوجد عدم تأكد يحيط بالتقدير، 

ال�� يقتصر ف��ا هذا املعيار ع�� تناول التقديرات ا��اس�ية ال�� �شمل القياس بالقيمة العادلة، ُ�ستخدم مصط�� "التقديرات 
 ا��اس�ية للقيمة العادلة".

أو مدى املبالغ، ع�� ال��ت�ب، املست�بط من أدلة املراجعة الستخدامھ ��  املبلغ -تقدير املراجع ملبلغ أو مدى من املبالغ  )ب(
 تقو�م املبلغ الذي قدرتھ اإلدارة.

 قابلية التقدير ا��اس�� وما يرتبط بھ من إفصاحات لوجود نقص مالزم �� دقة قياسھ. -عدم تأكد التقدير  )ج(
 فقدان اإلدارة ��يادها عند إعداد املعلومات. -تح�� اإلدارة  )د(
 املبلغ الذي تختار اإلدارة إثباتھ أو اإلفصاح عنھ �� القوائم املالية كتقدير محاس��. -تقدير اإلدارة ملبلغ واحد  )ه(
املبلغ النقدي الفع�� الناتج من اتضاح املعامالت أو األحداث أو الظروف األساس ال�� تناولها  -ن�يجة التقدير ا��اس��  )و(

 التقدير ا��اس��.

 

 نظرة عامة ١ /١١

 هو ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن: عند مراجعة التقديراتالهدف 
  التقديرات ا��اس�ية، بما �� ذلك التقديرات ا��اس�ية للقيمة العادلة �� القوائم املالية، سواًء املثَ�تة أو املف�� ع��ا؛معقولية 
  سياق إطار التقر�ر املا�� املنطبق.، �ذات العالقة �� القوائم املالية اإلفصاحاتكفاية � 

لة للتحقق فيما �عض بنود القوائم املالية بدقة، ولذلك يلزم تقديرها. وت��اوح هذه التقديرات ا��اس�ية من التقديرات ال�سيطة (مثل صا�� القيم القابال يمكن قياس 
اح�ساب اإليرادات ال�� س�تم ���يلها من العقود طو�لة األجل واالل��امات املستقبلية ع�� ضمانات يخص ا��زون واملبالغ املستحقة التحصيل) إ�� األك�� �عقيدًا (مثل 

 قبلية مثل معامالت البيع.املنتجات والضمانات املالية). وتنطوي التقديرات �� الغالب ع�� تحليالت كث��ة للبيانات التار�خية وا��الية، وع�� الت�بؤ بأحداث مست

ي�ون الهدف من قياس أحد التقديرات ا��اس�ية بناًء ع�� متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق والبند املا�� الذي يتم تقديره. وع�� س�يل املثال، قد وقد يختلف قياس 
 :تالتقديرا

 الت�بؤ بن�يجة املعامالت أو األحداث أو ا��االت ال�� �شأ ع��ا التقدير ا��اس��؛ أو 
 شمل أو بند �� القوائم املالية بناًء ع�� الظروف السائدة �� تار�خ القياس، مثل سعر السوق املقدر لنوع مع�ن من األصول أو االل��امات. و  تحديد قيمة معاملة حالية�

 هذا قياسات القيمة العادلة.

 الش�ل التا�� �عض العوامل ال�� يلزم مراعا��ا. وسيعتمد خطر التحر�ف ا��وهري النا��� عن التقدير �� الغالب ع�� درجة عدم التأكد ا��يط بالتقدير. و�و��
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ١-١١/١الش�ل 

 مستوى عدم التأكد ا��يط بالتقدير

 مستوى مرتفع (خطر تحر�ف جو�ري أك��) مستوى منخفض (خطر تحر�ف جو�ري أقل)

، مثل االج��اد �شأن ن�يجة الدعاوى القضائية اتع�� االج��اد ةكب�� بدرجة االعتماد  أ�شطة األعمال غ�� املعقدة.
ع�� أو مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية املعتمدة ع�� أحداث غ�� مؤكدة 

 عدة سنوات �� املستقبل.مدى 
 التقديرات غ�� ا��سو�ة باستخدام أساليب القياس املعروفة. التقديرات املتعلقة باملعامالت الروتي�ية.

املست�بطة من البيانات ال�� يمكن االطالع عل��ا �سهولة (ُ�شار إل��ا التقديرات 
بلفظ "القابلة للرصد" �� سياق ا��اسبة عن القيمة العادلة)، مثل بيانات 

 معدالت الفائدة املعلنة أو أسعار األوراق املالية املتداولة �� السوق املالية.

تم إجراؤها ال�� شا��ة امل�اس�ية ا�تقديرات لفحص املراجع لتإشارة النتائج ا��اصة ب
�� القوائم املالية للف��ة السابقة إ�� وجود فرق كب�� ب�ن التقدير ا��اس�� األص�� 

 والن�يجة الفعلية.

إطار التقر�ر املا�� ال�� يفرضها ال�ساطة وسهولة التطبيق �� طر�قة القياس 
 املنطبق.

ص األدوات املالية املشتقة غ�� املتداولة التقديرات ا��اس�ية للقيمة العادلة فيما يخ
 �� سوق عام.

التقديرات ا��اس�ية للقيمة العادلة، عندما ي�ون النموذج املستخدم لقياس 
شر�طة أن ت�ون االف��اضات أو و التقدير ا��اس�� معروفًا أو متعارفًا عليھ، 

 املدخالت ا��اصة بالنموذج قابلة للرصد.

للقيمة العادلة ال�� ُ�ستخدم ف��ا نموذج عا�� التخصص من التقديرات ا��اس�ية 
تطو�ر امل�شأة، أو التقديرات ا��اس�ية للقيمة العادلة ال�� توجد لها اف��اضات أو 

 مدخالت ال يمكن رصدها �� السوق 

 

امل��) تحديد ما إذا �ان أي من التقديرات ا��اس�ية ال�� تم التعرف عل��ا (تلك ال�� تنطوي ع�� عدم تأكد يحيط بتقديرها)  ھحكم باستخداميتع�ن ع�� املراجع ( م��وظة:
 امل�شأة، بما ف��ا أ�شطة الرقابة.لدى ت�شأ عنھ مخاطر مهمة. و�� حال التعرف ع�� خطر مهم، يتع�ن ع�� املراجع أيضًا التوصل إ�� فهم ألدوات الرقابة 

 ، يتم تقو�م مدى معقولية التقديرات ومدى أي تحر�ف يتم التعرف عليھ:أدلة املراجعةو�عد ا��صول ع�� 
 .عندما تدعم األدلة مبلغًا واحدًا، فإن الفرق ب�ن املبلغ الذي قدره املراجع واملبلغ الذي قدرتھ اإلدارة ُ�عد تحر�فًا 
 اإلدارة يقع خارج مدى جانب ملقدر من جانبھ يوفر ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فإن أي مبلغ مقدر من عندما يتوصل املراجع إ�� أن استخدام مدى املبالغ ا

مدى املبالغ ضمن أدلة املراجعة. و�� مثل هذه ا��االت، ال يقل التحر�ف عن الفرق ب�ن املبلغ الذي قدرتھ اإلدارة وأقرب مبلغ تدعمھ املبالغ الذي قدره املراجع لن 
 ي قدره املراجع.الذ

هذا �نطبق ال يمثل بالضرورة تحر�فًا �� القوائم املالية. و  ، فإن هذاوجود اختالف ب�ن ن�يجة التقدير ا��اس�� واملبلغ املث�ت أو املُف�� عنھ أساسًا �� القوائم املاليةوعند 
تقدير القياس  التقديرات ا��اس�ية للقيمة العادلة، حيث إن أية ن�يجة تمت مالحظ��ا تتأثر حتمًا باألحداث أو ا��االت الالحقة للتار�خ الذي تم فيھ بصفة خاصة ع��

 ألغراض القوائم املالية.
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 تقييم ا��اطر ٢ /١١

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
ا��اطر واأل�شطة املتعلقة ��ا للتوصل إ�� فهم للم�شأة و��ئ��ا، بما �� ذلك الرقابة الداخلية للم�شأة، وفقًا عند تنفيذ إجراءات تقييم  ٥٤٠/٨

)، يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم ملا ي��، لتوف�� أساس للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري ٣١٥ملا يتطلبھ معيار املراجعة (
 )١٢(راجع: الفقرة أللتقديرات ا��اس�ية، وتقييمها: 

 )١٥أ–١٣متطلبات إطار التقر�ر املا�� ذات الصلة بالتقديرات ا��اس�ية، بما �� ذلك اإلفصاحات املتعلقة ��ا. (راجع: الفقرات أ )أ(
 كيفية تحديد اإلدارة لتلك املعامالت واألحداث وا��االت ال�� قد ت�شأ ع��ا ا��اجة إ�� إثبات التقديرات ا��اس�ية أو اإلفصاح )ب(

ع��ا �� القوائم املالية. و�� س�يل التوصل إ�� هذا الفهم، يجب ع�� املراجع أن �ستفسر من اإلدارة عن التغ��ات �� الظروف ال�� 
 )٢١أ–١٦قد ت�شأ ع��ا تقديرات محاس�ية جديدة أو حاجة إلعادة النظر �� التقديرات القائمة. (راجع: الفقرات أ

 )٢٣، أ٢٢�اس�ية، وفهم البيانات ال�� �س�ند إل��ا، بما �� ذلك: (راجع: الفقرت�ن أكيفية إجراء اإلدارة للتقديرات ا� )ج(

الطر�قة املستخدمة �� إجراء التقدير ا��اس��، بما �� ذلك حسب مقت��� ا��ال، النموذج املستخدم؛ (راجع: الفقرات  )١(
 )٢٦أ–٢٤أ

 )٢٨، أ٢٧أدوات الرقابة ذات الصلة؛ (راجع: الفقرت�ن أ )٢(
 )٣٠، أ٢٩اإلدارة قد استعانت بأحد ا����اء؛ (راجع: الفقرت�ن أما إذا �انت  )٣(
 )٣٦أ–٣١االف��اضات ال�� اس�ندت إل��ا التقديرات ا��اس�ية؛ (راجع: الفقرات أ )٤(
ما إذا �ان هناك �غي��، أو �ان ي�ب�� أن ي�ون هناك �غي��، عن الف��ة السابقة �� الطرق املستخدمة إلجراء التقديرات  )٥(

 )٣٧ذا �ان األمر كذلك، فأسباب هذا التغي��؛ (راجع: الفقرة أا��اس�ية، و�

(راجع: الفقرة  ما إذا �انت اإلدارة قد قامت بتقييم تأث�� عدم تأكد التقدير؛ و�ذا �ان األمر كذلك، فكيف تم هذا التقييم. )٦(
 )٣٨أ

نة �� القوائم  ٥٤٠/٩ املالية للف��ة السابقة، أو حسب مقت��� ا��ال، إعادة يجب ع�� املراجع فحص ن�يجة التقديرات ا��اس�ية املُضمَّ
التقدير الالحق لها لغرض الف��ة ا��الية. و�أخذ املراجع �� حسبانھ عند تحديد طبيعة ومدى هذا الفحص طبيعة التقديرات 

يم مخاطر التحر�ف ا��اس�ية، وما إذا �انت املعلومات ال�� س�تم ا��صول عل��ا من هذا الفحص ست�ون ذات صلة بتحديد وتقي
ا��وهري للتقديرات ا��اس�ية ال�� تم إجراؤها �� القوائم املالية للف��ة ا��الية. ومع ذلك، ال ��دف الفحص إ�� ال�شكيك �� األح�ام 

 )٤٤أ–٣٩(راجع: الفقرات أ الصادرة �� الف��ات السابقة ال�� اس�ندت إ�� املعلومات املتاحة �� ذلك الوقت.

)، يجب ع�� املراجع تقو�م درجة عدم تأكد ٣١٥تحديد مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها، وفقًا ملا يتطلبھ معيار املراجعة (عند  ٥٤٠/١٠
 )٤٦، أ٤٥التقدير املصاحب لتقديٍر محاس��. (راجع: الفقرت�ن أ

ال�� تم تحديدها ع�� أ��ا تحتوي ع�� درجة يجب ع�� املراجع أن يحدد، بحسب حكمھ، ما إذا �ان أي من تلك التقديرات ا��اس�ية  ٥٤٠/١١
 )٥١أ–٤٧مرتفعة من عدم تأكد التقدير ت�شأ ع��ا مخاطر مهمة. (راجع: الفقرات أ

�ا أقل ت�ون محدودة �� الغالب ومعامال� تلك امل�شآت رات أقل �عقيدًا، ألن أ�شطة عملفيما يخص امل�شآت األصغر، سي�ون ��م العمل الذي ينطوي عليھ إعداد التقدي
 اتھ تبعًا لذلك.�عقيدًا. وسيقوم ��ص واحد �� الغالب، مثل املدير املالك، بتحديد ا��اجة إ�� التقديرات ا��اس�ية، وقد يقوم املراجع ب��ك�� استفسار 

وضع التقديرات املطلو�ة. و�� هذه ا��االت، قد يرتفع �� الواقع �� خ��تھ وكفاءتھ ممن يمكن االستفادة من وستقل أيضًا احتمالية وجود خب�� تا�ع لإلدارة �� امل�شآت األصغر 
 االستعانة بأحد هؤالء ا����اء. بالطبعخطر التحر�ف ا��وهري، ما لم تتم 

 

 نقاط يلزم مراعا��ا

ممكن أثناء املراجعة ح�� ي�س��  إذا �انت االستعانة بأحد ا����اء ستدعم اإلدارة �ش�ل كب�� �� عملية التقدير، يلزم مناقشة هذه ا��اجة مع إدارة امل�شأة �� أقرب وقت
 اتخاذ التصرف املناسب.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 لش�ل أدناه ا��االت الرئ�سية ال�� يلزم املراجع تناولها.و�و�� ا

 ١-١١/٢الش�ل 

 الوصف األمر

كيف يتم تحديد ا��اجة إ�� 
 ؟اتتقدير الإجراء 

ثبات إل�اجة ا�قد تظهر تلك ا��اجة ن�يجًة لإلطار ا��اس�� املستخدم أو ن�يجًة للمعامالت واألحداث وا��االت ال�� قد ت�شأ ع��ا 
محاس�ية أو اإلفصاح ع��ا �� القوائم املالية. و�ضافة لذلك، �ستفسر املراجع من اإلدارة عن التغ��ات �� الظروف ال�� ت�شأ تقديرات 

 ع��ا تقديرات محاس�ية جديدة أو حاجة إلعادة النظر �� التقديرات القائمة.
و�تم تقو�مها، بما �� ذلك وضع االف��اضات األساسية و�م�انية االعتماد ع�� البيانات ُينظر �� آليات التقدير ا��اصة باإلدارة،  آلية اإلدارة إلجراء التقديرات

 املستخدمة وأية آلية داخلية لالعتماد أو املراجعة. وعند االقتضاء، قد �شمل ذلك أيضًا استعانة اإلدارة بأحد خ��ا��ا.

 ل، �س�ب:وقد تظهر ا��اجة إ�� استعانة اإلدارة بأحد خ��ا��ا، ع�� س�يل املثا
 الطبيعة املتخصصة لألمر الذي يتطلب التقدير؛ 
 الطبيعة الفنية للنماذج الالزمة للوفاء بمتطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق (مثل �عض القياسات بالقيمة العادلة)؛ 
 .الطبيعة غ�� املعتادة أو غ�� املتكررة ل��الة أو املعاملة أو ا��دث الذي يتطلب تقديرًا محاس�يًا 

نواتج التقديرات املعدة �� 
 الف��ات السابقة

فحص ناتج تقديرات الف��ة السابقة وفهم أسباب االختالفات ب�ن تقديرات الف��ة السابقة واملبالغ الفعلية. ومن شأن هذا أن تيتم 
 �ساعد �� فهم:

 فاعلية (أو عدم فاعلية) آلية التقدير ا��اصة باإلدارة؛ 
 ) فحص التقديرات �س�ب احتمال الغش)؛ت) أيضًا ٢٤٠وجود أي تح�� محتمل من جانب اإلدارة (يتطلب معيار املراجعة 
 وجود أدلة املراجعة ذات الصلة؛ 
 .مدى عدم التأكد ا��يط بالتقدير، الذي قد يلزم اإلفصاح عنھ �� القوائم املالية 

مدى عدم التأكد ا��يط 
 بالتقدير

 ي��:ما ُينظر في
 مدى اج��اد اإلدارة؛ 
 ا��ساسية للتغ��ات �� االف��اضات؛ 
 وجود أساليب قياس معروفة تخفف من تأث�� عدم التأكد؛ 
 طول ف��ة الت�بؤ ومالءمة البيانات املستخدمة؛ 
 توفر بيانات يمكن االعتماد عل��ا من مصادر خارجية؛ 
  ��القابلة للرصد؛مدى اعتماد التقدير ع�� املدخالت القابلة للرصد أو غ 
 .��قابلية التعرض للتح 

د ما إذا �انت التقديرات ا��اس�ية، ال�� ترتفع درجة عدم التأكد ا��يطة ��ا، ُ�عد أيضًا "مخاطر مهمة" يلزم املراجع  م��وظة: ُيحدَّ
 مواجه��ا.

 عند تقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري، ُيرا�� ما ي��: أ�مية التقديرات
  أعاله �� هذا ا��دول؛األمور املذ�ورة 
 م التقدير الفع�� أو املتوقع؛�� 
 .ما إذا �ان التقدير ُ�عد خطرًا مهمًا. انظر "مدى عدم التأكد ا��يط بالتقدير" أعاله 
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 الوصف األمر

اإلبالغ بالتقديرات ال�� ترتفع 
درجة عدم التأكد ا��يطة 

 ��ا

د أن تقديرًا محاس�يًا تحيط بھ درجة مرتفعة من عدم   التأكد، فإنھ قد:عندما ُيحدَّ
 ستد�� االتصال بامل�لف�ن با��وكمة؛ أو� 
 ) ؛ أو٧٠١�شّ�ل أحد األمور الرئ�سة للمراجعة ال�� يلزم اإلبالغ ��ا �� تقر�ر املراجع عند تطبيق معيار املراجعة( 
 ) ١)).٧٠٦ي�ون من الضروري تضمينھ �� فقرة للفت االن�باه �� تقر�ر املراجع (انظر معيار املراجعة 

) يحظر ع�� املراجع إدراج فقرة للفت االن�باه �� ٧٠٦و�ذا تم تحديد األمر ع�� أنھ أحد األمور الرئ�سة للمراجعة، فإن معيار املراجعة (
ومع ذلك، فقد تتطلب األنظمة أو اللوائح ال��ك�� ع�� أمر �� تقر�ر املراجع إضافة إ�� اإلبالغ بھ باعتباره أحد األمور الرئ�سة  ٢تقر�ره.

 للمراجعة.

 
مة ٣ /١١  االستجابات للمخاطر املقيَّ

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 )٥٢اس�نادًا إ�� مخاطر التحر�ف ا��وهري املقّيمة، يجب ع�� املراجع تحديد: (راجع: الفقرة أ ٥٤٠/١٢

بالتقدير ا��اس�� �ش�ل مناسب؛ (راجع: ما إذا �انت اإلدارة قد طبقت متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق ذات الصلة  )أ(
 )٥٦أ–٥٣الفقرات أ

ما إذا �انت الطرق املستخدمة إلجراء التقديرات ا��اس�ية مناسبة، وقد تم تطبيقها �ش�ل م�سق، وما إذا �انت التغي��ات، إن  )ب(
بة �� ظل الظروف القائمة. (راجع: وجدت، �� التقديرات ا��اس�ية، أو �� الطر�قة املستخدمة إلجرا��ا، عن الف��ة السابقة مناس

 )٥٨، أ٥٧الفقرت�ن أ

مة، وفقًا ملا يتطلبھ معيار املراجعة ( ٥٤٠/١٣ )، يجب أن يقوم املراجع بواحد أو أك�� مما ٣٣٠استجابًة ��اطر التحر�ف ا��وهري املُقيَّ
 )٦١أ–٥٩ي��، مع األخذ �� ا��سبان طبيعة التقدير ا��اس��: (راجع: الفقرات أ

تحديد ما إذا �انت األحداث ال�� وقعت ح�� تار�خ تقر�ر املراجع تقدم أدلة مراجعة �شأن التقدير ا��اس��. (راجع: الفقرات  )أ(
 )٦٧أ–٦٢أ

اختبار كيفية قيام اإلدارة بإجراء التقدير ا��اس�� والبيانات ال�� �س�ند إل��ا التقدير. وعند القيام بذلك، يجب ع�� املراجع أن  )ب(
م   )٧٠أ–٦٨ما إذا �انت: (راجع: الفقرات أُيَقّوِ

 )٧٦أ–٧١طر�قة القياس املستخدمة مناسبة �� ظل الظروف القائمة؛ (راجع: الفقرات أ )١(

االف��اضات املستخدمة من قبل اإلدارة معقولة �� ضوء أهداف القياس ا��اصة بإطار التقر�ر املا�� املنطبق. (راجع:  )٢(
 )٨٣أ–٧٧الفقرات أ

ال�شغيلية ألدوات الرقابة املطبقة ع�� كيفية قيام اإلدارة بإجراء التقدير ا��اس��، جنبًا إ�� جنب مع اختبار الفاعلية  )ج(
 )٨٦أ–٨٤تطبيق اإلجراءات األساس املناسبة. (راجع: الفقرات أ

 )٩١أ–٨٧تقدير مبلغ أو مدى من املبالغ لتقو�م املبلغ الذي قدرتھ اإلدارة. ولهذا الغرض: (راجع: الفقرات أ )د(

ذا استخدم املراجع اف��اضات أو طرقًا تختلف عن تلك ال�� �ستخدمها اإلدارة، فيجب عليھ أن يتوصل إ�� فهم �اٍف إ )١(
الف��اضات أو طرق اإلدارة إلثبات أن املبلغ أو مدى املبالغ الذي قدره املراجع يأخذ �� ا��سبان املتغ��ات ذات الصلة 

 )٩٢درتھ اإلدارة. (راجع: الفقرة أولتقو�م أي اختالفات مهمة عن املبلغ الذي ق

إذا است�تج املراجع أنھ من املناسب استخدام مدى من املبالغ، فيجب عليھ تض�يق هذا املدى، اس�نادًا إ�� أدلة املراجعة  )٢(
 )٩٥أ–٩٣املتاحة، ح�� ت�ون جميع النتائج الواقعة ضمن ذلك املدى معقولة. (راجع: الفقرات أ

                                                           
 ) "فقرات لفت االن�باه وفقرات أمور أخرى �� تقر�ر املراجع املستقل".٧٠٦معيار املراجعة ( ١
 (ب).٨)، الفقرة ٧٠٦معيار املراجعة ( ٢
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
مة، يجب ع��  ١٣، أو عند االستجابة وفقًا للفقرة ١٢املنصوص عل��ا �� الفقرة عند تحديد األمور  ٥٤٠/١٤ ��اطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ

املراجع أن ينظر فيما إذا �انت هناك حاجة إ�� مهارات أو معرفة متخصصة فيما يتعلق بجانب واحد أو أك�� من التقديرات ا��اس�ية 
 )١٠١أ–٩٦املراجعة املناسبة. (راجع: الفقرات أ من أجل ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة

بال�سبة للتقديرات ا��اس�ية ال�� ت�شأ ع��ا مخاطر مهمة، فباإلضافة إ�� اإلجراءات األساس األخرى املنفذة للوفاء بمتطلبات  ٥٤٠/١٥
 )١٠٢)، يجب ع�� املراجع تقو�م ما ي��: (راجع: الفقرة أ٣٣٠معيار املراجعة (

اإلدارة �� حسبا��ا االف��اضات أو النتائج البديلة وأسباب رفضها لها، أو كيفية معا��ة اإلدارة لعدم تأكد التقدير كيف أخذت  )أ(
 )١٠٦أ–١٠٣عند إجراء التقدير ا��اس��. (راجع: الفقرات أ

 )١٠٩أ–١٠٧ما إذا �انت االف��اضات املهمة ال�� استخدم��ا اإلدارة معقولة. (راجع: الفقرات أ )ب(
دارة ع�� تنفيذ إجراءات محددة وقدر��ا ع�� القيام ��ا، عندما ي�ون لذلك صلة بمدى معقولية االف��اضات املهمة ال�� نية اإل  )ج(

 )١١٠استخدم��ا اإلدارة أو التطبيق املناسب إلطار التقر�ر املا�� املنطبق. (راجع: الفقرة أ

�افية لتأث��ات عدم تأكد التقدير ع�� التقديرات ا��اس�ية ال��  إذا لم تقم اإلدارة، بحسب حكم املراجع، بتحقيق معا��ة ٥٤٠/١٦
ت�شأ ع��ا مخاطر مهمة، فيجب عليھ، إذا اقتضت الضرورة ذلك، تحديد مدى من املبالغ يقوم من خاللھ بتقو�م مدى 

 )١١٢، أ١١١معقولية التقدير ا��اس��. (راجع: الفقرت�ن أ

لذلك، قد ال توجد أدوات للرقابة ن�يجة اإلدارة فعليًا �� آلية إعداد التقر�ر املا�� ال�� �شتمل ع�� إعداد التقديرات ا��اس�ية. و  أن �شارك �� امل�شآت األصغر، من املر��
مة ��ا قد ال �عمل �ش�ل رس��. ولهذاع�� آلية إعداد التقديرات، و�� حال وجودها، فإ أساس، مع قيامھ ة إجراءات �� صور ، ُير�� أن ت�ون استجابة املراجع للمخاطر املقيَّ

 ب�نفيذ واحدة أو أك�� من االستجابات األخرى املو��ة أدناه.

 ١-١١/٣الش�ل 

 الوصف األمر

�ل تم إعداد التقديرات 
 �ش�ل مناسب؟

  قيام اإلدارة بإجراء التقدير ا��اس�� والبيانات ال�� �س�ند إل��ا التقدير. و�تم تقو�م ما إذا �انت: كيفيةيتم اختبار 
 طر�قة القياس املستخدمة مناسبة �� ظل الظروف القائمة؛ –
 االف��اضات املستخدمة من قبل اإلدارة معقولة �� ضوء أهداف القياس ا��اصة بإطار التقر�ر املا�� املنطبق. –

 �اس��، جنبًا إ�� يتم اختبار الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة، إن وجدت، املطبقة ع�� كيفية قيام اإلدارة بإجراء التقدير ا�
 اإلجراءات األساس املناسبة. تنفيذجنب مع 

  يتم تقدير مبلغ أو مدى من املبالغ لتقو�م املبلغ الذي قدرتھ اإلدارة. و�� حال اختالف االف��اضات أو الطرق ال�� استخدمها
ارة إلثبات أن املبلغ أو مدى املبالغ �اٍف الف��اضات وطرق اإلد املراجع عن تلك ال�� استخدم��ا اإلدارة، يتم التوصل إ�� فهٍم 

الذي قدره املراجع يأخذ �� ا��سبان املتغ��ات ذات الصلة. و�تم أيضًا تقو�م أي اختالفات مهمة عن املبلغ الذي قدرتھ اإلدارة. 
ح�� ت�ون جميع و�ذا �ان من املناسب استخدام مدى من املبالغ، فيتم تض�يق هذا املدى اس�نادًا إ�� أدلة املراجعة املتاحة، 

 الواقعة ضمن ذلك املدى معقولة. النواتج
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 الوصف األمر

ما مدى إم�انية االعتماد ع�� 
 األدلة الداعمة؟

، مع مراعاة طبيعة التقدير ا��اس�� وطبيعة األدلة ال�� س�تم ا��صول عل��ا وخطر التحر�ف ما ي��أو أك�� مإجراء يتم تنفيذ 
م، بما �� ذلك ما إذا �ان  م خطرًا مهمًا:ا��وهري املقيَّ  ا��طر املقيَّ

  اية الف��ة لضمان أ��ا تدعم تقديرات اإلدارة. وقد ي�ون هذا مالئمًا �ش�ل خاص �� �عض ال�� تقع �عد األحداث تفحص��
 امل�شآت األصغر ال�� يديرها مالكها، عندما ال ي�ون لدى اإلدارة إجراءات رقابة رسمية ع�� التقديرات ا��اس�ية.

  مات وأدوات الرقابة (إن وجدت) والطرق واالف��اضات املستخدمة.اختبار املعلو 
  إعداد تقدير واحد مستقل أو مدى من التقديرات املعقولة املستقلة، بناًء ع�� األدلة املتاحة واملناقشات مع اإلدارة، ملقارن��ا

ذلك املدى املعقول من عن د تقدير اإلدارة عبتقدير امل�شأة. وُ�عد الفرق ب�ن تقدير اإلدارة وذلك التقدير الواحد، أو مدى �ُ 
 تحر�فًا. ،التقديرات

  املراجع لألحداث الواقعة �� هذه تفحص عند طول الف��ة الفاصلة ب�ن تار�خ قائمة املركز املا�� وتار�خ تقر�ر املراجع، فقد يمثل
 العادلة.الف��ة استجابة فّعالة للتقديرات ا��اس�ية بخالف التقديرات ا��اس�ية للقيمة 

التح�� ا��تمل من جانب 
 اإلدارة

  ��وجود تح�� محتمل من جانب اإلدارة. وقد �شمل ذلك التغي��ات �� طر�قة اح�ساب ا��اصة بؤشرات امليتم التعرف ع
أحد التقديرات، أو اختيار مبلغ مقدر �ش�� إ�� نمط من ال�شاؤم أو التفاؤل. وقد يحدث هذا عندما تقع التقديرات دائمًا ع�� 

طر�� مدى التقديرات املعقولة ال�� حددها املراجع، أو عندما ي�تقل التح�� من أحد طر�� املدى إ�� الطرف اآلخر �� ف��ات 
 متعاقبة. ومثال ذلك، ما ي�ون عندما تطرح اإلدارة العمل للبيع و�تغ�� هدف األر�اح من ا��د من الضرائب إ�� ز�ادة األر�اح.

  ُإعداد التقديرات ا��اس�ية.اإلدارة لتح��  نظر �� األثر ال��اك��ي �� 

�ستع�ن ��م (انظر ا��زء األول،  ناملراجع أنھ من الضروري استخدام عمل أحد ا����اء الذي رى عندما ي�ون التقدير معقدًا أو عندما ينطوي ع�� أساليب متخصصة، قد ي
 )) ل��صول ع�� إرشادات �شأن استخدام عمل ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع).٦٢٠(معيار املراجعة ( ١٥/٨الفصل 

 إعداد التقر�ر ٤ /١١

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
�شأن ما إذا �انت اإلفصاحات الواردة �� القوائم املالية فيما يجب ع�� املراجع ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة  ٥٤٠/١٩

 )١٢١، أ١٢٠يتعلق بالتقديرات ا��اس�ية متوافقة مع متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق. (راجع: الفقرت�ن أ

كفاية اإلفصاح عن عدم تأكد تقديرها  بال�سبة للتقديرات ا��اس�ية ال�� ت�شأ ع��ا مخاطر مهمة، يجب ع�� املراجع أيضًا تقو�م مدى ٥٤٠/٢٠
 )١٢٣، أ١٢٢�� القوائم املالية �� سياق إطار التقر�ر املا�� املنطبق. (راجع: الفقرت�ن أ

 تتمثل ا��طوة ال��ائية �� تحديد ما ي��:
  أو عندما تدحض األدلة تقديرات اإلدارة، يناقش املراجع ما إذا �ان قد تم ا��صول ع�� ما يكفي من األدلة املناسبة. عند عدم توفر ما يكفي من األدلة املناسبة

 النتائج مع اإلدارة و�نظر �� مدى ا��اجة إ�� �غي�� تقييم ا��اطر وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية؛
 ما إذا �انت التقديرات ا��اس�ية معقولة �� سياق إطار التقر�ر املا�� املنطبق، أم أ��ا محرفة؛ 
 ت الواردة �� القوائم املالية عن التقديرات:ما إذا �انت اإلفصاحا 

 تتوافق مع متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق، –
 تف�� بصورة �افية عن عدم التأكد ا��يط بتقديرها، إذا �انت ت�شأ ع��ا مخاطر مهمة. –

 اإلفادات املكتو�ة

 املهمة. يحصل املراجع ع�� إفادات مكتو�ة من اإلدارة �شأن مدى معقولية االف��اضات

فيما يتصل بأي قياسات أو  وُ�نظر أيضًا �� ا��صول ع�� إفادة مكتو�ة �شأن ما إذا �انت االف��اضات �عكس �ش�ل مناسب نية اإلدارة وقدر��ا ع�� اتخاذ تصرفات خاصة
  إفصاحات تتعلق بالقيمة العادلة.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
 ٥٥٠ األطراف ذات العالقة واملعامالت مع تلك األطراف. �شأنإجراءات املراجعة 

 

 ١-١٢/٠الش�ل 

 
 

 
 

 

 تحديد األطراف ذات العالقة، والتغي��ات عن الف��ات السابقة.

 فهم طبيعة املعامالت ومداها والغرض م��ا.

 النظر �� احتمال حدوث غش.

العالقة طوال االن�باه الدائم للمعامالت مع األطراف ذات 
 املراجعة.

 النظر �� ا��اطر املهمة.

تقييم ا��اطر
 

هل الظروف ال�� حددها املراجع �ش�� إ�� وجود أطراف ذات 
 عالقة؟

ا��صول ع�� أدلة لدعم إقرارات اإلدارة �شأن طبيعة املعامالت 
 ومداها والغرض م��ا.

مسار النظر �� مدى أهمية املعامالت إذا �انت قد تمت خارج 
 العمل الطبي��.

 النظر �� قياس و�ثبات املعامالت واألرصدة
 النظر �� الغش ا��تمل.

االستجابة ل
لمخاطر

 

 هل تم ا��صول ع�� أدلة �افية ومناسبة؟

 هل يوجد تحر�ف جوهري؟

 هل اإلفصاحات �� القوائم املالية �افية؟

 ا��صول ع�� إفادات اإلدارة.

 التقر�ر عن أي نتائج.

إعداد التقر�ر
 

 
 
 

 األطراف ذات العالقة .١٢
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 تتمثل أهداف املراجع فيما ي��: ٥٥٠/٩

التوصل إ�� فهم للعالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة، �غض النظر عّما إذا �ان إطار التقر�ر املا�� املنطبق يحدد  )أ(
 العالقة، و�ما يكفي لتمك�ن املراجع من:متطلبات خاصة باألطراف ذات 

إدراك عوامل خطر الغش، إن وجدت، الناتجة عن العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة، وال�� �عد ذات  )١(
 صلة بالتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري �س�ب الغش وتقييمها؛

املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا، و�قدر تأثر هذه القوائم بتلك است�تاج ما إذا �انت القوائم املالية، اس�نادًا إ�� أدلة  )٢(
 العالقات واملعامالت:

 تحقق العرض العادل (ألطر العرض العادل)؛ أو .أ
 غ�� مضللة (ألطر االل��ام)؛ .ب

تم  ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن ما إذا �انت العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة قد )ب(
تحديدها وا��اسبة واإلفصاح ع��ا �ش�ل مناسب �� القوائم املالية وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق، وذلك عندما يضع هذا 

 اإلطار متطلبات خاصة باألطراف ذات العالقة.

 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 اآلتية املعا�ي املبّ�نة أدناه:ألغراض معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات  ٥٥٠/١٠

معاملة ع�� أساس تجاري: معاملة ت��م طبقًا لشروط وأح�ام ب�ن مش�ٍ� و�ا�ع تتوفر لد��ما الرغبة �� التعامل وال تر�طهما أية  )أ(
 عالقة، و�تصرفان �ش�ل مستقل عن �عضهما و�سعيان لتحقيق مصا��هما ع�� أفضل وجھ.

 )٧أ–٤(راجع: الفقرات أطرف ذو عالقة: طرف إما أن ي�ون:  )ب(
 طرفًا ذا عالقة حسب التعر�ف الوارد �� إطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ أو )١(
عندما يضع إطار التقر�ر املا�� املنطبق أقل قدر من املتطلبات ا��اصة باألطراف ذات العالقة أو ال يضع أي متطلبات ع��  )٢(

 اإلطالق، فإن الطرف ذي العالقة ي�ون:

رى لها ع�� امل�شأة معدة التقر�ر سيطرة أو نفوذ مهم، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر من ��صًا أو م�شأة أخ .أ
 خالل وسيط واحد أو أك��؛ أو

م�شأة أخرى عل��ا من امل�شأة معدة التقر�ر سيطرة أو نفوذ مهم، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر من خالل وسيط واحد  .ب
 أو أك��؛ أو

 امل�شأة معدة التقر�ر من خالل:م�شأة أخرى ت�ون تحت نفس السيطرة مع  .ج
 سيطرة واحدة ع�� ملكي��ما؛ أو .١
 مالكهما الذين يمثلون أفراد أسرة مقر��ن؛ أو .٢
 خضوعهما لنفس اإلدارة. .٣

ومع ذلك، ال �عد امل�شآت ا��اضعة لسيطرة واحدة من جانب الدولة (�عبارة أخرى، ح�ومة وطنية أو إقليمية أو محلية) ذات عالقة، 
 عامالت مهمة أو �ش��ك �� املوارد إ�� حد كب�� مع �عضها.ما لم ترتبط بم

 نظرة عامة ١ /١٢

مخاطر التحر�ف ا��وهري �� املعامالت مع تلك األطراف أك�� �� الغالب مما ي�ون �� املعامالت مع غ��ها. فإن نظرًا ألن األطراف ذات العالقة ل�ست مستقلة عن �عضها، 
 
ُ
املا�� �� الغالب ع�� متطلبات للمحاسبة واإلفصاح خاصة باملعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة. وُ�راد ��ذه املتطلبات تزو�د ر التقر�ر طُ وعالوة ع�� ذلك، تحتوي أ

 مستخدمي القوائم املالية بفهم لطبيعة هذه املعامالت/األرصدة وآثارها الفعلية أو ا��تملة.

 ما يتعلق باملعامالت مع األطراف ذات العالقة.و�و�� الش�ل أدناه �عض عوامل ا��طر ا��تملة في
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١٢٨ 

 

 
 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ١-١٢/١الش�ل 

 الوصف 
التعقيد الزائد �� 

 املعامالت
 قد �عمل األطراف ذات العالقة من خالل مجموعة واسعة ومعقدة من العالقات والهيا�ل.

عدم تحديد العالقات 
 واملعامالت

  توفر فرصة أك�� للتواطؤ أو اإلخفاء أو التالعب من قبل اإلدارة.أل��ا ، العالقات مع األطراف ذات العالقةيتم إخفاء قد 

 .قد ت�ون نظم معلومات امل�شأة غ�� فعالة �� تحديد أو ت��يص املعامالت واألرصدة القائمة ب�ن امل�شأة وأطرافها ذات العالقة 

 العالقة. قد ال ت�ون اإلدارة ع�� دراية بجميع العالقات واملعامالت املوجودة مع األطراف ذات 
ا��روج عن مسار العمل 

 الطبي��
قد ال تتم املعامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب شروط وأح�ام السوق العادية؛ أو بما دون القيم العادلة؛ أو ح�� بدون تبادل أي 

 ِعَوض ع�� اإلطالق.

وا��اسبة عن املعامالت ال�� تتم معها. وتتطلب هذه املسؤولية من اإلدارة تطبيق رقابة داخلية �افية  �ا،واإلفصاح ع� تتحمل اإلدارة مسؤولية تحديد األطراف ذات العالقة
 لضمان تحديد املعامالت مع األطراف ذات العالقة و���يلها �ش�ل مناسب �� نظام املعلومات، واإلفصاح ع��ا �� القوائم املالية.

ل��الت أو الوثائق أثناء املراجعة. و�شمل هذا الفحص املادي لوثائق ل تفحصھو�تحمل املراجع مسؤولية االن�باه الدائم للمعلومات املتعلقة باألطراف ذات العالقة عند 
 لعالقة.رئ�سية معينة، ولكنھ ال يتطلب إجراء تحر�ات موسعة عن ال��الت والوثائق للتعرف بصفة خاصة ع�� األطراف ذات ا

. وقد ال ت�ون املعلومات املتعلقة باألطراف ا��ارجية متاحة �سهولة لدى اإلدارة (من غ�� اً تطور غ�� رسمية وأقل  هذه اإلجراءاتت�ون و�� امل�شآت األصغر، من املر�� أن 
ا��سابات القائمة مع أطراف  أن يتفحصاجع أن يطرح استفسارات و املر�� أن ت�ون النظم ا��اس�ية قد تم تصميمها لتحديد األطراف ذات العالقة)، ولذا قد يلزم املر 

 خاصة، خارج ال��الت ا��اس�ية واإلفصاحات الواردة �� ا��سابات.

ُطر التقر�ر املا��
ُ

 أ

ُطر التقر�ر املا�� متطلبات خاصة للمحاسبة واإلفصا
ُ
ح عن العالقات واملعامالت واألرصدة مع نظرًا ألن األطراف ذات العالقة ل�ست مستقلة عن �عضها، يضع العديد من أ

ن هذا مستخدمي القوائم املالية من فهم طبيعة تلك العالقات واملعامالت واألرصدة وفهم آثارها ا��تملة ع  �� القوائم املالية.األطراف ذات العالقة. و�مّكِ

ف ذات العالقة، يتحمل املراجع مسؤولية تنفيذ إجراءات مراجعة للتعرف ع�� مخاطر وعندما يضع إطار التقر�ر املا�� املنطبق متطلبات للمحاسبة واإلفصاح عن األطرا
تلك  ، وتقييموفقًا ملتطلبات اإلطار مع األطراف ذات العالقةالتحر�ف ا��وهري الناتجة عن عدم قيام امل�شأة با��اسبة أو اإلفصاح عن العالقات أو املعامالت أو األرصدة 

 واالستجابة لها بالش�ل املناسب. ا��اطر

املراجع بحاجة إ�� التوصل يظل أي متطلبات ع�� اإلطالق، عندما ال يضع باألطراف ذات العالقة، أو فيما يتعلق  محدودةإطار التقر�ر املا�� املنطبق متطلبات عندما يضع و 
 تأث�� ع�� القوائم املالية، بما يكفي لتمكينھ من است�تاج ما إذا �انت القوائم املالية: إ�� فهم لعالقات ومعامالت امل�شأة مع األطراف ذات العالقة، إذا �ان لها

 تحقق العرض العادل (ألطر العرض العادل)؛ أو 
 .(ألطر االل��ام) غ�� مضللة 

اإلفصاح ع��ا �� السابق، فيتع�ن ع�� املراجع أن يحدد ما معلومات �ش�� إ�� وجود عالقات أو معامالت مع أطراف ذات عالقة لم تقم اإلدارة بتحديدها أو التعرف ع�� وعند 
 إذا �انت الظروف ا��يطة تؤكد وجود تلك العالقات أو املعامالت.

 ) إرشادات �شأن مسؤولية املراجع و�جراءات املراجعة فيما يخص األطراف ذات العالقة واملعامالت معها.٥٥٠و�قدم معيار املراجعة (
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 ٢-١٢/١الش�ل 

 الوصف مسؤولية املراجع عندما

يضع إطار التقر�ر املا�� 
أو محدودة املنطبق متطلبات 

ال يضع أي متطلبات ع�� 
 اإلطالق

 التوصل إ�� فهم لعالقات ومعامالت امل�شأة مع األطراف ذات العالقة، ع�� نحٍو يكفي ملا ي��:
  واملعامالت مع األطراف ذات العالقة، وال�� �عد ذات صلة إدراك عوامل خطر الغش، إن وجدت، الناتجة عن العالقات

 بالتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري �س�ب الغش وتقييمها؛
  ،بناًء ع�� أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا، است�تاج ما إذا �انت القوائم املالية، بقدر تأثرها بتلك العالقات واملعامالت

ُطر ال
ُ
ُطر االل��ام).تحقق العرض العادل (أل

ُ
 عرض العادل)؛ أو غ�� مضللة (أل

ينص إطار التقر�ر املا�� 
 املنطبق ع�� املتطلبات

إضافة إ�� ا��طوات املو��ة أعاله، يتم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لالل��ام بمتطلبات ا��اسبة واإلفصاح 
 ف ذات العالقة.ا��اصة بالعالقات واملعامالت واألرصدة مع األطرا

 تقييم ا��اطر ٢ /١٢

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
) من املراجع ٢٤٠) ومعيار املراجعة (٣١٥كجزء من إجراءات تقييم ا��اطر واأل�شطة املتعلقة ��ا، ال�� يتطلب معيار املراجعة ( ٥٥٠/١١

، ل��صول ١٧-١٢املراجعة واأل�شطة املتعلقة ��ا املو��ة �� الفقرات تنفيذها أثناء املراجعة، يجب ع�� املراجع أن ينفذ إجراءات 
ع�� معلومات مالئمة للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري املصاحبة للعالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة. (راجع: الفقرة 

 )٨أ

) النظر �ش�ل خاص ٢٤٠) ومعيار املراجعة (٣١٥معيار املراجعة (يجب أن يتضمن النقاش الذي يجر�ھ فر�ق االرتباط والذي يتطلبھ  ٥٥٠/١٢
�� مدى قابلية �عرض القوائم املالية لتحر�ف جوهري �س�ب غش أو خطأ، قد ي�تج عن العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 )١٠، أ٩بامل�شأة. (راجع: الفقرت�ن أ

 يجب أن �ستفسر املراجع من اإلدارة عن: ٥٥٠/١٣
 )١٤أ–١١هو�ة األطراف ذات العالقة بامل�شأة، بما �� ذلك ما طرأ عل��ا من �غي��ات عن الف��ة السابقة؛ (راجع: الفقرات أ )أ(
 طبيعة العالقات ب�ن امل�شأة وهذه األطراف ذات العالقة؛ )ب(
املعامالت والغرض م��ا �� حال ما إذا �انت امل�شأة قد دخلت �� أية معامالت مع هذه األطراف ذات العالقة خالل الف��ة، ونوع  )ج(

 حدو��ا.

ذ إجراءات تقييم ا��اطر األخرى ال�� يراها  ٥٥٠/١٤ يجب ع�� املراجع أن �ستفسر من اإلدارة ومن غ��ها من العامل�ن داخل امل�شأة، وأن ينّفِ
 )٢٠أ–١٥رات أمناسبة، للتوصل إ�� فهم ألدوات الرقابة، إن وجدت، ال�� وضع��ا اإلدارة من أجل: (راجع: الفق

 تحديد العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة وا��اسبة واإلفصاح ع��ا وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ )أ(
 )٢١التصر�ح باملعامالت وال��ت�بات املهمة مع األطراف ذات العالقة واعتمادها؛ (راجع: الفقرة أ )ب(
 تقع خارج مسار العمل الطبي�� واعتمادها.التصر�ح باملعامالت وال��ت�بات املهمة ال��  )ج(

يجب أن يظل املراجع منت��ًا أثناء املراجعة، عند الفحص املادي لل��الت أو املس�ندات، لل��ت�بات أو املعلومات األخرى ال��  ٥٥٠/١٥
بتحديدها أو اإلفصاح ع��ا قد �ش�� إ�� وجود عالقات أو معامالت تمت مع أطراف ذات عالقة، ولم تقم اإلدارة �� السابق 

 )٢٣، أ٢٢(راجع: الفقرت�ن أ للمراجع.

وع�� وجھ ا��صوص، يجب ع�� املراجع أن يفحص ماديًا ما ي�� للبحث عّما �ش�� إ�� وجود عالقات أو معامالت مع أطراف ذات عالقة، 
 لم تقم اإلدارة �� السابق بتحديدها أو اإلفصاح ع��ا للمراجع:

 والقانونية ال�� تم ا��صول عل��ا أثناء إجراءات املراجع؛املصادقات املصرفية  )أ(
 محاضر اجتماعات املساهم�ن وامل�لف�ن با��وكمة؛ )ب(
 ال��الت أو املس�ندات األخرى ال�� يرى املراجع أ��ا ضرور�ة وفقًا لظروف امل�شأة. )ج(
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١٣٠ 

 

 
 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
للم�شأة عند تنفيذ إجراءات املراجعة ال�� تتطل��ا الفقرة إذا قام املراجع بتحديد وجود معامالت مهمة خارج مسار العمل الطبي��  ٥٥٠/١٦

 )٢٥، أ٢٤، أو من خالل إجراءات مراجعة أخرى، فيجب عليھ أن �ستفسر من اإلدارة عما ي��: (راجع: الفقرت�ن أ١٥
 )٢٦طبيعة هذه املعامالت؛ (راجع: الفقرة أ )أ(
 )٢٧املعامالت. (راجع: الفقرة أ ما إذا �انت هناك أطراف ذات عالقة يمكن أن ت�ون مشاركة �� هذه )ب(

يجب ع�� املراجع أن ي�بادل املعلومات املالئمة ال�� تم ا��صول عل��ا عن األطراف ذات العالقة بامل�شأة مع األعضاء اآلخر�ن ��  ٥٥٠/١٧
 )٢٨فر�ق االرتباط. (راجع: الفقرة أ

التحر�ف ا��وهري وتقييمها، يجب ع�� املراجع أن يتعرف ع�� مخاطر ) بالتعرف ع�� مخاطر ٣١٥للوفاء بمتطلب معيار املراجعة ( ٥٥٠/١٨
التحر�ف ا��وهري املصاحبة للعالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة، و�قيم تلك ا��اطر، و�حدد ما إذا �ان أي م��ا �عد خطرًا 

همة مع األطراف ذات العالقة ا��دد حدو��ا خارج مسار مهمًا. وعند إجراء هذا التحديد، يجب ع�� املراجع أن يتعامل مع املعامالت امل
 العمل الطبي�� للم�شأة ع�� أ��ا معامالت ت�شأ ع��ا مخاطر مهمة.

إذا �عرف املراجع ع�� عوامل ��طر الغش (بما �� ذلك، الظروف املرتبطة بوجود طرف ذي عالقة لھ نفوذ ُمهيمن) عند تنفيذ إجراءات  ٥٥٠/١٩
أل�شطة املتعلقة ��ا بخصوص األطراف ذات العالقة، فيجب ع�� املراجع أن يأخذ �� ا��سبان تلك املعلومات عند تقييم ا��اطر وا

 )٣٠، أ٢٩، أ٦). (راجع: الفقرات أ٢٤٠التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري �س�ب الغش وتقييمها، وفقًا ملعيار املراجعة (

 بالعالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة، وتقييم تلك ا��اطر، ينظر املراجع �� األمور املو��ة أدناه.للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري املرتبطة 

 ١-١٢/٢الش�ل 

 الوصف التعرف ع�� ا��اطر
التعامل مع وجود/ طبيعة/ 

أثر األطراف ذات العالقة 
 واملعامالت ال�� تتم مع�ا

 يتم االستفسار عّما ي��:
  العالقة، بما �� ذلك ما طرأ عل��ا من �غي��ات عن الف��ة السابقة.هو�ة األطراف ذات 
 .طبيعة العالقات ب�ن امل�شأة واألطراف ذات العالقة 
 اوالغرض م� نوع أية معامالت مع األطراف ذات العالقة�. 
 :أدوات الرقابة، إن وجدت، ال�� وضع��ا اإلدارة من أجل 
 العالقة وا��اسبة واإلفصاح ع��ا وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ تحديد العالقات واملعامالت مع األطراف ذات 
 التصر�ح باملعامالت وال��ت�بات املهمة مع األطراف ذات العالقة واعتمادها؛ 
 .التصر�ح باملعامالت وال��ت�بات املهمة ال�� تقع خارج مسار العمل الطبي�� واعتمادها 
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 الوصف التعرف ع�� ا��اطر

عن العالقات الذي ي�تج �طأ ا�غش أو اليجري فر�ق االرتباط نقاشًا حول مدى قابلية �عرض القوائم املالية لتحر�ف جوهري �س�ب  النظر �� الغش ا��تمل
 واملعامالت مع األطراف ذات العالقة.

�عوض عن ذلك. وُ�نظر أيضًا فيما إذا �انت اإلدارة ��يمن عل��ا ��ص واحد أو مجموعة صغ��ة من األ��اص دون تطبيق أدوات رقابة 
 ومن ب�ن املؤشرات الدالة ع�� وجود نفوذ مهيمن:

 نقض الطرف ذي العالقة لقرارات عمل مهمة اتخذ��ا اإلدارة أو امل�لفون با��وكمة؛ 
 الرجوع للطرف ذي العالقة �� االعتماد ال��ا�ي للمعامالت املهمة؛ 
 املقدمة من الطرف ذي العالقة؛ عروض العملمة حول محدودية النقاش، أو غيابھ التام، ب�ن اإلدارة وامل�لف�ن با��وك 
 .(أو أحد أفراد أسرتھ املقر��ن) ندرة الفحص واالعتماد املستقل للمعامالت ال�� �ش��ك ف��ا الطرف ذو العالقة 

أة، وال يزال مستمرًا �� وقد يوجد أيضًا النفوذ املهيمن �� �عض ا��االت، إذا �ان الطرف ذو العالقة قد أدى دورًا قياديًا �� تأس�س امل�ش
 أداء هذا الدور �� إدار��ا.

و�� حال التعرف ع�� عوامل ��طر الغش، يتم إجراء تقييم ��اطر التحر�ف ا��وهري. و�� حال إم�انية حدوث مخاطر التحر�ف 
 ا��وهري، يتم تطو�ر استجابات مراجعة مناسبة.

االن�باه الدائم عند الفحص 
املادي لل��الت أو 

 املس�ندات

عند الفحص املادي لل��الت أو املس�ندات، يلزم االن�باه دائمًا للعالقات أو املعامالت ال�� لم يتم اإلفصاح ع��ا مع األطراف ذات 
العالقة. وع�� وجھ ا��صوص، ُتفحص ماديًا ال��الت واملس�ندات التالية ملعرفة األطراف ذات العالقة ال�� لم يتم تحديدها أو 

 ع��ا �� السابق:اإلفصاح 
 املصادقات املصرفية والقانونية ال�� تم ا��صول عل��ا؛ 
 محاضر اجتماعات املساهم�ن وامل�لف�ن با��وكمة؛ 
 .ال��الت أو املس�ندات األخرى ال�� ُ�عد ضرور�ة وفقًا للظروف 

 مع أعضاء الفر�ق اآلخر�ن.و�تم دائمًا تبادل املعلومات ال�� يتم ا��صول عل��ا �شأن األطراف ذات العالقة ا��تملة 

 قد ت�شأ مخاطر مهمة عن املعامالت املهمة ال�� تتم مع األطراف ذات العالقة خارج مسار العمل الطبي��. التعرف ع�� ا��اطر امل�مة

 

 
  

 نقاط يلزم مراعا��ا

الغالب. و�� حال استخدام العميل إلحدى حزم ال��مجيات القياسية ل���يل �� امل�شآت األصغر، قد ينطوي تحديد املعامالت مع األطراف ذات العالقة ع�� صعو�ات �� 
�عداد ضوابط االختيار، املعامالت، ُينظر �� ا��صول ع�� ���ة إلك��ونية من املعامالت واست��ادها �� جدول بيانات إلك��و�ي. وعن طر�ق استخدام خصائص الفرز و 

مالء/املوردين الذين تمت معهم معامالت قليلة العديد، لك��ا كب��ة ا���م، أو الذين تمت معهم معامالت مهمة من حيث قد يمكن ا��صول ع�� املعلومات املتعلقة بالع
 ��مها أو طبيع��ا ع�� نحو غ�� معتاد.
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 االستجابة للمخاطر ٣ /١٢

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
مة، ُيصمم املراجع و�نفذ إجراءات مراجعة إضافية ) ا��اص ٣٣٠كجزء من متطلب معيار املراجعة ( ٥٥٠/٢٠ باستجابة املراجع للمخاطر املقيَّ

مة ال�� ت�ون مصاحبة للعالقات واملعامالت مع  ل��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن مخاطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ
 )٣٤أ–٣١. (راجع: الفقرات أ٢٤-٢١ما تتطلبھ الفقرات األطراف ذات العالقة. و�جب أن تتضمن إجراءات املراجعة هذه 

إذا حدد املراجع ترت�بات أو معلومات �ش�� إ�� وجود عالقات أو معامالت مع أطراف ذات عالقة لم تقم اإلدارة �� السابق بتحديدها أو  ٥٥٠/٢١
 تؤكد وجود تلك العالقات أو املعامالت.اإلفصاح ع��ا للمراجع، فيجب ع�� املراجع أن يحدد ما إذا �انت الظروف ا��يطة 

إذا حدد املراجع أطرافًا ذات عالقة أو معامالت مهمة مع أطراف ذات عالقة لم تقم اإلدارة �� السابق بتحديدها أو اإلفصاح ع��ا  ٥٥٠/٢٢
 للمراجع، فيجب عليھ:

 )٣٥الفقرة أ إبالغ أعضاء فر�ق االرتباط اآلخر�ن ع�� الفور باملعلومات ذات الصلة؛ (راجع: )أ(
 عندما يضع إطار التقر�ر املا�� املنطبق متطلبات خاصة باألطراف ذات العالقة: )ب(

 مطالبة اإلدارة بتحديد جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة ا��ددة حديثًا ل�ي يقوم املراجع بتقو�م إضا�� لها؛ )١(

العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة �� التمك�ن االستفسار عن س�ب إخفاق أدوات الرقابة املطبقة �� امل�شأة ع��  )٢(
 من تحديد العالقات أو املعامالت مع األطراف ذات العالقة أو اإلفصاح ع��ا؛

تنفيذ إجراءات مراجعة أساس مناسبة فيما يتعلق بتلك األطراف ذات العالقة أو املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة،  )ج(
 )٣٦اجع: الفقرة أا��ددة حديثًا؛ (ر 

إعادة النظر �� خطر احتمال وجود أطراف ذات عالقة أخرى أو معامالت مهمة مع أطراف ذات عالقة أخرى، لم تقم اإلدارة ��  )د(
 السابق بتحديدها أو اإلفصاح ع��ا للمراجع، وتنفيذ املز�د من إجراءات املراجعة عند الضرورة؛

ن عدم اإلفصاح من قبل اإلدارة �ان متعمدًا (مما يدل ع�� وجود خطر تحر�ف جوهري تقو�م اال�ع�اسات ع�� املراجعة إذا تب�ن أ )ه(
 )٣٧�س�ب الغش). (راجع: الفقرة أ

 فيما يتعلق باملعامالت املهمة ا��ددة مع األطراف ذات العالقة، وال�� تمت خارج مسار العمل الطبي�� للم�شأة، يجب ع�� املراجع: ٥٥٠/٢٣
 أو االتفاقيات ذات الصلة، إن وجدت، وتقو�م ما ي��:الفحص املادي للعقود  )أ(

ما إذا �ان امل��ر التجاري (أو عدمھ) للمعامالت �ش�� إ�� أنھ قد تم الدخول ف��ا �غرض إنتاج تقر�ر ما�� مغشوش، أو إلخفاء  )١(
 )٣٩، أ٣٨اختالس لألصول؛ (راجع: الفقرت�ن أ

 اإلدارة؛ما إذا �انت شروط املعامالت ت�سق مع توضيحات  )٢(
 ما إذا �انت املعامالت قد تمت ا��اسبة واإلفصاح ع��ا �ش�ل مناسب وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ )٣(

 )٤١، أ٤٠ا��صول ع�� أدلة مراجعة بأن املعامالت قد تم التصر�ح ��ا واعتمادها �ش�ل مناسب. (راجع: الفقرت�ن أ )ب(

املالية يفيد بأن معاملة ما مع طرف ذي عالقة قد تم القيام ��ا �شروط م�افئة لتلك السائدة �� إذا قدمت اإلدارة إقرارًا �� القوائم  ٥٥٠/٢٤
معاملة ع�� أساس تجاري، فيجب ع�� املراجع ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن هذا اإلقرار. (راجع: الفقرات 

 )٤٥أ–٤٢أ

 �� تم التعرف عل��ا املرتبطة بالعالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة، ينظر املراجع �� األمور املو��ة أدناه.عند االستجابة ��اطر التحر�ف ا��وهري ال
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 ١-١٢/٣الش�ل 

 الوصف األمر

املراجع يتعرف عندما 
ترت�بات أو معلومات ع�� 

�ش�� إ�� وجود عالقات أو 
معامالت مع أطراف ذات 

 عالقة

  د ما إذا �انت  الظروف ا��يطة تؤكد وجودها؛ُيحدَّ

 يتم إبالغ املعلومات ع�� الفور إ�� أعضاء فر�ق االرتباط؛ 

 ُيطلب من اإلدارة تحديد جميع املعامالت ال�� تمت مع الطرف ذي العالقة؛ 

  .را�� �� ذلك:و إذا �ان الطرف ذو العالقة لم يتم تحديده �� السابق، ُ�سأل عن الس�ب�ُ 

 خاصة بتحديد األطراف ذات العالقة،إخفاق أي أدوات رقابة  –

 الغش (عندما يبدو عدم اإلفصاح من جانب اإلدارة متعمدًا)؛ –

  عاد النظر �� خطر احتمال وجود أطراف ذات عالقة أخرى أو معامالت مهمة مع أطراف ذات عالقة أخرى لم يتم اإلفصاح�ُ
ذ املز�د من إجراءات املراجعة عند الضرورة؛  ع��ا، وُ�نفَّ

  َّذ إجراءات مراجعة أساس مناسبة.ُتنف 

املعامالت امل�مة مع األطراف 
ذات العالقة خارج مسار 

 العمل الطبي��

 :يتم إجراء فحص مادي للعقود أو االتفاقيات ذات الصلة، إن وجدت، وتقو�م ما إذا �انت 

 �ش�� إ�� احتمال وجود تقر�ر ما�� مغشوش أو إخفاء ألصول مختلسة، األسباب –

 اإلدارة، تفس��اتالشروط ت�سق مع  –

 املعامالت قد تمت ا��اسبة واإلفصاح ع��ا وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ –

  مناسب.ع�� نحو يتم التأكد من أن املعامالت قد تم التصر�ح ��ا واعتمادها 
 اإلدارة املتعلقة بطبيعة ومدى املعامالت مع األطراف ذات العالقة. يتم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن إقرارات إقرارات اإلدارة

 وُ�نظر فيما إذا �انت املصادقات ا��ارجية ع�� األرصدة ستوفر أدلة يمكن االعتماد عل��ا. 

 أرصدة ��اية الف��ة. ، وتقو�م،وُ�نظر �� إم�انية تحصيل

 إعداد التقر�ر ٤ /١٢

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 )٤٦)، يجب ع�� املراجع تقو�م: (راجع: الفقرة أ٧٠٠عند ت�و�ن رأي �� القوائم املالية، وفقًا ملعيار املراجعة ( ٥٥٠/٢٥
ما إذا �انت العالقات واملعامالت ا��ددة مع األطراف ذات العالقة قد تمت ا��اسبة واإلفصاح ع��ا �ش�ل مناسب وفقًا إلطار  )أ(

 )٤٧(راجع: الفقرة أالتقر�ر املا�� املنطبق؛ 
 ما إذا �انت تأث��ات العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة: )ب(

 تمنع القوائم املالية من تحقيق العرض العادل (ألطر العرض العادل)؛ أو )١(
 ت�س�ب �� أن ت�ون القوائم املالية مضللة (ألطر االل��ام). )٢(

متطلبات لألطراف ذات العالقة، فيجب ع�� املراجع أن يحصل ع�� إفادات مكتو�ة من اإلدارة عندما يضع إطار التقر�ر املا�� املنطبق  ٥٥٠/٢٦
 )٤٩، أ٤٨ومن امل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال، بأ��م: (راجع: الفقرت�ن أ

القة ال�� لد��م قد أف��وا للمراجع عن هو�ة األطراف ذات العالقة بامل�شأة، وجميع العالقات واملعامالت مع األطراف ذات الع )أ(
 علم ��ا؛

 قد قاموا با��اسبة واإلفصاح عن تلك العالقات واملعامالت �ش�ل مناسب، وفقًا ملتطلبات اإلطار. )ب(
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ة ما لم يكن جميع امل�لف�ن با��وكمة ُمشارك�ن �� إدارة امل�شأة، فيجب ع�� املراجع أن يبلغهم باألمور املهمة ال�� ظهرت أثناء املراجع ٥٥٠/٢٧
 )٥٠األطراف ذات العالقة بامل�شأة. (راجع: الفقرة أبخصوص 

ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة أسماء األطراف ذات العالقة ال�� تم تحديدها وطبيعة العالقات مع هذه األطراف ٥٥٠/٢٨  .يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ

 ينظر املراجع �� األمور التالية.

 ١-١٢/٤الش�ل 

 الوصف األمر

ق أسماء األطراف ذات العالقة ال�� تم   والتقر�رالتوثيق   وطبيعة العالقات مع هذه األطراف؛ التعرف عل��اُتوثَّ

 .يتم إبالغ امل�لف�ن با��وكمة بأي أمور مهمة ظهرت أثناء املراجعة بخصوص األطراف ذات العالقة 

ا��صول ع�� إفادات 
 اإلدارة

 (وامل�لف�ن با��وكمة) تفيد بأن:يتم ا��صول ع�� إفادات مكتو�ة من اإلدارة 

  معها قد تم اإلفصاح ع��ا؛ال�� تمت جميع األطراف ذات العالقة واملعامالت 

 .تلك العالقات واملعامالت قد تمت ا��اسبة واإلفصاح ع��ا �ش�ل مناسب �� القوائم املالية 

�ان يلزم  تحديد ما إذا
 رأي املراجعة�عديل 

ل تقر�ر املراجع إذا:  ُ�عدَّ

 لم يكن من املمكن ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن األطراف ذات العالقة واملعامالت ال�� تمت معها؛ أو 

  ُ� املا��) �افية.التقر�ر عت�� إفصاحات اإلدارة �� القوائم املالية (وفقًا ملتطلبات إطار لم 
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة الفصلمحتوى 

 ٥٦٠ مسؤولية املراجع �شأن األحداث الالحقة.

 
 
 

 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 تتمثل أهداف املراجع فيما ي��: ٥٦٠/٤

ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن ما إذا �انت األحداث الواقعة ب�ن تار�خ القوائم املالية  (أ)
تقر�ر املراجع، ال�� تتطلب �عديًال أو إفصاحًا �� القوائم املالية، قد ا�عكست �ش�ل مناسب �� تلك القوائم وتار�خ 

 املالية وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛
االستجابة �ش�ل مناسب ل��قائق ال�� تصبح معروفة لدى املراجع �عد تار�خ تقر�ره، وال�� لو �انت معروفة لھ ��  (ب)

 التار�خ لر�ما أدت إ�� قيامھ بتعديل تقر�ره.ذلك 

 
 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 ألغراض معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات اآلتية املعا�ي املبّ�نة أدناه: ٥٦٠/٥

 تار�خ ��اية آخر ف��ة �غط��ا القوائم املالية. -تار�خ القوائم املالية  )أ(
التار�خ الذي يتم فيھ إعداد جميع القوائم ال�� تتألف م��ا القوائم املالية، بما �� ذلك  -املالية تار�خ اعتماد القوائم  )ب(

اإليضاحات ذات العالقة، والذي يقر فيھ أ��اب الصالحية بتحمل املسؤولية عن تلك القوائم املالية. (راجع: 
 )٢الفقرة أ

). (راجع: ٧٠٠تقر�ره عن القوائم املالية وفقًا ملعيار املراجعة (التار�خ الذي يؤرخ فيھ املراجع  -تار�خ تقر�ر املراجع  )ج(
 )٣الفقرة أ

التار�خ الذي يمكن فيھ لألطراف الثالثة االطالع ع�� تقر�ر املراجع والقوائم املالية  -تار�خ إصدار القوائم املالية  )د(
 )٥، أ٤املُراجعة. (راجع: الفقرت�ن أ

ن تار�خ القوائم املالية وتار�خ تقر�ر املراجع، وا��قائق ال�� تصبح معروفة األحداث ال�� تقع ب� -األحداث الالحقة  )ه(
  لدى املراجع �عد تار�خ تقر�ره.

 
 
 
 
 

 األحداث الالحقة .١٣
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 نظرة عامة ١ /١٣

 يقدم هذا املعيار إرشادات �شأن مسؤولية املراجع عن األحداث الالحقة.

 الش�ل أدناه التوار�خ األخرى الرئ�سية �� إعداد القوائم املالية ومراجع��ا و�صدارها.تقع األحداث الالحقة �عد تار�خ القوائم املالية (تار�خ ��اية الف��ة). و�و�� و 

 ١-١٣/١الش�ل 

 
 �ش�� "األحداث الالحقة" إ��:

 األحداث ال�� تقع ب�ن تار�خ القوائم املالية وتار�خ تقر�ر املراجع؛ 
 .ا��قائق ال�� تصبح معروفة للمراجع �عد تار�خ تقر�ره 

ة ) األمور ال�� تتعلق باملعلومات األخرى ال�� يتم ا��صول عل��ا �عد تار�خ تقر�ر املراجع. ولكن هذه األمور متناولة �� معيار املراجع٥٦٠(ال ي�ناول معيار املراجعة  :م��وظة
 ).٥٦٠). ومع ذلك، فقد �سلط تلك املعلومات األخرى الضوء ع�� حدث الحق يقع ضمن نطاق معيار املراجعة (٧٢٠(

 صلة من املعاي��اقتباسات ذات  رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع أن ُينفذ إجراءات مراجعة ُمصممة ل��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ال�� ُتث�ت أنھ قد تم تحديد جميع  ٥٦٠/٦

لية. ومع ذلك، ال ُيتوقع من األحداث الواقعة ب�ن تار�خ القوائم املالية وتار�خ تقر�ر املراجع، ال�� تتطلب �عديًال أو إفصاحًا �� القوائم املا
: املراجع تنفيذ املز�د من إجراءات املراجعة �شأن األمور ال�� وفرت لها إجراءات املراجعة املطبقة �� السابق است�تاجات ُمرضية. (راجع

 )٦الفقرة أ

القوائم املالية إ�� تار�خ تقر�ر املراجع، أو أقرب ، بحيث �غطي الف��ة من تار�خ ٦يجب ع�� املراجع تنفيذ اإلجراءات ال�� تتطل��ا الفقرة  ٥٦٠/٧
تار�خ لھ ممكن عمليًا. و�جب ع�� املراجع أن يأخذ �� ا��سبان تقييمھ للمخاطر عند تحديد طبيعة ومدى إجراءات املراجعة تلك، ال�� 

 )٨، أ٧يجب أن تتضمن ما ي��: (راجع: الفقرت�ن أ
 لضمان تحديد األحداث الالحقة. التوصل إ�� فهم ألي إجراءات وضع��ا اإلدارة )أ(
االستفسار من اإلدارة، وامل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال، عّما إذا �انت قد وقعت أي أحداث الحقة يمكن أن تؤثر ع��  )ب(

 )٩القوائم املالية. (راجع: الفقرة أ
وكمة املنعقدة �عد تار�خ القوائم املالية، قراءة ا��اضر، إن وجدت، ا��اصة باجتماعات مال�ي امل�شأة واإلدارة وامل�لف�ن با�� )ج(

 )١٠واالستفسار عن األمور ال�� تمت مناقش��ا �� أي من تلك االجتماعات ال�� ل�ست لها محاضر متاحة �عد. (راجع: الفقرة أ
 قراءة أحدث قوائم مالية أولية الحقة للم�شأة، إن وجدت. )د(

، ع�� أحداٍث تتطلب �عديًال أو إفصاحًا �� القوائم املالية، فيجب عليھ ٧و ٦املُنفذة بموجب الفقرت�ن إذا �عّرف املراجع، ن�يجة لإلجراءات  ٥٦٠/٨
 أن يحدد ما إذا �ان �ل حدث من ذلك القبيل قد ا�عكس �ش�ل مناسب �� تلك القوائم املالية، وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.

 تار�خ القوائم املالية
تار�خ اعتماد اإلدارة 

 للقوائم املالية
تار�خ تقر�ر املراجع عن 

 القوائم املالية
 تار�خ إصدار القوائم املالية

 األحداث الالحقةا��صول ع�� أدلة �شأن 

 االستجابة ل��قائق ا��ديدة ال�� تصبح معروفة

 األطر الزمنية
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 صلة من املعاي��اقتباسات ذات  رقم الفقرة
) بأن ٥٨٠ة وامل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال، تقديم إفادة مكتو�ة، وفقًا ملعيار املراجعة (يجب ع�� املراجع أن يطلب من اإلدار  ٥٦٠/٩

جميع األحداث الواقعة �عد تار�خ القوائم املالية وال�� يتطلب لها إطار التقر�ر املا�� املنطبق إجراء �عديل أو إضافة إفصاح، قد تم 
 �عديلها أو اإلفصاح ع��ا.

ع�� املراجع أي ال��ام ب�نفيذ أي إجراءات مراجعة فيما يتعلق بالقوائم املالية �عد تار�خ تقر�ره. ومع ذلك، فعندما �علم املراجع ال يقع  ٥٦٠/١٠
� قيامھ بحقيقٍة ما �عد تار�خ تقر�ره ولكن قبل تار�خ إصدار القوائم املالية، وال�� لو �انت معروفة لھ �� تار�خ تقر�ر املراجع لر�ما أدت إ�

 )١٢، أ١١تعديل تقر�ره، فيجب عليھ: (راجع: الفقرت�ن أب
 مناقشة األمر مع اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال؛ )أ(
 تحديد ما إذا �انت القوائم املالية بحاجة إ�� �عديل؛ و�ذا �ان األمر كذلك: )ب(
 الية.االستفسار عن الكيفية ال�� �ع��م ��ا اإلدارة معا��ة األمر �� القوائم امل  )ج(

 إذا عّدلت اإلدارة القوائم املالية، فيجب ع�� املراجع: ٥٦٠/١١
 تنفيذ إجراءات املراجعة الالزمة �� هذه الظروف ع�� التعديل. )أ(
 :١٢ما لم تنطبق الظروف الواردة �� الفقرة  )ب(

 ح�� تار�خ التقر�ر ا��ديد للمراجع؛ ٧و ٦تمديد إجراءات املراجعة املشار إل��ا �� الفقرت�ن  )١(
تقديم املراجع لتقر�ر جديد �شأن القوائم املالية املعدلة. و�جب أال ي�ون التقر�ر ا��ديد للمراجع مؤرخًا بتار�خ �سبق  )٢(

 تار�خ اعتماد القوائم املالية املعدلة.

ات ا��دث أو األحداث الالحقة عندما ال يحظر نظام أو الئحة أو إطار التقر�ر املا�� ع�� اإلدارة قصر �عديل القوائم املالية ع�� تأث��  ٥٦٠/١٢
املس�بة لذلك التعديل، وعندما ال ُيحَظر ع�� املسؤول�ن عن اعتماد القوائم املالية قصر اعتمادهم ع�� ذلك التعديل، فإنھ ُ�سَمح 

يل. و�� مثل هذه ) ع�� ذلك التعد١(ب)(١١للمراجع بأن يقُصر إجراءات املراجعة املطبقة ع�� األحداث الالحقة وفقًا ملتطلبات الفقرة 
 ا��االت، يجب ع�� املراجع إما أن:

ُ�عدل تقر�ره ليتضمن تار�خًا إضافيًا يقتصر ع�� ذلك التعديل، و�ش�� بموجبھ إ�� أن إجراءات املراجع �شأن األحداث الالحقة  )أ(
 )١٣(راجع: الفقرة أتقتصر فقط ع�� �عديل القوائم املالية املو�� �� اإليضاح ذي الصلة املرفق بالقوائم املالية؛ أو 

يقدم تقر�رًا جديدًا أو معدًال يتضمن بيانًا �� فقرة لفت االن�باه أو �� فقرة أمر آخر �ش�� إ�� أن إجراءات املراجع �شأن األحداث  )ب(
 الالحقة تقتصر فقط ع�� �عديل القوائم املالية املو�� �� اإليضاح ذي الصلة املرفق بالقوائم املالية.

الدول، قد ال ي�ون مطلو�ًا من اإلدارة بموجب األنظمة أو اللوائح أو إطار التقر�ر املا�� إصدار قوائم مالية معدلة، و�التا��، ال �� �عض  ٥٦٠/١٣
أن يحتاج املراجع إ�� تقديم تقر�ر معدل أو تقر�ر جديد. ولكن إذا لم �عدل اإلدارة القوائم املالية �� الظروف ال�� �عتقد املراجع ف��ا 

 )١٥، أ١٤ئم املالية بحاجة إ�� �عديل، فحي�ئٍذ: (راجع: الفقرت�ن أالقوا
) ثم يقوم ٧٠٥إذا لم يكن تقر�ر املراجع قد تم تقديمھ للم�شأة �عد، فيجب ع�� املراجع �عديل رأيھ وفقًا ملا يتطلبھ معيار املراجعة ( )أ(

 بتقديم تقر�ره؛ أو
فيجب ع�� املراجع أن ُيخطر اإلدارة وأيضًا امل�لف�ن با��وكمة، ما لم ي�ونوا  إذا �ان تقر�ر املراجع قد تم تقديمھ للم�شأة بالفعل، )ب(

جميعًا مشارك�ن �� إدارة امل�شأة، �عدم إصدار القوائم املالية لألطراف الثالثة قبل إجراء التعديالت الالزمة. و�� حالة إصدار 
فيجب ع�� املراجع اتخاذ التصرف املناسب سعيًا ملنع االعتماد ع�� القوائم املالية �� وقت الحق لكن بدون إجراء التعديالت الالزمة، 

 )١٧، أ١٦تقر�ره. (راجع: الفقرت�ن أ

ندما �عد إصدار القوائم املالية، ال يقع ع�� املراجع أي ال��ام ب�نفيذ أي إجراءات مراجعة فيما يتعلق بتلك القوائم املالية. ومع ذلك، فع ٥٦٠/١٤
�عد إصدار القوائم املالية، وال�� لو �انت معروفة لھ �� تار�خ تقر�ر املراجع لر�ما أدت إ�� قيامھ بتعديل تقر�ره،  �علم املراجع بحقيقة ما

 فيجب عليھ:
 مناقشة األمر مع اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال؛ )أ(
 تحديد ما إذا �انت القوائم املالية بحاجة إ�� �عديل؛ و�ذا �ان األمر كذلك: )ب(
 )١٨ستفسار عن الكيفية ال�� �ع��م ��ا اإلدارة معا��ة األمر �� القوائم املالية. (راجع: الفقرة أاال  )ج(
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 صلة من املعاي��اقتباسات ذات  رقم الفقرة
 )١٩إذا عّدلت اإلدارة القوائم املالية، فيجب ع�� املراجع: (راجع: الفقرة أ ٥٦٠/١٥

 تنفيذ إجراءات املراجعة الالزمة �� هذه الظروف ع�� التعديل. )أ(
اإلدارة للتأكد من أن أي ��ص استلم القوائم املالية ال�� صدرت �� السابق وكذلك تقر�ر املراجع  فحص ا��طوات ال�� اتخذ��ا )ب(

 عل��ا، ع�� علم باملوقف.
 :١٢ما لم تنطبق الظروف الواردة �� الفقرة  )ج(

تار�خ التقر�ر ح�� تار�خ التقر�ر ا��ديد للمراجع، ع�� أال ي�ون  ٧و ٦تمديد إجراءات املراجعة املشار إل��ا �� الفقرت�ن  )١(
 ا��ديد للمراجع أسبق من تار�خ اعتماد القوائم املالية املعدلة؛

 تقديم املراجع لتقر�ر جديد �شأن القوائم املالية املعدلة. )٢(
 .١٢، �عديل تقر�ر املراجع أو تقديم املراجع لتقر�ر جديد وفقًا ملا تتطلبھ الفقرة ١٢عندما تنطبق الظروف الواردة �� الفقرة  )د(

ي يجب أن ُيضّمن املراجع �� تقر�ره ا��ديد أو املعدل فقرة لفت ان�باه أو فقرة أمر آخر �ش�� إ�� اإليضاح املرفق بالقوائم املالية الذ ٥٦٠/١٦
 يناقش ع�� نطاق أوسع س�ب �عديل القوائم املالية السابق إصدارها، و��� التقر�ر السابق الذي قدمھ املراجع.

اإلدارة ل��طوات الالزمة للتأكد من أن أي ��ص استلم القوائم املالية السابق إصدارها ع�� علم باملوقف، و�� �� حالة عدم اتخاذ  ٥٦٠/١٧
خطر حالة عدم �عديلها للقوائم املالية �� الظروف ال�� �عتقد املراجع ف��ا أن القوائم املالية بحاجة إ�� �عديل، فيجب ع�� املراجع أن يُ 

ا��وكمة، ما لم ي�ونوا جميعًا مشارك�ن �� إدارة امل�شأة، بأنھ س�س�� ملنع االعتماد ع�� تقر�ر املراجع �� اإلدارة وأيضًا امل�لف�ن ب
املستقبل. و�ذا لم تتخذ اإلدارة أو امل�لفون با��وكمة هذه ا��طوات الالزمة بالرغم من هذا اإلخطار، فيجب ع�� املراجع أن يتخذ 

 )٢٠ع�� تقر�ره. (راجع: الفقرة أالتصرف املناسب سعيًا ملنع االعتماد 

 تار�خ اعتماد القوائم املالية

د ذلك التار�خ ع�� النحو املو�� �� الش�ل أدناه.  قد ُيحدَّ

 ٢-١٣/١الش�ل 

 :بما ي�� بالسلطة املع��ف ��اأقرب تار�خ يقوم فيھ األ��اص الذين يتمتعون  تار�خ التقر�ر

  القوائم املالية، بما �� ذلك اإليضاحات املتعلقة ��ا، قد تم إعدادها؛تحديد أن جميع القوائم ال�� تتألف م��ا 

 .اإلقرار بتحمل املسؤولية عن تلك القوائم املالية 

 األفراد ا��ددين بموجب نظام أو الئحة الذين ي�بعون اإلجراءات الالزمة العتماد القوائم املالية؛  السلطة املع��ف ��ا

  الذين ي�بعون إجراءات خاصة ��م العتماد القوائم املالية.و نفسها باألفراد الذين تحددهم امل�شأة 

العتماد من ا ضرورة
 املسا�م�ن

ل�ي �ست�تج املراجع أنھ قد حصل ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ال�� �ش�ل  الزماً ال �عد االعتماد ال��ا�ي من قبل املساهم�ن 
 أساسًا لرأيھ �� القوائم املالية.

 
 الحقة وتقييم أثرها، ينفذ املراجع ا��طوات املو��ة أدناه.الحداث األ وعند تحديد وجود 
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 ٣-١٣/١الش�ل 

 الوصف اإلجراء

 إجراءات املراجعة لتحديد أي أحداث الحقة قد تتطلب �عديًال أو إفصاحًا �� القوائم املالية. و�شمل هذا: يتم تنفيذ تحديد أي أحداث الحقة

 فهم إجراءات اإلدارة (إن وجدت) ا��اصة بتحديد األحداث الالحقة؛ 

 :االستفسار من اإلدارة (وامل�لف�ن با��وكمة) عن 

 التعهدات أو القروض أو الضمانات ا��ديدة، –

 أو اقتناء األصول، ال�� حدثت أو تم التخطيط لها، عمليات بيع –

 ،الدينالز�ادات �� رأس املال أو إصدار أدوات  –

 اتفاقيات الدمج أو التصفية، –

 (ع�� س�يل املثال، �س�ب حر�ق أو فيضان)، لف�عرضت للتال�� األصول ال�� تمت مصادر��ا من قبل ا���ومة، أو  –

 واالل��امات ا��تملة،الدعاوى القضائية واملطالبات  –

 تم إجراؤها أو من املرتقب إجراؤها، عاديةأي �عديالت محاس�ية غ��  –

أي أحداث قد وقعت أو من ا��تمل أن تقع، س�ث�� �ساؤالت �شأن مدى مناسبة استخدام أساس االستمرار�ة ��  –
 ا��اسبة،

 املالية،أي أحداث ذات صلة بقياس التقديرات أو ا��صصات الواردة �� القوائم  –

 أي أحداث ذات صلة بقابلية اس��داد األصول؛ –

  عد تار�خ القوائم املالية، واالستفسار ال�� ُعقدت قراءة ا��اضر، إن وجدت، ا��اصة باجتماعات اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة�
 عن األمور ال�� تمت مناقش��ا �� تلك االجتماعات ال�� ل�ست لها محاضر متاحة �عد؛

  التقار�ر املالية ال�� تم إعدادها �عد ��اية الف��ة، إن وجدت.قراءة 

ا��صول ع�� إفادات 
 مكتو�ة

إفادات مكتو�ة �غطي أحداثًا الحقة معينة لدعم أدلة املراجعة األخرى، و�التا��  من الضروري ا��صول ع�� ُينظر فيما إذا �ان
 ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.

ا��قائق ال�� تصبح معروفة 
 لمراجعل

(�عد تار�خ تقر�ر املراجع 
ولكن قبل إصدار القوائم 

 املالية)

 يتم مناقشة األمر مع اإلدارة (وامل�لف�ن با��وكمة)؛ 

 :د ما إذا �انت القوائم املالية بحاجة إ�� �عديل؛ و�ذا �ان األمر كذلك  ُيحدَّ
 �� القوائم املالية،��ا األمر معا��ة ة يتم االستفسار عن الكيفية ال�� �ع��م اإلدار  –
 يتم تنفيذ أي إجراءات مراجعة إضافية ضرور�ة، –
يتم إصدار تقر�ر مراجع جديد �شأن القوائم املالية املعدلة. وقد �شمل هذا أيضًا تضم�ن تار�خ إضا�� �� التقر�ر،  –

 االن�باه.) أو تضم�ن فقرة للفت ١٣/٢يقتصر ع�� التعديل (انظر ا��زء األول، الفصل 

 .عندما ال �عدل اإلدارة القوائم املالية، يصدر املراجع رأيًا معدًال 

  إذا �ان تقر�ر املراجع قد صدر بالفعل، يتم إخطار اإلدارة (وامل�لف�ن با��وكمة) �عدم إصدار القوائم املالية إ�� أطراف ثالثة
 قبل إجراء التعديالت الالزمة.

 رغم من اإلخطار، يتم اتخاذ التصرف املناسب (�عد اس�شارة املس�شار القانو�ي) ملنع االعتماد إذا تم إصدار القوائم املالية بال
 ع�� تقر�ر املراجع.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 الوصف اإلجراء
ا��قائق ال�� تصبح معروفة 

 للمراجع
 (�عد إصدار القوائم املالية)

 يتم مناقشة األمر مع اإلدارة (وامل�لف�ن با��وكمة)؛ 

  يتم تحديد ما إذا �انت القوائم املالية بحاجة إ�� �عديل؛ و�ذا �ان األمر كذلك، يتم االستفسار عن الكيفية ال�� �ع��م اإلدارة
 �� القوائم املالية؛��ا األمر معا��ة 

 :إذا عّدلت اإلدارة القوائم املالية 
ا��ديد للمراجع ما لم يتم �عديل تقر�ر املراجع يتم تمديد إجراءات مراجعة األحداث الالحقة ح�� تار�خ التقر�ر  –

 )،١٣/٢ليتضمن تار�خًا إضافيًا يقتصر ع�� �عديل مع�ن (انظر ا��زء األول، الفصل 
 يتم تنفيذ أي إجراءات مراجعة إضافية ضرور�ة، –
السابق  فحص ا��طوات ال�� اتخذ��ا اإلدارة للتأكد من أن أي ��ص استلم القوائم املالية ال�� صدرت ��تيتم  –

 وكذلك تقر�ر املراجع عل��ا، ع�� علم باملوقف،
 يقدم املراجع تقر�رًا جديدًا �شأن القوائم املالية املعدلة؛ –

  و�ذا لم تتخذ اإلدارة ١٣/٢يتم إصدار تقر�ر مراجع جديد أو معدل يتضمن فقرة "لفت ان�باه" (انظر ا��زء األول، الفصل .(
 ��ص استلم القوائم املالية السابق إصدارها ع�� علم باملوقف:ا��طوات الالزمة للتأكد من أن أي 

 سعيًا ملنع االعتماد ع�� تقر�ره؛ ناسبامل تصرفاليتم إخطار اإلدارة (وامل�لف�ن با��وكمة) بأن املراجع س�تخذ  –

 لتصرف املناسب (مثل إذا لم تتخذ اإلدارة (أو امل�لفون با��وكمة) ا��طوات الالزمة بالرغم من هذا اإلخطار، فيتم اتخاذ ا
 اس�شارة املس�شار القانو�ي) ملنع االعتماد ع�� تقر�ر املراجع.

 

 

 التأر�خ املزدوج ٢ /١٣

تقديرات ال�سابات و ا�� أرصدة تؤدي �� الغالب األحداث الالحقة ال�� تصبح معروفة �عد تار�خ تقر�ر املراجع إ�� ضرورة تنفيذ املز�د من أعمال املراجعة ال�� تؤثر ع�
 ة.خرى �� القوائم املالية. و�� هذه ا��االت، يصدر تقر�ر مراجع جديد ال يتم تأر�خھ بتار�خ �سبق تار�خ اعتماد القوائم املالية املعدلاأل  فصاحاتاإل �صصات و ا��اس�ية و ا�

الصلة املرفق صر أعمال املراجعة الزائدة ع�� التعديل الذي تم ع�� القوائم املالية املذ�ور �� اإليضاح ذي تقأن تومع ذلك، ففيما يخص أحداث الحقة معينة، يمكن 
(التأر�خ �اف��اض أن األنظمة أو اللوائح ا��لية �سمح بذلك)، يتم اإلبقاء ع�� التار�خ األص�� لتقر�ر املراجع، ولكن ُيضاف تار�خ جديد و و�� هذه ا��االت (بالقوائم املالية. 

 املزدوج) إلعالم القراء بأن إجراءات املراجع الالحقة للتار�خ األص�� اقتصرت ع�� التعديل الالحق.

 وفيما ي�� مثال ع�� التأر�خ املزدوج:
  �� ��؛٢٠××س�تم��  ١٥تم تأر�خ تقر�ر املراجع األص 
  ��اإلدارة اإليضاح (س) ا��ديد الذي يصف ذلك ا��دث إلدراجھ �� القوائم املالية؛، أعلنت ا��هة عن بيع جزء كب�� من أعمالها. وأعدت ٢٠××أكتو�ر  ٢٢ 
  �� (س) ٢٠××نوفم��  ٣تم إنجاز أعمال املراجعة املنفذة ع�� التفاصيل املذ�ورة �� اإليضاح. 

 الصيغة املعدلة لتأر�خ تقر�ر املراجع بتار�خ�ن ست�ون كما ي��:

  ".٢٠××نوفم��  ٣باإليضاح (س)، فإن تار�خھ ي�ون �� ، باست�ناء ما يتعلق ٢٠××س�تم��  ١٥"

 نقاط يلزم مراعا��ا

ذي ينطوي عليھ تحديد من مص��ة �ل من املراجع والعميل إنجاز العمل الالزم إلصدار تقر�ر املراجع �� الوقت ا��دد. وسيحد هذا قدر اإلم�ان من مدى العمل ال
 الالحقة وتقييمها ور�ما اإلفصاح ع��ا �� القوائم املالية.األحداث 
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 ٥٧٠ مسؤولية املراجع فيما يتعلق باالستمرار�ة وآثارها امل��تبة �� تقر�ر املراجع.

 
 ١-١٤/٠الش�ل 

 
 

 
 
 
 

تث�� ش�و�ًا حول قدرة  النظر �� وجود أي أحداث/ظروف قد
 امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة، وسؤال اإلدارة عن ذلك.

تفحص تقييم اإلدارة لألحداث/الظروف ا��تملة، وأي 
 استجابات/خطط.

 االن�باه الدائم للظروف أو األحداث ا��تملة طوال املراجعة.

تقييم ا��اطر
 

 �� حال التعرف ع�� أحداث/ظروف:
 اإلدارة عن خططها العملية؛سؤال 
تقو�م ا��طة العملية لإلدارة؛ 
 التأكد من مدى إم�انية االعتماد ع�� البيانات املستخدمة

واألدلة الداعمة لالف��اضات املستخدمة �� تحديد توقعات 
 التدفقات النقدية.

سؤال اإلدارة عن األحداث/الظروف ال�� وقعت �عد الف��ة ال�� 
 شملها تقييم اإلدارة

 النظر �� أي حقائق أو معلومات إضافية تصبح متاحة.

االستجابة ل
لمخاطر

 

 تحديد ما إذا:
 /ان يوجد عدم تأكد جوهري فيما يتعلق باألحداث�

 الظروف ال�� تم تحديدها؛
.ان استخدام اف��اض االستمرار�ة مناسبًا� 

هل القوائم املالية تصف بصورة وافية أي أحداث/ظروف تتعلق 
 رار�ة وتف�� عن أي عدم تأكد جوهري؟باالستم

 ا��صول ع�� إفادات اإلدارة.

إعداد التقر�ر
 

 
 
 
 
 

 االستمرار�ة .١٤
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 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 تتمثل أهداف املراجع فيما ي��: ٥٧٠/٩

ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، والتوصل إ�� است�تاجات، �شأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس  )أ(
 االستمرار�ة �� ا��اسبة عند إعداد القوائم املالية؛

القيام، اس�نادًا إ�� أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا، باست�تاج ما إذا �ان يوجد عدم تأكد جوهري �شأن أحداث أو ظروف  )ب(
 قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة؛

 املعيار.إعداد التقر�ر وفقًا لهذا  )ج(

 نظرة عامة ١ /١٤

 ُ�عد اف��اض بقاء امل�شأة كم�شأة مستمرة ركنًا أساسيًا �� إعداد القوائم املالية.

أة ع�� ة امل�ش) إرشادات �شأن املسؤولية ال�� يتحملها املراجع أثناء مراجعة القوائم املالية فيما يتعلق باف��اض االستمرار�ة وتقييم اإلدارة لقدر ٥٧٠و�وفر معيار املراجعة (
 البقاء كم�شأة مستمرة.

رئ�سة للمراجعة، فمما ال شك فيھ أن تحديد حالة عدم تأكد جوهر�ة تتعلق باالستمرار�ة س�ستو��  اً وفيما يخص امل�شآت املدرجة وغ��ها ال�� يتضمن تقر�رها أمور 
بل  ،�سة للمراجعة �� تقر�ر املراجعالضوابط ا��اصة باألمور الرئ�سة للمراجعة. ومع ذلك، ال يتم التقر�ر عن حاالت عدم التأكد ال�� تتعلق باالستمرار�ة ع�� أ��ا أمور رئ

) لالطالع ع�� أمثلة لتقار�ر املراجعة ٥٧٠ر�ر ع��ا �� قسم منفصل �� تقر�ر املراجعة تحت عنوان "عدم التأكد ا��وهري املتعلق باالستمرار�ة". راجع معيار املراجعة (يتم التق
 ال�� تحتوي ع�� حالة عدم تأكد تتعلق باالستمرار�ة.

 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

ألساس االستمرار�ة �� ا��اسبة، ُ�َعد القوائم املالية ع�� اف��اض أن امل�شأة باقية وسوف �ستمر �� أعمالها �� املستقبل املنظور.  وفقاً  ٥٧٠/٢
و�تم إعداد القوائم املالية ذات الغرض العام باستخدام أساس االستمرار�ة �� ا��اسبة، ما لم �ع��م اإلدارة تصفية امل�شأة أو إيقاف 

ات، أو ما لم يكن لد��ا بديل واق�� سوى القيام بذلك. وقد يتم، أو ال يتم، إعداد القوائم املالية ذات الغرض ا��اص وفقًا إلطار العملي
تقر�ر ما�� ي�ون أساس االستمرار�ة �� ا��اسبة مالئمًا لھ (ع�� س�يل املثال، ال ُ�عد أساس االستمرار�ة �� ا��اسبة مالئمًا لبعض 

الية املُعدة ع�� أساس الضر�بة �� دول معينة). وعندما ي�ون من املناسب استخدام أساس االستمرار�ة �� ا��اسبة، يتم القوائم امل
���يل األصول واالل��امات ع�� أساس أن امل�شأة ست�ون قادرة ع�� تحقيق أصولها والوفاء بال��اما��ا خالل مسار عملها الطبي��. 

 )٢(راجع: الفقرة أ

 

ورة للتصفية أو إيقاف األ�شطة استخدام أساس االستمرار�ة �� ا��اسبة، ُينظر عادًة إ�� امل�شأة ع�� أ��ا مستمرة �� عملها �� املستقبل املنظور دون وجود نية أو ضر عند و 
ت ع�� أساس أن امل�شأة ست�ون قادرة ع�� تحقيق أصولها التجار�ة أو طلب ا��ماية من الدائن�ن بموجب األنظمة أو اللوائح. و�ناًء عليھ، يتم ���يل األصول واالل��اما

 والوفاء بال��اما��ا خالل مسار عملها الطبي��.
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 إجراءات تقييم ا��اطر ٢ /١٤

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
يأخذ �� ا��سبان ما إذا �انت هناك )، يجب ع�� املراجع أن ٣١٥عند تنفيذ إجراءات تقييم ا��اطر املطلو�ة بموجب معيار املراجعة ( ٥٧٠/١٠

أحداث أو ظروف، قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة. وعند القيام بذلك، يجب ع�� املراجع أن يحدد 
 )٦أ–٣اجع: الفقرات أما إذا �انت اإلدارة قد أجرت بالفعل تقييمًا مبدئيًا لقدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة، ومن ثّم: (ر 

إذا تم إجراء مثل هذا التقييم، يجب ع�� املراجع مناقشتھ مع اإلدارة وتحديد ما إذا �انت اإلدارة قد حددت أحداثًا أو ظروفًا قد  )أ(
خطط تث��، منفردة أو �� مجملها، ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة، و�ذا �ان األمر كذلك، فإنھ يناقش 

 اإلدارة للتعامل مع هذه األحداث أو الظروف؛ أو
إذا لم يتم إجراء مثل هذا التقييم �عد، يجب ع�� املراجع أن يناقش مع اإلدارة أساس استخدامها املرتقب ألساس االستمرار�ة ��  )ب(

ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ا��اسبة، وأن �ستفسر م��ا عّما إذا �انت هناك أحداث أو ظروف قد تث��، منفردة أو �� مجملها، 
 ع�� البقاء كم�شأة مستمرة.

يجب ع�� املراجع أن يظل منت��ًا طوال مدة املراجعة ألدلة املراجعة �شأن األحداث أو الظروف ال�� قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة  ٥٧٠/١١
 )٧امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة. (راجع: الفقرة أ

 .أدناه الش�ل �� املو�� النحو ع�� املتطلبات ت��يص يمكن

 ١-١٤/٢الش�ل 

 
 

 استخدام أساس االستمرار�ة �� ا��اسبة.�� مجملها، ش�و�ًا كب��ة حول أو و�حتوي الش�ل أدناه ع�� أمثلة لبعض األحداث أو الظروف ال�� قد تث��، منفردة 
  

هل توجد أي أحداث قد تث�� 
ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة 

 ع�� البقاء كم�شأة مستمرة؟

تحديد أي أحداث/ظروف وا��صول 
 وضع��اع�� ا��طط العملية ال�� 

 اإلدارة استجابة لتلك األحداث

هل أجرت اإلدارة تقييمًا مبدئيًا 
امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة لقدرة 

 مستمرة؟

تقو�م ا��طط العملية لإلدارة 
 و/أو الوثائق الداعمة

وجود أي اإلدارة �شأن مناقشة 
أحداث/ظروف ومعرفة 

 استجاب��ا

است�تاج ما إذا �ان يوجد عدم تأكد 
جوهري أو ما إذا �ان استخدام 
 اف��اض االستمرار�ة غ�� مناسب

طوال املراجعة لألدلة ال�� �ش�� إ�� وجود أحداث/ظروف قد تث�� االن�باه الدائم 
 شكو�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة.

 �عم اسأل

 ال
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ٢-١٤/٢الش�ل 

 الوصف املؤشرات
 وجود مركز صاٍف باالل��امات أو االل��امات املتداولة.  مالية

  ��اق��اب القروض محددة األجل من موعد استحقاقها دون وجود فرص واقعية للتجديد أو للسداد؛ أو االعتماد املفرط ع
 لتمو�ل أصول طو�لة األجل.االق��اض قص�� األجل 

 .املؤشرات ع�� ��ب الدعم املا�� من قبل الدائن�ن 

 .وجود تدفقات نقدية �شغيلية سالبة �ش�� إل��ا القوائم املالية التار�خية أو املستقبلية 

 .املعدالت املالية الرئ�سية السلبية 

 خدمة لتوليد التدفقات النقدية.ا��سائر ال�شغيلية ا��وهر�ة أو التدهور الكب�� �� قيمة األصول املست 

 .التأخر �� توز�عات األر�اح أو توقفها 

 .عدم القدرة ع�� السداد للدائن�ن �� توار�خ االستحقاق 

 .عدم القدرة ع�� االل��ام �شروط اتفاقيات القروض 

 .التحول من نظام االئتمان إ�� نظام الدفع عند االستالم �� املعامالت مع املوردين 

  ع�� ا��صول ع�� تمو�ل لتطو�ر منتج جديد ضروري، أو اس�ثمارات ضرور�ة أخرى.عدم القدرة 
 عزم اإلدارة ع�� تصفية امل�شأة أو إيقاف العمليات.  �شغيلية

 .خلو املناصب اإلدار�ة العليا مع عدم توفر البديل 

 .����خسارة سوق رئ����، أو عميل رئ����، أو حق امتياز، أو رخصة، أو مورد رئ 

 عمالة.مشكالت ال 

 .نقص اإلمدادات املهمة 

 .��ظهور منافس نا�� �ش�ٍل كب 
 املتطلبات النظامية.غ��ها من رأس املال أو النظامية لتطلبات املعدم االل��ام ب  أخرى 

  وجود دعاوى قانونية أو تنظيمية منظورة ضد امل�شأة، وال�� �� حال نجاحها، قد تؤدي إ�� مطالبات من غ�� املر�� أن ت�ون
 امل�شأة قادرة ع�� الوفاء ��ا.

 .التغي��ات �� األنظمة أو اللوائح أو �� سياسة ا���ومة، ال�� من املتوقع أن تؤثر سلبًا ع�� امل�شأة 

 .ال�وارث غ�� املؤمن ضدها أو املؤمن ضدها بأقل مما يجب 
 

ا العادية عن تخفف �� الغالب من أهمية األحداث أو الظروف املذ�ورة أعاله. فع�� س�يل املثال، يمكن موازنة تأث�� عدم قدرة امل�شأة ع�� سداد ديو�� قدوثمة عوامل أخرى 
أو ا��صول ع�� رأس مال  طر�ق خطط اإلدارة لتوف�� تدفقات نقدية �افية من خالل وسائل بديلة، مثل التخلص من أصول، أو إعادة جدولة دفعات سداد القروض،

 إضا��. وع�� نحو مماثل، يمكن التخفيف من أثر فقدان موّرِد رئ���� عن طر�ق توف�� مصدر تور�د بديل ومناسب.

 تقو�م تقييم اإلدارة ٣ /١٤

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 )١٣، أ١٢؛ أ١٠أ–٨كم�شأة مستمرة. (راجع: الفقرات أيجب ع�� املراجع تقو�م تقييم اإلدارة لقدرة امل�شأة ع�� البقاء  ٥٧٠/١٢
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
راء عند تقو�م تقييم اإلدارة لقدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة، يجب ع�� املراجع أن �غطي نفس الف��ة ال�� استخدم��ا اإلدارة إلج ٥٧٠/١٣

مة أو اللوائح إذا �انت تحدد ف��ة أطول. و�ذا �ان تقييم اإلدارة لقدرة تقييمها وفقًا ملا يتطلبھ إطار التقر�ر املا�� املنطبق أو ما تتطلبھ األنظ
 امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة �غطي ف��ة أقل من اث�� عشر شهرًا من تار�خ القوائم املالية حسب �عر�فھ الوارد �� معيار املراجعة

 )١٣أ–١١�� عشر شهرًا ع�� األقل من ذلك التار�خ. (راجع: الفقرات أ)، فيجب ع�� املراجع أن يطلب من اإلدارة مد ف��ة تقييمها الث٥٦٠(

 عند تقو�م تقييم اإلدارة، يجب ع�� املراجع أن يأخذ �� ا��سبان ما إذا �ان تقييم اإلدارة يتضمن جميع املعلومات ذات الصلة ال�� ي�ون  ٥٧٠/١٤
 املراجع ع�� علم ��ا ن�يجًة للمراجعة.

املراجع أن �ستفسر من اإلدارة عن معرف��ا بوجود أحداث أو ظروف �عد ف��ة التقييم، قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة يجب ع��  ٥٧٠/١٥
 )١٥، أ١٤ع�� البقاء كم�شأة مستمرة. (راجع: الفقرت�ن أ

 تقو�م خطط اإلدارة �� امل�شآت األصغر

لقدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة. وقد �عتمد بدًال من ذلك ع�� معرف��ا العميقة بالعمل و�اآلفاق بإعداد تقييم تفصي�� اإلدارة �� امل�شآت األصغر قد ال تقوم 
 املستقبلية املتوقعة.

 و�شمل إجراءات التقو�م املعتادة ال�� ينفذها املراجع:
 مناقشة فرص التمو�ل املتوسطة والطو�لة املدى مع اإلدارة؛ 
 إليھ واألدلة املس�ندية؛ الذي تم التوصليا اإلدارة بفهم امل�شأة تأييد نوا 
 ادي للوثائق الداعمة، الوفاء بمتطلب أن تقوم اإلدارة بمد ف��ة تقييمها الث�� عشر شهرًا ع�� األقل. وقد يتحقق ذلك من خالل املناقشة واالستفسار والفحص امل

جدواها. فع�� س�يل املثال، قد يتم دعم التوقع بتحقيق إيرادات مستقبلية من املبيعات بأوامر البيع أو عقود البيع وتقو�م املراجع لنتائج تلك اإلجراءات للتحقق من 
 ا��تملة؛

  تمرة.�عد ف��ة التقييم، قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مسوقعت االستفسار عّما إذا �انت اإلدارة ع�� علم بوجود أحداث/ ظروف 

 ومن ب�ن العوامل ا��اصة ال�� قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة:

 حمل الظروف املعاكسةقدرة امل�شأة ع�� ت 
 العمليات.قد ت�ون امل�شآت الصغ��ة قادرة ع�� االستجابة �سرعة الستغالل الفرص، لك��ا قد تفتقر إ�� االحتياطيات الالزمة الستمرار 

 توفر التمو�ل 
تم ض و ض أو ضمانات لقر و قد �شمل هذا توقف املصارف وغ��ها من املقرض�ن عن دعم امل�شأة. وقد �شمل أيضًا ��ب، أو إجراء �غي�� كب�� �� شروط، قر 

 من املدير املالك (أو من أطراف أخرى ذات عالقة مثل أفراد األسرة).ا��صول عل��ا 

  التغ��ات األخرى الك��ى 
 .قد �شمل الفقدان ا��تمل ملوّرد رئ���� أو عميل رئ���� أو موظف كب�� أو ا��ق �� العمل بموجب ترخيص أو حق امتياز أو اتفاق قانو�ي آخر

 و�و�� الش�ل التا�� إجراءات املراجع �� هذه ا��االت.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ١-١٤/٣الش�ل 

 الوصف األمر
 يتم توثيق: األدلة املس�ندية املتاحة

  وتمو�ل مقدم للم�شأة؛شروط أي قرض 

 تفاصيل القروض تالية االستحقاق ألطراف ثالثة مثل املصارف؛ 

 تفاصيل التمو�ل املأخوذ من أطراف ثالثة بناًء ع�� ضمانات أو أصول ��صية مرهونة كضمان؛ 

 .تفاصيل التغ��ات األخرى ال�� قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة 

 يتم تقو�م قدرة املدير املالك أو األطراف األخرى ذات العالقة ع��: الدعم األخرى املتاحة صور 

 تقديم صور الدعم األخرى الضرور�ة مثل القروض أو الضمانات؛ 

 .الوفاء باالل��امات ال�� تتطل��ا ترت�بات الدعم 

األثر الواقع ع�� العمليات ال�شغيلية ن�يجًة للتغ��ات الك��ى مثل فقدان عميل رئ���� أو موّرد رئ���� أو موظف كب�� أو  التعامل معيتم  التغ��ات األخرى الك��ى 
 املبيعات �س�ب التقادم التق�� أو ظهور منافس جديد أو غ�� ذلك.من يرادات اإل  فوات

طلب ا��صول ع�� 
 املصادقات املكتو�ة

 �ة �شأن:يتم طلب ا��صول ع�� مصادقات مكتو 

 شروط وأح�ام الدعم املا�� املقدم؛ 

 .نوايا املدير املالك أو فهمھ فيما يتعلق بالدعم املقدم 

 عند تحديد أحداث -االستجابة للمخاطر  ٤ /١٤

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
البقاء كم�شأة مستمرة، يجب ع�� املراجع ا��صول ع�� �� حالة تحديد حاالت أو ظروف قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع��  ٥٧٠/١٦

ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتحديد ما إذا �ان يوجد، أم ال، عدم تأكد جوهري �شأن أحداث أو ظروف، قد تث�� ش�و�ًا كب��ة 
ي") من خالل تنفيذ املز�د من إجراءات حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة (ُ�شار إليھ فيما �عد بلفظ "عدم التأكد ا��وهر 

 )١٦و�جب أن تتضمن هذه اإلجراءات ما ي��: (راجع: الفقرة أ املراجعة، بما �� ذلك أخذ العوامل ا��ففة �� ا��سبان.
 مطالبة اإلدارة بإجراء تقييم لقدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة، �� حال عدم قيامها بذلك. )أ(
أن التصرفات املستقبلية فيما يتعلق بتقييمها لالستمرار�ة، وما إذا �ان من املر�� أن ُتحسن ن�يجة هذه تقو�م خطط اإلدارة �ش )ب(

 )١٧ا��طط من الوضع، وما إذا �انت خطط اإلدارة مجدية �� ظل الظروف القائمة. (راجع: الفقرة أ
مًال مهمًا عند النظر �� الن�يجة املستقبلية لألحداث أو �� حالة قيام امل�شأة بإعداد ت�بؤ للتدفقات النقدية، و�ان تحليل الت�بؤ عا )ج(

 )١٩، أ١٨الظروف أثناء تقو�م خطط اإلدارة للتصرفات املستقبلية: (راجع: الفقرت�ن أ

دة ال�� تم االس�ناد إل��ا �� إعداد الت�بؤ؛ )١(  تقو�م إم�انية االعتماد ع�� البيانات املولَّ

 ضات ال�� اس�ند إل��ا الت�بؤ.لالف��ا �اٍف  تحديد ما إذا �ان هناك دعم )٢(
 النظر فيما إذا �انت هناك أي حقائق أو معلومات إضافية قد أصبحت متاحة منذ التار�خ الذي أجرت فيھ اإلدارة تقييمها. )د(
طلب إفادات مكتو�ة من اإلدارة ومن امل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال، فيما يتعلق بخططهم للتصرفات املستقبلية  )ه(

 )٢٠ا��طط. (راجع: الفقرة أوجدوى هذه 

فة) لتحديد ما إذا �ان يوجد �ّفِ عوامل ا�ُ عندما يحدد املراجع أحداثًا/ظروفًا تتعلق باالستمرار�ة، تتمثل ا��طوة التالية �� تنفيذ املز�د من اإلجراءات (من بي��ا النظر �� ال
 عدم تأكد جوهري.
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 السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة  

 عدم التأكد ا��و�ري 
حدوثھ ظروف تث�� ش�و�ًا حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة. و��ون عدم التأكد جوهر�ًا عندما يبلغ ��م تأث��ه ا��تمل واحتمالية قد يتم تحديد أحداث أو 

أو ��لو القوائم املالية من  حدًا �ستلزم، بحسب حكم املراجع، اإلفصاح املناسب عن طبيعة عدم التأكد واآلثار امل��تبة عليھ لتحقيق العرض العادل للقوائم املالية،
 التضليل �� حالة إطار االل��ام.

 العملية ملواجهة القضايا املتعلقة باالستمرار�ة اس��اتيجية واحدة أو أك�� مما ي��:اإلدارة و�شمل عادًة خطط 
 تصفية األصول؛ أو 
 اق��اض األموال أو إعادة هي�لة الديون؛ أو 
 ا��د من النفقات أو تأجيلها؛ أو 
 إعادة هي�لة العمليات ال�شغيلية، بما ف��ا املنتجات وا��دمات؛ أو 
 الس�� لالندماج أو االستحواذ؛ أو 
 .ز�ادة رأس املال 

 و�و�� الش�ل التا�� ا��طوات ال�� يتخذها املراجع ملواجهة القضايا املتعلقة باالستمرار�ة.

 ١-١٤/٤الش�ل 

 الوصف األمر

 ا��صول ع�� تقييم اإلدارة
 وخط��ا

 ُيطلب من اإلدارة إجراء تقييم لقدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة إذا لم يكن قد تم تقديم هذا التقييم بالفعل.

تقو�م ا��طط العملية 
 لإلدارة

 إلدارة للتعامل مع تقييم االستمرار�ة. و�تم تناول ما ي��:ليتم تقو�م التصرفات املستقبلية 
  الوضع؟هل ن�يجة ا��طط ستحسن من 
  ظل الظروف القائمة؟ مجديةهل ا��طط �� 
 ما مدى إم�انية االعتماد ع�� الت�بؤات ا��اصة باألر�اح/التدفقات النقدية، وهل يوجد ما يدعم االف��اضات املستخدمة؟ 
 ستمرة، تحديد ومناقشة، وا��صول ع�� أدلة �شأن، العوامل األخرى ال�� قد تؤثر ع�� قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة م

 مثل:
 ضعف النتائج ال�شغيلية ا��الية، –
 واتفاقيات القروض،الدين مخالفة شروط سندات  –
 اإلشارات ال�� ترد �� محاضر االجتماعات إ�� صعو�ات التمو�ل، –
 آلثار املالية امل��تبة عل��ا،لوجود دعاوى قضائية/مطالبات وتقديرات  –
، وقانونية تلك ال��ت�بات يھأو ا��فاظ عل لتوف�� الدعم املا��وجود ترت�بات مع األطراف ذات العالقة وغ��ها  –

 و�م�انية إنفاذها،
 القدرة املالية لألطراف ذات العالقة وغ��ها ع�� توف�� أموال أو ضمانات إضافية للقروض، –
 األحداث الالحقة األخرى، –
 ا��قائق ا��وهر�ة.الغش مثل تجاوزات اإلدارة أو املعامالت الوهمية أو إخفاء ع�� ؤشرات امل –

  الق��اض، وشروطها وكفاي��ا.اوجود �سهيالت استمرار 
 .التقار�ر ا��اصة باإلجراءات التنظيمية 
 .مدى كفاية الدعم املقدم ألية عمليات اس�بعاد ُمخططة لألصول 

 ال�� وضع��ا. وُ�نظر أيضًا �� أثر أي عوامل أو معلومات أخرى تظهر �عد تار�خ التقييم الذي أجرتھ اإلدارة وا��طط

ا��صول ع�� إفادات 
 مكتو�ة

 طلب إفادات مكتو�ة من اإلدارة (وامل�لف�ن با��وكمة) فيما يتعلق بخططهم للتصرفات املستقبلية وجدوى تلك ا��طط.تُ 
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١٤٨ 

 

 
 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 إعداد التقر�ر ٥ /١٤

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، والتوصل إ�� است�تاجات، �شأن مدى يجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �ان قد تم ا��صول  ٥٧٠/١٧

 مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرار�ة �� ا��اسبة عند إعداد القوائم املالية.

اس�نادًا إ�� أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا، يجب ع�� املراجع أن �ست�تج، وفقًا ��كمھ، ما إذا �ان يوجد عدم تأكد جوهري �شأن  ٥٧٠/١٨
 أحداث أو ظروف قد تث��، منفردة أو �� مجملها، ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة. 

يبلغ ��م تأث��ه ا��تمل واحتمالية حدوثھ حدًا �ستلزم، بحسب حكم املراجع، اإلفصاح املناسب  و��ون عدم التأكد جوهر�ًا عندما
 )٢٢، أ٢١عن طبيعة عدم التأكد واآلثار امل��تبة عليھ لتحقيق ما ي��: (راجع: الفقرت�ن أ

 العرض العادل للقوائم املالية، �� حالة إطار التقر�ر املا�� ذي العرض العادل، أو )أ(
 وائم املالية من التضليل، �� حالة إطار االل��ام.خلو الق )ب(

إذا است�تج املراجع أن استخدام اإلدارة ألساس االستمرار�ة �� ا��اسبة �عد مناسبًا �� ظل الظروف القائمة، ولكن يوجد عدم تأكد  ٥٧٠/١٩
 )٢٣، أ٢٢(راجع: الفقرت�ن أ جوهري، فيجب عليھ تحديد ما إذا �انت القوائم املالية:

تف�� �ش�ٍل �اٍف عن األحداث أو الظروف الرئ�سية ال�� قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة،  )أ(
 وخطط اإلدارة للتعامل مع هذه األحداث أو الظروف؛

قدرة امل�شأة ع�� ُتف�� �ش�ٍل وا�� عن أن هناك عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول  )ب(
 البقاء كم�شأة مستمرة، وعليھ، قد ال �ستطيع امل�شأة تحقيق أصولها والوفاء بال��اما��ا خالل مسار عملها الطبي��.

 �� حالة تحديد أحداث أو ظروف قد تث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة، لكن، اس�نادًا إ�� أدلة املراجعة ٥٧٠/٢٠
ال�� تم ا��صول عل��ا، �ست�تج املراجع أنھ ال يوجد عدم تأكد جوهري، فيجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �انت القوائم املالية توفر 

 )٢٥، أ٢٤إفصاحات �افية عن هذه األحداث أو الظروف، وذلك �� ضوء متطلبات التقر�ر املا�� املنطبق. (راجع: الفقرت�ن أ

االستمرار�ة �� ا��اسبة، ولكن بحسب حكم املراجع ُ�عد استخدام اإلدارة ألساس  أساس�� حالة إعداد القوائم املالية باستخدام  ٥٧٠/٢١
 )٢٧، أ٢٦(راجع: الفقرت�ن أ االستمرار�ة �� ا��اسبة �� إعداد القوائم املالية غ�� مناسب، فيجب ع�� املراجع إبداء رأي معارض.

إجراء إفصاح �اٍف �� القوائم املالية عن عدم التأكد ا��وهري، فيجب ع�� املراجع إبداء رأي غ�� معدل، و�جب أن يتضمن �� حالة  ٥٧٠/٢٢
 )٣٤، أ٣١أ–٢٨تقر�ر املراجع قسمًا منفصًال تحت عنوان "عدم التأكد ا��وهري املتعلق باالستمرار�ة" �غرض: (راجع: الفقرات أ

 ؛١٩بالقوائم املالية الذي يف�� عن األمور املو��ة �� الفقرة  لفت االن�باه إ�� اإليضاح املرفق )أ(
بيان أن هذه االحداث أو الظروف �ش�� إ�� وجود عدم تأكد جوهري قد يث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة  )ب(

 مستمرة، وأن رأي املراجع غ�� معدل فيما يتعلق ��ذا األمر.

 )٣٤أ–٣٢إفصاح �اٍف �� القوائم املالية عن عدم التأكد ا��وهري، فيجب ع�� املراجع: (راجع: أ �� حالة عدم إجراء ٥٧٠/٢٣
 )؛٧٠٥إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض، حسب مقت��� ا��ال، وفقًا ملعيار املراجعة ( )أ(
�و�ًا كب��ة حول قدرة النص �� قسم أساس الرأي املتحفظ (املعارض) �� تقر�ر املراجع، ع�� وجود عدم تأكد جوهري قد يث�� ش )ب(

 امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة وأن القوائم املالية ال تف�� �ش�ٍل �اٍف عن هذا األمر.

ان �� حالة عدم رغبة اإلدارة �� إجراء تقييمها أو مد ف��تھ، عندما يطلب املراجع م��ا القيام بذلك، فيجب ع�� املراجع أن يأخذ �� ا��سب ٥٧٠/٢٤
 )٣٥ذلك من آثار �� تقر�ره. (راجع: الفقرة أما ي��تب ع�� 

 
 
 
 

ما لم يكن جميع امل�لف�ن با��وكمة مشارك�ن �� إدارة امل�شأة، فيجب ع�� املراجع إبالغهم باألحداث أو الظروف ا��ددة ال�� قد تث��  ٥٧٠/٢٥
 اإلبالغ للم�لف�ن با��وكمة ما ي��:ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة. و�جب أن يتضمن ذلك 

 ما إذا �انت األحداث أو الظروف �ش�ل عدم تأكد جوهري؛ )أ(
 ما إذا �ان استخدام أساس االستمرار�ة �� ا��اسبة �عد مناسبًا �� إعداد وعرض القوائم املالية؛ )ب(
 كفاية اإلفصاحات ذات العالقة �� القوائم املالية؛  )ج(
 اآلثار امل��تبة ع�� ذلك �� تقر�ر املراجع، عند االنطباق.  )د(
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١٤٩ السعودية للمراجع�ن وا��اسب�نترجمة الهيئة 

اقتباسات ذات صلة من املعاي��رقم الفقرة
راجع �� حالة وجود تأخر كب�� �� اعتماد القوائم املالية من جانب اإلدارة أو امل�لف�ن با��وكمة �عد تار�خ القوائم املالية، فيجب ع�� امل٥٧٠/٢٦

قد ي�ون مرتبطًا بأحداث أو ظروف تتعلق بتقييم االستمرار�ة، فيجب  االستفسار عن أسباب هذا التأخ��. و�ذا اعتقد املراجع أن التأخ��
، إضافة إ�� مراعاة تأث�� ذلك ع�� است�تاج املراجع فيما يتعلق ١٦عليھ تنفيذ إجراءات املراجعة الزائدة الضرور�ة املو��ة �� الفقرة 

.١٨بوجود عدم تأكد جوهري، حسبما هو مو�� �� الفقرة 

. و���ص الش�ل التا�� ��ة �� تحديد أثر األحداث/الظروف ال�� تم تحديدها ع�� تقر�ر املراجعة و�بالغ القرار إ�� اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة، عند االقتضاءتتمثل ا��طوة األخ
 .ا��اصة بذلك املتطلبات

١-١٤/٥الش�ل 
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١٥٠ 

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 
 
 
 

 
٢٦٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
ث ٢٥٠ م��ص بمتطلبات املراجعة �� معاي�� محددة لم يتم تناولها �� موضع آخر �� هذا الدليل.  ،٥١٠، ٥٠١، ٤٠٢)، (اُ��دَّ

٧٢٠، ٦٢٠، ٦١٠، ٦٠٠ 

 

 نظرة عامة ١ /١٥

 �� موضع آخر �� هذا الدليل، كما هو مب�ن �� الش�ل أدناه. ع�� وجھ ا��صوصيحتوي هذا الفصل ع�� م��ص بمتطلبات املراجعة الواردة �� املعاي�� وال�� لم يتم تناولها 

 ١-١٥/١الش�ل 
 

 إشارة إ�� الفصل العنوان معيار املراجعة

ث ٢٥٠  ١٥/٢ -١ج مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم املالية )(اُ��دَّ

 ١٥/٣ -١ج اعتبارات املراجعة ذات العالقة بم�شأة �ستخدم م�شأة خدمية ٤٠٢

 ١٥/٤ -١ج اعتبارات محددة لبنود مختارة -أدلة املراجعة  ٥٠١

 ١٥/٥ -١ج األرصدة االفتتاحية -ارتباطات املراجعة ألول مرة  ٥١٠

 ١٥/٦ -١ج عمليات مراجعة القوائم املالية للمجموعة (بما �� ذلك عمل مراج�� م�ونات ا��موعة) -اعتبارات خاصة  ٦٠٠

 ١٥/٧ -١ج استخدام عمل املراجع�ن الداخلي�ن ٦١٠

 ١٥/٨ -١ج استخدام عمل خب�� استعان بھ املراجع ٦٢٠

 ١٥/٩ -١ج ذات العالقة باملعلومات األخرى مسؤوليات املراجع  ٧٢٠

  

 
 

 
 

 م��ص بمتطلبات معاي�� املراجعة األخرى  .١٥



١٥١ 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

ث) ٢٥٠معيار املراجعة ( ٢ /١٥  ) "مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم املالية"(اُ��دَّ
 

 ١-١٥/٢الش�ل 

 
 

 أ�داف املعيار الفقرة رقم
 تتمثل أهداف املراجع فيما ي��: ٢٥٠/١١

ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن االل��ام بأح�ام األنظمة واللوائح املتعارف �ش�ل عام ع�� أن لها تأث��ًا  )أ(
 �� القوائم املالية؛ذات األهمية ال�س�ية مباشرًا ع�� تحديد املبالغ واإلفصاحات 

تنفيذ إجراءات مراجعة محددة للمساعدة �� تحديد حاالت عدم االل��ام باألنظمة واللوائح األخرى ال�� قد ي�ون لها تأث�� جوهري  )ب(
 ع�� القوائم املالية؛

ش�بھ االستجابة �ش�ل مناسب ملا يتم الوقوف عليھ أثناء املراجعة من حاالت عدم االل��ام باألنظمة واللوائح، ا��دد حدو��ا أو امل )ج(
 �� حدو��ا.

 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 ألغراض هذا املعيار، ي�ون للمصط�� التا�� املع�� املو�� أدناه: ٢٥٠/١٢

تصرفات امل�شأة أو امل�لف�ن با��وكمة أو اإلدارة أو األفراد اآلخر�ن الذين �عملون لصا�� امل�شأة أو بتوج��ات م��ا،  -عدم االل��ام 
باالمتناع عن فعل أو ارت�ابھ، سواًء عن قصد أو غ�� قصد، با��الفة لألنظمة أو اللوائح السار�ة. وال �شمل عدم االل��ام سوء السلوك 

 )١٠، أ٩ال����� غ�� املتعلق بأ�شطة أعمال امل�شأة. (راجع: الفقرت�ن أ

  

 فهم:
اإلطار النظامي/التنظي�� والصناعة/القطاع الذي ينظمھ -

 اإلطار
 كيفية ال��ام امل�شأة بأنظمة/لوائح اإلطار-

 االستفسار عّما إذا �انت امل�شأة مل��مة باألنظمة/اللوائح

تفحص الوثائق والتقار�ر واملراسالت ذات الصلة املتبادلة مع 
 السلطات املعنية بمنح ال��اخيص والسلطات التنظيمية

تقييم ا��اطر
 

ا��صول ع�� أدلة �شأن االل��ام باألنظمة/اللوائح ال�� لها تأث�� 
 الغ ذات األهمية ال�س�ية �� القوائم املاليةمباشر ع�� املب

االن�باه الدائم ��االت عدم االل��ام ال�� لها أهمية أساسية 
 للعمليات التجار�ة أو ال�� يرتك��ا امل�لفون با��وكمة أو اإلدارة

 عند تحديد حدوث/االش�باه �� حدوث عدم ال��ام:
 فهم طبيعة الفعل وظروف حدوثھ-
 القوائم املاليةتقو�م تأث��ه ع�� -
مناقشتھ مع اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة ما لم يكن ذلك -

 محظورًا بموجب األنظمة أو اللوائح
 تقو�م اآلثار امل��تبة �� أعمال/رأي املراجعة-

االستجابة ل
لمخاطر

 

 التقر�ر عن عدم االل��ام ا��دد حدوثھ/املش�بھ �� حدوثھ إ��:
لم يكن ذلك محظورًا بموجب اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة ما -

 األنظمة أو اللوائح
 السلطات ا��ارجية املعنية، عند اللزوم-

 النظر �� األثر الواقع ع�� رأي املراجعة �س�ب:
 عدم القدرة ع�� ا��صول ع�� ما يكفي من األدلة-
 عدم كفاية اإلفصاحات �� القوائم املالية-

 ا��صول ع�� إفادات اإلدارة

إعداد التقر�ر
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١٥٢ 

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 أنواع األنظمة واللوائح

ث ٢٥٠يم�� معيار املراجعة   :ع�� النحو اآل�ي) ب�ن مسؤوليات املراجع فيما يتعلق باالل��ام بنوع�ن مختلف�ن من األنظمة واللوائح (اُ��دَّ

ح �� القوائم املالية، مثل األنظمة واللوائ ذات األهمية ال�س�يةأح�ام األنظمة واللوائح املتعارف �ش�ل عام ع�� أن لها تأث��ًا مباشرًا ع�� تحديد املبالغ واإلفصاحات  (أ)
 ا��اصة بالز�اة والضر�بة ومعاشات التقاعد؛

 أساسيًا ��: األنظمة واللوائح األخرى ال�� ل�س لها تأث�� مباشر ع�� تحديد املبالغ واإلفصاحات �� القوائم املالية، إال أن االل��ام ��ا قد ي�ون  (ب)
 ا��وانب ال�شغيلية للعمل؛ 
 قدرة امل�شأة ع�� االستمرار �� عملها؛ 
  ي�ية).عقو�ات جوهر�ة (ع�� س�يل املثال، عدم االل��ام �شروط رخصة �شغيل معينة، أو املتطلبات التنظيمية املتعلقة باملالءة، أو اللوائح البتفادي 

 ولذلك، فقد ي�ون لعدم االل��ام ��ذه األنظمة واللوائح تأث�� جوهري ع�� القوائم املالية 

 ام باألنظمة واللوائح:و�شمل التصرفات ال�� تؤدي إ�� عدم االل�� 
 امل�شأة أو بتوج��ات م��ا. املعامالت ال�� ت��مها امل�شأة أو ال�� ي��مها باسمها أو بالنيابة ع��ا امل�لفون با��وكمة أو اإلدارة أو أفراد آخرون �عملون لصا�� )أ(
اإلدار�ة الرئ�سية، بصفتھ ال��صية، رشوة من أحد موردي  سوء السلوك ال����� املتعلق بأ�شطة أعمال امل�شأة. ومثال ذلك، قبول ��ص �� أحد املناصب )ب(

 العقود للم�شأة.تنفيذ امل�شأة �� مقابل ضمان �عي�ن ذلك املورد لتقديم ا��دمات أو 

 ومن أنواع األنظمة واللوائح ال�� قد ي�ون لعدم االل��ام ��ا تأث�� ع�� القوائم املالية:
 الغش والفساد والرشوة )أ(
 اإلرهاب واملتحصالت املتأتية من ا��رائم غسل األموال وتمو�ل )ب(
 أسواق األوراق املالية والتداول ف��ا )ج(
 املنتجات وا��دمات املصرفية واملنتجات وا��دمات املالية األخرى  )د(
 حماية البيانات )ه(
 ال��امات ومدفوعات الضرائب والز�اة ومعاشات التقاعد )و(
 حماية الب�ئة )ز(
 ال��ة والسالمة العامة )ح(

 مسؤولية اإلدارة

 هذه ا��اطر: منع واك�شاف عدم االل��ام باألنظمة واللوائح ع�� عاتق اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة. وقد �شمل التصرفات ال�� تتخذها اإلدارة ملواجهة�� سؤولية املتقع 
 االحتفاظ ���ل لألنظمة املهمة، و��ل ألية ش�اوى يتم تلق��ا؛ 
 دوات رقابة داخلية لضمان االل��ام ��ذه املتطلبات؛متا�عة املتطلبات النظامية وتصميم إجراءات/أ 
  مس�شار�ن قانوني�ن للمساعدة �� متا�عة املتطلبات النظامية؛�عي�ن 
 وضع قواعد للسلوك امل�� واإلعالن ع��ا وتطبيقها واتباعها؛ 
  فهمهم لها.التأكد من التأكد من تدر�ب املوظف�ن �ش�ل مناسب ع�� قواعد السلوك امل�� و 

 ية املراجعمسؤول

��صول من نو�� األنظمة واللوائح. ففيما يخص األنظمة واللوائح املتعارف �ش�ل عام ع�� أن لها تأث��ًا مباشرًا، تتمثل مسؤولية املراجع �� ا تم تحديد متطلبات مختلفة ل�ٍل 
، تقتصر مسؤولية املراجع ع�� مباشٌر  ع�� ما يكفي من األدلة املناسبة �شأن مدى االل��ام بأح�ام تلك األنظمة واللوائح. وفيما يخص األنظمة واللوائح ال�� ل�س لها تأث�ٌ� 

 ية.اتخاذ إجراءات مراجعة محددة للمساعدة �� تحديد عدم االل��ام بتلك األنظمة واللوائح الذي قد ي�ون لھ تأث�� جوهري ع�� القوائم املال

(ع��  عليھ أثناء املراجعةالتعرف يتم ، ال�� دو��ا أو املش�بھ �� حدو��ا�االت عدم االل��ام باألنظمة واللوائح، ا��دد ح�واملراجع ُمطالٌب أيضًا باالستجابة �ش�ل مناسب 
 س�يل املثال، قد توجد متطلبات اتصال إضافية).

 أن املراجع ل�س مسؤوًال عن منع عدم االل��ام باألنظمة واللوائح، وال ُيتوقع منھ أن يك�شف عدم االل��ام بجميع األنظمة واللوائح.وتجدر اإلشارة إ�� 
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. ومع ذلك، فإن تدر�ب املراجع وخ��تھ وفهمھ للم�شأة حش�ل عدم ال��ام باألنظمة واللوائالفصل فيما إذا �ان تصرف ما �ُ ب وتختص ا��اكم أو الهيئات القضائية األخرى 
 م ال��ام باألنظمة واللوائح.والصناعة أو القطاع الذي ت�ت�� إليھ، قد يوفر أساسًا إلدراك أن �عض التصرفات ال�� تنمو إ�� علمھ قد �ش�ل عد

 ف�ن).وعندما يحدد املراجع حاالت عدم ال��ام، يلزم مراعاة أثر ذلك ع�� القوائم املالية وجوانب املراجعة األخرى (مثل نزاهة اإلدارة/املوظ

 تقييم ا��اطر

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 )، يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهٍم عاٍم ملا ي��:٣١٥و��ئ��ا، وفقًا ملعيار املراجعة (�� إطار التوصل إ�� فهم للم�شأة  ٢٥٠/١٣

 اإلطار النظامي والتنظي�� الذي تخضع لھ امل�شأة والصناعة أو القطاع الذي �عمل فيھ امل�شأة؛ (أ)

 )١١كيفية ال��ام امل�شأة بذلك اإلطار. (راجع: الفقرة أ (ب)

لعام ع�� األمور ا��اطر ع�� التوصل إ�� فهٍم عاٍم لإلطار النظامي والتنظي�� وكيفية ال��ام امل�شأة بذلك اإلطار. وقد �شتمل التوصل إ�� هذا الفهم اتنطوي إجراءات تقييم 
 املو��ة أدناه.

 ٢-١٥/٢الش�ل 

 الوصف اإلجراء

تحديد األنظمة واللوائح 
 ذات الصلة بالقوائم املالية

 ال�� ت�ناول:ما األنظمة واللوائح 
 ش�ل ومحتوى القوائم املالية؟ 
 قضايا التقر�ر املا�� ا��اصة بالصناعة؟ 
  عقود ح�ومية؟ال�� تتم بموجب ا��اسبة عن املعامالت 
 استحقاق أو إثبات مصروفات الز�اة وضر�بة الدخل أو ت�اليف معاشات التقاعد؟ 

ع�� عمليات امل�شأة (ع�� س�يل املثال، تراخيص  بالغما األنظمة أو اللوائح األخرى القائمة ال�� قد يتوقع أن ي�ون لها تأث��   االستفسار من اإلدارة
 ال�شغيل، شروط القروض املصرفية، اللوائح البي�ية، وخالفھ)؟

  ��ألجلاستخدامها يتم ما السياسات واإلجراءات ال: 
 ضمان االل��ام باألنظمة واللوائح؟ –
 الدعاوى القضائية وتقو�مها وا��اسبة ع��ا؟الناتجة عن طالبات املتحديد  –

  تبعات؟غ�� ذلك من الما ا��الفات (إن وجدت) ال�� وقعت للوائح واألنظمة األخرى ونجمت ع��ا غرامات أو دعاوى قضائية أو 
  األخرى القائمة فيما يتعلق بحاالت عدم االل��ام باألنظمة واللوائح  اإلجراءاتما الدعاوى القضائية ال�� لم يتم البت ف��ا أو

 املزعومة؟

الفحص املادي للمراسالت 
 ذات الصلة

 منح ال��اخيص والسلطات التنظيمية ذات الصلة.املعنية بسلطات اليتم االطالع ع�� املراسالت والتقار�ر ووسائل التواصل األخرى مع 

 لمخاطراالستجابة ل

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� الفقرةرقم 
يجب ع�� املراجع أن يحصل ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن االل��ام بأح�ام األنظمة واللوائح املتعارف �ش�ل عام ع�� أن  ٢٥٠/١٤

 )١٢�� القوائم املالية. (راجع: الفقرة أ ذات األهمية ال�س�يةلها تأث��ًا مباشرًا ع�� تحديد املبالغ واإلفصاحات 
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� الفقرةرقم 
 يجب ع�� املراجع تنفيذ إجراءات املراجعة اآلتية للمساعدة �� تحديد حاالت عدم االل��ام باألنظمة واللوائح األخرى، ال�� قد ي�ون لها ٢٥٠/١٥

 )١٤، أ١٣تأث�� جوهري ع�� القوائم املالية: (راجع: الفقرت�ن أ

 اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال، عّما إذا �انت امل�شأة مل��مة ��ذه األنظمة واللوائح؛االستفسار من  (أ)
 الفحص املادي للمراسالت، إن وجدت، املتبادلة مع سلطات ال��خيص أو السلطات التنظيمية ذات الصلة. (ب)

أن إجراءات املراجعة األخرى املطبقة قد تلفت ان�باهھ إ�� حاالت عدم ال��ام، يجب ع�� املراجع أن يظل منت��ًا أثناء املراجعة الحتمال  ٢٥٠/١٦
 )١٥أو عدم ال��ام مش�بھ فيھ، باألنظمة واللوائح. (راجع: الفقرة أ

ھ عن يجب ع�� املراجع أن يطلب من اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال، تقديم إفادات مكتو�ة بأنھ قد تم اإلفصاح ل ٢٥٠/١٧
جميع ا��االت املعروفة لعدم االل��ام، أو عدم االل��ام املش�بھ فيھ، باألنظمة واللوائح وال�� يجب أخذ تأث��ا��ا �� ا��سبان عند 

 )١٦(راجع: الفقرة أ إعداد القوائم املالية.

حدو��ا، ال ي�ون املراجع مطالبًا ب�نفيذ إجراءات �� حال عدم وجود أية حالة من حاالت عدم االل��ام ا��دد حدو��ا أو املش�بھ ��  ٢٥٠/١٨
 .١٧-١٣مراجعة تتعلق بمدى ال��ام امل�شأة باألنظمة واللوائح خالف اإلجراءات املب�نة �� الفقرات 

 ت�ناول خطة املراجعة أمورًا كتلك املو��ة �� الش�ل التا��.

 ٣-١٥/٢الش�ل 

 الوصف اإلجراء

تحديد حاالت عدم 
 االل��ام؟

 �شتمل إجراءات املراجعة ع�� ما ي��:قد 
 الفحص املادي ��اضر اجتماعات امل�لف�ن با��وكمة وال��ان الرئ�سية مثل ��نة املراجعة والوثائق األخرى ذات الصلة؛ 
 االستفسار من اإلدارة واملس�شار القانو�ي عن الدعاوى القضائية واملطالبات والتقييمات؛ 
  فصاحات.اإل �سابات أو ا�عامالت أو أرصدة املاختبارات أساس لتفاصيل فئات تنفيذ 

االستفسار من اإلدارة 
 وامل�لف�ن با��وكمة

ُتطرح أسئلة ع�� اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال، عّما إذا �انت امل�شأة مل��مة بتلك األنظمة واللوائح (ال�� تم 
 �ون لها تأث�� جوهري ع�� القوائم املالية.تحديدها بالفعل) ال�� قد ي

صلة مباشرة بإقرارات محددة �� أرصدة ا��سابات فيما قد ي�ون البعض اآلخر ذا صلة  ن �عض أح�ام األنظمة واللوائح ذا�و يقد  ا��صول ع�� األدلة
تحديد املبالغ واإلفصاحات �شأن مباشرة بالقوائم املالية ك�ل. و�تع�ن ع�� املراجع ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 

 �ام) باألح�ام ذات الصلة �� تلك األنظمة واللوائح.�� القوائم املالية إلظهار االل��ام (أو عدم االل�الواردة 

ا��صول ع�� إفادات 
 اإلدارة

 ُيطلب من اإلدارة تأكيد أن جميع حاالت عدم االل��ام باألنظمة واللوائح، ا��دد حدو��ا أو املش�بھ �� حدو��ا، قد تم اإلفصاح ع��ا.

 واللوائح: قد توفر األمور اآلتية مؤشرًا ع�� عدم االل��ام باألنظمة

 ٤-١٥/٢الش�ل 

 ُينظر فيما ي��: 
مؤشرات عدم االل��ام 

 باألنظمة واللوائح
 التحقيقات ال�� تجر��ا السلطات التنظيمية والدوائر ا���ومية، أو دفع الغرامات أو فرض العقو�ات.

 موظف�ن ح�ومي�ن.املدفوعات ��دمات غ�� محددة أو القروض ملس�شار�ن أو ألطراف ذات عالقة أو ملوظف�ن أو 
اعة ال�� ت�ت�� عموالت املبيعات أو أ�عاب الوكالء ال�� تبدو ُمبالغًا ف��ا باملقارنة مع املبالغ ال�� تدفعها امل�شأة عادًة أو ال�� ُتدفع �� الصن

 بالفعل. ا��صول عل��اإل��ا، أو باملقارنة مع ا��دمات ال�� تم 
 وق �ش�ل كب��.الشراء بأسعار أع�� أو أقل من سعر الس
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 ُينظر فيما ي��: 
 املدفوعات النقدية غ�� العادية، أو املش��يات ال�� تتم �� صورة شي�ات مصرفية ُتدفع ��املها، أو التحو�الت ��سابات بنكية مرقمة.

 املعامالت غ�� العادية مع شر�ات م��لة �� دول توفر مالذات ضر��ية.
 دولة امل�شأ.املدفوعات مقابل سلع أو خدمات ُقدمت إ�� دولة خالف 

 املدفوعات بدون وثائق رقابية مالئمة ع�� عمليات الصرف.
 وجود نظام معلومات يفشل، سواء �س�ب تصميمھ أو �ش�ل عر���، �� توف�� مسار ت�ب�� �اٍف للمراجعة أو �� توف�� أدلة �افية.

 املعامالت غ�� املصرح ��ا أو املعامالت امل��لة �ش�ل غ�� سليم.
 وسائل اإلعالم. ��التعليقات السلبية 

 عدم االل��ام ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

عندما يصبح املراجع ع�� دراية بمعلومات تتعلق بحالة عدم ال��ام، أو عدم ال��ام مش�بھ فيھ، باألنظمة واللوائح، فيجب عليھ: (راجع:  ٢٥٠/١٩
 )١٨، أ١٧الفقرت�ن أ

 أن يتوصل إ�� فهم لطبيعة التصرف والظروف ال�� حدث ف��ا؛ )أ(
 )١٩أن يحصل ع�� املز�د من املعلومات لتقو�م التأث�� ا��تمل ع�� القوائم املالية. (راجع: الفقرة أ )ب(

األنظمة أو اللوائح، مناقشة األمر مع املستوى إذا اش�بھ املراجع �� وجود عدم ال��ام، فيجب عليھ، ما لم يكن ذلك محظورًا بموجب  ٢٥٠/٢٠
اإلداري املناسب وامل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال. و�ذا لم تقدم اإلدارة أو امل�لفون با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال، 

فيھ قد ي�ون لھ تأث��  معلومات �افية تؤ�د ال��ام امل�شأة باألنظمة واللوائح، ورأى املراجع بحسب حكمھ أن عدم االل��ام املش�بھ
 )٢٢أ-٢٠جوهري ع�� القوائم املالية، فيجب أن ينظر املراجع �� مدى ا��اجة ل��صول ع�� مشورة قانونية. (راجع: الفقرات أ

برأيھ إذا لم يكن ممكنًا ا��صول ع�� معلومات �افية عن عدم االل��ام املش�بھ فيھ، فيجب ع�� املراجع تقو�م التأث�� الذي ي��ق  ٢٥٠/٢١
 �س�ب االفتقار إ�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.

م اآلثار امل��تبة ع�� عدم االل��ام ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ فيما يتعلق بجوانب املراجعة األخر  ٢٥٠/٢٢ ى، يجب ع�� املراجع أن ُيقّوِ
 )٢٥أ-٢٣ات املكتو�ة، وأن يتخذ التصرف املناسب. (راجع: الفقرات أبما �� ذلك تقييم املراجع للمخاطر و�م�انية االعتماد ع�� اإلفاد

مة ما لم يكن ذلك محظورًا بموجب األنظمة أو اللوائح، يجب ع�� املراجع إبالغ امل�لف�ن با��وكمة باألمور املتعلقة �عدم االل��ام باألنظ ٢٥٠/٢٣
جميع امل�لف�ن با��وكمة مشارك�ن �� إدارة امل�شأة، و�التا�� ي�ونون واللوائح ال�� تنمو إ�� علمھ خالل س�� املراجعة، ما لم يكن 

لوا�� مدرك�ن لألمور املتعلقة �عدم االل��ام ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ، ال�� قام املراجع فعًال باإلبالغ ع��ا، إال إذا �ان من ا
 أن تلك األمور ل�ست لها تبعات مهمة.

�عد تصرفًا متعمدًا وجوهر�ًا، فيجب عليھ إبالغ األمر  ٢٣املراجع، بحسب حكمھ، أن عدم االل��ام املشار إليھ �� الفقرة إذا اعتقد  ٢٥٠/٢٤
 للم�لف�ن با��وكمة �� أقرب وقت ممكن عمليًا.

ألمر إ�� مستوى السلطة التا�� األع�� �� حال اش�باه املراجع �� تورط اإلدارة أو امل�لف�ن با��وكمة �� عدم االل��ام، فيجب عليھ إبالغ ا ٢٥٠/٢٥
 داخل امل�شأة، إن �ان موجودًا، مثل ��نة املراجعة أو ا��لس اإلشرا��. وعندما ال توجد سلطة أع��، أو إذا �ان املراجع �عتقد أنھ لن

م لھ التقر�ر، في جب ع�� املراجع أن ينظر �� يتم اتخاذ تصرف �شأن ما تم اإلبالغ عنھ، أو �ان غ�� متأكد �شأن ال��ص الذي سيقدَّ
 مدى ا��اجة ل��صول ع�� مشورة قانونية.

 عند االش�باه �� عدم ال��ام محتمل باألنظمة واللوائح، �ستجيب املراجع ع�� النحو املو�� �� الش�ل التا��.
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 ٥-١٥/٢الش�ل 

 استجابة املراجع ا��طوة

ي�ون هذا �افيًا لتقو�م التأث�� ا��تمل ع�� القوائم املالية أو لتحديد ما إذا �انت هناك مسؤوليات التوصل إ�� فهم لطبيعة التصرف والظروف. و��ب�� أن  .١
 أخرى تتعلق بإعداد التقار�ر.

أن عدم االل��ام �ان توثيق ما يتم اك�شافھ ومناقشتھ مع املستوى اإلداري املناسب (ما لم يكن ذلك محظورًا بموجب األنظمة أو اللوائح). و�� حال االعتقاد ب .٢
في من املعلومات �شأن عدم االل��ام قام باك�شافھ دون إبطاء. و�ذا لم يكن ممكنًا التحقق من ��ة ما يكأن يبلغ عّما متعمدًا وجوهر�ًا، ي�ب�� ع�� املراجع 

 تقر�ره �س�ب االفتقار إ�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.الذي ي��ق تأث�� الاملش�بھ فيھ والتأث��ات ا��تملة ع�� القوائم املالية، ينظر املراجع �� 

فيما يتعلق بجوانب املراجعة األخرى. وُ�نظر ع�� وجھ ا��صوص �� إم�انية  تقو�م اآلثار امل��تبة ع�� عدم االل��ام ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ .٣
 االعتماد ع�� إفادات اإلدارة عندما ت�ون اإلدارة أو امل�لف�ن با��وكمة متورط�ن أو ع�� دراية باألمر.

سلطة أع��، ينظر املراجع �� مدى عدم وجود  با��وكمة. وعند األمر إ�� مستوى السلطة التا�� األع�� �� حال تورط اإلدارة العليا أو امل�لف�نعن  التقر�ر .٤
 ا��اجة ل��صول ع�� مشورة قانونية.

ت املعنية خارج امل�شأة. النظر �� اآلثار ا��تملة �� تقر�ر املراجع امل��تبة ع�� عدم االل��ام ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ وأي متطلبات بإبالغ السطا .٥
 مراج�� ا��موعة، عند االقتضاء.و�شمل هذا 

 التقر�ر عن عدم االل��ام ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

بصورة إذا خلص املراجع إ�� أن عدم االل��ام ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ لھ تأث�� جوهري ع�� القوائم املالية، وأنھ لم ينعكس  ٢٥٠/٢٦
 )، أن يبدي رأيًا متحفظًا أو رأيًا معارضًا �� القوائم املالية.٧٠٥�افية �� القوائم املالية، فيجب عليھ، وفقًا ملعيار املراجعة (

االل��ام، إذا منعت اإلدارة أو امل�لفون با��وكمة املراجع من ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتقو�م ما إذا �ان عدم  ٢٥٠/٢٧
الذي ر�ما ي�ون لھ تأث�� جوهري ع�� القوائم املالية، قد حدث أو من املر�� أنھ قد حدث، فيجب ع�� املراجع أن يبدي رأيًا متحفظًا 

 ).٧٠٥أو أن يمتنع عن إبداء الرأي �� القوائم املالية، ع�� أساس تقييد نطاق املراجعة وفقًا ملعيار املراجعة (

املراجع قادرًا ع�� تحديد ما إذا �ان هناك عدم ال��ام قد حدث �س�ب قيود فرض��ا الظروف، ول�س اإلدارة أو امل�لفون إذا لم يكن  ٢٥٠/٢٨
 ).٧٠٥با��وكمة، فيجب ع�� املراجع تقو�م تأث�� ذلك ع�� رأيھ وفقًا ملعيار املراجعة (

ة واللوائح، فيجب عليھ أن يحدد ما إذا �انت األنظمة أو إذا حدد املراجع حدوث، أو اش�بھ �� حدوث، عدم ال��ام باألنظم ٢٥٠/٢٩
 )٣٤أ-٢٨الفقرات أ اللوائح أو املتطلبات املسلكية ذات الصلة: (راجع:

 تتطلب من املراجع أن يقرر عن ذلك لسلطة معنية خارج امل�شأة. (أ)

 عن ذلك لسلطة معنية خارج امل�شأة.تفرض مسؤوليات قد ي�ون من املناسب بموج��ا، �� ظل الظروف القائمة، التقر�ر  (ب)

وعدم إظهار ذلك بصورة �افية، فقد إذا خلص املراجع �عد نقاشھ مع اإلدارة إ�� وجود تأث�� جوهري لعدم االل��ام ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ ع�� القوائم املالية 
 ي�ون من الضروري عندئذ إبداء رأي معدل ع�� النحو املو�� أدناه:

 استجابة املراجع االست�تاج املتوصل إليھ

عدم االل��ام لھ تأث�� جو�ري ع�� القوائم 
 املالية

 ).٧٠٥إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض �شأن القوائم املالية وفقًا ملعيار املراجعة (

القوائم املالية ع�� أساس وجود قيد ع�� نطاق املراجعة وفقًا ملعيار إبداء رأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء رأي �شأن  ع�� نطاق العمل املنفذ اً اإلدارة قيدفرضت 
 ).٧٠٥املراجعة (
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 استجابة املراجع االست�تاج املتوصل إليھ

القيود ع�� العمل املنفذ تفرض�ا الظروف 
 ول�س اإلدارة أو امل�لفون با��وكمة

 ).٧٠٥تقو�م تأث�� ذلك ع�� رأي املراجع وفقًا ملعيار املراجعة (

 املراجع، قد ي�ون من الضروري التقر�ر عن حاالت عدم االل��ام باألنظمة واللوائح ا��دد حدو��ا أو املش�بھ �� حدو��ا إ�� سلطة معنيةإضافة إ�� اآلثار امل��تبة �� تقر�ر 
 خارج امل�شأة. وقد ينطبق هذا عندما:

 تتطلب األنظمة أو اللوائح أو املتطلبات املسلكية ذات الصلة من املراجع القيام بذلك؛ أو (أ)
 ستجابة لعدم االل��ام ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ، وفقًا للمتطلبات املسلكية ذات الصلة؛ أولال دد املراجع أن القيام بذلك �عد تصرفًا مناسبًا يح (ب) 
 تمنح األنظمة أو اللوائح أو املتطلبات املسلكية ذات الصلة املراجع ا��ق �� القيام بذلك. (ج) 

و املش�بھ �� حدوثھ، وتحديد ما ع�� س�يل املثال، تتطلب قواعد سلوك وآداب املهنة أن يتخذ املراجع خطوات لالستجابة لعدم االل��ام باألنظمة واللوائح ا��دد حدوثھ أو 
قواعد سلوك وآداب املهنة أن مثل ذلك التقر�ر لن ُ�عد إذا �انت هناك حاجة التخاذ تصرفات إضافية، قد ي�ون من بي��ا التقر�ر إ�� سلطة معنية خارج امل�شأة. وتو�� 

�� ظروف معينة �س�ب واجب السر�ة الذي يتحملھ املراجع بموجب عن عدم االل��ام ان��ا�ًا لواجب السر�ة بموجب قواعد سلوك وآداب املهنة. ومع ذلك، فقد ُيمنع التقر�ر 
 األنظمة أو اللوائح أو املتطلبات املسلكية ذات الصلة.

تقديم قد ي�ون باستطاع��م  وكمة، حسب مقت��� ا��ال، ألنھو�تع�ن ع�� املراجع مناقشة عدم االل��ام املش�بھ �� حدوثھ مع املستوى اإلداري املناسب ومع امل�لف�ن با��
ن أمور معينة لإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة. وقد تحظر األنظمة أدلة مراجعة إضافية. ومع ذلك، قد تفرض األنظمة أو اللوائح �� �عض الدول قيودًا ع�� قيام املراجع باإلبالغ ع

بالغ أو اتخاذ أي تصرف آخر قد يخل بالتحقيق الذي تجر�ھ سلطة معنية �� فعل غ�� نظامي فع�� أو مش�بھ فيھ. و�� هذه الظروف، قد ا��صوص اإل أو اللوائح ع�� وجھ 
 ة.قانوني يرى املراجع أنھ من املناسب ا��صول ع�� مشورة

 متطلبات التوثيق

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة عدم االل��ام باألنظمة واللوائح، ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ، إضافة  ٢٥٠/٣٠ إ�� ما يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ

 )٣٦، أ٣٥ي��: (راجع: الفقرت�ن أ

 املنفذة واألح�ام املهنية املهمة املتخذة واالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا �شأن عدم االل��ام؛إجراءات املراجعة  (أ)

املناقشات ال�� جرت مع اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة وغ��هم �شأن األمور املهمة ذات العالقة �عدم االل��ام، بما �� ذلك كيفية  (ب)
 با��وكمة لذلك األمر. استجابة اإلدارة، وعند االقتضاء، امل�لف�ن

 

 �شمل التوثيق املعتاد ما ي��:

 تفاصيل اإلجراءات املنفذة واألح�ام املهنية املهمة املتخذة واالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا. العمل املنفذ

 ��� من ال��الت أو الوثائق ذات الصلة. الوثائق ذات الصلة

ال�� تمت مع اإلدارة أو امل�لف�ن با��وكمة أو األطراف األخرى خارج امل�شأة �شأن عدم االل��ام ا��تمل. و��ب�� مدونات النقاشات  املناقشات واالست�تاجات
 ردود اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة ع�� األمور ال�� تم طرحها واالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا.ع�� مل هذه املدونات أيضًا تأن �ش

ضافية خاصة بالتوثيق منصوص عل��ا �� األنظمة أو اللوائح أو املتطلبات املسلكية ذات الصلة �شأن عدم االل��ام أي متطلبات إ متطلبات أخرى 
 باألنظمة واللوائح ا��دد حدوثھ أو املش�بھ �� حدوثھ.
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 ) "اعتبارات املراجعة ذات العالقة بم�شأة �ستخدم م�شأة خدمية"٤٠٢معيار املراجعة ( ٣ /١٥

 املعيارأ�داف  رقم الفقرة
 تتمثل أهداف مراجع امل�شأة املستفيدة، عندما �ستخدم امل�شأة املستفيدة خدمات م�شأة خدمية، فيما ي��: ٤٠٢/٧

التوصل إ�� فهم لطبيعة وأهمية ا��دمات ال�� تقدمها امل�شأة ا��دمية وأثرها ع�� الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة ��  )أ(
 للتعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها؛امل�شأة املستفيدة، بما يكفي 

 تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابًة لتلك ا��اطر. )ب(

 ١-١٥/٣الش�ل 

 
  

ما ا��دمات (ذات الصلة باملراجعة) ال�� تقدمها امل�شأة 
 ا��دمية؟

ما أدوات الرقابة الداخلية املطبقة فيما يتعلق با��دمات 
 املقدمة؟

أدوات الرقابة املطبقة �� امل�شأة ما مدى االعتماد ع�� 
 ا��دمية؟

 ؟٢أو  ١هل يتوفر تقر�ر من النوع 

تقييم ا��اطر
 

هل يمكن ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة من 
 داخل امل�شأة املستفيدة؟

 :إذا لم يكن ذلك ممكناً 
ال��ت�ب لتنفيذ إجراءات �� امل�شأة ا��دمية، أو 
 عتماد ع�� تقر�ر من النوع تحديد ما إذا �ان يمكن اال

 ، �� حال توفره.٢
االستفسار عن أحداث مثل الغش أو عدم االل��ام 

 باألنظمة واللوائح.

االستجابة ل
لمخاطر

 

ال ُ�شار إ�� عمل مراجع امل�شأة ا��دمية إال إذا �ان تقر�ر 
 املراجع معدًال.

�� حال عدم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة 
 املناسبة، يتم �عديل تقر�ر املراجع

إعداد التقر�ر
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 ألغراض معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات اآلتية املعا�ي املبّ�نة أدناه: ٤٠٢/٨
تصميمها ل��دمة، أن امل�شآت املستفيدة أدوات الرقابة املكملة �� امل�شأة املستفيدة: أدوات رقابة تف��ض امل�شأة ا��دمية، ��  )أ(

 ستقوم بتطبيقها، وت�ون هذه األدوات محددة �� وصف نظام امل�شأة ا��دمية، إذا �انت ضرور�ة لتحقيق أهداف الرقابة.
 مل:)): هو تقر�ر �ش١تقر�ر وصف أدوات الرقابة وتصميمها �� م�شأة خدمية (ُ�شار إليھ �� هذا املعيار بلفظ تقر�ر من النوع ( )ب(

وصفًا أعدتھ إدارة امل�شأة ا��دمية لنظامها وأهداف الرقابة ا��اصة ��ا وأدوات الرقابة ذات العالقة ال�� ُصممت وُطبقت  )١(
 �� تار�خ محدد؛

تقر�رًا �عده مراجع امل�شأة ا��دمية ��دف إعطاء تأكيد معقول يتضمن رأي مراجع امل�شأة ا��دمية �� وصف نظام  )٢(
الرقابة ا��اصة ��ا وأدوات الرقابة ذات العالقة ومناسبة تصميم أدوات الرقابة لتحقيق أهداف  امل�شأة ا��دمية وأهداف

 الرقابة ا��ددة.
تقر�ر وصف أدوات الرقابة وتصميمها وفاعلي��ا ال�شغيلية �� م�شأة خدمية (�شار إليھ �� هذا املعيار بلفظ تقر�ر من النوع  )ج(

 )): هو تقر�ر �شمل:٢(

ة امل�شأة ا��دمية لنظامها وأهداف الرقابة ا��اصة ��ا وأدوات الرقابة ذات العالقة وتصميمها وتطبيقها وصفًا أعدتھ إدار  )١(
 �� تار�خ محدد أو خالل ف��ة محددة، و�� �عض ا��االت فاعلي��ا ال�شغيلية خالل ف��ة محددة؛

 تقر�رًا �عده مراجع امل�شأة ا��دمية ��دف إعطاء تأكيد معقول يتضمن: )٢(

ع امل�شأة ا��دمية �� وصف نظام امل�شأة ا��دمية وأهداف الرقابة ا��اصة ��ا وأدوات الرقابة ذات رأي مراج .أ
 العالقة، ومناسبة تصميم أدوات الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة ا��ددة والفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة؛

 رقابة ونتائج تلك االختبارات.وصفًا لالختبارات ال�� أجراها مراجع امل�شأة ا��دمية ع�� أدوات ال .ب

مراجع امل�شأة ا��دمية: هو مراجع يقدم، بناًء ع�� طلب من امل�شأة ا��دمية، تقر�ر تأكيد �شأن أدوات الرقابة �� م�شأة  )د(
 خدمية.

وُ�عد هذه ا��دمات امل�شأة ا��دمية: م�شأة ُ�عد طرفًا ثالثًا (أو قسم �� م�شأة ُ�عد طرفًا ثالثًا) تقدم خدمات مل�شآت مستفيدة،  )ه(
 جزءًا من ُنُظم املعلومات ذات الصلة بالتقر�ر املا�� �� تلك امل�شآت.

نظام امل�شأة ا��دمية: السياسات واإلجراءات ال�� تصممها وتطبقها وتصو��ا امل�شأة ا��دمية، ل��و�د امل�شآت املستفيدة  )و(
 با��دمات ال�� �غط��ا تقر�ر مراجع امل�شأة ا��دمية.

ية من الباطن: م�شأة خدمية �ستخدمها م�شأة خدمية أخرى لتأدية �عض ا��دمات املقدمة للم�شآت املستفيدة، م�شأة خدم )ز(
 ال�� �عد جزءًا من ُنُظم املعلومات ذات الصلة بالتقر�ر املا�� �� تلك امل�شآت املستفيدة.

 �ر عن القوائم املالية للم�شأة املستفيدة.مراجع امل�شأة املستفيدة: املراجع الذي يقوم �عمليات املراجعة و�عداد التقر  )ح(
 امل�شأة املستفيدة: م�شأة �ستخدم م�شأة خدمية، و�� امل�شأة ال�� يتم مراجعة قوائمها املالية. )ط(

 املالية مثل:�� غالب األحيان، �سند العديد من امل�شآت (بما ف��ا امل�شآت الصغ��ة للغاية) إ�� أطراف خارجية أ�شطة معينة تتعلق باملعا��ات 
 الرواتب؛ 
 املبيعات ع�� اإلن��نت؛ 
 خدمات تقنية املعلومات؛ 
 إدارة األصول (تخز�ن ا��زون، االس�ثمارات، وخالفھ)؛ 
  ال��الت ا��اس�ية و�عداد القوائم املالية.ب واالحتفاظخدمات إمساك الدفاتر. �شمل هذا معا��ة املعامالت 

 تقدم خدمات تتعلق بإعداد التقر�ر املا��) بلفظ "امل�شآت ا��دمية". وُ�شار إ�� هذه امل�شآت املستقلة (ال��

 وعند استخدام امل�شآت ا��دمية، يلزم أن ينظر املراجع �� أثر هذه ال��ت�بات ع�� الرقابة الداخلية للم�شأة قيد املراجعة. و�شمل هذا:
  ��علومات لتقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري؛ما يكفي من املا��صول ع 
 .تصميم استجابات مناسبة 



 املفاهيم الرئ�سية -ا��زء األول  ،عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة �دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �

١٦٠ 

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

لك��ا قد ال ت�ون ذات صلة باملراجعة. و�حدث هذا عندما و لم�شأة، ل ال�شغيل الدائمو�� امل�شآت األصغر، قد ت�ون ل��دمات املسندة إ�� أطراف خارجية أهمية كب��ة �� 
 تنفيذ إجراءات مراجعة أساس ملواجهة ا��اطر ال�� تم التعرف عل��ا. توجد أدوات رقابة �افية داخل امل�شأة ملواجهة مخاطر التحر�ف ا��وهري، أو عندما يمكن

 
 ا��دمية ملستخدم��ا:و�وجد نوعان من التقار�ر ال�� قد تصدرها امل�شآت 

 ) وصف وتصميم أدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية -) ١تقار�ر من النوع 
ذات استخدام محدود  ُ�عدتوفر هذه التقار�ر أدلة �شأن تصميم وتطبيق أدوات الرقابة، ول�س فاعلي��ا ال�شغيلية. وقد توفر هذه التقار�ر معلومات مفيدة، ولك��ا 

 للمراجع عند فهم ما إذا �انت أدوات الرقابة الرئ�سية �� امل�شأة ا��دمية قد عملت بفاعلية أثناء الف��ة قيد املراجعة.

 ) وصف وتصميم أدوات الرقابة وفاعلي��ا ال�شغيلية -) ٢تقار�ر من النوع 
 قد �ستخدم املراجع هذه التقار�ر للنظر فيما إذا �انت:

امل�شأة الرقابة ال�� اخت��ها مراجع امل�شأة ا��دمية ُ�عد ذات صلة باملعامالت وأرصدة ا��سابات واإلفصاحات واإلقرارات ذات العالقة ا��اصة ب أدوات –
 ،قيد املراجعة

ال�� �غط��ا اختبارات مراجع امل�شأة  االختبارات ال�� نفذها مراجع امل�شأة ا��دمية ألدوات الرقابة ونتائج تلك االختبارات ُ�عت�� �افية (أي طول الف��ة –
 ا��دمية، والوقت املنق��� منذ تنفيذ تلك االختبارات).

 تقييم ا��اطر

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
فهم لكيفية )، أن يتوصل إ�� ٣١٥يجب ع�� مراجع امل�شأة املستفيدة، عند توصلھ إ�� فهم لهذه امل�شأة وفقًا ملعيار املراجعة ( ٤٠٢/٩

 )٢، أ١استخدام هذه امل�شأة ��دمات امل�شأة ا��دمية �� عمليا��ا، بما �� ذلك: (راجع: الفقرت�ن أ
طبيعة ا��دمات ال�� تقدمها امل�شأة ا��دمية، وأهمية تلك ا��دمات للم�شأة املستفيدة، بما �� ذلك تأث�� تلك ا��دمات ع��  )أ(

 )٥أ–٣جع: الفقرات أالرقابة الداخلية للم�شأة املستفيدة؛ (را
الطبيعة واألهمية ال�س�ية للمعامالت ال�� قامت بمعا����ا امل�شأة ا��دمية أو ا��سابات أو آليات التقر�ر املا�� املتأثرة بامل�شأة  )ب(

 )٦ا��دمية؛ (راجع: الفقرة أ
 )٧درجة التفاعل ب�ن أ�شطة امل�شأة ا��دمية وأ�شطة امل�شأة املستفيدة؛ (راجع: الفقرة أ )ج(
طبيعة العالقة ب�ن امل�شأة املستفيدة وامل�شأة ا��دمية، بما �� ذلك الشروط التعاقدية ذات الصلة لأل�شطة ال�� تضطلع  )د(

 )١١أ–٨ب�نفيذها امل�شأة ا��دمية. (راجع: الفقرات أ

)، أن ٣١٥وفقًا ملعيار املراجعة (يجب ع�� مراجع امل�شأة املستفيدة، عند توصلھ إ�� فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة  ٤٠٢/١٠
م تصميم وتطبيق أدوات الرقابة ذات الصلة �� امل�شأة املستفيدة ال�� تتعلق با��دمات ال�� تقدمها امل�شأة ا��دمية، بما ��  ُيقّوِ

 )١٤أ–١٢ذلك أدوات الرقابة ال�� ُتطبق ع�� املعامالت ال�� �عا��ها امل�شأة ا��دمية. (راجع: الفقرات أ

يجب ع�� مراجع امل�شأة املستفيدة أن يحدد ما إذا �ان قد تم التوصل إ�� فهم �اٍف لطبيعة وأهمية ا��دمات ال�� تقدمها امل�شأة  ٤٠٢/١١
ا��دمية وأثرها ع�� الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة �� امل�شأة املستفيدة، لتوف�� األساس الالزم للتعرف ع�� مخاطر 

 قييمها.التحر�ف ا��وهري وت

 نقاط يلزم مراعا��ا

 ال �عفي استخدام امل�شآت ا��دمية إلعداد القوائم املالية اإلدارة (وامل�لف�ن با��وكمة) من مسؤوليا��م عن القوائم املالية.
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
إذا �ان مراجع امل�شأة املستفيدة غ�� قادر ع�� التوصل إ�� فهٍم �اٍف من امل�شأة املستفيدة، فيجب عليھ أن يتوصل إ�� ذلك الفهم  ٤٠٢/١٢

 من خالل إجراء واحد أو أك�� مما ي��:
 )، إذا �ان متاحًا؛ أو٢) أو النوع (١ا��صول ع�� تقر�ر من النوع ( )أ(
 ا��دمية، من خالل امل�شأة املستفيدة، ل��صول ع�� معلومات محددة؛ أواالتصال بامل�شأة  )ب(
 ز�ارة امل�شأة ا��دمية وتنفيذ اإلجراءات ال�� ستوفر املعلومات الضرور�ة عن أدوات الرقابة ذات الصلة �� امل�شأة ا��دمية؛ أو )ج(
أدوات الرقابة ذات الصلة �� امل�شأة ا��دمية. االستعانة بمراجع آخر لتنفيذ اإلجراءات ال�� ستوفر املعلومات الضرور�ة عن  )د(

 )٢٠أ–١٥(راجع: الفقرات أ

 عند استخدام م�شآت خدمية، ينظر املراجع �� األمور املو��ة �� الش�ل أدناه.

 ٢-١٥/٣الش�ل 

 الوصف األمر

ما ا��دمات (ذات الصلة 
تم يباملراجعة) ال�� 

 تقديم�ا؟

 :يتم تحديد 
 طبيعة ا��دمات املقدمة؛ –
 األهمية ال�س�ية للمعامالت ال�� تمت معا����ا؛ –
 ا��سابات أو آليات التقر�ر املا�� املتأثرة. –

 .يتم االطالع ع�� شروط العقد أو اتفاقية مستوى ا��دمة ب�ن امل�شأة املستفيدة وامل�شأة ا��دمية 
 .يتم تحديد درجة التفاعل (األ�شطة) ب�ن امل�شأة ا��دمية وامل�شأة املستفيدة 
  (بما ف��ا خطابات اإلدارة) أو املراجع�ن الداخلي�ن أو  يةاالطالع ع�� تقار�ر امل�شآت ا��دمية أو مراج�� امل�شآت ا��دميتم

 السلطات التنظيمية �شأن أدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية.

ما �� أدوات الرقابة 
الداخلية ذات الصلة 

 املطبقة؟

 �إذا لم تكن كذلك، فسي�ون اتباع من�� قائم ع�� اإلجراءات شأة ا��دمية ذات صلة باملراجعة؟ هل أدوات الرقابة �� امل
األساس �افيًا. و�ذا �انت كذلك، فيجب ع�� املراجع االطمئنان إ�� أن أدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية مصممة ومطبقة ع�� 

 نحٍو مناسب.
 (يمكن اختبارها) تخفف من مخاطر املعا��ة ا��وهر�ة، �غض النظر عن  هل توجد أدوات رقابة وضع��ا امل�شأة املستفيدة

 :ع�� الرواتب أدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية؟ ع�� س�يل املثال، قد �شمل أدوات الرقابة املطبقة �� امل�شأة املستفيدة
 يانات؛مقارنة البيانات املقدمة للم�شأة ا��دمية بالتقار�ر املستلمة م��ا �عد معا��ة الب –
 إعادة حساب عينة من مبالغ الرواتب للتحقق من دقة األعمال الكتابية؛ –
 املبلغ اإلجما�� للرواتب للتأكد من مدى معقوليتھ. تفحص –

ما مدى االعتماد ع�� أدوات 
الرقابة املطبقة �� امل�شأة 

 ا��دمية؟

 ) امل�شآت ا��دمية �� الغالب ع�� تقديم هذه  ). وتنص العقود مع٢) أو النوع (١ا��صول ع�� أي تقار�ر متاحة من النوع
 التقار�ر؛ أو

 االتصال بامل�شأة ا��دمية ل��صول ع�� معلومات محددة؛ أو 

  ؛ أواملطلو�ةز�ارة امل�شأة ا��دمية وتنفيذ اإلجراءات 

  املطلو�ةاالستعانة بمراجع آخر لتنفيذ اإلجراءات. 
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 االستجابة للمخاطر

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
)، أن ي�ون ٢) أو النوع (١مراجع امل�شأة املستفيدة، عند تحديد كفاية ومناسبة أدلة املراجعة ال�� يوفرها تقر�ر من النوع ( يجب ع�� ٤٠٢/١٣

 راضيًا عما ي��:
 الكفاءة املهنية ملراجع امل�شأة ا��دمية واستقاللھ عن تلك امل�شأة؛ )أ(
 )٢١). (راجع: الفقرة أ٢نوع () أو ال١كفاية املعاي�� ال�� صدر بموج��ا التقر�ر من النوع ( )ب(

) �أحد أدلة املراجعة لدعم فهمھ لتصميم وتطبيق ٢) أو النوع (١إذا �ان مراجع امل�شأة املستفيدة يخطط الستخدام تقر�ر من النوع ( ٤٠٢/١٤
 أدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية، فيجب عليھ:

ا��دمية يتعلق بتار�خ مناسب، أو ف��ة مناسبة، ألغراض مراجع امل�شأة تقو�م ما إذا �ان وصف وتصميم أدوات الرقابة �� امل�شأة  )أ(
 املستفيدة؛

 تقو�م مدى كفاية ومناسبة األدلة ال�� يقدمها التقر�ر لفهم الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة �� امل�شأة املستفيدة؛ )ب(
لة �� امل�شأة املستفيدة وا )ج( ��ددة من قبل امل�شأة ا��دمية ُ�عد مالئمة للم�شأة املستفيدة، تحديد ما إذا �انت أدوات الرقابة املكّمِ

، ٢٢و�ذا �انت كذلك، يتم التوصل إ�� فهم عّما إذا �انت امل�شأة املستفيدة قد صممت وطبقت تلك األدوات. (راجع: الفقرت�ن أ
 )٢٣أ

 مراجع امل�شأة املستفيدة: )، يجب ع��٣٣٠عند االستجابة للمخاطر املقّيمة وفقًا ملعيار املراجعة ( ٤٠٢/١٥
تحديد ما إذا �انت ال��الت ال�� تمسكها امل�شأة املستفيدة توفر ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن إقرارات القوائم  )أ(

 املالية ذات الصلة؛ و�ذا لم تكن كذلك،
االستعانة بمراجع آخر لتنفيذ تلك تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية ل��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، أو  )ب(

 )٢٨أ–٢٤اإلجراءات �� امل�شأة ا��دمية نيابًة عنھ. (راجع: الفقرات أ

عندما يتضمن تقييم مراجع امل�شأة املستفيدة للمخاطر توقعًا بأن أدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية �عمل بفاعلية، فيجب ع��  ٤٠٢/١٦
أدلة مراجعة �شأن الفاعلية ال�شغيلية لتلك األدوات من خالل واحد أو أك�� من اإلجراءات  مراجع امل�شأة املستفيدة ا��صول ع��

 اآلتية:
 )، إذا �ان متاحًا؛ أو٢ا��صول ع�� تقر�ر من النوع ( )أ(
 تنفيذ اختبارات مناسبة ألدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية؛ أو )ب(
 )٣٠، أ٢٩امل�شأة ا��دمية نيابًة عنھ. (راجع: الفقرت�ن أ االستعانة بمراجع آخر لتنفيذ اختبارات ألدوات الرقابة �� )ج(

 نقاط يلزم مراعا��ا

ارة وامل�شأة ا��دمية وعمال��ا يتم التحقق من صيغة تقار�ر امل�شأة ا��دمية ملعرفة ما إذا �انت توجد أي قيود محتملة ع�� استخدامها. وقد تنطبق تلك القيود ع�� اإلد
 .املستفيدةومراج�� امل�شأة 
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
) كدليل مراجعة ع�� أن أدوات الرقابة �� ٢(أ)، الستخدام تقر�ر من النوع (١٦إذا �ان مراجع امل�شأة املستفيدة يخطط، وفقًا للفقرة  ٤٠٢/١٧

امل�شأة ا��دمية يوفر ما يكفي من أدلة املراجعة  امل�شأة ا��دمية �عمل بفاعلية، فيجب عليھ أن يحدد ما إذا �ان تقر�ر مراجع
 املناسبة عن فاعلية أدوات الرقابة لدعم تقييم مراجع امل�شأة املستفيدة للمخاطر، وذلك عن طر�ق:

 تقو�م ما إذا �ان وصف أدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية وتصميمها وفاعلي��ا ال�شغيلية يتعلق بتار�خ مناسب، أو ف��ة مناسبة، )أ(
 ألغراض مراجع امل�شأة املستفيدة؛

تحديد ما إذا �انت أدوات الرقابة املكملة �� امل�شأة املستفيدة، ا��ددة من قبل امل�شأة ا��دمية، ُ�عد مالئمة للم�شأة  )ب(
�انت  املستفيدة، و�ذا �انت كذلك، يتم التوصل إ�� فهم عّما إذا �انت امل�شأة املستفيدة قد صممت وطبقت تلك األدوات، و�ذا

 قد قامت بذلك، فإنھ يتم اختبار الفاعلية ال�شغيلية لتلك األدوات؛
 تقو�م مدى كفاية الف��ة الزمنية ال�� �غط��ا اختبارات أدوات الرقابة، والوقت املنق��� منذ تنفيذ تلك االختبارات؛ )ج(
جها، كما �� مو��ة �� تقر�ر مراجع امل�شأة تقو�م ما إذا �انت اختبارات أدوات الرقابة ال�� نفذها مراجع امل�شأة ا��دمية ونتائ )د(

ا��دمية، ُ�عد ذات صلة باإلقرارات الواردة �� القوائم املالية للم�شأة املستفيدة وتوفر ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لدعم 
 )٣٩أ–٣١تقييم مراجع امل�شأة املستفيدة للمخاطر. (راجع: الفقرات أ

املستفيدة أن �ستفسر من إدارة امل�شأة املستفيدة عّما إذا �انت امل�شأة ا��دمية قد قدمت تقر�رًا للم�شأة  يجب ع�� مراجع امل�شأة ٤٠٢/١٩
املستفيدة عن أية حالة غش أو عدم ال��ام باألنظمة واللوائح أو أي تحر�فات غ�� ُم���ة تؤثر ع�� القوائم املالية للم�شأة 

م كيفية تأث�� هذه األمور ع�� املستفيدة، أو ما إذا �انت امل�شأة املست فيدة ع�� علم بأية طر�قة أخرى ��ذه ا��االت. و�جب عليھ أن ُيقّوِ
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية، بما �� ذلك تأث��ها ع�� است�تاجات مراجع امل�شأة املستفيدة وتقر�ره. (راجع: الفقرة 

 )٤١أ

 تقييمها، ينظر املراجع �� األمور التالية.عند االستجابة للمخاطر ال�� تم 

 ٣-١٥/٣الش�ل 

 الوصف األمر

�ل يمكن ا��صول ع�� 
األدلة الضرور�ة من داخل 

 امل�شأة املستفيدة؟

 .ذات الصلة أمكن ذلك، يتم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن إقرارات القوائم املالية ذاإ

لم يكن ذلك ممكنًا، يتم تنفيذ املز�د من إجراءات املراجعة ل��صول ع�� األدلة، مثل االستعانة بمراجع آخر لتنفيذ اإلجراءات  ذاو�
 �� امل�شأة ا��دمية بالنيابة عن مراجع امل�شأة املستفيدة.

تحديد مدى إم�انية 
االعتماد ع�� التقر�ر من 

 )٢) أو النوع (١النوع (

 املهنية للمراجع واستقاللھ وكفاية املعاي�� ال�� صدر التقر�ر بموج��ا؛ النظر �� الكفاءة 
  تقو�م ما إذا �ان وصف وتصميم أدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية يتعلق بتار�خ مناسب، أو ف��ة مناسبة، ألغراض مراجع

 امل�شأة املستفيدة؛
  ؛ذات الصلة باملراجعة الرقابة الداخلية �� امل�شأة املستفيدةتقو�م مدى كفاية ومناسبة األدلة ال�� يقدمها التقر�ر لفهم 
  لة �� امل�شأة املستفيدة وا��ددة من قبل امل�شأة ا��دمية ُ�عد مالئمة للم�شأة تحديد ما إذا �انت أدوات الرقابة املكّمِ

 مت وطبقت تلك األدوات.ا إذا �انت امل�شأة املستفيدة قد صمملاملستفيدة، و�ذا �انت كذلك، يتم التوصل إ�� فهم 

) ال توفر أية أدلة �شأن الفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة الداخلية �� امل�شأة ا��دمية ع�� مدى ١وُ�الحظ أن التقار�ر من النوع (
بة �� امل�شأة )، فقد ي�ون من الضروري للمراجع تنفيذ اختبارات ألدوات الرقا٢أية ف��ة زمنية. و�� حال عدم وجود تقار�ر من النوع (

 ا��دمية، أو االستعانة بمراجع آخر لتنفيذ تلك االختبارات.

اختبار ال��الت وأدوات 
الرقابة ا��اصة بامل�شأة 

 املستفيدة

يتم ا��صول، إن أمكن، ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، �شأن إقرارات القوائم املالية ذات الصلة، من ال��الت ال�� 
 امل�شأة املستفيدة.تحتفظ ��ا 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 الوصف األمر

ا��صول ع�� أدلة املراجعة 
 من امل�شأة ا��دمية

�� حال عدم كفاية ��الت امل�شأة املستفيدة، يتم ا��صول ع�� أدلة املراجعة املتعلقة بالفاعلية ال�شغيلية ألدوات الرقابة �� 
 امل�شأة ا��دمية عن طر�ق:

 ) إذا �ان متاحًا؛ أو٢ا��صول ع�� تقر�ر من النوع ،( 
 تنفيذ اختبارات مناسبة ألدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية؛ أو 
 .االستعانة بمراجع آخر لتنفيذ اختبارات ألدوات الرقابة �� امل�شأة ا��دمية نيابًة عن مراجع امل�شأة املستفيدة 

االستفسار عن األحداث 
 (الغش وما إ�� ذلك)امل�مة 

أصبحت ع�� دراية (أو تلقت إشعارًا من امل�شأة ا��دمية) بأي حاالت غش أو عدم ال��ام ُ�ستفَسر من اإلدارة عّما إذا �انت قد 
 باألنظمة واللوائح أو تحر�فات غ�� م���ة يمكن أن تؤثر ع�� القوائم املالية.

 إعداد التقر�ر

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
) إذا لم يكن بمقدوره ا��صول ع�� ما يكفي من ٧٠٥الرأي �� تقر�ره وفقًا ملعيار املراجعة (يجب ع�� مراجع امل�شأة املستفيدة �عديل  ٤٠٢/٢٠

ة. أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق با��دمات ال�� قدم��ا امل�شأة ا��دمية وال�� لها صلة بمراجعة القوائم املالية للم�شأة املستفيد
 )٤٢(راجع: الفقرة أ

امل�شأة املستفيدة اإلشارة إ�� عمل مراجع امل�شأة ا��دمية �� تقر�ره الذي يحتوي ع�� رأي غ�� معدل ما لم يكن مطالبًا ال يجوز ملراجع  ٤٠٢/٢١
بذلك بموجب األنظمة أو اللوائح. و�ذا �انت هذه اإلشارة مطلو�ة بموجب األنظمة أو اللوائح، فيجب أن يو�� تقر�ر مراجع امل�شأة 

 )٤٣ال تقلل من مسؤولية مراجع امل�شأة املستفيدة عن رأي املراجعة. (راجع: الفقرة أاملستفيدة أن تلك اإلشارة 

إذا �انت اإلشارة إ�� عمل مراجع امل�شأة ا��دمية ذات صلة بفهم �عديل �� رأي مراجع امل�شأة املستفيدة، فإن تقر�ر مراجع امل�شأة  ٤٠٢/٢٢
 )٤٤مسؤولية مراجع امل�شأة املستفيدة عن ذلك الرأي. (راجع: الفقرة أ املستفيدة يجب أن يب�ن أن هذه اإلشارة ال تقلل من

 ) من امل�شأة ا��دمية، فإن تقر�ر املراجع �شأن امل�شأة املستفيدة ال �ش�� إ�� تقر�ر امل�شأة ا��دمية، ما لم تتطلب األنظمة ذلك.٢) أو النوع (١عند صدور تقر�ر من النوع (

ة املستفيدة ال ُيمنع من اإلشارة ومع ذلك، فعندما �ع��م مراجع امل�شأة املستفيدة إصدار تقر�ر معدل �س�ب رأي معدل �� تقر�ر مراجع امل�شأة ا��دمية، فإن مراجع امل�شأ
ستفيدة. و�� هذه ا��االت، يتع�ن ع�� مراجع امل�شأة املستفيدة أن إ�� تقر�ر مراجع امل�شأة ا��دمية إذا �ان ذلك �ساعد �� توضيح س�ب إبداء الرأي املعدل ملراجع امل�شأة امل

 من مسؤولية مراجع امل�شأة املستفيدة عن الرأي.تقلل �� تقر�ر مراجعتھ أن اإلشارة إ�� مراجع امل�شأة ا��دمية ال يذكر 

 اعتبارات محددة لبنود مختارة" -) "أدلة املراجعة ٥٠١معيار املراجعة ( ٤ /١٥

 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 هدف املراجع هو ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بما ي��: ٥٠١/٣

 وجود ا��زون وحالتھ؛ )أ(
 اكتمال الدعاوى القضائية واملطالبات ال�� ت�ون امل�شأة طرفًا ف��ا؛ )ب(
 املنطبق.عرض املعلومات القطاعية واإلفصاح ع��ا وفقًا إلطار التقر�ر املا��  )ج(
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 حضور ا��رد الفع�� للمخزون

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
إذا �ان ا��زون ذا أهمية �س�ية للقوائم املالية، فيجب ع�� املراجع ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق  ٥٠١/٤

 بوجود ا��زون وحالتھ عن طر�ق:
 )٣أ–١للمخزون، ما لم يكن ذلك غ�� ممكن عمليًا، ��دف: (راجع: الفقرات أحضور ا��رد الفع��  )أ(

 )٤تقو�م �عليمات اإلدارة و�جراءا��ا ل���يل ومراقبة نتائج جرد امل�شأة الفع�ّ� للمخزون؛ (راجع: الفقرة أ )١(

 )٥مالحظة تنفيذ إجراءات اإلدارة ا��اصة با��رد؛ (راجع: الفقرة أ )٢(
 )٦(راجع: الفقرة أالفحص املادي للمخزون؛  )٣(
 )٨، أ٧تنفيذ عمليات جرد اختباري؛ (راجع: الفقرت�ن أ )٤(

تنفيذ إجراءات املراجعة ع�� ال��الت ال��ائية ��زون امل�شأة لتحديد ما إذا �انت هذه ال��الت �عكس بدقة النتائج الفعلية  )ب(
 ��رد ا��زون.

تار�خ القوائم املالية، فيجب ع�� املراجع تنفيذ إجراءات مراجعة، إضافة إ�� إذا تم إجراء ا��رد الفع�� للمخزون �� تار�خ آخر غ��  ٥٠١/٥
، ل��صول ع�� أدلة مراجعة �شأن ما إذا �انت التغ��ات �� ا��زون ب�ن تار�خ ا��رد وتار�خ القوائم ٤اإلجراءات ال�� تتطل��ا الفقرة 

 )١١أ–٩املالية قد تم ���يلها �ش�ل سليم. (راجع: الفقرات أ

إذا لم يتمكن املراجع من حضور ا��رد الفع�� للمخزون �س�ب ظروف غ�� متوقعة، فيجب عليھ القيام ببعض عمليات ا��رد الفع�� أو  ٥٠١/٦
 مالحظ��ا �� تار�خ بديل، وتنفيذ إجراءات مراجعة للمعامالت ال�� تمت �� الف��ة املتخللة.

ن عمليًا، فيجب ع�� املراجع تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة ل��صول ع�� ما يكفي من إذا �ان حضور ا��رد الفع�� للمخزون غ�� ممك ٥٠١/٧
�ره أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بوجود ا��زون وحالتھ. و�ذا لم يكن باإلم�ان القيام بذلك، فيجب ع�� املراجع �عديل الرأي �� تقر 

 )١٤أ–١٢). (راجع: الفقرات أ٧٠٥وفقًا ملعيار املراجعة (

إذا �ان ا��زون الذي �� حيازة طرف ثالث وتحت سيطرتھ ذا أهمية �س�ية للقوائم املالية، فيجب ع�� املراجع ا��صول ع�� ما يكفي  ٥٠١/٨
 من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بوجود ا��زون وحالتھ، وذلك ب�نفيذ أحد اإلجراءين التالي�ن أو �ل��ما:

 )١٥الثالث فيما يتعلق بكميات وحالة ا��زون اُ��تفظ بھ نيابة عن امل�شأة. (راجع: الفقرة أطلب مصادقة من الطرف  )أ(
 )١٦تنفيذ فحص مادي أو إجراءات مراجعة أخرى مناسبة �� ظل الظروف القائمة. (راجع: الفقرة أ )ب(

 ع�� النحو املو�� أدناه. عندما ي�ون ا��زون ذا أهمية �س�ية للقوائم املالية، يتعامل املراجع مع وجوده وحالتھ

 ١-١٥/٤الش�ل 

 الوصف اإلجراء

 تقو�م �عليمات اإلدارة ل���يل/الرقابة ع�� نتائج ا��رد؛  حضور ا��رد الفع��

 مالحظة تنفيذ إجراءات اإلدارة ا��اصة با��رد؛ 

 �؛ةالفحص املادي للمخزون وتنفيذ عمليات جرد اختبار 

  ا��رد و��اية الف��ة؛مطابقة التغ��ات �� ا��زون ب�ن تار�خ 

 .تنفيذ إجراءات بديلة إذا �ان ا��رد الفع�� غ�� ممكن عمليًا 

املصادقة ع��/الفحص 
املادي للمخزون ا��تفظ 

 بھ لدى الغ��

 طلب ا��صول ع�� مصادقات �شأن كميات/حالة ا��زون ا��تفظ بھ؛ 
 .تنفيذ فحص مادي أو إجراءات مراجعة أخرى مناسبة 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 �شأن الدعاوى القضائية واملطالباتاالستفسار 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

يجب ع�� املراجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لتحديد الدعاوى القضائية واملطالبات ال�� ت�ون امل�شأة طرفًا ف��ا، وال�� قد تؤدي  ٥٠١/٩
 )١٩أ–١٧أإ�� حدوث خطر تحر�ف جوهري، بما �� ذلك: (راجع: الفقرات 

 االستفسار من اإلدارة، وحيثما ي�ون ذلك ممكنًا من أ��اص آخر�ن داخل امل�شأة، بما �� ذلك املس�شار القانو�ي الداخ��؛ )أ(
 االطالع ع�� محاضر اجتماعات امل�لف�ن با��وكمة واملراسالت ب�ن امل�شأة ومس�شارها القانو�ي ا��ار��؛ )ب(
 )٢٠(راجع: الفقرة أاالطالع ع�� حسابات املصروفات القضائية.  )ج(

إذا قام املراجع بتقييم خطر تحر�ف جوهري يتعلق بدعاوى قضائية أو مطالبات تم تحديدها، أو عندما �ش�� إجراءات املراجعة  ٥٠١/١٠
ذة إ�� احتمال وجود دعاوى قضائية أو مطالبات أخرى ذات أهمية �س�ية، فيجب ع�� املراجع، باإلضافة إ�� اإلجراءات ال �� املُنفَّ

تتطل��ا معاي�� املراجعة األخرى، أن �س�� لالتصال املباشر باملس�شار القانو�ي ا��ار�� للم�شأة. و�جب ع�� املراجع القيام بذلك من 
خالل خطاب استفسار �عده اإلدارة و�رسلھ املراجع، ُيطلب فيھ من املس�شار القانو�ي ا��ار�� للم�شأة أن يتواصل �ش�ل مباشر مع 

ذا �ان هناك نظام أو الئحة أو جهة مهنية قانونية معنية تمنع املس�شار القانو�ي ا��ار�� للم�شأة من االتصال املباشر املراجع. و�
 )٢٥أ–٢١باملراجع، فيجب ع�� املراجع تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة. (راجع: الفقرات أ

 إذا: ٥٠١/١١
القانو�ي ا��ار�� للم�شأة أو مقابلتھ، أو إذا رفض املس�شار القانو�ي رفضت اإلدارة إعطاء املراجع اإلذن لالتصال باملس�شار  )أ(

 ا��ار�� للم�شأة الرد �ش�ل مناسب ع�� خطاب االستفسار، أو تم منعھ من الرد؛
 ولم يكن بمقدور املراجع ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن طر�ق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة، )ب(

 ).٧٠٥جع �عديل الرأي �� تقر�ره وفقًا ملعيار املراجعة (فيجب ع�� املرا

يجب ع�� املراجع أن يطلب من اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة، حسب مقت��� ا��ال، تقديم إفادات مكتو�ة بأن جميع حاالت الدعاوى  ٥٠١/١٢
ا��سبان عند إعداد القوائم املالية، قد تم اإلفصاح ع��ا القضائية واملطالبات الفعلية أو ا��تملة املعروفة وال�� ي�ب�� أخذ آثارها �� 

 للمراجع، وتمت ا��اسبة واإلفصاح ع��ا وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.

 لتحديد الدعاوى القضائية واملطالبات ال�� قد ت�شأ ع��ا مخاطر تحر�ف جوهري، ينفذ املراجع اإلجراءات املو��ة �� ا��دول التا��.

 ٢-١٥/٤الش�ل 

 الوصف اإلجراء

طرح االستفسارات واالطالع 
 ع�� الوثائق ذات الصلة

 االستفسار من اإلدارة ومن غ��ها؛ 
 االطالع ع�� محاضر اجتماعات امل�لف�ن با��وكمة؛ 
 االطالع ع�� املراسالت ب�ن امل�شأة ومس�شارها القانو�ي؛ 
 حسابات املصروفات القضائية. تفحص 

القانو�ي االتصال باملس�شار 
 ا��ار��

ليقوم هو  خطاب استفسارمن اإلدارة إعداد عند تحديد وجود دعاوى قضائية أو مطالبات، أو االش�باه �� وجودها، يطلب املراجع 
و�ذا �ان هذا اإلجراء باملطالبات وخالفھ.  املتعلقةبإرسالھ إ�� مس�شار قانو�ي خار�� ملطالبتھ بإبالغ املراجع مباشرة بالتفاصيل 

محظورًا، أو إذا رفضت اإلدارة إعطاء اإلذن لالتصال باملس�شار ا��ار��، يتم تنفيذ إجراءات بديلة مثل االطالع ع�� جميع الوثائق 
 رأي املراجع عندئذ.يتم �عديل املتاحة وتوجيھ استفسارات إضافية. و�� حال عدم كفاية اإلجراءات البديلة، 

إفادات ا��صول ع�� 
 اإلدارة

بأن جميع الدعاوى القضائية واملطالبات املعروفة، الفعلية أو ا��تملة، قد إفادات مكتو�ة تقديم طلب من اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة يُ 
 �� القوائم املالية. سليمتم اإلفصاح وا��اسبة ع��ا ع�� نحو 
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 املعلومات القطاعية

 املعاي��اقتباسات ذات صلة من  رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق �عرض املعلومات القطاعية واإلفصاح ع��ا وفقًا  ٥٠١/١٣

 )٢٦إلطار التقر�ر املا�� املنطبق، وذلك عن طر�ق ما ي��: (راجع: الفقرة أ
 )٢٧املعلومات القطاعية، ومن ثّم: (راجع: الفقرة أالتوصل إ�� فهم للطرق ال�� استخدم��ا اإلدارة �� تحديد  )أ(

 تقو�م ما إذا �ان من ا��تمل أن ي�تج عن تلك الطرق إفصاح وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ )١(

 اختبار تطبيق تلك الطرق، حيثما ي�ون ذلك مناسبًا؛ )٢(
 ئمة.تنفيذ إجراءات تحليلية أو إجراءات مراجعة أخرى مناسبة �� ظل الظروف القا )ب(

 نظرًا ألن املعلومات القطاعية غ�� منطبقة �� الغالب عند مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة، فلم يتم تناولها �� هذا الدليل.

 األرصدة االفتتاحية" -) "ارتباطات املراجعة ألول مرة ٥١٠معيار املراجعة ( ٥ /١٥

 أ�داف املعيار رقم الفقرة
مراجعة ألول مرة، ي�ون هدف املراجع فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية هو ا��صول ع�� ما يكفي من عند القيام بارتباط  ٥١٠/٣

 أدلة املراجعة املناسبة �شأن ما إذا �انت:
 األرصدة االفتتاحية تحتوي ع�� تحر�فات تؤثر جوهر�ًا ع�� القوائم املالية للف��ة ا��الية؛ )أ(
قت �ش�ل م�سق �� القوائم املالية للف��ة ا��الية، أو السياسات ا��اس�ية املناسبة املنعكس أثر  )ب( ها �� األرصدة االفتتاحية قد ُطّبِ

ما إذا �انت التغي��ات ال�� طرأت عل��ا قد تمت ا��اسبة ع��ا �ش�ل مناسب وتم عرضها واإلفصاح ع��ا �ش�ل �اٍف وفقًا إلطار 
 التقر�ر املا�� املنطبق.

 خر.األرصدة االفتتاحية عند مراجعة القوائم املالية ألول مرة، أو عندما ت�ون القوائم املالية للف��ة السابقة قد قام بمراجع��ا مراجع آيقدم هذا املعيار إرشادات �شأن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
عل��ا، إن وجد، ل��صول ع�� املعلومات ذات يجب ع�� املراجع قراءة القوائم املالية األحدث، إن وجدت، وتقر�ر املراجع السابق  ٥١٠/٥

 الصلة باألرصدة االفتتاحية، بما �� ذلك اإلفصاحات.

يجب ع�� املراجع ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عّما إذا �انت األرصدة االفتتاحية تحتوي ع�� تحر�فات تؤثر  ٥١٠/٦
 )٢، أ١وذلك عن طر�ق: (راجع: الفقرت�ن أ جوهر�ًا ع�� القوائم املالية للف��ة ا��الية،

تحديد ما إذا �انت األرصدة ا��تامية للف��ة السابقة قد تم ترحيلها إ�� الف��ة ا��الية �ش�ل ��يح، أو عند االقتضاء، قد  )أ(
 تم إعادة عرضها؛

 تحديد ما إذا �انت األرصدة االفتتاحية �عكس تطبيق السياسات ا��اس�ية املناسبة؛ )ب(
 )٧أ–٣أو أك�� مما ي��: (راجع: الفقرات أ تنفيذ واحد )ج(

االطالع ع�� أوراق عمل املراجع السابق ل��صول ع�� أدلة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية، عندما ت�ون القوائم املالية  )١(
 للسنة السابقة قد ُروجعت؛ أو

 صلة باألرصدة االفتتاحية؛ أوتقو�م ما إذا �انت إجراءات املراجعة املنفذة �� الف��ة ا��الية توفر أدلة ذات  )٢(

 تنفيذ إجراءات مراجعة خاصة ل��صول ع�� أدلة تتعلق باألرصدة االفتتاحية. )٣(

�� حالة حصول املراجع ع�� أدلة مراجعة بأن األرصدة االفتتاحية تحتوي ع�� تحر�فات قد تؤثر جوهر�ًا ع�� القوائم املالية للف��ة  ٥١٠/٧
من إجراءات املراجعة املناسبة �� ظل الظروف القائمة لتحديد تأث�� ذلك ع�� القوائم املالية للف��ة  ا��الية، فيجب عليھ تنفيذ املز�د

اسب ا��الية. و�ذا خُلص املراجع إ�� وجود مثل هذه التحر�فات �� القوائم املالية للف��ة ا��الية، فيجب عليھ إبالغ املستوى اإلداري املن
 ).٤٥٠ت وفقًا ملعيار املراجعة (وامل�لف�ن با��وكمة ��ذه التحر�فا
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن ما إذا �انت السياسات ا��اس�ية املنعكس أثرها ��  ٥١٠/٨

السياسات ا��اس�ية األرصدة االفتتاحية قد تم تطبيقها �� القوائم املالية للف��ة ا��الية �ش�ل م�سق، وما إذا �انت التغي��ات �� 
 قد تمت ا��اسبة ع��ا �ش�ل مناسب، وتم عرضها واإلفصاح ع��ا �ش�ل �اٍف، وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.

إذا �انت القوائم املالية للف��ة السابقة قد تمت مراجع��ا بواسطة مراجع سابق، و�ان هناك �عديل �� الرأي، فيجب ع�� املراجع تقو�م  ٥١٠/٩
 ).٣١٥تأث�� األمر الذي �شأ عنھ التعديل عند تقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري �� القوائم املالية للف��ة ا��الية، وفقًا ملعيار املراجعة (

إبداء رأي إذا لم يكن املراجع قادرًا ع�� ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية، فيجب عليھ  ٥١٠/١٠
 )٨). (راجع: الفقرة أ٧٠٥متحفظ، أو االمتناع عن إبداء رأي �� القوائم املالية، حسب مقت��� ا��ال، وفقًا ملعيار املراجعة (

ا��اسبة إذا است�تج املراجع أن األرصدة االفتتاحية تحتوي ع�� تحر�ف يؤثر �ش�ل جوهري ع�� القوائم املالية للف��ة ا��الية، ولم تتم  ٥١٠/١١
عن تأث�� هذا التحر�ف �ش�ل مناسب، أو لم يتم عرضھ أو اإلفصاح عنھ �ش�ل �اٍف، فيجب ع�� املراجع إبداء رأي متحفظ أو رأي 

 ).٧٠٥معارض، حسب مقت��� ا��ال، وفقًا ملعيار املراجعة (

 إذا است�تج املراجع أن: ٥١٠/١٢
م�سق فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية، وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ السياسات ا��اس�ية للف��ة ا��الية غ�� مطبقة �ش�ل  )أ(

 أو
ثمة �غي�� �� السياسات ا��اس�ية لم تتم ا��اسبة عنھ �ش�ل مناسب، أو لم يتم عرضھ أو اإلفصاح عنھ �ش�ل �اٍف، وفقًا  )ب(

 إلطار التقر�ر املا�� املنطبق،

 ).٧٠٥حسب مقت��� ا��ال، وفقًا ملعيار املراجعة ( فيجب عليھ إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض،

الية للف��ة إذا تضمن رأي املراجع السابق فيما يتعلق بالقوائم املالية للف��ة السابقة �عديًال ع�� الرأي ال يزال مالئمًا وجوهر�ًا للقوائم امل ٥١٠/١٣
). (راجع: ٧١٠) ومعيار املراجعة (٧٠٥للف��ة ا��الية، وفقًا ملعيار املراجعة (ا��الية، فيجب ع�� املراجع أن ُ�عدل رأيھ �� القوائم املالية 

 )٩الفقرة أ

 فيما ي�� م��ص باملتطلبات.

 ١-١٥/٥الش�ل 

 الوصف األمر

�ل األرصدة االفتتاحية 
تحتوي ع�� تحر�فات يمكن 
 أن تؤثر ع�� الف��ة ا��الية؟

  (إن وجد)؛قراءة أحدث قوائم مالية وتقر�ر املراجع السابق 
  اس�ية ا�سياسات التحديد أن األرصدة ا��تامية للف��ة السابقة قد تم ترحيلها �ش�ل ��يح وأ��ا �عكس استخدام�

 ناسبة؛امل
 االطالع ع�� أوراق عمل املراجع السابق؛ 
 ة عندما ت�ون تنفيذ إجراءات مراجعة �� الف��ة ا��الية ل��صول ع�� أدلة �شأن األرصدة االفتتاحية. ولهذا أهمية خاص

 القوائم املالية للسنة السابقة لم تتم مراجع��ا.

تحديد أثر التحر�فات ال�� 
تم التعرف عل��ا ع�� الف��ة 

 ا��الية

 تنفيذ املز�د من إجراءات املراجعة املناسبة؛ 
  لمراجع السابق؛لتقو�م أي �عديل �� رأي املراجعة 
 األرصدة االفتتاحية قد تم تطبيقها ع�� نحٍو م�سق خالل الف��ة ا��الية. ةضمان أن السياسات ا��اس�ية املنعكس �� 
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 الوصف األمر

تحديد األثر ع�� رأي 
 املراجعة

 إذا �ان رأي املراجعة املعدل ا��اص باملراجع السابق ال يزال مالئمًا أو إذا �انت األرصدة االفتتاحية تحتوي ع�� تحر�ف يؤثر جوهر�اً 
ا��الية (وتأث�� ذلك التحر�ف لم تتم ا��اسبة عنھ، أو لم يتم عرضھ أو اإلفصاح عنھ، �ش�ل مناسب)، ع�� القوائم املالية للف��ة 

 فسي�ون من الضروري إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض.

 و��ب�� النظر أيضًا �� ا��اجة إ�� تضم�ن فقرة "أمور أخرى".

 ئم املالية للمجموعة (بما �� ذلك عمل مراج�� مكونات ا��موعة)عمليات مراجعة القوا -) "اعتبارات خاصة ٦٠٠معيار املراجعة ( ٦ /١٥

 أ�داف املعيار رقم الفقرة

 تتمثل أهداف املراجع فيما ي��: ٦٠٠/٨
 تحديد ما إذا �ان سيعمل كمراجع للقوائم املالية ا��اصة بمجموعة؛ )أ(
 إذا �ان سيعمل كمراجع للقوائم املالية ا��اصة بمجموعة: )ب(

مراج�� امل�ونات �شأن نطاق وتوقيت أعمالهم ع�� املعلومات املالية املتعلقة بامل�ونات والنتائج ال�� التواصل بوضوح مع  )١(
 يتوصلون إل��ا؛

ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �شأن املعلومات املالية للم�ونات وآلية توحيد القوائم املالية إلبداء رأي  )٢(
 ائم املالية للمجموعة من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.فيما إذا �ان قد تم إعداد القو 
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 أ�داف املعيار رقم الفقرة

 ألغراض معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات اآلتية املعا�ي املبّ�نة أدناه: ٦٠٠/٩
�� القوائم املالية للمجموعة. امل�ون: م�شأة أو �شاط تجاري تقوم إدارة ا��موعة أو امل�ون بإعداد معلومات مالية لھ ي�ب�� تضمي��ا  )أ(

 )٤أ–٢(راجع: الفقرات أ
مراجع امل�ون: املراجع الذي يقوم، بناًء ع�� طلب من فر�ق ارتباط ا��موعة، ب�نفيذ عمل �شأن املعلومات املالية املتعلقة بم�ون  )ب(

 )٧من أجل مراجعة ا��موعة. (راجع: الفقرة أ
 علومات املالية للم�ون.إدارة امل�ون: اإلدارة املسؤولة عن إعداد امل )ج(
 األهمية ال�س�ية للم�ون: األهمية ال�س�ية للم�ون ال�� يحددها فر�ق ارتباط ا��موعة. )د(
ا��موعة: جميع امل�ونات ال�� ُتدرج معلوما��ا املالية �� القوائم املالية للمجموعة. ودائمًا ما تحتوي ا��موعة ع�� أك�� من م�ون  )ه(

 واحد.
 جعة القوائم املالية للمجموعة.مراجعة ا��موعة: مرا )و(
 رأي مراجعة ا��موعة: رأي املراجعة �� القوائم املالية للمجموعة. )ز(
الشر�ك املسؤول عن ارتباط ا��موعة: شر�ك، أو ��ص آخر �� املكتب، ي�ون مسؤوًال عن ارتباط مراجعة ا��موعة وتنفيذ  )ح(

وعة الذي يصدر من خالل املكتب. وعندما �ش��ك أك�� من مراجع �� االرتباط، وعن تقر�ر املراجع �شأن القوائم املالية للمجم
مراجعة ا��موعة، فإن الشر�اء امل�شارك�ن املسؤول�ن عن االرتباط وفرق االرتباط التا�عة لهم �ش�لون مجتمع�ن الشر�ك املسؤول 

قة ب�ن املراجع�ن امل�شارك�ن أو العمل الذي عن ارتباط ا��موعة وفر�ق ارتباط ا��موعة. ومع ذلك، ال ي�ناول هذا املعيار العال
 ينفذه مراجع واحد مشارك فيما يتعلق �عمل مراجع آخر مشارك.

فر�ق ارتباط ا��موعة: الشر�اء، بما ف��م الشر�ك املسؤول عن ارتباط ا��موعة، واملوظفون الذين يضعون االس��اتيجية العامة  )ط(
مون االست�تاجات املست�بطة من ملراجعة ا��موعة، و�تواصلون مع مراج�� امل �ونات، و�ؤدون العمل املتعلق بآلية التوحيد، وُ�قّوِ

 أدلة املراجعة باعتبارها األساس لت�و�ن الرأي �� القوائم املالية للمجموعة.
القوائم املالية القوائم املالية للمجموعة: القوائم املالية ال�� تتضمن املعلومات املالية ألك�� من م�ون واحد. و�ش�� مصط�� " )ي(

للمجموعة" أيضًا إ�� القوائم املالية ا��معة ال�� تجمع معلومات مالية ُمعدة من قبل م�ونات ل�ست لها شركة أم ولك��ا تقع تحت 
 نفس السيطرة.

 إدارة ا��موعة: اإلدارة املسؤولة عن إعداد القوائم املالية للمجموعة. )ك(
 رقابة ع�� التقر�ر املا�� للمجموعة تصممها وتطبقها إدارة ا��موعة، وتقوم بصو��ا. أدوات الرقابة ع�� مستوى ا��موعة: أدوات )ل(
) من املر��، �س�ب ٢) ت�ون لھ أهمية مالية مستقلة بال�سبة للمجموعة أو (١امل�ّون املهم: م�ّون يحدده فر�ق ارتباط ا��موعة، ( )م(

ر�ف جوهري �� القوائم املالية ا��اصة با��موعة. (راجع: طبيعتھ أو ظروفھ ا��اصة، أن ينطوي ع�� مخاطر مهمة لوقوع تح
 )٦، أ٥الفقرت�ن أ

 املسؤوليات واالتصاالت واملتطلبات ا��اصة ب�ل من:املعيار يقدم هذا املعيار إرشادات �شأن اعتبارات خاصة تنطبق ع�� عمليات مراجعة ا��موعات. و�و�� 
  ،وفرق ارتباطات ا��موعات؛الشر�اء املسؤول�ن عن ارتباطات ا��موعات 
  ثم يرفعون تقر�رًا بالنتائج.مراج�� امل�ونات الذين يتولون تنفيذ أعمال (مثل مراجعة قسم أو فرع أو م�شأة تا�عة �� ا��موعة) بالنيابة عن فر�ق ارتباط ا��موعة 

مراجع آخر �� جانب من جوانب مراجعة القوائم املالية. (قد �شمل هذا مالحظة  وقد ت�ون املتطلبات املو��ة مفيدة أيضًا �� مواقف أخرى عندما يقوم املراجع بإشراك
 جرد ا��زون أو تنفيذ إجراءات محددة �� موقع �عيد.)
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اردة �� املعيار.ات العديدة الو باف��اض عدم شيوع عمليات مراجعة ا��موعات عند مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة، يحتوي الش�ل التا�� ع�� اقتباسات فقط من املتطلب :م��وظة

 ١-١٥/٦الش�ل 

 اقتباسات موجزة من قسم املتطلبات

 املسؤولية
٦٠٠/١١ 

  عد الشر�ك املسؤول عن ارتباط ا��موعة مسؤوًال عن توجيھ ارتباط مراجعة ا��موعة وتنفيذه واإلشراف عليھ، �� إطار�ُ
 االل��ام باملعاي�� املهنية.

  القوائم املالية للمجموعة إ�� مراجع أي ُمَ�ِوّن.ال يجوز أن �ش�� تقر�ر املراجع عن 

القبول/ االستمرار 
 والتخطيط

١٦–٦٠٠/١٢ 

  يجب أن يتوصل فر�ق ارتباط ا��موعة إ�� فهم للمجموعة وُمَ�ِوّنا��ا و��ئا��ا، بما يكفي لتحديد امل�ونات ال�� من املر�� أن
 ت�ون م�ّونات مهمة.

  ارتباط ا��موعة ع�� شروط ارتباط مراجعة ا��موعة.يجب أن يوافق الشر�ك املسؤول عن 
 .يجب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة وضع اس��اتيجية عامة ملراجعة ا��موعة وتطو�ر خطة ملراجعة ا��موعة 

ف�م ا��موعة وُمَكونا��ا 
 و��ئا��ا

١٨، ٦٠٠/١٧ 

 �اٍف للقيام بما ي��: يجب أن يتوصل فر�ق ارتباط ا��موعة إ�� فهٍم 
 كيد تحديده األو�ّ� مل�ونات ا��موعة ال�� من املر�� أن ت�ون مهمة، أو إعادة النظر فيھ؛تأ 
  طأ.ا�أو ش غالتقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري �� القوائم املالية للمجموعة، سواًء �س�ب� 

 ف�م مراجع ُمَكِوّن ا��موعة

٢٠، ٦٠٠/١٩ 

أحد امل�ونات تنفيذ أعمال �شأن املعلومات املالية ا��اصة ��ذا امل�ون، فيجب إذا خطط فر�ق ارتباط ا��موعة ألن يطلب من مراجع 
 ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة أن يتوصل إ�� فهم ملا ي��:

  ما إذا �ان مراجع امل�ّون يفهم املتطلبات املسلكية ذات الصلة بمراجعة ا��موعة وسيل��م ��ا، وع�� وجھ ا��صوص، متطلب
 أن ي�ون مستقًال؛

 الكفاءة املهنية ملراجع امل�ّون؛ 
  ما إذا �ان فر�ق ارتباط ا��موعة قادرًا ع�� املشاركة �� عمل مراجع امل�ّون بالقدر الالزم للتوصل إ�� ما يكفي من أدلة املراجعة

 املناسبة؛
 .ما إذا �ان مراجع امل�ّون �عمل �� ب�ئة تنظيمية �شرف ع�� نحو فّعال ع�� املراجع�ن 

 نقاط يلزم مراعا��ا

وقد ي�شأ امل�ون عن الهي�ل التنظي�� كد أوًال من عدم وجود م�ون مهم. . وقبل ا��لوص إ�� عدم انطباق هذا املعيار، يلزم التأالنطاق مل�ونات ا��موعة �عر�ف واسع
ة حقوق امللكية أو طر�قة الت�لفة) للم�شأة (مثل امل�شآت التا�عة أو األقسام أو الفروع أو املشروعات املش��كة أو امل�شآت املس�ثمر ف��ا ال�� يتم ا��اسبة ع��ا بطر�ق

 مة حسب املهام أو املنتجات أو ا��دمات أو املواقع ا��غرافية.أو ُنُظم التقر�ر املا�� املُنظَّ 

 و�� حال وجود م�ون مهم، يو�� هذا املعيار عددًا من املتطلبات تتعلق بما ي��:
 مسؤولية الشر�ك املسؤول عن ارتباط ا��موعة؛•
 التخطيط للمراجعة واألهمية ال�س�ية؛•
 تقييم ا��اطر واالستجابة لها؛•
 فر�ق ارتباط ا��موعة ومراج�� امل�ونات؛العالقات ب�ن •
 طبيعة ومدى االتصاالت؛•
 أدوات الرقابة ع�� مستوى ا��موعة وآلية التوحيد.•
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 اقتباسات موجزة من قسم املتطلبات

 �س�يةاأل�مية ال

٢٣–٦٠٠/٢١ 

 يجب أن يحدد فر�ق ارتباط ا��موعة ما ي��:
 األهمية ال�س�ية للقوائم املالية للمجموعة ك�ل عند وضع االس��اتيجية العامة ملراجعة ا��موعة؛ 
 مبالغ أقل من األهمية ال�س�ية للمجموعة، عند االقتضاء، لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة؛ 
  نلُم�لاألهمية ال�س�ية  ألغراض مراجعة ا��موعة؛لها أو فحصًا  مراجعةً  امل�ونات ات ال�� س�نفذ مراجعوّوِ
  للقوائم املالية للمجموعة.بال�سبة يمكن اعتبار أ��ا تافهة �ش�ل وا�� فلن ا��د الذي إذا تخطتھ التحر�فات 

 ال�س�ية للتنفيذ ال�� يحددها مراجع امل�ون ع�� مستوى امل�ون.و�جب ع�� فر�ق ا��موعة أيضًا تقو�م مدى مناسبة األهمية 

مة  االستجابة للمخاطر املقيَّ

٣١–٦٠٠/٢٤ 

مة ع�� مستوى القوائم املالية. استجابات مناسبةوتطبيق املراجع تصميم  يتع�ن ع��  ملواجهة مخاطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ

 و�جب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة:
  العمل الذي سُ�نفذه فر�ق ارتباط ا��موعة، أو مراجعو امل�ّونات بالنيابة عنھ، ع�� املعلومات املالية للُم�ّونات؛تحديد نوع 
  �� تقو�م مدى مناسبة اإلجراءات اإلضافية لالستجابة للمخاطر املهمة ال�� تم التعرف عل��ا فيما يخص وقوع تحر�ف جوهري

 القوائم املالية للمجموعة؛
  من  حيد، وتقو�م ما إذا �ان يوجد أيالتو ب ا��اصةمناسبة واكتمال ودقة التعديالت وعمليات إعادة التص�يف تقو�م مدى

 عوامل خطر الغش أو املؤشرات الدالة ع�� وجود تح�� محتمل من جانب اإلدارة.

ارتباط ا��موعة، أو مراجع امل�ّون الذي فيما يخص امل�ون املهم �س�ب أهميتھ املالية املستقلة بال�سبة للمجموعة، يجب ع�� فر�ق و 
 �عمل بالنيابة عنھ، مراجعة املعلومات املالية لذلك امل�ّون باستخدام األهمية ال�س�ية للم�ّون.

 آلية التوحيد

٣٧–٦٠٠/٣٢ 

مة لوقوع يجب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية ع�� آلية التوحيد لالستجابة للمخاطر  املقيَّ
تحر�ف جوهري �� القوائم املالية للمجموعة ن�يجة آللية التوحيد. و�جب أن يتضمن هذا تقو�م ما إذا �انت جميع امل�ّونات قد تم 

 تضمي��ا �� القوائم املالية للمجموعة.

لك ا��اصة با��موعة، فيجب ع�� فر�ق و�ذا تضمنت القوائم املالية للمجموعة قوائم مالية مل�ّون تختلف ��اية ف��تھ املالية عن ت
جر�ت �عديالت مناسبة ع�� تلك القوائم املالية وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.

ُ
 ارتباط ا��موعة تقو�م ما إذا �انت قد أ

 األحداث الالحقة

٣٩، ٦٠٠/٣٨ 

األحداث الالحقة ال�� قد تتطلب �عديًال ع��  يجب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة أو مراج�� امل�ونات تنفيذ إجراءات مصممة لتحديد
 القوائم املالية للمجموعة أو إفصاحًا ف��ا.

 و�جب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة مطالبة مراج�� امل�ونات بإخطار الفر�ق إذا أصبحوا ع�� علم بوجود أحداث الحقة.
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 اقتباسات موجزة من قسم املتطلبات

االتصال بمراجع مكّون 
 ا��موعة

٤١، ٦٠٠/٤٠ 

�� الوقت املناسب. و�جب أن يحدد هذا اإلبالغ العمل الذي  الفر�ق امل�ّون بمتطلباتيجب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة أن يبّلغ مراجع 
 سُ�نفذ، والغرض الذي سُ�ستخدم فيھ ذلك العمل، وش�ل ومحتوى اتصال مراجع امل�ون بفر�ق ارتباط ا��موعة. و�شمل هذا:

 �تعاون مع فر�ق ارتباط ا��موعة؛تأكيد أن مراجع امل�ّون س 
 املتطلبات املسلكية ومتطلبات االستقالل ذات الصلة؛ 
 األهمية ال�س�ية للم�ون؛ 
  ��ا��اطر املهمة ال�� تم التعرف عل��ا فيما يخص وقوع تحر�ف جوهري �� القوائم املالية للمجموعة �س�ب غٍش أو خطأ، وال

 �عد ذات صلة �عمل مراجع امل�ّون؛
  باألطراف ذات العالقة، من إعداد إدارة ا��موعة، وضرورة اإلبالغ �� الوقت املناسب باألطراف ذات العالقة ال�� لم يتم قائمة

 تحديدها �� السابق من قبل إدارة ا��موعة أو فر�ق ارتباط ا��موعة.

صلة باست�تاج فر�ق ارتباط ا��موعة فيما و�جب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة أن يطلب من مراجع امل�ّون اإلبالغ عن األمور ذات ال
 يتعلق بمراجعة ا��موعة. ومثال ذلك:

 :��ال��ام مراجع امل�ون بما ي 
 املتطلبات املسلكية بما ف��ا االستقالل والكفاءة املهنية، –
 متطلبات فر�ق ارتباط ا��موعة؛ –

 تحديد املعلومات املالية للم�ون ال�� يتم التقر�ر ع��ا؛ 
 ل��ام باألنظمة أو اللوائح؛حاالت عدم اال 
 قائمة بالتحر�فات غ�� امل���ة؛ 
 املؤشرات ع�� التح�� ا��تمل من جانب اإلدارة؛ 
 أي أوجھ قصور مهمة تم التعرف عل��ا �� الرقابة الداخلية ع�� مستوى امل�ّون؛ 
  ،إ�� امل�لف�ن با���ومة �� امل�ون، بما �� ذلك األمور املهمة األخرى ال�� قام مراجع امل�ون بإبالغها، أو يتوقع أن يقوم بإبالغها

 الغش الفع�� أو املش�بھ فيھ؛
  أي أمور أخرى قد ت�ون ذات صلة بمراجعة ا��موعة، بما �� ذلك االست�ناءات ال�� تم ذكرها �� اإلفادات املكتو�ة ال�� طل��ا

 مراجع امل�ّون من إدارة امل�ّون؛
 تاجاتھ أو رأيھ.النتائج العامة ملراجع امل�ّون أو است� 

تقو�م مدى كفاية ومناسبة 
أدلة املراجعة ال�� تم 

 ا��صول عل��ا

٤٥–٦٠٠/٤٢ 

 يجب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة:
 مناقشة األمور املهمة ال�� ت�شأ عن تقو�م األدلة مع مراجع امل�ّون، أو إدارة امل�ّون، أو إدارة ا��موعة، حسب مقت��� ا��ال؛ 
  الضروري فحص األجزاء األخرى ذات الصلة �� توثيق مراجع امل�ّون ألعمال املراجعة.تحديد ما إذا �ان من 

و�� حال عدم كفاية عمل مراجع امل�ّون، يجب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة أن يحدد اإلجراءات الزائدة ال�� سُ�نفذ، وما إذا �انت 
 سُ�نفذ من قبل مراجع امل�ّون أو من قبل فر�ق ارتباط ا��موعة.

�جب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة تقو�م ما إذا �ان قد تم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة من إجراءات املراجعة و 
 املنفذة.

و�جب ع�� الشر�ك املسؤول عن ارتباط ا��موعة أن ُيَقّوم تأث�� أي تحر�فات غ�� م���ة ع�� رأي مراجعة ا��موعة، وأي حاالت لم 
 ��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.يمكن ف��ا ا



 املفاهيم الرئ�سية -ا��زء األول  ،عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة �دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �

١٧٤ 

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات موجزة من قسم املتطلبات

االتصال بإدارة ا��موعة 
وامل�لف�ن با��وكمة �� 

 ا��موعة 
٤٩–٦٠٠/٤٦ 

يجب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة تحديد أوجھ القصور ال�� تم التعرف عل��ا �� الرقابة الداخلية ال�� س�تم إبالغها إ�� إدارة ا��موعة 
 وامل�لف�ن با��وكمة.

و�� حال التعرف ع�� وجود غش، يجب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة اإلبالغ عن ذلك �� الوقت املناسب إ�� املستوى اإلداري املناسب 
 داخل ا��موعة.

 و�جب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة اإلبالغ باألمور التالية:
 نظرة عامة ع�� نوع العمل الذي سُ�نفذ ع�� املعلومات املالية للم�ّونات؛ 
  ��نظرة عامة ع�� طبيعة املشاركة ا��طط لها لفر�ق ارتباط ا��موعة �� العمل الذي سُ�نفذ من قبل مراج�� امل�ّونات ع

 املعلومات املالية للم�ّونات املهمة؛
 ا��االت ال�� يث�� ف��ا تقو�م فر�ق ارتباط ا��موعة لعمل مراجع أحد امل�ونات قلقًا �شأن جودة عمل ذلك املراجع؛ 
 ر�ما قد تم ي قيود ع�� مراجعة ا��موعة، ع�� س�يل املثال، عندما ي�ون وصول فر�ق ارتباط ا��موعة إ�� املعلومات أ

 ؛تقييده
  الغش، أو الغش املش�بھ فيھ، الذي تتورط فيھ إدارة ا��موعة، أو إدارة امل�ّون، أو املوظفون الذين لهم أدوار مهمة �� أدوات

 وعة، أو غ��هم، عندما يؤدي الغش إ�� تحر�ف جوهري �� القوائم املالية للمجموعة.الرقابة ع�� مستوى ا��م

 التوثيق

٦٠٠/٥٠ 

ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة األمور اآلتية:  يجب ع�� فر�ق ارتباط ا��موعة أن ُيضّمِ
  املالية للم�ّونات؛تحليًال للم�ّونات، مع اإلشارة إ�� امل�ونات املهمة، ونوع العمل املنفذ ع�� املعلومات 
  �� طبيعة وتوقيت ومدى مشاركة فر�ق ارتباط ا��موعة �� العمل املنفذ من قبل مراج�� امل�ّونات ع�� امل�ّونات املهمة، بما

ذلك، عند االنطباق، فحص فر�ق ارتباط ا��موعة لألجزاء ذات الصلة �� توثيق مراج�� امل�ّونات ألعمال املراجعة 
 املتوصل إل��ا؛واالست�تاجات 

 .االتصاالت املكتو�ة ب�ن فر�ق ارتباط ا��موعة ومراج�� امل�ّونات �شأن متطلبات فر�ق ارتباط ا��موعة 

 ) "استخدام عمل املراجع�ن الداخلي�ن"٦١٠معيار املراجعة ( ٧ /١٥

 أ�داف املعيار رقم الفقرة

املراجع ا��ار�� استخدام عمل هذه الوظيفة لتعديل طبيعة أو توقيت عندما ي�ون لدى امل�شأة وظيفة للمراجعة الداخلية، و�توقع  ٦١٠/١٣
يم إجراءات املراجعة ال�� س�تم تنفيذها مباشرة من قبل املراجع ا��ار�� أو تقليل مداها، أو يتوقع االستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن لتقد

 املساعدة املباشرة، فإن أهداف املراجع ا��ار�� تتمثل فيما ي��:
ما إذا �ان يمكن استخدام عمل وظيفة املراجعة الداخلية أو طلب املساعدة املباشرة من املراجع�ن الداخلي�ن، و�ذا �ان  تحديد )أ(

 و�عد القيام بذلك التحديد: ذلك ممكنًا، ففي أي ا��االت و��� أي مدى؛
 حالة استخدام ذلك العمل؛تحديد ما إذا �ان عمل وظيفة املراجعة الداخلية ُ�عد �افيًا ألغراض املراجعة، ��  )ب(
 توجيھ املراجع�ن الداخلي�ن واإلشراف عل��م وفحص أعمالهم �ش�ل مناسب، �� حالة االستعانة ��م لتقديم املساعدة املباشرة. )ج(

  



١٧٥ 

 املفاهيم الرئ�سية -ا��زء األول  ،عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة �دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 يجب أن تتضمن إجراءات تقييم ا��اطر ما ي��: ٣١٥/٦

واألفراد املعني�ن �� وظيفة املراجعة الداخلية (�� حال وجودها) ومن األفراد اآلخر�ن داخل امل�شأة الذين االستفسار من اإلدارة  (أ)
بحسب حكم املراجع قد ت�ون لد��م معلومات من املر�� أن �ساعد �� التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� �س�ب الغش 

 )١٣أ–٦أو ا��طأ. (راجع: الفقرات أ

 معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات اآلتية املعا�ي املبّ�نة أدناه: ألغراض ٦١٠/١٤

وظيفة املراجعة الداخلية: وظيفة �� امل�شأة تقوم ب�نفيذ أ�شطة تأكيدية واس�شار�ة مصممة لتقو�م وتحس�ن فاعلية حوكمة  (أ)
 )٤أ–١(راجع: الفقرات أ  امل�شأة و�دار��ا للمخاطر وآليا��ا ا��اصة بالرقابة الداخلية.

 املساعدة املباشرة: االستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن لتنفيذ إجراءات املراجعة تحت توجيھ و�شراف وفحص املراجع ا��ار��.  (ب)

ومتا�عة عمل أدوات الرقابة ع�� وظيفة للمراجعة الداخلية ُ�سند إل��ا مهام مراجعة ممارسات ا��وكمة و�دارة ا��اطر،  )�� الغالب تحتوي معظم امل�شآت (الكب��ة م��ا
 الداخلية، ورفع التقار�ر بالنتائج ال�� تتوصل إل��ا، إ�� جانب توصيا��ا، إ�� اإلدارة العليا وامل�لف�ن با��وكمة.

جة أو الكب��ة، لم ي�ناول هذا الدليل نظرًا ألن احتمالية وجود وظيفة للمراجعة الداخلية �� امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة أد�ى بكث�� مما �� عليھ للم�شآت املدر  م��وظة:
 ) بالتفصيل.٦١٠معيار املراجعة (

 ١-١٥/٧الش�ل 

 

 نظرة عامة

) التوصل إ�� فهم لعمل وظيفة املراجعة الداخلية. ٣١٥من معيار املراجعة ( ٦م�� ُوجدت وظيفة للمراجعة الداخلية داخل امل�شأة، يتع�ن ع�� املراجع بموجب الفقرة 
ن هذا الفهم  املراجع من تحديد ما إذا �ان س�ستخدم عمل وظيفة املراجعة الداخلية ��دف: وسيمّكِ

 ��أو التقليل من مداها؛ أو ،�عديل طبيعة أو توقيت إجراءات املراجعة ال�� س�تم تنفيذها مباشرة من قبل املراجع ا��ار 
  ��أدلة املراجعة.االستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة، عند ا��صول ع 

تنفيذ إجراءات املراجعة ع�� 
عمل املراجعة الداخلية لتقو�م 

 ألغراض املراجعة كفايتھمدى 

عمل استخدام هل يمكن 
املراجعة الداخلية أو املساعدة 

املباشرة من املراجع الداخ��؟ إذا 
 ذلك، ففي أي ا��االت؟أمكن 

هل س�تم االستعانة بوظيفة 
 املراجعة الداخلية ألجل:

 إجراءات املراجعة؟ تقليل -
 توف�� املساعدة املباشرة؟ -

تطبيق ما هو مالئم من توجيھ 
و�شراف وفحص ع�� العمل 
 املطلوب من املراجع الداخ��.

توثيق االست�تاج الذي تم 
 التوصل إليھ

 �عم

 ال

 املساعدة املباشرة من املراجع الداخ�� استخدام عمل املراجعة الداخلية

 توقف
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

  قد تحظر األنظمة أو اللوائح �� �عض الدول ع�� املراجع ا��ار�� ا��صول ع�� مساعدة مباشرة من املراجع�ن الداخلي�ن. م��وظة:

 ) املوجزة أدناه.  ٦١٠عندما يتخذ املراجع قرارًا باستخدام عمل املراجع الداخ��، يجب اتباع متطلبات معيار املراجعة (

 
 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 يمكن استخدام عمل وظيفة املراجعة الداخلية ألغراض املراجعة، عن طر�ق تقو�م ما ي��: يجب ع�� املراجع ا��ار�� تحديد ما إذا �ان ٦١٠/١٥

مدى دعم املوقع التنظي�� ا��اص بوظيفة املراجعة الداخلية، والسياسات واإلجراءات ذات الصلة، ملوضوعية املراجع�ن  )أ(
 )٩أ–٥الداخلي�ن؛ (راجع: الفقرات أ

 )٩أ–٥؛ (راجع: الفقرات أمستوى كفاءة وظيفة املراجعة الداخلية )ب(
، ١٠ما إذا �انت وظيفة املراجعة الداخلية تطبق من��ًا منتظمًا ومنضبطًا، بما �� ذلك تطبيقها لرقابة ا��ودة. (راجع: الفقرت�ن أ )ج(

 )١١أ

 ال يجوز للمراجع ا��ار�� استخدام عمل وظيفة املراجعة الداخلية إذا حدد أن: ٦١٠/١٦

 للوظيفة والسياسات واإلجراءات ذات الصلة ال تدعم �ش�ٍل �اٍف موضوعية املراجع�ن الداخلي�ن؛ أواملوقع التنظي��  (أ)

 الوظيفة تفتقر إ�� الكفاءة ال�افية؛ أو (ب)

 )١٤أ–١٢الوظيفة ال تطبق من��ًا منتظمًا ومنضبطًا، بما �� ذلك رقابة ا��ودة. (راجع: الفقرات أ (ج)

ال�� يمكن ف��ا استخدام عمل وظيفة املراجعة الداخلية ومدى هذا االستخدام، يجب ع�� املراجع ا��ار�� أن �أساس لتحديد ا��االت  ٦١٠/١٧
ذتھ أو الذي من املقرر أن تنفذه وظيفة املراجعة الداخلية، ومدى صلتھ باالس��اتيجية  يأخذ �� ا��سبان طبيعة ونطاق العمل الذي نفَّ

 )١٧أ–١٥وضعها املراجع ا��ار��. (راجع: الفقرات أالعامة للمراجعة وخطة املراجعة ال�� 

يجب ع�� املراجع ا��ار�� اتخاذ جميع األح�ام املهمة أثناء ارتباط املراجعة، ومنعًا لالستخدام غ�� امل��ر لعمل وظيفة املراجعة  ٦١٠/١٨
 )١٧أ–١٥�ل مباشر: (راجع: الفقرات أالداخلية، يجب عليھ أن يخطط لتقليل استخدامھ لعمل الوظيفة وز�ادة تنفيذه لألعمال �ش

 �لما زادت األح�ام املتخذة ��: )أ(

 تخطيط وتنفيذ إجراءات املراجعة ذات الصلة؛ )١(

 )١٩، أ١٨تقو�م أدلة املراجعة ال�� تم جمعها؛ (راجع: الفقرت�ن أ )٢(
للمخاطر ا��ددة بأ��ا مهمة؛ �لما ارتفع خطر التحر�ف ا��وهري الذي تم تقييمھ ع�� مستوى اإلقرارات، مع إيالء اهتمام خاص  )ب(

 )٢٢أ–٢٠(راجع: الفقرات أ
�لما قل الدعم ال�ا�� الذي يوفره املوقع التنظي�� ا��اص بوظيفة املراجعة الداخلية والسياسات واإلجراءات ذات الصلة  )ج(

 ملوضوعية املراجع�ن الداخلي�ن؛
 �لما انخفض مستوى كفاءة وظيفة املراجعة الداخلية. )د(

املراجع ا��ار�� أيضًا تقو�م ما إذا �ان استخدام عمل وظيفة املراجعة الداخلية إ�� املدى ا��طط لھ ما زال يؤدي، �� يجب ع��  ٦١٠/١٩
تم ا��مل، إ�� إشراك املراجع ا��ار�� �ش�ٍل �اٍف �� املراجعة، نظرًا ألن املراجع ا��ار�� هو املسؤول الوحيد عن رأي املراجعة الذي س�

 )٢٢أ–١٥فقرات أإبداؤه. (راجع: ال

 يلزم مراعا��انقاط 

��اية األمر �عدم االعتماد ع�� خصص دائمًا ما يلزم من الوقت لفهم عمل وظيفة املراجعة الداخلية واالطالع ع�� نتائجها. و�نطبق هذا ح�� و�ن اتخذ املراجع قرارًا �� 
)، قد يتم السهو عن مواطن ٣١٥معيار املراجعة (من  ٦الفقرة ًا ملتطلبات فبدون االستفسار عّما تقوم بھ املراجعة الداخلية، وفقالذي نفذتھ املراجعة الداخلية.  العمل

 ضعف مهمة �� الرقابة، أو عن �عض النتائج السلبية األخرى، ال�� قامت املراجعة الداخلية باإلبالغ ع��ا.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع ا��ار��، عند قيامھ بإعطاء امل�لف�ن با��وكمة نظرة عامة عن النطاق والتوقيت ا��طط�ن للمراجعة وفقًا ملعيار  ٦١٠/٢٠

 )٢٣)، أن يبلغ عن الطر�قة ال�� يخطط أن �ستخدم ��ا عمل وظيفة املراجعة الداخلية. (راجع: الفقرة أ٢٦٠املراجعة (

 استخدام عمل وظيفة املراجعة الداخلية

�� حالة تخطيط املراجع ا��ار�� الستخدام عمل وظيفة املراجعة الداخلية، فيجب عليھ أن يناقش مع الوظيفة هذا االستخدام  ٦١٠/٢١
 )٢٦أ–٢٤�أساس لت�سيق أ�شطة �ل م��ما. (راجع: الفقرات أ

وظيفة املراجعة الداخلية عن عملها الذي يخطط املراجع ا��ار�� الستخدامھ، للتوصل إ�� يجب ع�� املراجع ا��ار�� أن يقرأ تقار�ر  ٦١٠/٢٢
 فهم لطبيعة ومدى إجراءات املراجعة ال�� نفذ��ا الوظيفة وما يتعلق ��ا من نتائج.

الداخلية ك�ل، الذي �ع��م املراجع يجب ع�� املراجع ا��ار�� تنفيذ ما يكفي من إجراءات املراجعة ع�� جوهر عمل وظيفة املراجعة  ٦١٠/٢٣
 ا��ار�� استخدامھ، وذلك لتحديد مدى كفاية هذا العمل ألغراض املراجعة، بما �� ذلك تقو�م ما ي��:

 ما إذا �ان عمل الوظيفة قد تم التخطيط لھ وتنفيذه واإلشراف عليھ وفحصھ وتوثيقھ �ش�ل سليم؛ )أ(
 ة املناسبة لتمك�ن الوظيفة من استخالص است�تاجات معقولة؛ما إذا �ان قد تم ا��صول ع�� ما يكفي من األدل )ب(
ما إذا �انت االست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا ُ�عد مناسبة �� ظل الظروف القائمة، وما إذا �انت التقار�ر ال�� ُ�عدها الوظيفة  )ج(

 )٣٠أ–٢٧م�سقة مع نتائج العمل املنفذ. (راجع: الفقرات أ

 املراجعة ال�� يضعها املراجع ا��ار�� مستجيبة �� طبيع��ا ومداها لتقو�م املراجع ملا ي��: يجب أن ت�ون إجراءات ٦١٠/٢٤
 ��م األح�ام املتخذة؛ )أ(
م؛ )ب(  خطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ
مدى دعم املوقع التنظي�� ا��اص بوظيفة املراجعة الداخلية والسياسات واإلجراءات ذات الصلة ملوضوعية املراجع�ن  )ج(

 الداخلي�ن؛
 )٢٩أ–٢٧توى كفاءة الوظيفة؛ (راجع: الفقرات أمس )د(

 )٣٠و�جب أن تتضمن إعادة تنفيذ لبعض األعمال. (راجع: الفقرة أ

من هذا املعيار وتحديده  ١٥يجب ع�� املراجع ا��ار�� أيضًا تقو�م ما إذا �انت است�تاجاتھ �شأن وظيفة املراجعة الداخلية �� الفقرة  ٦١٠/٢٥
 من هذا املعيار ال تزال مناسبة. ١٩و ١٨عمل الوظيفة ألغراض املراجعة �� الفقرت�ن لطبيعة ومدى استخدام 

 تحديد ما إذا �ان يمكن االستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة، ومجاالت هذه االستعانة ومداها
مساعدة مباشرة من املراجع�ن الداخلي�ن. و�� هذه ا��الة، ال تنطبق قد تحظر األنظمة أو اللوائح ع�� املراجع ا��ار�� ا��صول ع��  ٦١٠/٢٦ 

 )٣١. (راجع: الفقرة أ٣٧والفقرة  ٣٥-٢٧الفقرات 

إذا �انت األنظمة واللوائح ال تحظر االستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة، و�ان املراجع ا��ار�� يخطط  ٦١٠/٢٧
داخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة أثناء املراجعة، فيجب عليھ تقو�م مدى وجود ��ديدات تمس املوضوعية لالستعانة باملراجع�ن ال

وأهمية هذه ال��ديدات، ومستوى كفاءة املراجع�ن الداخلي�ن الذين سيقدمون املساعدة. و�جب أن يتضمن تقو�م املراجع ا��ار�� 
وأهمية هذه ال��ديدات، االستفسار من املراجع�ن الداخلي�ن عن املصا��  لوجود ��ديدات تمس موضوعية املراجع�ن الداخلي�ن

 )٣٤أ–٣٢والعالقات ال�� قد �ش�ل ��ديدًا ملوضوعي��م. (راجع: الفقرات أ

 ال يجوز للمراجع ا��ار�� االستعانة بمراجع داخ�� لتقديم املساعدة املباشرة �� ا��الت�ن التاليت�ن: ٦١٠/٢٨
 ��ديدات مهمة تمس موضوعية املراجع الداخ��؛ أو�� حالة وجود  )أ(

 )٣٤أ–٣٢�� حالة افتقار املراجع الداخ�� للكفاءة ال�افية لتنفيذ العمل املق��ح. (راجع: الفقرات أ )ب(
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 املساعدة املباشرةتحديد طبيعة ومدى العمل الذي يمكن إسناده للمراجع�ن الداخلي�ن الذين يقدمون 

عند تحديد طبيعة ومدى العمل الذي يمكن إسناده إ�� املراجع�ن الداخلي�ن، وطبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ واإلشراف والفحص  ٦١٠/٢٩ 
 املناسب�ن �� ظل الظروف القائمة، يجب أن يأخذ املراجع ا��ار�� �� ا��سبان:

 ��م األح�ام املتخذة ��: )أ(

 املراجعة ذات الصلة؛تخطيط وتنفيذ إجراءات  )١(

 تقو�م أدلة املراجعة ال�� تم جمعها؛ )٢(
م؛ )ب(  خطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ

تقو�م املراجع ا��ار�� لوجود ��ديدات تمس املوضوعية وأهمية هذه ال��ديدات، ومستوى كفاءة املراجع�ن الداخلي�ن الذين  )ج(
 )٣٩أ–٣٥سيقدمون املساعدة. (راجع: الفقرات أ

 للمراجع ا��ار�� االستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة لتنفيذ اإلجراءات ال��:ال يجوز  ٦١٠/٣٠
 )١٩تنطوي ع�� اتخاذ أح�ام مهمة خالل املراجعة؛ (راجع: الفقرة أ )أ(
عة ذات تتعلق بمخاطر تحر�ف جوهري جرى تقييمها بأ��ا مرتفعة، عندما ي�ون ا��كم املطلوب عند تنفيذ إجراءات املراج )ب(

 )٣٨الصلة أو عند تقو�م أدلة املراجعة ال�� تم جمعها أك�� من �ونھ مجرد حكم محدود؛ (راجع: الفقرة أ
تتعلق �عمل شارك فيھ املراجعون الداخليون، وتم بالفعل التقر�ر عنھ أو س�تم التقر�ر عنھ لإلدارة أو امل�لف�ن با��وكمة من  )ج(

 خالل وظيفة املراجعة الداخلية؛ أو
بالقرارات ال�� يتخذها املراجع ا��ار�� وفقًا لهذا املعيار فيما يتعلق بوظيفة املراجعة الداخلية واستخدام عملها أو فيما  تتعلق )د(

 )٣٩أ–٣٥يتعلق باملساعدة املباشرة. (راجع: الفقرات أ

ة املباشرة أثناء املراجعة، ومدى هذه االستعانة �عد تقو�مھ املناسب ملا إذا �ان يمكن االستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعد ٦١٠/٣١
�� حال إم�اني��ا، يجب ع�� املراجع ا��ار��، عند قيامھ بإعطاء امل�لف�ن با��وكمة نظرة عامة عن النطاق والتوقيت ا��طط�ن 

لي�ن لتقديم املساعدة املباشرة، )، اإلبالغ عن طبيعة ومدى االستعانة املقررة باملراجع�ن الداخ٢٦٠للمراجعة وفقًا ملعيار املراجعة (
 )٣٩من أجل التوصل إ�� فهم مش��ك بأن تلك االستعانة ال ُ�عد مفرطة �� ظل ظروف االرتباط. (راجع: الفقرة أ

م ما إذا �انت االستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة إ�� املدى  ٦١٠/٣٢ ا��طط لھ، إ�� يجب ع�� املراجع ا��ار�� أن يقّوِ
جانب االستخدام ا��طط لھ لعمل وظيفة املراجعة الداخلية، ما زال يؤدي، �� ا��مل، إ�� إشراك املراجع ا��ار�� �ش�ٍل �اٍف �� 

 املراجعة، نظرًا ألن املراجع ا��ار�� هو املسؤول الوحيد عن رأي املراجعة الذي س�تم إبداؤه.

 لتقديم املساعدة املباشرةاالستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن 
 قبل االستعانة باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة ألغراض املراجعة، يجب ع�� املراجع ا��ار��: ٦١٠/٣٣

ا��صول ع�� موافقة مكتو�ة من أحد ممث�� امل�شأة املفوض�ن بأن املراجع�ن الداخلي�ن سُ�سمح لهم باتباع �عليمات املراجع  )أ(
 وأن امل�شأة لن تتدخل �� العمل الذي ينفذه املراجع الداخ�� بالنيابة عن املراجع ا��ار��؛ ا��ار��،

ا��صول ع�� موافقة مكتو�ة من املراجع�ن الداخلي�ن بأ��م سيحافظون ع�� سر�ة األمور ا��اصة ال�� يوعز ��ا املراجع  )ب(
 ا��ار��، وأ��م سيخطرون املراجع ا��ار�� بأي ��ديد ملوضوعي��م.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع ا��ار�� توجيھ العمل الذي ينفذه املراجعون الداخليون �� االرتباط، واإلشراف عليھ وفحصھ وفقًا ملعيار املراجعة  ٦١٠/٣٤

 ). وعند القيام بذلك:٢٢٠(
الداخلي�ن ل�سوا يجب أن ت�ون أ�شطة التوجيھ واإلشراف والفحص مراعية �� طبيع��ا وتوقي��ا ومداها ��قيقة أن املراجع�ن  )أ(

 من هذا املعيار؛ ٢٩مستقل�ن عن امل�شأة، و�جب أن ت�ون مستجيبة لن�يجة تقو�م العوامل الواردة �� الفقرة 
يجب أن تتضمن إجراءات الفحص تحقق املراجع ا��ار�� من أدلة املراجعة ذات الصلة ببعض األعمال ال�� نفذها املراجعون  )ب(

 الداخليون.

شراف وفحص املراجع ا��ار�� للعمل الذي ينفذه املراجعون الداخليون �افيًا الطمئنان املراجع ا��ار�� إ�� أن و�جب أن ي�ون توجيھ و�
املراجع�ن الداخلي�ن قد حصلوا ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لدعم االست�تاجات املس�ندة إ�� ذلك العمل. (راجع: الفقرت�ن 

 )٤١، أ٤٠أ

اجع ا��ار��، عند توجيھ وفحص العمل الذي ينفذه املراجعون الداخليون واإلشراف عليھ، أن يظل منت��ًا للمؤشرات يجب ع�� املر  ٦١٠/٣٥
 لم �عد مناسبة. ٢٧الدالة ع�� أن تقو�مات املراجع ا��ار�� الواردة �� الفقرة 

 التوثيق
ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة: �� حالة استخدام املراجع ا��ار�� لعمل وظيفة املراجعة الداخلية، ٦١٠/٣٦  فيجب عليھ أن ُيضّمِ

 تقو�مًا ملا ي��: )أ(

ما إذا �ان املوقع التنظي�� للوظيفة والسياسات واإلجراءات ذات الصلة تدعم �ش�ٍل �اٍف موضوعية املراجع�ن  )١(
 الداخلي�ن؛

 مستوى كفاءة الوظيفة؛ )٢(

 لك رقابة ا��ودة؛ما إذا �انت الوظيفة تطبق من��ًا منتظمًا ومنضبطًا، بما �� ذ )٣(
 طبيعة ومدى العمل املستخدم واألساس الذي �س�ند إليھ ذلك القرار؛ )ب(
 إجراءات املراجعة ال�� نفذها املراجع ا��ار�� لتقو�م مدى كفاية العمل املستخدم. )ج(

ن �� توثيقھ  �� حالة استعانة املراجع ا��ار�� باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة خالل املراجعة، ٦١٠/٣٧ فيجب عليھ أن ُيضّمِ
 ألعمال املراجعة:

تقو�م مدى وجود ��ديدات تمس موضوعية املراجع�ن الداخلي�ن وأهمية هذه ال��ديدات، ومستوى كفاءة املراجع�ن الداخلي�ن  )أ(
 الذين تمت االستعانة ��م لتقديم املساعدة املباشرة؛

 ه املراجعون الداخليون؛أساس القرار املتعلق بطبيعة ونطاق العمل الذي نفذ )ب(
 )؛٢٣٠من قاموا بفحص العمل املنفذ وتار�خ ومدى ذلك الفحص وفقًا ملعيار املراجعة ( )ج(
 من هذا املعيار؛ ٣٣املوافقات املكتو�ة ال�� تم ا��صول عل��ا من ممثل امل�شأة املفوض واملراجع�ن الداخلي�ن بموجب الفقرة  )د(
 يون الذين قدموا املساعدة املباشرة �� ارتباط املراجعة.أوراق العمل ال�� أعدها املراجعون الداخل )ه(

 ف�م املراجعة الداخلية

 إدارة للمراجعة الداخلية ألجل متا�عة فاعلية مختلف جوانب الرقابة الداخلية. وقد �شمل نطاق أ�شطة املراجعة الداخلية ما ي��:إ�شاء �� الغالب  يتم�� امل�شآت األك��، 
 �� الرقابة الداخلية؛ و/أو متا�عة عناصر معينة 
 التحقق من املعلومات املالية وال�شغيلية؛ و/أو 
 فحص األ�شطة ال�شغيلية؛ و/أو 
 فحص مدى االل��ام باألنظمة واللوائح؛ و/أو 
 إدارة ا��اطر؛ و/أو 
 .ا��وكمة 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 املراجعة الداخلية واألعمال ال�� تقوم ب�نفيذها. و�شمل هذا:) من املراجع فهم دور ٣١٥و�� حال وجود وظيفة للمراجعة الداخلية، يتطلب معيار املراجعة (
 طبيعة مسؤوليات وظيفة املراجعة الداخلية؛ 
 موقعها التنظي��؛ 
 .األ�شطة ال�� تم تنفيذها، أو ال�� من املقرر تنفيذها 

 التخطيط الستخدام املراجعة الداخلية

 عندئذ اتخاذ قرار �شأن ما إذا �ان:بناًء ع�� فهم املراجع لوظيفة املراجعة الداخلية، يمكنھ 
 اشر. فع�� س�يل س�ستخدم عمل وظيفة املراجعة الداخلية لتعديل طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات املراجعة ال�� سيقوم املراجع ا��ار�� ب�نفيذها �ش�ل مب

ع�� إعداد التقر�ر املا��، فقد �عتمد املراجع ا��ار�� ع�� عمل املراجع  املثال، إذا �ان نطاق عمل املراجعة الداخلية �شمل فحص أدوات الرقابة الداخلية املطبقة
 الداخ�� (شر�طة كفايتھ) لتعديل طبيعة ومدى اإلجراءات ا��اصة باملراجع ا��ار��؛ أو

  حي��ا من املراجع�ن الداخلي�ن تنفيذ إجراءات س�ستع�ن باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة (ما لم تكن محظورة بموجب األنظمة أو اللوائح). وسُيطلب
 للمراجعة تحت توجيھ و�شراف وفحص املراجع ا��ار��.

 و���ص الش�ل التا�� هذا القرار:

 ٢-١٥/٧الش�ل 

 

االستخدام. وقد ، ومدى ذلك ف��ا اتخاذ قرار باستخدام عمل املراجعة الداخلية، ي�ون السؤال التا�� هو تحديد ا��االت ال�� س�تم استخدام عمل املراجعة الداخلية عندو 
) والفصل السا�ع من هذا ٣٢٠من معيار املراجعة ( ٥ي�ون من املفيد تناول تلك القرارات املتعلقة بالتخطيط أثناء النقاشات ال�� تتم ب�ن أعضاء فر�ق االرتباط. راجع الفقرة 

 الدليل.

 مالحظات:

 .الداخليةوظيفة املراجعة من  �� �عض الدول، ُيحظر استخدام املساعدة املباشرة )أ(

ال ي�ب�� االعتماد ع�� عملهم فإنھ نظرًا ألن املراجع�ن الداخلي�ن �عملون لدى امل�شأة و�ش�لون جزءًا من رقاب��ا الداخلية، فإ��م ال يتمتعون باستقالل �امل. وعليھ،  )ب(
 بنفس درجة االعتماد ع�� العمل الذي ينفذه فر�ق املراجعة ا��ارجية.

 

 املراجعون ا��ارجيون 

 وظيفة املراجعة الداخلية

 املساعدة املباشرة

 استخدام عمل املراجع�ن الداخلي�ن

مالئم من توجيھ و�شراف ثم فحص ع�� عمل تطبيق ما هو 
 جع�ن الداخلي�نااملر 

 هل عمل املراجعة الداخلية �اٍف ألغراض املراجعة؟
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 

 عوامل ال�� يلزم مراعا��ا واملتطلباتم��ص بال

 املتطلبات.بيقدم الش�ل التا�� م��صًا 

 ٣-١٥/٧الش�ل 

 االعتبارات امل�مة

التوصل إ�� ف�ٍم لطبيعة 
مسؤوليات وظيفة املراجعة 

 الداخلية

 :��االستفسار ممن يتولون وظيفة املراجعة الداخلية عّما ي 
يتولون أدوارًا وظيفية مشا��ة) قد توفر معلومات عن ا��اطر ال�شغيلية ما إذا �انت وظيفة إدارة ا��اطر (أو من  –

 والتنظيمية.
ما إذا �انت قد حدثت �غي��ات �� النظام، أو أعطال �� النظام أو أدوات الرقابة، أو ما إذا �انت توجد معلومات أخرى  –

 عن ا��اطر املتعلقة بالنظام.
 مش�بھ ف��ا أو مزعومة.ما إذا �انت توجد أية حاالت غش فعلية أو  –

 .يتم طرح هذه االستفسارات سواًء �ان املراجع ا��ار�� ينوي استخدام عمل املراجع الداخ�� أم ال 

�ل سيكون عمل املراجعة 
الداخلية مناسبًا ألغراض 

 املراجعة ا��ارجية؟

 ما أهداف ونطاق عمل وظيفة املراجعة الداخلية؟ 
  املراجعة الداخلية؟ما مدى موضوعية (استقالل) وظيفة 
 هل املراجعون الداخليون يتمتعون بالكفاءة الفنية؟ 
 هل سيخضع عملهم ملن�� منتظم ومنضبط، بما �� ذلك لرقابة ا��ودة؟ 
  ؟املراجع�ن الداخلي�ن وا��ارجي�ن ب�ن فّعال اتصاليوجد هل 

قع ع�� ما التأث�� الذي سي
املراجعة ا��ارجية ن�يجة 

املراجعة عمل االعتماد ع�� 
 ؟الداخلية

 ُينظر فيما ي��:
 طبيعة ونطاق العمل ا��دد الذي نفذه، أو الذي س�نفذه، املراجع الداخ��؛ 
 ��؛مالءمة العمل لالس��اتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة ا��اصة باملراجع ا��ار 
  مة ع�� مستوى اإلقرارات لفئات معامالت  وأرصدة حسابات و�فصاحات معينة؛مخاطر التحر�ف ا��وهري املُقيَّ
  درجة التقدير ال����� ال�� ينطوي عل��ا تقو�م أدلة املراجعة ال�� قام بجمعها املراجعون الداخليون دعمًا لإلقرارات ذات

 .الصلة
تقو�م مدى كفاية العمل 

 أثناءالداخ�� لالعتماد عليھ 
 املراجعة ا��ارجية

  الفنية ال�افية؟باملهارة وهل يحظون  تنفيذ العمل قد حصلوا ع�� تدر�ب ف�� �اٍف هل املراجعون الداخليون الذين يتولون 
 هل تم التخطيط للعمل، وتم تنفيذه واإلشراف عليھ وفحصھ وتوثيقھ، �ش�ل سليم؟ 
 هل تم ا��صول ع�� ما يكفي من األدلة املناسبة لتمك�ن املراجع�ن الداخلي�ن من الوصول إ�� است�تاجات معقولة؟ 
  ست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا مناسبة �� ظل الظروف القائمة؟هل اال 
 هل أي من التقار�ر ال�� أعدها املراجعون الداخليون ت�سق مع نتائج العمل املنفذ؟ 
  أي است�ناءات أو أمور أخرى غ�� معتادة أف�� ع��ا املراجعون الداخليون، �ش�ل سليم؟ عالجهل تم 

 نقاط يلزم مراعا��ا

املثال، ال ي�ب�� االستعانة  ي�ب�� ع�� املراجع ا��ار�� تو�� ا��ذر عند اتخاذ قراره �شأن نوع/طبيعة العمل الذي س�تم تفو�ضھ إ�� املراجع�ن الداخلي�ن. وع�� س�يل
 باملراجع�ن الداخلي�ن لتقديم املساعدة املباشرة �� تنفيذ إجراءات معينة، بما ف��ا تلك ال��:

 ذ أح�ام مهمة خالل املراجعة.تنطوي ع�� اتخا
أدلة املراجعة  تتعلق بمخاطر تحر�ف جوهري جرى تقييمها بأ��ا مرتفعة، عندما ي�ون ا��كم املطلوب عند تنفيذ إجراءات املراجعة ذات الصلة أو عند تقو�م

 � من مجرد حكم محدود.�ال�� تم جمعها أك
 تتعلق �عمل شارك فيھ املراجعون الداخليون.



 املفاهيم الرئ�سية -ا��زء األول  ،عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة �دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �

١٨٢ 

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 االعتبارات امل�مة

ال�� تم التوصل إل��ا �شأن موضوعية وكفاءة املراجع�ن الداخلي�ن وما إذا �انوا يطبقون من��ًا منتظمًا ومنضبطًا، االست�تاجات   توثيق النتائج
 بما �� ذلك تطبيقهم لرقابة ا��ودة؛

 طبيعة ومدى العمل املستخدم واألساس الذي �س�ند إليھ ذلك القرار؛ 
 لعمل املستخدم وأساس ذلك القرار.إجراءات املراجعة ال�� نفذها املراجع ا��ار�� ع�� ذلك ا 

 املراجع الداخ�� منم��ص بمتطلبات املساعدة املباشرة 

 يو�� الش�ل التا�� األمور ال�� يلزم تناولها عند ا��صول ع�� مساعدة مباشرة من املراجع الداخ��.

 ٤-١٥/٧الش�ل 

 املالحظات يلزم تناول...

 املراجع�ن الداخلي�ن؟ هل توجد ��ديدات مهمة تمس موضوعية املوضوعية

 هل يحظى املراجعون الداخليون بالكفاءة الالزمة لتنفيذ العمل املطلوب؟ الكفاءة

 يتم ا��صول ع�� موافقات مكتو�ة من أحد ممث�� امل�شأة املفوض�ن تنص ع�� ما ي��: شروط االتفاق
 أن املراجع�ن الداخلي�ن ع�� استعداد التباع �عليمات املراجع ا��ار��؛ 
 .��أن امل�شأة لن تتدخل �� العمل الذي ينفذه املراجعون الداخليون لصا�� املراجع ا��ار 

يتم ا��صول ع�� موافقة مكتو�ة من املراجع�ن الداخلي�ن بأ��م سيحافظون ع�� سر�ة األمور ا��اصة ال�� يوعز ��ا املراجع  السر�ة
 بأي ��ديد ملوضوعي��م. ع�� الفور  ا��ار��، وأ��م سيخطرون املراجع ا��ار��

 .العمل الذي س�نفذه املراجعون الداخليون  ومدىيتم التأكد من وجود فهم وا�� لطبيعة  العمل الذي س�تم تنفيذه

 .)٦١٠من معيار املراجعة ( ٣٠و�تم التأكد من أن اإلجراءات غ�� محظورة وفقًا للفقرة 

 العمل وع�� ش�ل ومحتوى أوراق العمل ال�� س�تم إعدادها. س��يتم االتفاق ع�� ما يلزم االتصال �شأنھ أثناء  االتصال وأوراق العمل

 إعداد التقر�ر

جعون الداخليون أو الذي نفذه املرايتحمل املراجع ا��ار�� وحده املسؤولية عن رأي املراجعة الذي يتم إبداؤه، وال يحد من تلك املسؤولية استخدام املراجع ا��ار�� للعمل 
 ال تتم اإلشارة �� تقر�ر املراجع ا��ار�� إ�� عمل املراجع�ن الداخلي�ن.فإنھ املساعدة املباشرة ال�� قدموها. وعليھ، 

 ) "استخدام عمل خب�� استعان بھ املراجع"٦٢٠معيار املراجعة ( ٨ /١٥

 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 تتمثل أهداف املراجع فيما ي��: ٦٢٠/٥

 ما إذا �ان س�تم استخدام عمل أحد ا����اء الذين �ستع�ن ��م املراجع؛تحديد  )أ(
 تحديد ما إذا �ان عمل ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع �عد �افيًا ألغراض املراجع، �� حالة استخدام ذلك العمل. )ب(
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ١-١٥/٨الش�ل 
 

 
 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 ألغراض معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات اآلتية املعا�ي املبّ�نة أدناه: ٦٢٠/٦
يمتلك خ��ة �� مجال آخر غ�� ا��اسبة أو املراجعة، و�ستخدم املراجع عملھ �� ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع: فرد أو كيان  (أ)

ذلك ا��ال ملساعدتھ �� ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. و�مكن أن ي�ون ذلك ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ 
ت�ن، �� مكتب املراجع أو مكتب �� شبكة املراجع) أو املراجع إما خب��ًا داخليًا (أي شر��ًا أو موظفًا، بما �� ذلك املوظف�ن املؤق

 )٣أ–١خب��ًا خارجيًا. (راجع: الفقرات أ
 ا����ة: املهارات واملعرفة والتجر�ة �� مجال مع�ن. (ب)
��  ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ اإلدارة: فرد أو كيان يمتلك خ��ة �� مجال آخر غ�� ا��اسبة أو املراجعة، و�ستخدم امل�شأة عملھ (ج)

 ذلك ا��ال ملساعد��ا �� إعداد القوائم املالية.

. وقد �ستلزم ذلك استخدام عمل �� �عض ا��االت، قد يحتاج املراجع إ�� خ��ة (�� مجال آخر غ�� ا��اسبة أو املراجعة) ل��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة
 ملراجعة �� صورة تقار�ر وآراء وتقو�مات و�فادات. و�حتوي الش�ل أدناه ع�� �عض األمثلة.أحد ا����اء الذين �ستع�ن ��م املراجع لتوف�� أدلة ا

  

هل ثمة حاجة لالستعانة بأحد ا����اء ل��صول ع�� أدلة 
 �انت هناك حاجة: إذا املراجعة؟

فما اإلجراءات املطلو�ة؟ 
 هل ا��ب�� الذي تم اختياره يحظى بالكفاءة والقدرة

 واملوضوعية؟

 هل يمكننا فهم طبيعة العمل الذي ينفذه ا��ب��؟

 االتفاق ع�� شروط االرتباط مع ا��ب��.

تقييم ا��اطر
تقو�م مدى كفاية العمل الذي نفذه ا��ب�� الذي استعان  

املراجع بما �� ذلك النتائج واالست�تاجات واالف��اضات بھ 
 املستخدمة ومصادر البيانات.

تحديد ما إذا �ان من الضروري تنفيذ أي أعمال مراجعة 
 إضافية.

االستجابة ل
لمخاطر

 

راجع إال إذا �ان ا��ب�� الذي استعان بھ املال ُ�شار إ�� عمل 
 تقر�ر املراجع معدًال.

ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة �� حال عدم 
 املناسبة، يتم �عديل تقر�ر املراجع

إعداد التقر�ر
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ٢-١٥/٨الش�ل 

 

ا��اجة إ�� أحد ا����اء 
 الذين �ستع�ن ��م املراجع؟

 عمليات جرد ا��زون املتخصصة؛ 
  الثمينة، وا��زون، واألدوات املالية تقو�م أصول مثل األرا��� واملبا�ي، واآلالت واملعدات، واألعمال الفنية، واأل��ار

 املعقدة؛
  املعادن واحتياطيات املعادن والب��ول تحت األرض والعمر اإلنتا�� مخزونات تحديد الكميات أو ا��الة الفعلية ألصول مثل

 املتبقي لآلالت واملعدات؛
 تحديد املبالغ باستخدام أساليب أو طرق متخصصة مثل التقو�م االكتواري؛ 
  الضر���؛ باالمتثالتحليل القضايا املعقدة أو غ�� املعتادة املرتبطة 
 قياس العمل املنجز، والذي س�تم إنجازه، بموجب العقود قيد التنفيذ؛ 
 .اآلراء القانونية �شأن تفس�� االتفاقيات واألنظمة واللوائح 

 ناسبة.املراجعة املأدلة من أنھ  ع��يوفر هذا املعيار إرشادات �شأن كيفية استخدام عمل ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع 

أجل تنفيذ  اٍف لذلك ا��ال منو�� �عض ا��االت، قد ي�ون املراجع الذي ل�س بخب�� �� مجال ذي صلة بخالف ا��اسبة أو املراجعة قادرًا رغم ذلك ع�� التوصل إ�� فهم � 
 املراجعة دون ا��اجة إ�� االستعانة بأحد ا����اء. وقد يتم التوصل إ�� مثل هذا الفهم من خالل:

 .ا����ة �� مراجعة امل�شآت ال�� تتطلب خ��ة مشا��ة 
 م فيھ جميع ا��قائق ذات الصلة)  التعليم أو التطو�ر امل�� �� ا��ال ذي الصلة. وقد �شمل هذا الدورات الرسمية أو املناقشات (ول�س ال�شاور الذي ُتقدَّ

 مع ا����اء �� ا��ال ذي الصلة.
 .إجراء نقاش مع املراجع�ن الذين نفذوا ارتباطات مماثلة 

 �غض النظر عن استخدام عمل أحد ا����اء من عدمھ، يظل املراجع هو املسؤول الوحيد عن رأي املراجعة الذي يتم إبداؤه. م��وظة:

 تقييم ا��اطر

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� الفقرةرقم 
إذا �انت ا����ة �� مجال آخر غ�� ا��اسبة أو املراجعة ضرور�ة ل��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فيجب ع�� املراجع  ٦٢٠/٧

 )٩أ–٤أن يحدد ما إذا �ان س�ستخدم عمل أحد خ��ائھ. (راجع: الفقرات أ

من هذا املعيار تبعًا للظروف. وعند  ١٣-٩إجراءات املراجع وتوقي��ا ومداها فيما يتعلق باملتطلبات الواردة �� الفقرات تختلف طبيعة  ٦٢٠/٨
 )١٠تحديد طبيعة تلك اإلجراءات وتوقي��ا ومداها، يجب ع�� املراجع أن يأخذ �� ا��سبان أمورًا من بي��ا: (راجع: الفقرة أ

 ذلك ا��ب��؛طبيعة األمر الذي يتعلق بھ عمل  )أ(
 مخاطر التحر�ف ا��وهري �� األمر الذي يتعلق بھ عمل ذلك ا��ب��؛ )ب(
 أهمية عمل ذلك ا��ب�� �� سياق املراجعة؛ )ج(
 معرفة املراجع وخ��تھ باألعمال السابقة ال�� نفذها ذلك ا��ب��؛ )د(
 )١٣أ–١١ع: الفقرات أما إذا �ان ذلك ا��ب�� يخضع لسياسات و�جراءات رقابة ا��ودة ا��اصة بمكتب املراجع. (راج )ه(

يجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �ان ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ يتمتع بالكفاءة والقدرات واملوضوعية الالزمة ألغراض املراجع. و�� حالة  ٦٢٠/٩
قد ُ�شّ�ل استعانة املراجع بأحد ا����اء ا��ارجي�ن، يجب أن يتضمن تقو�م املوضوعية االستفسار عن املصا�� والعالقات ال�� 

 )٢٠أ–١٤��ديدًا ملوضوعية ذلك ا��ب��. (راجع: الفقرات أ
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� الفقرةرقم 
، ٢١يجب ع�� املراجع أن يتوصل إ�� فهم �اٍف ��ال خ��ة ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ، وذلك لتمك�ن املراجع مما ي��: (راجع: الفقرت�ن أ ٦٢٠/١٠

 )٢٢أ
 تحديد طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك ا��ب�� ألغراض املراجع؛ )أ(
 تقو�م مدى كفاية ذلك العمل ألغراض املراجع. )ب(

 )٢٦أ–٢٣يجب ع�� املراجع أن يتفق، كتابًة م�� �ان ذلك مناسبًا، ع�� األمور اآلتية مع ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ: (راجع: الفقرات أ ٦٢٠/١١
 )٢٧طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك ا��ب��؛ (راجع: الفقرة أ )أ(
 )٢٩، أ٢٨من املراجع وذلك ا��ب��؛ (راجع: الفقرت�ن أ األدوار واملسؤوليات املنوطة ب�ل )ب(
طبيعة وتوقيت ومدى االتصال ب�ن املراجع وذلك ا��ب��، بما �� ذلك ش�ل أي تقر�ر س�تم تقديمھ من قبل ذلك ا��ب��؛ (راجع:  )ج(

 )٣٠الفقرة أ
 )٣١ضرورة ال��ام ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع بمتطلبات السر�ة. (راجع: الفقرة أ )د(

 ي��ص الش�ل أدناه االعتبارات املتعلقة بإشراك أحد ا����اء الذين �ستع�ن ��م املراجع.

 ٣-١٥/٨الش�ل 

 

 
  

هل ثمة حاجة لالستعانة بأحد 
ا����اء ل��صول ع�� أدلة 

 املراجعة؟

 ؟املطلو�ةما اإلجراءات 
 (الطبيعة/التوقيت/املدى)

�ل ا��ب�� الذي تم اختياره يحظى 
 والقدرة واملوضوعية؟بالكفاءة 

�ل املراجع يف�م مجال خ��ة 
 ا��ب��؟

 االتفاق ع�� شروط االرتباط

 التخطيط لتنفيذ إجراءات مراجعة بديلة مناسبة للظروف.

 ُينظر �� ا��اجة املتعلقة بما ي��:
 بما �� ذلك فهم الرقابة الداخليةالتوصل إ�� فهم للم�شأة، 

 مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها التعرف ع��
 قّيمة ع�� مستوى القوائم املاليةتحديد وتطبيق االستجابات العامة للمخاطر امل

 طر املقّيمة ع�� مستوى اإلقراراتضافية استجابًة للمخااإل راجعة املتصميم وتنفيذ إجراءات 
 رأي ا لت�و�نتقو�م مدى كفاية ومناسبة أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��

 ُينظر فيما ي��:
 عة األمر ومخاطر التحر�ف ا��وهري طبي

 أهمية عمل ا��ب��
 الذي نفذه ذلك ا��ب��العمل السابق 

 كتب.املما إذا �ان ا��ب�� يخضع لسياسات رقابة ا��ودة ا��اصة ب

 هل يتوفر فهم �اٍف �غية:
 ؟التخطيط للمراجعة

 فحص نتائج العمل املنفذ؟

 :ع��االتفاق 
 طبيعة ونطاق وأهداف عمل ا��ب��؛

 األدوار واملسؤوليات؛
 طبيعة وتوقيت ومدى االتصاالت، بما �� ذلك ش�ل التقر�ر؛

 ضرورة االل��ام بالسر�ة.

 ال

 ال

 ال

 ال

 �عم

 �عم

 �عم



 املفاهيم الرئ�سية -ا��زء األول  ،عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة �دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �

١٨٦ 

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ٤-١٥/٨الش�ل 

 التوضيح االعتبار

�ل ثمة حاجة 
لالستعانة بأحد ا����اء 

ل��صول ع�� أدلة 
 املراجعة؟

 ُينظر �� ا��اجة املتعلقة بما ي��:
 التوصل إ�� فهم للم�شأة، بما �� ذلك فهم الرقابة الداخلية؛ 
 التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها؛ 
 تحديد وتطبيق االستجابات العامة للمخاطر املقّيمة ع�� مستوى القوائم املالية؛ 
  ضافية استجابًة للمخاطر املقّيمة ع�� مستوى اإلقرارات؛اإل راجعة املتصميم وتنفيذ إجراءات 
 .تقو�م مدى كفاية ومناسبة أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا لت�و�ن رأي 

ما إجراءات املراجعة 
 املطلو�ة؟

 ُينظر فيما ي��:
 طبيعة األمر ومخاطر التحر�ف ا��وهري؛ 
 أهمية عمل ا��ب�� �� سياق املراجعة؛ 
  (إن وجد) الذي نفذه ذلك ا��ب��؛العمل السابق 
 .ما إذا �ان ا��ب�� يخضع لسياسات و�جراءات رقابة ا��ودة ا��اصة بمكتب املراجع 

�ل ا��ب�� الذي تم 
اختياره يحظى بالكفاءة 

 والقدرة واملوضوعية؟

 .تتعلق الكفاءة بطبيعة ومستوى خ��ة ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع 
  ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع ع�� ممارسة تلك الكفاءة �� ظل ظروف االرتباط (ع�� س�يل املثال، تتعلق القدرة بمقدرة

 املوقع ا��غرا�� وتوفر الوقت واملوارد).
  تتعلق املوضوعية بالتأث��ات ا��تملة للتح�� أو تضارب املصا�� أو تأث�� اآلخر�ن ع�� االج��اد امل�� أو التجاري ل��ب�� الذي

 بھ املراجع. �ستع�ن

 العوامل األخرى ال�� يلزم مراعا��ا: ومن ب�ن
 التجر�ة ال��صية مع العمل السابق لذلك ا��ب��؛ 
 املناقشات مع ذلك ا��ب��؛ 
 املناقشات مع اآلخر�ن الذين ع�� دراية �عمل ذلك ا��ب��؛ 
  وترخيصھ ملزاولة املهنة أو أش�ال االعتماد املعرفة بمؤهالت ذلك ا��ب�� وعضو�تھ �� الهيئات املهنية أو اتحادات الصناعة

 ا��ار�� األخرى؛
 األوراق أو الكتب امل�شورة ال�� كت��ا ذلك ا��ب��؛ 
 .سياسات و�جراءات رقابة ا��ودة ا��اصة بمكتب املراجع 

مجال يف�م �ل املراجع 
 خ��ة ا��ب��؟

 هل يتوفر فهم �اٍف ��ال عمل ا��ب�� �غية:
 التخطيط للمراجعة؛ 
  نتائج العمل املنفذ؟فحص 
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 التوضيح االعتبار

 عند تحديد شروط االرتباط، ُترا�� عوامل مثل ما ي��: االتفاق ع�� شروط االرتباط
 اطالع ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع ع�� املعلومات ا��ساسة أو السر�ة ا��اصة بامل�شأة؛ 
 أدوار ومسؤوليات �ل من املراجع وا��ب�� الذي �ستع�ن بھ؛ 
 امية أو تنظيمية ألك�� من دولة؛انطباق أي متطلبات نظ 
 مدى �عقيد العمل املطلوب؛ 
 ا����ة السابقة ل��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع �� العمل مع امل�شأة؛ 
 .مدى عمل ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ املراجع، وأهميتھ �� سياق املراجعة 

 ي�ناول االتفاق املكتوب ما ي��:
 طبيعة ونطاق وأهداف عمل ا��ب��؛ 
 واملسؤوليات؛ األدوار 
 طبيعة وتوقيت ومدى االتصاالت، بما �� ذلك ش�ل التقر�ر؛ 
 .ضرورة االل��ام بالسر�ة 

دراجها �� أي اتفاق مكتوب يتم إبرامھ مع ا��ب�� ا��ار�� إل املراجع �� حسبانھ  ها) ع�� أمور قد يأخذ٦٢٠و�نص م��ق معيار املراجعة (
 الذي �ستع�ن بھ.

 تقو�م العمل املنفذ

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� الفقرةرقم 
 )٣٢يجب ع�� املراجع تقو�م مدى كفاية عمل ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ لتحقيق أغراضھ، بما �� ذلك ما ي��: (راجع: الفقرة أ ٦٢٠/١٢

 )٣٤، أ٣٣الفقرت�ن أمدى مالءمة ومعقولية نتائج أو است�تاجات ذلك ا��ب��، ومدى ا�ساقها مع أدلة املراجعة األخرى؛ (راجع:  )أ(
مدى مالءمة ومعقولية االف��اضات والطرق ال�� استخدمها املراجع �� ظل الظروف القائمة، إذا �ان عمل ذلك ا��ب�� ينطوي ع��  )ب(

 )٣٧أ–٣٥استخدام اف��اضات وطرق مهمة؛ (راجع: الفقرات أ
ينطوي ع�� استخدام بيانات مصدر�ة. (راجع: الفقرت�ن مدى مالءمة البيانات املصدر�ة واكتمالها ودق��ا، إذا �ان عمل ذلك ا��ب��  )ج(

 )٣٩، أ٣٨أ

 )٤٠إذا حدد املراجع أن عمل ا��ب�� الذي �ستع�ن بھ غ�� �اٍف لتحقيق أغراضھ، فيجب ع�� املراجع: (راجع: الفقرة أ ٦٢٠/١٣
 ا��ب��؛ أواالتفاق مع ذلك ا��ب�� ع�� طبيعة ومدى العمل اإلضا�� الذي س�تم تنفيذه من قبل ذلك  )أ(
 تنفيذ املز�د من إجراءات املراجعة املناسبة للظروف. )ب(

 
 ٥-١٥/٨الش�ل 

 

تقو�م مدى كفاية 
العمل الذي نفذه 

 ا��ب��

 يتم تقو�م مدى مالءمة/معقولية ما ي��:
 نتائج/است�تاجات ا��ب�� وا�ساقها مع أدلة املراجعة األخرى.

 الظروف القائمة. االف��اضات والطرق الرئ�سية املستخدمة �� ظل
 دق��ا. ذلك صدر�ة بما ��البيانات امل

 و�تم االتفاق مع ا��ب�� ع�� طبيعة/مدى أي عمل إضا�� س�تم تنفيذه.

 و�� حال عدم كفاية العمل، يتم التخطيط للمز�د من إجراءات املراجعة املناسبة للظروف القائمة.
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 :ذلكاألمر. وقد �ستلزم عالج هذا إذا �انت نتائج عمل ا��ب�� غ�� مرضية أو غ�� م�سقة مع األدلة األخرى، ي�ب�� ع�� املراجع 
 إجراء مناقشات مع امل�شأة وا��ب��؛ أو 
 تطبيق املز�د من إجراءات املراجعة؛ أو 
 إشراك محتمل ��ب�� آخر؛ أو 
 .عديل تقر�ر املراجع� 

 إعداد التقر�ر

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� الفقرةرقم 

ال يجوز أن �ش�� املراجع �� تقر�ره الذي يحتوي ع�� رأي غ�� معدل إ�� عمل ا��ب�� الذي استعان بھ، ما لم يكن مطالبًا بذلك بموجب  ٦٢٠/١٤
�� تقر�ره إ�� أن تلك اإلشارة ال تحد من األنظمة أو اللوائح. و�ذا �انت األنظمة أو اللوائح تتطلب تلك اإلشارة، فيجب أن �ش�� املراجع 

 )٤١مسؤوليتھ عن رأيھ. (راجع: الفقرة أ

إذا أشار املراجع �� تقر�ره إ�� عمل خب�� استعان بھ، ألن تلك اإلشارة ُ�عد ذات صلة بفهم التعديل ع�� رأي املراجع، فيجب أن �ش��  ٦٢٠/١٥
 )٤٢مسؤوليتھ عن ذلك الرأي. (راجع: الفقرة أاملراجع �� تقر�ره إ�� أن تلك اإلشارة ال تحد من 

 صود.تقر�ر املراجع إ�� عمل ا����اء. فتلك اإلشارة قد ُ�ساء فهمها ع�� أ��ا �عديل ع�� رأي املراجع أو تقسيم للمسؤوليات، وكالهما غ�� مقُ�شار �� ال 

د ي�ون من املناسب، عند شرح طبيعة التعديل، اإلشارة إ�� عمل ا��ب�� أو توضيحھ، بما �� ذلك إذا اتخذ املراجع قرارًا بإصدار تقر�ر معدل ن�يجًة إلشراك ا��ب��، فقلكن و 
اعتقاد املراجع بضرورة اإلشارة  هو�ة ا��ب�� ومدى مشاركتھ. و�� تلك الظروف، قد يحصل املراجع ع�� إذن من ا��ب�� قبل القيام بمثل هذه اإلشارة. و�ذا تم رفض اإلذن مع

 ا��صول ع�� مشورة قانونية.إ�� املراجع يحتاج �، فقد إ�� عمل ا��ب�

 ) "مسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات األخرى"  ٧٢٠معيار املراجعة ( ٩ /١٥

 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 تتمثل أهداف املراجع، �عد قراءة املعلومات األخرى، فيما ي��: ٧٢٠/١١

 ب�ن املعلومات األخرى والقوائم املالية؛النظر فيما إذا �ان هناك عدم ا�ساق جوهري  )أ(
 النظر فيما إذا �ان هناك عدم ا�ساق جوهري ب�ن املعلومات األخرى واملعرفة ال�� حصل عل��ا املراجع أثناء املراجعة؛ )ب(
بطر�قة االستجابة �ش�ٍل مناسب عندما يحدد املراجع أنھ توجد ع�� ما يبدو أوجھ عدم ا�ساق جوهري، أو عندما يصبح ع�� علم،   )ج(

 أخرى، بأن املعلومات األخرى يبدو أ��ا محرفة �ش�ٍل جوهري؛
 إعداد التقر�ر وفقًا لهذا املعيار.  )د(

 )٢٢أ–١١يجب ع�� املراجع: (راجع: الفقرات أ ٧٢٠/١٣
أن يحدد، من خالل املناقشة مع اإلدارة، املس�ندات ال�� �ش�ل التقر�ر السنوي، والطر�قة ال�� تخطط امل�شأة إلصدار تلك   )أ(

 املس�ندات ��ا والتوقيت املقرر لهذا اإلصدار؛
ال���ة ال��ائية من  أن يضع ال��ت�بات املناسبة مع اإلدارة ل��صول �� الوقت املناسب، و�ن أمكن، قبل تار�خ تقر�ر املراجع ع�� )ب(

 املس�ندات ال�� �ش�ل التقر�ر السنوي؛
أن يطلب من اإلدارة تقديم إفادة مكتو�ة بأن ال���ة ال��ائية من املس�ندات س�تم تقديمها للمراجع عند توفرها، وقبل أن تصدرها   )ج(

ا ت�ون املس�ندات ا��ددة �� البند (أ) لن يتم امل�شأة، بحيث �ستطيع املراجع إكمال اإلجراءات ال�� يتطل��ا هذا املعيار، وذلك عندم
 )٢٢إتاح��ا �لها أو �عضها إال �عد تار�خ تقر�ر املراجع. (راجع: الفقرة أ
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 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 )٢٤، أ٢٣يجب أن يقرأ املراجع املعلومات األخرى، وعند القيام بذلك يجب عليھ: (راجع: الفقرت�ن أ ٧٢٠/١٤

ب�ن املعلومات األخرى والقوائم املالية. و�أساس لهذا النظر، ولتقو�م مدى ا�ساق النظر فيما إذا �ان هناك عدم ا�ساق جوهري  )أ(
املعلومات األخرى، يجب ع�� املراجع مقارنة مبالغ مختارة أو غ��ها من البنود الواردة �� املعلومات األخرى (املقصود أن ت�ون �� 

املقصود أن ت��ص هذه املبالغ أو البنود أو أن توفر تفصيًال أك�� ع��ا) مع  نفس املبالغ أو البنود األخرى الواردة �� القوائم املالية، أو
 )٢٩أ–٢٥تلك املبالغ أو البنود األخرى �� القوائم املالية؛ (راجع: الفقرات أ

سياق أدلة  النظر فيما إذا �ان هناك عدم ا�ساق جوهري ب�ن املعلومات األخرى واملعرفة ال�� حصل عل��ا املراجع أثناء املراجعة، �� )ب(
 )٣٦أ–٣٠املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا واالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا عند املراجعة. (راجع: الفقرات أ

، يجب ع�� املراجع أن يظل منت��ًا ل�ل ما �ش�� إ�� أن املعلومات األخرى، ال�� ال تتعلق ١٤أثناء قراءة املعلومات األخرى وفقًا للفقرة  ٧٢٠/١٥
 )٣٨، أ٣٧، أ٢٤بالقوائم املالية أو باملعرفة ال�� حصل عل��ا املراجع أثناء املراجعة، يبدو أ��ا محرفة �ش�ٍل جوهري. (راجع: الفقرات أ

 إذا حدد املراجع أنھ يوجد ع�� ما يبدو عدم ا�ساق جوهري (أو علم بأن املعلومات األخرى يبدو أ��ا محرفة �ش�ٍل جوهري)، فيجب عليھ ٧٢٠/١٦
 )٤٣أ–٣٩أن يناقش األمر مع اإلدارة وأن ينفذ، عند اللزوم، إجراءات أخرى الست�تاج ما إذا �ان: (راجع: الفقرات أ

 يوجد تحر�ف جوهري �� املعلومات األخرى؛ أو )أ(
 يوجد تحر�ف جوهري �� القوائم املالية؛ أو  )ب(
 فهم املراجع للم�شأة و��ئ��ا يحتاج إ�� تحديث. )ج(

 املراجع إ�� وجود تحر�ف جوهري �� املعلومات األخرى، فيجب عليھ أن يطلب من اإلدارة ت��يح املعلومات األخرى. و�� حالة:إذا خلص  ٧٢٠/١٧ 
 موافقة اإلدارة ع�� إجراء الت��يح، فيجب ع�� املراجع تحديد أن الت��يح قد تم إجراؤه؛ أو )أ(
 رفض اإلدارة إجراء الت��يح، فيجب ع�� املراجع إبالغ األمر للم�لف�ن با��وكمة، ومطالب��م بإجراء الت��يح.  )ب(

إذا خلص املراجع إ�� وجود تحر�ف جوهري �� املعلومات األخرى ال�� تم ا��صول عل��ا قبل تار�خ تقر�ر املراجع، ولم يتم ت��يح تلك  ٧٢٠/١٨
 )٤٤امل�لف�ن با��وكمة، فيجب ع�� املراجع اتخاذ تصرف مناسب، بما �� ذلك: (راجع: الفقرة أاملعلومات �عد إبالغ 

النظر فيما ي��تب ع�� ذلك من آثار �� تقر�ر املراجع، و�بالغ امل�لف�ن با��وكمة بالكيفية ال�� يخطط ��ا املراجع ملعا��ة التحر�ف  )أ(
 )٤٥اجع: الفقرة أ))؛ أو (ر ٢(هـ)(٢٢ا��وهري �� تقر�ره (انظر الفقرة 

 )٤٧، أ٤٦اال���اب من االرتباط، م�� �ان مسموحًا بذلك بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة. (راجع: الفقرت�ن أ  )ب(

 إذا خلص املراجع إ�� وجود تحر�ف جوهري �� املعلومات األخرى ال�� تم ا��صول عل��ا �عد تار�خ تقر�ر املراجع، فيجب عليھ: ٧٢٠/١٩
 )٤٨تنفيذ اإلجراءات الالزمة �� ظل الظروف القائمة إذا تم ت��يح املعلومات األخرى؛ أو (راجع: الفقرة أ  )أ(
اتخاذ التصرف املناسب �� ضوء ا��قوق واالل��امات القانونية للمراجع، إذا لم يتم ت��يح املعلومات األخرى �عد إبالغ امل�لف�ن   )ب(

ن املعّد لهم تقر�ر املراجع، �ش�ٍل مناسب، للتحر�ف ا��وهري غ�� امل���. (راجع: با��وكمة، سعيًا للفت ان�باه املستخدم�
 )٥٠، أ٤٩الفقرت�ن أ

، إ�� وجود تحر�ف جوهري �� القوائم املالية، أو إذا �ان فهم ١٥و ١٤إذا خلص املراجع، ن�يجة لتنفيذ اإلجراءات الواردة �� الفقرت�ن  ٧٢٠/٢٠
 )٥١إ�� تحديث، فيجب عليھ االستجابة �ش�ٍل مناسب وفقًا ملعاي�� املراجعة األخرى. (راجع: الفقرة أ املراجع للم�شأة و��ئ��ا بحاجة

يجب أن يتضمن تقر�ر املراجع قسمًا منفصًال �عنوان "معلومات أخرى"، أو عنوان آخر مناسب، عندما ي�ون واقع ا��ال �� تار�خ التقر�ر  ٧٢٠/٢١
 أن املراجع:

 املعلومات األخرى، أو يتوقع ا��صول عل��ا، فيما يخص مراجعة القوائم املالية مل�شأة مدرجة؛ أوقد حصل ع��  )أ(
 )٥٢قد حصل ع�� �عض أو �ل املعلومات األخرى، فيما يخص مراجعة القوائم املالية مل�شأة غ�� مدرجة. (راجع: الفقرة أ )ب(
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 أ�داف املعيار رقم الفقرة
، فيجب أن يتضمن هذا القسم: (راجع: الفقرة ٢١للمعلومات األخرى وفقًا للفقرة عندما يتطلب األمر أن يتضمن تقر�ر املراجع قسمًا  ٧٢٠/٢٢

 )٥٣أ
 عبارة تفيد بأن اإلدارة �� املسؤولة عن املعلومات األخرى؛ )أ(
 تحديدًا ملا ي��: )ب(

 املعلومات األخرى، إن وجدت، ال�� حصل عل��ا املراجع قبل تار�خ تقر�ره؛ )١(
ا��صول عل��ا �عد تار�خ تقر�ر املراجع، فيما يخص مراجعة القوائم املالية مل�شأة املعلومات األخرى، إن وجدت، املتوقع  )٢(

 مدرجة؛
عبارة تفيد بأن رأي املراجع ال �غطي املعلومات األخرى، و�التا�� فإن املراجع ال يبدي (أو لن ُيبدي) رأي مراجعة أو أي ش�ل من  )ج(

 أش�ال االست�تاج التأكيدي �شأ��ا؛
 راجع املتعلقة بقراءة املعلومات األخرى والنظر ف��ا والتقر�ر ع��ا، حسبما هو مطلوب بموجب هذا املعيار؛وصفًا ملسؤوليات امل )د(
 عندما ت�ون املعلومات األخرى قد تم ا��صول عل��ا قبل تار�خ تقر�ر املراجع، يتضمن هذا القسم إّما: )ه(

 عبارة تفيد بأن املراجع ل�س لديھ ما يتم التقر�ر عنھ؛ أو )١(

تصف التحر�ف ا��وهري غ�� امل��� �� املعلومات األخرى إذا خلص املراجع إ�� وجود تحر�ف جوهري غ�� م��� �� عبارة  )٢(
 املعلومات األخرى.

 )، فيجب عليھ أن ينظر فيما ي��تب ع�� األمر الذي �شأ عنھ �عديل٧٠٥عندما يبدي املراجع رأيًا متحفظًا أو معارضًا وفقًا ملعيار املراجعة ( ٧٢٠/٢٣
 )٥٨أ–٥٤(هـ). (راجع: الفقرات أ٢٢الرأي من آثار �� العبارة املطلو�ة �� الفقرة 

أو إذا �ان املراجع مطالبًا بموجب األنظمة أو اللوائح �� دولة معينة باإلشارة إ�� املعلومات األخرى �� تقر�ر املراجع باستخدام ت�سيق  ٧٢٠/٢٤
إ�� املعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية إال إذا تضمن صيغة محددة، فال يجوز أن �ش�� تقر�ر املراجع 

 )٥٩التقر�ر، كحد أد�ى: (راجع: الفقرة أ
 تحديدًا للمعلومات األخرى ال�� حصل عل��ا املراجع قبل تار�خ تقر�ره؛ )أ(
 وصفًا ملسؤوليات املراجع فيما يتعلق باملعلومات األخرى؛ )ب(
 ن�يجة عمل املراجع لهذا الغرض. عبارة صر�حة ت�ناول  )ج(

ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة:٢٣٠عند تناول متطلبات معيار املراجعة ( ٧٢٠/٢٥  ) املنطبقة ع�� هذا املعيار، يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ
 توثيق اإلجراءات املنفذة بموجب هذا املعيار؛ )أ(
 عل��ا العمل املطلوب بموجب هذا املعيار.ال���ة ال��ائية من املعلومات األخرى ال�� نفذ املراجع  )ب(

 نظرة عامة

�� الغالب) يحتوي ع�� أو ُيرفق بالقوائم املالية وتقر�ر املراجع �شأ��ا.  اً (سنو� اً ، تقر�ر األنظمة واللوائحبموجب أو بناًء ع�� قرار م��م ، اإلدارة وامل�لفون با��وكمةتصدر قد 
وآفاقها املستقبلية ومخاطرها وحاالت عدم  عمليات تطو�ر امل�شأة، وتوفر هذه التقار�ر الورقية أو اإللك��ونية للمالك، أو من شا��هم من أ��اب املص��ة، معلومات �شأن

 )).٧٢٠وتقار�ر ت�ناول املسائل املتعلقة با��وكمة (انظر التعر�ف الوارد �� معيار املراجعة ( لهيئة ا��اكمة للم�شأة،و�يان من ا التأكد ا��يطة ��ا،

ة. وقد �ش�� ري مع القوائم املاليوعندما يحتوي التقر�ر ع�� معلومات أخرى، ي�ون املراجع مسؤوًال عن قراءة املعلومات األخرى والنظر فيما إذا �انت غ�� م�سقة �ش�ل جوه
فات من ذلك القبيل من إم�انية االعتماد املعرفة ال�� حصل عل��ا املراجع أثناء املراجعة إ�� وجود تحر�ف جوهري �� القوائم املالية أو املعلومات األخرى. وقد تقّوِض أي تحر�

 راجع خطوات مناسبة لالستجابة.عدم ا�ساق، يلزم أن يتخذ املالعثور ع�� و�� حال  ع�� القوائم املالية وتقر�ر املراجع.
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املالية، فيما القوائم املالية املعلومات األخرى، كما ال يتع�ن ع�� املراجع ا��صول ع�� أدلة مراجعة، تتجاوز تلك املطلو�ة لت�و�ن رأي �� القوائم  �شأنوال �غطي رأي املراجع 

 فصل السا�ع عشر).املراجع �� تقر�ره إ�� املعلومات األخرى �� ظروف معينة (انظر الأن �ش�� قد يلزم فيتعلق باملعلومات األخرى. ومع ذلك، 

 ) ع�� التعر�ف�ن التالي�ن للتقر�ر السنوي واملعلومات األخرى:٧٢٠و�حتوي معيار املراجعة (

 ١-١٥/٩الش�ل 

 التقر�ر السنوي 
 (أ))١٢)، الفقرة ٧٢٠(معيار املراجعة (

 املعلومات األخرى 
 (ج))١٢)، الفقرة ٧٢٠(معيار املراجعة (

�عدها عادًة �ش�ل سنوي اإلدارة أو مس�ند، أو مجموعة من املس�ندات، 
امل�لفون با��وكمة طبقًا لألنظمة أو اللوائح أو األعراف، و�تمثل الغرض م��ا �� 

تزو�د املالك (أو أ��اب مص��ة مماثل�ن) بمعلومات عن عمليات امل�شأة 
 ونتائجها املالية ومركزها املا�� كما هو مو�� �� القوائم املالية.

نوي، أو ُترفق بھ، القوائم املالية وتقر�ر املراجع �شأ��ا، و�تضمن التقر�ر الس
و�شتمل عادًة ع�� معلومات عن التطورات ال�� شهد��ا امل�شأة، وآفاقها 
املستقبلية ومخاطرها وحاالت عدم التأكد ا��يطة ��ا، و�يان من الهيئة 

الفقرات ا��اكمة للم�شأة، وتقار�ر ت�ناول املسائل املتعلقة با��وكمة. (راجع: 
 )٥أ–١أ

معلومات مالية أو غ�� مالية (بخالف القوائم املالية وتقر�ر املراجع �شأ��ا) يتم 
 )١٠أ–٨تضمي��ا �� التقر�ر السنوي للم�شأة. (راجع: الفقرات أ

 ما املقصود بالتحر�ف �� املعلومات األخرى؟

هو أمر يخضع ل��كم امل�� �شأن ما إذا �ان هذا التحر�ف من املمكن أن يقوض من مصداقية  معلومات كمية أو نوعية. والتحر�فبتحر�ف املعلومات األخرى يتعلق قد 
املتعلقة بما إذا �انت التحر�فات ��  القوائم املالية عن طر�ق التأث�� بصورة غ�� مالئمة ع�� القرارات االقتصادية ملستخدمي القوائم املالية. و�تم اتخاذ األح�ام املهنية

 خرى قد تؤثر ع�� القرارات االقتصادية للمستخدم�ن �� سياق القوائم املالية ومع مراعاة الظروف ا��اصة بالتحر�ف.املعلومات األ 

 قتصادية للمستخدم�ن. فع��و�لزم النظر أيضًا فيما إذا �ان املستخدمون (كمجموعة) قد يتأثرون بالتحر�فات غ�� امل���ة. وال تؤثر �ل التحر�فات ع�� القرارات اال
��� قد �ش�� إ�� أن املعلومات األخرى س�يل املثال، إذا �انت املعلومات األخرى �س��دف تناول مؤشرات األداء الرئ�سية ال�� �ستخدمها اإلدارة، فإن إغفال ذكر مؤشر أداء رئ�

 مضللة.

، ي�ب�� أن يظل املراجع منت��ًا إ�� التفاؤل املفرط من جانب اإلدارة �� املعلومات ومن املهم أيضًا ا��فاظ ع�� نزعة الشك امل�� عند قراءة املعلومات األخرى. فع�� س�يل املثال
 األخرى، وأن يبحث عن أوجھ عدم اال�ساق مع املعلومات الواردة �� القوائم املالية مستعينًا باملعرفة ال�� حصل عل��ا أثناء املراجعة.

 مسؤوليات املراجع

) ٧٢٠معلومات مالية أو غ�� مالية (بخالف القوائم املالية وتقر�ر املراجع) �� التقر�ر السنوي للم�شأة، يو�� معيار املراجعة ( عند تضم�ن معلومات أخرى، سواًء �انت
 االعتبارات التالية: ومن بي��امسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات األخرى، 

  

 نقاط يلزم مراعا��ا

واستفسر �� �ل ف��ة للتأكد من عدم عرض أي "معلومات أخرى" قبل تجاهل بإعداد "معلومات أخرى".  ال تف��ض (غالبًا بناًء ع�� التجارب السابقة) أن اإلدارة لم تقم
 ).٧٢٠متطلبات معيار املراجعة (
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 ٢-١٥/٩الش�ل 

 االعتبارات مسؤولية املراجع

عند ا��صول ع�� املعلومات األخرى والنظر �� طبيع��ا، يحدد املراجع، من خالل النقاش مع اإلدارة، املس�ندات ال��  املعلوماتا��صول ع�� 
ا��طط  يتألف م��ا التقر�ر السنوي (أو املعلومات األخرى ال�� س�تم عرضها مع القوائم املالية) وطر�قة وتوقيت إصداره

 املراجع ع�� هذه املعلومات قبل تار�خ تقر�ره.. و�� الظروف املث��، يحصل لھ

 �� فر�ق االرتباط. مناسٌب  ي�ب�� أن يقرأ املعلومات األخرى عضٌو   قراءة املعلومات األخرى والنظر ف��ا
 :يجب أن ينظر املراجع فيما إذا �ان يوجد 

 عدم ا�ساق جوهري ب�ن املعلومات األخرى والقوائم املالية. –
عدم ا�ساق جوهري ب�ن املعلومات األخرى واملعرفة ال�� حصل عل��ا املراجع أثناء املراجعة، �� سياق أدلة  –

 املراجعة. أثناءاملراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا واالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا 

االستجابة عندما يبدو أنھ يوجد عدم 
ا�ساق جو�ري أو عندما يبدو أن 

رى محرفة �ش�ٍل املعلومات األخ
 جو�ري 

�ش�ل جوهري، فقد �شتمل مناقشات املراجع مع اإلدارة ع�� طلب ا��صول  إذا �انت املعلومات األخرى يبدو أ��ا محّرفةٌ 
ع�� ما يدعم أساس اإلفادات أو املبالغ الواردة �� املعلومات األخرى، مما قد �ساعد املراجع �� ا��لوص إ�� عدم تحر�ف 

جة التقدير ال����� �� املعلومات �� ا��كم امل��. و�لما زادت در  سليماملعلومات، ع�� س�يل املثال، �س�ب وجود اختالف 
 .اإلضا�� األخرى، زادت درجة الصعو�ة ال�� قد تواجهها اإلدارة �� تقديم الدعم

و�ستخدم املراجع ا��كم امل�� لتحديد ما إذا �ان الدعم اإلضا�� �افيًا لالطمئنان إ�� عدم وجود تحر�ف جوهري، أو ما إذا 
 �ف جوهري.�ان يلزم اتخاذ تصرف آخر �س�ب وجود تحر 

االستجابة عندما �ست�تج املراجع 
وجود تحر�ف جو�ري �� املعلومات 

 األخرى 

إذا خلص إ�� وجود تحر�ف جوهري وأن هذا التحر�ف لم يتم ت��يحھ، ُ�ستخَدم ا��كم امل�� لتحديد التصرفات األخرى 
 :ذلكال�� يلزم اتخاذها. و�شمل 

 ومات األخرى مضللة ع�� نحو متعمد.اآلثار امل��تبة �� املراجعة إذا �انت املعل 
 .ما إذا �ان يلزم ا��صول ع�� مشورة قانونية 
 .ما إذا �ان يلزم اإلبالغ عن األمر بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة 
 .(إن وجد) األثر ع�� تقر�ر املراجع 
  ى مضللة ع�� نحٍو متعمد النظر فيما إذا �ان س�تم اال���اب من االرتباط (إن أمكن) إذا �انت املعلومات األخر

 لدرجة تث�� الشك �� نزاهة إفادات اإلدارة.

االستجابة عند وجود تحر�ف جو�ري 
ضرورة  أو عند �� القوائم املالية

 ف�م املراجع للم�شأة و��ئ��اتحديث 

األثر ع�� سائر جوانب املراجعة (ع�� س�يل املثال، قد ي�ون فهم املراجع للم�شأة و��ئ��ا بحاجة إ�� تحديث وقد ي�ون 
 ع�� تقييم املراجع ��اطر التحر�ف ا��وهري وجهود العمل الالحقة). آخرلذلك أثر 

�عنوان "معلومات أخرى" (أو عنوان آخر مناسب)، عندما ي�ون واقع ا��ال يجب أن يتضمن تقر�ر املراجع قسمًا منفصًال  التقر�ر عن املعلومات األخرى 
 �� تار�خ التقر�ر أن املراجع:

 قد حصل ع�� املعلومات األخرى، أو يتوقع ا��صول عل��ا، فيما يخص امل�شآت املدرجة؛ أو 
 .قد حصل ع�� �عض أو �ل املعلومات األخرى، فيما يخص امل�شآت غ�� املدرجة 

ساق ب�ن املعلومات األخرى بالعضو املناسب �� فر�ق االرتباط ��ص يحظى با����ة واملعرفة ال�افية باملراجعة والقوائم املالية مما يمكنھ من تحديد أوجھ عدم اال�ُيقصد 
 واملعلومات الواردة �� القوائم املالية.
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 مدى التقو�م

أو تفصيًال لها، ال ُيطلب من املراجع  عندما ي�ون املقصود من املعلومات األخرى أن ت�ون �� نفس املبالغ أو البنود األخرى الواردة �� القوائم املالية، أو أن ت�ون ت��يصاً 
بخصوص املبالغ أو البنود ال�� س�تم رنة جميع املبالغ أو البنود األخرى الواردة �� املعلومات األخرى مع تلك الواردة �� القوائم املالية. و�ستخدم املراجع حكمھ امل�� مقا

و البند اآلخر الوارد �� املعلومات األخرى (ع�� س�يل املثال، قد ت�ون مقارن��ا، مع مراعاة أهمية البنود أو املبالغ، أو ا���م ال�س�� (�� حال الكميات)، أو حساسية املبلغ أ
 حساسية كب��ة).ع�� أساس األسهم إلدارة املدفوعات 

هذه املعرفة من خالل اك�ساب امل�شأة، بما �� ذلك األمور ال�� لها طا�ع مستقب�� (مثل التدفقات النقدية املستقبلية). و�تم  ع��املراجع يتعرف وخالل س�� املراجعة، 
املعلومات األخرى ال��، بحسب تحديد املراجع، ع�� من جزاء األ دلة. وفيما يخص تلك األ املناقشات وا��صول ع�� أدلة املراجعة واأل�شطة األخرى املتعلقة با��صول ع�� 

ن املعرفة ال�� اك�س��ا أثناء املراجعة (ع�� س�يل املثال، عن طر�ق استذ�ار ، ينظر املراجع فيما إذا �ان يوجد عدم ا�ساق جوهري ب�ف��ا قدر من األهمية �ستد�� النظر
 إل��ا) وتلك املعلومات األخرى.املناقشات وأدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا واالست�تاجات ال�� تم التوصل 

أثناء املراجعة (ع�� س�يل املثال، قد يتم املراجع عرفة ال�� اك�س��ا املو قد تتخطى لم يتم مناقش��ا أثناء املراجعة أ ،فيما يتعلق باملعلومات األخرى  ،وقد توجد معلومات
ملسلكية ذات الصلة ال�� تتطلب اإلفصاح عن معلومات تتعلق باالستدامة). و�نظر املراجع أيضًا �� هذه املعلومات، حسب مقت��� ا��ال، مع الوضع �� االعتبار املتطلبات ا

بمعلومات أخرى �عتقد املراجع أ��ا تحتوي ع�� بيان خاطئ أو مضلل �ش�ٍل جوهري، أو معلومات أخرى ت��ب أو �غفل ذكر ، عن علم ،ن لھ صلةمن املراجع تجنب أن ت�و 
 معلومات مضللة. هامعلومات ضرور�ة مما يجعل

 ا��صول ع�� أدلة لتمك�نباملعلومات األخرى فيما يتعلق مسؤوليات املراجع تفرض حكم م��. وال مسألة عد طبيعة ومدى العمل الذي س�تم تنفيذه ع�� املعلومات األخرى �ُ و 
 من إصدار رأي تأكيدي �شأن تلك املعلومات. املراجع

 عندما يلزم أن يحتوي تقر�ر املراجع ع�� معلومات أخرى: املنطبقةو�و�� الش�ل التا�� املتطلبات 

 ٣-١٥/٩الش�ل 

 
التقر�ر عن املعلومات 

 األخرى 

 املتطلبات
 عبارة تفيد بأن اإلدارة �� املسؤولة عن املعلومات األخرى.

 ملا ي��: تحديد
 املعلومات األخرى، إن وجدت، ال�� حصل عل��ا املراجع قبل تار�خ تقر�ره؛ 
  املعلومات األخرى، إن وجدت، املتوقع ا��صول عل��ا �عد تار�خ تقر�ر املراجع، فيما يخص مراجعة القوائم

 املالية مل�شأة مدرجة.

عبارة تفيد بأن رأي املراجع ال �غطي املعلومات األخرى، وأن املراجع ال يبدي (أو لن ُيبدي) رأي مراجعة أو أي ش�ل 
 من أش�ال االست�تاج التأكيدي �شأن املعلومات األخرى.

 ملسؤوليات املراجع املتعلقة بقراءة املعلومات األخرى والنظر ف��ا والتقر�ر ع��ا. وصف
 عندما ت�ون املعلومات األخرى قد تم ا��صول عل��ا قبل تار�خ تقر�ر املراجع، يتضمن هذا القسم إّما:

 عبارة تفيد بأن املراجع ل�س لديھ ما يتم التقر�ر عنھ؛ أو 
  غ�� امل��� �� املعلومات األخرى إذا خلص املراجع إ�� وجود تحر�ف جوهري غ�� عبارة تصف التحر�ف ا��وهري

 م��� �� املعلومات األخرى.

 نقاط يلزم مراعا��ا

�عد تار�خ تقر�ر املراجع، ُيطلب من اإلدارة تقديم إفادة مكتو�ة بأن ال���ة ال��ائية من املس�ندات س�تم تقديمها قبل  عندما ت�ون �عض املس�ندات لن يتم إتاح��ا إال
ن هذا املراجع من استكمال اإلجراءات املطلو�ة. كما ي�ب�� النظر �� طلب ا��صول ع�� إفادة مكتو�ة من اإلدارة فيما يتعلق  قيام امل�شأة بإصدارها. باكتمال وسيمكَّ

 املالية.ا�ساقها مع املعلومات الواردة �� القوائم إضافة إ��  ،املعلومات
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 ع�� األمر الذي �شأ عنھ �عديل الرأي.اآلثار امل��تبة  )، فيجب عليھ أن ينظر ��٧٠٥وعندما يبدي املراجع رأيًا متحفظًا أو معارضًا وفقًا ملعيار املراجعة (

باستخدام ت�سيق أو صيغة محددة، فال يجوز أن �ش�� تقر�ر  هاملراجع مطالبًا بموجب األنظمة أو اللوائح �� دولة معينة باإلشارة إ�� املعلومات األخرى �� تقر�ر و�ذا �ان 
 املراجع إ�� املعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية إال إذا تضمن التقر�ر، كحد أد�ى:

 حديدًا للمعلومات األخرى ال�� حصل عل��ا املراجع قبل تار�خ تقر�ره؛ت 
 وصفًا ملسؤوليات املراجع فيما يتعلق باملعلومات األخرى؛ 
 .عبارة صر�حة ت�ناول ن�يجة عمل املراجع لهذا الغرض 

 �ر املتناولة �� الفصل السا�ع عشر من هذا الدليل.لمعلومات األخرى ذات صلة �عملية إعداد التقر ن�يجة لالتقر�ر  إعدادوُ�عد اآلثار امل��تبة �� 

 التوثيق

 يتع�ن ع�� املراجع توثيق اإلجراءات ال�� تم تنفيذها فيما يتعلق باملعلومات األخرى.

 و�ضافة إ�� ذلك، ي�ب�� تضم�ن ���ة من املعلومات األخرى ال��ائية ال�� تم تنفيذ العمل عل��ا �� توثيق أعمال املراجعة.

 الش�ل أدناه م��صًا ببعض املتطلبات الرئ�سية.و�قدم 

 ١٤-١٥/٩الش�ل 

 
  

"معلومات أخرى" معروضة مع توجد هل 
 القوائم املالية؟

هل يوجد عدم ا�ساق جوهري �� املعلومات 
 األخرى؟

 هل يلزم �عديل "املعلومات األخرى"؟ القوائم املالية املراجعة؟ �عديلهل يلزم 

 ع�� إجراء التعديالت؟هل وافقت اإلدارة 

 إخطار امل�لف�ن با��وكمة
 ��ب تقر�ر املراجعة

 مواصلة العمل تحديد التصرفات األخرى املناسبة

 �عم

 �عم

 �عم

 �عم

 ال
 ال

 ال

 ال
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
املتطلبات ا��تلفة املرتبطة بتوثيق التخطيط للمراجعة وأدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا والتخز�ن 

 ال��ا�ي لهذا التوثيق.
 ،٢٣٠، ٢٢٠، ١رقابة ا��ودة 

٣٣٠، ٣١٥، ٣٠٠، ٢٤٠ 

 
 

 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 هدف املراجع هو أن يقوم بتوثيق يوفر ما ي��: ٢٣٠/٥

 ومناسبًا �أساس لتقر�ر املراجع؛��ًال �افيًا  )أ(
أدلة ع�� أن املراجعة قد تم التخطيط لها وتم تنفيذها وفقًا ملتطلبات معاي�� املراجعة واملتطلبات النظامية والتنظيمية  )ب(

 املنطبقة.

 
 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 املعا�ي املبّ�نة أدناه:ألغراض معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات اآلتية  ٢٣٠/٦

توثيق أعمال املراجعة: ��ل إجراءات املراجعة ال�� تم تنفيذها وأدلة املراجعة املالئمة ال�� تم ا��صول عل��ا واالست�تاجات  )أ(
 ال�� توصل إل��ا املراجع (ُ�ستخدم أيضًا �� �عض األحيان مصط�� مثل "أوراق العمل").

تحتوي ع�� ال��الت ال�� �ش�ل  -�� ش�ل مادي أو إلك��و�ي-أي وسائط تخز�ن أخرى  ملف املراجعة: مجلد واحد أو أك��، أو )ب(
 توثيق أعمال املراجعة الرتباط محدد.

 املراجع ا��ب��: فرد (سواًء من داخل مكتب املراجعة أو من خارجھ) يمتلك خ��ة عملية �� املراجعة وفهمًا معقوًال ملا ي��: )ج(

 آليات املراجعة؛ )١(
 واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة؛ معاي�� املراجعة )٢(

 ب�ئة العمل ال�� �عمل ف��ا امل�شأة؛ )٣(
 قضايا املراجعة والتقر�ر املا�� ذات الصلة بالقطاع الذي ت�ت�� إليھ امل�شأة. )٤(

 )١يجب ع�� املراجع القيام بتوثيق أعمال املراجعة �� الوقت املناسب. (راجع: الفقرة أ ٢٣٠/٧

 
 
 
 

 توثيق أعمال املراجعة .١٦
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 نظرة عامة ١ /١٦

 توثيق ملف املراجعة (سواًء �ان محتفظًا بھ �� صورة ورقية أو إلك��ونية) دورًا حيو�ًا فيما ي��:يؤدي 
 مساعدة فر�ق االرتباط �� التخطيط للمراجعة وتنفيذها؛ 
 توف�� األدلة ع�� أن إجراءات املراجعة ال�� تم التخطيط لها تم تنفيذها بالفعل؛ 
 ���رقابة جودة االرتباط) �� تحمل مسؤوليا��م وفقًا للمعاي�� املهنية؛ مساعدة فاح��� االرتباط (بمن ف��م فاح 
 يل األح�ام املهنية ال�� تم اتخاذها أثناء ت�و�ن رأي املراجعة؛��� 
 .يل األمور ال�� �ستمر أهمي��ا ألعمال مراجعة امل�شأة �� املستقبل��� 

 
، وهو يوفر ��ًال بالعمل الذي تم تنفيذه وأدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا واألح�ام املهنية املهمة ال�� تم تطبيقها ھحسن تنظيمبلتوثيق ا��يد ألعمال املراجعة ايمتاز 

 واالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا.

 ١-١٦/١الش�ل 

 
ا��اجة إ�� توثيق ملف 

 املراجعة
 املراجع �شأن �ل إقرار من اإلقرارات ذات الصلة �� القوائم املالية.يدعم أساس است�تاجات  •
 يوفر أدلة ع�� ال��ام االرتباط باملعاي�� املهنية. •
يوفر أدلة ع�� أن ال��الت ا��اس�ية األساسية واملعلومات ال�� تم ا��صول عل��ا من خارج دف�� األستاذ العام ودفاتر األستاذ  •

 مع القوائم املالية.املساعدة تتوافق وتتطابق 

 ي�ون توثيق أعمال املراجعة للم�شآت األصغر أقل شموًال منھ للم�شآت األك��. و�نطبق هذا بصفة خاصة عندما:�� الغالب، و
  .أو اإلشراف؛يحتوي التوثيق ع�� أمور تتعلق بمناقشات الفر�ق أو توز�ع املسؤوليات فلن ينفذ الشر�ك املسؤول عن االرتباط جميع أعمال املراجعة 
  وثيقة واحدة قد ي�ون أك�� مالءمة مع إضافة إحاالت مرجعية إ�� أوراق العمل الداعمة. وقد �شتمل هذا معًا ت�ون �عض األمور �سيطة للغاية لدرجة أن تناولها ��

مة، واألمور املهمة ع�� جانب واحد أو أك�� مثل فهم امل�شأة ورقاب��ا الداخلية، واالس��اتيجية العامة للمراجعة وخطة املر  اجعة، واألهمية ال�س�ية، وا��اطر املُقيَّ
 ال�� تم اإلبالغ ��ا، واالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا.

 

 نقاط يلزم مراعا��ا

بمتطلبات املعاي�� ال�� ل�ست ذات الصلة �� ظل الظروف القائمة. و�نطبق هذا عندما ي�ون املعيار ب�املھ غ�� ذي صلة (مثل معيار ال يلزم تقديم توثيق فيما يتعلق 
 )، عندما ال تحتوي امل�شأة ع�� وظيفة للمراجعة الداخلية)، أو عندما ي�ون أحد متطلبات املعيار مشروطًا والشرط غ�� متحقق.٦١٠املراجعة (

 نقاط يلزم مراعا��ا

 أمن وسر�ة بيانات العمالء

ة، وا��فاظ عل��ا، ��ماية ُينظر إ�� ا��اسب�ن من قبل عمال��م ع�� أ��م مس�شارون جديرون بالثقة. وتتطلب هذه الثقة من م�اتب ا��اسبة تطبيق أدوات رقابة �افي
 وغ��ها من امللفات ا��اصة بمعلومات العمالء. ملفات االرتباط ال�� تحتوي عل��امعلومات العمالء 

شفوا أن ألة أهمية أك�� عندما يتم تخز�ن بيانات العمالء لدى أطراف ثالثة مثل ال��ابات اإللك��ونية. و�مكن تخيل مدى اس�ياء العمالء إذا اك�وتك���� هذه املس
 معلوما��م �انت مخزنة دون حماية ب�لمات مرور أو دون �شف��، أو �انت مخزنة ع�� أجهزة كمبيوتر �عرضت للسرقة.

و�لزم فهم هذه املتطلبات واتخاذ التصرفات الضرور�ة ة البيانات. ظامية �� العديد من الدول ت�ناول ع�� وجھ ا��صوص قضايا أمن وسر�وتوجد اآلن متطلبات ن
 لضمان االل��ام ��ا.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 التوثيق املتعلق باألمور الرئ�سة للمراجعة

من  هاملراجع املستقل" األمور الرئ�سة للمراجعة ال�� يلزم تضمي��ا �� تقر�ر املراجع. وهذ ) "اإلبالغ عن األمور الرئ�سة للمراجعة �� تقر�ر٧٠١ي�ناول معيار املراجعة (
أو  "مل�شآت ال�� تحظى باهتمام عام"ام�شآت أخرى مثل فيما يخص  نطبق أيضًا بموجب األنظمة أو اللوائح ا��ليةتقد  ااالش��اطات املطلو�ة للم�شآت املدرجة، ولك��

 �وكمة.  كما قد يقوم املراجعون باإلبالغ عن األمور الرئ�سة للمراجعة �� تقر�رهم من تلقاء أنفسهم أو بناًء ع�� طلب اإلدارة أو امل�لف�ن با�جهات القطاع العام. 

 ٨ذه األح�ام املهنية. (انظر الفقرت�ن )، ُ�عد تحديد وجود األمور الرئ�سة للمراجعة من عدمھ أمرًا يخضع ل��كم امل��. و�لزم توثيق ه٧٠١و�� حال تطبيق معيار املراجعة (
 )).   ٢٣٠من معيار املراجعة ( ١٠وأ

 و�شمل هذا:
  تنفيذ املراجعة؛أثناء األمور ال�� تطلبت اهتمامًا كب��ًا من املراجع 
  تقر�ر املراجع، أم ال؛امل��رات املنطقية للمراجع �� تحديد ما إذا �ان �ل من هذه األمور ُ�عد أمرًا رئ�سًا للمراجعة، يلزم اإلبالغ بھ �� 
 :عند االقتضاء، امل��رات املنطقية عندما 

 ال توجد أي أمور رئ�سة للمراجعة س�تم اإلبالغ ��ا �� تقر�ر املراجع؛ –
 ال يبلغ املراجع �� تقر�ره بأمر تم تحديد أنھ أحد األمور الرئ�سة للمراجعة. –

 إضافية �شأن األمور الرئ�سة للمراجعة.و�حتوي الفصل السا�ع عشر من هذا الدليل ع�� إرشادات 

 التوثيق املتعلق باملعلومات األخرى 

) ا��اصة باملعلومات األخرى ال�� يتم تضمي��ا �� التقر�ر السنوي للم�شأة أو يتم �شرها مع القوائم ٧٢٠من هذا الدليل متطلبات معيار املراجعة ( ١٥/٩ي�ناول القسم 
 املالية.  

 )، �شتمل توثيق أعمال املراجعة ع�� ما ي��:٧٢٠املراجعة (و�� حال انطباق معيار 
 ) فيما يتعلق باملعلومات األخرى،٧٢٠توثيق اإلجراءات ال�� تم تنفيذها بموجب معيار املراجعة ( 
  عل��ا.  عملھ ال���ة ال��ائية من املعلومات األخرى ال�� نفذ املراجع 

 متطلبات توثيق خاصة

). و�حتوي ا��دول التا�� ع�� إشارات ألرقام الفقرات ال�� تنص ع�� ٢٣٠تحتوي العديد من املعاي�� ع�� متطلبات توثيق خاصة �ساعد �� توضيح متطلبات معيار املراجعة (
 لقائمة التالية.عدم وجود متطلبات توثيق أخرى �� املعاي�� بخالف املدرجة �� اهذا متطلبات توثيق خاصة �� املعاي��. وال �ع�� 

 ٢-١٦/١الش�ل 

 الفقرات العنوان معيار املراجعة

 ١٢-١٠ االتفاق ع�� شروط ارتباطات املراجعة ٢١٠

 ٢٥، ٢٤ رقابة ا��ودة ملراجعة القوائم املالية ٢٢٠

 ال�ل توثيق أعمال املراجعة ٢٣٠

 ٤٧-٤٤ مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية ٢٤٠

ث ٢٥٠  ٢٩ مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم املالية )(اُ��دَّ

 ٢٣ االتصال بامل�لف�ن با��وكمة ٢٦٠

 ١٢ التخطيط ملراجعة القوائم املالية ٣٠٠
 ٣٢ التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري وتقييمها من خالل فهم امل�شأة و��ئ��ا ٣١٥

 ١٤ تخطيط وتنفيذ املراجعةاألهمية ال�س�ية عند  ٣٢٠
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مة ٣٣٠  ٣٠-٢٨ استجابات املراجع للمخاطر املقيَّ

 ١٥ تقو�م التحر�فات املُك�شفة خالل املراجعة ٤٥٠
 ٢٣ مراجعة التقديرات ا��اس�ية، بما �� ذلك التقديرات ا��اس�ية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة ٥٤٠

 ٢٨ األطراف ذات العالقة ٥٥٠
 ٥٠ عمليات مراجعة القوائم املالية للمجموعة (بما �� ذلك عمل مراج�� م�ونات ا��موعة) -اعتبارات خاصة  ٦٠٠

 ٣٧، ٣٦ استخدام عمل املراجع�ن الداخلي�ن ٦١٠

 ١٨ اإلبالغ عن األمور الرئ�سة للمراجعة �� تقر�ر املراجع املستقل ٧٠١

 ٢٤-٢١ األخرى مسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات  ٧٢٠

 تنظيم ملف املراجعة ٢ /١٦

موحدة عددًا من املزايا، مثل  من ب�ن األمور ال�� ت�ناولها السياسات املطبقة ع�� مستوى املكتب، تنظيم ملف املراجعة وفهرستھ. و�حقق اتباع من�� م�سق �ستخدم فهرسة
 ما ي��:

  ب�ن أعضاء فر�ق املراجعة؛التمك�ن من العثور �سهولة ع�� أوراق عمل محددة وتبادلها فيما 
 ؛ت�س�� فحص امللفات من قبل مختلف الفاحص�ن مثل املدير والشر�ك املسؤول عن االرتباط وفاحص رقابة جودة االرتباط ومتا��� رقابة ا��ودة 
 توف�� اال�ساق ب�ن ملفات املراجعة داخل املكتب؛ 
 وخطأ اإلحاالت املرجعية وعدم وضوح مالحظات الفحص. املساعدة �� مهام رقابة ا��ودة مثل التحقق من غياب التوقيعات 

 وعندمجلدات ومجلدات فرعية.  و�تم تنظيم وثائق أعمال املراجعة �� أقسام عمل منطقية باستخدام نظام للفهرسة. و�ذا �ان امللف إلك��ونيًا، فقد ت�ون الفهرسة �� ش�ل
 مًا مرجعيًا فر�دًا يرتبط مباشرة بالفهرس العام للملف.إ�شاء �ل وثيقة من وثائق أعمال املراجعة، يتم إعطاؤها رق

 الوثيقة خاللها أثناء آلية املراجعة.و�حتوي الش�ل أدناه ع�� مثال�ن موجز�ن للفهرسة ا��تملة مللف املراجعة. و�جّمع املثال األول الوثائق طبقًا للمرحلة ال�� تم إعداد 
املراجعة (�� امللفات الورقية) يتم أرشف��ا عادًة بالقرب من أع�� امللف لسهولة الرجوع إل��ا. و�جّمع الفهرس الثا�ي الوثائق حسب وُ�الَحظ أن الوثائق ا��اصة بمرحلة إنجاز 

اظ بجميع الوثائق املتعلقة م االحتفا��وانب ا��اصة بالقوائم املالية مثل املبالغ املستحقة الدفع واملبالغ املستحقة التحصيل واملبيعات وما إ�� ذلك. و�� هذا امللف، يت
الوثائق حسب مراحل آلية بتقييم مخاطر ا��زون واالستجابة لها �� الفصل ا��اص با��زون. وثمة خيار ثالث يتم فيھ ا��مع ب�ن كال الن���ن بحيث يتم تنظيم �عض 

 املراجعة والبعض اآلخر حسب ا��وانب ا��اصة بالقوائم املالية.
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 ١-١٦/٢الش�ل 

 حسب مراحل املراجعةالف�رسة 
 (اقتباسات من الف�رس)

 الف�رسة حسب ا��وانب ا��اصة بالقوائم املالية
 (اقتباسات من الف�رس)

 القوائم املالية وتقر�ر املراجع ٢٠٠-١٠٠

 اإلقرارات الضر��ية وما إ�� ذلك. ٣٠٠-٢٠١

مثل املذكرات املتعلقة بالقرارات املهمة وقوائم  متممات امللف ٤٠٠-٣٠١
 التحقق وخطابات إفادات اإلدارة

، بما �� ذلك اس��اتيجية املراجعة التخطيط للمراجعة ٥٠٠–٤٠١
 واألهمية ال�س�ية

 ، بما �� ذلك فهم امل�شأة والرقابة الداخليةتقييم ا��اطر ٦٠٠–٥٠١

، بما �� ذلك خطط املراجعة التفصيلية االستجابة للمخاطر ٧٠٠–٦٠١
 بالقوائم املاليةمصنفة حسب ا��وانب ا��اصة 

 مثل مواز�ن املراجعة والتقار�ر الوثائق الداعمة األخرى  ٧٩٩–٧٠١

ُطر التقر�ر املا�� ٨٠٠
ُ
 أ

 القوائم املالية وتقر�ر املراجع ١٠
 املذكرات وقوائم التحقق وغ��ها املتممة للملف ١١
 االس��اتيجية العامة للمراجعة ١٢
 األهمية ال�س�ية ١٥

 النقد أ
 التحصيلاملبالغ املستحقة  ج
 ا��زون د

 املبالغ املستحقة الدفع ب ب
 الديون طو�لة األجل دد
 اإليرادات ٢٠
 املش��يات ٣٠
 الرواتب ٤٠
 الضرائب ٥٠

 األحداث الالحقة ١٠٠
 االل��امات ا��تملة ١٢٠
 الوثائق الداعمة األخرى مثل مواز�ن املراجعة والتقار�ر ١٥٠

 املراجعةاألسئلة الشا�عة املتعلقة بتوثيق أعمال  ٣ /١٦

 �شمل األسئلة الشا�عة املتعلقة بتوثيق أعمال املراجعة ما ي��.

 ١-١٦/٣الش�ل 

 اإلجابة السؤال

 ما لم تنص األنظمة أو اللوائح ع�� خالف ذلك، فإن وثائق أعمال املراجعة �عد مل�ًا ملكتب املراجعة. من املالك مللف املراجعة؟

�ل يلزم حفظ ��� من 
تم ��الت امل�شأة ال�� 
التحقق م��ا �� ملف 

 املراجعة؟

�ة للمعامالت/ اإلجراءات ال�� تم التحقق م��ا، بحيث يمكن إعادة تنفيذ األعمال أو التحري عن  ال. �ل ما يلزم هو �عض ا��صائص املمّ�ِ
�ة:  االست�ناءات عند الضرورة. و�شمل ا��صائص املمّ�ِ

 ت التفاصيل؛املعامالت الفر�دة ا��اصة باختبارا رقامالتوار�خ وأ •
 اليومية)؛دف�� نطاق اإلجراء ومجتمع العينة املستخدم (أي جميع قيود اليومية ال�� تز�د عن مبلغ محدد ��  •
 ؛ب�ن وحدا��امصدر العينات املن��ية ونقطة بداي��ا واملدى الفاصل  •
 الوظيفية وتوار�خ االستفسارات؛فيما يخص االستفسار من املوظف�ن، أسماء املوظف�ن الذين تم االستفسار م��م ومسميا��م  •
فيما يخص املالحظات، اآللية أو املسألة ال�� خضعت للمالحظة واألفراد ذوو الصلة ومسؤوليات �ل م��م وم�ان وتوقيت تنفيذ  •

 إجراء املالحظة.
 ذلك مناسبًا. ومع ذلك، قد يتم تضم�ن مستخلصات أو ��� من ��الت امل�شأة (مثل العقود واالتفاقيات املهمة) إذا اعُت��



 املفاهيم الرئ�سية -ا��زء األول  ،عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة �دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �

٢٠٠ 

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اإلجابة السؤال

�ل يلزم التوقيع ع�� �ل 
صفحة �� ملف املراجعة، 

وتأر�خ�ا، من ال��ص الذي 
قام بإعداد�ا ثم من 
ال��ص الذي قام 

 بفحص�ا؟

تحمل فر�ق االرتباط للمساءلة.  هوالتوقيع ع�� أوراق العمل (ممن قام بأعمال املراجعة وممن قام بفحصها) الغرض من ضابط ال. إن 
ولكن هذا ال �ع�� ضرورة التوقيع ع�� �ل صفحة �� ملف أوراق العمل وتأر�خها. فع�� س�يل املثال، يمكن إيراد ما يدل ع�� اإلعداد 

دين) حدة أو جزء �� امللف بدًال من �ل صفحة. و�ستلزم إعداد أوراق العمل (عادًة ع�� مستوى املساعو والفحص ل�ل قسم أو 
وفحصها التفصي�� (عادًة ع�� مستوى املدراء) التوقيع ع�� �ل قسم أو وحدة أو جزء �� أوراق العمل، فيما قد �ستلزم الفحص العام 

 (ع�� مستوى الشر�اء) النظر فقط �� األقسام الرئ�سية للملف ال�� ت�ناول ا��اطر املهمة أو األح�ام املهنية املهمة ال�� تم اتخاذها.

�ل يلزم توثيق جميع 
واستخدام عتبارات اال 

 ؟يةاألح�ام امل�ن

ال. فل�س من الضروري أو العم�� للمراجع توثيق �ل أمر تم النظر فيھ أو �ل حكم م�� تم اتخاذه. بل وحدها األمور املهمة واألح�ام 
 املهمة ال�� تم اتخاذها �شأن تلك األمور أثناء املراجعة �� ما يلزم توثيقھ.

توثيق األمور واألح�ام املهمة است�تاجات املراجع، و�عزز جودة األح�ام. و�مكن تحقيق ذلك �� الغالب من خالل إعداد مذكرات  و�شرح
 بالقضايا املهمة عند االن��اء من املراجعة.

�ل يلزم االحتفاظ 
باملسودات األولية للقوائم 

املالية �� حال وجود عدم 
ا�ساق جو�ري بي��ا و��ن 

 املالية ال��ائية؟ القوائم

 ال. ال يوجد متطلب باإلبقاء ع�� الوثائق غ�� ال��يحة أو ال�� تم االستعاضة ع��ا.

�ل من الضروري توثيق 
عدم االل��ام بمتطلبات 

معاي�� املراجعة غ�� املنطبقة 
�� حقيقة األمر ع�� 

 املراجعة؟

ال�� ُ�عد "ذات صلة"، إال �� ظروف است�نائية. وُ�عد املعيار غ�� ذي صلة ال. يتع�ن االل��ام ب�ل متطلب من متطلبات معاي�� املراجعة 
 عندما ي�ون املعيار بال�امل غ�� منطبق، أو عندما ي�ون أحد متطلبات املعاي�� مشروطًا والشرط غ�� متحقق.

 متطلبات توثيق خاصة ٤ /١٦

 تقييم ا��اطر

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

ع�� املراجع أن ُيضّمن �� توثيقھ ألعمال املراجعة، فيما يتعلق بفهم املراجع للم�شأة و��ئ��ا وتقييم مخاطر التحر�ف ا��وهري يجب  ٢٤٠/٤٤
 )، ما ي��:٣١٥وفقًا ملتطلبات معيار املراجعة (

ية �عّرض القوائم املالية للتحر�ف القرارات املهمة ال�� تم التوصل إل��ا أثناء املناقشة ب�ن أعضاء فر�ق االرتباط، فيما يتعلق بقابل )أ(
 ا��وهري �س�ب الغش؛

 مخاطر التحر�ف ا��وهري �س�ب الغش، ال�� تم التعرف عل��ا وتم تقييمها، ع�� مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات. )ب(

اإليرادات ال ينطبق �� ظل ظروف إذا خلص املراجع إ�� أن االف��اض املسبق بوجود خطر تحر�ف جوهري �س�ب الغش يتعلق بإثبات  ٢٤٠/٤٧
ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة أسباب ذلك االست�تاج.  االرتباط، فيجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ

ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة ما ي��: ٣٠٠/١٢  يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ
 االس��اتيجية العامة للمراجعة؛ )أ(
 خطة املراجعة؛ )ب(
ع�� االس��اتيجية العامة للمراجعة أو خطة املراجعة خالل ارتباط املراجعة، وأسباب مثل تلك أي �غي��ات مهمة تم إدخالها  )ج(

 )٢١أ–١٨التغي��ات. (راجع: الفقرات أ
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

ن �� توثيقھ ألعمال املراجعة ما ي��: ٣١٥/٣٢  يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ
 ، والقرارات املهمة ال�� تم التوصل إل��ا؛١٠املناقشة ب�ن أعضاء فر�ق االرتباط، م�� �انت مطلو�ة بمقت��� الفقرة  )أ(
و�ل م�ون  ١١العناصر األساسية للفهم الذي تم التوصل إليھ فيما يتعلق ب�ل جانب من جوانب امل�شأة و��ئ��ا ا��ددة �� الفقرة  )ب(

الفهم من خاللها؛ و�جراءات ؛ ومصادر املعلومات ال�� تم التوصل إ�� هذا ٢٤-١٤من م�ونات الرقابة الداخلية ا��ددة �� الفقرات 
ذة؛  تقييم ا��اطر املُنفَّ

مخاطر التحر�ف ا��وهري ال�� تم التعرف عل��ا وتم تقييمها ع�� مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات وفقًا ملتطلبات الفقرة  )ج(
 ؛٢٥

هم �شأ��ا، ن�يجًة للمتطلبات الواردة �� ا��اطر ال�� تم التعرف عل��ا، وأدوات الرقابة ذات العالقة ال�� توصل املراجع إ�� ف )د(
 )١٥٦أ–١٥٣. (راجع: الفقرات أ٣٠-٢٧الفقرات 

 �شمل توثيق أعمال املراجعة عادًة البنود املدرجة أدناه.

 ١-١٦/٤الش�ل 

 مالحظات مرحلة تقييم ا��اطر

 .(قبول العالقة مع العميل) إجراءات ما قبل االرتباط 
 وآداب املهنة. التقييمات املتعلقة باالستقالل 
 .شروط االرتباط 
 .اعتبارات األهمية ال�س�ية 
 .االس��اتيجية العامة للمراجعة 
 .مناقشات فر�ق املراجعة، بما ف��ا األسباب ا��تملة للتحر�ف ا��وهري �س�ب الغش 
 .إجراءات تقييم ا��اطر ال�� تم تنفيذها، ونتائجها 
 عل��ا (عمومًا وع�� مستوى اإلقرارات)، بناًء ع�� فهم امل�شأة  مخاطر التحر�ف ا��وهري املقّيمة ال�� تم التعرف

 الذي تم التوصل إليھ والرقابة الداخلية ذات الصلة (إن وجدت).
 .ا��اطر املهمة 
 .االتصال باإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة 

تذّكر تحديث الوثائق ا��اصة بتقييم 
 ا��اطر تبعًا ملا ي��:

عل��ا أي مخاطر جديدة يتم التعرف  •
 الحقًا أثناء املراجعة؛

التغي��ات الالزمة �� تقييمات  •
ا��اطر أو األهمية ال�س�ية ال�� تم 

تحديدها ن�يجة لتنفيذ إجراءات 
 املراجعة اإلضافية.

 االستجابة للمخاطر

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 املنفذة، يجب ع�� املراجع ���يل:عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة  ٢٣٠/٩
�ة للبنود أو األمور ا��اصة ال�� تم اختبارها؛ (راجع: الفقرة أ )أ(  )١٢ا��صائص املمّ�ِ
 َمن قام ب�نفيذ أعمال املراجعة وتار�خ االن��اء من هذه األعمال؛ )ب(
 )١٣َمن قام بفحص أعمال املراجعة املنفذة، وتار�خ هذا الفحص ومداه. (راجع: الفقرة أ )ج(

ن ما ي�� �� توثيقھ ألعمال املراجعة فيما يتعلق باستجاباتھ ��اطر التحر�ف ا��وهري املُقّيمة، وفقًا ملت ٢٤٠/٤٥ طلبات يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ
 ):٣٣٠معيار املراجعة (

مة للتحر�ف ا��وهري �س�ب الغش ع�� مستوى القوائم املالية، وطبيعة )أ( وتوقيت ومدى  االستجابات العامة للمخاطر املُقيَّ
مة للتحر�ف ا��وهري �س�ب الغش ع�� مستوى اإلقرارات؛  إجراءات املراجعة، وعالقة تلك اإلجراءات با��اطر املُقيَّ

 نتائج إجراءات املراجعة، بما �� ذلك تلك اإلجراءات املصممة ملواجهة خطر تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة. )ب(
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ن ��  ٣٣٠/٢٨  توثيقھ ألعمال املراجعة ما ي��:يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ
االستجابات العامة ��اطر التحر�ف ا��وهري املقّيمة ع�� مستوى القوائم املالية، وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة  )أ(

 اإلضافية املنفذة؛
 عالقة تلك اإلجراءات با��اطر املقيمة ع�� مستوى اإلقرارات؛ )ب(
 )٦٣الست�تاجات إذا �انت تلك النتائج غ�� وا��ة. (راجع: الفقرة أنتائج إجراءات املراجعة، بما �� ذلك ا )ج(

�� يجب أن يو�� توثيق املراجع أن املعلومات الواردة �� القوائم املالية تضا�� أو تتطابق مع ال��الت ا��اس�ية ال�� �س�ند إل��ا، بما  ٣٣٠/٣٠
املعلومات من داخل أو خارج دف�� األستاذ العام ودفاتر األستاذ ذلك مضاهاة أو مطابقة اإلفصاحات، سواء تم ا��صول ع�� تلك 

 املساعدة.

 �شمل توثيق أعمال املراجعة عادًة البنود أدناه.

 ٢-١٦/٤الش�ل 

 مالحظات مرحلة االستجابة للمخاطر

 ت�ناول:ال�� راجعة املخطة  .١
 جميع ا��وانب ذات األهمية ال�س�ية �� القوائم املالية؛ 
  ا��وهري املقّيمة ع�� مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات؛مخاطر التحر�ف 
 مة؛ ة ال�� �ستجيب للمخاطر املقيَّ  طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية املنفذَّ
 .ا��اطر املهمة ال�� تم التعرف عل��ا 

 طبيعة ومدى املشاورات مع اآلخر�ن. .٢
 .هااختبار ال�� تم  اتفيما يتعلق باإلقرار  أهمية وطبيعة األدلة ال�� تم ا��صول عل��ا .٣
. ��ا متا�عة أي است�ناءات أو انحرافاتال�� تم كيفية الشرح وا�� للنتائج ال�� تم ا��صول عل��ا من االختبار، و  .٤

 و�شمل هذا:
 أساس االختبار؛ 
 اختيار مجتمع العينة؛ 
 م؛  مستوى ا��طر املقيَّ
 ة البداية.املدى الفاصل ب�ن وحدات العينة واختيار نقط 

 التصرفات املتخذة ن�يجة إلجراءات املراجعة ال�� �ش�� إ��: .٥
 وجود حاجة لتعديل إجراءات املراجعة ا��طط لها؛ أو 
 احتمال وجود تحر�فات جوهر�ة؛ أو 
  ذكرها �� القوائم املالية؛ أوتم إغفال معلومات 
  التقر�ر املا��.وجود أوجھ قصور مهمة �� الرقابة الداخلية املطبقة ع�� إعداد 

 ع�� االس��اتيجية العامة للمراجعة. ، إن وجدت،التغي��ات الالزمة .٦
 األح�ام املهنية املهمة ال�� تم تطبيقها ع�� األمور املهمة أثناء تنفيذ العمل وتقو�م النتائج. .٧
 املناقشات مع اإلدارة �شأن األمور املهمة. .٨
مة وكيفية التأكد من ��ة املعلومات األساسية املذكرات والتحليالت وتفاصيل االف��اضات املستخد .٩

 املستخدمة.
اإلحاالت املرجعية إ�� الوثائق الداعمة واألدلة ال�� تث�ت أن القوائم املالية تضا�� أو تطابق ال��الت ا��اس�ية  .١٠

 األساسية.

يجب أن ت�ون وثائق أعمال املراجعة قائمة 
بذا��ا وغنية عن أي تفس��ات شفو�ة. انظر 

 .�املراجع ا��ب�الوارد أدناه �شأن  النقاش

و�لزم تو�� ا��ذر عند اختيار مجتمع العينة 
 ال��يح لإلقرار قيد االختبار.

الت من �� ��ٌ� �� امللف حفظ أن تُ وال يلزم 
، ولكن يتع�ن العميل ال�� تم فحصها مادياً 

�ة، مثل رقم أو  ذكر �عض ا��صائص املمّ�ِ
ألي ��ص تار�خ أو ما إ�� ذلك، ح�� ي�س�� 

 إعادة تنفيذ االختبار عند اللزوم.
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ة يجب ع�� املراجع توثيق املناقشات ال�� تناولت األمور املهمة مع اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة وغ��هم، بما �� ذلك طبيعة األمور املهم ٢٣٠/١٠
 )١٤حدوث هذه املناقشات، وأطراف النقاش. (راجع: الفقرة أ ال�� تمت مناقش��ا، وتوقيت

إذا �عرف املراجع ع�� معلومات ال ت�سق مع االست�تاج ال��ا�ي الذي تم التوصل إليھ �شأن أمر مهم، فيجب عليھ توثيق كيفية التعامل  ٢٣٠/١١
 )١٥مع عدم اال�ساق. (راجع: الفقرة أ

است�نائية، أنھ من الضروري ا��روج عن متطلب ذي صلة نص عليھ أحد معاي�� املراجعة، فيجب عليھ إذا رأى املراجع، �� ظروف  ٢٣٠/١٢
 )١٩، أ١٨توثيق كيفية تحقيق إجراءات املراجعة البديلة ال�� تم تنفيذها لهدف ذلك املتطلب، وأسباب ا��روج عنھ. (راجع: الفقرت�ن أ

ن �� توثيقھ  ٢٤٠/٤٦ ألعمال املراجعة البالغات املتعلقة بالغش ال�� تم إرسالها إ�� اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة يجب ع�� املراجع أن ُيضّمِ
 والسلطات التنظيمية وغ��هم.

 يحتوي الش�ل التا�� ع�� قائمة بوثائق أعمال املراجعة املعتادة ال�� تتعلق بمرحلة إعداد التقر�ر أو استكمال امللف.

 ٣-١٦/٤الش�ل 

 مالحظات إعداد التقر�ر

 .برامج املراجعة املكتملة 
 :(أي التوقيعات وقوائم التحقق وما إ�� ذلك) األدلة ع�� فحص امللف 

 فحص تفصي�� (فحص املدير/املشرف)؛ –
 فحص الشر�ك املسؤول عن االرتباط؛ –
 فحص رقابة جودة االرتباط، عند االقتضاء. –

  ال��ائية.املعلومات غ�� امل�سقة أو املتعارضة مع االست�تاجات 
 .(أي التعديالت ال�� تمت) م��ص باألثر املا�� لألخطاء غ�� املعدلة ال�� تم تحديدها، واستجابة اإلدارة 
 .التحر�فات غ�� التافهة ال�� لم يتم ت��يحها 
 :األمور املهمة الناشئة 

 التصرفات املتخذة لعالجها (بما �� ذلك األدلة اإلضافية ال�� تم ا��صول عل��ا)؛ –
 الست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا.أساس ا –

  تقديم مساعدة (إذا �ان مسموحًا بذلك بموجب متطلبات االستقالل) �� إعداد مسودة القوائم املالية، يتم إذا تم
 مع اإلدارة الستعراض محتوى القوائم. و�شمل هذا:تمت توضيح طبيعة املناقشات ال�� 

 ؛تمتتوار�خ املناقشات ال��  –
 املقدمة �شأن تطبيق املبادئ ا��اس�ية املعقدة؛التفس��ات  –
 األسئلة الرئ�سية ال�� طرح��ا اإلدارة. –

 ) ٧٠١عند االقتضاء، تحديد األمور الرئ�سة للمراجعة وفقًا ملعيار املراجعة.( 
  نة �� التقر�ر السنوي أو الوثائق عند االقتضاء، اإلجراءات املنجزة وال���ة ال��ائية من املعلومات األخرى املُضمَّ

 األخرى ال�� أصدر��ا اإلدارة وال�� �شتمل ع�� القوائم املالية.
 .ة من القوائم املالية وتقر�ر املراجع، ور�طها عن طر�ق إحاالت مرجعية بفصول ملف املراجعة��� 
 دف ذلك أسباب أي خروج عن متطلبات معاي�� املراجعة ذات الصلة، واإلجراءات البديلة ال�� تم تنفيذها لتحقيق ه

 املتطلب.

يتم تدو�ن املناقشات الشفو�ة ال�� تمت 
مع اإلدارة �شأن األمور املهمة و�تم 

���يل استجابات اإلدارة. ومن شأن هذا 
أن �ساعد �� ضمان احتواء وثائق أعمال 

املراجعة ع�� األساس املنطقي ��ميع 
 القرارات املهمة املتخذة.

و�تم تضم�ن ��� من رسائل ال��يد 
�و�ي أو الرسائل النصية ذات الصلة اإللك�

 املتبادلة مع العميل �شأن األمور املهمة.
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 .أية وثائق إلنجاز االرتباط يتطل��ا املكتب 
 .ة من جميع االتصاالت ال�� تمت مع اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة��� 
  باستكمال امللف).تار�خ تقر�ر املراجعة وتار�خ االن��اء من التوثيق (انظر النقاش أدناه املتعلق 

 

 املراجع ا��ب�� ٥ /١٦

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
يجب ع�� املراجع القيام بتوثيق أعمال املراجعة ع�� نحٍو يكفي لتمك�ن أي مراجع خب��، لم تكن لھ صلة �� السابق باملراجعة، من  ٢٣٠/٨

 )١٧، أ١٦، أ٥أ–٢فهم ما ي��: (راجع: الفقرات أ
ومدى إجراءات املراجعة املنفذة لالل��ام بمعاي�� املراجعة واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة؛ (راجع:  طبيعة وتوقيت )أ(

 )٧، أ٦الفقرت�ن أ
 نتائج إجراءات املراجعة املنفذة، وأدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا؛ )ب(
ل إل��ا �شأن هذه األمور واألح�ام املهنية املهمة ال�� تم األمور املهمة ال�� ظهرت أثناء املراجعة واالست�تاجات ال�� تم التوص )ج(

 )١١أ–٨اتخاذها �� س�يل التوصل إ�� تلك االست�تاجات. (راجع: الفقرات أ

 شفو�ة):فس��ات ي�ب�� توثيق أعمال املراجعة ع�� نحو يمّكن أي مراجع خب��، لم تكن لھ صلة �� السابق باملراجعة، من فهم ما ي�� (أي دون ا��اجة إ�� ت
 طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة املنفذة لالل��ام باملتطلبات النظامية والتنظيمية واملهنية املنطبقة؛ 
 نتائج إجراءات املراجعة وأدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا؛ 
 .طبيعة األمور املهمة ال�� �شأت واالست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا 

 الوثائق اإللك��ونية ٦ /١٦

إ�� اس�بدال) ملفات االرتباط الورقية بملفات إلك��ونية. و�� �عض ا��االت، بالرغم من تنفيذ العمل وفحصھ  طر�قهاامت العديد من م�اتب ا��اسبة باس�بدال (أو �� �� ق
لوثائق/النماذج �� ش�ل رق��، و�تم إجراء م�� إلك��و�ي ل��الت �ا ال��ل الدائم للعمل الذي تم تنفيذه. و�تم إ�شاء اأ� إلك��ونيًا، يتم االحتفاظ بامللفات الورقية باعتبار

 العميل، و�تم تخز�ن جميع البيانات إلك��ونيًا. وال يتم طباعة ذلك ع�� ورق إال �عد االن��اء من جميع األعمال وفحصها.

 و�وجد نوعان من الوثائق اإللك��ونية:
 وثائق العمل ا��اري؛ 
 .وثائق املعلومات الثابتة 

 وثائق العمل ا��اري 

يتم إعدادها وتحدي��ا خالل التقدم �� املراجعة. ومن أمثل��ا، نماذج املراجعة وقوالب ا��طابات الفارغة، واملعلومات ال�� تجددة املعلومات املتتألف وثائق العمل ا��اري من 
املنطقية، وسياسات املكتب، واإلجراءات ال���يصية، والبيانات املالية واملعلومات واالف��اضات املتعلقة بالصناعة ومؤشرات األداء الرئ�سية، واالست�يانات، وا��ططات 

ه املعلومات غالبًا �� تطبيقات برمجية وغ��ها من األمور ا��اصة بالف��ة السابقة ال�� قد يتم استخدامها �� تنفيذ اإلجراءات التحليلية خالل الف��ة ا��الية. و�تم تضم�ن هذ
 ت مراجعة إلك��ونية.وأدوا

 وثائق املعلومات الثابتة

اجة الرجوع إل��ا �� السنوات القادمة. و�جب تتألف املعلومات الثابتة من وثائق امللف ال��ائية، مثل القوائم املالية وأوراق العمل املكتملة، ال�� لن تتغ�� وال�� قد �ستد�� ا��
 �ساعد ع�� اس��جاع املعلومات �سهولة �� السنوات الالحقة. االحتفاظ بالوثائق ال��ائية أو الثابتة �� صورة
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 القديمةا��اسب برامج 

. فقد ال يمكن فتح امللف للملفات قد يؤدي ترك املعلومات بت�سيق �ستخدمھ أحد التطبيقات ال��مجية إ�� ظهور مشكالت �� حال تحديث التطبيق ال��م�� بت�سيق جديد
). و�متاز هذا PDFمن التطبيق ال��م�� القديم. وللتغلب ع�� هذه املش�لة، تحتفظ العديد من امل�اتب اآلن بوثائقها ال��ائية بت�سيق ( القديم ما لم يتم االحتفاظ ب���ة

 الوثائق ال��ائية.بقبول واستخدام ا��هات ا���ومية وم�اتب ا��اسبة حول العالم. و��ب�� أن تنص سياسات املكتب ع�� عدم جواز التحر�ر ��  يالت�سيق بأنھ قد حظ

 مزايا األتمتة

ن االحتفاظ بملفات املراجعة �� صورة إلك��ونية من تنفيذ �عض املهام اإلدار�ة آليًا، و�وفر املز�د من املرونة ألعضاء فر�ق اال   رتباط. فع�� س�يل املثال:يمّكِ
 يمكن الوصول إ�� أوراق عمل محددة مباشرة من الفهرس؛ 
 عيدة؛أماكن س�ندات أو االطالع عل��ا �سهولة مع أ��اص آخر�ن �� يمكن مشاركة امللفات وامل� 
 يمكن إ�شاء مجلدات ووثائق مراجعة جديدة أو إعادة �سمي��ا أو نقلها أو ���ها أو حذفها من الفهرس؛ 
  وتحديد أماكن الوثائق الرئ�سية؛يمكن طي الفهرس املفّصل إلظهار ش�لھ العام، أو يمكن توسيعھ حسب ا��اجة، مما ي�سر رؤ�ة الصورة ال�املة 
 يمكن منح املس�ندات املهمة أسماًء مخصصة. وقد �ساعد هذا أعضاء الفر�ق اآلخر�ن من معرفة محتوى املس�ند من اسمھ؛ 
  وتوقيعات املعد والفاحص؛يمكن إجراء مهام الفحص �ش�ل آ�� مثل التحقق من �امل امللف أو من جزء منھ للوصول إ�� االست�ناءات ومالحظات الفحص البارزة 
 ستطيع أعضاء فر�ق االرتباط مشاركة وثائق امللف عن طر�ق استخدام أدوات إلك��ونية ل���يل الدخول وا��روج؛� 
 يمكن حماية وثائق معينة ب�لمات مرور لتعز�ز أم��ا؛ 
 .يمكن قصر الوصول إ�� امللفات ع�� العامل�ن املصرح لهم 

 � أوراق العملاستخدام األدوات اإللك��ونية �

 توجد ثالثة مبادئ مهمة يلزم مراعا��ا عند استخدام األدوات اإللك��ونية �� إعداد أوراق العمل:
 أن جميع متطلبات معاي�� املراجعة ال تزال منطبقة؛ 
  .و�دارة التطبيق (بما �� ذلك  وأمن البيانات، رور)،هذا أمورًا مثل إم�انية الوصول (مثل الوصول ب�لمات املو�شمل أن امللفات اإللك��ونية تتطلب إدارة إلك��ونية

ت�بعها ��  التغي��ات ال�� س�تماملتعلقة بقرارات ال)، واإلجراءات الروتي�ية لل��� االحتياطي، وحقوق التحر�ر، وأماكن التخز�ن، و�جراءات الفحص، و عليھ التدر�ب
 ؛املراجعة الضروري لت�بع ساراملامللفات لتوف�� 

 االحتفاظ املكتب ا��اصة بل��ائية (جميع الوثائق ال�� يلزم االحتفاظ ��ا لدعم رأي املراجعة) يجب االحتفاظ ��ا و�تاحة الوصول إل��ا وفقًا لسياسات أن الوثائق ا
 بامللفات.

 استكمال امللف ٧ /١٦

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
إجراءات مراجعة جديدة أو املز�د من إجراءات املراجعة، أو إذا توصل إ�� است�تاجات إذا قام املراجع، �� ظروف است�نائية، ب�نفيذ  ٢٣٠/١٣

 )٢٠جديدة �عد تار�خ تقر�ره، فيجب عليھ توثيق ما ي��: (راجع: الفقرة أ
 الظروف ال�� تمت مواجه��ا؛ )أ(
��ا، واالست�تاجات ال�� تم التوصل إجراءات املراجعة ا��ديدة أو الزائدة ال�� تم تنفيذها، وأدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل )ب(

 إل��ا، وتأث��ها ع�� تقر�ر املراجع؛
توقيت إدخال التغي��ات الناجمة عن ذلك ع�� توثيق أعمال املراجعة، وتوقيت مراجع��ا، والقائم بإدخال التغي��ات والقائم  )ج(

 بمراجع��ا.

املراجعة واستكمال اآللية اإلدار�ة ��مع ملف املراجعة ال��ا�ي �� الوقت يجب ع�� املراجع جمع توثيقھ ألعمال املراجعة �� ملف  ٢٣٠/١٤
 )٢٢، أ٢١املناسب �عد تار�خ تقر�ر املراجع. (راجع: الفقرت�ن أ
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 �عد االن��اء من جمع ملف املراجعة ال��ا�ي، ال يجوز للمراجع حذف أو التخلص من أي وثائق ألعمال املراجعة من أي نوع قبل ان��اء ٢٣٠/١٥

 )٢٣املدة املقررة لالحتفاظ ��ا. (راجع: الفقرة أ
، حيث يجد املراجع ضرورة إلدخال �عديل ع�� التوثيق القائم ألعمال املراجعة، أو ١٣�� ظروف أخرى غ�� تلك املشار إل��ا �� الفقرة  ٢٣٠/١٦

عليھ �غض النظر عن طبيعة التعديالت أو  إضافة توثيق جديد ألعمال املراجعة �عد االن��اء من جمع ملف املراجعة ال��ا�ي، يجب
 )٢٤اإلضافات توثيق ما ي��: (راجع: الفقرة أ

 األسباب ا��ددة إلجراء هذه التعديالت أو اإلضافات؛ )أ(
 توقيت إجراء هذه التعديالت ومراجع��ا والقائم بذلك. )ب(

 ال �ستمر املسؤولية املتعلقة بالس�� ل��صول ع�� املز�د من أدلة املراجعة.يدل تأر�خ تقر�ر املراجع ع�� االن��اء من أعمال املراجعة. و�عد ذلك التار�خ، 

يومًا بحد أق��� من تار�خ  ٦٠ا��ّد الزم�� املناسب الستكمال جمع ملف املراجعة ال��ا�ي �بلغ عادة و�عد تار�خ تقر�ر املراجعة، يتم ا��مع ال��ا�ي مللفات املراجعة �� حينھ. و 
 ) للمز�د من التفاصيل.١�� �� الش�ل التا��. راجع معيار رقابة ا��ودة (تقر�ر املراجع. وهذا مو 

 ١-١٦/٧الش�ل 

 
 إجراء �غي��ات �� ملف املراجعة

 فيما ي�� املتطلبات الواجب اتباعها عند إجراء �غي��ات �� ملف املراجعة.

  

 يوماً  ٦٠

١ 
ب�ن تار�خ تقر�ر املراجعة وتار�خ 

 االن��اء من التوثيق

٢ 
�عد تار�خ االن��اء من 

 التوثيق

تار�خ 
تقر�ر 

 املراجعة

االن��اء من 
 جمع امللف

 اإلطار الزم��
 امللفتخز�ن 
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 ٢-١٦/٧الش�ل 

 املتطلبات التوار�خ الف��ة

 ب�ن ١
تار�خ تقر�ر املراجعة وتار�خ 

 االن��اء من التوثيق

 فيما يخص التغي��ات اإلدار�ة:
املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا، ومن قام بإعداد �ل وثيقة ومن قام بفحصها، وأية مذكرات توثيق طبيعة أدلة  •

 إضافية قد ت�ون مطلو�ة للملف؛
 حذف أو إلغاء الوثائق ال�� تم االستعاضة ع��ا؛ •
 ترت�ب وتجميع أوراق العمل و�ضافة اإلحاالت املرجعية؛ •
 ملية جمع امللف.باالن��اء من ع املتعلقةالتوقيع ع�� قوائم التحقق  •

فيما يخص التغي��ات �� أدلة املراجعة أو االست�تاجات ال�� تم التوصل إل��ا، ي�ب�� إعداد وثائق إضافية ت�ناول ثالث 
 قضايا رئ�سية:

 توقيت إجراء هذه اإلضافات، وفحصها (عند االقتضاء)، والقائم�ن بذلك؛ •
 األسباب ا��ددة لهذه اإلضافات؛ •
 جد، ع�� است�تاجات املراجعة.تأث�� اإلضافات، إن و  •

 �عد ٢
 تار�خ االن��اء من التوثيق

 ال يجوز حذف أي توثيق أو إلغائھ من ملف املراجعة إ�� ح�ن انقضاء مدة االحتفاظ بامللفات ا��اصة باملكتب.

تار�خ االن��اء �عديالت) ع�� توثيق أعمال املراجعة �عد إجراء إضافات (بما �� ذلك  دخالوعندما ي�ون من الضروري إ
) ١من التوثيق، ي�ب�� تناول الثالث قضايا الرئ�سية املتعلقة بالتغي��ات �� أدلة املراجعة، املو��ة �� الف��ة رقم (

 أعاله، �غض النظر عن نوع اإلضافات.
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 معاي�� املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل
 املتطلبات واالعتبارات املتعلقة بما ي��:

 ت�و�ن رأي �� القوائم املالية؛ •
 .ةمناسب بصورةُمصاغًا  ةإعداد تقر�ر مراجع •

٧٠١، ٧٠٠ 

 

 ١-١٧/٠الش�ل 

 

 ال�شاط الغرض ١التوثيق

 
 مالحظات:

 ) لالطالع ع�� قائمة أك�� تفصيًال بالتوثيق املطلوب.٢٣٠. راجع معيار املراجعة (١
 مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.)) عملية ٣٠٠. ُ�عد التخطيط (معيار املراجعة (٢

  

 القرارات املهمة
 رأي املراجعة املوقع

تم ا��صول تقو�م أدلة املراجعة ال�� 
 عل��ا

 إعداد تقر�ر املراجع

تحديد أعمال املراجعة اإلضافية 
 (إن وجدت) ال�� يلزم تنفيذها

عوامل ا��طر و�جراءات املراجعة ا��ديدة/ال�� تم 
 إعادة النظر ف��ا 

 التغ��ات �� األهمية ال�س�ية
 االتصاالت �شأن نتائج املراجعة

املراجعة ال�� تم االست�تاجات املتعلقة بإجراءات 
 تنفيذها

ت�و�ن رأي بناًء ع�� نتائج 
 املراجعة

ر�ر
تق

د ال
دا

إع
 

حاجة هل توجد 
 ؟ألعمال إضافية

 �عم

 ال

 
 
 
 

 ت�و�ن رأي �� القوائم املالية .١٧

 العودة إ��
 ٢تقييم ا��اطر
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 أ�داف املعيار رقم الفقرة
 تتمثل أهداف املراجع فيما ي��: ٧٠٠/٦

 ت�و�ن رأي �� القوائم املالية اس�نادًا إ�� تقو�م االست�تاجات املست�بطة من أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا؛ )أ(
 إبداء ذلك الرأي �ش�ٍل وا�� من خالل تقر�ر مكتوب. )ب(

 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� الفقرة رقم

 ألغراض معاي�� املراجعة، ت�ون للمصط��ات اآلتية املعا�ي املبّ�نة أدناه: ٧٠٠/٧
 القوائم املالية ذات الغرض العام: قوائم مالية معدة وفقًا إلطار ذي غرض عام. )أ(
املش��كة من املعلومات املالية لقطاع واسع من املستخدم�ن. اإلطار ذو الغرض العام: إطار تقر�ر ما�� مصمم لتلبية االحتياجات  )ب(

  و�مكن أن ي�ون إطار التقر�ر املا�� إطار عرض عادل أو إطار ال��ام.
 وُ�ستخدم مصط�� "إطار العرض العادل" لإلشارة إ�� إطار تقر�ر ما�� يتطلب االل��ام بمتطلبات هذا اإلطار إضافة إ�� ما ي��:

ضمنًا، أنھ لتحقيق العرض العادل للقوائم املالية، قد ي�ون من الضروري لإلدارة أن تقدم إفصاحات يقّر، صراحًة أو  )١(
 تتعدى تلك املطلو�ة ع�� وجھ التحديد بموجب اإلطار؛ أو

يقر صراحًة أنھ قد ي�ون من الضروري لإلدارة ا��روج عن متطلب من متطلبات اإلطار لتحقيق العرض العادل للقوائم  )٢(
 ومن املتوقع أال ي�ون مثل هذا ا��روج ضرور�ًا إال �� ظروف نادرة للغاية.املالية. 

و�ستخدم مصط�� "إطار االل��ام" لإلشارة إ�� إطار تقر�ر ما�� يتطلب االل��ام بمتطلبات اإلطار، لكنھ ال يحتوي ع�� اإلقرارات 
 ) أعاله.٢) أو (١الواردة �� البندين (

نھ املراجع عندما يتوصل إ�� أن القوائم املالية قد تم إعدادها، من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، رأي غ�� معدل: الرأي الذي �ع�� ع )ج(
 وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.

التقر�ر اإلشارة إ�� "القوائم املالية" �� هذا املعيار �ع�� "مجموعة �املة من القوائم املالية ذات الغرض العام". وتحدد متطلبات إطار  ٧٠٠/٨
 املا�� املنطبق عرض القوائم املالية وهي�لها ومحتواها، وما يمثل مجموعًة �املًة من القوائم املالية.

�ر املا�� اإلشارة إ�� "املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية" �� هذا املعيار �ع�� املعاي�� الدولية للتقر  ٧٠٠/٩
ن مجلس املعاي�� الدولية للمحاسبة واملعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية، واإلشارة إ�� "املعاي�� الدولية للمحاسبة �� الصادرة ع

 القطاع العام" �ع�� املعاي�� الدولية للمحاسبة �� القطاع العام الصادرة عن مجلس املعاي�� الدولية للمحاسبة �� القطاع العام.

 نظرة عامة ١ /١٧

ن رأي مراجعة، و�عداد تقر�ر مراجعة ا��طوة ال��ائية �� آلية املراجعة �� تقو�م أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا، والنظر �� أثر أي تحر�فات تم التعرف عل��ا، وت�و�
 مناسبة.ُمصاغًا بصورة 

 و��ناول هذا الفصل ما ي��:
  ��اإلطار ذي الغرض العام املصمم لتلبية االحتياجات املش��كة من املعلومات املالية لقطاع واسع من املستخدم�ن؛القوائم املالية املعّدة وفقًا ألحد أو كال نو 
 ل�� تم ا��صول عل��ا ت�و�ن رأي �شأن مجموعة �املة من القوائم املالية ذات الغرض العام. و�عتمد هذا ع�� تقو�م االست�تاجات املست�بطة من أدلة املراجعة ا

 )؛١٧/٣قسم (انظر ال
  ؛١٧/٣التعب�� بوضوح عن ذلك الرأي من خالل تقر�ر مكتوب يو�� أيضًا أساس ذلك الرأي (انظر القسم( 
  ؛١٧/٥مراجعة متطلبات إعداد التقر�ر املتعلقة باألمور الرئ�سة للمراجعة (انظر القسم( 
  ؛١٧/٦(انظر القسم املتطلب ع�� امل�شآت املدرجة باإلفصاح عن اسم الشر�ك املسؤول عن االرتباط( 
  ؛١٧/٧متطلبات إعداد التقر�ر األخرى، بما ف��ا ع�� س�يل املثال التقر�ر عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى (انظر القسم( 
  ؛١٧/٨اآلثار امل��تبة �� التقر�ر ن�يجة للمعلومات التكميلية املعروضة �� القوائم املالية (انظر القسم( 
 ١٧/٩سم �� التقر�ر عندما ي�ون املراجع مطالبًا بالتقر�ر عن االل��ام بمعاي�� مراجعة وطنية إضافة إ�� املعاي�� الدولية للمراجعة (انظر الق اآلثار امل��تبة.( 
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الرئ�سية ال�� تتعلق بتقر�ر املراجعة و�ش�� أيضًا و�قدم ا��طط التا�� م��صًا باملعاي�� ع�� العديد من معاي�� املراجعة. قد ي�ون إعداد التقر�ر املناسب معقدًا وقد ينطوي 
 إ�� موضع تناول �ل أمر �� هذا الدليل:

 املعاي�� الرئ�سية إلعداد تقر�ر املراجعة

 )٧٠٠معيار املراجعة (

 تكو�ن الرأي

      

 

معيار املراجعة 
)٧٠١( 

األمور الرئ�سة 
 للمراجعة

 

 

 معيار املراجعة
)٧٠٥( 

رأي التعديالت ع�� 
 املراجع

 

 

معيار املراجعة 
)٧٠٦( 

فقرات لفت االن�باه 
 وفقرات أمور أخرى 

 

معيار املراجعة 
)٥٧٠( 

�عز�ز تقر�ر املراجع 
فيما يتعلق 
 باالستمرار�ة

 

 

معيار املراجعة 
)٧١٠( 

املعلومات 
 املقارنة

 

معيار املراجعة 
)٧٢٠( 

 املعلومات األخرى 

 

 ١ا��زء 

 ١٧الفصل 

 ١٧/٥القسم 

 ٢ا��زء 

 ٢٣الفصل 

 ٢ا��زء 

 ٢٤الفصل 

 ١ا��زء 

 ١٤الفصل 

  ٢وا��زء 

 ٢٤الفصل 

 ٢ا��زء 

 ٢٥الفصل 

 ١ا��زء 

 ١٥الفصل 

 ١٥/٩القسم 

ر رئ�سة للمراجعة أو ال ُترفق بصفة عامة، فيما يخص عمليات مراجعة القوائم املالية للم�شآت الصغ��ة واملتوسطة ال�� تتم وفقًا ملعاي�� املراجعة، حيث ال ُ�عرض أمو 
فقرات، ع�� س�يل املثال للفت االن�باه أو ألمور  افةإلضة �� تقر�ر املراجع غ�� املعدل. و�طبيعة ا��ال، ست�ون هناك است�ناءات قياسيمعلومات أخرى، ست�ون الصيغة 

 أخرى �� التقر�ر.

 و�ساعد اال�ساق �� تقر�ر املراجع ��:
 عز�ز املصداقية �� السوق العاملي عن طر�ق ت�س�� التعرف ع�� عمليات املراجعة ال�� تمت وفقًا للمعاي�� املع��ف ��ا عامليًا؛� 
 عرف ع�� الظروف غ�� املعتادة (مثل التعديالت ع�� تقر�ر املراجع) عند حدو��ا.�عز�ز فهم املستخدم ومساعدتھ �� الت 

عن ت�و�ن الرأي. �� نفسها مراجعة القوائم املالية �� �عض الدول صيغة مختلفة لرأي املراجع. ومع ذلك، تظل مسؤولية املراجع ال�� تنظم وقد تفرض األنظمة أو اللوائح 
ة، ينظر املراجع �� خطر أن املستخدم�ن قد �س�ئون فهم التأكيد الذي تم الوصول إليھ. و�� حال وجود قياسيالصيغة عن الصيغة الدولية الوعند وجود اختالف كب�� �� 

 مثل هذا ا��طر، فقد يتم إضافة املز�د من التوضيح إ�� تقر�ر املراجع.
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ُطر التقر�ر املا�� ٢ /١٧
ُ

 أ

�� سياق إطار منطبق "ذي غرض عام". وهذا اإلطار هو إطار تقر�ر ما�� مصمم لتلبية االحتياجات املش��كة من املعلومات املالية  رأي املراجع �شأن القوائم املاليةيتم ت�و�ن 
ُطر املقبولة:

ُ
 لقطاع واسع من املستخدم�ن. و�شمل األ

 املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� للم�شآت الصغ��ة واملتوسطة؛ 
 ��؛املعاي�� الدولية للتقر�ر املا 
 .املعاي�� الدولية للمحاسبة �� القطاع العام 

ُطر ذات الغرض العام: "إطار العرض العادل" و"إطار االل��ام". وه
ُ
 �� الش�ل التا��. انمو��ما و�وجد نوعان من األ

 ١-١٧/٢الش�ل 

 الوصف اإلطار

 االل��ام بمتطلبات اإلطار، وأيضًا: إطار تقر�ر ما�� (مثل املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��) يتطلب إطار العرض العادل
يقّر، صراحًة أو ضمنًا، أنھ لتحقيق العرض العادل للقوائم املالية، قد ي�ون من الضروري لإلدارة أن تقدم إفصاحات تتعدى  )١

 تلك املطلو�ة ع�� وجھ التحديد بموجب اإلطار؛ أو
متطلبات اإلطار لتحقيق العرض العادل للقوائم املالية. يقر صراحًة أنھ قد ي�ون من الضروري لإلدارة ا��روج عن متطلب من  )٢

 ومن املتوقع أال ي�ون مثل هذا ا��روج ضرور�ًا إال �� ظروف نادرة للغاية.

و�قوم املراجع بالتقر�ر عّما إذا �انت القوائم املالية "�عرض �ش�ل عادل، من جميع ا��وانب ا��وهر�ة" أو "�عطي صورة حقيقية 
 ال�� ��دف القوائم املالية لعرضها. وعادلة" للمعلومات

) أعاله فيما يخص العرض ٢) أو (١إطار تقر�ر ما�� يتطلب االل��ام بمتطلبات اإلطار، لكنھ ال يحتوي ع�� اإلقرارات الواردة �� البندين ( إطار االل��ام
العادل. ومن أمثلة هذا النوع إطار التقر�ر املا�� الذي "العادل". وال يتع�ن ع�� املراجع تقو�م ما إذا �انت القوائم املالية تحقق العرض 

 يفرضھ نظام أو الئحة واملصمم لتلبية االحتياجات من املعلومات املالية لقطاع واسع من املستخدم�ن.

ة، من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، ع�� س�يل املثال، وفقاً  "لنظام الشر�ات ��  و�قوم املراجع بالتقر�ر عّما إذا �انت القوائم املالية ُمعدَّ
 الدولة (س)".

 وفيما ي�� ��رة القرار لت�و�ن رأي وفقًا لهذين النوع�ن من األطر ذات الغرض العام.
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 ٢-١٧/٢الش�ل 

 
، �ش�� رأي املراجع إ�� �ل من إطار العرض العادل واملتطلبات النظامية أو التنظيمية عندئذ�� �عض ا��االت، قد ي�ون املراجع مطالبًا بإجراء املراجعة وفقًا لكال اإلطار�ن. و 

 املنطبقة.

 املعاي�� الوطنية

املعاي�� الدولية للمراجعة ومعاي�� مراجعة وطنية عندما ال يوجد �عارض ب�ن متطلبات �لتا مجموع�� املعاي��. و�� حال وجود يمكن اإلشارة �� تقر�ر املراجع إ�� �ل من 
 وفقًا لها.د تقر�ر املراجع �عارض، ال �ش�� تقر�ر املراجع إال إ�� معاي�� املراجعة (إّما املعاي�� الدولية للمراجعة أو معاي�� املراجعة الوطنية) ال�� تم إعدا

) من املراجع إضافة قسم منفصل �� تقر�ره عندما يوجد عدم تأكد جوهري يتعلق باالستمرار�ة فيما تحظر �عض معاي�� ٥٧٠وع�� س�يل املثال، يتطلب معيار املراجعة (
 املراجعة الوطنية مثل هذه الفقرة.

  

                                                           
  املعاي�� الدولية للمراجعة، فإنھ لن توجد مجموعة أخرى من معاي�� املراجعة �� اململكة، مما �ع�� عدم انطباق هذه إبالتحول  للمراجع�ن وا��اسب�ندارة الهيئة السعودية إوفقًا لقرار مجلس ��

 .الفقرات ع�� الب�ئة ا��لية للمراجعة �� اململكة

ُطر التق
ُ
 ذات الغرض العام ر�ر املا��أ

 االل��ام العرض العادل

هل القوائم املالية معدة وفقًا 
 لإلطار املنطبق؟

�ل القوائم 
املالية "معروضة 

 �ش�ل عادل"؟

�ل القوائم 
مل��مة املالية 

 ؟باإلطار

إبالغ اإلش�االت إ�� اإلدارة 
 وامل�لف�ن با��وكمة

هل تم عالج  رأي املراجعة القيا��� رأي املراجعة القيا���
 اإلش�االت؟

 إجراء �غي��ات �� تقر�ر املراجع رأي مراجعة معدل

 ال

 ال ال

 ال

 �عم �عم

 �عم �عم
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 تكو�ن الرأي ٣ /١٧

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 �� القوائم املالية ت�و�ن رأي

�� يجب ع�� املراجع أن ُي�ّون رأيًا عّما إذا �انت القوائم املالية قد تم إعدادها من جميع ا��وانب ا��وهر�ة وفقًا إلطار التقر�ر املا ٧٠٠/١٠
 املنطبق.

معقول عّما إذا �انت القوائم املالية ك�ل تخلو يجب ع�� املراجع، من أجل ت�و�ن ذلك الرأي، أن �ست�تج ما إذا �ان قد توصل إ�� تأكيد  ٧٠٠/١١
 من التحر�ف ا��وهري، سواًء �س�ب غش أو خطأ. و�جب أن يأخذ هذا االست�تاج �� ا��سبان:

 )، ما إذا �ان قد تم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة؛٣٣٠است�تاج املراجع، وفقًا ملعيار املراجعة ( )أ(
 )، ما إذا �انت التحر�فات غ�� امل���ة ُ�َعد جوهر�ة، منفردة أو �� مجملها؛٤٥٠ ملعيار املراجعة (است�تاج املراجع، وفقاً  )ب(
 .١٥-١٢التقو�مات ال�� تتطل��ا الفقرات  )ج(

ة، من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، وفقًا ملتطلبات إطار التقر�ر  ٧٠٠/١٢ املا�� املنطبق. يجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �انت القوائم املالية ُمعدَّ
و�جب أن يتضمن هذا التقو�م النظر �� ا��وانب النوعية للممارسات ا��اس�ية ا��اصة بامل�شأة، بما �� ذلك املؤشرات ع�� وجود 

 )٣أ–١تح�� محتمل �� اج��ادات اإلدارة. (راجع: الفقرات أ

 يجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �انت:ع�� وجھ ا��صوص، و�� ضوء متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق،  ٧٠٠/١٣
القوائم املالية ُتف�� �ش�ل مناسب عن السياسات ا��اس�ية املهمة ا��تارة واملُطبقة. وعند إجراء هذا التقو�م، يجب ع��  )أ(

(راجع:  املراجع أن يأخذ �� ا��سبان مدى مالءمة السياسات ا��اس�ية للم�شأة، وما إذا �انت قد ُعرضت بطر�قة قابلة للفهم؛
 )٤الفقرة أ

 السياسات ا��اس�ية ا��تارة واملطبقة ُ�عّد م�سقة مع إطار التقر�ر املا�� املنطبق، وُ�عّد مناسبة؛ )ب(
 التقديرات ا��اس�ية ال�� أجر��ا اإلدارة ُ�عّد معقولة؛ )ج(
فهم. وعند إجراء هذا التقو�م، يجب املعلومات املعروضة �� القوائم املالية مالئمة، و�مكن االعتماد عل��ا، وقابلة للمقارنة وال )د(

 ع�� املراجع أن يأخذ �� ا��سبان ما ي��:
ما إذا �انت املعلومات ال�� �ان ي�ب�� تضمي��ا، قد تم تضمي��ا، وما إذا �انت تلك املعلومات مصنفة، ومجمعة أو مفصلة،  )١(

 ومم��ة �ش�ل مناسب.
ن طر�ق إدراج معلومات غ�� مالئمة، أو معلومات ت��ب الفهم ما إذا �ان العرض العام للقوائم املالية قد تم تقو�ضھ ع )٢(

 )٥السليم لألمور املف�� ع��ا. (راجع: الفقرة أ
القوائم املالية توفر إفصاحات �افية لتمك�ن املستخدم�ن املس��دف�ن من فهم تأث�� املعامالت واألحداث املهمة ع�� املعلومات  )ه(

 )٦رة أالواردة �� القوائم املالية؛ (راجع: الفق
 املصط��ات املستخدمة �� القوائم املالية، بما �� ذلك عنوان �ل قائمة مالية، ُ�َعد مناسبة. )و(

يجب أيضًا أن يتضمن ما إذا  ١٣و ١٢عندما ُ�عّد القوائم املالية وفقًا إلطار عرض عادل، فإن التقو�م املطلوب بموجب الفقرت�ن  ٧٠٠/١٤
العادل. و�جب أن يتضمن تقو�م املراجع ملا إذا �انت القوائم املالية تحقق العرض العادل النظر �انت القوائم املالية تحقق العرض 

 )٩أ-٧(راجع: الفقرات أ فيما ي��:
 العرض العام للقوائم املالية وهي�لها ومحتواها؛ )أ(
 دل.ما إذا �انت القوائم املالية �ع�� عن املعامالت واألحداث ال�� تمثلها بطر�قة تحقق العرض العا )ب(

–١٠يجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �انت القوائم املالية �ش�� إ�� إطار التقر�ر املا�� املنطبق أو تصفھ �ش�ٍل �اٍف. (راجع: الفقرات أ ٧٠٠/١٥
 )١٥أ

 ش�ل الرأي
ا��وهر�ة وفقًا إلطار التقر�ر يجب ع�� املراجع أن ُيبدي رأيًا غ�� معدل عندما �ست�تج أن القوائم املالية معدة من جميع ا��وانب  ٧٠٠/١٦

 املا�� املنطبق.
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 �� حالة: ٧٠٠/١٧

 است�تاج املراجع اس�نادًا إ�� أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا أن القوائم املالية ك�ل ال تخلو من التحر�ف ا��وهري؛ أو )أ(
أن القوائم املالية ك�ل تخلو من التحر�ف عدم قدرة املراجع ع�� ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة الست�تاج  )ب(

 ).٧٠٥فيجب ع�� املراجع �عديل الرأي �� تقر�ره وفقًا ملعيار املراجعة ( ا��وهري،
إذا �انت القوائم املالية املُعّدة وفقًا ملتطلبات إطار عرض عادل ال تحقق العرض العادل، فيجب ع�� املراجع مناقشة األمر مع  ٧٠٠/١٨

تحديد ما إذا �ان من الضروري  -بناًء ع�� متطلبات إطار التقر�ر املا�� املنطبق والكيفية ال�� تم ��ا حل األمر-عليھ اإلدارة، و�جب 
 )١٦). (راجع: الفقرة أ٧٠٥�عديل الرأي �� تقر�ر املراجع وفقًا ملعيار املراجعة (

ملراجع ل�س مطالبًا بتقو�م ما إذا �انت القوائم املالية تحقق العرض العادل. عندما ت�ون القوائم املالية ُمعدةَّ وفقًا إلطار ال��ام، فإن ا ٧٠٠/١٩
ومع ذلك، و�� ظروف نادرة للغاية، إذا است�تج املراجع أن تلك القوائم املالية مضللة، فيجب عليھ مناقشة األمر مع اإلدارة، و�جب 

عن ذلك �� تقر�ره، وتحديد كيفية القيام ��ذا اإلبالغ. (راجع: الفقرة  تحديد ما إذا �ان ي�ب�� اإلبالغ -بناًء ع�� كيفية حل األمر-عليھ 
 )١٧أ

 القوائم وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق، ع�� النحو املو�� �� الش�ل أدناه.من إعداد املراجع  يتحققعند ت�و�ن الرأي، يلزم أن 

 ١-١٧/٣الش�ل 

 االعتبارات

 تكو�ن رأي املراجعة
 

 ال�س�يةاأل�مية 

 است�تاج ما إذا �انت:
 .األهمية ال�س�ية ال تزال مناسبة �� سياق النتائج املالية الفعلية للم�شأة 
  التحر�فات غ�� امل���ة (بما ف��ا التحر�فات غ�� امل���ة فيما يتعلق بالف��ات السابقة)، سواًء منفردة أو �� مجملها، قد

 ))٤٥٠(تؤدي إ�� تحر�ف جوهري. (معيار املراجعة 

 أدلة املراجعة
 ) ٥٠٠هل تم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة؟ (معيار املراجعة(( 
  ��اإلدارة معقولة؟ أعد��اهل التقديرات ا��اس�ية ال 
  املراجعة؟هل اإلجراءات التحليلية ال�� تم تنفيذها �� أو قرب ��اية املراجعة تؤ�د االست�تاجات ال�� ت�ّونت أثناء 

 السياسات ا��اس�ية
  ؟ �شمل هذا النظر �� ال�� تم اختيارها وتطبيقهاهل القوائم املالية ُتف�� �ش�ل مناسب عن السياسات ا��اس�ية املهمة

 مدى مالءمة السياسات ا��اس�ية للم�شأة وما إذا �انت قد ُعرضت بطر�قة قابلة للفهم.  
  إطار التقر�ر املا�� املنطبق، ومناسبة �� ظل الظروف القائمة؟هل السياسات ا��اس�ية م�سقة مع 
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 االعتبارات

 إفصاحات القوائم املالية (تا�ع) تكو�ن رأي املراجعة
  ؟تصفھهل القوائم املالية �ش�� إ�� إطار التقر�ر املنطبق أو 
 املنطبق؟ م جميع إفصاحات القوائم املالية ال�� يتطل��ا إطار التقر�ر املا��يهل تم تقد 
 بما �� ذلك عنوان �ل قائمة مالية؟مناسبة هل املصط��ات املستخدمة �� القوائم املالية ، 
  هل املعلومات املعروضة مالئمة و�مكن االعتماد عل��ا وقابلة للمقارنة والفهم؟ �شمل هذا النظر فيما إذا �انت املعلومات

ا �انت جميع املعلومات ال�� ي�ب�� تضمي��ا قد تم تضمي��ا. ع�� نحو مناسب، وما إذ ومم��ة مصنفة ومجمعة أو مفصلة
و�شمل أيضًا النظر فيما إذا �ان العرض العام قد تم تقو�ضھ بإدراج معلومات غ�� مالئمة أو معلومات ت��ب الفهم السليم 

 لألمور املف�� ع��ا.
 فهم تأث��ات املعامالت واألحداث املهمة ع��  هل القوائم املالية توفر إفصاحات �افية لتمك�ن املستخدم�ن املس��دف�ن من

 املعلومات الواردة �� القوائم املالية؟

ُطر العرض العادل
ُ
 أ
  هل العرض العام والش�ل وا��توى (بما �� ذلك اإلفصاحات �� اإليضاحات) �ع�� بصدق عن املعامالت واألحداث األساسية

هل توجد حاجة لتقديم إفصاحات خالف تلك ال�� يتطل��ا ف، متحققاً  ذلك يكنوفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؟ و�ذا لم 
 اإلطار ع�� وجھ التحديد لضمان العرض العادل؟

  هل القوائم املالية، �عد أي �عديالت أجر��ا اإلدارة ن�يجة لعملية املراجعة، ت�سق مع الفهم الذي تم التوصل إليھ �شأن
 امل�شأة و��ئ��ا؟

ُطر االل��ام
ُ
 أ
 .هل القوائم املالية مضللة؟ هذا غ�� مر�� إال �� ظروف نادرة للغاية 

 بناًء ع�� نتائج التقو�مات املذ�ورة أعاله، يحدد املراجع الش�ل املناسب لتقر�ر املراجعة (غ�� معدل أو معدل) �� ظل الظروف القائمة.

 فإ��ا ال �غ�� أو �غ�� عن �عديالت الرأي ال�� تتطل��ا ظروف ارتباط املراجعة ذي الصلة.�� حال تضم�ن أمور رئ�سة للمراجعة �� تقر�ر املراجعة،  م��وظة:

 إبداء الرأي

 يتع�ن ع�� املراجع إبداء رأي بناًء ع�� نتائج املراجعة وتقو�م العرض العام للقوائم املالية، بما ف��ا اإلفصاحات.

 الرأي غ�� املعدل

املراجع أن القوائم املالية معروضة، من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، (أو �عطي صورة حقيقية وعادلة لـ ...) وفقًا إلطار التقر�ر املا��  يتم إبداء رأي غ�� معدل عندما �ست�تج
 املنطبق. (�عتمد صيغة الرأي ع�� ما إذا �ان املراجع �عد تقر�ره وفقًا إلطار عرض عادل أو إطار ال��ام).

 الرأي املعدل

 )) عندما �ست�تج املراجع، اس�نادًا إ�� أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا:٧٠٥(معيار املراجعة (يتم إبداء رأي معدل 
 أن القوائم املالية ك�ل ال تخلو من التحر�ف ا��وهري؛ أو )أ(
 وهري.أنھ ال يمكن ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة الست�تاج أن القوائم املالية ك�ل تخلو من التحر�ف ا�� )ب(

 و�وجد ثالثة أنواع من اآلراء املعدلة:
 الرأي املتحفظ؛ .١
 الرأي املعارض؛ .٢
 االمتناع عن إبداء رأي. .٣
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 )) كيفية تأثر نوع الرأي الذي س�تم إبداؤه بحكم املراجع فيما يتعلق بما ي��:٧٠٥من معيار املراجعة ( ١و�و�� الش�ل التا�� (املقت�س من الفقرة أ
 نا��� عنھ التعديل؛طبيعة األمر ال 
 .مدى ان�شار تأث��اتھ أو تأث��اتھ ا��تملة �� القوائم املالية 

 ٢-١٧/٣الش�ل 

 حكم املراجع �شأن مدى ان�شار التأث��ات أو التأث��ات ا��تملة �� القوائم املالية طبيعة األمر النا��� عنھ التعديل

 جو�ري ومن�شر جو�ري ولكنھ غ�� من�شر 

 رأي معارض رأي متحفظ محرفة �ش�ٍل جو�ري القوائم املالية 

عدم القدرة ع�� ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة 
 املراجعة املناسبة

 االمتناع عن إبداء رأي رأي متحفظ

 و�و�� الش�ل التا�� االستخدام املناسب ألنواع التعديل الثالثة:

 ٣-١٧/٣الش�ل 

 الصيغة التطبيق النوع

التأث�� جوهر�ًا ولكنھ غ�� من�شر �� القوائم املالية. ينطبق هذا عندما ي�ون  الرأي املتحفظ
 عندما:

  يتم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ولكن املراجع
�ست�تج وجود تحر�فات ُ�عد، منفردة أو �� مجملها، جوهر�ة بال�سبة 

 أو لك��ا غ�� من�شرة؛و للقوائم املالية 
  ي�ون املراجع غ�� قادر ع�� ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة

�ست�تج املراجع أن التأث��ات ا��تملة و املناسبة ال�� �ش�ل أساسًا للرأي. 
 قدع�� القوائم املالية �س�ب التحر�فات غ�� املك�شفة، إن وجدت، 

 ت�ون جوهر�ة ولك��ا غ�� من�شرة.

مر (أو "�� رأينا، و�است�ناء تأث��ات األ 
) املو�� �� ١التأث��ات ا��تملة لألمر

قسم "أساس الرأي املتحفظ" الوارد �� 
تقر�رنا، فإن القوائم املالية املرفقة 

 �عرض �ش�ل عادل ..."

 عندما ت�ون تأث��ات التحر�فات جوهر�ة ومن�شرة ع�� السواء. الرأي املعارض

املراجعة املناسبة ولكن ينطبق هذا عندما يتم ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة 
املراجع �ست�تج أن التحر�فات، منفردة أو �� مجملها، ُ�عّد جوهر�ة وأيضًا 

 من�شرة �� القوائم املالية.

"�� رأينا، ونظرًا ألهمية األمر الذي تمت 
مناقشتھ �� قسم "أساس الرأي املعارض" 

الوارد �� تقر�رنا، فإن القوائم املالية 
 عادل ..."املرفقة ال �عرض �ش�ل 

عندما يمكن أن ي�ون التأث�� ا��تمل للتحر�فات غ�� املك�شفة، إن وجدت،  االمتناع عن إبداء رأي
 جوهر�ًا ومن�شرًا ع�� السواء.

ينطبق هذا عندما ي�ون املراجع غ�� قادٍر ع�� ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة 
املراجعة املناسبة ال�� �ش�ل أساسًا للرأي، و�ست�تج أن التأث��ات ا��تملة 

ت�ون جوهر�ة وأيضًا  قد�س�ب التحر�فات غ�� املك�شفة، إن وجدت، 
ون من غ�� املمكن من�شرة. و�نطبق هذا أيضًا �� ظروف نادرة للغاية عندما ي�

الية "نحن ال نبدي رأيًا �� القوائم امل
املرفقة. فنظرًا ألهمية األمر املو�� �� 

قسم "أساس االمتناع عن إبداء رأي" 
الوارد �� تقر�رنا، فإننا لم نتمكن من 

ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة 

                                                           
 تتم اإلشارة إ�� "التأث��ات ا��تملة" فقط عندما: ١

 ادر ع�� تحديد التأث��ات، أوي�ون املراجع غ�� ق 

 .ي�ون من غ�� املمكن عمليًا تحديد ��م التأث��ات 
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 الصيغة التطبيق النوع
ت�و�ن رأي �س�ب التفاعل ا��تمل ��االت عدم تأكد متعددة وتأث��ها 

 ال��اك�� ا��تمل ع�� القوائم املالية.

من أدلة املراجعة �شأن  و�نطبق هذا ح�� عندما يحصل املراجع ع�� ما يكفي
 من حاالت عدم التأكد. ع�� حدة�ل حالة 

املناسبة لتوف�� أساس إلبداء رأي مراجعة 
 �� هذه القوائم املالية".

ولكن، �� حاالت حًا باال���اب) وعدم إصدار رأي. تناع عن إبداء رأي هو اال���اب من املراجعة بال�لية (عندما ي�ون مسمو والبديل الوحيد عن إصدار رأي معارض أو االم
 معينة، ال ُ�سمح باال���اب وفقًا ألنظمة ولوائح الدولة.

 و�� أدناه.وعندما يتع�ن إبداء رأي معدل، يتم تقديم التفاصيل �� فقرة �عنوان "أساس التعديل" ع�� النحو امل

 ٤-١٧/٣الش�ل 

 

 الغرض فقرة أساس التعديل
توضيح تفاصيل التعديل �� قسم منفصل �عد قسم الرأي مباشرة �� تقر�ر املراجع. و�أ�ي هذا القسم تحت عنوان "أساس الرأي 

 املتحفظ" أو "أساس الرأي املعارض" أو "أساس االمتناع عن إبداء رأي".

 الصيغة
 (حسب االقتضاء) ع�� ما ي��: يحتوي القسم

 وصف لألمر النا��� عنھ التعديل؛ 
 �إفصاحات كمية) �� القوائم املالية، وصف للتأث��ات ا��تملة ذلك  ف ا��وهري بمبالغ محددة (بما ��عندما يتعلق التحر

ا تحديد ���م التأث��ات �س�ب التحر�ف ا��وهري الذي يتعلق باملبالغ ا��ددة، وتحديد ���م تلك التأث��ات. وقد �شمل هذ
ع�� أرصدة ا��سابات وفئات املعامالت واإلفصاحات املتأثرة، إضافة إ�� التأث�� الواقع ع�� الدخل قبل الضر�بة وصا�� الدخل 

 وحقوق امللكية؛
 عند االقتضاء، عبارة تفيد بأنھ من غ�� املمكن عمليًا تحديد ��م التأث��ات املالية؛ 
 ��وهري بإفصاحات وصفية، شرح لكيفية تحر�ف اإلفصاحات؛عندما يتعلق التحر�ف ا 
  إذا طبيعة املعلومات ال�� تم إغفال ذكرها إال إذا �انت اإلفصاحات غ�� متاحة �سهولة أو لم يتم إعدادها من قبل اإلدارة أو

 �انت س�شغل ح��ًا كب��ًا دون داٍع �� التقر�ر؛
 فية ومناسبة؛أسباب عدم القدرة ع�� ا��صول ع�� أدلة مراجعة �ا 
  وصف ��ميع األمور ال�� تم التعرف عل��ا ال�� �انت س�تطلب �عديًال ع�� رأي املراجع. �� تلك ا��االت النادرة ال�� تظهر ف��ا

أمور متعددة، ال ي��ر الرأي املعارض أو االمتناع عن إبداء رأي فيما يتعلق بأمر مع�ن إغفال ذكر األمور األخرى ال�� �انت 
 يل تقر�ر املراجع.س�تطلب �عد

اإليضاحات املرفقة بالقوائم 
 املالية

قد �ش�� املراجع �� قسم "أساس التعديل" إ�� نقاش أك�� تفصيًال �شأن األمر النا��� عنھ التعديل، �� أحد اإليضاحات املرفقة بالقوائم 
 املالية.

 التعديالت ع�� تقر�ر املراجع.ي�ناول الفصل الثالث والعشرون، �� ا��زء الثا�ي، من هذا الدليل موضوع 

 اإلبالغات اإلضافية �� تقر�ر املراجع

 �� ظروف معينة، قد يرى املراجع أنھ من الضروري إضافة فقرات إضافية للفت ان�باه املستخدم إ�� أمور معينة �� تقر�ر املراجع.

 الفقرات ال�� قد يتم إضاف��ا إ�� تقر�ر املراجع. و�و�� الش�ل التا�� نو��
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 ٥-١٧/٣الش�ل 

 أمثلة التطبيق نوع الفقرة

لفت االن�باه إ�� أمور م�مة تم اإلفصاح ع��ا بالفعل �ش�ل سليم �� القوائم  لفت االن�باه
 املالية.

�� أمور معروضة/مف�� ع��ا �� القوائم املالية وع�� قدر من األهمية مما 
 للقوائم املالية. �نيجعلها أساسية لفهم املستخدم

  التأكد املتعلق بدعاوى قضائية أو عدم
إجراءات تنظيمية است�نائية، واألحداث 
الالحقة، وال�وارث الكب��ة، وأوجھ عدم 

اال�ساق وحاالت عدم التأكد األخرى املهمة، 
والتطبيق املبكر (�� حال السماح بھ) ملعاي�� 

 ا��اسبة ا��ديدة.

لكن لم يتم اإلفصاح ع��ا و أمور ذات صلة بف�م املستخدم لوظيفة املراجعة  أمر آخر
 �� القوائم املالية.

�� أي أمور (بخالف تلك املعروضة أو املف�� ع��ا �� القوائم املالية) ُ�عد ذات 
 صلة بفهم املستخدم�ن للمراجعة و/أو مسؤوليات املراجع و/أو تقر�ر املراجع.

  عدم قدرة املراجع ع�� اال���اب من
التأث�� ان�شار االرتباط، ع�� الرغم من 

ع�� ا��صول ع�� ما  تھا��تمل لعدم قدر 
يكفي من أدلة املراجعة املناسبة �س�ب قيد 

 فرضتھ اإلدارة ع�� نطاق املراجعة.

  قد تتطلب األنظمة أو اللوائح أو املمارسات
سمح لھ املتعارف عل��ا من املراجع، أو قد �

 بالتوسع �� شرح أمور إضافية.

  وجود قيود ع�� توز�ع تقر�ر املراجع عندما
 ي�ون موجهًا ملستخدم�ن �عي��م.

 وال ُ�عد فقرة لفت االن�باه بديًال عن:

 عديل رأي املراجعة عند ا��اجة؛ أو� 

 .تقديم اإلدارة لإلفصاحات املطلو�ة �� القوائم املالية 

 لهذه الفقرة. إدراج فقرة لفت ان�باه أو فقرة أمر آخر �� تقر�ره، يجب عليھ أوًال إبالغ اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة ��ذا التوقع والصيغة املق��حةوعندما يتوقع املراجع 

 اه و/أو فقرة أمر آخر �� تقر�ر املراجع.و�قدم الفصل الرا�ع والعشرون، �� ا��زء الثا�ي، من هذا الدليل املز�د من اإلرشادات �شأن اإلدراج ا��تمل لفقرة لفت االن�ب

 ش�ل وصيغة تقر�ر املراجع ٤ /١٧

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 تقر�ر املراجع

 )١٩، أ١٨يجب أن ي�ون تقر�ر املراجع مكتو�ًا. (راجع: الفقرت�ن أ ٧٠٠/٢٠
 تقر�ر املراجع عن عمليات املراجعة ال�� تمت وفقًا ملعاي�� املراجعة

 العنوان

 )٢٠يجب أن ي�ون لتقر�ر املراجع عنوان �ش�� بوضوح إ�� أنھ تقر�ر املراجع املستقل. (راجع: الفقرة أ ٧٠٠/٢١

 ا��اطبون بالتقر�ر

 )٢١يجب أن ي�ون تقر�ر املراجع موجهًا �ش�ل مناسب، ع�� أساس ظروف االرتباط. (راجع: الفقرة أ ٧٠٠/٢٢
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 رأي املراجع

 يحتوي القسم األول من تقر�ر املراجع ع�� رأي املراجع، و�جب أن ي�ون عنوانھ هو "الرأي".يجب أن  ٧٠٠/٢٣

 يجب أيضًا �� قسم الرأي الوارد �� تقر�ر املراجع: ٧٠٠/٢٤
 تحديد امل�شأة ال�� تمت مراجعة قوائمها املالية؛  )أ(
 النص ع�� أن القوائم املالية قد تمت مراجع��ا؛  )ب(
 تحديد عنوان �ل قائمة تضمن��ا القوائم املالية؛  )ج(
 اإلشارة إ�� اإليضاحات، بما �� ذلك م��ص السياسات ا��اس�ية املهمة؛  )د(
 )٢٣، أ٢٢تحديد التار�خ أو الف��ة ال�� �غط��ا �ل قائمة مالية تضمن��ا القوائم املالية. (راجع: الفقرت�ن أ )ه(

القوائم املالية املعدة وفقًا إلطار عرض عادل، فإن رأي املراجع يجب أن �ستخدم إحدى العبارت�ن اآلت�ت�ن، عند إبداء رأي غ�� معدل ��  ٧٠٠/٢٥
 اللت�ن ُينظر إل��ما ع�� أ��ما مت�افئتان، ما لم تتطلب األنظمة أو اللوائح خالف ذلك:

وفقًا لـ [إطار التقر�ر املا�� املنطبق]، […] وهر�ة، و�� رأينا، فإن القوائم املالية املرفقة �عرض �ش�ل عادل، من جميع ا��وانب ا�� )أ(
 أو

(راجع: الفقرات  وفقًا لـ [إطار التقر�ر املا�� املنطبق].[…] و�� رأينا، فإن القوائم املالية املرفقة، �عطي صورة حقيقية وعادلة لـ  )ب(
 )٣١أ–٢٤أ

ة، من عند إبداء رأي غ�� معدل �� القوائم املالية املعدة وفقًا  ٧٠٠/٢٦ إلطار ال��ام، يجب أن ي�ون رأي املراجع أن القوائم املالية املرفقة ُمعدَّ
 )٣١أ–٢٦جميع ا��وانب ا��وهر�ة، وفقًا لـ [إطار التقر�ر املا�� املنطبق]. (راجع: الفقرات أ

الدولية للتقر�ر املا�� املعتمدة �� اململكة العر�ية إذا �انت اإلشارة إ�� إطار التقر�ر املا�� املنطبق �� رأي املراجع ل�ست إ�� املعاي��  ٧٠٠/٢٧
السعودية، الصادرة عن مجلس املعاي�� الدولية للمحاسبة، أو املعاي�� الدولية للمحاسبة �� القطاع العام، الصادرة عن مجلس 

 إلطار.املعاي�� الدولية للمحاسبة �� القطاع العام، فيجب أن يحدد رأي املراجع الدولة املُ�شئة لهذا ا

 أساس الرأي
 )٣٢(راجع: الفقرة أ يجب أن يتضمن تقر�ر املراجع قسمًا، �عد قسم الرأي مباشرًة، �عنوان "أساس الرأي": ٧٠٠/٢٨

 )٣٣ينص ع�� أن املراجعة تمت وفقًا للمعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية؛ (راجع: الفقرة أ )أ(
 �ش�� إ�� القسم من تقر�ر املراجع، الذي يو�� مسؤوليات املراجع بموجب معاي�� املراجعة؛  )ب(
يتضمن عبارة بأن املراجع مستقل عن امل�شأة، وفقًا للمتطلبات املسلكية ذات الصلة املتعلقة باملراجعة، وأنھ قد أو��  )ج(

العبارة الدولة املُ�شئة للمتطلبات املسلكية ذات الصلة، أو بمسؤولياتھ املسلكية األخرى وفقًا لهذه املتطلبات. و�جب أن تحدد 
 )٣٩أ–٣٤�ش�� إ�� قواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية؛ (راجع: الفقرات أ

 لرأيھ.ينص ع�� ما إذا �ان املراجع �عتقد أن أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا ُ�عّد �افية ومناسبة لتوف�� أساس   )د(

 االستمرار�ة

 ).٥٧٠عند االقتضاء، يجب ع�� املراجع أن ُ�عّد تقر�ره وفقًا ملعيار املراجعة ( ٧٠٠/٢٩

 من هذا الدليل. ١٧/٥تتعلقان باألمور الرئ�سة للمراجعة وقد تم تناولهما �� القسم  ٣١و ٣٠الفقرتان  م��وظة:

 املسؤوليات عن القوائم املالية

يتضمن تقر�ر املراجع قسمًا �عنوان "مسؤوليات اإلدارة عن القوائم املالية". و�جب أن �ستخدم تقر�ر املراجع املصط�� يجب أن  ٧٠٠/٣٣
ناسبة املناسب �� سياق اإلطار القانو�ي �� الدولة املعنية، وال يلزم أن �ش�� تحديدًا إ�� "اإلدارة". و�� �عض الدول، قد ت�ون اإلشارة امل

 )٤٤�وكمة. (راجع: الفقرة أإ�� امل�لف�ن با�



 املفاهيم الرئ�سية -ا��زء األول  ،عمليات مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة �دليل استخدام املعاي�� الدولية للمراجعة �

٢٢٠ 

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 )٤٨أ–٤٥يجب أن يصف هذا القسم من تقر�ر املراجع مسؤولية اإلدارة عن: (راجع: الفقرات أ ٧٠٠/٣٤

ائم إعداد القوائم املالية وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق، وعن الرقابة الداخلية ال�� تراها اإلدارة ضرور�ة لتمكي��ا من إعداد قو  )أ(
 من التحر�ف ا��وهري سواًء �س�ب غش أو خطأ؛ مالية خالية

تقييم قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة وما إذا �ان استخدام أساس االستمرار�ة �� ا��اسبة مناسبًا، باإلضافة إ��  )ب(
ذا التقييم وصفًا اإلفصاح عن األمور املتعلقة باالستمرار�ة، �� حالة االنطباق. و�جب أن يتضمن توضيح مسؤولية اإلدارة عن ه

 )٤٨ل��االت ال�� ي�ون من املناسب ف��ا استخدام أساس االستمرار�ة �� ا��اسبة. (راجع: الفقرة أ

يجب أن يحدد هذا القسم من تقر�ر املراجع أيضًا املسؤول�ن عن اإلشراف ع�� آلية التقر�ر املا��، عندما يختلف املسؤولون عن ذلك  ٧٠٠/٣٥
ن أوفوا  أعاله. و�� هذه ا��الة، يجب أن �ش�� عنوان هذا القسم أيضًا إ�� "امل�لف�ن  ٣٤باملسؤوليات املب�نة �� الفقرة اإلشراف عمَّ

 )٤٩با��وكمة" أو إ�� املصط�� الذي ُ�عّد مناسبًا �� سياق اإلطار النظامي �� الدولة املعنية. (راجع: الفقرة أ

ة وفقاً  ٧٠٠/٣٦  إلطار عرض عادل، فإن وصف املسؤوليات عن القوائم املالية �� تقر�ر املراجع، يجب أن �ش�� عندما ت�ون القوائم املالية ُمعدَّ
إ�� "اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم املالية" أو "إعداد القوائم املالية ال�� �عطي صورة حقيقية وعادلة"، حسب مقت��� ا��ال 

 �� ظل الظروف القائمة.

 مراجعة القوائم املاليةمسؤوليات املراجع عن 
 يجب أن يتضمن تقر�ر املراجع قسمًا �عنوان "مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية". ٧٠٠/٣٧

 )٥٠يجب �� هذا القسم من تقر�ر املراجع: (راجع: الفقرة أ ٧٠٠/٣٨
 النص ع�� أن أهداف املراجع ��: )أ(

 املالية ك�ل تخلو من التحر�ف ا��وهري، سواًء �س�ب غش أو خطأ؛الوصول إ�� تأكيد معقول عّما إذا �انت القوائم  )١(
 )٥١إصدار تقر�ر املراجع الذي يتضمن رأي املراجع. (راجع: الفقرة أ  )٢(

النص ع�� أن التأكيد املعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، لكنھ ال يضمن أن املراجعة ال�� تم القيام ��ا وفقًا ملعاي�� املراجعة  )ب(
 �ل تحر�ف جوهري م�� �ان موجودًا؛ستكشف دائمًا عن 

 النص ع�� أن التحر�فات يمكن أن ت�شأ عن غش أو خطأ، إضافة إ�� أحد األمر�ن اآلتي�ن: )ج(
توضيح أ��ا ُ�عّد جوهر�ة إذا �ان من املتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو �� مجملها، ع�� القرارات االقتصادية ال��  )١(

 ه القوائم املالية؛ أويتخذها املستخدمون ع�� أساس هذ
 )٥٣تقديم �عر�ف أو وصف لألهمية ال�س�ية وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق. (راجع: الفقرة أ )٢(



٢٢١ 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 )٥٠يجب أيضًا �� قسم مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية الوارد �� تقر�ر املراجع: (راجع: الفقرة أ ٧٠٠/٣٩

امل�� و�حافظ ع�� نزعة الشك امل�� طوال املراجعة، وذلك كجزء من عملية املراجعة وفقًا النص ع�� أن املراجع يمارس ا��كم  )أ(
 للمعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية؛

 وصف عملية املراجعة عن طر�ق النص ع�� أن مسؤوليات املراجع ��:  )ب(
املالية وتقييمها، سواًء �س�ب غش أو خطأ؛ وتصميم وتنفيذ إجراءات التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري �� القوائم  )١(

مراجعة �ستجيب لتلك ا��اطر؛ وا��صول ع�� أدلة مراجعة �افية ومناسبة لتوف�� أساس لرأي املراجع. وُ�عد خطر عدم 
ع�� تواطؤ أو  اك�شاف التحر�ف ا��وهري الناتج عن غش أع�� من ا��طر الناتج عن خطأ، نظرًا ألن الغش قد ينطوي 

 تزو�ر أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
التوصل إ�� فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة من أجل تصميم إجراءات املراجعة املناسبة �� ظل الظروف  )٢(

لظروف ال�� ي�ون املراجع ف��ا مسؤوًال أيضًا عن القائمة، ول�س لغرض إبداء رأي �� فاعلية الرقابة الداخلية للم�شأة. و�� ا
إبداء رأي �� فاعلية الرقابة الداخلية بال��امن مع مراجعة القوائم املالية، يجب عليھ عدم ذكر عبارة أن أخذ املراجع 

 للرقابة الداخلية �� ا��سبان ل�س لغرض إبداء رأي �� فاعلية الرقابة الداخلية للم�شأة.
السياسات ا��اس�ية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات ا��اس�ية واإلفصاحات املتعلقة ��ا ال��  تقو�م مدى مناسبة )٣(

 أعد��ا اإلدارة.
التوصل إ�� است�تاج �شأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرار�ة �� ا��اسبة، وما إذا �ان هناك عدم تأكد  )٤(

 كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة اس�نادًا إ�� أدلة جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تث�� ش�و�اً 
املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا. و�ذا خلص املراجع إ�� وجود عدم تأكد جوهري، فعليھ أن يلفت االن�باه �� تقر�ره إ�� 

إذا �انت تلك اإلفصاحات غ�� �افية.  اإلفصاحات ذات العالقة الواردة �� القوائم املالية، أو عليھ أن يقوم بتعديل الرأي
و�س�ند است�تاجات املراجع إ�� أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا ح�� تار�خ تقر�ره. ومع ذلك، فإن أحداثًا أو ظروفًا 

 مستقبلية قد ت�س�ب �� توقف امل�شأة عن البقاء كم�شأة مستمرة.
ومحتواها، بما ف��ا اإلفصاحات، عندما ت�ون القوائم املالية ُمعّدة وفقًا إلطار تقو�م العرض العام للقوائم املالية وهي�لها  )٥(

 عرض عادل، وما إذا �انت القوائم املالية �ع�� عن املعامالت واألحداث ال�� تمثلها بطر�قة تحقق العرض العادل.
)، وذلك عن ٦٠٠بق معيار املراجعة (توضيح مسؤوليات املراجع �� ارتباط مراجعة ا��موعة بمز�د من التفصيل، عندما ينط )ج(

 طر�ق النص ع�� ما ي��:
أن مسؤوليات املراجع تتمثل �� ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للم�شآت   )١(

 أو األ�شطة التجار�ة داخل ا��موعة، إلبداء رأي �� القوائم املالية للمجموعة؛
 املسؤول عن توجيھ عملية مراجعة ا��موعة واإلشراف عل��ا وتنفيذها؛ أن املراجع هو )٢(
 أن املراجع يظل مسؤوًال وحده عن رأيھ. )٣(
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٢٢٢ 

 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 )٥٠يجب أيضًا �� قسم مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية الوارد �� تقر�ر املراجع: (راجع: الفقرة أ ٧٠٠/٤٠

با��وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي��ا نطاق املراجعة وتوقي��ا ا��طط لهما والنتائج النص ع�� أن املراجع يتصل بامل�لف�ن  )أ(
 املهمة للمراجعة، بما �� ذلك أي أوجھ قصور مهمة �� الرقابة الداخلية يتعرف عل��ا املراجع أثناء املراجعة؛

ملراجع يقدم للم�لف�ن با��وكمة بيانًا بأنھ قد ال��م فيما يخص عمليات مراجعة القوائم املالية للم�شآت املدرجة، النص ع�� أن ا  )ب(
باملتطلبات املسلكية ذات الصلة �شأن االستقالل، وأنھ يبلغهم بجميع العالقات واألمور األخرى ال�� قد ُ�عتقد �ش�ل معقول أ��ا 

 تؤثر ع�� استقاللھ، و�بلغهم أيضًا عند االقتضاء بالتداب�� الوقائية ذات العالقة؛
فيما يخص عمليات مراجعة القوائم املالية للم�شآت املدرجة وأي م�شآت أخرى يتم اإلبالغ �شأ��ا عن أمور رئ�سة للمراجعة   )ج(

)، النص ع�� أن املراجع يحدد من ب�ن األمور ال�� تم إبالغها للم�لف�ن با��وكمة، تلك األمور ال�� �انت ٧٠١وفقًا ملعيار املراجعة (
عند مراجعة القوائم املالية للف��ة ا��الية، ومن ثم ُ�َعد �� األمور الرئ�سة للمراجعة. و�و�� املراجع هذه  لها األهمية البالغة

املراجع، وذلك �� ظروف نادرة للغاية، أن  يرما لم األمور �� تقر�ره، ما لم تمنع األنظمة أو اللوائح اإلفصاح العل�� عن األمر، أو 
نھ �� تقر�ره ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من املتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد املص��ة األمر ي�ب�� أال يتم اإلبالغ ع

 )٥٣العامة امل��تبة ع�� هذا اإلبالغ. (راجع: الفقرة أ

 موضع وصف مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية

 )٥٤(راجع: الفقرة أ :٤٠و ٣٩املالية املطلوب بموجب الفقرت�ن يجب إدراج وصف مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم  ٧٠٠/٤١
 ضمن م�ن تقر�ر املراجع؛ أو  )أ(
ضمن م��ق مرفق بتقر�ر املراجع، و�� هذه ا��الة يجب أن يتضمن تقر�ر املراجع إشارة إ�� املوضع املراد �� امل��ق؛ أو (راجع:   )ب(

 )٥٧أ–٥٥الفقرات أ
ع إ�� موضع مثل هذا الوصف ع�� املوقع اإللك��و�ي لسلطة معنية، عندما �سمح من خالل إشارة محددة ضمن تقر�ر املراج )ج(

 )٥٧، أ٥٦، أ٥٤األنظمة أو اللوائح أو معاي�� املراجعة الوطنية صراحًة للمراجع أن يقوم بذلك. (راجع: الفقرات أ
عليھ أن يحدد أن ذلك الوصف ي�ناول املتطلبات  عندما �ش�� املراجع إ�� وصف ملسؤولياتھ ع�� موقع إلك��و�ي لسلطة معنية، يجب ٧٠٠/٤٢

 )٥٦من هذا املعيار، وال يتعارض معها. (راجع: الفقرة أ ٤٠و ٣٩الواردة �� الفقرت�ن 

الشر�ك املسؤول عن االرتباط تتعلق بذكر اسم  ٤٦من هذا الدليل.  والفقرة  ١٧/٦تتعلق بأمور أخرى يتم التقر�ر ع��ا وقد تم تناولها �� القسم  ٤٥-٤٣الفقرات  م��وظة:
 من هذا الدليل. ١٧/٥وقد تم تناولها �� القسم 

 توقيع املراجع

 )٦٥، أ٦٤الفقرت�ن أ يجب أن ي�ون تقر�ر املراجع موقعًا. (راجع: ٧٠٠/٤٧
 عنوان املراجع

 يجب أن يذكر تقر�ر املراجع اسم امل�ان الذي يمارس فيھ املراجع عملھ داخل الدولة. ٧٠٠/٤٨
 تار�خ تقر�ر املراجع

ًا يجب أن يؤرَّخ تقر�ر املراجع بتار�خ ال �سبق التار�خ الذي حصل فيھ املراجع ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، ال�� �ش�ل أساس ٧٠٠/٤٩
 )٦٩أ–٦٦لرأيھ �� القوائم املالية، بما �� ذلك األدلة ع�� أن: (راجع: الفقرات أ

 ال�� �شملها القوائم املالية قد تم إعدادها؛جميع القوائم واإلفصاحات  )أ(
 أولئك الذين لد��م السلطة املع��ف ��ا قد أقّروا بأ��م يتحملون املسؤولية عن تلك القوائم املالية. )ب(
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 تقر�ر املراجع املفروض بموجب نظام أو الئحة

باستخدام ت�سيق أو صيغة محددة لتقر�ر املراجع، فال يجوز أن �ش�� إذا �ان املراجع مطالبًا بموجب األنظمة أو اللوائح �� دولة معينة  ٧٠٠/٥٠
 )٧١، أ٧٠تقر�ر املراجع إ�� املعاي�� الدولية للمراجعة إال إذا تضمن كحد أد�ى �ل عنصر من العناصر اآلتية: (راجع: الفقرت�ن أ

 عنواناً  )أ(
 ا��اطب بالتقر�ر، وفقًا ملا تتطلبھ ظروف االرتباط. )ب(
توي ع�� إبداء رأي �� القوائم املالية، و�شارة إ�� إطار التقر�ر املا�� املنطبق املستخدم �� إعداد القوائم قسم الرأي الذي يح )ج(

ة العر�ية املالية (بما �� ذلك تحديد الدولة املُ�شئة إلطار التقر�ر املا��، إذا لم يكن املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� املعتمدة �� اململك
 ).٢٧ي�� الدولية للمحاسبة �� القطاع العام، انظر الفقرة السعودية، أو املعا

 تحديد القوائم املالية للم�شأة ال�� قد تمت مراجع��ا. )د(
عبارة تنص ع�� أن املراجع مستقل عن امل�شأة، وفقًا للمتطلبات املسلكية ذات الصلة املتعلقة باملراجعة، وأنھ قد أو��  )ه(

املتطلبات. و�جب أن تحدد هذه العبارة الدولة املُ�شئة للمتطلبات املسلكية ذات الصلة، بمسؤولياتھ املسلكية األخرى وفقًا لهذه 
 أو �ش�� إ�� قواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية.

 معها. )، وال يتعارض٥٧٠من معيار املراجعة ( ٢٢عند االقتضاء، قسمًا ي�ناول متطلبات التقر�ر الواردة �� الفقرة   )و(
من معيار املراجعة  ٢٣عند االقتضاء، قسم "أساس الرأي املتحفظ (أو املعارض)"، ي�ناول متطلبات التقر�ر الواردة �� الفقرة   )ز(

 )، وال يتعارض معها.٥٧٠(
)، أو املعلومات اإلضافية املتعلقة باملراجعة ال�� ٧٠١عند االقتضاء، قسمًا يتضمن املعلومات ال�� يتطل��ا معيار املراجعة (  )ح(

 )٧٥أ–٧٢تفرضها أنظمة أو لوائح وال�� ت�ناول، وال تتعارض مع، متطلبات التقر�ر الواردة �� ذلك املعيار. (راجع: الفقرات أ
 ).٧٢٠من معيار املراجعة ( ٢٤اول متطلبات التقر�ر الواردة �� الفقرة عند االقتضاء، قسمًا ي�ن )ط(
وصفًا ملسؤوليات اإلدارة عن إعداد القوائم املالية، وتحديدًا ألولئك املسؤول�ن عن اإلشراف ع�� آلية التقر�ر املا��، ي�ناول  )ي(

 ، وال يتعارض معها.٣٦-٣٣املتطلبات الواردة �� الفقرات 
املعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية، واألنظمة أو اللوائح، ووصفًا ملسؤوليات املراجع عن إشارًة إ��  )ك(

 )٥٣أ–٥٠، وال يتعارض معها. (راجع: الفقرات أ٤٠-٣٧مراجعة القوائم املالية، ي�ناول املتطلبات الواردة �� الفقرات 
ة من القوائم املالية ذات الغرض العام مل�شآت مدرجة، اسم الشر�ك املسؤول عن فيما يخص عمليات مراجعة مجموعة �امل  )ل(

االرتباط ما لم يكن من املتوقع بدرجة معقولة، وذلك �� ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك اإلفصاح إ�� ��ديد كب�� لألمن 
 )(ال�����.

 توقيع املراجع. )م(
 عنوان املراجع. )ن(
 تار�خ تقر�ر املراجع. )س(

                                                           
 ن املكتب من ا��اسب املرخص لھ نفسھ إذا �ان فردا أو من ينص نظام ا��اسب�ن القانوني�ن �� اململكة العر�ية السعودية �� مادتھ السادسة ع�� أنھ "يجب التوقيع ع�� تقار�ر املراجعة الصادرة م

 ناءات.الشر�ك الذي شارك أو أشرف ع�� املراجعة فعال بال�سبة لشر�ات ا��اسبة وال يجوز إنابة ��ص آخر �� التوقيع". ولم �عط النظام أي است�
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة
 عوديةعمليات املراجعة ال�� تتم وفقًا ل�ٍل من معاي�� املراجعة لدولة معينة واملعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية الس فيما يخص

إ�� ال��امھ باملعاي�� قد ي�ون املراجع مطالبًا بالقيام باملراجعة وفقًا ملعاي�� املراجعة �� دولة معينة ("معاي�� املراجعة الوطنية")، إضافة  ٧٠٠/٥١
الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية عند القيام باملراجعة. و�ذا �ان ا��ال كذلك، فإن تقر�ر املراجع يمكن أن 

: (راجع: الفقرت�ن �ش�� إ�� املعاي�� الدولية للمراجعة، إضافة إ�� معاي�� املراجعة الوطنية، ولكن ال يجوز للمراجع القيام بذلك إال إذا
 )٧٧، أ٧٦أ
لم يوجد �عارض ب�ن املتطلبات الواردة �� معاي�� املراجعة الوطنية وتلك الواردة �� املعاي�� الدولية للمراجعة، من املمكن أن يقود  )أ(

الدولية للمراجعة �� ) عدم تضم�ن فقرة لفت ان�باه أو فقرة أمر آخر، تتطل��ا املعاي�� ٢) ت�و�ن رأي مختلف، أو (١املراجع إ��: (
 الظروف ذات الصلة؛

(س) أعاله، عندما �ستخدم املراجع الت�سيق أو -(أ)٥٠تضمن تقر�ر املراجع، كحٍد أد�ى، جميع العناصر ا��ددة �� الفقرات  )ب(
(ك) يجب ٥٠قرة الصيغة ا��ددة بموجب معاي�� املراجعة الوطنية. ومع ذلك، فإن اإلشارة إ�� "األنظمة أو اللوائح" الواردة �� الف

 أن ُتقرأ ع�� أ��ا إشارة إ�� معاي�� املراجعة الوطنية. ومن ثم، يجب أن يحدد تقر�ر املراجع معاي�� املراجعة الوطنية تلك.

حدد تقر�ر عندما �ش�� تقر�ر املراجع إ�� �ٍل من املعاي�� الوطنية واملعاي�� الدولية املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية، فيجب أن ي ٧٠٠/٥٢
 املراجع الدولة املُ�شئة ملعاي�� املراجعة الوطنية.

تقر�ر املراجع "تقر�ر اسم . و��ون يتأثر ش�ل تقر�ر املراجع بإطار التقر�ر املا�� املستخدم، وأي متطلبات إضافية بموجب األنظمة أو اللوائح، وتضم�ن أي معلومات تكميلية
 عناو�ن التالية:الاملراجع املستقل"، وفيما يخص امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة، يحتوي التقر�ر دائمًا ع�� 

 الرأي؛ 
 أساس الرأي؛ 
 مسؤوليات اإلدارة وامل�لف�ن با��وكمة عن القوائم املالية؛ 
 .مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية 

 األخرى ال�� قد يتم استخدامها، عند االقتضاء، ما ي��:قرات الفومن ب�ن عناو�ن 
 ا��امس عشر، القسم  املعلومات األخرى (أو عنوان آخر إذا �ان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخالف القوائم املالية وتقر�ر املراجع �شأ��ا" [انظر الفصل

 ، من هذا الدليل])؛١٥/٩
 ؛٥٧٠د جوهري، انظر معيار املراجعة (االستمرار�ة (�� حال وجود عدم تأك(( 
 لفت االن�باه؛ 
 أمر آخر؛ 
  من هذا الفصل)؛ ١٧/٥األمور الرئ�سة للمراجعة (انظر القسم 
 .التقر�ر عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى 

 و�و�� الش�ل التا�� العناصر الرئ�سية لتقر�ر املراجع (ال�� يلزم أن ت�ون مكتو�ة).

 ١-١٧/٤الش�ل 

 املالحظات العنصر

 تقر�ر املراجع املستقل االسم

 .غ��هيم�� استخدام �لمة "املستقل" تقر�ر املراجع املستقل عن التقار�ر ال�� يصدرها 

 املُعد ل�م التقر�ر ا��اطبون بالتقر�ر

 تحديدهم.عادة املساهمون أو امل�لفون با��وكمة. وقد ي�ون لظروف االرتباط أو اللوائح ا��لية دور �� 
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 املالحظات العنصر

 مراجعة قوائمها املالية. تيحدد امل�شأة ال�� تم  رأي املراجع
 .ينص ع�� أن القوائم املالية قد تمت مراجع��ا 
  ل من القوائم املالية ال�� تتألف م��ا مجموعة القوائم املالية ال�املة.اسم يحدد� 
 .ش�� إ�� اإليضاحات، بما �� ذلك م��ص السياسات ا��اس�ية املهمة� 
 .يحدد التار�خ والف��ة ال�� �غط��ا القوائم املالية 

ُطر العرض العادل
ُ
 أ

ينص ع�� ما إذا �انت القوائم املالية �عرض �ش�ل عادل، من جميع ا��وانب ا��وهر�ة (أو �عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) ...، وفقًا 
 اللوائح. إلطار التقر�ر املا�� املنطبق، أو أية صيغة مشا��ة تتطل��ا األنظمة أو

ُطر االل��ام
ُ
 أ

ة، من جميع ا��وانب ا��وهر�ة، وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.  ينص ع�� ما إذا �انت القوائم املالية ُمعدَّ

 ، يجب أن تحدد صيغة الرأي اإلقليم أو الدولةاملستخدم إطار التقر�ر املا���� املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� إذا لم تكن م��وظة: 
 امل�شئة إلطار التقر�ر املا�� (ع�� س�يل املثال، وفقًا ملبادئ ا��اسبة املتعارف عل��ا �� الدولة (س)).

 ينص ع�� أن املراجعة قد تمت وفقًا للمعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية.  أساس الرأي
  ��مسؤوليات املراجع.�ش�� إ�� القسم من تقر�ر املراجع الذي يو 
  يحتوي ع�� عبارة صر�حة �شأن استقالل املراجع وأن املراجع قد أو�� بمسؤولياتھ املسلكية األخرى وفقًا للمتطلبات املسلكية

 إ�� قواعد سلوك وآداب املهنة الدولية املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية.العبارة أيضًا ذات الصلة. و�جب أن �ش�� 
 �ص السياسات اُ��اس�ية املهمة واإليضاحات التفس��ية األخرى.�ش�� إ�� م� 
 .يحدد التار�خ والف��ة ال�� �غط��ا القوائم املالية 

 االقتضاء.عند ن األمور الرئ�سة للمراجعة، �فقرات مثل لفت االن�باه أو تضم عناصر أخرى 
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 املالحظات العنصر

مسؤوليات اإلدارة عن القوائم 
 املالية

 إعداد القوائم املالية وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق.يو�� أن اإلدارة مسؤولة عن 

 قر�ر ع�� أن اإلدارة مسؤولة عّما ي��:تو�نص ال
 اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وفقًا إلطار التقر�ر املا�� املنطبق؛ 
  خالية من التحر�ف ا��وهري، سواًء �س�ب غش الرقابة الداخلية ال�� ترى اإلدارة أ��ا ضرور�ة للتمك�ن من إعداد قوائم مالية

 أو خطأ؛
 .تقييم القدرة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة 

 و�شمل مسؤوليات اإلدارة:
 تقييم القدرة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة وتضم�ن أي إفصاحات ضرور�ة؛ 
 التحر�ف ا��وهري، سواًء �س�ب غش  تحّمل املسؤولية عن الرقابة الداخلية الالزمة للتمك�ن من إعداد قوائم مالية خالية من

 أو خطأ؛
 تحديد وتطبيق السياسات ا��اس�ية املناسبة؛ 
 مالءمة املعلومات املنصوص عل��ا �� القوائم املالية، و�م�انية االعتماد عل��ا، وقابلي��ا للمقارنة والفهم؛ 
 لمعامالت املهمة؛ضمان تقديم ما يكفي من اإلفصاحات للتأكد من فهم مستخدمي القوائم املالية ل 
 .إجراء تقديرات محاس�ية معقولة �� ظل الظروف القائمة 

 و�حدد تقر�ر املراجع أيضًا املسؤول�ن عن اإلشراف ع�� آلية التقر�ر املا�� (�� حال اختالفهم عن اإلدارة، مثل امل�لف�ن با��وكمة).
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 املالحظات العنصر

 ينص التقر�ر ع�� أن: مسؤوليات املراجع
  إ�� تأكيد معقول �شأن ما إذا �انت القوائم املالية تخلو من التحر�ف ا��وهري، سواًء �س�ب غش أهداف املراجعة �� الوصول

 أو خطأ، و�صدار تقر�ر يتضمن رأي املراجع.
 .التأكيد املعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، ولكنھ ال يضمن اك�شاف جميع التحر�فات ا��وهر�ة 
  ،أحد األمر�ن اآلتي�ن:إضافة إ�� التحر�فات قد ت�شأ عن غش أو خطأ 

توضيح أن التحر�فات ُ�عّد جوهر�ة إذا �ان من املتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو �� مجملها، ع�� القرارات  –
 االقتصادية ال�� يتخذها املستخدمون ع�� أساس هذه القوائم املالية؛ أو

 املنطبق. تقديم �عر�ف أو وصف لألهمية ال�س�ية وفقًا إلطار التقر�ر املا�� –
 .املراجع يمارس ا��كم امل�� و�حافظ ع�� نزعة الشك امل�� طوال املراجعة 
 :�� مسؤوليات املراجع 

�س�ب غش أو خطأ؛ وتصميم وتنفيذ �انت التعرف ع�� مخاطر التحر�ف ا��وهري �� القوائم املالية وتقييمها، سواًء  –
مراجعة �افية ومناسبة لتوف�� أساس لرأي املراجع. وُ�عد  إجراءات مراجعة �ستجيب لتلك ا��اطر؛ وا��صول ع�� أدلة

خطر عدم اك�شاف التحر�ف ا��وهري الناتج عن غش أع�� من ا��طر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي ع�� تواطؤ 
 أو تزو�ر أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

ة ذات الصلة باملراجعة من أجل تصميم إجراءات املراجعة املناسبة �� ظل الظروف التوصل إ�� فهم للرقابة الداخلي –
عن ف��ا القائمة، ول�س لغرض إبداء رأي �� فاعلية الرقابة الداخلية للم�شأة. و�� الظروف ال�� ي�ون املراجع مسؤوًال أيضًا 

أن أخذ ا��اصة بعبارة الية، يجب عليھ عدم ذكر مراجعة القوائم املال إ�� جانبإبداء رأي �� فاعلية الرقابة الداخلية 
 املراجع للرقابة الداخلية �� ا��سبان ل�س لغرض إبداء رأي �� فاعلية الرقابة الداخلية للم�شأة.

تقو�م مدى مناسبة السياسات ا��اس�ية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات ا��اس�ية واإلفصاحات املتعلقة ��ا ال��  –
 ة.أعد��ا اإلدار 

التوصل إ�� است�تاج �شأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرار�ة �� ا��اسبة، وما إذا �ان هناك عدم تأكد  –
حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة اس�نادًا إ�� أدلة  ةكب��  و�اً تعلق بأحداث أو ظروف قد تث�� ش�يجوهري 

لص املراجع إ�� وجود عدم تأكد جوهري، فعليھ أن يلفت االن�باه �� تقر�ره إ�� املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا. و�ذا خ
اإلفصاحات ذات العالقة الواردة �� القوائم املالية، أو عليھ أن يقوم بتعديل الرأي إذا �انت تلك اإلفصاحات غ�� �افية. 

ظروف الحداث أو األ ر�خ تقر�ره. ومع ذلك، فإن و�س�ند است�تاجات املراجع إ�� أدلة املراجعة ال�� تم ا��صول عل��ا ح�� تا
 ستقبلية قد ت�س�ب �� توقف امل�شأة عن البقاء كم�شأة مستمرة.امل

تقو�م العرض العام للقوائم املالية وهي�لها ومحتواها، بما ف��ا اإلفصاحات، عندما ت�ون القوائم املالية ُمعّدة وفقًا إلطار  –
 بطر�قة تحقق العرض العادل. األساسيةعرض عادل، وما إذا �انت القوائم املالية �ع�� عن املعامالت واألحداث 

� ارتباطات مراجعة ا��موعات، ا��صول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ) �٦٠٠�� حالة انطباق معيار املراجعة ( –
فيما يتعلق باملعلومات املالية للم�شآت أو األ�شطة التجار�ة داخل ا��موعة، إلبداء رأي �� القوائم املالية للمجموعة؛ 

وتنفيذها؛ وأن املراجع يظل مسؤوًال وحده وأن املراجع هو املسؤول عن توجيھ عملية مراجعة ا��موعة واإلشراف عل��ا 
 عن رأيھ.

االتصال بامل�لف�ن با��وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي��ا نطاق املراجعة وتوقي��ا ا��طط لهما والنتائج املهمة  –
 للمراجعة، بما �� ذلك أي أوجھ قصور مهمة �� الرقابة الداخلية يتعرف عل��ا املراجع أثناء املراجعة؛

، تقديم بيان إ�� امل�لف�ن با���ومة بأن املراجع قد ال��م للم�شآت املدرجةفيما يخص عمليات مراجعة القوائم املالية  –
بلغهم بجميع العالقات واألمور األخرى ال�� قد ُ�عتقد �ش�ل قد أباملتطلبات املسلكية ذات الصلة �شأن االستقالل، وأنھ 

 هم أيضًا عند االقتضاء بالتداب�� الوقائية ذات العالقة؛بلغأمعقول أ��ا تؤثر ع�� استقاللھ، و 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجع�ن وا��اسب�ن 

 املالحظات العنصر

  مسؤوليات املراجع

 (تا�ع)

أمور رئ�سة (وأي م�شآت أخرى يتم اإلبالغ �شأ��ا عن  للم�شآت املدرجةفيما يخص عمليات مراجعة القوائم املالية  –
))، النص ع�� أن املراجع يحدد من ب�ن األمور ال�� تم إبالغها للم�لف�ن با��وكمة، ٧٠١وفقًا ملعيار املراجعة ( للمراجعة

تلك األمور ال�� �انت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم املالية للف��ة ا��الية، ومن ثم ُ�َعد �� األمور الرئ�سة 
ير ما لم � تقر�ره، ما لم تمنع األنظمة أو اللوائح اإلفصاح العل�� عن األمر، أو للمراجعة. و�و�� املراجع هذه األمور �

املراجع، وذلك �� ظروف نادرة للغاية، أن األمر ي�ب�� أال يتم اإلبالغ عنھ �� تقر�ره ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من 
 هذا اإلبالغ.املتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد املص��ة العامة امل��تبة ع�� 

) إ�� إم�انية تضم�ن �عض املعلومات ٧٠٠من معيار املراجعة ( ٤١وفقًا ملا س�تم تناولھ الحقًا �� هذا الفصل، �ش�� الفقرة  :م��وظة
لك��و�ي اإلوقع املاملتعلقة بمسؤولية املراجع عن مراجعة القوائم املالية إّما �� م�ن تقر�ر املراجع أو ضمن م��ق أو ح�� ع�� 

) �� م�ن ٧٠٠من معيار املراجعة ( ٤٠و ٣٩عنية. ومن املتوقع تضم�ن جميع األمور الواردة �� الفقرت�ن امل اتسلطحدى الإل 
 التقر�ر ا��اص بمراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة.

التقر�ر عن املتطلبات النظامية 
 والتنظيمية األخرى 

عل��ا �� إحدى الدول من املراجع، أو قد �سمح لھ بالتقر�ر عن مسؤوليات  قد تتطلب معاي�� أو أنظمة أو ممارسات معينة متعارف
 أخرى.

  التقر�ر ال�� تحددها األنظمة أو املراجع األخرى عن إعداد ع�� طبيعة مسؤوليات بناًء سيختلف ش�ل ومحتوى هذا القسم
 اللوائح ا��لية أو معاي�� املراجعة الوطنية.

 األنظمة أو اللوائح أو معاي�� املراجعة الوطنية األخرى (ُ�شار إل��ا بلفظ "مسؤوليات التقر�ر  يجب تناول األمور ال�� تناول��ا
األخرى") ضمن هذا القسم ما لم ت�ناول مسؤوليات التقر�ر األخرى نفس املوضوعات املعروضة ضمن قسم "التقر�ر عن 

 مراجعة القوائم املالية".
  ل��ا معاي�� املراجعة (أي تضمينھ�ناول نفس املوضوعات ال�� تتطيي ذاألخرى ال التقر�ر عن مسؤوليات التقر�ردمج قد يتم  ��

قسم "التقر�ر عن مراجعة القوائم املالية" تحت العناو�ن الفرعية املناسبة) �شرط أن تم�� الصيغة الواردة �� تقر�ر املراجع 
 د اختالف من ذلك القبيل.و وج راجعة عندبوضوح مسؤوليات التقر�ر األخرى عن التقر�ر الذي تتطلبھ معاي�� امل

التوقيع باسم املكتب أو االسم ال����� للمراجع، أو ب�ل��ما. وقد يتطلب  يتم�عتمد توقيع املراجع ع�� ما هو مناسب ل�ل دولة. فقد  توقيع املراجع
 )( قبل سلطة ال��خيص املعنية.أيضًا ذكر املنصب امل�� للمراجع أو اإلشارة إ�� االع��اف باملراجع/املكتب من التوقيع 

 اإلشارة إ�� اسم امل�ان الذي يمارس فيھ املراجع عملھ داخل الدولة. عنوان املراجع

ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، ال�� �ش�ل أساسًا لرأيھ، بما فيھ ال يتم تأر�خ التقر�ر بتار�خ �سبق التار�خ الذي حصل املراجع  تار�خ التقر�ر
 ذلك األدلة املتعلقة بما ي��:�� 
 إعداد مجموعة �املة من القوائم املالية؛ 
 مراعاة أثر األحداث واملعامالت (ال�� أصبح املراجع ع�� علم ��ا) ال�� وقعت ح�� ذلك التار�خ؛ 
  أولئك الذين لد��م السلطة املع��ف ��ا بأ��م يتحملون املسؤولية عن القوائم املالية.إقرار 

 املعلومات املتعلقة بمسؤوليات املراجعموضع 

(ج) أنھ ٤١) أن مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية يمكن إدراجها �� م��ق مرفق بتقر�ر املراجع. وتو�� الفقرة ٧٠٠(ب) من معيار املراجعة (٤١تو�� الفقرة 
أن تتم اإلشارة إ�� موقع إلك��و�ي خاص �سلطة معنية، يحتوي ع�� وصف ملسؤوليات املراجع، عندما �سمح نظام أو الئحة أو معاي�� مراجعة وطنية صراحًة بذلك، يمكن 

صف مسؤوليات املراجع أدناه (من بدًال من تضم�ن هذه املواد �� تقر�ر املراجع. وُ�ش��ط لذلك أن ي�ون الوصف املوجود ع�� املوقع اإللك��و�ي ي�ناول، وال يتعارض مع، و 
 )):٧٠٠) �� م��ق معيار املراجعة (١املثال التوضي�� (

                                                           
  ة من املكتب من ا��اسب املرخص لھ نفسھ إذا �ان فردا أو من ينص نظام ا��اسب�ن القانوني�ن �� اململكة العر�ية السعودية �� مادتھ السادسة ع�� أنھ "يجب التوقيع ع�� تقار�ر املراجعة الصادر

 ناءات.الشر�ك الذي شارك أو أشرف ع�� املراجعة فعال بال�سبة لشر�ات ا��اسبة وال يجوز إنابة ��ص آخر �� التوقيع". ولم �عط النظام أي است�
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 تقر�ر املراجعة

 ) ع�� األمثلة التوضيحية التالية لتقار�ر املراجع املستقل عن القوائم املالية:٧٠٠يحتوي م��ق معيار املراجعة (
 ) ��ة وفقًا إلطار عرض عادل.مل�شأة مدرجة): تقر�ر املراجع عن القوائم املالية ١املثال التوضي  ، واملُعدَّ
 ) ��ة وفقًا إلطار عرض عادل.مل�شأة مدرجة): تقر�ر املراجع عن القوائم املالية املوحدة ٢املثال التوضي  ، واملُعدَّ
 ) ��ة وفقًا إلطار عرض عادل (عندما ت�ون هناك إشارة إ�� مواد موجودة ٣املثال التوضي موقع ع�� ): تقر�ر املراجع عن القوائم املالية مل�شأة غ�� مدرجة، واملُعدَّ

 إلك��و�ي لسلطة معنية).
 ) ��ة وفقًا إلطار ال��ام ذي غرض عام.٤املثال التوضي  ): تقر�ر املراجع عن القوائم املالية مل�شأة غ�� مدرجة، واملُعدَّ

) ال �شتمل ٣�ب�� مالحظة أن املثال التوضي�� () أك�� مالءمة. ولكن ي٤) و(٣ت�ون امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة عادًة م�شآت غ�� مدرجة، لذا قد ي�ون املثاالن التوضيحيان (
 ع�� جميع األوصاف املطلو�ة ملسؤوليات املراجع. كما إن تقر�ر املراجع سيختلف بناًء ع�� الظروف ا��اصة باملراجعة.

 التقر�ر عن األمور الرئ�سة للمراجعة ٥ /١٧

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

�املة من القوائم املالية ذات الغرض العام مل�شآت مدرجة، يجب ع�� املراجع اإلبالغ عن األمور الرئ�سة عند مراجعة مجموعة  ٧٠٠/٣٠
 ).٧٠١للمراجعة �� تقر�ره وفقًا ملعيار املراجعة (

أو عندما يقرر هو عندما ي�ون مطلو�ًا من املراجع بموجب األنظمة أو اللوائح اإلبالغ عن األمور الرئ�سة للمراجعة �� تقر�ره،  ٧٠٠/٣١ 
 )٤٢أ–٤٠). (راجع: الفقرات أ٧٠١ذلك، فيجب عليھ القيام بذلك وفقًا ملعيار املراجعة (

 نظرة عامة

 الغرض من اإلبالغ عن األمور الرئ�سة للمراجعة هو:
 عز�ز قيمة االتصال �� تقر�ر املراجع عن طر�ق توف�� املز�د من الشفافية عن املراجعة ال�� تم تنفيذها؛� 
  الغة امل�شأة ملستخدمي القوائم املالية املس��دف�ن ملساعد��م �� فهم تلك األمور ال�� �انت لها، بحسب ا��كم امل�� للمراجع، األهمية البعن توف�� معلومات إضافية

 عند مراجعة القوائم املالية للف��ة ا��الية.

لها، بحسب ا��كم امل�� للمراجع، األهمية البالغة عند مراجعة القوائم املالية للف��ة ا��الية. و�تم اختيار األمور  وُ�عرَّف األمور الرئ�سة للمراجعة بأ��ا تلك األمور ال�� �انت
 الرئ�سة للمراجعة من ب�ن األمور ال�� تم إبالغها للم�لف�ن با��وكمة.

 ��االت ال�� ي�ون اإلبالغ ف��ا اختيار�ًا، وا��االت ال�� ال ُ�سمح ف��ا باإلبالغ:و�و�� الش�ل التا�� ا��االت ال�� يتع�ن ف��ا اإلبالغ باألمور الرئ�سة للمراجعة، وا

 ١-١٧/٥الش�ل 

 …يكون اإلبالغ باألمور الرئ�سة للمراجعة �� ا��موعات ال�املة من القوائم املالية ذات الغرض العام 

 امل�شآت املدرجة. إلزاميًا فيما يخص...

 اللوائح ا��لية مثل امل�شآت ال�� تحظى باهتمام عام أو جهات القطاع العام.م�شآت أخرى معينة تنص عل��ا 

اإلدارة أو امل�لف�ن با��وكمة، عن األمور الرئ�سة للمراجعة �� من املراجع�ن الذين قد يبلغون، من تلقاء أنفسهم أو بناًء ع�� طلب  اختيار�ًا فيما يخص...
 تقر�رهم عن أي نوع من امل�شآت.

درجة أو ال�� تنظر �� التقدم بطلب إلدراجها �� إحدى امل�شآت �شبھ املأن ُينظر إل��ا ع�� أ��ا تود امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة ال�� 
 املع��ف ��ا. أسواق املال
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 …يكون اإلبالغ باألمور الرئ�سة للمراجعة �� ا��موعات ال�املة من القوائم املالية ذات الغرض العام 

ع�� اإلفصاحات ا��اصة باألمور الرئ�سة للمراجعة، كما �� تقار�ر مراجعة  اآلخرونأ��اب املص��ة العموم و اعتياد وعند 
 تصبح متوقعة أيضًا �� تقار�ر مراجعة امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة.قد امل�شآت املدرجة، فإن هذه اإلفصاحات 

 .كبديل عن اإلفصاحات املطلو�ة �� القوائم املالية غ�� مسموح بھ...

، وفقًا ملعيار �شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرةقد يث�� ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل بوجود عدم تأكد جوهري  كبديل عن اإلبالغ
 .)٥٧٠املراجعة (

 باعتباره رأي مراجعة منفصل �شأن أمور �عي��ا.

 ).٧٠٥كبديل عن إبداء رأي معدل يتطلبھ معيار املراجعة (

 القوائم املالية.عندما يمتنع املراجع عن إبداء رأي �� 

 املتطلبات ا��اصة باإلبالغ عن األمور الرئ�سة للمراجعة

توى ذلك ) "اإلبالغ عن األمور الرئ�سة للمراجعة �� تقر�ر املراجع املستقل" كًال من حكم املراجع �شأن ما يتم اإلبالغ بھ �� تقر�ره وش�ل ومح٧٠١ي�ناول معيار املراجعة (
 اإلبالغ.

 ):٧٠١طاق ومتطلبات معيار املراجعة (وفيما ي�� بيان لن

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

عن يتم اإلبالغ عن األمور الرئ�سة للمراجعة �� تقر�ر املراجع �� سياق ت�و�ن املراجع لرأيھ �� القوائم املالية ك�ل. وال ُ�عد اإلبالغ  ٧٠١/٤
 األمور الرئ�سة للمراجعة �� تقر�ر املراجع:

بديًال عن اإلفصاحات الواردة �� القوائم املالية ال�� يطلب إطار التقر�ر املا�� املنطبق من اإلدارة تقديمها، أو ال�� ُ�عد  )أ(
 ضرور�ة ألي س�ب آخر لتحقيق العرض العادل؛ أو

ملعيار املراجعة بديًال عن إبداء املراجع لرأي معدل، عندما ي�ون ذلك مطلو�ًا بموجب ظروف ارتباط مراجعة مع�ن وفقًا   )ب(
 )؛ أو٧٠٥(

) عند وجود عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث�� ٥٧٠بديًال عن عملية التقر�ر وفقًا ملعيار املراجعة (  )ج(
 ش�و�ًا كب��ة حول قدرة امل�شأة ع�� البقاء كم�شأة مستمرة؛ أو

 )٨أ–٥رأيًا منفصًال عن أمور �عي��ا. (راجع: الفقرات أ )د(

 ألغراض معاي�� املراجعة، ي�ون للمصط�� اآل�ي املع�� املب�ن أدناه: ٧٠١/٨

األمور الرئ�سة للمراجعة: تلك األمور ال�� �انت لها، بحسب ا��كم امل�� للمراجع، األهمية البالغة عند مراجعة القوائم املالية 
 يتم إبالغها للم�لف�ن با��وكمة.للف��ة ا��الية. و�تم اختيار األمور الرئ�سة للمراجعة من ب�ن األمور ال�� 
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 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 أثناءيجب ع�� املراجع أن يحدد من ب�ن األمور ال�� تم إبالغها للم�لف�ن با��وكمة، تلك األمور ال�� تطلبت اهتمامًا كب��ًا منھ  ٧٠١/٩
 )١٨أ–٩تنفيذ املراجعة. وعند إجراء هذا التحديد، يجب ع�� املراجع أن يأخذ �� ا��سبان ما ي��: (راجع: الفقرات أ

م أو ا��اطر املُهمة ال�� تم التعرف عل��ا وفقًا ملعيار املراجعة ( )أ( ). ٣١٥ا��االت ال�� يرتفع ف��ا خطر التحر�ف ا��وهري املقيَّ
 )٢٢أ–١٩(راجع: الفقرات أ

�ام املراجع املهمة فيما يتعلق با��االت الواردة �� القوائم املالية، وال�� انطوت ع�� اج��اد مهم من جانب اإلدارة، بما �� أح )ب(
 )٢٤، أ٢٣ذلك التقديرات ا��اس�ية ال�� تم تحديد أ��ا تحتوي ع�� عدم تأكد مرتفع �� التقدير. (راجع: الفقرت�ن أ

 )٢٦، أ٢٥ب األحداث أو املعامالت املهمة ال�� وقعت خالل الف��ة. (راجع: الفقرت�ن أالتأث�� الواقع ع�� املراجعة �س� )ج(

األمور ال�� �انت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم املالية  ٩يجب ع�� املراجع أن يحدد من ب�ن األمور ا��ددة وفقًا للفقرة  ٧٠١/١٠
 )٣٠أ–٢٧، أ١١أ–٩الرئ�سة للمراجعة. (راجع: الفقرات أللف��ة ا��الية، ومن ثّم ُ�عد �� األمور 

يجب أن يو�� املراجع �ل أمر من األمور الرئ�سة للمراجعة �� قسم منفصل، و�استخدام عنوان فر�� مناسب، �� تقر�ره تحت  ٧٠١/١١
. و�جب أن تنص العبارات ١٥أو  ١٤العنوان الرئ���� "األمور الرئ�سة للمراجعة"، ما لم تنطبق الظروف الواردة �� الفقرت�ن 

 االس��اللية �� هذا القسم من تقر�ر املراجع ع�� أن:
األمور الرئ�سة للمراجعة �� تلك األمور ال�� �انت لها، بحسب ا��كم امل�� للمراجع، األهمية البالغة عند مراجعة القوائم  )أ(

 املالية للف��ة ا��الية.
قوائم املالية ك�ل، وعند ت�و�ن رأي املراجع ف��ا، وأن املراجع ال يقدم رأيًا هذه األمور قد تم تناولها �� سياق مراجعة ال )ب(

 )٣٣أ–٣١منفصًال �� هذه األمور. (راجع: الفقرات أ

 يقدم الش�ل التا�� إطارًا التخاذ القرارات املتعلقة باألمور الرئ�سة للمراجعة:

 ٢-١٧/٥الش�ل 

 
 https://www.ifac.org/publications-resources/determining-and-communicating-key-audit-mattersاملصدر: 

 وصف األمور الرئ�سة للمراجعة �� تقر�ر املراجع

 ع�� ما ي��: ،أثناء املراجعةهذه األمور وكيفية التعامل مع  ،�شتمل وصف �ل أمر من األمور الرئ�سة للمراجعة �� تقر�ر املراجع

  

األمور الرئ�سة للمراجعة = األمور 
أهمية بالغة عند مراجعة ال�� لها 

 الف��ة ا��الية

�� حاالت محدودة معينة، إذا لم 
توجد أمور رئ�سة للمراجعة ليتم 
اإلبالغ ��ا، يتضمن تقر�ر املراجع 

 عبارة تفيد بذلك

وكمةاألمو ال�� تم إبالغها إ�� امل�لف�ن با��

��ًا األمور ال�� تطلبت اهتمامًا كب
من املراجع

األمور الرئ�سة 
للمراجعة

 يأخذ املراجع �� ا��سبان ما ي�� عند تحديده لهذه األمور:
 أو  ا��االت ال�� يرتفع ف��ا تقييم خطر التحر�ف ا��وهري

 ال�� تنطوي ع�� مخاطر مهمة
 ��أح�ام املراجع املهمة فيما يتعلق با��االت ال�� انطوت ع

اج��اد كب�� من جانب اإلدارة �� القوائم املالية، بما �� ذلك 
التقديرات ا��اس�ية ال�� ُحدد أ��ا يحيط ��ا عدم تأكد 

 كب��
 املهمة ال�� التأث�� ع�� املراجعة �س�ب األحداث أو املعامالت

 حدثت خالل الف��ة
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 ٣-١٧/٥الش�ل 

 �شتمل وصف األمور الرئ�سة للمراجعة ع�� ما ي��: األمور الرئ�سة للمراجعة

 أسباب اعتبار األمر أحد األمور الرئ�سة للمراجعة. وصف �ل أمر

 كيفية التعامل مع األمر أثناء املراجعة.

 الصلة �� القوائم املالية، إن وجدت.اإلشارة إ�� اإلفصاحات ذات 

وصف الكيفية ال�� تم التعامل ��ا مع 
 األمر أثناء املراجعة

م لتحر�ف ا��وهري ااستجابة املراجع أو من��يتھ ال�� �انت أك�� مالءمة لألمر أو ال�� �انت خاصة بخطر  ���وانب ا�  .املقيَّ

 .ال�� تم تنفيذها��ة مختصرة عن اإلجراءات 

 بيان ب�تائج إجراءات املراجع.

 فيما يتعلق باألمر.ال�� تم رصدها املالحظات الرئ�سية 

 االرتباط خصيصاً بامل�شأة

 .أك�� من الالزمي�ب�� أن ت�ون األمور الرئ�سة للمراجعة مرتبطة خصيصًا بامل�شأة وأن تتجنب استخدام لغة نمطية أو لغة تقنية 

ء الرئ�سة للمراجعة بأن األمر لم يتم عالجھ �ش�ل مناسب من قبل املراجع أثناء ت�و�ن رأيھ �شأن القوائم املالية، وال أن يحتوي ع�� آراوال يجوز أن يو�� وصف األمور 
 أ").منفصلة أو يو�� بوجود مثل هذه اآلراء �شأن عناصر مستقلة �� القوائم املالية ("رأي مجزَّ 

 توثيق األمور الرئ�سة للمراجعة

 )، يتع�ن ع�� املراجع توثيق األح�ام املهنية املتخذة �شأن:٧٠١) ومعيار املراجعة (٢٣٠األمور الرئ�سة للمراجعة وفقًا ملعيار املراجعة (عند توثيق 
 أسباب اعتبار، أو عدم اعتبار، �ل أمر من األمور ال�� تطلبت اهتمامًا كب��ًا من املراجع أمرًا رئ�سًا للمراجعة؛ 
 �� حال عدم وجود أي أمور رئ�سة للمراجعة؛ امل��رات املنطقية 
  للمراجعة. رئ�ٌس  د أنھ أمٌر أي أمر ُحّدِ عن أسباب عدم اإلبالغ 

 تمامًا كب��ًا من املراجع.ومع ذلك، ال يوجد متطلب �شأن توثيق امل��رات املنطقية لعدم اعتبار أمور تم إبالغها إ�� امل�لف�ن با��وكمة من األمور ال�� تطلبت اه

 لصيغة األمور الرئ�سة للمراجعةمثال 

) ع�� تقر�ر مراجعة يحتوي ع�� فقرة �شأن األمور الرئ�سة للمراجعة. وتأ�ي تلك الفقرة �� التقر�ر �عد قسم ٧٠٠) �� م��ق معيار املراجعة (١�شتمل املثال التوضي�� (
 الصيغ املق��حة:إحدى "أساس الرأي". وفيما ي�� 

 األمور الرئ�سة للمراجعة
��الية. وقد تم تناول هذه األمور الرئ�سة للمراجعة �� تلك األمور ال�� �انت لها، بحسب حكمنا امل��، األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم املالية للف��ة ا

 ور.األمور �� سياق مراجعتنا للقوائم املالية ك�ل، وعند ت�و�ن رأينا ف��ا، ونحن ال نقدم رأيًا منفصًال �� هذه األم
 )]٧٠١[يتم تضم�ن وصف ل�ل أمر من األمور الرئ�سة للمراجعة وفقاً ملعيار املراجعة (
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 للمز�د من املعلومات عن األمور الرئ�سة للمراجعة، انظر:
  :األدوات املساعدة إلعداد تقر�ر املراجع ع�� الرابط.reporting-www.iaasb.org/auditor 
  أمثلة توضيحية لألمور الرئ�سة للمراجعة" الصادر عن فر�ق العمل املع�� بإعداد تقار�ر املراجع التا�ع ��لس املعاي�� الدولية  -امل�شور غ�� امللزم "تقر�ر املراجع

 الذي تم اقتباس ا��دول التا�� منھ.  للمراجعة والتأكيد، الذي يقدم أمثلة توضيحية لألمور الرئ�سة للمراجعة و 

 املس�ند ا��اص با��لس الذي يقدم أمثلة لبعض الصياغات:ذلك و�عتمد ا��دول التا�� ع�� 

 اإلشارة إ�� اإلفصاحات، عند االقتضاء الكيفية األسباب

أسباب تحديد األمر �أحد األمور الرئ�سة 
 للمراجعة

اإلشارة إ�� اإلفصاحات ذات الصلة ��  كيفية التعامل مع األمر أثناء املراجعة
 القوائم املالية

املُراد من وصف األمور الرئ�سة للمراجعة �� 
تقر�ر املراجع هو توف�� فهم للمستخدم�ن 

املس��دف�ن �شأن أسباب تحديد األمر �أحد 
األمور الرئ�سة للمراجعة (أي األسباب �� اعتبار 

 أن األمر �انت لھ أهمية بالغة عند مراجعة
 القوائم املالية للف��ة ا��الية).

) إرشادات ٧٠١و�وفر أيضًا معيار املراجعة (
تخاذ الطار القائم ع�� االج��اد اإل فّعالة لدعم 

عند تحديد الوزن ال�س�� لألمور ال��  اتالقرار 
يتم إبالغها إ�� امل�لف�ن با��وكمة وما إذا �انت 

 تلك األمور ُ�عد أمورًا رئ�سة للمراجعة.

 )٤٦أ-٤٢)، الفقرات أ٧٠١(معيار املراجعة (

ُيراد أيضًا من وصف األمور الرئ�سة للمراجعة �� 
تقر�ر املراجع وصف كيفية التعامل مع األمر أثناء 

 املراجعة.

وُ�عد مدى التفصيل الذي س�تم تقديمھ �� تقر�ر 
مسألة حكم م��. و�و�� �� هذا الشأن املراجع 

راجع قد يصف ) أن امل٧٠١معيار املراجعة (
الكيفية ال�� تم التعامل ��ا مع األمور الرئ�سة 

للمراجعة أثناء املراجعة عن طر�ق وصف 
استجابتھ أو من��يتھ ال�� �انت أك��  ���وانب ا�

لتحر�ف امالءمة لألمر أو ال�� �انت خاصة بخطر 
م ا��وهري  ؛ أو بتقديم ��ة مختصرة عن املقيَّ

و تقديم بيان ب�تائج ؛ أال�� تم تنفيذهااإلجراءات 
إجراءات املراجع؛ أو ذكر املالحظات الرئ�سية 

فيما يتعلق باألمر؛ أو با��مع �ش�ل أو بآخر ب�ن 
هذه العناصر. و�� حال تقديم بيان ب�تائج 

إجراءات املراجع أثناء وصف األمور الرئ�سة 
للمراجعة، يلزم تو�� ا��ذر لتجنب أن �عطي 

يقدم رأيًا منفصًال املراجع انطباعًا بأن الوصف 
عن أحد األمور الرئ�سة للمراجعة أو أن هذا 

الوصف يدعو، بأي حال من األحوال، إ�� 
 ال�شكيك �� رأي املراجع �� القوائم املالية ك�ل.

 )٥١أ-٤٦)، الفقرات أ٧٠١(معيار املراجعة (

ال ُيقصد بإبالغ املراجع عن األمور الرئ�سة 
تضم�ن  للمراجعة �� تقر�ره االستغناء عن

اإلفصاحات املناسبة وذات الصلة �� القوائم 
املالية، ألن اإلدارة مسؤولة عن تقديم 

املعلومات املتعلقة بالقوائم املالية وامل�شأة. 
و�ش�� وصف األمور الرئ�سة للمراجعة �� 
تقر�ر املراجع دائمًا إ�� أي إفصاحات ذات 

 عالقة �� القوائم املالية.

والفقرت�ن  ١٣الفقرة  )،٧٠١(معيار املراجعة (
 )٤١، أ٤٠أ

ن االشارة إ�� أي إفصاحات ذات عالقة  وتمّكِ
املستخدم�ن املس��دف�ن من ز�ادة فهمهم 

للكيفية ال�� �عاملت ��ا اإلدارة مع األمر عند 
إعداد القوائم املالية. و�ضافة إ�� اإلشارة إ�� 
اإلفصاحات ذات العالقة، قد يلفت وصف 

الرئ�سة للمراجعة االن�باه إ�� املراجع لألمور 
جوانب رئ�سية �� تلك اإلفصاحات. ولذلك، 
قد �ساعد مدى اإلفصاح من جانب اإلدارة 

عن جوانب محددة ألمر مع�ن �� القوائم املالية 
املراجع �� وصف الكيفية ال�� تم التعامل ��ا 
مع تلك ا��وانب ا��ددة أثناء املراجعة، بما 

ن املستخدم�ن امل س��دف�ن من فهم يمّكِ
األسباب وراء اعتبار هذا األمر أحد األمور 

 الرئ�سة للمراجعة.
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 الش�رة

بموجب املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��، يتع�ن ع�� 
ا��موعة اختبار مبلغ الشهرة سنو�ًا للتحقق من 

هبوط قيم��ا. وقد �ان هذا االختبار السنوي 
رصيد البالغ ا��اص بالهبوط مهمًا ملراجعتنا ألن ال

ُ�عد ذا أهمية �س�ية  ٢٠×١د�سم��  ٣١كما �� ×× 
للقوائم املالية. كما إن عملية التقييم ال�� اتبع��ا 

اإلدارة معقدة وتنطوي ع�� اج��اد كب�� و�س�ند 
إ�� اف��اضات، أهمها [وصف �عض االف��اضات]، 
و�� اف��اضات تتأثر بظروف سوقية أو اقتصادية 

خاصة تلك االف��اضات مستقبلية متوقعة، و�
 املتعلقة بـ [اسم البلد أو املنطقة ا��غرافية].

اشتملت مراجعتنا ع�� جملة إجراءات �ان من 
بي��ا االستعانة بخب�� تقو�م ملساعدتنا �� تقو�م 
االف��اضات والطرق ال�� استخدم��ا ا��موعة، 
و�خاصة تلك املتعلقة بنمو اإليرادات وهوامش 

ركزنا قد لـ [اسم خط العمل]. و الر�ح املت�بأ ��ا 
كفاية إفصاحات ا��موعة �شأن مدى أيضًا ع�� 

تلك االف��اضات ال�� �انت ن�يجة اختبار الهبوط 
شديدة ا��ساسية بال�سبة لها، أي االف��اضات 

ال�� �ان لها التأث�� األك�� ع�� تحديد مبلغ الشهرة 
 القابل لالس��داد.

املتعلقة تم تضم�ن إفصاحات الشركة 
)، الذي يو�� ع�� ٣بالشهرة �� اإليضاح رقم (

وجھ ا��صوص أن التغ��ات الصغ��ة �� 
االف��اضات الرئ�سية املستخدمة قد ي�شأ ع��ا 

 هبوط �� رصيد الشهرة �� املستقبل.

 تقو�م األدوات املالية

تمثل اس�ثمارات الشركة �� األدوات املالية 
أدوا��ا املالية. من إجما�� مبلغ [×%] املهي�لة 

ونظرًا للطا�ع الفر�د الذي يم�� هي�ل هذه 
األدوات وشروطها، فقد اعتمد تقو�م هذه 

األدوات ع�� نماذج داخلية من تطو�ر امل�شأة 
ول�س ع�� األسعار املعلنة �� األسواق ال�شطة. 

ولذلك، ينطوي هذا التقو�م ع�� عدم تأكد كب�� 
ه األدوات يحيط بالقياس. وعليھ، �ان تقو�م هذ

 مهمًا ملراجعتنا.

[يتم تضم�ن الكيفية ال�� تم التعامل ��ا مع األمر 
 أثناء املراجعة، ولكن لم يتم تضمي��ا �� املثال]

تم تضم�ن إفصاحات الشركة املتعلقة بأدوا��ا 
 ).٥املالية املهي�لة �� اإليضاح رقم (

 

 إثبات اإليرادات

�عتمد مبلغ اإليرادات واألر�اح املث�ت خالل السنة 
بيع [اسم املنتج] وخدمات ما �عد البيع ع�� ل

التقييم املناسب ملا إذا �ان �ل عقد من عقود 
خدمات ما �عد البيع طو�لة األجل مرتبطًا �عقد 

بيع [اسم املنتج] أو مفصوًال عنھ. ونظرًا للتعقيد 
فإنھ تتم ة، الذي قد يحيط بال��ت�بات التجار�

اج��ادات كب��ة عند اختيار األساس ممارسة 
ا��اس�� �� �ل حالة. ومن وجهة نظرنا، فإن 

إثبات اإليرادات مهم ملراجعتنا ألن ا��موعة قد 
تحاسب بصورة غ�� مناسبة عن مبيعات [اسم 
املنتج] واتفاقيات ا��دمة طو�لة األجل ع�� أ��ا 

هذا عادًة ترت�ب واحد ألغراض ا��اسبة و�ؤدي 
إ�� إثبات اإليرادات واألر�اح قبل أوا��ا بكث�� ألن 
الهامش �� اتفاقيات ا��دمة طو�لة األجل ي�ون 

تضمنت إجراءات مراجعتنا ملواجهة خطر 
التحر�ف ا��وهري فيما يتعلق بإثبات اإليرادات، 

 م، ما ي��:الذي اعُت�� أنھ خطر مه

اختبار أدوات الرقابة، بمساعدة خ��اء  •
ذلك  تقنية املعلومات لدينا، بما ��

املطبقة ع��: اختبار أدوات الرقابة 
إدخال شروط وأسعار �ل حملة من 

حمالت الدعاية؛ ومقارنة تلك البيانات 
املتعلقة بالشروط واألسعار بالعقود 

الرئ�سية ذات العالقة امل��مة مع و�االت 
 عاية؛ والر�ط ب�يانات املشاهدين؛الد

التحليل التفصي�� لإليرادات وتوقيت  •
إثبا��ا بناًء ع�� التوقعات املستمدة من 

معرفتنا بالصناعة و�يانات السوق 

درج أية إشارات إ�� اإليضاحات، عند  [تُ
 االقتضاء]
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عادًة أك�� من الهامش �� اتفاقيات بيع [اسم 
 املنتج].

ا��ارجية، ومتا�عة ما يختلف عن 
 توقعاتنا.

 تقييم االستمرار�ة

)، فإن ٢مف�� عنھ �� اإليضاح رقم (وفقًا ملا هو 
 ا��موعة تخضع لعدد من املتطلبات التنظيمية

، وهذه املتطلبات ُ�عد ال�� تتعلق برأس املال
محددًا رئ�سيًا �� قدرة ا��موعة ع�� البقاء 

كم�شأة مستمرة. وقد حددنا أن االف��اض األهم 
[امل�ون املهم] ع�� قدرة �� تقييم قدرة ا��موعة و 

اء كم�شأة مستمرة هو الر�حية املستقبلية البق
املتوقعة لـ [امل�ون املهم]، باعتبارها ا��دد 

الرئ���� للمركز الرأسما�� املت�بأ بھ. وتتطلب 
العمليات ا��سابية الداعمة للتقييم من اإلدارة 

ممارسة اج��ادات تخضع لدرجة عالية من 
التقدير ال����� وتتطلب أيضًا �عديالت ع�� 

ا��اس�ية إلظهار أثر املتطلبات التنظيمية  األرقام
املنصوص عل��ا �� [اسم اإلطار التنظي�� 

املنطبق]. و�عتمد العمليات ا��سابية ع�� 
تقديرات لألداء املستقب��، و�� ُ�عد أساسية 

ق إلعداد مدى لتقييم  مناسبة األساس اُملطبَّ
القوائم املالية. ولذلك، فقد صرفنا جزءًا كب��ًا 

د املراجعة، بما �� ذلك وقت كبار من جهو 
األعضاء �� فر�ق املراجعة، إ�� تقييم مدى 

 مناسبة هذا االف��اض.

) �� ٢[تمت اإلشارة بالفعل إ�� اإليضاح رقم ( 
، ولكن تتم  العمود األول، وقد ي�ون هذا �افياً

اإلشارة إ�� اإليضاح املتعلق باالستمرار�ة، 
 جدت]واإلفصاحات األخرى ذات الصلة، إن و 

 

 األمثلة التوضيحية األخرى ال�� وردت �� م�شور مجلس املعاي�� الدولية للمراجعة والتأكيد ولكن لم يتم ذكر�ا �نا:من 

 تأث��ات معاي�� ا��اسبة ا��ديدة 
 تقو�م أصول وال��امات املعاشات ذات املنافع ا��ددة 
 اس�بعاد أحد امل�ونات 
  التنظيميةمخصص إعادة الهي�لة والتغي��ات 
 مخصص إعادة الهي�لة والتصرف �� منجم 
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 اإلفصاح عن اسم الشر�ك املسؤول عن االرتباط ٦ /١٧

 اسم الشر�ك املسؤول عن االرتباط

يجب ذكر اسم الشر�ك املسؤول عن االرتباط �� تقر�ر املراجع عن القوائم املالية للم�شآت املدرجة، ما لم يكن من املتوقع بدرجة  ٧٠٠/٤٦
وذلك �� ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك اإلفصاح إ�� ��ديد كب�� لألمن ال�����. و�� الظروف النادرة ال�� ينوي ف��ا املراجع  معقولة،

عدم ذكر اسم الشر�ك املسؤول عن االرتباط �� تقر�ر املراجع، يجب ع�� املراجع مناقشة ذلك مع امل�لف�ن با��وكمة إلعالمهم بتقييم 
  )٦٣أ–٦١(راجع: الفقرات أ )(ة وخطورة ال��ديد الكب�� لألمن ال�����.املراجع الحتمالي

 يتع�ن اإلفصاح عن اسم الشر�ك املسؤول عن االرتباط �� تقر�ر املراجع:
 فيما يخص امل�شآت املدرجة؛ 
   .عندما تتطلب ذلك األنظمة أو اللوائح أو معاي�� املراجعة الوطنية 

ة أن يؤدي هذا اإلفصاح إ�� و�� ظروف نادرة، يمكن إغفال ذكر اسم املراجع. فع�� س�يل املثال، قد �غفل املراجعون ذكر أسما��م عندما ي�ون من املتوقع بدرجة معقول
أفراد آخر�ن ذوي عالقة وثيقة ��م. ولكن أي باط أو خر�ن �� فر�ق االرتاآل عضاء األ لشر�ك املسؤول عن االرتباط أو لأذى بد�ي ال�س�ب �� ��ديد كب�� لألمن ال����� أو 

 ل�ست من ب�ن تلك ال�� �سمح للمراجع بإغفال ذكر اسمھ.عليھ عقو�ات نظامية أو تنظيمية أو مهنية تتعلق بتوقيع أو للشر�ك ال��ديدات ال�� تتعلق باملسؤولية القانونية 

 ) ع�� الصيغة التالية أع�� التوقيع ع�� تقر�ر املراجعة مباشرة:٧٠٠) �� م��ق معيار املراجعة (١و�شتمل املثال التوضي�� (

 "الشر�ك املسؤول عن االرتباط �� املراجعة ال�� أدت إ�� صدور تقر�ر املراجع املستقل املاثل هو [االسم]".

 متطلبات التقر�ر اإلضافية ٧ /١٧

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 ).٧٢٠املراجع أن ُ�عّد تقر�ره وفقًا ملعيار املراجعة ( عند االقتضاء، يجب ع�� ٧٠٠/٣٢

إذا تناول املراجع �� تقر�ره عن القوائم املالية مسؤوليات تقر�ر أخرى يتحملها باإلضافة إ�� مسؤولياتھ بموجب معاي�� املراجعة،  ٧٠٠/٤٣
"التقر�ر عن املتطلبات النظامية  فيجب تناول هذه املسؤوليات األخرى �� قسم منفصل �� تقر�ر املراجع، تحت عنوان

والتنظيمية األخرى"، أو أي عنوان آخر يناسب محتوى القسم، ما لم ت�ناول مسؤوليات التقر�ر األخرى تلك نفس املوضوعات 
املعروضة بموجب مسؤوليات التقر�ر ال�� تتطل��ا معاي�� املراجعة، حيث يمكن �� هذه ا��الة أن ُ�عرض مسؤوليات التقر�ر 

 )٦٠أ–٥٨خرى �� نفس القسم ا��اص �عناصر التقر�ر ذات العالقة ال�� تتطل��ا معاي�� املراجعة. (راجع: الفقرات أاأل 

�� حالة عرض مسؤوليات التقر�ر األخرى �� نفس القسم ا��اص �عناصر التقر�ر ذات العالقة ال�� تتطل��ا معاي�� املراجعة،  ٧٠٠/٤٤
 )٦٠مسؤوليات التقر�ر األخرى عن التقر�ر الذي تتطلبھ معاي�� املراجعة. (راجع: الفقرة أ فيجب أن يم�� تقر�ر املراجع بوضوح

من هذا املعيار يجب  ٤٠-٢١إذا تضمن تقر�ر املراجع قسمًا منفصًال ي�ناول مسؤوليات التقر�ر األخرى، فإن متطلبات الفقرات  ٧٠٠/٤٥
املالية". و�جب إدراج قسم "التقر�ر عن املتطلبات النظامية إدراجها ضمن قسم �عنوان "التقر�ر عن مراجعة القوائم 

 )٦٠والتنظيمية األخرى" �عد قسم "التقر�ر عن مراجعة القوائم املالية". (راجع: الفقرة أ

 الش�ل التا��. مو�� ��كما هو �� �عض الدول، قد ي�ون املراجع مطالبًا بالتقر�ر عن أمور أخرى إضافة إ�� مسؤوليتھ بموجب معاي�� املراجعة، 

  

                                                           
 ھ السادسة ع�� أنھ "يجب التوقيع ع�� تقار�ر املراجعة الصادرة من املكتب من ا��اسب املرخص لھ نفسھ إذا �ان فردا أو من ينص نظام ا��اسب�ن القانوني�ن �� اململكة العر�ية السعودية �� مادت

 ناءات.الشر�ك الذي شارك أو أشرف ع�� املراجعة فعال بال�سبة لشر�ات ا��اسبة وال يجوز إنابة ��ص آخر �� التوقيع". ولم �عط النظام أي است�
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 ١-١٧/٧الش�ل 

 التوضيح 

 قد ي�ون املراجع مطالبًا بالتعليق ع�� أمور مثل: متطلبات التقر�ر اإلضافية
 مدى كفاية ال��الت ا��اس�ية ا��اصة بامل�شأة؛ 
 ان�باه املراجع أثناء املراجعة؛ تلك األمور  أمور خاصة إذا لفتت 
 .نتائج تنفيذ إجراءات أخرى محددة 

لضمان فهم املستخدم�ن لهذه املسؤوليات اإلضافية، يقوم املراجع بالتقر�ر ع��ا ضمن قسم منفصل �� تقر�ر املراجع (ع�� س�يل املثال،  التقر�ر تحت عنوان منفصل
 تحت عنوان فر�� جديد مثل "التقر�ر عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى").

وقد يتطلب معيار من هذا الدليل.  ١٥/٩ل �� القسم )، وقد تم تناول هذا املوضوع بالتفصي٧٢٠املعلومات األخرى وفقًا ملعيار املراجعة (و�تع�ن ع�� املراجع�ن التقر�ر عن 
 ) استخدام عنوان خاص فيما يتعلق باملعلومات األخرى �� �عض الظروف.٧٢٠املراجعة (

 املعلومات التكميلية املعروضة مع القوائم املالية ٨ /١٧

ائم املالية ال ن با��وكمة مطالب�ن (بموجب األنظمة أو اللوائح أو املعاي�� الوطنية)، أو قد يختارون طوعيًا القيام بتضم�ن معلومات تكميلية مع القو و ت�ون اإلدارة وامل�لفقد 
وع�� س�يل املثال، قد �شتمل املعلومات اإلضافية ع�� ت إضافية. م��قة أو �إيضاحايتطل��ا إطار التقر�ر املا�� املنطبق. و�تم عرض هذه املعلومات عادًة إما �� جداول 

 جدول بت�اليف التص�يع.  

 اقتباسات ذات صلة من املعاي�� رقم الفقرة

 )٨٤أ–٧٨املعلومات التكميلية املعروضة مع القوائم املالية (راجع: الفقرات أ

املُراجعة ال يتطل��ا إطار التقر�ر املا�� املنطبق، يجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �� حال عرض معلومات تكميلية مع القوائم املالية  ٧٠٠/٥٣ 
�انت املعلومات التكميلية، بحسب ا��كم امل�� للمراجع، ُ�عّد رغم ذلك جزءًا ال يتجزأ من القوائم املالية �س�ب طبيع��ا أو 

 من القوائم املالية، فإن رأي املراجع يجب أن �غط��ا.كيفية عرضها. وعندما ت�ون املعلومات التكميلية جزءًا ال يتجزأ 

 إذا لم يتم النظر إ�� املعلومات التكميلية ال�� ال يتطل��ا إطار التقر�ر املا�� املنطبق ع�� أ��ا جزء ال يتجزأ من القوائم املالية ٧٠٠/٥٤
معروضة بطر�قة تم��ها �ش�ل �اٍف ووا�� عن املُراجعة، فيجب ع�� املراجع تقو�م ما إذا �انت تلك املعلومات التكميلية 

القوائم املالية املُراجعة. و�ذا لم يكن ا��ال كذلك، فيجب حي�ئٍذ ع�� املراجع أن يطلب من اإلدارة �غي�� طر�قة عرض املعلومات 
لية غ�� املُراجعة، وأن التكميلية غ�� اُملراجعة. و�ذا رفضت اإلدارة القيام بذلك، وجب ع�� املراجع أن يحدد املعلومات التكمي

 يو�� �� تقر�ره أن تلك املعلومات التكميلية لم تتم مراجع��ا.

جزأ من القوائم املالية �س�ب عندما يتم عرض معلومات تكميلية، يتع�ن ع�� املراجع تقو�م ما إذا �انت تلك املعلومات، بحسب حكمھ امل��، ُ�عّد رغم ذلك جزءًا ال يت
 عرضها.طبيع��ا أو طر�قة 

 ١-١٧/٨الش�ل 

 التصرف املطلوب �ل املعلومات التكميلية:

 يجب أن �غطي رأي املراجع املعلومات التكميلية. ُ�عد جزءًا ال يتجزأ من القوائم املالية؟

 �ش�ل �اٍف ووا�� عن القوائم املالية اُملراجعة.يتم تقو�م ما إذا �انت تلك املعلومات التكميلية معروضة بطر�قة تم��ها  ال ُ�عد جزءًا ال يتجزأ من القوائم املالية؟
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و�ذا لم تكن تلك املعلومات مم��ة بوضوح، فيجب ع�� املراجع أن يطلب من اإلدارة �غي�� طر�قة عرض املعلومات 
 التكميلية غ�� اُملراجعة.

لية غ�� املُراجعة، وأن يو�� و�ذا رفضت اإلدارة إجراء التغي��ات املطلو�ة، وجب ع�� املراجع أن يحدد املعلومات التكمي
 �� تقر�ره أن تلك املعلومات التكميلية لم تتم مراجع��ا.

مع املعلومات األخرى عدم �عارض تلك املعلومات تلك املعلومات مضللة أو  ال ت�ون ضمان أعن سؤولية املاملعلومات التكميلية املراجع من عدم مراجعة ال ُ�عفي حقيقة و 
 املالية املُراجعة.الواردة �� القوائم 

 من هذا الدليل. ١٥/٩)، وقد تم تناول "املعلومات األخرى" �� الفصل ٧٢٠ا��لط ب�ن "املعلومات التكميلية" و"املعلومات األخرى" الواردة �� معيار املراجعة ( يجوز وال 

 ومعاي�� مراجعة وطنيةللمراجعة عمليات املراجعة املنفذة وفقاً للمعاي�� الدولية  ٩ /١٧

 ، تتم اإلشارة إ�� �لتا مجموع�� املعاي�� �� تقر�ر املراجع.املعاي�� الدولية للمراجعةعندما ي�ون املراجع مطالبًا بالتقر�ر عن االل��ام بمعاي�� مراجعة وطنية إضافة إ�� 

 اس�يفاء الشروط التالية.وت�ون اإلشارة إ�� �ل من املعاي�� الدولية للمراجعة ومعاي�� املراجعة الوطنية تصرفًا مناسبًا عند 

 ١-١٧/٩الش�ل 

 الشروط 

اإلشارة إ�� االل��ام ب�ل من 
للمراجعة املعاي�� الدولية 

 واملعاي�� الوطنية

 .ال��ام تقر�ر املراجع ب�ل معيار من املعاي�� الدولية ذات الصلة باملراجعة 
  ��الوطنية.تنفيذ جميع إجراءات املراجعة اإلضافية الالزمة الس�يفاء املعاي 
 .تحديد اإلقليم أو الدولة امل�شئة للمعاي�� الوطنية �� تقر�ر املراجع 
  تضم�ن جميع عناصر تقر�ر املراجع ال�� تتطل��ا املعاي�� الدولية (ح�� �� حال استخدام الت�سيق والصيغة ا��ددين �� األنظمة

 أو اللوائح الوطنية).

� ية للمراجعة ومعاي�� املراجعة الوطنية تصرفًا مناسبًا عندما يوجد �عارض ب�ن املتطلبات الواردة �� املعاي�� الدولية وتلك الواردة �وال ت�ون اإلشارة إ�� �ل من املعاي�� الدول
 أن يؤدي إ��: ھمن شأناملعاي�� الوطنية وهذا التعارض 

  للمعاي�� الدولية؛ت�و�ن املراجع لرأي بناًء ع�� املعاي�� الوطنية يختلف عن الرأي املناسب وفقًا 
 .إغفال ذكر معلومات إضافية تتطل��ا املعاي�� الدولية، مثل فقرات لفت االن�باه، ولكن ال �سمح ��ا املعاي�� الوطنية 

  

                                                           
 املعاي�� الدولية للمراجعة، فإنھ لن توجد مجموعة أخرى من معاي�� املراجعة �� اململكة، مما �ع�� عدم انطباق هذه إبالتحول  للمراجع�ن وا��اسب�ندارة الهيئة السعودية إرار مجلس وفقًا لق ��

 .الفقرات ع�� الب�ئة ا��لية للمراجعة �� اململكة



٢٣٩ 
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