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 السعودية للمراجعين واملحاسبينترجمة الهيئة 

  تمهيد

 بكم في اإلصدار الرابع من 
ً
 الصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبين. دليل استخدام املعايير الدولية للمراجعة في عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطةمرحبا

، قام مجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد بإنجاز مشروعات تتعلق باستخدام عمل املراجعين الداخليين؛ 2011اإلصدار الثالث الذي تم نشره في عام ومنذ 

 لهذه التغييرات ولذلك ت ومسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات األخرى؛ وتقرير املراجع؛ واإلفصاحات وعدم االلتزام باألنظمة واللوائح.
ً
م تحديث اإلصدار الرابع تبعا

 مع نسخة عام 
ً
 في معايير املراجعة، بحيث يكون متفقا

ً
كتاب إصدارات املعايير الدولية لرقابة الجودة واملراجعة والفحص والتأكيدات  من 2017-2016التي تمت مؤخرا

 منا بأن  .والخدمات ذات العالقة األخرى 
ً
 لتنقيح بعض املحتوى الفني وإدخال بعض التحسينات األخرى الطفيفة على طريقة العرض. ووعيا

ً
ولقد اغتنمنا الفرصة أيضا

 العديد من املستخدمين ربما يكونون بصدد ترجمة الدليل، فقد حاولنا قدر املستطاع جعل التنقيحات في هذا اإلصدار عند حدها األدنى.

الذي أصبح اآلن جمعية املحاسبين القانونيين في -، وجرى إعداده في البداية بالتعاون مع املعهد الكندي للمحاسبين القانونيين 2007ليل ألول مرة في عام وقد تم نشر الد

 للمعايير الدولية للمراجعة -كندا
ً
من خالل شرح املعايير وتقديم أمثلة توضيحية  بهدف تمكين املحاسبين القانونيين من اكتساب فهم عميق لعمليات املراجعة التي تتم وفقا

 لكيفية تنفيذ املراجعة، يمكن للمحاسبين القانونيين استخدامه عند تنفيذ عمليات املراجعة على أساس ا
ً
 عمليا

ً
ملخاطر للمنشآت الصغيرة لها. ويقدم الدليل نهجا

القانونيين في تنفيذ عمليات مراجعة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، مما يمكنهم من خدمة واملتوسطة. ومن شأن هذا الدليل في نهاية املطاف أن يساعد املحاسبين 

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملصلحة العامة بشكل أفضل.

جعة، ولكن ينبغي استخدامها كملحق لدعم ويقدم الدليل إرشادات غير ملزمة بشأن تطبيق معايير املراجعة. وال ينبغي استخدام اإلرشادات كبديل عن قراءة معايير املرا

ال ينبغي استخدامه ألغراض تحديد أو التطبيق املتسق لهذه املعايير عند مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة. وال يتناول الدليل جميع الجوانب املتعلقة بمعايير املراجعة و 

 إثبات االلتزام بتلك املعايير.

 قام االتحاد ،دليل رقابة الجودة في املكاتب الصغيرة واملتوسطةلى تحقيق االستفادة القصوى من هذا الدليل واإلصدار املرتبط به، وبهدف مساعدة الهيئات األعضاء ع

 مواد يضم، صاحبالدولي للمحاسبين بإعداد دليل م
ً
اقتراحات بشأن كيفية  الدليل املصاحبإضافية، بهدف دعم استخدام األدلة ألغراض التعلم والتدريب. ويتضمن  ا

كل منها وظروف الدول التي تعمل استفادة الهيئات واملكاتب األعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبين من األدلة اإلرشادية بأفضل ما يكون لتتناسب مع االحتياجات الخاصة ب

 فيها.

، والتي من بينها التقديرات املحاسبية ورقابة الجودة وقت إعداد هذا الدليل ملجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد القائمة باملشروعات وربما يكون لدى القراء اهتمام

ث( وتحليالت البيانات. غير أن هذا الدليل ال يقدم بأي حال من األحوال توقعات عن التغييرات املحتملة 315ومعيار املراجعة  حدَّ
ُ
 في هذه املجاالت. )امل

، نرحب بالقراء لزيارة املساحة املخصصة للمكاتب الصغيرة واملتوسطة على املوقع اإللكتروني لالتحاد الدولي للمحاسبين على الر 
ً
ومتابعتنا  www.ifac.org/SMP ابطوأخيرا

ابة لالطالع على املزيد من التفاصيل عن أعمال لجنة املكاتب الصغيرة واملتوسطة التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين، ونرحب بهم كذلك في بو  IFAC_SMP@على تويتر على 

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

 

 مونيكا فورستر

 رئيس لجنة املكاتب الصغيرة واملتوسطة 

 االتحاد الدولي للمحاسبين

  2018أبريل 

https://www.ifac.org/publications-resources/2016-2017-handbook-international-quality-control-auditing-review-other
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http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2015-0930-SMP-ISA-QC-Review-Compilation-Guides-Companion-Manual.pdf
http://www.iaasb.org/projects
http://www.ifac.org/SMP
http://www.ifac.org/Gateway
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

  طلب الحصول على التعليقات

 ملتزم هوللتحسين. ومن ثّم، فال أنه قابل وعلى مستوى عاٍل من الجودة، إ هذا الدليل مفيد  أن رى االتحاد الدولي للمحاسبين ي هذا هو اإلصدار الرابع من الدليل. ورغم أن

 ممكنة. استفادةاملعايير الحالية وتحقيقه ألكبر اتساقه مع بتحديث هذا الدليل بصورة منتظمة، لضمان 

بوجهات النظر حول رحب على األخص يويرحب االتحاد بتلقي التعليقات من هيئات وضع املعايير الوطنية والهيئات األعضاء في االتحاد واملحاسبين القانونيين وغيرهم. و 

 التساؤالت اآلتية:

 كيف تستخدمون هذا الدليل؟ هل تستخدمونه على سبيل املثال كمادة تدريبية، أو كدليل مرجعي عملي، أم بطريقة أخرى؟ .1

 هل ترون أن هذا الدليل معد بحيث يالئم بما يكفي أعمال مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة؟ .2

 ذا كانت اإلجابة ال، هل يمكنكم اقتراح آلية لتحسين ذلك؟هل تجدون الدليل سهل التصفح؟ إ .3

 ما الطرق األخرى باعتقادكم لجعل الدليل أكثر فائدة؟ .4

 إلى هذا الدليل؟ إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ذكر التفاصيل. –كمواد تدريبية ونماذج وقوائم تحقق وبرامج  –هل أنتم على علم بأي منتجات  .5
ً
 تم وضعها استنادا

 

 البريد اإللكتروني: إرسال املالحظات إلى السيد كريستوفر أرنولد، رئيس فريق املنشآت الصغيرة واملتوسطة/ املكاتب الصغيرة واملتوسطة واألبحاث علىيرجى 

ChristopherArnold@ifac.org 
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السعودية للمراجعين واملحاسبينترجمة الهيئة و

إخالء املسؤولية 

يهدف هذا الدليل إلى مساعدة املحاسبين القانونيين في تطبيق املعايير الدولية للمراجعة عند مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وال 

 على ذلك، ينبغي على املحاسب القانوني االستفادة من هذا الدليل في ضوء حكمه 
ً
 عن املعايير نفسها. وعالوة

ً
يقصد به أن يكون بديال

االتحاد الدولي الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين وال تحمل تلحقائق والظروف التي تنطوي عليها كل مراجعة بعينها. وال املنهي وا

 للمحاسبين أية مسؤولية أو التزام قد ينشأ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نتيجة استخدام هذا الدليل وتطبيقه.
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توسطة. ومع ذلك، ال ينبغي تكمن الغاية من هذا الدليل في تقديم إرشادات عملية للمحاسبين القانونيين الذين يقومون بتنفيذ ارتباطات مراجعة للمنشآت الصغيرة وامل

 استخدام أية مادة واردة في الدليل كبديل ألي مما يلي:

  املراجعة وفهمهاقراءة معايير 

املعايير الدولية لرقابة الجودة واملراجعة والفحص إصدارات يفترض أن املحاسبين القانونيين قد قاموا بقراءة نصوص املعايير الدولية للمراجعة الواردة في 

 من اي يمكن تحميلهت، والوالخدمات ذات العالقة والتأكيدات األخرى 
ً
املوقع اإللكتروني للهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين على الرابط التالي  مجانا

https://socpa.org.sa/Socpa/Professional-standards/International-Standards/2024.aspx  صفحة املنشورات واملوارد على املوقع اإللكتروني ملجلس ومن

 ,Handbooks“لتصفية حسب )استخدم ا www.ifac.org/auditing-assurance/publications-resourcesاملعايير الدولية للمراجعة والتأكيد على الرابط التالي 

Standards, and Pronouncements”.)  لدى املراجع فهم لنص املعيار بكامله، بما في ذلك املواد يتوفر أن وجوب ( على 200معيار املراجعة )من  19الفقرة نص تو

 على معايير املراجعة، وكذلك األسئلة الشائعة ويمك التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى، من أجل فهم أهدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح.
ً
ن الحصول أيضا

 .center-assurance/clarity-www.ifac.org/auditing وغيرها من املواد الداعمة، من مركز التوضيحات على الرابط التالي

 استخدام الحكم املنهي 

 املنهي على أساس الحقائق والظروف الخاصة باملكتب والتي ينطوي عليها كل ارتباط بعينه. بغية تطبيق معايير املراجعة بفاعلية، يلزم ممارسة الحكم

املحاسبين القانونيين في تطبيق  ورغم أن املكاتب الصغيرة واملتوسطة هي التي من املتوقع أن تكون املستخدم الرئيس ي لهذا الدليل، إال أن الدليل يهدف إلى مساعدة جميع

 لى عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة.معايير املراجعة ع

 ويمكن استخدام الدليل لألغراض اآلتية:

 للمعايير الدولية للمراجعة؛ 
ً
 للمراجعة التي تتم وفقا

ً
 اكتساب فهم أكثر عمقا

 امه في األعمال اليومية، وكأساس للدورات إعداد دليل للموظفين )يتم استكماله حسب الضرورة باملتطلبات املحلية واإلجراءات الخاصة باملكتب( ليتم استخد

 التدريبية ودراسات ومناقشات األفراد؛

 .املساعدة في ضمان اتباع املوظفين ملنهج ثابت عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها 

 وجود أكثر من مراجع واحد مشارك في تنفيذ ارتب
ً
اط املراجعة. ومع ذلك، تنطبق نفس املبادئ العامة على ويشير هذا الدليل في الغالب إلى فريق االرتباط، وهو ما يعني ضمنا

 ارتباطات املراجعة التي ينفذها شخص واحد فقط )املحاسب القانوني(.

 إعادة إصدار الدليل وترجمته وتكييفه 1 /1

وينبغي على األطراف املعنية التي ترغب في إعادة إصدار هذا الدليل  يشجع االتحاد الدولي للمحاسبين على إعادة إصدار منشوراته وترجمتها وتكييفها، ويعمل على تيسير ذلك.

 .permissions@ifac.org أو ترجمته أو تكييفه االتصال باالتحاد على البريد اإللكتروني

 كيفية استخدام الدليل .1

http://www.ifac.org/publications-resources/2015-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance
http://www.ifac.org/publications-resources/2015-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance
http://www.ifac.org/publications-resources/2016-2017-handbook-international-quality-control-auditing-review-other
https://socpa.org.sa/Socpa/Professional-standards/International-Standards/2024.aspx
http://www.ifac.org/auditing-assurance/publications-resources
mailto:permissions@ifac.org
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 محتوى الفصول وترتيبها 2 /1

 من تقديم ملخص لكل معيار بالترتيب، تم
ً
 تنظيم هذا الدليل في جزأين كما يلي: بدال

  املفاهيم الرئيسية -الجزء األول 

  اإلرشادات العملية -الجزء الثاني 

 من لتي ينطوي عليها تنفيذ وهذا هو الجزء الثاني من الدليل، وهو يركز على كيفية تطبيق املفاهيم التي تم توضيحها في الجزء األول. وهو يتبع املراحل املعتادة ا
ً
املراجعة، بدءا

 قبول العميل والتخطيط وتقييم املخاطر ثم االستجابة للمخاطر وتقويم أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها وتكوين رأي مراجعة مناسب.

 ملخص ترتيب الدليل

 تم ترتيب كل فصل في كال جزأي هذا الدليل على النحو اآلتي:

 عنوان الفصل 

  اقتباس -مخطط عملية املراجعة 

 تحتوي معظم الفصول على اقتباس من مخطط عملية املراجعة )عند االقتضاء( لتحديد األنشطة التي يتناولها الفصل بالتحديد.

 محتوى الفصل 

 يشرح هذا القسم محتوى الفصل والغرض منه.

 معايير املراجعة ذات الصلة 

عد ذات صلة بمحتوى الفصل. وتشتمل هذه االقتباسات على املتطلبات ذات تبدأ معظم الفصول في هذا الدليل ببعض االقتباسات من معايير امل
ُ
راجعة التي ت

 بشكل منفصل إذا كان الفصل يركز بشكل رئيس ي على معيار مراجعة معين( وامل
ً
واد التطبيقية وعلى الصلة، وفي بعض الحاالت، على األهداف )يتم تظليلها أحيانا

هذه االقتباسات اإليحاء بأن املواد األخرى الواردة في املعيار والتي لم يرد ذكرها في الدليل بصفة خاصة، أو أن معايير  تعريفات مختارة. وال ُيقصد من تضمين

ذا صلة بمحتوى كل فصل بعينه.  املراجعة األخرى التي تتعلق باملوضوع محل النقاش، ال يلزم مراعاتها. بل إن هذه االقتباسات تعتمد على تقدير املؤلفين ملا ُيعّد 

 طوال عملية املراجعة، ولكن لم يتم تناولها إال في فصل أو اثنين. 300و 220و 200فعلى سبيل املثال، تنطبق متطلبات معايير املراجعة 

 نظرة عامة ومواد الفصل 

 يحتوي قسم النظرة العامة في كل فصل على ما يلي:

 ة؛اقتباسات من معايير املراجعة املنطبق –

 نظرة عامة على ما يتناوله الفصل. –

 للموضوع محل النقاش وإرشادات/ منهجية عملية خطوة بخطوة حول كيفية تطبيق معايير املراجعة ذ
ً
ات الصلة. وقد ويلي النظرة العامة مناقشة أكثر تفصيال

يركز بشكل حصري على معايير املراجعة )بخالف سلسلة معايير املراجعة يشتمل ذلك على بعض اإلحاالت املرجعية إلى معايير املراجعة املنطبقة. ورغم أن الدليل 

 إلى قواعد سلوك وآداب املهنة للمحاسبين املهن800
ً
يين الصادرة عن مجلس ( التي تنطبق على عمليات مراجعة املعلومات املالية التاريخية، فقد تمت اإلشارة أيضا

( "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات 1محاسبين )قواعد سلوك وآداب املهنة( واملعيار الدولي لرقابة الجودة )املعايير الدولية لقواعد سلوك وآداب املهنة لل

 مراجعة وفحص للقوائم املالية وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات الخدمات ذات العالقة".

 نقاط يلزم مراعاتها 

اعاتها. وتوفر هذه النقاط إرشادات عملية بشأن مسائل املراجعة التي يسهل عدم االنتباه لها، أو عندما يكون من يحتوي الدليل على عدد من النقاط التي يلزم مر 

 املحتمل أن يواجه املحاسبون القانونيون صعوبة في استيعاب مفاهيم معينة وتطبيقها.

 دراسات الحالة التوضيحية 

الواقع العملي، يحتوي الجزء الثاني من الدليل على دراستي حالة. وفي نهاية العديد من فصول الجزء الثاني، لشرح الطرق التي يمكن تطبيق معايير املراجعة بها في 

 هذا الدليل لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة.ل الجزء الثانيالفصل الثاني من ُيرجى الرجوع إلى يتم مناقشة منهجين محتملين لتوثيق تطبيق متطلبات املعايير. 

قة واحدة الحالة والتوثيق املقدم هما لغرض التوضيح ال أكثر. والتوثيق املقدم هو اقتباس بسيط من أحد ملفات املراجعة النموذجية، وهو يوضح طريدراسات 
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عض الظروف واالعتبارات التي يلزم فحسب من الطرق املحتملة التي يمكن اتباعها لاللتزام بمتطلبات املعايير. وال تعرض البيانات والتحليالت والتعليقات املقدمة إال ب

، يجب على املراجع ممارسة الحكم املنهي.
ً
 على املراجع تناولها في عملية املراجعة. وكما هو الحال دائما

 بدوام  15ويعمل بها وتعتمد دراسة الحالة األولى على منشأة وهمية هي "دفتا لألثاث". وهي منشأة محلية مملوكة إلحدى العائالت، تزاول نشاط تصنيع األثاث 
ً
موظفا

ات القياسية . وتحتوي املنشأة على هيكل تنظيمي بسيط، ومستويات إدارية معدودة، ومعالجة بسيطة للمعامالت. ويستخدم قسم املحاسبة إحدى حزم البرمجييكل

 املتاحة في السوق. 

إضافة إلى مالكها ومسؤول  يمنشأة متناهية الصغر يعمل بها موظفان اثنان بدوام كل وتعتمد دراسة الحالة الثانية على منشأة وهمية أخرى هي "كومار وشركاه". وهي

 حسابات يعمل بدوام جزئي.

 

 منشورات االتحاد األخرى 

 إلى جنب مع 
ً
 جنبا

ً
 دليل رقابة الجودة في املكاتب الصغيرة واملتوسطة، يمكن قراءة هذا الدليل أيضا

ً
من املوقع اإللكتروني للهيئة السعودية الذي يمكن تحميله مجانا

من موقع املنشورات واملوارد اإللكترونية ، و https://socpa.org.sa/Socpa/Licenses-and-Quality/2043/Quality-Performance.aspxللمراجعين واملحاسبين على الرابط 

  .http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guidesلالتحاد الدولي للمحاسبين على الرابط 

 

 مسرد املصطلحات 3 /1

دارات املعايير الدولية لرقابة يستخدم هذا الدليل العديد من املصطلحات املعرفة في قواعد سلوك وآداب املهنة ومسرد املصطلحات ومعايير املراجعة )الواردة في كتاب إص

 ة(. ويجب على كل من الشركاء واملوظفين أن يكونوا على دراية بهذه التعريفات.الجودة واملراجعة والفحص والتأكيدات األخرى والخدمات ذات العالق

 املصطلحات اآلتية:
ً
 ويستخدم الدليل أيضا

 أدوات الرقابة الخاصة بمكافحة الغش

ألدوات الرقابة، قد ال تمنع هذه األدوات حدوث الغش، ولكنها هي أدوات الرقابة التي تصممها اإلدارة ملنع أو اكتشاف التحريفات الناتجة عن الغش. وفيما يتعلق بتجاوز اإلدارة 

 ستكون بمثابة رادع وستجعل التستر على ارتكاب الغش أكثر صعوبة. ومن األمثلة النموذجية لهذه األدوات:

 السياسات واإلجراءات التي توفر املزيد من املساءلة، مثل التوقيع باملوافقة فيما يخص قيود اليومية؛ 

 وات الرقابة الخاصة بالوصول إلى البيانات واملعامالت الحساسة؛تحسين أد 

 اإلنذارات الصامتة؛ 

 تقارير التناقضات واالستثناءات؛ 

 لمراجعة؛التتبعية لسارات امل 

 خطط مكافحة الغش في حاالت الطوارئ؛ 

 ن املتوسط )على سبيل املثال، نمط حياة شديد البذخ(؛إجراءات املوارد البشرية مثل تحديد/متابعة األفراد الذين تزيد احتمالية ارتكابهم للغش ع 

 .آليات اإلبالغ عن وقائع الغش املحتملة دون حاجة مقدم البالغ إلى الكشف عن هويته 

 املخاطر املنتشرة وأدوات الرقابة الشاملة

 بلفظ أدوات الرقابة على مستوى املنشأة( للمساعدة في دعم عمل ويتم تصميم أدوات الرقابة الشاملة )ُيشار   تتعلق بعض املخاطر وأدوات الرقابة باملنشأة ككل.
ً
إليها أيضا

 أدوات الرقابة على املعامالت. وبالتالي، ُينظر إلى املخاطر املنتشرة وأدوات الرقابة الشاملة على مستوى القوائم املالية.

 التي تكون، بحسب حكم املراجع:واملخاطر وأدوات الرقابة التي لها تأثير منتشر في القوائم املالية هي 

 غير مقتصرة على عناصر أو حسابات أو بنود معينة في القوائم املالية؛ أو )أ(

 من القوائم املالية؛ أو )ب(
ً
 أساسيا

ً
 إذا كانت مقتصرة، فإنها تمثل أو يمكن أن تمثل جزءا

 املالية.فيما يتعلق باإلفصاحات، فإنها تكون أساسية لفهم املستخدمين للقوائم  )ج(

https://socpa.org.sa/Socpa/Licenses-and-Quality/2043/Quality-Performance.aspx
http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guides
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 من أدوات الرقابة التي تعمل على مستوى اإلقرارات.
ً
 ما تكون أدوات الرقابة الشاملة أقل وضوحا

ً
بنى عليه سائر أدوات الرقابة  وغالبا

ُ
وهي تشكل األساس الجوهري الذي ت

لسلوك األخالقي وموقفها السلوكي تجاه نظام الرقابة الداخلية واآللية املتبعة الداخلية )مثل أدوات الرقابة على املعامالت(. ومن أمثلة أدوات الرقابة الشاملة تعهد اإلدارة با

 لتعيين األفراد املؤهلين ومنع الغش وإعداد التقارير املالية في نهاية الفترات.

 املخاطر وأدوات الرقابة الخاصة باملعامالت

وتقوم اإلدارة بتصميم أدوات الرقابة على املعامالت للتخفيف من أثر املخاطر أو بإقرارات خاصة. وائم املالية تتعلق بعض املخاطر وأدوات الرقابة بجوانب معينة في الق

املحاسبية باملبلغ الصحيح وفي املرتبطة بها. ويتمثل الغرض من هذه األدوات في ضمان التصريح، على نحو سليم، بتنفيذ جميع املعامالت ومعالجتها وتسجيلها في السجالت 

 حة.الفترة الصحي

 اإلدارة

ملكلفين بالحوكمة، على شخص )أشخاص( يتحمل املسؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات املنشأة. وبالنسبة لبعض املنشآت في بعض الدول، تشمل اإلدارة بعض أو جميع ا

 سبيل املثال، األعضاء التنفيذيين في مجلس الحوكمة، أو املدير املالك.

 املكلفون بالحوكمة

ويشمل ذلك  سات )على سبيل املثال، مجلس أمناء( تقع على عاتقهم مسؤولية اإلشراف على التوجه االستراتيجي للمنشأة والواجبات املرتبطة بمساءلتها.أشخاص أو مؤس

ة، مثل األعضاء التنفيذيين في مجلس اإلشراف على آلية إعداد التقرير املالي. وبالنسبة لبعض املنشآت، في بعض الدول، قد يشمل املكلفون بالحوكمة العاملين في اإلدار 

 حوكمة ملنشأة في القطاع الخاص أو العام، أو املدير املالك.

 املدير املالك

 الشخص املكلف بحوك
ً
 مة املنشأة.يشير إلى مالك املنشأة الذي يتولى إدارة املنشأة على أساس يومي. وفي معظم الحاالت، يكون املدير املالك هو أيضا

 واملتوسطاملكتب الصغير 

 مكتب محاسبي يتصف بما يلي:

 عمالؤه في الغالب من املنشآت الصغيرة واملتوسطة؛ 

 يستخدم موارد خارجية لدعم موارده الفنية الداخلية املحدودة؛ 

 .من املوظفين املهنيين 
ً
 محدودا

ً
 يوظف عددا

 من دولة إلى أخرى.
ً
 ومتوسطا

ً
 صغيرا

ً
 وتختلف العوامل التي تحدد ما ُيعد مكتبا
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صغيرة للغاية. والتصور األول  لتوضيح كيفية توثيق الجوانب املختلفة لعملية املراجعة في الواقع العملي، تم إعداد دراستي حالة بناًء على منشأة وهمية متوسطة وأخرى 

. والتصور الثاني )دراسة الحالة ب( 15)دراسة الحالة أ( هو لشركة أثاث اسمها "دفتا لألثاث"، يعمل بها 
ً
هو لشركة اسمها "كومار وشركاه"، وهي منشأة صغيرة يعمل بها  فردا

 سلع إلى شركة دفتا لألثاث. وقد قررت كلتا املنشأتين استخدام املعايير الدولية للتقرير املالي كإطار إلعداد التقارير.الفردان. وتقوم شركة كومار وشركاه في األساس بتوريد 

 

 

 

  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 خلفية

 مختلفة من األثاث املنزلي 
ً
ع حسب الطلب. وتحظى شركة دفتا بسمعة دفتا لألثاث هي شركة عائلية تعمل في مجال تصنيع األثاث. وهي تنتج أنواعا صنَّ

ُ
الخشبي، الجاهز وامل

 طيبة في توفير املنتجات عالية الجودة.

 تعديل قطع األثاث القي
ً
اسية بما يناسب االحتياجات وللشركة ثالثة خطوط إنتاج رئيسية: أثاث غرف النوم، وأثاث غرف الطعام، والطاوالت بجميع أنواعها. ويمكن أيضا

 يمكن للجمهور من خالله شراء األثاث بشكل مباشر والدفع ببطاقاتالخاصة. و 
ً
 إلكترونيا

ً
 موقعا

ً
االئتمان. وخالل  لغرض االستفادة من اإلنترنت، أنشأت الشركة مؤخرا

 كيلو متر. 900 ألماكن تبعدالفترة األخيرة، قامت الشركة بشحن طلبيات معدة حسب الطلب 

بجوار منزل سراج دفتا. وعلى الجانب الغربي من منزل سراج يقع معرض سراج لألثاث. ويتم اتخاذ القرارات الرئيسية حول طاولة وتقع ورشة التصنيع على مساحة فدان 

 الطعام في الغالب )وهي أول طاولة صنعها سراج مع والده(. فهو يحب رمزية تشارك الطعام على املنتج الذي ُيعد مصدر رزق أسرته.

 اتجاهات الصناعة

. ولكن صناعة األثاث تشهد تحقق قريب، كانت شركة دفتا  حتى وقت
ً
 سريعا

ً
 عصيبة بسبب:اآلن نموا

ً
 أوقاتا

تي الحالة املاثلتين هما لغرض التوضيح ال أكثر. والتوثيق املقدم هو اقتباس بسيط من أحد ملفات املراجعة النموذجية، وهو يجدر بالقراء التنّبه إلى أن دراس

املقدمة إال بعض  يوضح طريقة واحدة فحسب من الطرق املحتملة التي يمكن اتباعها لاللتزام بمتطلبات املعايير. وال تعرض البيانات والتحليالت والتعليقات

، يجب على املراجع ممارسة الحكم املنهي.
ً
 الظروف واالعتبارات التي يلزم املراجع تناولها في عملية املراجعة. وكما هو الحال دائما

 

هذه و تعلق باألمور الرئيسة للمراجعة. ( امل701ودراستا الحالة هما ملنشأتين، صغيرة ومتوسطة، غير مدرجتين ولهذا فهما غير مطالبتين بتطبيق معيار املراجعة )

 فيما األمور الرئيسية للمراجعة يتعين اإلبالغ بها في تقرير املراجع عن عمليات مراجعة القوائم املالية للمنشآت املدرجة، وفي بعض الدول، 
ً
قد يتعين اإلبالغ بها أيضا

( 701ولذا، يجدر بالقّراء النظر فيما إذا كان تطبيق اإلرشادات الواردة في معيار املراجعة ) قد ُيعمل بها على أساس اختياري.يخص املنشآت الصغيرة واملتوسطة أو 

 الخاصة. همعد ذا صلة بظروفيُ 

 مقدمة عن دراسات الحالة .2
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 السعودية للمراجعين واملحاسبينترجمة الهيئة 

 تراجع االقتصاد بسبب الركود العاملي؛ 

 قيام العمالء املحتملين بالحد من إنفاقهم على السلع غير الضرورية، ومن ضمنها األثاث؛ 

 املنافسة؛ 

 الضغط من أجل خفض األسعار لجذب املبيعات؛ 

 اإلنتاج. ةنع األثاث عن العمل، مما يتسبب في بعض التأخير لعملياتوقف بعض مص 

 الحوكمة

جيوان دفتا. وكان جيوان يصنع في البداية املغازل الخشبية والدرابزين الخشبي للدرج على مخرطة واحدة في السيد على يد والد سراج،  1952بدأت الشركة عملها في عام 

 العائلة.ورشة صغيرة بجوار منزل 

 مع رجل أعمال محلي ناجح هو السيد رافي جين ملراجعة بإعداد جيوان وسراج  قومس للشركة هيكل حوكمة رسمي. ويولي
ً
خطة عمل لكل فترة، ثم يجتمعان مرة واحدة شهريا

 للسيد رافي إلبداء ما لديه من مالحظات 
ً
 أيضا

ً
 للخطة. وهما يدفعان أتعابا

ً
مدى قابلية تطبيق أحالمهم وأفكارهم الجديدة للعمل، وملراجعة النتائج  بشأنسير العمل وفقا

 التشغيلية، وتقديم املشورة بشأن كيفية التعامل مع أية مشكالت خاصة تظهر.

 بارفن )محامية متدربة(، وهي ابنة السيد رافي، والدها  السيدة وترافق
ً
نصائح القانونية، ولكن شغفها الحقيقي إلى اجتماعاته مع سراج وجيوان. وتقدم بارفن بعض العادة

 على الخروج من املنطقة يتعلق بالتسويق والترويج. وقد كان من أفكار بارفن أن شركة دفتا لألثاث ينبغي أن تتوسع وأن تبدأ في بيع املنتجات على اإلنترنت. وشج
ً
عتهم أيضا

 بالرغم من التراجع االقتصادي الحالي. البيعمن األسواق على مستويات  املحلية والوصول إلى دول الجوار. فلربما يحافظ الدخول إلى املزيد

 العاملون 

 بدوام كل 15يعمل في شركة دفتا لألثاث 
ً
)عند  اإلنتاج. وستة من هؤالء املوظفين على صلة قرابة، بطريقة أو بأخرى، بالعائلة. ويعمل معظم أفراد العائلة في مجال يموظفا

ويعود قليل من  دوار املوضحة في الشكل أدناه. وخالل الفترات املزدحمة بالعمل، قد يتم تعيين عاملين اثنين إلى أربعة عمال مؤقتين حسب الحاجة.الضرورة( باإلضافة إلى األ 

 ما.إلى هؤالء العمال املؤقتين 
ً
 لعدم األمان الوظيفي، فإن معدل الدوران مرتفع نوعا

ً
 العمل بشكل منتظم، ولكن نظرا

. يدوام كلر العام، يتولى سراج دفتا اإلشراف على جميع جوانب العمل. وأرجان سنغ هو املسؤول عن املبيعات ويقوم بمساعدته موظفا مبيعات يعمالن بوبصفته املدي

 ملحدودية املساحة، فإن سراج ودمير 
ً
 عن عملية اإلنتاج، ويعتني دمير، أخو سراج، باإلنتاج، ويشمل هذا طلب شراء املواد الخام وإدارة املخزون. ونظرا

ً
ال يغيبان أبدا

 ويتشاركان في اإلشراف على املوظفين.

 .فريقهويتولى جواد كساب )ابن عم سراج( مسؤولية الشؤون املالية وتقنية املعلومات، ومعه موظفان في 

 

 

 

 سراج دفتا

 املدير العام

 أرجان سنغ

 املبيعات

 موظفو املبيعات

 جواد كساب

 املعلوماتاملالية وتقنية 
 دمير دفتا

 اإلنتاج

 موظفو اإلنتاج

 الهيكل التنظيمي

 شركة دفتا لألثات
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 امللكية

وظلت الشركة قادرة  يفي الشركة. وهو يخطط للبدء في نقل أسهمه إلى ابنه، سراج، طاملا استمر سراج في إدارة الشركة بدوام كل %50جيوان هو املساهم الرئيس ي بحصة 

 على تحقيق األرباح نتيجة لذلك.

 لكل منهما. %15حصة ويمتلك سراج وأخته كالياني 

يحتفظ بها أحد أصدقاء العائلة، وهو فينجاي شارما. وهو مستثمر ثري وفر الكثير من رأس املال الالزم لنمو الشركة. %20املتبقية التي تبلغ حصة الو 

ثيرة السفر. وهي ال تشارك في أعمال الشركة وتعتمد بالكلية على والدها وأخيها لرعاية حصتها.وكالياني مغنية مشهورة ك

 بعد الظهيرة، يسنةوفي شهر يونيو من كل 
ً
 ، ينظم جيوان اجتماع عمل رسمي. ويجتمع املساهمون في الصباح )لالطالع على القوائم املالية بالدرجة األولى(، والحقا

ً
قيمون حفال

 الخطط املستقبلية.و وظفين. ويستغل سراج هذه املناسبة إلطالع املوظفين على مدى نجاح العمل لجميع امل

 العمليات التشغيلية

بس ذلك إلى تصنيع األثاث املنزلي البسيط مثل التسريحات وخزائن املالبعد تصنيع املقاعد والطاوالت واملغازل الخشبية لدرابزين الدرج، وتوسعت عملها ببدأت الشركة 

 من خالل استراتيجيات مثل:ُسُرر وال
ً
 كبيرا

ً
 . وحققت دفتا لألثاث نموا

 توفير منتجات عالية الجودة بأسعار عادلة للعمالء املحليين؛

 فرض غرام
ُ
كبيرة على التأخر في ات قبول طلبيات شراء األثاث كبيرة الحجم من التجار على مستوى الدولة. وتكون لهذه الطلبيات الكبيرة مواعيد تسليم صارمة )إذ ت

ع حسب الطلب؛ صنَّ
ُ
 التسليم( وهوامش الربح أضيق بكثير مما لألثاث امل

 املبادرة كأول شركة في املنطقة إلى البيع عبر اإلنترنت )ملنتجات محدودة(؛

 ن هذ
ّ
ا الشركة من شراء مخارط وأدوات متخصصة باهظة تصنيع أجزاء مثل املغازل الخشبية وأرجل الطاوالت الدائرية لغيرهم من مصنعي األثاث املحليين. وقد مك

 الثمن ال تستطيع الشركات األخرى تحمل كلفتها.

 وتبيع شركة دفتا األثاث والخشب الخردة 
ً
 فقط. ،املصنع من)القطع التي يتم رفضها في مرحلة رقابة الجودة( أيضا

ً
نقدا

 في تصدير األثاث إلى دول الجوار. ويدرك سرا
ً
ج أن هذا سيستلزم ارتفاع تكاليف الشحن، والتعامل مع الجمارك، والتعرض ملخاطر صرف العمالت ويجري النظر أيضا

 مقابل الو 
ً
 زهيدا

ً
 بارفن وتعرف صول إلى عمالء جدد. األجنبية، واحتمال التلف أثناء النقل. ورغم أن البيع إلى دول الجوار يستلزم ارتفاع التكاليف، فإن هذا يبدو ثمنا

ً
أيضا

 داخل الحكومة املحلية وتعتقد أنها تستطيع املساعدة في تيسير إنجاز األعمال الورقية الكثيرة املطلوبة. املسؤولينن العديد م
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 املبيعات

تفصيل املبيعات بشكل تقريبي:فيما يلي 

 :40 األثاث االعتيادي )من الكتالوج( من املبيعات التي يتم التفاوض عليها بشكل مباشر مع العميل في املعرض%

 :30 املبيعات إلى تجار األثاث%

 :)ع حسب الطلب %15 األثاث املخصوص )املصنَّ

 :12 املبيعات عبر اإلنترنت%

 :3 مبيعات الخردة من املصنع% 

 ما ينجح في البيع، غير أن هوامش الربح قد 
ً
تكون ضيقة. وبالرغم من حالة التراجع ويعتبر أرجان سنغ صانع صفقات رائع. وهو مثابر للغاية أثناء التفاوض مع العمالء وعادة

 على الوادي.
ً
 مطال

ً
 جميال

ً
 عائليا

ً
 منزال

ً
 االقتصادي، فقد اشترى مؤخرا

 مالحظات بشأن نظام املبيعات

تسجيل على جميع طلبيات التصنيع حسب الطلب، ويتم  %15يتم إعداد عقود بيع لطلبيات التجزئة والطلبيات الخاصة. ويلزم دفع دفعة مقدمة بنسبة  –

 حتى يمكن شحن الطلبيات  30ذلك على أنه إيراد مبيعات عند استالمه. ويشترط اثنان من كبار التجار على شركة دفتا االحتفاظ بمخزون يكفي ملدة 
ً
يوما

 على نصوص تقض ي برد املخزون إلى شركة دفتا في حال عدم بيعه خال
ً
 ل فترة زمنية محددة.بسرعة إلى املعارض عند الحاجة. وتحتوي هذه العقود أيضا

 عند البيع، باستثناء األثاث الذي يتم بيعه مباشرة من املعرض أو األصناف األخرى الصغيرة  –
ً
. ويجب أخذ الجاهزةيتم تعبئة نماذج أوامر البيع يدويا

د األدنى. ويتم إعداد الفواتير عندما يتم ريال أو عندما يكون سعر البيع أقل من الح 500املوافقة من أرجان على جميع الطلبيات التي تزيد قيمتها عن 

 شحن البضاعة وإرسالها إلى العميل.

 بترقيم كل معاملة بيع  منفيما يخص جميع املبيعات التي تتم  –
ً
املعرض، يتم إعداد الفواتير عند البيع ويتم تسجيلها في نظام الحسابات، الذي يقوم تلقائيا

 باستالم 
ً
 عند الطلب.الطلبية ويصدر إيصاال

اج. ويتم إعداد يتم تحميل ملخص بمبيعات اإلنترنت اليومية من املوقع اإللكتروني. ويتم إعداد بيان بتفاصيل األصناف املطلوبة ويتم تقديمه لقسم اإلنت –

رفق فاتورة مؤشر عليها بـ  فاتورة في نفس الوقت ويتم تسجيلها في اإليراد، ألن البضاعة يكون قد تم دفع قيمتها بالفعل من البطاقة االئتمانية للعميل.
ُ
وت

 "مدفوعة بالكامل" بجميع الطلبيات عبر اإلنترنت التي تم شحنها.

 عند التسليم؛ وح –
ً
. فهو يعرف معظمهم. وفي السابق، كان العمالء يدفعون نقدا

ً
منح مهلة ال يتحقق أرجان من الحالة االئتمانية للعمالء إال نادرا

ُ
، ت

ً
اليا

ويبدو أن عدد الديون  من املصرف. ك، تحتاج دفتا لألثاث إلى تسهيل ائتمانيمع الشروط التي يقدمها منافسو شركة دفتا لألثاث. ولذل ش ىتمابما يللدفع 

 املعدومة آخذ في التزايد كل فترة.

 بكل عميل تجاوزت في نهاية كل شهر، يراجع سراج قوائم املبيعات واملبالغ املستحقة التحصيل. ويضمن عدم وجود أخطاء واضحة، ويت –
ً
صل شخصيا
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. 90متأخرات حسابه 
ً
 يوما

على كل عملية بيع باإلضافة إلى راتبه األساس ي. ولتحفيز موظفي املبيعات، فإن  %15يحصل كل فرد من موظفي املبيعات )بمن فيهم أرجان( على عمولة  –

 كل شهر راتبهم األساس ي أقل بكثير من رواتب معظم املوظفين اآلخرين. ويتابع نظام الك
ً
مبيوتر مبيعات كل موظف من موظفي املبيعات. ويطبع جواد تقريرا

املوظفين  ويعد قائمة بالعموالت التي سيتم دفعها ضمن رواتب األسبوع التالي. ويقوم سراج أو دمير بمراجعة قائمة العموالت واملبيعات لضمان حصول 

 عموالت البيع.على املبالغ الصحيحة. ويحصل أرجان على النصيب األكبر من 

 تقنية املعلومات

 م النظام الداخلي في األساس للمراسالت اإللكترونية وتلقي الطلبيات واملحاسبة.يتألف النظام من ستة أجهزة كمبيوتر وخادم الستضافة موقع اإلنترنت. وُيستخد  

الخزنة بجوار غرفة أجهزة الكمبيوتر. وقد تم إضافة جدار حماية وكلمات مرور وتقوم الشركة بإجراء نسخ احتياطي لنظام الحسابات على محرك أقراص خارجي ُيحفظ في 

 أصبح الوصول إلى املكاتب لكن خالل الفترتين املاضيتين. وخالل الفترة األخيرة، ُسرق من املكتب جهازان من أجهزة الكمبيوتر. و 
ً
، وتم تقييد أجهزة الكمبيوتر اآلن أكثر أمانا

 بقفل.عليه م في مكتب منفصل بدرجة تبريد خاصة ومغلق باملكاتب، وتم وضع الخاد

على كل  %7الشركة للمصرف  ويتولى جواد إدارة املبيعات عبر اإلنترنت. واتفقت الشركة مع املصرف على معالجة بطاقات االئتمان قبل اعتماد أية طلبية للشحن، وتدفع

إلنترنت تفاصيل كل عملية بيع، بما في ذلك اسم العميل وعنوانه واألصناف املطلوبة. ويتم تحميل املعامالت التي طلبية يتم معالجتها. ويوفر البرنامج الخاص باملبيعات عبر ا

رسل إلى قسم اإلنتاج.
ُ
 من املوقع اإللكتروني، ويتم إعداد أوامر البيع وت

ً
 تتم عبر اإلنترنت يوميا

 املوارد البشرية والرواتب

 علقة بالتوظيف. وكحال والده، يلتزم سراج بتعيين ذوي الكفاءة ويتوقع الوالء من موظفيه.يتخذ دمير وسراج جميع القرارات املت

 في بداية كل أسبوع. وتتولى إحدى املوظفات، واسمها كارال وينستون، املسؤولية عن كشف الرواتب. ولدى 
ً
كارال قائمة باملوظفين، وتقوم ويتقاض ى املوظفون رواتبهم نقدا

لها دمير. ويراجع سراج كشف الرواتب صباح كل يوم اثنين قبل أن يوجه كارال إلى تسليم  ي يقدمهكشف الحضور واالنصراف الذخصومات بناًء على باحتساب الرواتب وال

 فين.وظمظاريف الرواتب إلى املوظفين. ويوقع جميع املوظفين على قائمة عندما يحصلون على مظاريفهم. وال تحتفظ الشركة بسجالت رسمية خاصة بامل

 الشراء واإلنتاج

 لعدم تطور نظام املخزون، يميل عن أنشطة سؤولية امليتولى دمير 
ً
بعض إلى الزيادة في طلب بعض األصناف، مما يؤدي في الغالب إلى تراكم دمير الشراء واإلنتاج. ونظرا

 اإلنتاج.املخزون في املخازن. وهذا أفضل من العجز في طلب التوريدات، الذي سيؤدي إلى تأخير في 

 مالحظات بشأن وظيفة املشتريات 

ريال. وُيستثنى من ذلك الخشب الذي يتم  5000على األقل من عروض األسعار قبل املوافقة على املشتريات التي تزيد قيمتها عن اثنين يجب الحصول على  –

 توريده من منشر محلي، أبرمت معه شركة دفتا عقد توريد حصري ملدة خمس سنوات.

 ريال. 1000الشركة بإعداد أوامر شراء لجميع مشتريات املخزون أو املشتريات الرأسمالية التي تزيد قيمتها عن تقوم  –

 املستلمة.يعتمد دمير جميع املوردين الجدد ويقدم التفاصيل إلى جواد. ثم يقوم جواد بإضافة املوردين إلى النظام ويقوم بإدخال تفاصيل الفواتير  –

 املحاسبة واملالية

" Sound Accountingة برمجيات "رس جواد املحاسبة في الجامعة وهو ضليع في األمور املحاسبية واملالية. وعندما التحق بشركة دفتا قبل عامين، سارع إلى بدء العمل بحزمد

 قة التحصيل واألصول الرأسمالية.التي طورتها شركة أونيون كورب مع وحداتها النمطية املدمجة الخاصة باملبالغ املستحقة الدفع واملبالغ املستح

 مالحظات بشأن وظيفة املحاسبة واملالية 

صفها. ويضمن هذا ال يوجد لدى الشركة في الوقت الحالي نظام جرد مستمر للمخزون. ويتم جرد املخزون مرتين في كل فترة، مرة في نهاية الفترة ومرة في منت –

 في كل فترة. إمكانية احتساب هوامش الربح بدقة مرتين على األقل

لضمان شعر جواد باإلحباط بسبب عدم وجود أدوات رقابة على املخزون. واقترح على سراج جرد املخزون أربع مرات على األقل خالل الفترة الواحدة  –

 إن جرد املخزون بهذه الوتيرة سيكون 
ً
 للعمل وقد يتسبب في  مراجعة الهوامش طوال الفترة. وقد تغاض ى سراج عن توصية جواد وقام بتجاوزها، قائال

ً
معطال

 عدم االلتزام بمواعيد التسليم.
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يف املخزون بالرغم من األرباح التي حققتها شركة دفتا، فلم يكن هنا اتساق بين الهوامش اإلجمالية. ولم يكن لدى جواد تفسير ألسباب عدم تتبع تكال –

 حسب كل خط إنتاج.

 من دفع أي شكل من أشكال ضريبة –
ً
 على جواد لضمان أن تكون االستحقاقات "أكثر من كافية". ينزعج سراج كثيرا

ً
 الدخل، ويضغط عادة

 أعدت اإلدارة قائمة الدخل وقائمة املركز املالي التاليتين. ولم يتم تضمين إيضاحات للقوائم املالية أو قائمة للتدفقات النقدية. ملحوظة:

 امللحق أ

 شركة دفتا لألثاث

 قائمة الدخل

 )بالرياالت(

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

 2×20 1×20 0×20 

 ريال 1،437،317 املبيعات

 

 ريال 1،034،322

 

 ريال 857،400

 528،653 689،732 879،933 تكلفة السلع املباعة 

 328،747 344،590 557،384 إجمالي الربح

 39،450 41،351 64،657 توزيعالتكاليف 

 197،248 206،754 323،283 مصروفات إدارية

 15،829 19،279 19،471 تمويلالتكلفة 

 10،343 21،054 23،499 هالكاإل 

 430،910 288،438 262،870 

 65،877 56،152 126،474 الربح قبل الضريبة

 16،469 14،038 31،619 ضريبة الدخل

 ريال 49،408 ريال 42،114 ريال 94،855 صافي الدخل
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 امللحق ب

 شركة دفتا لألثاث

 املركز املاليقائمة 

 )بالرياالت(

 ديسمبر 31كما في  

 2×20 1×20 0×20 

 األصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصول املتداولة

 

   

 ريال 22،246 النقد ومعادالت النقد

 

 ريال 32،522

 

 ريال 22،947

 82،216 110،517 177،203 املبالغ املستحقة من املدينين التجاريين وغيرهم 

 69،707 110،806 156،468 املخزون

 23،877 10،876 12،789 مدفوعات مسبقة وغيرها

 368،706 264،721 198،747 

    األصول غير املتداولة

 103،430 175،450 195،821 العقارات واآلالت واملعدات

 ريال 302،177 ريال 440،171 ريال 564،527 

    حقوق امللكية وااللتزامات

    االلتزامات املتداولة

 ريال 55،876 ريال 107،549 ريال 123،016 مصرفيةديون 

 50،549 107،188 113،641 املبالغ املستحقة للدائنين التجاريين وغيرهم

 16،470 14،038 31،618 ضريبة الدخل املستحقة

 10،000 10،000 10،000 الجزء املتداول من القروض املحّملة بفائدة

 278،275 238،775 132،895 

    غير املتداولةااللتزامات 

 90،000 80،000 70،000 قروض محملة بفائدة

    رأس املال واالحتياطيات

صدر
ُ
 18،643 18،643 18،643 رأس املال امل

 60،639 102،753 197،609 األرباح املتراكمة

 ريال 302،177 ريال 440،171 ريال 564،527 
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  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 خلفية

صفة اعتبارية، لكنها ال تضم سوى عاملين اثنين في قسم اإلنتاج، إلى جانب السيد  ذات. وهي شركة 1990قام السيد راجيش )راج( كومار بتأسيس شركة كومار وشركاه عام 

 راجيش بصفته املدير املالك وموظف بدوام جزئي يقدم بعض الدعم في مسك الدفاتر.

 سانجاي، في عمر مبكر. وقد رأى سانجاي أن ابنه الصغير راج يتمتع بموهبة فطرية في النجارة مما جعله يشعر بالفخر.وقد تعلم راج النجارة من والده، 

 ، قرر راج استثمار مدخراته الصغيرة في افتتاح ورشة أثاث خاصة به، أسماها "كومار وشركاه".1976وبعد وفاة األب في عام 

 عرض العمل

عمه سراج )من شركة دفتا لألثاث( بعرض عمل. وطلب  ع من الخشب. ولكن بعد فترة قصيرة، تقدم إليه ابنإنتاج األثاث املنزلي الصغير املصنو ركز عمل راج في البداية على 

شركة دفتا على انت سراج من راج أن يصرف معظم وقته واهتمامه إلى صنع املغازل الخشبية وأرجل الطاوالت لألثاث الذي ينتجه مصنع دفتا. وبفضل السعر الذي ك 

 تحقيق هامش ربح أكبر مما كان سيجنيه من أي أعمال يدوية أخرى. لذا، فقد وافق على العرض.سيستطيع راج كان استعداد لدفعه مقابل املنتجات، 

ذا شركة كومار على شراء مخارط وأدوات في ملكية شركة كومار. وقد ساعد ه %15ولتشجيع راج على التركيز على عمله في تلبية احتياجات شركة دفتا، اشترت دفتا حصة 

 جديدة لرفع كفاءة اإلنتاج.

 اتجاهات الصناعة

، ولكن في حال تراجع الطلب  رغم ذلك،تواجه صناعة األثاث تحديات اقتصادية في الوقت الراهن. و 
ً
ردا

ّ
 ومط

ً
 صحيا

ً
، فإن من شركة دفتاشهدت شركة كومار وشركاه نموا

 من عمله. %90. وال يزال راج يقبل الطلبيات لتصنيع األثاث حسب الطلب، ولكن طلبيات شركة دفتا تمثل هي األخرى  مبيعات شركة كومار ستتضرر 
ً
 تقريبا

 اإلنتاج

وقد اعتاد راج على في قسم اإلنتاج إضافة إلى راج.  يمن األسهم. وتضم الشركة عاملين اثنين يعمالن بدوام كل %85كومار وشركاه هي شركة يديرها مالكها، إذ يمتلك راج 

 العمل لساعات طويلة، إضافة إلى العمل في معظم عطالت نهاية األسبوع، ملواكبة الطلبيات من شركة دفتا.

. وهو ال يعمل إال بالحد األدنى الذي يتطلبه الوفاء با
ً
 في اعتماد الحتياجات، ولم يشومع ذلك، لم يتواجد راج في املكتب أو الورشة خالل الفترة الحالية إال نادرا

ً
ارك تقريبا

 من قبل. ويبدو أنه يواجه بعض املشكالت في املنزل.
ً
 الطلبيات أو شراء التوريدات أو مسك الدفاتر كما كان معتادا

لقرض بشروط مصرفية يجب م اوفي بداية الفترة، حصلت شركة كومار على تمويل مصرفي جديد لشراء املواد الخام الضرورية والستبدال بعض املعدات القديمة. وقد تم تقدي

 الوفاء بها أو قد يتم سحب التمويل.

  ،واستالم املدفوعاتويتعامل راج بشكل مباشر مع العاملين في شركة دفتا فيما يتعلق بالطلبيات ويقوم بتسجيلها في دفتر. ثم يقوم املحاسب بإعداد الفواتير 
ً
ويتولى شخصيا

 شحن.تنظيم عمليات الشحن ويحتفظ بسجل للطلبيات/ال

ث املعلومات التالية باستمرار:  ويحتفظ راج بسجالت جيدة ويحّدِّ

 شحن وما إذا كان قد تم سجل الطلبيات/الشحن: تاريخ الطلبية واملبلغ والنوع والسعر والتاريخ املتعهد به وطريقة التسليم والكمية املباعة/املشحونة وتاريخ ال

 الدفع؛

  وتفاصيل الطلبية )نوع املنتج والكمية ونوع الخشب والطلبات الخاصة وخالفه( والسعر واملبلغ املدفوع؛سجل املبيعات: اسم العميل وتاريخ الشحن 

  :بين املواد واألصناف األخرى.مفصول فيه سجل املشتريات 

 ويطابق راج سجل الشحن بسجل املبيعات كل أسبوع لضمان عدم السهو عن أي شحنات.

 املحاسبة

سنوات وهي تحظى بكفاءة عالية. وتحتفظ روبي بالسجالت املحاسبية  10اتر التي تعمل بدوام جزئي في شركة كومار وشركاه، مع راج منذ تعمل روبي، مسؤولة مسك الدف

يها حقها. وهو لم يقم بزيادة رات
ّ
لثالث سنوات األخيرة. وتعيل بها خالل اوتقوم بإعداد القوائم املالية الشهرية والسنوية. ولكنها تشعر أن راج يحصل على خدماتها دون أن يوف

 روبي طفلين تأمل في أن يلتحقا بالجامعة، ولكنها قلقة بشأن كيفية تدبير املصاريف الدراسية.
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 امللحق أ

 شركة كومار وشركاه

 من إعداد اإلدارة -قائمة الدخل 

 )بالرياالت(

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

 2×20 1×20 0×20 

 ريال 231،540 املبيعات

118،600 

 ريال 263،430

122،732 

 ريال 212،818

 100،220 122،732 118،600 تكلفة السلع املباعة 100،220

 112،598 140،698 112،940 إجمالي الربح

 12،890 19،450 13،002 توزيعالتكاليف 

 68،101 91،318 71،532 مصروفات إدارية

 - - 6،480 تمويلالتكلفة 

 5،020 6،871 11،541 هالكاإل 

 102،555 117،639 86،011 

 26،587 23،059 10،385 الربح قبل الضريبة

 8،988 6،420 5،765 ضريبة الدخل

 ريال 17،599 ريال 16،639 ريال 4،620 صافي الدخل
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 امللحق ب

 شركة كومار وشركاه

 من إعداد اإلدارة -قائمة املركز املالي 

 )بالرياالت(

 ديسمبر 31كما في  

 2×20 1×20 0×20 

    األصول 

    األصول املتداولة

 ريال 6،455 ريال 10،822 ريال 1،255 النقد ومعادالت النقد

 34،100 65،110 67،750 املبالغ املستحقة من املدينين التجاريين وغيرهم

 12،607 15،445 34،613 املخزون

 103،618 91،377 53،162 

 20،216 22،468 54،430 العقارات واآلالت واملعدات

 ريال 73،378 ريال 113،845 ريال 158،048 

    حقوق امللكية وااللتزامات

    االلتزامات املتداولة

 ريال 36،500 ريال 48،820 ريال 53،100 املبالغ املستحقة للدائنين التجاريين وغيرهم

 - - 4،000 الجزء املتداول من القروض املحّملة بفائدة

 57،100 48،820 36،500 

    االلتزامات غير املتداولة

 - - 31،000 قروض محملة بفائدة

    رأس املال واالحتياطيات

صدر
ُ
 10،580 10،580 10،580 رأس املال امل

 26،298 54،445 59،368 األرباح املتراكمة

 ريال 73،378 ريال 113،845 ريال 158،048 
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 1-3/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

 األهمية النسبية

 مناقشات فريق املراجعة

 االستراتيجية العامة للمراجعة
 

مخاطر األعمال والغش بما في ذلك 

 املخاطر املهمة

تنفيذ األنشطة املبدئية 
 لالرتباط

 
 التخطيط للمراجعة

 تنفيذ إجراءات
 تقييم املخاطر

 تحديد ما إذا كان سيتم 

 قبول االرتباط

 قائمة عوامل الخطر
 االستقالل

 خطاب االرتباط

إعداد استراتيجية عامة 

 2للمراجعة وخطة للمراجعة

التعرف على/تقييم مخاطر 

 التحريف الجوهري من خالل 

 فهم املنشأة

طر
خا

امل
م 
يي
تق

 

 األعمال التي تم تنفيذها

 نتائج املراجعة
 على املوظفين اإلشراف

 فحص أوراق العمل

تصميم االستجابات العامة 

 وإجراءات املراجعة اإلضافية

تنفيذ االستجابات ملخاطر 
 التحريف الجوهري املقيمة

تطوير االستجابات 

املناسبة ملخاطر التحريف 

 الجوهري التي تم تقييمها

 تحديث االستراتيجية العامة
 االستجابات العامة

املراجعة التي تربط مخاطر التحريف خطة 
 الجوهري املقيمة بإجراءات املراجعة اإلضافية

خطر املراجعة  تخفيض

إلى مستوى منخفض 

 بدرجة يمكن قبولها

 

طر
خا

لم
ة ل

جاب
ست

اال
 

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة 

 الداخلية ذات الصلة

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها 

 اإلقرارات*   القوائم املالية*  على مستوى:

 القرارات املهمة
 رأي املراجعة املوقع

تقويم أدلة املراجعة التي تم 
 الحصول عليها

 إعداد تقرير املراجع

تحديد أعمال املراجعة 

اإلضافية )إن وجدت( التي 

 يلزم تنفيذها

عوامل الخطر وإجراءات املراجعة 
 الجديدة/التي تم إعادة النظر فيها 

 التغيرات في األهمية النسبية
 االتصاالت بشأن نتائج املراجعة

االستنتاجات املتعلقة بإجراءات املراجعة التي 
 تم تنفيذها

تكوين رأي بناًء على نتائج 
 املراجعة

ير
قر

لت
د ا

دا
إع

 

هل توجد 
حاجة ألعمال 

 ؟إضافية

 نعم

 ال
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

املخاطر واالستجابة للمخاطر وإعداد التقرير. ويلخص الشكل الوارد في هذه الصفحة  ألغراض هذا الدليل، تم تقسيم منهجية املراجعة إلى ثالث مراحل منفصلة: تقييم

زيد من املعلومات عن كل نشاط من األنشطة الرئيسية التي تنطوي عليها مرحلة تقييم املخاطر، إلى جانب الغرض منها والتوثيق الناتج عنها. وتحتوي الفصول التالية على امل

 هذه األنشطة.

 أهداف املعيار الفقرةرقم 

هدف املراجع هو التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها، سواًء كانت بسبب غش أو خطأ، على مستوى القوائم املالية  315/3

ومستوى اإلقرارات، من خالل فهم املنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة، ومن ثم توفير أساس لتصميم وتطبيق 

 ستجابات ملخاطر التحريف الجوهري املقّيمة.ا

 يوضح الشكل أدناه العناصر الثالثة بطريقة مبسطة.و 

 2-3/0الشكل 

 

 املخاطر (2-4/2الرابع، الشكل "الحدث" هو ببساطة أحد عوامل خطر األعمال أو خطر الغش )انظر الشرح الوارد في الجزء األول، الفصل  *
ً
الناتجة عن غياب الرقابة الداخلية . ويشمل هذا أيضا

 لتخفيف من احتمال وجود تحريفات جوهرية في القوائم املالية.التي تهدف إلى ا

ستمر للمخاطر طوال املرجعة(. املتقييم القبل العميل )و أسباب قيام املراجع بإجراء تقييم أولي للمخاطر قبل قبول االرتباط واالتفاق على الشروط مع  2-3/0يوضح الشكل 

. ومن الخاص بعنصر الويشير إدراج 
ً
 هذا التقييم للنظر في نوع تقرير املراجعة أو رأي املراجعة الذي قد يكون مناسبا

ً
املرجح أن إعداد التقرير إلى أن املراجع سيستخدم أيضا

تم التقرير عن أمور رئيسة للمراجعة )سواًء بشكل إلزامي أو اختياري( أم ال. وعلى سبيل املثال، في الظروف التي ال يلزم فيها يشتمل هذا على النظر املبدئي فيما إذا كان سي

 بأن اإلبالغ عن األمور الرئيسة
ً
 يستحق النظر للمراجعة سيك اإلبالغ عن أمور رئيسة للمراجعة، قد يشير تقييم املخاطر إلى عدة مخاطر قد تجعل املراجع يتخذ قرارا

ً
ون خيارا

 مع العميل. وإضافة ا الوقتفور املض ي في املراجعة. وفي هذ
ً
ذلك، يتم تناول محتوى التقرير في خطاب االرتباط وهو ما سيتم إلى ، قد يتم إجراء مناقشات أولية أيضا

 مناقشته في الفصل التالي.

 ثناء املراجعة، حسب الترتيب املعتاد لتنفيذها.ويوضح الشكل التالي الخطوات الرئيسية ملرحلة تقييم املخاطر أ

  

طر
خا

امل
م 
يي
تق

 

بة
جا

ست
اال

ل 
طر

خا
لم

 

ير
قر

لت
د ا

دا
إع

 

تقع ومن شأنها أن  قداألحداث* التي  ما

تحريف جوهري في القوائم وجود تتسبب في 
 املالية؟

التي تم التعرف عليها وقعت األحداث* هل 

وأدت إلى وجود تحريف جوهري في القوائم 
 املالية؟

املراجعة املناسب بشأن القوائم املالية، بناًء  رأي ما

 على األدلة التي تم الحصول عليها؟
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 السعودية للمراجعين واملحاسبينترجمة الهيئة 

 3-3/0الشكل 

 

 

 وفيما يلي بيان باملفاهيم الرئيسية املتناولة في مرحلة تقييم املخاطر.

 الجزء والفصل مرحلة تقييم املخاطرفي املفاهيم الرئيسية 

 5 - 1ج الرقابة الداخلية

 6 - 1ج إقرارات القوائم املالية

 7 - 1ج األهمية النسبية وخطر املراجعة

 8 - 1ج تقييم املخاطرإجراءات 

 

  

 القرار بقبول/االستمرار في االرتباط

 آداب املهنة واالستقالل ومعايير املراجعة –رقابة الجودة 

 التخطيط لألنشطة

تحديد األهمية 

 النسبية

اجتماع الفريق 

 للتخطيط

االستراتيجية العامة 

 للمراجعة

 إجراءات تقييم املخاطر

 توثيق النتائج وأي تغييرات على الخطة

طر
تقييم املخا

 

 االستنتاج:

تقييم مخاطر 

التحريف الجوهري 

)الغش والخطأ( على 

مستوى القوائم 

املالية ومستوى 

 اإلقرارات

التعرف على املخاطر 
 املالزمة وتقييمها

التعرف على مخاطر 
 الرقابة وتقييمها

اإلبالغ بأوجه القصور 

 املهمة
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعايير ذات الصلة محتوى الفصل

 إرشادات بشأن اإلجراءات الالزمة ملا يلي:

 التعرف على عوامل الخطر ذات الصلة بتحديد قبول ارتباط املراجعة أو رفضه، وتقييم تلك العوامل؛ 

  االرتباط وتوثيقها.االتفاق على شروط 

210 ،220 ،300، 

 (1رقابة الجودة )

 

 

 1-4/0الشكل 

 النشاط الغرض التوثيق

 

 

 

 

 قبول/االستمرار في االرتباط.موضح فيما يلي الخطوات الرئيسية آللية 

  

 قبول االرتباط واالستمرار فيه .4

تنفيذ األنشطة املبدئية 
 لالرتباط

 تحديد ما إذا كان سيتم 
 قبول االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل

 خطاب االرتباط
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السعودية للمراجعين واملحاسبينترجمة الهيئة 20

 2-4/0الشكل 

أهداف املعياررقم الفقرة

بناًء عليه، االرتباط عندما يتم االتفاق على األساس الذي سُينفذ إال قبول ارتباط املراجعة أو االستمرار فيه عدم هدف املراجع هو 210/3

وذلك من خالل:

املسبقة للمراجعة؛تحقق الشروط التأكد من  )أ(

التأكد من وجود تفاهم مشترك بين املراجع، من جانب، واإلدارة واملكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، من جانب آخر،  )ب(

بخصوص شروط ارتباط املراجعة.

اقتباسات ذات صلة من املعاييررقم الفقرة

لقبول العالقات مع العمالء وقبول كل ارتباط معين واالستمرار في تلك العالقات  يجب على املكتب أن يضع سياسات وإجراءات 1/26رقابة الجودة 

واالرتباطات، بغية تزويد املكتب بتأكيد معقول بأنه لن ينفذ أو يستمر إال في العالقات واالرتباطات التي يكون فيها:

 لتنفيذ االرتباط ولديه القدرات الالزمة للقيام بذلك، بما في ذلك امت (أ)
ً
(23، أ18الكه للوقت واملوارد؛ )راجع: الفقرتين أكفؤا

 على االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة؛ (ب)
ً
قادرا

قد أخذ في الحسبان نزاهة العميل، وليست لديه معلومات من شأنها أن تدعوه إلى استنتاج أن العميل يفتقر إلى النزاهة. )راجع:  (ج)

(23، أ20، أ19الفقرات أ

يجب أن تتطلب تلك السياسات واإلجراءات ما يلي: 1/27رقابة الجودة 

أن يحصل املكتب على املعلومات التي يراها ضرورية في ظل الظروف القائمة قبل قبول االرتباط مع عميل جديد، وعند اتخاذ قرار  (أ)

(23، أ21باالستمرار في ارتباط قائم، وعند النظر في قبول ارتباط جديد مع عميل حالي. )راجع: الفقرتين أ

أن يحدد املكتب ما إذا كان من املناسب قبول االرتباط، وذلك في حال التعرف على تضارب محتمل في املصالح عند قبول ارتباط  (ب)

من عميل جديد أو حالي.

 أن يوثق املكتب كيفية حل اإلشكاالت، وذلك إذا كان قد تم التعرف على أي إشكاالت، وقرر املكتب مع ذلك قبول أو االستمرار في (ج)

العالقة مع العميل أو في ارتباط معين.

 ال

 توقف
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

يجب على املكتب أن يضع بشأن االستمرار في االرتباطات والعالقات مع العمالء سياسات وإجراءات تتناول الظروف التي يحصل فيها  1/28رقابة الجودة 

املعلومات في وقت سابق. ويجب أن تشتمل املكتب على معلومات كان من شأنها أن تتسبب في رفضه لالرتباط فيما لو توفرت له تلك 

 هذه السياسات واإلجراءات على النظر فيما يلي:

املسؤوليات املهنية والنظامية املنطبقة في ظل هذه الظروف، بما في ذلك ما إذا كان هناك متطلب ُيلزم املكتب بتقديم تقرير بذلك  (أ)

 االت، إلى السلطات التنظيمية؛إلى الشخص أو األشخاص الذين قاموا بتعيينه، أو في بعض الح

 (23، أ22إمكانية االنسحاب من االرتباط، أو من كٍل من االرتباط والعالقة مع العميل. )راجع: الفقرتين أ (ب)

 ألغراض معايير املراجعة، يكون للمصطلح اآلتي املعنى املبين أدناه: 210/4

مقبول في إعداد القوائم املالية وموافقة اإلدارة واملكلفين بالحوكمة، الشروط املسبقة للمراجعة: استخدام اإلدارة إلطار تقرير مالي 

 حسب مقتض ى الحال، على االفتراض األساس الذي يتم على أساسه إجراء املراجعة.

بعت إجراءات مناسبة بشأن قبول العالقات مع العمالء وارتباطات 220/12
ُ
املراجعة  يجب أن يقتنع الشريك املسؤول عن االرتباط بأنه قد ات

عد مناسبة. 
ُ
واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات، ويجب عليه أن يحدد أن االستنتاجات التي تم التوصل إليها في هذا الخصوص ت

 (9، أ8)راجع: الفقرتين أ

فيما لو كانت تلك املعلومات إذا حصل الشريك املسؤول عن االرتباط على معلومات كانت ستتسبب في رفض املكتب الرتباط املراجعة  220/13

متاحة من قبل، فيجب عليه إبالغ املكتب على الفور بهذه املعلومات، حتى يتسنى للمكتب وللشريك املسؤول عن االرتباط اتخاذ 

 (9التصرف الالزم. )راجع: الفقرة أ

 التالية:يجب على املراجع قبل البدء في املراجعة التي تتم ألول مرة، أن يقوم باألنشطة  300/13

 ( فيما يتعلق بقبول العالقة مع العميل وارتباط املراجعة املحدد؛220تنفيذ اإلجراءات املطلوبة بموجب معيار املراجعة ) (أ)

 باملتطلبات املسلكية ذات الصلة. )راجع: الفقرة أ (ب)
ً
 (22التواصل مع املراجع السابق، إذا كان هناك تغيير في املراجعين، عمال

 نظرة عامة 1 /4

قرارات السيئة التي يتم اتخاذها إلى إن من أهم القرارات التي قد يتخذها املكتب هو تحديد االرتباطات التي سيقبلها أو العالقات التي سيحتفظ بها مع العمالء. وقد تؤدي ال

الشركاء واملوظفين أو فقدان السمعة، واألسوأ من ذلك كله،  تعاب أو زيادة الضغوط علىعدم الحصول على األأو العمل املنقضية أوقات عدم إمكانية تحصيل األجر مقابل 

 قضائية.اللدعاوى لاحتمال التعرض 

( من املكتب وضع وتطبيق وتوثيق إجراءات رقابة الجودة الخاصة بسياسات قبول العمالء واالحتفاظ بهم. وفي الوضع 220( ومعيار املراجعة )1ويتطلب معيار رقابة الجودة )

الخاصة أن تتناول هذه السياسات واإلجراءات مستويات املخاطر )درجة تحمل املخاطر( وصفات العمالء )مثل ضعف نزاهة اإلدارة أو ارتفاع املخاطر األمثل، ينبغي 

 ( التي لن يقبل بها املكتب.اتبالصناعة أو التداول العام للشرك 

 بقبول االرتباط أو االحتفاظ به، يتعين 
ً
 على املراجع:وقبل أن يتخذ املكتب قرارا

 تحديد إمكانية قبول إطار التقرير املالي املقترح؛ 

 على االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة؛ 
ً
 تقييم ما إذا كان املكتب قادرا

 :الحصول على موافقة اإلدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن األمور اآلتية 

 إلطار التقرير املالي  –
ً
 املنطبق؛إعداد القوائم املالية وفقا

 الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ؛ –

أشخاص داخل  منح املراجع حق الوصول إلى جميع املعلومات ذات الصلة وأية معلومات إضافية قد يطلبها املراجع، إضافة إلى الوصول غير املقيد إلى أي –

 املنشأة يرى املراجع أنه من الضروري أن يحصل منهم على أدلة للمراجعة.

  من الجزء األول. وقد يتم تنفيذ اإلجراءات الخاصة بقبول االرتباط أو االستمرار فيه. وهذه اإلجراءات مشابهة إلجراءات تقييم املخاطر املوضحة في الفصل الثامن

 )بافت
ً
 راض قبول االرتباط( كجزء من تقييم املخاطر.استخدام النتائج الحقا
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 السعودية للمراجعين واملحاسبينترجمة الهيئة 

 تقييم مخاطر االرتباط في السنة األولى والسنوات الالحقة في ضمان أن املكتب:عمليات وتساعد 

 مستقل، وأنه ال يوجد تضارب في املصالح؛ 

 يحظى بالكفاءة الالزمة لتنفيذ العمل باملوارد املطلوبة وفي الوقت املتاح؛ 

 ل املخاطر التي ينطوي عليها تنفيذ املراجعة؛على استعداد لتحم 

 .ليس على علم بأية معلومات جديدة عن عميل حالي كانت ستتسبب في رفض املكتب لالرتباط فيما لو كانت تلك املعلومات متاحة من قبل 

الرقابة الداخلية وتقييم التجاهات الصناعة وتوفر أدلة املراجعة املناسبة وغيرها من  تجاهتقييم لنزاهة اإلدارة وموقفها السلوكي إجراء وقد يشتمل تقييم خطر االرتباط على 

 العوامل مثل قدرة العميل على دفع األتعاب.

 

 قبول االرتباط 2 /4

عليها االرتباط. ويوضح الشكل ينطوي  الخطوة األولى في آلية قبول العمالء أو االستمرار في العالقة معهم هي تقييم قدرة مكتب املراجعة على تنفيذ االرتباط، واملخاطر التي

 التالي بعض مسارات االستقصاء املحتملة.
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متطلبات رقابة الجودة 

 الخاصة باملكتب

 ما السياسات واإلجراءات املطبقة لتوفير تأكيد معقول بأن املكتب لن يقيم عالقات أو يستمر فيها إال إذا:

  على 
ً
 االلتزام بمتطلبات معايير املراجعة؛كان قادرا

 كانت مخاطر االرتباط ضمن درجة تحمل املكتب للمخاطر؟ 

 طبيعة ونطاق املراجعة؟ما   ما العمل املطلوب؟

 ما اإلطار املحاسبي الذي سيتم استخدامه؟ 

 كيف سيتم استخدام تقرير املراجع والقوائم املالية؟ 

 املراجعة؟د النهائي )إن وجد( إلنجاز ما املوع 

 نقاط يلزم مراعاتها

ق فيها قد تكون هناك بعض املنشآت الصغيرة للغاية التي تطلب إجراء مراجعة والتي يتولى فيها املدير املالك إدارة املنشأة،  القليل من أدوات الرقابة الرسمية وُيطبَّ

 
َّ
(، ومن ثّم يستطيع املدير املالك تجاوز كل ش يء بسهولة. وفي هذه الحاالت، يتعين على املراجع تحديد ما إذا كان من املوث

ً
املستحيل الحصول على ما قة )إن وجدت أصال

أو مكونات الرقابة األخرى. وإذا كان ذلك هو واقع الحال، يمارس املراجع الحكم املنهي عند تحديد ما إذا يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بسبب غياب أنشطة الرقابة 

 كان ينبغي رفض االرتباط أو تقديم رأي معدل.

 ومن بين العوامل التي يلزم مراعاتها في هذا الشأن:

 الرقابة الداخلية؟ تجاهبيئة الرقابة الخاصة باملنشأة. على سبيل املثال، هل املدير املالك جدير بالثقة ويتمتع بالكفاءة؟ وهل له موقف سلوكي جيد •

هل يمكن استخدام  هل من املمكن وضع استجابات عامة وإجراءات مراجعة إضافية تستجيب بشكل مناسب لعوامل الخطر التي تم تقييمها؟ على سبيل املثال،•

 جميع اإليرادات وااللتزامات بشكل سليم في السجالت املحاسبية؟تسجيل اإلجراءات األساس لتحديد 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 مسار االستقصاء االعتبار

هل يتوفر لدى املكتب 

الكفاءات واملوارد الالزمة 

 والوقت املطلوب؟

 هل يتوفر لدى املكتب عدد كاٍف من العاملين الذين يتمتعون بالكفاءات والقدرات الالزمة؟ 

 :هل العاملون الذين تم اختيارهم من املكتب 

 ذات الصلة، أو األمور على معرفة بالصناعات أو  –

 املتطلبات النظامية أو متطلبات التقرير ذات الصلة، أولديهم خبرة في  –

 قادرون على اكتساب املهارات واملعارف الضرورية بفاعلية؟ –

  الحاجة إليهم؟ خبراء، في حال يتوفرهل 

 عند االقتضاء، هل يتوفر أشخاص مؤهلون لتنفيذ فحص رقابة جودة االرتباط؟ 

  سائر العمالء( إنجاز االرتباط في غضون الذي يحتاج إليه هل يستطيع املكتب واملوظفون املتاحون )في ضوء متطلبات الوقت

 املوعد النهائي املحدد إلصدار التقرير؟

 هل يستطيع املكتب وفريق االرتباط االلتزام باملتطلبات املسلكية ومتطلبات االستقالل؟  هل املكتب مستقل؟ 

  التعرف على تضارب في املصالح أو عدم استقالل أو غير ذلك من التهديدات:عند 

هل تم اتخاذ تصرف مناسب للقضاء على تلك التهديدات أو الحد منها إلى مستوى يمكن قبوله عن طريق تطبيق تدابير  –

 وقائية؟ أو

 هل تم اتخاذ خطوات لالنسحاب من االرتباط؟ –

 في مجموعة أكبر، فقد يطلب فريق ارتباط املجموعة تنفيذ أعمال معينة على املعلومات إذا كانت املنشأة قيد املراجعة مكون 
ً
ا

 إلى فهم ملا يلي:
ً
 املالية للمكون. وفي هذه الحاالت، يتوصل فريق ارتباط املجموعة أوال

ت االستقالل( وسيلتزم ما إذا كان مراجع املكّون يفهم املتطلبات املسلكية ذات الصلة بمراجعة املجموعة )بما فيها متطلبا –

 بها،

 الكفاءة املهنية ملراجع املكّون، –

 على املشاركة في عمل مراجع املكّون بالقدر الالزم للحصول على ما يكفي من  –
ً
ما إذا كان فريق ارتباط املجموعة قادرا

 أدلة املراجعة املناسبة،

 على املراجعين.ما إذا كان مراجع املكّون يعمل في بيئة تنظيمية تشرف على نحو فّعال  –

هل املخاطر التي ينطوي عليها 

 االرتباط يمكن قبولها؟

  ملتطلبات الفقرة 
ً
(( مع املراجع السابق 300من معيار املراجعة ) 13فيما يخص االرتباطات الجديدة، هل تواصل املكتب )وفقا

 لتحديد ما إذا كانت توجد أي أسباب لعدم قبول االرتباط؟

  عبر اإلنترنت وعقد مناقشات مع العاملين في املكتب واألطراف الثالثة األخرى )مثل 
ً
( ييناملصرفاملسؤولين هل أجرى املكتب بحثا

 للتعرف على أي أسباب قد تدعوه إلى عدم قبول االرتباط؟

 ما قيم املنشأة )"نهج اإلدارة العليا"( وأهدافها املستقبلية؟ 

  العليا للمنشأة وموظفيها؟ما مدى كفاءة اإلدارة 

 هل توجد قضايا مستعصية أو مستهلكة للوقت يلزم التعامل معها )سياسات محاسبية، تقديرات، التزام باألنظمة، إلى آخره(؟ 

  ما التغييرات التي حدثت خالل هذه الفترة وستؤثر على االرتباط )اتجاهات ومبادرات العمل، التغييرات في العاملين، إعداد

 ر املالية، نظم تقنية املعلومات، شراء/بيع األصول، اللوائح، إلى آخره(؟التقاري

 هل يوجد مستوى مرتفع من الرقابة الجماهيرية واالهتمام اإلعالمي؟ 

 هل املنشأة في وضع مالي جيد وهل لديها القدرة على دفع األتعاب املهنية للمكتب؟ 

  وإعداد الجداول، وتحليل األرصدة، وتقديم ملفات البيانات وخالفه؟املكتب في الحصول على املعلومات ستساعد هل املنشأة 
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 مسار االستقصاء االعتبار

 هل توجد أي قيود على النطاق، مثل املواعيد النهائية غير الواقعية أو عدم القدرة على الحصول على أدلة املراجعة الضرورية؟  هل يمكن الوثوق بالعميل؟

  
ً
( تثير شكوكا

ً
حول نزاهة املالك الرئيسيين واإلدارة العليا واملكلفين بالحوكمة في هل توجد أي أسباب )أو أحداث وقعت مؤخرا

املنشأة؟ ُينظر في العمليات التشغيلية للمنشأة، بما في ذلك ممارسات العمل والسمعة التجارية وأية مخالفات مسلكية أو 

 تنظيمية سابقة.

  و غيرها من األنشطة اإلجرامية؟غسل األموال ألهل توجد أي مؤشرات على احتمال تورط املنشأة في أنشطة 

 ما األطراف ذات العالقة وما هي سمعتها التجارية؟ 

  هل لإلدارة موقف سلوكي ضعيف تجاه الرقابة الداخلية وموقف سلوكي تعسفي تجاه تفسير معايير املحاسبة؟ ُينظر في الثقافة

 ما إلى ذلك.املؤسسية والهيكل التنظيمي ودرجة تحمل املخاطر ومدى تعقيد املعامالت و 

 

 

 عمليات التحقق من الخلفية

لجوانب الرئيسية لتقييم لضمان دقة املعلومات التي تم الحصول عليها من املنشأة، ُينظر في املعلومات التي يمكن الحصول عليها من أطراف ثالثة للتحقق من صحة ا

. ومن أمثلة ذلك املعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر مثل القوائم املالية السابقة، املخاطر. ويمكن لهذه الخطوة البسيطة أن تحول دون 
ً
ظهور املشكالت الحقا

 .لين املصرفيين وما إلى ذلكوإقرارات ضريبة الدخل، والتقارير االئتمانية، وربما )بعد الحصول على إذن العميل املحتمل( املناقشات مع كبار املستشارين مثل املسؤو 

 

 فور التوصل إلى قرار بشأن قبول االرتباط أو االستمرار فيه، تتمثل الخطوة التالية في:

 الشروط املسبقة للمراجعة؛ التأكد من تحقق 

 شروط ارتباط املراجعة. بشأن واإلدارة )واملكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال( التأكد من وجود تفاهم مشترك بين املراجع 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 التقرير عن األمور الرئيسة للمراجعة

 األمور الرئيسة للمراجعة:النطباق توجد أربع طرق 

 ملتطلبات معيار املراجعة )•
ً
 ( للمنشآت املدرجة؛ أو701وفقا

 ملتطلبات األنظمة أو اللوائح املحلية؛ أو•
ً
 وفقا

 بناًء على طلب العميل؛ أو•
ً
 اختياريا

 بناًء على رغبة املراجع.•
ً
 اختياريا

، فمن املرجح أن يجد املراجع حاجة إ
ً
 أو عندما يتم التقرير عنها اختياريا

ً
لى استخدام املزيد من املوارد. وعندما يكون التقرير عن األمور الرئيسة للمراجعة إلزاميا

 التخطيط وتوقع التكاليف املطلوبة. وسيتطلب ذلك املزيد من وقت الشركاء أو كبار املوظفين. وهذا مهم ألغراض

 نقاط يلزم مراعاتها

تخذ خطوات لضمان أن جميع الشركاء واملوظفين على علم بما يلي:
ُ
 قبل االتصال بأطراف ثالثة وجمع املعلومات بشأن العميل املحتمل، ت

 ؛ءحماية املعلومات السرية املحتفظ بها بشأن العماللسياسات املكتب •

 متطلبات أي أنظمة تتعلق بالخصوصية؛•

 د سلوك وآداب املهنة املنطبقة.متطلبات قواع•
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 الشروط املسبقة للمراجعة 3 /4

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 الشروط املسبقة للمراجعة، يجب عليه القيام بما يلي: تحققحتى يمكن للمراجع التأكد من  210/6

؛ )راجع: الفقرات أ تحديد ما إذا كان إطار التقرير املالي الذي سيتم تطبيقه في إعداد القوائم املالية (أ)
ً
 (10أ-2مقبوال

 (21، أ14أ-11الحصول على موافقة اإلدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن األمور اآلتية: )راجع: الفقرات أ (ب)

 إلطار التقرير املالي املنطبق، بما في ذلك، عند االقتضاء، عرضها العادل؛ )راجع: الفقرة أ (1)
ً
 (15إعداد القوائم املالية، وفقا

الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب  (2)

 (19أ–16غش أو خطأ؛ )راجع: الفقرات أ

 تمكين املراجع مما يلي: (3)

جالت والوثائق واألمور الوصول إلى جميع املعلومات التي تدرك اإلدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم املالية مثل الس .أ

 األخرى؛

  املعلومات اإلضافية التي قد يطلبها املراجع من اإلدارة لغرض املراجعة؛ .ب

 الوصول غير املقيد إلى األشخاص داخل املنشأة الذين يرى املراجع أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة املراجعة. .ج
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املسبقة للمراجعة هل الشروط 

 متحققة؟

؟ في إعداد القوائم املالية مقبول  إطار آخر محلي( الذي سيتم استخدامهأي هل إطار التقرير املالي )مثل املعايير الدولية للتقرير املالي أو 

 ومن بين العوامل التي يلزم مراعاتها في هذا الشأن:

 أو غير هادفة للربح(؛ ةأو عام ةطبيعة املنشأة )خاص 

 الغرض من القوائم املالية )ذات غرض عام أم موجهة ملستخدمين محددين(؛ 

 طبيعة القوائم املالية )مجموعة كاملة من القوائم املالية أو قائمة مالية واحدة(؛ 

 .ما إذا كانت هناك أنظمة أو لوائح تفرض إطار التقرير املالي املنطبق 

 يلي، وتقر بتلك املسؤولية/تفهمها:هل اإلدارة توافق على مسؤوليتها فيما يتعلق بما 

 إلطار التقرير املالي املنطبق، بما في ذلك عرضها العادل )عند االقتضاء(؛ 
ً
 إعداد القوائم املالية وفقا

  الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش

 أو خطأ؛

 كين املراجع مما يلي:تم 

تم الحصول يالوصول إلى جميع املعلومات ذات الصلة مثل السجالت والوثائق واألمور األخرى بما فيها املعلومات التي  –

 عليها من خارج دفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ املساعدة؛

طلب من اإلدارة لغرض املراجعة )مثل اإلفادات ا –
ُ
 ملكتوبة(؛املعلومات اإلضافية التي ت

 الوصول غير املقيد إلى أي أشخاص داخل املنشأة للحصول على أدلة املراجعة الضرورية؟ –

هل فرضت اإلدارة أو املكلفون بالحوكمة أي نوع من القيود على نطاق املراجعة؟ قد يشمل هذا املواعيد النهائية غير الواقعية وعدم  هل يوجد قيد على النطاق؟

من املكتب لتنفيذ العمل ورفض الوصول إلى املقرات أو كبار العاملين أو الوثائق ذات الصلة. وإذا كان هذا  موظفين معينينبقبول ال

 بموجب األنظمة أو اللوائح باملض ي في االرتبا
ً
 ط.القيد سيؤدي إلى االمتناع عن إبداء رأي، فإن املكتب يرفض االرتباط، ما لم يكن مطالبا

( أعاله، وعدم إقرارها بتلك املسؤوليات، أو إذا كان إطار التقرير املالي 210)ب( من معيار املراجعة )6على مسؤولياتها املنصوص عليها في الفقرة في حالة عدم موافقة اإلدارة 

 بذلك بموجب األنظمة أو ال210من معيار املراجعة ) 8غير مقبول، فإن الفقرة 
ً
 لوائح.( تتطلب من املراجع رفض االرتباط ما لم يكن مطالبا
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 االتفاق على شروط االرتباطات 4 /4

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 على نطاق عمل املراجع في شروط ارتباط مراجعة مقترح بشكل يعتقد املراجع معه بأن  210/7
ً
إذا فرضت اإلدارة أو املكلفون بالحوكمة قيدا

املالية، فال يجوز للمراجع قبول مثل هذا االرتباط املقيد كارتباط مراجعة، ما لم القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم 

 بذلك بموجب نظام أو الئحة.
ً
 يكن مطالبا

 (22يجب على املراجع أن يتفق على شروط ارتباط املراجعة مع اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال. )راجع: الفقرة أ 210/9

سجل شروط ارتباط املراجعة املتفق عليها في خطاب ارتباط أو في شكل آخر مناسب من أشكال 11مراعاة الفقرة مع  210/10
ُ
، يجب أن ت

 (27أ–23االتفاق املكتوب، ويجب أن تتضمن: )راجع: الفقرات أ

 هدف ونطاق مراجعة القوائم املالية؛ )أ(

 مسؤوليات املراجع؛ )ب(

 مسؤوليات اإلدارة؛ )ج(

 إطار التقرير املالي املنطبق إلعداد القوائم املالية؛ تحديد )د(

 (24اإلشارة إلى الشكل واملحتوى املتوقعين ألي تقارير سيصدرها املراجع؛ )راجع: الفقرة أ )ه(

 بأنه قد توجد ظروف يمكن أن يتغير فيها شكل ومحتوى التقرير. )و(
ً
 تصريحا

، فال يلزم أن يقوم املراجع بتسجيلها في اتفاق 10ارتباط املراجعة، املشار إليها في الفقرة  إذا حدد نظام أو الئحة بتفصيل كاٍف شروط 210/11

مكتوب، باستثناء النص على أنه يجب تطبيق هذا النظام أو هذه الالئحة وأن اإلدارة تقر وتفهم مسؤولياتها املنصوص عليها في الفقرة 

 (29، أ28، أ23)ب(. )راجع: الفقرات أ6

)ب(، فقد يرى املراجع أن النظام أو الالئحة تتضمن، بحسب 6إذا حدد نظام أو الئحة مسؤوليات لإلدارة تشبه تلك املبينة في الفقرة  210/12

 حكم املراجع، مسؤوليات ذات تأثير مماثل لتلك املوضحة في تلك الفقرة.

الالئحة لوصف هذه املسؤوليات في اتفاق مكتوب. وفيما  وفيما يتعلق بهذه املسؤوليات املماثلة، فقد يستخدم املراجع نص النظام أو

يتعلق باملسؤوليات التي ال ينص عليها النظام أو الالئحة بحيث تكون ذات تأثير مماثل، فيجب أن يستخدم االتفاق املكتوب الوصف 

 (28)ب(. )راجع: الفقرة أ6الوارد في الفقرة 

املراجع تقييم ما إذا كانت الظروف تتطلب إعادة النظر في شروط ارتباط املراجعة، وما إذا في عمليات املراجعة املتكررة، يجب على  210/13

 (30كانت هناك حاجة إلى تذكير املنشأة بالشروط القائمة الرتباط املراجعة. )راجع: الفقرة أ

 (33أ–31عقولة لذلك. )راجع: الفقرات أال يجوز للمراجع أن يقبل بأي تغيير في شروط ارتباط املراجعة، ما لم توجد مبررات م 210/14

لب من املراجع قبل إنجاز ارتباط املراجعة تغيير االرتباط إلى ارتباط يحمل مستوى أقل من التأكيد، فيجب على املراجع تحديد ما  210/15
ُ
إذا ط

 (35، أ34إذا كانت هناك مبررات معقولة للقيام بذلك. )راجع: الفقرتين أ

شروط ارتباط املراجعة، يجب أن يتفق املراجع واإلدارة على الشروط الجديدة لالرتباط وتسجيلها في خطاب ارتباط أو في  في حال تغيير 210/16

 شكل آخر مناسب من أشكال االتفاق مكتوب.

في ارتباط املراجعة األصلي،  إذا لم يكن من املمكن للمراجع املوافقة على تغيير شروط ارتباط املراجعة، ولم تسمح له اإلدارة باالستمرار 210/17

 فيجب على املراجع:

 بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة؛ (أ)
ً
 االنسحاب من ارتباط املراجعة إذا كان ذلك ممكنا

تحديد ما إذا كانت هناك أي التزامات، سواًء كانت تعاقدية أو غير ذلك، تتطلب رفع تقرير عن هذه الظروف إلى أطراف أخرى،  (ب)

 لحوكمة أو املالك أو السلطات التنظيمية.مثل املكلفين با

، كما في حالة استكمال معايير التقرير املالي بأنظمة أو رات اإلضافية عند قبول االرتباط( على بعض االعتبا210من معيار املراجعة ) 21–18تحتوي الفقرات  ملحوظة:

 إطار التقرير املالي  عندما يكون لوائح و 
ً
 لوائح.بموجب أنظمة أو مفروضا

شروط االرتباط، يتم إعداد خطاب ارتباط )أو شكل آخر مناسب من أشكال االتفاق املكتوب( واالتفاق عليه مع ممثل  بشأنلضمان التفاهم الواضح بين اإلدارة واملراجع 

 ألي سوء تفاهم محتمل، يتم االنتهاء من وضع خطاب االرتباط والتوقيع عليه اإلدارة العليا املعني.
ً
 قبل الشروع في أعمال االرتباط. وتجنبا
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لعمالء بأدوارهم ومسؤولياتهم وحتى في البلدان التي تكون فيها أهداف املراجعة ونطاقها والتزاماتها محددة بموجب األنظمة، قد يظل لخطاب االرتباط فائدة في إحاطة ا

 الخاصة.

 على 
ً
 .(210ناًء على املثال الوارد في معيار املراجعة )مثال لخطاب االرتباط، بوتحتوي دراسات الحالة التي سترد الحقا

 ويتناول خطاب االرتباط األمور املوضحة أدناه.

 1-4/4الشكل 

 الوصف الشروط

الهدف واإلطار املحاسبي 

والنطاق وشكل تقرير املراجع 

الذي سينتج عن مراجعة 

 القوائم املالية

 .اإلطار املحاسبي الذي سيتم استخدامه 

 الظروف التي قد يختلف  الهدف من مراجعة ،
ً
القوائم املالية والشكل املتوقع لتقرير املراجع أو غيره من وسائل االتصال. وأيضا

 فيها التقرير عن الشكل واملحتوى املتوقعين.

 األخرى  نطاق املراجعة، بما في ذلك اإلشارة إلى األنظمة واللوائح ومعايير املراجعة واملتطلبات املسلكية املنطبقة، واإلصدارات

 للهيئات املهنية التي يجب أن يلتزم بها املراجع.

  ،تنظيمية(.ال اتجهالاألطراف األخرى التي يتعين تقديم تقرير لها )على سبيل املثال 

 للمعايير الدولية للمراجعة. تنفيذ  مسؤوليات املراجع
ً
 املراجعة وفقا

  ملعيار املراجعة )أي متطلب أو قرار اختياري باإلبالغ عن األمور الرئيسة 
ً
 (، عند االقتضاء.701للمراجعة في تقرير املراجع وفقا

  للقيود املالزمة للمراجعة وقيود الرقابة الداخلية، فإن ثمة خطر ال يمكن تفاديه يتمثل في أن بعض 
ً
اإلقرار بأنه نظرا

 ملعايير املراجعة.التحريفات الجوهرية قد ال يتم اكتشافها، حتى ولو تم التخطيط للمراجعة وتنفيذها 
ً
 على نحو سليم وفقا

 إلطار التقرير املالي املنطبق، وتصميم وتطبيق الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية ل  مسؤوليات اإلدارة
ً
تمكين لإعداد القوائم املالية وفقا

 سواًء بسبب غش أو خطأ. ،من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري 

 االرتباط املنصوص عليها في خطاب االرتباط. قبول شروط 

 .توفير وصول غير مقيد إلى أي سجالت ووثائق ومعلومات أخرى يتم طلبها فيما يتصل باملراجعة 

 .توفير وصول غير مقيد إلى األشخاص داخل املنشأة 

  يتصل باملراجعة.تأكيد توقع املراجع بالحصول على مصادقة مكتوبة من اإلدارة بشأن اإلفادات املقدمة فيما 

  موافقة اإلدارة على إبالغ املراجع بالحقائق التي يمكن أن تؤثر على القوائم املالية، والتي قد تصبح اإلدارة على دراية بها خالل

 الفترة من تاريخ تقرير املراجع وحتى تاريخ إصدار القوائم املالية.

 ة، بما في ذلك جميع املعلومات ذات الصلة بإعدادها، سواًء تم الحصول موافقة اإلدارة على تزويد املراجع بمسودة القوائم املالي

عليها من داخل أو خارج دفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ املساعدة )بما في ذلك جميع املعلومات ذات الصلة بإعداد 

  سمحبما ياإلفصاحات(، وأية معلومات أخرى تنوي اإلدارة إصدارها، وذلك في الوقت املناسب 
ً
للمراجع بإنجاز املراجعة وفقا

 للجدول الزمني املقترح.

 موضح فيما يلي أمور أخرى قد يتم تضمينها في خطاب االرتباط.و 

 2-4/4الشكل 

 الوصف الشروط

شروط ارتباط املراجعة إلى احتمالية  حتى في حال عدم اإللزام باإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة، فإنه قد يكون من املفيد اإلشارة في األمور الرئيسة للمراجعة

 اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير املراجع. وفي بعض الدول، قد تكون مثل هذه اإلشارة ضرورية ملجرد االحتفاظ بالقدرة على

 اإلبالغ عن هذه األمور.
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 الوصف الشروط

راجعة وحل أي امل تنفيذكيفية 

 والتزامات الطرفينخالفات 

 والترتيبات الخاصة باألتعاب

 يتم تناول الترتيبات املتعلقة بما يلي:

  التخطيط للمراجعة وتنفيذها، بما في ذلك تشكيل فريق االرتباط وتفاصيل مسودات القوائم املالية أو أوراق العمل األخرى، إن

 هذه املسودات واألوراق؛ وجدت، التي سيقوم العميل بإعدادها، إلى جانب التواريخ التي سيطلب فيها املراجع

 إشراك أي مراجعين وخبراء آخرين؛ 

 إشراك املراجع السابق، إن وجد، فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية؛ 

 :أمور أخرى 

 ذلك إذا كان أي تقييد اللتزام املراجع،  –
ً
 ؛محتمال

 أساس احتساب األتعاب وأي ترتيبات خاصة بالفوترة؛ –

 أوراق عمل املراجعة ألطراف أخرى؛أي التزامات على املكتب بتقديم  –

 اإلشارة إلى أي اتفاقات أخرى بين املراجع والعميل، أو أي خطابات أو تقارير أخرى يتوقع املراجع إصدارها إلى العميل. –

 يتعين على العميل تأكيد شروط االرتباط عن طريق اإلقرار باستالم خطاب االرتباط.و 

 تحديث خطاب االرتباط

روط االرتباط عند تغييرات، يتعين على املراجع تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى تذكير املنشأة بشروط ارتباط املراجعة القائمة. وقد يتم إعادة تأكيد ش عدم حدوث أيعند 

 إعادة تعيين املراجع دون الحاجة إلى الحصول على خطاب جديد كل عام.

 في الظروف:من الظروف. و ويلزم إعادة النظر في خطاب االرتباط عند تغير 
ً
ل تغيرا ِّ

ّ
شك

ُ
 األمور التي قد ت

 أي شروط معدلة أو خاصة لالرتباط، مثل التقرير عن األمور الرئيسة للمراجعة إذا لم يكن هذا هو واقع الحال في السابق؛ 

 تغيير حدث  
ً
 في اإلدارة العليا؛ مؤخرا

 تغيير مهم في مالك املنشأة؛ 

  ؛هاحجم أعمال أواملنشأة تغيير مهم في طبيعة 

 تغيير في املتطلبات النظامية أو التنظيمية؛ 

 تغيير في إطار التقرير املالي الذي تم اتباعه في إعداد القوائم املالية؛ 

 تغيير في متطلبات التقرير األخرى؛ 

 .أي مؤشر على سوء فهم اإلدارة لهدف ونطاق املراجعة 

 شروط ارتباط املراجعةفي تغيير ال

ارتباط املراجعة. وقد  إجراء تغييرات في شروط ارتباط املراجعة، ينظر املراجع فيما إذا كان هناك مبرر معقول لهذا الطلب، واآلثار املترتبة على ذلك في نطاق إذا طلبت اإلدارة

 حدوث تغير في ظروف العميل أو وجود سوء فهم لطبيعة الخدمة األصلية املطلوبة. ،تشمل املبررات املعقولة

 إذا كان الدافع لطلبه قضايا ولن يكون ال
ً
أثناء املراجعة. وقد يشمل هذا معلومات املراجعة التي ال تدعم إفادات اإلدارة، أو عدم القدرة على الحصول  ظهرتتغيير معقوال

على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة ولعل من أمثلة ذلك عدم قدرة املراجع  على معلومات مراجعة معينة )قد تحد من نطاق املراجعة(، أو األدلة غير املرضية.

 عن إبداء الرأي.املناسبة فيما يتعلق بأرصدة املخزون، وقيام املنشأة بطلب تغيير ارتباط املراجعة إلى ارتباط فحص لتفادي الرأي املتحفظ أو االمتناع 

، يتم الحصول على خطاب ارتباط معدل أو شكل آخر مناسب من أشكال االتفاق املكتوب. ولكن إذا لم يكن من 
ً
املمكن للمراجع املوافقة على وإذا كان تغيير الشروط معقوال

 راجع:باالستمرار في ارتباط املراجعة األصلي، فيتعين على املللمراجع ، ولم تسمح اإلدارة في الشروط تغيير املقترحال

 بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة؛ 
ً
 االنسحاب من ارتباط املراجعة إذا كان ذلك ممكنا

 وكمة أو املالك أو تحديد ما إذا كانت هناك أي التزامات، سواًء تعاقدية أو غير ذلك، تتطلب رفع تقرير عن هذه الظروف إلى أطراف أخرى، مثل املكلفين بالح

 السلطات التنظيمية.
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 قبول العميل واالستمرار في العالقة معه -دراسات الحالة  5 /4

 لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".

 )مثل قوائم تحقق وخالفه( لتوثيق أدلة املراجعة فيما يخص شركة د ملحوظة:
ً
 )استخدام بصفة عامة، تم استخدام منهج أكثر تنظيما

ً
فتا لألثاث ومنهج أقل تنظيما

وهذا لتوضيح وسائل التوثيق البديلة ال أكثر. وال يمنع هذا استخدام املذكرات في مراجعة شركة دفتا أو قوائم ت وخالفه( فيما يخص شركة كومار. مذكرا

مسألة حكم منهي ينبغي مناقشتها، في الوضع األمثل، أثناء مرحلة التخطيط التحقق في مراجعة شركة كومار. وُيعد اختيار طريقة توثيق االلتزام بمعايير املراجعة 

 للمراجعة.

، ر جديدة أو متغيرةبافتراض أن هذا ارتباط مراجعة مستمر، سيقوم الشريك أو املدير األول في مكتب املراجعة بإجراء بعض االستقصاء للتعرف على أي عوامل خط

 في ارتباط املراجعة. ويشمل االستقصاء على سبيل املثال ما يلي: ، ذات صلة بتحديد االستمراروتقييمها
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  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 قبول العمالء واالستمرار في العالقة معهم

 يمكن استخدام استبيان من قبيل ما يلي.

 باستخدام املعايير الدولية للتقرير املالي. ستقوم اإلدارة بإعداد القوائم املالية لشركة دفتا هل تم استيفاء الشروط املسبقة للمراجعة؟ •

 وقد تم التوقيع على خطاب االرتباط، وأقرت اإلدارة بمسؤوليتها عن:

 .إتاحة جميع املعلومات التي يتم طلبها 

 .توفير وصول غير مقيد إلى العاملين 

 ئم مالية تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوا

 خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

هل تم اتباع متطلبات القبول/االستمرار الواردة في دليل  •

 رقابة الجودة الخاص باملكتب؟

 نعم. راجع سياسات )س( و)ص( في دليل رقابة الجودة.

هل حدث أي تغيير في الشروط املرجعية أو املتطلبات  •

 املراجعة؟الخاصة بارتباط 

 ال.

هل توجد أي قضايا تتعلق باالستقالل أو هل يوجد  •

 تضارب في املصالح؟

ُينظر في: العالقات العائلية/الشخصية مع األفراد 

الرئيسيين لدى العميل والخدمات غير املتعلقة باملراجعة 

 مثل املحاسبة واملصالح املالية وعالقات العمل األخرى.

ام أحد موظفينا بشراء الكثير من أثاث غرف النوم من شركة دفتا؛ وقد فقط وهو قي واحد   لوحظ أمر  

 الستقاللنا.
ً
 دفع املوظف السعر املحدد في الكتالوج. وال يشكل هذا الحدث تهديدا

 حول نزاهة مالك  •
ً
هل توجد أي ظروف قد تثير شكوكا

العميل؟ ُينظر في أحكام اإلدانة، واإلجراءات/العقوبات 

واألعمال غير القانونية أو حاالت الغش التنظيمية، 

املشتبه فيها أو املؤكدة، وتحريات الشرطة، وأي أخبار 

 سلبية.

العميل( في شهر الخاص بعمال األ ال. ولكن انتشرت بعض األخبار السلبية عن بارفن )أخت مستشار 

هم فيها مسؤولون حكوميون بتلقي   في صفقة عقارية اتُّ
ً
 رِّ يوليو. فقد كانت مستشارا

ً
من املطورين.  شا

 هذا األمر في قائمتنا لعوامل خطر املراجعة.
ً
كر أيضا

ُ
 وقد ذ

بمجال تقنية املعلومات( لفحص أدوات الرقابة املطبقة  ةواسععلى دراية سنستعين بالسيد ديفيد ) هل توجد مجاالت تستدعي معرفة متخصصة؟ •

 على مبيعات اإلنترنت.

الوقت والكفاءات  هل تتوفر لدى املكتب القدرة من حيث •

 للمعايير املهنية ومعايير 
ً
واملوارد إلنجاز االرتباط وفقا

 املكتب؟

 نعم. انظر امليزانية املوضوعة.

هل توجد أي قضايا تم التعرف عليها خالل املراجعات  •

السابقة واالرتباطات األخرى فيما يخص هذه املنشأة يلزم 

 التعامل معها؟

 لقرار تتوجد حاجة ل
ً
قبول املبيعات العميل بفحص أدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات نظرا

 عبر اإلنترنت.

 ال. لإلدارة موقف سلوكي جيد تجاه الرقابة الداخلية. هل توجد أي ظروف جديدة تزيد من خطر االرتباط؟ •

 نعم. هل يستطيع العميل االستمرار في دفع األتعاب؟ •
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 االستنتاج

 العام لخطر االرتباط = منخفضالتقييم 

 يجدر بنا االستمرار مع هذا العميل.

 سانغ جون لي
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 يتم تضمين شروط االرتباط في خطاب من قبيل املوضح أدناه.

 

 جميل، ودوايند آند وينج ذ.م.م
 كينغستون ستريت، كيب تاون، يونايتد تريتوريز 55

53004-123 

 20×2أكتوبر  15

 السيد سراج دفتا، املدير العام 

 شركة دفتا لألثاث

 ويست ستريت 2255

 نورث كيب تاون 

 يونايتد تريتوريز 

123-50214 

 السيد دفتا،

 تحية طيبة وبعد

 ف ونطاق املراجعةاهدأ

، وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في حقوق امللكية، 20×2ديسمبر  31لقد طلبتم أن نقوم بمراجعة القوائم املالية لشركة دفتا لألثاث، والتي تشمل قائمة املركز املالي كما في 

وُيسعدنا أن نؤكد لكم  اسبية املهمة.وقائمة التدفقات النقدية عن السنة املنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات املح

 بموجب خطابنا هذا قبولنا وفهمنا الرتباط املراجعة املطلوب منا. وسنقوم باملراجعة بهدف إبداء رأي في القوائم املالية.

أو خطأ، وفي إصدار تقرير املراجع وتتمثل أهداف مراجعتنا في الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم املالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش 

 
ً
ستكشف  للمعايير الدولية للمراجعة الذي يتضمن رأينا في القوائم املالية. والتأكيد املعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، لكنه ال يضمن أن املراجعة التي تم القيام بها وفقا

. ويمكن أن تنشأ التحريفا
ً
 عن التحريف الجوهري متى كان موجودا

ً
د التحريفات جوهرية إذا كان من املتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو دائما ع 

ُ
ت عن غش أو خطأ، وت

 في مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون على أساس هذه القوائم املالية.

 مسؤولياتنا

 للمعايير الدولية للمراجعة. وهذه املعايير 
ً
 للمعايير الدولية للمراجعةتتطلب منا االلتزام باملتطلبات املسلكية. وكجزء من املراجعة سوف نقوم باملراجعة وفقا

ً
، فإننا وفقا

 بما يلي:
ً
 نمارس الحكم املنهي، ونلتزم بنزعة الشك املنهي. ونقوم أيضا

  تنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك املخاطر، التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية وتقييمها، سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم و

اتج عن خطأ، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الن

 ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة
ً
 أو تجاوز للرقابة الداخلية. نظرا

 داء رأي في فاعلية التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة من أجل تصميم إجراءات املراجعة املناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إب

نكون قد تعرفنا عليها أثناء املراجعة، في الرقابة الداخلية ذات الصلة ومع ذلك، فسنقوم بإبالغكم كتابة بشأن أي أوجه قصور مهمة،   1الرقابة الداخلية للمنشأة.

 بمراجعة القوائم املالية.

 .تقويم مدى مناسبة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات املتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة 

 ام اإلدارة ألساس االستمرارية في املحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخد

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عد
ً
 كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادا

ً
م تأكد جوهري، فإن علينا شكوكا

                                                           

  اململكة العربية السعوديةيجب قراءة ما في هذا الدليل وتطبيقه في ضوء وثيقة اعتماد املعايير الدولية للمراجعة في. 
 عن إصدار رأي في فاعلية الرقابة الداخلية 1

ً
 فيها أيضا

ً
 مراجعة القائمة املالية. إلى جانب يتم تعديل هذه الجملة، حسب مقتض ى الحال، في الظروف التي يكون املراجع مسؤوال
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صاحات غير كافية. وتستند لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم املالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفأن ن

 
ً
 أو ظروفا

ً
مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء  استنتاجاتنا إلى أدلة املراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير املراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا

 كمنشأة مستمرة.

 بطريقة تحقق  األساسيةاث تقويم العرض العام للقوائم املالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم املالية تعبر عن املعامالت واألحد

 العرض العادل.

 افة إلى القيود املالزمة للرقابة الداخلية، فإنه يوجد خطر ال يمكن تفاديه يتمثل في أن بعض التحريفات الجوهرية قد ال يتم اكتشافها،وبسبب القيود املالزمة للمراجعة، إض

 ملعايير املراجعة.
ً
 حتى ولو تم التخطيط للمراجعة وتنفيذها بشكل سليم وفقا

 حسب الشكل التالي:وما لم يتم مواجهة صعوبات غير متوقعة، فإن تقريرنا سيكون تقري
ً
 با

درج]  شكل تقرير املراجع ومحتواه.[ يُ

 وقد يلزم تعديل شكل ومحتوى تقريرنا في ضوء نتائج مراجعتنا.

 مسؤولية اإلدارة

 سيتم إجراء مراجعتنا على أساس أن اإلدارة واملكلفين بالحوكمة يقرون ويفهمون أنهم يتحملون املسؤولية عّما يلي:

  )أ(
ً
 ؛للمعايير الدولية للتقرير املالياإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وفقا

 الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ؛ )ب(

 تمكيننا مما يلي: )ج(

 ؛غيرهاالتي تدركون أنها ذات صلة بإعداد القوائم املالية مثل السجالت والوثائق و الوصول إلى جميع املعلومات  (1) 

 املعلومات اإلضافية التي قد نطلبها منكم لغرض املراجعة؛ (2) 

 الوصول غير املقيد إلى أي أشخاص داخل املنشأة نرى أنه من الضروري أن نحصل منهم على أدلة للمراجعة. (3) 

 اإلفادات املقدمة لنا فيما يتعلق باملراجعة.بشأن وكجزء من آلية مراجعتنا، سنطلب من اإلدارة واملكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، تقديم مصادقة مكتوبة 

 ونتطلع إلى التعاون التام من جانب موظفي شركتكم أثناء املراجعة.

 األتعاب

األفراد الذين ُيسند إليهم االرتباط، باإلضافة إلى املصروفات النثرية  املطلوب منالعمل، إلى الوقت في تقدم المع  زامنتير بها بالتيستند تحديد أتعابنا، التي سيتم إصدار فوا

 الساعة ب التي يتم احتسابهااألخرى التي يتم تحملها. وتختلف معدالت أتعاب األفراد 
ً
 والخبرات واملهارات املطلوبة. ينطوي عليها العمللدرجة املسؤولية التي تبعا

 للفترات القادمة ما لم يتم إنهاؤه أو تعديله أو إحالله بآخر.
ً
 سيكون هذا الخطاب ساريا

 ا.مراجعتنا للقوائم املالية وموافقتكم عليهالخاصة بترتيبات النرجو التفضل بتوقيع النسخة املرفقة من هذا الخطاب وإعادة إرسالها إلينا، بما يفيد علمكم ب

 مع خالص التحية

 

 سانغ جون لي

 جميل، ودوايند آند وينج ذ.م.م

 أقر بالعلم والقبول بالنيابة عن شركة دفتا لألثاث

 سراج دفتا

 املدير العام

 20×2نوفمبر  1
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  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 قبول العمالء واالستمرار في العالقة معهم

 مستمر، فإن االستقصاء الذي يتم للتعرف على أي عوامل خطر جديدة أو متغيرة، وتقييمها، يمكن توثيقه في مذكرة حسب ما يلي.بافتراض أن هذا ارتباط مراجعة 

 

 كومار وشركاه -عالقة مع عميل الالستمرار في بشأن امذكرة 

 20×2أكتوبر  15

 كان يجدر بنا قبول هذا االرتباط.لتحديد ما إذا  20×2سبتمبر  15لقد تحدثنا إلى العميل، راج كومار، بتاريخ 

 األمور الناشئة:

 يطلب السيد راج إبداء رأي مراجعة في القوائم املالية لشركة كومار وشركاه باستخدام املعايير الدولية للتقرير املالي. -

 أي منها.وجود من قواعد سلوك وآداب املهنة( ولم يتم التعرف على  290لقد نظرنا في جميع التهديدات املحتملة التي تمس استقاللنا )املنصوص عليها في القسم  -

 لم يستجد أي أمر قد يثير مخاوف بشأن نزاهة املالك. -

ج عن العمليات التشغيلية اليومية يخلق املزيد من الفرص الرتكاب الغش. ويجدر بنا النظر في العمليات التشغيلية مشابهة للفترة السابقة، غير أن غياب السيد را -

 توسيع نطاق اإلجراءات األساس هذه السنة ملواجهة مخاطر الغش املحتملة.

 ال حاجة إلى االستعانة بخبراء متخصصين، ويستطيع نفس أفراد الفترة السابقة تنفيذ املراجعة. -

 الفترة تخوفان محتمالن:يوجد في هذه 

 في الطلب على املنتجات من عميلها الرئيس ي، شركة دفتا. -
ً
 واجهت الشركة هبوطا

قد يتسبب و اكتشافها. صرف السيد راج جل تركيزه إلى أمور عائلية. ويجدر بنا أثناء املراجعة التأكد من تحديث الدفاتر والسجالت ومن عدم حدوث أخطاء لم يتم  -

 في ظهو 
ً
 لغش.لر مخاطر هذا أيضا

 التقييم العام لخطر االرتباط = متوسط

 سنقبل هذا االرتباط خالل الفترة الحالية.

 سانغ جون لي

 املثال الذي سبق 
ً
 دفتا لألثاث. -في دراسة الحالة أ  ذكرهيتم تضمين شروط االرتباط في خطاب يشبه تماما
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 معايير املراجعة ذات الصلة الفصلمحتوى 

 300 شرح الخطوات الخاصة بوضع خطة عامة واستراتيجية عامة للمراجعة.

 

 1-5/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 

 

 

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
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 أهداف املعيار رقم الفقرة

 هدف املراجع هو التخطيط للمراجعة من أجل تنفيذها بطريقة فّعالة. 300/4

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

يجب على املراجع التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك املنهي وإدراك أنه قد توجد ظروف تتسبب في تحريف القوائم  200/15

 (24أ–20الية بشكل جوهري. )راجع: الفقرات أامل

التخطيط للمراجعة، بما في ذلك يجب إشراك كل من الشريك املسؤول عن االرتباط واألعضاء الرئيسيين اآلخرين لفريق االرتباط في  300/5

 (4التخطيط واملشاركة في املناقشة بين أعضاء فريق االرتباط. )راجع: الفقرة أ

رشد في وضع خطة املراجعة. 300/7
ُ
حدد نطاق وتوقيت واتجاه املراجعة، وت

ُ
 يجب على املراجع أن يحدد استراتيجية عامة للمراجعة، ت

 االستراتيجية العامة للمراجعة أن يقوم بما يلي:يجب على املراجع عند تحديد  300/8

 أن يقف على خصائص االرتباط التي تحدد نطاقه؛ (أ)

 أن يتحقق من أهداف التقرير الخاصة باالرتباط للتخطيط لتوقيت املراجعة وطبيعة االتصاالت املطلوبة؛ (ب)

 للحكم املنهي للمراجع مهمة في  (ج)
ً
عد وفقا

ُ
 توجيه جهود فريق االرتباط؛أن يأخذ في الحسبان العوامل التي ت

أن يأخذ في الحسبان نتائج األنشطة املبدئية لالرتباط، وعند االقتضاء، مدى صلة املعرفة املكتسبة من االرتباطات األخرى التي  (د)

 قام الشريك املسؤول عن االرتباط بتنفيذها للمنشأة؛

 (11أ–8داها. )راجع: الفقرات أأن يتحقق من طبيعة املوارد املطلوبة لتنفيذ االرتباط، وتوقيتها وم (ه)

 ملا يلي: 300/9
ً
 يجب أن يضع املراجع خطة للمراجعة، ويجب أن تتضمن تلك الخطة وصفا

 (.315طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم املخاطر املخطط لتنفيذها، كما هو محدد بموجب معيار املراجعة ) (أ)

لتنفيذها على مستوى اإلقرارات، كما هو محدد بموجب معيار طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية املخطط  (ب)

 (.330املراجعة )

 (14أ-12إجراءات املراجعة األخرى املخطط لها واملطلوب تنفيذها حتى يستوفي االرتباط معايير املراجعة. )راجع: الفقرات أ (ج)

 (15راجعة، عند اللزوم، خالل سير املراجعة. )راجع: الفقرة أيجب على املراجع تحديث وتغيير االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة امل 300/10

يجب على املراجع أن يخطط لطبيعة وتوقيت ومدى التوجيه واإلشراف على أعضاء فريق االرتباط وفحص أعمالهم. )راجع: الفقرتين  300/11

 (17، أ16أ

 نظرة عامة 1 /5

 وتخفيض خطر املراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها.إن التخطيط مهم  لضمان تنفيذ االرتباط بكفاءة وفاعلية 

 تهاء من املراجعة الحالية.وال ُيعد التخطيط للمراجعة مرحلة منفصلة. بل هو عملية مستمرة ومتكررة تبدأ عقب االنتهاء من املراجعة السابقة، وتستمر إلى حين االن

 ويوضح الشكل أدناه فوائد التخطيط للمراجعة.
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1-5/1الشكل 

   فوائد التخطيط للمراجعة
ُّ
م أعضاء الفريق من خبرات/آراء الشريك وكبار العاملين اآلخرين.تعل

 .حسن تنظيم االرتباط وإدارته وتزويده باألفراد

 .حسن االستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها من ارتباطات الفترات السابقة وغيرها من املهام

  املهمة على االهتمام املناسب.حصول مجاالت املراجعة

 .تحديد املشكالت املحتملة وحلها في الوقت املناسب

 .فحص وثائق ملف املراجعة في الوقت املناسب

 .)التنسيق مع األعمال التي ينفذها آخرون )املراجعون اآلخرون، الخبراء، وغيرهم

أدناه.ويوجد مستويان من التخطيط للمراجعة كما هو موضح في الشكل 

2-5/1الشكل 

ول عليها من:يبدأ وضع االستراتيجية العامة للمراجعة عند الشروع في االرتباط، ويتم االنتهاء منها ثم تحديثها بناًء على املعلومات التي يتم الحص

 التجارب السابقة مع املنشأة؛

  العالقة معهم(؛األنشطة املبدئية )قبول العمالء واالستمرار في

  ؛الحديثةاملناقشات التي تتم مع العمالء بشأن التغيرات التي حدثت منذ آخر فترة والنتائج التشغيلية

 االرتباطات األخرى التي يتم تنفيذها للعميل خالل الفترة؛

 مناقشات واجتماعات فريق املراجعة؛

  نترنت؛املصادر الخارجية األخرى مثل املقاالت الصحفية وعلى شبكة اإل

نقاط يلزم مراعاتها

إلى مواجهة املجاالت ثمة مقولة شائعة بأن ساعة تخطيط واحدة قد توفر خمس ساعات عند التنفيذ. ويضمن التخطيط الجيد للمراجعة توجيه الجهود أثناء املراجعة 

 ومعرفة موظفي املراجعة بما هو متوقع منهم.ذات املخاطر املرتفعة، واالستغناء عن إجراءات املراجعة غير الضرورية، 
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  أو الظروف األخرى التي يتم مواجهتها أثناء املراجعة والتي ستغير االستراتيجيات التي التي تفشلاملعلومات الجديدة التي يتم الحصول عليها، أو إجراءات املراجعة ،

 سبق التخطيط لها.

املخاطر الخاصة وعندما تتوفر معلومات كافية عن املخاطر التي تم تقييمها  ويبدأ وضع خطة املراجعة التفصيلية بعد ذلك بقليل عندما يتم التخطيط إلجراءات تقييم

 ء الثاني.لوضع استجابات مناسبة لها أثناء املراجعة. وسيتم تناول املتطلبات الخاصة بوضع خطة املراجعة التفصيلية في الفصل السادس عشر من الجز

 راجعة بناًء على:وسيختلف الوقت الالزم إلعداد االستراتيجية العامة للم

 دها؛يحجم املنشأة ومدى تعق 

 مما ييسر أنشطة التخطيط والتنسيق واالتصال؛ ،
ً
 شكل فريق املراجعة وحجمه. فعمليات املراجعة الصغيرة ستكون لها فرق صغيرة أيضا

 التجارب السابقة مع املنشأة؛ 

 .الظروف التي تتم مواجهتها أثناء تنفيذ املراجعة 

 

 وضع االستراتيجية العامة للمراجعة 2 /5

ق  ضروري االستراتيجية العامة للمراجعة هي سجل بالقرارات الرئيسية  ِّ
ّ
االستراتيجية القرارات هذه للتخطيط السليم للمراجعة وإلبالغ فريق االرتباط باألمور املهمة. وستوث

ر وإجراءات املراجعة اإلضافية التي سيتم تنفيذها يتم توثيقها ظ أن التفاصيل الخاصة بتقييم املخاطعن اتخاذ خطوات التخطيط املوضحة في الشكل أدناه. وُيالح   التي تنشأ

 في خطة املراجعة التفصيلية.

 1-5/2الشكل 

 الوصف الخطوات األساسية

 تنفيذ األنشطة املبدئية )قبول العمالء/االستمرار في العالقة معهم وتحديد شروط االرتباط(.  بداية العمل

  مثل النتائج التشغيلية الحالية، والنتائج من االرتباطات السابقة، والتغييرات املهمة في جمع املعلومات ذات الصلة عن املنشأة

 الفترة الحالية.

 .تحديد املوظفين املسند إليهم االرتباط، بمن فيهم عند االقتضاء، فاحص رقابة جودة االرتباط وأي خبراء مطلوبين 

 ملسؤول عن االرتباط( ملناقشة قابلية وجود تحريفات جوهرية )بما في جدولة موعد الجتماع فريق املراجعة )بمن فيهم الشريك ا

 ذلك وجود غش( في القوائم املالية.

  ،تحديد األطر الزمنية )التواريخ( املناسبة لتنفيذ كل جانب من أعمال املراجعة )جرد املخزون، وإجراءات تقييم املخاطر

 الجتماعات الخاصة بمناقشة نتائج املراجعة(.واملصادقات الخارجية، والزيارة في نهاية الفترة، وا

 هانقاط يلزم مراعات

ية العامة للمراجعة يتولى مراجعة املنشآت الصغيرة في الغالب فرق مراجعة صغيرة. وهذا يسهل التنسيق واالتصال بين أعضاء الفريق، وقد يجعل وضع االستراتيج

. وقد يتم توثيق مراجعة املنشآت الصغيرة في صورة مذكرة مختصرة تشتمل على ما يلي:
ً
 ويسيرا

ً
 مباشرا

 وتوقيته؛طبيعة االرتباط 

 املراجعة فور االنتهاء منها؛ أثناءالقضايا التي تم التعرف عليها  

التغييرات خالل الفترة الحالية؛ 

أي تعديالت تعين إجراؤها في االستراتيجية العامة للمراجعة أو في خطة املراجعة التفصيلية؛ 

.املسؤوليات الخاصة بكل عضو في فريق املراجعة 

ولكن يلزم تحديث هذه املذكرة بما يالئم الفترة الحالية، بناًء على املناقشات  للفترة الحالية بمذكرة مختصرة تم إعدادها في نهاية املراجعة السابقة.وقد يبدأ التخطيط 

 التي تتم مع املدير املالك ونتائج اجتماعات فريق املراجعة.
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 الوصف الخطوات األساسية

 تحديد األهمية النسبية للقوائم املالية ككل، واألهمية النسبية للتنفيذ.  تقييم املخاطر واالستجابات

 .تحديد طبيعة ومدى إجراءات تقييم املخاطر املطلوبة ومن سيقوم بتنفيذها 

  وضع استجابة عامة مناسبة عند تقييم خطر على مستوى 
ً
القوائم املالية )راجع الجزء األول، الفصل التاسع(. ويتم أيضا

 تضمين األثر على إجراءات املراجعة اإلضافية التي سيتم تنفيذها.

 .إعطاء املكلفين بالحوكمة نظرة عامة على نطاق املراجعة وتوقيتها املخطط لهما 

  ستجداتاملتحديث وتغيير االستراتيجية وخطة املراجعة حسب الحاجة في ضوء. 

ل اعمإفصاحات القوائم املالية في وقت مبكر من املراجعة حتى يتسنى إيالء االهتمام املناسب للتخطيط لأل مدى الحاجة إلى ُينظر في  إفصاحات القوائم املالية

  ةاملطلوب
ً
)مثل الحاجة إلى الخبراء الذين يستعين بهم املراجع( والتطرق إلى األدلة التي ستكون ضرورية. وسيساعد هذا النظر املبكر أيضا

 في تحديد التأثيرات على مراجعة اإلفصاحات املهمة الجديدة أو املعدلة:

 الزمةال  
ً
 لى سبيل املثال، حدوث تجميع مهم لألعمال(؛ أوللتغيرات في بيئة املنشأة أو وضعها املالي أو أنشطتها )ع نتيجة

 الناشئة عن تغيرات في إطار التقرير املالي املنطبق؛ أو 

  1املراجع مناقشتها مع املكلفين بالحوكمة. يوداألمور ذات العالقة باإلفصاحات التي قد 

االستراتيجية العامة )بما في ذلك التوقيتات والتزويد باألفراد واإلشراف( والبدء في وضع خطة بعد التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها، يمكن االنتهاء من وضع و 

 تم التعرف عليها وتم تقييمها. املراجعة التفصيلية. وسوف تنص الخطة التفصيلية على إجراءات املراجعة اإلضافية الالزمة على مستوى اإلقرارات لالستجابة للمخاطر التي

ونتائج املراجعة واملعلومات األخرى التي يتم الحصول  للمستجداتي العمل، قد يلزم إجراء تغييرات على االستراتيجية العامة والخطط التفصيلية لالستجابة وعند الشروع ف

 إلى جنب مع أسبابها في وثائق أعمال املراجعة، مثل االستراتيجية العا
ً
 مة للمراجعة أو خطة املراجعة.عليها. ويجب توثيق أي تغييرات من ذلك القبيل جنبا

 ذات صلة كتلك املدرجة أدناه.
ً
 وتوثق االستراتيجية العامة أمورا

 2-5/2الشكل 

 الوصف يتم توثيق

 إطار التقرير املالي الذي سيتم استخدامه.  خصائص االرتباط

 املفروضة من قبل سلطات تنظيمية وما  التقارير اإلضافية املطلوبة، مثل املتطلبات القائمة بذاتها، املالية والخاصة بالصناعة(

 إلى ذلك(.

 .أية حاجة إلى املعارف أو الخبرات املتخصصة ملواجهة مجاالت املراجعة املعقدة والخاصة وذات املخاطر املرتفعة 

 .األدلة املطلوبة من املنشآت الخدمية 

 ات تقييم املخاطر واختبارات أدوات الرقابة(.استخدام األدلة التي تم الحصول عليها أثناء املراجعات السابقة )مثل إجراء 

 .)تأثير تقنية املعلومات على إجراءات املراجعة )توفر البيانات واستخدام أساليب املراجعة بمساعدة الحاسب 

  املفاجأة عند تنفيذ إجراءات املراجعة.شكل من أشكال الحاجة إلى إدخال 

 اناتها.إمكانية االتصال بموظفي املنشأة واالطالع على بي 

                                                           
 13، أ12( "االتصال باملكلفين بالحوكمة"، الفقرتان أ260معيار املراجعة )  1
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 الوصف يتم توثيق

 املنشأة إلعداد التقرير.الذي حددته الجدول الزمني   أهداف التقرير

 :توقيت االجتماعات مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة ملناقشة 

طبيعة أعمال املراجعة، وتوقيتها ومداها. وقد يشمل هذا التواريخ الخاصة بجرد املخزون واملصادقات الخارجية  –

 وغيرها؛في تواريخ أولية  املطلوبةواإلجراءات 

 أعمال املراجعة طوال االرتباط؛حالة  –

 تقرير املراجع ووسائل االتصال األخرى مثل خطابات اإلدارة. –

 :توقيت االجتماعات/االتصاالت بين أعضاء فريق االرتباط ملناقشة 

 عوامل الخطر الخاصة باملنشأة )خطر األعمال وخطر الغش(؛ –

 تنفيذها، وتوقيتها ومداها؛طبيعة األعمال التي سيتم  –

 فحص األعمال املنفذة؛ –

 االتصاالت األخرى مع األطراف الثالثة. –

 األهمية النسبية )العامة، وعلى مستوى الجوانب الفردية للقوائم املالية، واألهمية النسبية للتنفيذ(.  العوامل املهمة

  
ً
 وأثر ذلك على املراجعة.التقييم املبدئي للمخاطر على مستوى القوائم املالية عموما

 :التحديد املبدئي ملا يلي 

 فئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات املهمة وذات األهمية النسبية؛ –

 املجاالت التي قد ترتفع فيها مخاطر التحريف الجوهري. –

 اء جمع أدلة املراجعة وتقويمها.طريقة تذكير أعضاء فريق االرتباط بالحفاظ على عقلية متسائلة وممارسة نزعة الشك املنهي أثن 

  النتائج ذات الصلة من املراجعات السابقة، بما في ذلك أوجه القصور التي تم التعرف عليها في الرقابة والتصرفات التي اتخذتها

 اإلدارة لعالجها.

 .املناقشات مع العاملين في املكتب الذين قاموا بتقديم خدمات أخرى للمنشأة 

 وقف السلوكي لإلدارة تجاه الرقابة الداخلية، واألهمية التي يتم إيالؤها للرقابة الداخلية بصفة عامة داخل األدلة املتعلقة بامل

 املنشأة.

  االعتماد على الرقابة الداخلية. للمراجعجدى حجم املعامالت، ويحدد هذا ما إذا كان من األ 

تؤثر على املنشأة، بما في ذلك التغيرات في تقنية املعلومات وآليات العمل والتغيرات في اإلدارة التي في العمل التطورات املهمة   التغيرات والتطورات املهمة

 الرئيسية وعمليات االستحواذ والدمج وتصفية االستثمارات.

 .التطورات املهمة في الصناعة، مثل التغيرات في لوائح الصناعة ومتطلبات التقرير الجديدة 

 قرير املالي، مثل التغيرات في معايير املحاسبة.التغيرات املهمة في إطار الت 

 .التطورات املهمة األخرى ذات الصلة، مثل التغيرات في البيئة النظامية التي تؤثر على املنشأة 

طبيعة املوارد املطلوبة وتوقيتها 

 ومداها

 عند الضرورة، فاحص رقابة جودة االرتباط(.ذلك فريق االرتباط )بما في ، 

  املراجعة على أعضاء الفريق، بما في ذلك تخصيص ذوي الخبرات املناسبة من أعضاء الفريق للمجاالت التي قد توزيع أعمال

 ترتفع فيها مخاطر التحريف الجوهري.

  تحديد موازنة االرتباط، بما في ذلك مراعاة مدى الوقت املناسب الذي سيتم تخصيصه للمجاالت التي قد ترتفع فيها مخاطر

 ي.التحريف الجوهر 

(، فينبغي الرجوع إلى اعتبارات التخطيط اإلضافية املوضحة ف
ً
( وإلى 300ي ملحق معيار املراجعة )إذا كانت املنشأة تحتوي على مكونات )منشآت تابعة أو أقسام تشغيلية مثال

 (.600متطلبات معيار املراجعة )

قة. وفيما يخص خطة املراجعة، قد يتم استخدام برامج مراجعة أو قوائم وفيما يخص املنشآت األصغر، قد يفي إعداد مذكرة مختصرة بأغراض 
ّ
االستراتيجية العامة املوث

 املراجع للمخاطر.تحقق قياسية، بافتراض وجود القليل من أنشطة الرقابة ذات الصلة وشريطة تعديل البرامج بما يناسب ظروف االرتباط، بما في ذلك تقييمات 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 بالحوكمة بخطة املراجعة إبالغ اإلدارة واملكلفين 3 /5

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

يجب على املراجع إعطاء املكلفين بالحوكمة نظرة عامة على نطاق املراجعة وتوقيتها املخطط لهما، ويتضمن ذلك اإلبالغ عن املخاطر  260/15

 (16أ–11املهمة التي يتعرف عليها املراجع. )راجع: الفقرات أ

 أثناء عملية التخطيط للمراجعة. وقد يساعد االتصال الجيد قد 
ً
 مهما

ً
فيما يتعلق بنطاق املراجعة وتوقيتها يؤدي الحوار الدائم واملتبادل مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة دورا

 املخطط لهما اإلدارة واملكلفين بالحوكمة في:

 فهم تبعات أعمال املراجع؛ 

  املخاطر، بما فيها املخاطر املهمة التي تعرف عليها املراجع؛املتعلقة بقضايا المناقشة 

 مناقشة مفهوم األهمية النسبية مع املراجع؛ 

 في تحسين فهمه للمنش 
ً
 أة وبيئتها.تحديد أي مجاالت قد يطلبون من املراجع تنفيذ املزيد من اإلجراءات بشأنها. وقد يساعد هذا الحوار املراجع أيضا

عن طريق  من املساس بفاعلية املراجعة. فعلى سبيل املثال، قد يحد اإلبالغ بطبيعة وتوقيت إجراءات املراجعة التفصيلية من فاعلية تلك اإلجراءات ورغم ذلك، يلزم الحذر

 زيادة القدرة على التنبؤ بها.

 وتشمل األمور التي قد ينظر املراجع في اإلبالغ بها:

  مخاطر التحريف الجوهري املهمة، سواًء بسبب الغش أو الخطأ؛الطريقة التي يعتزم املراجع أن يواجه بها 

 ( ملعيار املراجعة 
ً
(، وإذا كان سيتم القيام بذلك، فقد ُينظر في اإلبالغ عن وجهات نظر املراجع املبدئية 701ما إذا كان سيتم اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة وفقا

 رئيسة للمر 
ً
عد أمورا

ُ
 فيها  -اجعة بشأن األمور التي قد ت

ً
ينطبق هذا على عمليات مراجعة القوائم املالية للمنشآت املدرجة وأية منشآت أخرى يتخذ املراجع قرارا

 فيها بالتقرير عن تلك األمور؛
ً
 بالتقرير عن األمور الرئيسة للمراجعة، أو يكون املراجع مطالبا

 راجعة؛منهج املراجع في التعامل مع الرقابة الداخلية ذات الصلة بامل 

 .تطبيق األهمية النسبية في سياق املراجعة 

 وتشمل األمور األخرى املتعلقة بالتخطيط التي قد يكون من املناسب مناقشتها:

 :وجهات نظر املكلفين بالحوكمة بشأن 

 توزيع املسؤوليات بين املكلفين بالحوكمة واإلدارة؛ -

 تي قد تنتج عنها تحريفات جوهرية؛أهداف واستراتيجيات املنشأة ومخاطر األعمال ذات الصلة ال -

 أثناء املراجعة، وأي مجاالت يطلبون اتخاذ املزيد من اإلجراءات بشأنه -
ً
 خاصا

ً
 ا؛األمور التي يرى املكلفون بالحوكمة أنها تستحق اهتماما

 االتصاالت املهمة مع السلطات التنظيمية؛ -

 مراجعة القوائم املالية. األمور األخرى التي يرى املكلفون بالحوكمة أنها قد تؤثر على -

 بة لها في املنشأة املواقف السلوكية للمكلفين بالحوكمة، ووعيهم وتصرفاتهم، فيما يتعلق بآليات اإلدارة الخاصة بالتعرف على مخاطر الخطأ والغش واالستجا

 كيفية إ
ً
 شراف املكلفين بالحوكمة على فاعلية تلك الرقابة الداخلية؛والرقابة الداخلية التي وضعتها اإلدارة للتخفيف من هذه املخاطر. وقد يشمل هذا أيضا

 تصرفات املكلفين بالحوكمة استجابة للتطورات في معايير املحاسبة وممارسات حوكمة الشركات واألمور األخرى ذات العالقة؛ 

 .ردود املكلفين بالحوكمة على االتصاالت السابقة مع املراجع 

 تبادل من املسؤولية التي يتحملها املراجع وحده عن وضع االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة، بما في ذلك تحديد طبيعة وتوقيتال يغير هذا االتصال امل ملحوظة:

 ومدى اإلجراءات الالزمة للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.

 أن معيار املراجعة )وقد يلزم اإلبالغ بأمور أخرى بموجب األنظمة أو اللوائح، أو 
ً
( 265باالتفاق مع املنشأة، أو بموجب متطلبات إضافية منطبقة على االرتباط. وُيالحظ أيضا

 ينص على املتطلبات الخاصة باإلبالغ عن أوجه القصور املهمة التي يتم التعرف عليها في الرقابة الداخلية.
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 السعودية للمراجعين واملحاسبينترجمة الهيئة 

 التوثيق 4 /5

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

ن في توثيقه ألعمال املراجعة ما يلي: 300/12  يجب على املراجع أن ُيضّمِّ

 االستراتيجية العامة للمراجعة؛ )أ(

 خطة املراجعة؛ )ب(

أي تغييرات مهمة تم إدخالها على االستراتيجية العامة للمراجعة أو خطة املراجعة خالل ارتباط املراجعة، وأسباب مثل تلك  )ج(

 (21أ–18الفقرات أالتغييرات. )راجع: 

في هذا التوثيق وقد يستخدم املراجع  يلزم توثيق االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة التفصيلية، بما في ذلك أي تغييرات مهمة تم إجراؤها خالل ارتباط املراجعة.

 ُمعّدلة حسب الحاجة لتعكس الظروف الخاصة باالرتباط.مذكرة أو برامج مراجعة قياسية أو قوائم تحقق خاصة بالتخطيط للمراجعة وإنجازها، 

 االستراتيجية العامة للمراجعة -دراسات الحالة  5 /5

 لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".

تتمثل الخطوة التالية في وضع أو تحديث االستراتيجية العامة للمراجعة لتنفيذ االرتباط. ويمكن توثيق بعد اتخاذ القرار باالستمرار في املراجعة، وتحديد األهمية النسبية، 

 ذلك باستخدام شكل من أشكال قوائم التحقق الخاصة بالتخطيط أو مذكرة مختصرة ولكن ُم 
َّ
 األمثلة التالية.ك أعاله(  5/1مة )انظر النقاط التي يلزم مراعاتها في القسم نظ

  دفتا لألثاث -الحالة أ دراسة 

 شركة دفتا لألثاث

 مذكرة االستراتيجية العامة

 20×2ديسمبر  31للفترة املنتهية في 

 النطاق

في املعايير  ،تغييراتاملراجعة باملعايير الدولية للمراجعة واإلطار املحاسبي للمعايير الدولية للتقرير املالي. ولم تحدث أي تلتزم لم يتغير نطاق املراجعة لهذه الفترة. ويجب أن 

 تأثير على شركة دفتا هذه السنة. لها ،الدولية للتقرير املالي

 رات خاصة باملنشأةيتغ

 تخطط شركة دفتا للبيع بعمالت أجنبية.

 وسوف تتوسع قدرات تقنية املعلومات لشركة دفتا. التزايدواملبيعات عبر اإلنترنت آخذة في 
ً
 أيضا

طلب من الوقت الراهن إلى شركة فرانجاوا للتجارة. وُيعرف عن هذه الشركة أنها تضّيق هوامش ربح املوردين في مقابل منحهم طلبيات كبيرة. كما توتقوم شركة دفتا بالبيع في 

 املوردين االحتفاظ بمخزون إضافي من بعض املنتجات لتسليمها على الفور عند الطلب.

 املخاطر

 لكن يوجد التزام كبير بالكفاءة؛ وقد استحدثت منخفضتقييمنا للمخاطر على مستوى القوائم املالية 
ً
نة  اإلدارة )راجع ورقة العمل رقم #(. واإلدارة ليست متطورة كثيرا مدوَّ

 لقواعد السلوك ولديها، بوجه عام، موقف سلوكي جيد تجاه الرقابة الداخلية.

 االستراتيجية العامة

  مع النمو في املبيعات واألرباح خالل الفترة األخيرة. وقد تم  10،000ريال إلى  8،000زيادة األهمية النسبية للقوائم املالية ككل من سيتم 
ً
ريال خالل هذه الفترة تماشيا

 ريال  70،000مكافآت اإلدارة التي تبلغ إضافة 
ً
املالية ككل ]راجع ورقة العمل الخاصة بتحديد األهمية الحتساب األهمية النسبية للقوائم مرة أخرى إلى الدخل تقريبا

ريال، إال فيما يخص أرصدة  7،000النسبية في الجزء الثاني، الفصل السادس[. وقد تم تحديد األهمية النسبية للتنفيذ )بناًء على تقييمنا لخطر املراجعة( بمبلغ 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 حسابات معينة تم تحديدها في ورقة العمل رقم #.

 كبار املوظفين أنفسهم الذين تم استخدامهم خالل الفترة األخيرة وسيتم تنفيذ العمل في نفس الوقت. سيتم استخدام 

 .سيتم تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر قبل نهاية السنة. وال توجد خطط لتغيير أي نظم رئيسية في الوقت الحالي 

  إلى:نوفمبر، سنحتاج  15فريق في الفي اجتماع التخطيط املقرر أن يعقده 

 النظر في قابلية تعرض القوائم املالية للغش؛  - 

 التشديد على استخدام موظفينا لنزعة الشك املنهي؛  - 

 للغش؛ ةدار اإل و  نوظفياملتحديد التصورات الخاصة بارتكاب   - 

 التركيز على تحديد املعامالت املتنامية مع األطراف ذات العالقة ثم توسيع نطاق اختباراتنا.  - 

  ستمرة على املخزون.املرقابة للسنقوم بحضور جرد املخزون في نهاية الفترة. وال توجد حتى اآلن إجراءات 

 ( للتعرف على مخاطر التحريف الجوهري فيما يتعلق باملبيعات على دراية واسعة بسنستعين بالسيد ديفيد )عبر اإلنترنت وتحديد ما إذا التي تتم نظم تقنية املعلومات

 بتقييم أدوات الرقابة العامة على تقن كانت توجد
ً
ية املعلومات، أية أدوات ذات صلة للرقابة الداخلية مطبقة للتخفيف من تلك املخاطر. وسيقوم السيد ديفيد أيضا

نت.  التي كانت ضعيفة في السنة األخيرة ولكن من املفهوم اآلن أنها قد تحسَّ

 ليالشريك املسؤول عن املراجعة )توقيع(: سانغ جون 

 20×2أكتوبر  20التاريخ: 

 

  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 شركة كومار وشركاه

 مذكرة االستراتيجية العامة

 20×2ديسمبر  31للفترة املنتهية في 

 النطاق

 تنفيذ املراجعة النظامية 

 تريد اإلدارة استخدام املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 

 املخاطر

  راجع ورقة العمل رقم #(. متوسطتم تقييم الخطر على مستوى القوائم املالية بأنه( 

 تغيرات خاصة باملنشأة

 .تراجع املبيعات بسبب قلة الطلبيات من جانب شركة دفتا 

 .قد يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية بيع مخزون من السلع تامة الصنع ومبيعات مرتجعة 

 ية في العمل كما كان في الفترة السابقة، مما قد يزيد من خطر الغش.لم يشارك السيد راج بفاعل 

 .تم الحصول على تمويل جديد، أدى إلى شروط مصرفية جديدة يجب الوفاء بها 

 االستراتيجية العامة

  ألرباح. وقد تم تحديد األهمية النسبية ريال بسبب االنخفاض في املبيعات وا 2،500ريال إلى  3،000سيتم تخفيض األهمية النسبية للقوائم املالية ككل من

 ريال، إال فيما يخص أرصدة حسابات معينة تم تحديدها في ورقة العمل رقم #. 1،800للتنفيذ )بناًء على تقييمنا لخطر املراجعة( بمبلغ 

 .سيتم استخدام نفس موظفي الفترة السابقة لغرض االستمرارية وكفاءة املراجعة 

  تقييم املخاطر في نهاية شهر ديسمبر.سيتم تنفيذ إجراءات 

  نوفمبر، سنحتاج إلى: 30فريق في الفي اجتماع التخطيط املقرر أن يعقده 

 النظر في قابلية تعرض القوائم املالية للغش. - 
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 اوربما تتوفر لديه ،عن مسك الدفاتر ةاملسؤول ةمناقشة احتمالية الغش من جانب املوظفين والتجاوزات من جانب اإلدارة. ويبدو االستياء على املوظف - 

 من قبل. يقم. كما إن السيد راج لم الرتكاب الغش الدوافع والفرص
ً
 باالطالع على القوائم املالية كما كان معتادا

 التركيز على املعامالت املتنامية مع الطرف ذي العالقة، شركة دفتا. - 

 .سنقوم بحضور جرد املخزون في نهاية الفترة 

  نطاق اختباراتنا فيما يتعلق باملعامالت مع األطراف ذات العالقة.سنوسع 

 الشريك املسؤول عن املراجعة )توقيع(: سانغ جون لي

 20×2أكتوبر  20التاريخ: 
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 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 

 

 

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

 

  

 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 450، 320 في ارتباطات املراجعة. تحديد األهمية النسبية واستخدامها

 تحديد األهمية النسبية واستخدامها .6

تنفيذ األنشطة املبدئية 

 لالرتباط
تحديد ما إذا كان سيتم قبول 

 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل

 خطاب االرتباط

إعداد استراتيجية عامة  التخطيط للمراجعة

 2للمراجعة وخطة للمراجعة

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 االستراتيجية العامة للمراجعة
 

طر
خا

امل
م 
يي
تق
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 2-6/0الشكل 

 

ا الدليل وهما غير مصطلحا األهمية النسبية "الكلية" واألهمية النسبية "الخاصة" املستخدمان في الشكل أعاله والنص الوارد أدناه مستخدمان فقط ألغراض هذ ملحوظة:

أو املراجعة. وتشير األهمية النسبية الكلية إلى القوائم املالية ككل، وتتعلق األهمية النسبية الخاصة باألهمية النسبية لفئات معامالت مستخدمين في معايير 

 أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة.

 

 أهداف املعيار رقم الفقرة

 التخطيط للمراجعة وتنفيذها.هدف املراجع هو تطبيق مفهوم األهمية النسبية بشكل مناسب عند  320/8

 هدف املراجع هو تقويم أثر: 450/3

كتشفة على املراجعة؛ )أ(
ُ
 التحريفات امل

حة، إن وجدت، على القوائم املالية. )ب( صح 
ُ
 التحريفات غير امل

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

للتنفيذ ]تنفيذ إجراءات املراجعة[ تعني املبلغ أو املبالغ التي يحددها املراجع بما يقل عن ألغراض معايير املراجعة، فإن األهمية النسبية  320/9

األهمية النسبية للقوائم املالية ككل، ليقلص إلى مستوى منخفض بدرجة مناسبة احتمال أن يتجاوز مجموع التحريفات غير املصححة 

، في حالة االنطباق، إلى املبلغ أو املبالغ التي وغير املكتشفة األهمية النسبية للقوائم املالية ككل. و 
ً
تشير األهمية النسبية للتنفيذ أيضا

 يحددها املراجع بما يقل عن مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة.

 )األهمية النسبية الكلية(األهمية النسبية للقوائم املالية ككل 
 مبلغ التحريفات الذي من املمكن أن يؤثر على قرار مستخدمي القوائم املالية

 إجراءات املراجعةاألهمية النسبية لتنفيذ 

 لفيما يخص القوائم املالية كك 

 األهمية النسبية الخاصة
التحريفات بمبالغ أقل من األهمية النسبية الكلية التي ستؤثر على قرار 

 مجموعة معينة من مستخدمي القوائم املالية

لتنفيذ إجراءات  األهمية النسبية الخاصة

 املراجعة
 هامش أمان

هامش أمان للتحريفات 

 التي لم يتم التعرف عليها

تحديد األهمية 

النسبية بناًء على 

مستخدمي القوائم 

 املالية

تحديد األهمية 

النسبية للتنفيذ 

بناًء على خطر 

 املراجعة
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

يحدد األهمية النسبية للقوائم املالية ككل. وفي ظل الظروف الخاصة عند وضع االستراتيجية العامة للمراجعة، يجب على املراجع أن  320/10

املحيطة باملنشأة، إذا كانت هناك فئة معامالت معينة واحدة أو أكثر أو رصيد حساب أو إفصاح معين واحد أو أكثر من املتوقع، بدرجة 

تخذ معقولة، أن تؤثر التحريفات فيه بمبالغ دون األهمية النسبية للقوائم املالي
ُ
ة ككل على القرارات االقتصادية للمستخدمين التي ت

على أساس القوائم املالية، فيجب على املراجع تحديد مستوى أو مستويات األهمية النسبية التي سيتم تطبيقها على فئات املعامالت أو 

 (12أ–3)راجع: الفقرات أ أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات املعينة تلك.

راجع تحديد األهمية النسبية للتنفيذ ألغراض تقييم مخاطر التحريف الجوهري وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات يجب على امل 320/11

 (13املراجعة اإلضافية. )راجع: الفقرة أ

لفئات معامالت أو يجب على املراجع أن يعيد النظر في األهمية النسبية للقوائم املالية ككل، )ومستوى أو مستويات األهمية النسبية  320/12

 )أو 
ً
أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، في حالة االنطباق( إذا أصبح أثناء املراجعة على دراية بمعلومات كانت ستجعله ُيحدد مبلغا

 من البداية. )راجع: الفقرة أ
ً
 (14مبالغ( مختلفا

 ابتداًء للقوائم املالية ككل )ومستوى أو مستويات األهمية إذا خلص املراجع إلى مناسبة مستوى لألهمية النسبية أقل عّما كان  320/13
ً
محددا

النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، في حالة االنطباق(، فيجب عليه تحديد ما إذا كان من الضروري أن 

 ال تزال مناسبة من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها.يعيد النظر في األهمية النسبية للتنفيذ، وما إذا كانت إجراءات املراجعة اإلضافية 

ن في توثيقه ألعمال املراجعة املبالغ اآلتية والعوامل التي تم أخذها في الحسبان عند تحديدها: 320/14  يجب على املراجع أن ُيضّمِّ

 (؛10األهمية النسبية للقوائم املالية ككل )انظر الفقرة  )أ(

النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، في حالة االنطباق )انظر الفقرة  مستوى أو مستويات األهمية )ب(

 (؛10

 (؛11األهمية النسبية للتنفيذ )انظر الفقرة  )ج( 

 (.13و 12أية إعادة نظر في البنود )أ( إلى )ج( خالل التقدم في املراجعة )انظر الفقرتين  )د(

 د ما إذا كانت االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة بحاجة إلى إعادة نظر في الحاالت اآلتية:يجب على املراجع أن يحد 450/6

كتشفة والظروف املحيطة بحدوثها تشير إلى احتمال وجود تحريفات أخرى يمكن أن تكون جوهرية  (أ)
ُ
إذا كانت طبيعة التحريفات امل

 (7أو )راجع: الفقرة أ عند اقترانها بالتحريفات املجمعة أثناء املراجعة؛

 ملعيار املراجعة ) (ب)
ً
حددة وفقا

ُ
(. )راجع: الفقرة 320إذا كان مجموع التحريفات املجمعة أثناء املراجعة يقترب من األهمية النسبية امل

 (8أ

 نظرة عامة 1 /6

 إجراءات املراجعة املطلوبة.ستشكل القرارات التي يتخذها املراجع بشأن األهمية النسبية األساس لتقييمات املخاطر وتحديد مدى 

م املالية كمجموعة. واألهمية تحديد األهمية النسبية مسألة حكم منهي. ويعتمد هذا على تصور املراجع لالحتياجات املشتركة من املعلومات املالية بين مستخدمي القوائ عّد ويُ 

همية النسبية للقوائم املالية ككل( هي إجمالي مبلغ التحريفات في القوائم املالية، بما في ذلك النسبية الكلية )وهو مصطلح مستخدم في هذا الدليل لإلشارة بإيجاز إلى األ 

ن خطر املراجعة، الذي يتعلق املعلومات املغفل ذكرها، الذي من املتوقع بدرجة معقولة أن يؤثر، في حال تجاوزه، على القرارات االقتصادية للمستخدمين. ويختلف هذا ع

فة بشكل جوهري.بإصدار رأي مرا حرَّ
ُ
 جعة غير مناسب بشأن القوائم املالية امل

ستخدم ويتناول هذا الفصل تحديد األهمية النسبية الكلية والخاصة، واستخدام املراجع لألهمية النسبية للتنفيذ بغية الحصول على ما يكفي من أ
ُ
دلة املراجعة املناسبة. وت

طيط للمراجعة وتقييم املخاطر واالستجابة للمخاطر وإعداد التقرير. ويحتوي الفصل السابع من الجزء األول في هذا الدليل األهمية النسبية طوال املراجعة من أجل التخ

 على املزيد من املعلومات عن األهمية النسبية وخطر املراجعة.

 النسبية الخاصة، كما هو موضح أدناه.ويوجد مستويان من األهمية النسبية يلزم مراعاتهما، هما األهمية النسبية الكلية واألهمية 
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 الوصف 

األهمية النسبية الكلية 

 )للقوائم املالية ككل(

تعتمد األهمية النسبية للقوائم املالية ككل )األهمية النسبية الكلية( على الحكم املنهي للمراجع فيما يتعلق بأعلى مبلغ لتحريف 

القوائم املالية دون التأثير على القرارات االقتصادية التي يتخذها مستخدمو تلك القوائم. وإذا كان مبلغ )تحريفات( قد يتم تضمينه في 

التحريفات غير املصححة، سواًء كل منها على حدة أو مجتمعة، أكبر من األهمية النسبية الكلية املحددة لالرتباط، فقد يعني ذلك أن 

فة بشكٍل جوهري   .القوائم املالية ُمحرَّ

وتعتمد األهمية النسبية الكلية على االحتياجات املشتركة من املعلومات املالية بين مختلف املستخدمين كمجموعة. وعليه، ال ُينظر إلى 

 التأثير املحتمل للتحريفات على أفراد معينين من املستخدمين الذين قد تتباين احتياجاتهم بشكل كبير.

األهمية النسبية الخاصة 

مستويات األهمية )مستوى أو 

النسبية لفئات معامالت أو 

 أرصدة حسابات أو إفصاحات

 (معينة

في بعض الحاالت، قد توجد حاجة إلى تحديد التحريفات التي بمبالغ دون األهمية النسبية الكلية والتي ستؤثر على القرارات االقتصادية 

صاحات معينة في اإليضاحات )أي، أجر اإلدارة أو البيانات الخاصة ملستخدمي القوائم املالية. وقد يتعلق هذا بمجاالت حساسة مثل إف

 بطبيعة 
ً
بالصناعة(، أو االلتزام باألنظمة أو بشروط معينة في أحد العقود، أو املعامالت التي تعتمد عليها املكافآت. وقد يتعلق أيضا

 التحريف املحتمل.

 طبيعة التحريفات

 القوائم املالية، ينظر املراجع فيما يلي:عند تقويم تأثيرات التحريف على 

ية( مقارنة باألهمية النسبية. .1  حجم التحريف املحتمل )أو جوانبه الكّمِّ

ية حتى وإن كانت أقل من طبيعة التحريف املحتمل )أو جوانبه النوعية( والظروف املحيطة بحدوثه. وقد يتسبب هذا في تقويم املراجع لهذه التحريفات على أنها جوهر  .2

 ومن بين العوامل التي يلزم مراعاتها عند النظر فيما إذا كانت التحريفات في اإلفصاحات النوعية قد تكون جوهرية، ما يلي:همية النسبية. األ 

 لألعمال أو تصفية مهمة لالستثمارات. •
ً
 مهما

ً
 التغيرات في ظروف املنشأة. على سبيل املثال، إذا كانت املنشأة قد نفذت تجميعا

 ة ومهمة.ي متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق، وتطبيقها. على سبيل املثال، قد يتطلب معيار جديد للتقرير املالي تقديم إفصاحات نوعية جديدرات فالتغي •

فيها بشروط القروض، أو أخفقت همة ملستخدمي القوائم املالية. وقد يشمل ذلك على سبيل املثال الظروف التي ربما لم تعد املنشأة ملتزمة املالحاجة إلى اإلفصاحات  •

 باإل 
ً
فصاحات الخاصة بالصناعة فيها في الوفاء ببعض متطلبات التقرير النظامية/التنظيمية، أو انخرطت فيها في بعض األعمال غير القانونية. وقد يتعلق ذلك أيضا

 مثل اإلفصاحات عن مخاطر السيولة فيما يخص املؤسسات املالية.

 تصميم إجراءات مراجعة الكتشاف التحريفات التي قد تكون جوهرية فقط بسبب طبيعتها.ومع ذلك، فمن غير 
ً
 املمكن عمليا

 األهمية النسبية للتنفيذ

ف عليها لتي لم يتم التعر يستخدم املراجع األهمية النسبية للتنفيذ ليحّد إلى مستوى منخفض بدرجة مناسبة من خطر أن تتجاوز التحريفات املتراكمة غير املصححة وا

ت أو إفصاحات معينة )األهمية األهمية النسبية للقوائم املالية ككل )األهمية النسبية الكلية(، أو مستويات األهمية النسبية املحددة لفئات معامالت أو أرصدة حسابا

 النسبية الخاصة(.

لية أو الخاصة. والهدف من ذلك هو تنفيذ أعمال مراجعة أكثر مما تتطلبه األهمية النسبية ويتم تعيين األهمية النسبية للتنفيذ بمبلغ )أو مبالغ( أقل من األهمية النسبية الك

 الكلية أو الخاصة:

 طاء غير املصححة لضمان اكتشاف التحريفات التي تقل عن األهمية النسبية الكلية أو الخاصة، من أجل الحد على نحو مناسب من احتمال أن يتجاوز مجموع األخ

 املكتشفة األهمية النسبية للقوائم املالية ككل؛ ومن ثّم  والتحريفات غير

  واألهمية النسبية توفير هامش أو مجال الحتمال وجود تحريفات غير مكتشفة. ويفصل هذا الهامش بين مجمل التحريفات التي تم اكتشافها ولكن لم يتم تصحيحها

 الكلية أو الخاصة.

 إلى جنب مع جميع التحريفات غير املصححة، لن تتراكم على األرجح لتصل إلى مبلغ يتسبب في أن بويوفر هذا الهامش بعض التأكيد للمراجع 
ً
التحريفات غير املكتشفة، جنبا

 تحريف القوائم املالية بشكل جوهري.

امل الخطر الخاصة التي تم التعرف عليها، وفهم وتحديد األهمية النسبية للتنفيذ ليس عملية حسابية آلية بسيطة. بل ينطوي ذلك على ممارسة الحكم املنهي بناًء على عو 
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 املراجع للمنشأة، وأي أمور تعرف عليها املراجع في ارتباطات املراجعة السابقة.

لنسبية الخاصة للتنفيذ لنسبية للتنفيذ بما يتناسب مع األهمية النسبية الكلية أو األهمية النسبية الخاصة. وعلى سبيل املثال، يمكن تعيين األهمية ااويتم تعيين األهمية 

ستخدم
ُ
 األهمية النسبية الخاصة  بمبلغ أقل من األهمية النسبية الكلية للتنفيذ الختبار مصروفات اإلصالح والصيانة في حال ارتفاع خطر عدم رسملة األصول.  وقد ت

ً
أيضا

 لة وحدوثها، وليس حجمها النقدي.للتنفيذ لتنفيذ أعمال إضافية في مجاالت قد تكون حساسة بسبب طبيعة التحريفات املحتم

 كيفية تحديد األهمية النسبية 2 /6

 تتناول الفقرات التالية تحديد واستخدام األهمية النسبية الكلية والخاصة.

 األهمية النسبية الكلية

 افتراض ما يلي بشأن مستخدمي القوائم املالية.تعتمد األهمية النسبية الكلية على تصورات املراجع الحتياجات مستخدمي القوائم املالية. ويستطيع املراجعون 

 1-6/2الشكل 

 االفتراضات 

 ألنشطة التجارية واالقتصادية ومجال املحاسبة؛بامعرفة معقولة لديهم   مستخدمو القوائم املالية

 لديهم الرغبة في دراسة املعلومات الواردة في القوائم املالية مع بذل قدر معقول من العناية؛ 

  ملستويات من األهمية النسبية؛يفهمون أن 
ً
 القوائم املالية قد تم إعدادها وعرضها ومراجعتها تبعا

  يدركون حاالت عدم التأكد املالزمة لقياس املبالغ على أساس استخدام التقديرات واالجتهاد وأخذ األحداث املستقبلية في

 الحسبان؛

  دة في القوائم املالية.يتخذون قرارات اقتصادية معقولة على أساس املعلومات الوار 

 حد مئوي )أو أساس مرجعييُ و 
ً
وتعتمد طبيعة األساس املرجعي والنسبة املئوية اللذين سيتم استخدامهما على الحكم املنهي.  ( كنقطة انطالق عند التحديد.ستخدم غالبا

 يأخذ املالك والتي الك املوعلى سبيل املثال، في األعمال التي يديرها 
ً
 كبيرا

ً
، قد يكون من املالئم استخدام أساس له من الربح قبل خصم الضريبة في صورة أجرفيها جزءا

 مرجعي مثل الربح قبل خصم األجر والضريبة.

 

 2-6/2الشكل 

 االعتبار 

اختيار األساس املرجعي 

الصحيح الذي سيتم 

 استخدامه

 املستخدمون 

د املستخدمون املحتملون للقوائم املالية.  يشمل ذلك مالك املنشأة )واملساهمين اآلخرين( واملكلفين بالحوكمة، واملؤسسات املالية، و ُيحدَّ

 لدائنين، والهيئات واإلدارات الحكومية.ومانحي االمتيازات، وكبار املمولين، واملوظفين، والعمالء، وا

 نقاط يلزم مراعاتها

األولي لألهمية النسبية، بما في ذلك استخدام لتوفير بعض االتساق، قد ترغب مكاتب املحاسبة في وضع بعض اإلرشادات على مستوى املكتب بشأن كيفية التحديد 

 األسس املرجعية املناسبة. ومع ذلك، سيعتمد األساس املرجعي الفعلي الذي سيتم استخدامه على الحكم املنهي في ضوء الظروف الخاصة باملن
ً
شأة. وينطبق هذا أيضا

حد  تقل عند" التحريفات التي ايطصااملراجع ملواجهة خطر التحريف الجوهري عن طريق " على استخدام األهمية النسبية للتنفيذ، التي هي باألساس أداة يستخدمها

 معين.

فهم لوجهات نظر وتوقعات اإلدارة واملكلفين  ويتوصل إلىوعند تحديد أساس مرجعي مناسب ليتم استخدامه، ينظر املراجع في األمور املوضحة في الشكل أدناه، 
 بالحوكمة.
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 االعتبار 

اختيار األساس املرجعي 

الصحيح الذي سيتم 

 استخدامه

 )تابع(

 ملستخدمينمن جانب االتوقعات الخاصة 

د أي توقعات خاصة للمستخدمين مثل ما يلي: حدَّ
ُ
 ت

  وااللتزام باألنظمة واللوائح الحساسة؛قياس أو اإلفصاح عن بنود مثل املعامالت مع األطراف ذات العالقة وأجر اإلدارة 

  اإلفصاحات الخاصة بالصناعة مثل تكاليف التنقيب في شركات التعدين وتكاليف البحث في شركات األدوية أو التقنيات

 العالية؛

 إعادة  األحداث الكبرى أو االلتزامات املتوقعة. قد يشمل هذا اإلفصاح عن أحداث مثل االستحواذ أو تصفية االستثمارات أو

 الهيكلة أو الدعاوى القضائية املهمة املرفوعة ضد املنشأة؛

 .خطأ وجود وإذا كان  وجود شروط في اتفاقيات القروض، وبخاصة تلك التي تكون املنشأة فيها على وشك انتهاك أحد الشروط

قد يؤثر، في أسوأ األحوال، على ، فقد يكون لذلك تأثير مهم على القوائم املالية و أحد الشروطانتهاك غير مصحح سيعني  صغير

 مناسبة استخدام افتراض االستمرارية في إعداد القوائم املالية.

 العناصر ذات الصلة في القوائم املالية

ما هي العناصر الرئيسية في القوائم املالية التي ستحظى باهتمام املستخدمين )على سبيل املثال، األصول وااللتزامات وحقوق امللكية 

 والدخل واملصروفات(؟

 طبيعة املنشأة

تي ُينظر في طبيعة املنشاة، وأين تقع املنشأة من دورة حياتها )النمو، الكمال، التراجع، وما إلى ذلك(، والصناعة والبيئة االقتصادية ال

 .تعمل فيها املنشأة

 التعديالت الضرورية

 ملا يلي:هل توجد تعديالت ضرورية "لتطبيع" األساس املرجعي؟ على 
ً
 سبيل املثال، قد يتم تعديل الدخل من العمليات املستمرة تبعا

 غير املعتادة أو غير املتكررة؛ اتاملصروف/اتبنود اإليراد 

 .دفع ملجرد تخفيض الدخل املتبقي في الشركة
ُ
 بنود مثل مكافآت اإلدارة، التي قد تعتمد على األرباح قبل املكافأة أو التي قد ت

 الرئيس ي للمستخدمينمحور التركيز 

 ما املعلومات الواردة في القوائم املالية التي ستحظى بجل اهتمام املستخدمين؟ على سبيل املثال، املستخدمون الذين يهتمون:

 بتقييم األداء املالي سيركزون على األرباح أو اإليرادات أو صافي األصول؛ 

  ون على طبيعة ومدى اإليرادات والنفقات.باملوارد املستغلة لتحقيق أهداف أو غايات معينة سيركز 

 التمويل

ل بالديون  موَّ
ُ
 أكبر املقدم من املساهمينال املرأس وليس ب)فقط كيف يتم تمويل املنشأة؟ إذا كانت ت

ً
(، فقد يولي املستخدمون تركيزا

 لألصول املرهونة وأية مطالبات على أرباح املنشأة.

 التقلب

 في ما مدى التقلب في األساس 
ً
 مناسبا

ً
 مرجعيا

ً
املرجعي املقترح؟ على سبيل املثال، قد يكون األساس املرجعي املستند إلى األرباح أساسا

( أو إذا كانت نتائ
ً
جها األحوال العادية، لكن إذا كانت املنشأة قريبة من نقطة التعادل في كل فترة )عند وجود أرباح أو خسائر صغيرة مثال

 يكون األساس املناسب لتحديد األهمية النسبية. شديدة التقلب، فإنه قد ال

 البدائل

هل من الضروري استخدام أساس مرجعي بديل ملواجهة ظروف خاصة؟ قد  تشمل األسس املرجعية البديلة األصول املتداولة وصافي 

 والتدفقات النقدية من العمليات.رأس املال العامل وإجمالي األصول وإجمالي اإليرادات ومجمل الربح وإجمالي حقوق امللكية 

 األهمية النسبية للتنفيذ

األهمية النسبية للتنفيذ يتم تعيينها بمبلغ أقل. وسيؤدي هذا إلى تنفيذ فإن يتم تعيين األهمية النسبية الكلية والخاصة بالنظر إلى احتياجات مستخدمي القوائم املالية، فيما 

 التعرف على تحريفات أصغر( وتخفيض خطر املراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة مناسبة.املزيد من أعمال املراجعة )قد يتم 
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كون موجودة. ونتيجة وإذا تم التخطيط للمراجعة الكتشاف كل تحريف جوهري فحسب، فلن يكون هناك هامش للخطأ في التعرف على التحريفات غير الجوهرية التي قد ت

 في تحريف القوائم املالية بشكل جوهري.مجموعها يتسبب  قدالتحريفات التي يكون كل منها على حدة غير جوهري فإن لذلك، 

 وتهدف األهمية النسبية للتنفيذ إلى:

 ضمان اكتشاف التحريفات غير الجوهرية التي تقل عن األهمية النسبية الكلية أو الخاصة؛ 

  غير مكتشفة. ويفصل هذا الهامش بين مجمل التحريفات التي تم اكتشافها ولكن لم يتم تصحيحها واألهمية النسبية توفير هامش أو مجال الحتمال وجود تحريفات

 الكلية أو الخاصة.

 من األهمية النسبية الكلية. فهذا التبسيط سيتجاهل عوامل خط %80تحديد األهمية النسبية للتنفيذ عملية حسابية آلية بسيطة كتحديد لن يكون و 
ً
ر خاصة قد مثال

لتنفيذ بحيث يتم تنفيذ أعمال تكون ذات صلة باملنشأة. وعلى سبيل املثال، في حال ارتفاع الخطر الخاص بوجود أخطاء في تسعير املخزون، يمكن تخفيض األهمية النسبية ل

تحصيل بأنه منخفض، يمكن رفع األهمية النسبية للتنفيذ، مما إضافية ملعرفة مدى التحريفات. وعلى العكس، في حال تقييم خطر التحريف في رصيد املبالغ املستحقة ال

 يؤدي إلى تطبيق أعمال مراجعة أساس أقل على الرصيد.

 وتتطلب األهمية النسبية للتنفيذ من املراجع ممارسة الحكم املنهي وهي تتأثر بما يلي:

  املخاطر؛فهم املراجع للمنشأة، وهو ما يتم تحديثه أثناء تنفيذ إجراءات تقييم 

 .طبيعة ومدى التحريفات التي تم التعرف عليها في عمليات املراجعة السابقة 

 التحريفات في اإلفصاحات النوعية 3 /6

 تكون جوهرية، قد يقوم املراجع بالتعرف على عوامل ذات صلة مثل: قدعند النظر فيما إذا كانت التحريفات في اإلفصاحات النوعية 

 .ظروف املنشأة خالل الفترة 

 .إطار التقرير املالي املنطبق، بما في ذلك التغيرات التي حدثت فيه 

 .)اإلفصاحات النوعية املهمة ملستخدمي القوائم املالية بسبب طبيعة املنشأة )على سبيل املثال، االلتزام بشروط الديون 

 تجميع 
ً
 التحريفات على اإلفصاحات ذات الصلة والقوائم املالية ككل.اإلفصاحات ملساعدة املراجع في تقويم تأثير تلك في تحريفات الويتم أيضا

 التحريفات التافهة 4 /6

 ملصطلح "غير  ذا املبلغه قد يتم تعيين مبلغ بحيث تعتبر التحريفات التي تقل عن
ً
 آخرا

ً
د مصطلح "تافهة بشكل واضح" تعبيرا تافهة بشكل واضح وال ضرورة لتجميعها. وال ُيع 

 جوهري".

بط تتعلق هة بشكل واضح سيكون من الواضح أنها ليست لها تبعات مهمة، سواًء تم النظر لها منفردة أو مجتمعة، وسواًء تم الحكم عليها بحسب أي ضواوالتحريفات التاف

 بالحجم أو الطبيعة أو الظروف.

، سواًء تم النظر لها منفردة أو مجتمعة، و 
ً
سواًء تم الحكم عليها بحسب أي من ضوابط الحجم أو الطبيعة أو وقد تكون التحريفات في اإلفصاحات تافهة بشكل واضح أيضا

 الظروف.
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 ملخص 5 /6

 يلخص الشكل أدناه مستويات األهمية النسبية واستخدام األهمية النسبية للتنفيذ.

 1-6/5الشكل 

 للتنفيذ الخاصة الكلية 

تعيين الحد الخاص بتحديد ما إذا كانت  الغرض

القوائم املالية خالية من التحريف الجوهري، 

 سواًء بسبب الغش أو الخطأ.

تعيين الحدود )التي تكون أقل من األهمية 

النسبية الكلية( التي سيتم تطبيقها على فئات 

معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة 

توقع بدرجة معقولة أن التحريفات فيها من امل

بمبالغ أقل من األهمية النسبية الكلية للقوائم 

املالية ستؤثر على القرارات االقتصادية 

 ين.للمستخدم

تعيين الحدود )التي تكون أقل من األهمية 

النسبية الكلية أو الخاصة( التي تضمن التعرف 

على التحريفات غير الجوهرية )التي تقل عن 

األهمية النسبية الكلية أو الخاصة(، وتوفر 

 للمراجع هامش أمان.

ما مستوى التحريف في القوائم املالية الذي  أساس االحتساب

ن تحمله )أي لن يؤثر على يمكن للمستخدمي

القرارات االقتصادية التي يتخذها مستخدمو 

 القوائم املالية(؟

مستوى التحريف املتعلق بظروف خاصة في ما 

فئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات 

معينة الذي يمكن التوقع بدرجة معقولة أنه 

 سيؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين؟

 يتطلبه:ساملراجعة الذي ما حجم أعمال 

  التعرف على التحريفات دون مستوى

 األهمية النسبية الكلية أو الخاصة؛

  ترك هامش كاٍف للتحريفات غير

 املكتشفة؟

 نقاط يلزم مراعاتها

ض ي  ال 
َّ
 األهمية النسبية الكلية بناًء على ارتفاع مخاطر املراجعةمستوى خف

مرتفع. فاألهمية النسبية الكلية تعتمد على احتياجات املستخدمين من الخطأ تخفيض مستوى األهمية النسبية الكلية )للقوائم املالية( بسبب تقييم خطر املراجعة بأنه 

 من املعلومات، وليس على مدى الخطر الذي قد يمثله رصيد معين للمراجعة. ويوحي تخفيض حد األهمية النسبية الكلية بأن:

 وائم املالية؛قرار مستخدمي القوائم املالية يتأثر بخطر املراجعة وليس باملعلومات التي تحتوي عليها الق

 إضافية لضمان عدم وجود تحريفات في القوائم املالية تتجاوز، كل منها على حدة أو مجتمعة، حد األهمية النسبية 
ً
 الكلية.املراجع سينفذ أعماال

ات بمستوى أقل. وسيضمن هذا تنفيذ ما ومن األفضل مواجهة خطر املراجعة عن طريق تعيين األهمية النسبية للتنفيذ على مستوى فئات املعامالت أو أرصدة الحساب

 هامش أمان لتغطية التحريفا
ً
ت التي لم يتم التعرف يكفي من األعمال الكتشاف أي تحريفات، دون الحاجة إلى تخفيض مستوى األهمية النسبية الكلية. وسيخلق أيضا

 عليها أثناء العمل املنفذ.

حدد األهمية النسبية للتنفيذ لغرض تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية.لذا، ُيحدد مستوى األهمية النسبية الكلية بالرجوع إ
ُ
 لى مستخدمي القوائم املالية، ثم ت

 اإلفصاحات واألرصدة والقضايا الحساسة في القوائم املالية

ستخدم األهمية النسبية الخاصة للتنفيذ لتصميم إجراءات املراجعة اإلضافية التي تواجه مخاطر وأرصدة خاصة ف
ُ
 ي مجاالت املراجعة الحساسة.ت
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 للتنفيذ الخاصة الكلية 

بة  جرَّ
 
القواعد امل

)الستخدامها 

 كنقطة انطالق(

األهمية النسبية هي مسألة تخضع للحكم 

املنهي وليست ممارسة آلية. ولذلك، لم تقدم 

في هذا  املراجعة إرشادات محددةمعايير 

. ولكن جرت العادة في املمارسة العملية الشأن

 3على استخدام الربح من العمليات املستمرة )

( باعتبار أنه يحظى باألهمية الكبرى %7إلى 

لدى مستخدمي القوائم املالية. وإذا لم يكن 

 )على سبيل املثال في حالة 
ً
 مفيدا

ً
هذا مقياسا

ادفة للربح أو إذا لم يكن الربح املنشآت غير اله

(، ُينظر عندئذ في أسس أخرى 
ً
 مستقرا

ً
أساسا

 مثل:

  ؛ أو%3إلى  1اإليرادات أو النفقات 

  ؛ أو%3إلى  1األصول 

  5إلى  3حقوق امللكية%. 

)بناًء  الخاصةُيحدد مبلغ أقل لألهمية النسبية 

على الحكم املنهي( ملراجعة جوانب خاصة أو 

 حساسة في القوائم املالية.

 لم تقدم معايير املراجعة إرشادات محددة.

)من األهمية  %60وتتراوح النسب املئوية من 

الخاصة(، في حال ارتفاع الكلية أو النسبية 

، في حال %85خطر التحريف الجوهري، إلى 

 الجوهري. انخفاض تقييم خطر التحريف

االستخدام أثناء 

 املراجعة

تحديد ما إذا كانت التحريفات غير املصححة 

تتجاوز، كل منها على حدة أو مجتمعة، 

 األهمية النسبية الكلية.

تحديد ما إذا كانت التحريفات غير املصححة 

تتجاوز، كل منها على حدة أو مجتمعة، األهمية 

 النسبية الخاصة.

  الجوهري؛تقييم مخاطر التحريف 

  تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية

 لالستجابة للمخاطر التي تم تقييمها.

إعادة النظر خالل 

 املراجعةفي تقدم ال

  حدوث تغير في الظروف أثناء املراجعة

 مثل بيع جزء من األعمال؛ أو

 ظهور معلومات جديدة؛ أو 

  حدوث تغير في فهم املراجع للمنشأة

وعملياتها، نتيجة لتنفيذ إجراءات 

املراجعة اإلضافية )على سبيل املثال، 

الفعلية  يةنتائج التشغيلالاختالف 

 بشكل كبير عّما هو متوقع(.

حدوث تغيرات في املخاطر التي تم   حدوث تغير في الظروف الخاصة.

 تقييمها؛ أو

 تم  طبيعة ومدى التحريفات التي

العثور عليها أثناء تنفيذ إجراءات 

 املراجعة اإلضافية؛ أو

 .حدوث تغير في فهم املنشأة 
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 في عملية التخطيط. وهذه ليست مرحلة منفصلة من مراحل املراجعة، لكنها عمليةمختلف ُيعد تحديد 
ً
 رئيسيا

ً
مستمرة ومتكررة. ويلخص  مستويات األهمية النسبية عنصرا

 الشكل التالي استخدام األهمية النسبية عند التخطيط وتقييم املخاطر.
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 1-6/6الشكل 

 األهمية النسبية 

 التخطيط 

)االستراتيجية العامة وخطط 

 املراجعة(

ستخدم األهمية النسبية للقيام بما يلي:
ُ
 ت

  املالية.تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة في القوائم 

 .تحديد السياق لوضع االستراتيجية العامة للمراجعة 

 التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة الخاصة؛ 

 توقع بدرجة معقولة أن تحديد األهمية النسبية الخاصة لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة من امل

الكلية أو األهمية النسبية للتنفيذ ستؤثر على القرارات االقتصادية  التحريفات فيها بمبالغ أقل من األهمية النسبية

 للمستخدمين.

  تحديد األهمية النسبية للتنفيذ فيما يخص كل مستوى من مستويات األهمية النسبية الخاصة، إذ قد يكون من الضروري

التعامل مع فئة معامالت أو رصيد  للمراجع أن يعمل باستخدام مستوى معين من مستويات األهمية النسبية للتنفيذ عند

 حساب أو إفصاح معين، بناًء على مستوى الخطر املرتبط بذلك البند.

 لتحديد مدى الحاجة إلى إجراء أي تعديالت على أّيٍ من مستويات األهمية النسبية. وفي  متأخر التي تظهر في وقت تقويم األدلة

 لذلك.، يعيد املراجع النظر في لذلك حال وجود حاجة
ً
 طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات تبعا

 تحديد إجراءات تقييم املخاطر الضرورية.  إجراءات تقييم املخاطر

 .توفير سياق عند تقويم املعلومات التي يتم الحصول عليها 

 .تقييم حجم )أثر( املخاطر التي يتم التعرف عليها 

 .تقييم نتائج إجراءات تقييم املخاطر 

ألمور التي من املتوقع بدرجة معقولة أن تغير من قراراتهم اضمان فهم أعضاء الفريق للمستخدمين الذين تم تحديدهم و   اجتماعات الفريق

االقتصادية. وقد يساعد هذا في حال أصبح أعضاء الفريق على علم بمعلومات أثناء املراجعة كانت ستتسبب في تحديد مبلغ 

 ثلة هذه األمور ما يلي:مختلف لألهمية النسبية من البداية. ومن أم

 اتخاذ قرار باستبعاد جزء كبير من أعمال املنشأة؛ –

 املعلومات أو عوامل الخطر الجديدة التي كانت ستؤثر على التحديد األولي لألهمية النسبية؛ –

النتائج املالية  في حالة اختالفحدوث تغير في فهم املراجع للمنشأة وعملياتها نتيجة لتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية، كما  –

 الفعلية بشكل كبير عن النتائج املتوقعة؛

 التغيرات في متطلبات التقرير املالي التي قد تؤدي إلى إفصاحات مهمة جديدة أو معدلة. –

 .وضع االستراتيجية العامة للمراجعة 

  باملقارنة مع اتتحديد مدى االختبار: 

 األهمية النسبية للتنفيذ؛ –

 للتنفيذ.األهمية النسبية الخاصة  –

 .التعرف على قضايا املراجعة شديدة األهمية واملجاالت التي تحتاج إلى تركيز كبير أثناء املراجعة 

 

 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

( أن تناقش الفرق يتطلب تحديد مستويات األهمية النسبية الكلية للتنفيذ واألهمية النسبية الخاصة للتنفيذ استخدام الحكم املنهي. وُيستحسن )ولكنه ليس 
ً
ضروريا

ل األحكام املستخدمة  األحكام التي تم تطبيقها عند تحديد مستويات األهمية النسبية مع الشريك املسؤول عن االرتباط والحصول على موافقته سجَّ
ُ
، ت

ً
 فيعليها. وأخيرا

 تفصيل في أوراق عمل املراجعة.ما يكفي من التحديد األهمية النسبية ب
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 املوضح في الشكل التالي.يجدر باملراجعين مراعاة األهمية النسبية عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة، على النحو 

 1-6/7الشكل 

 األهمية النسبية 

ية فيما يلي: تنفيذ إجراءات املراجعة ستخدم األهمية النسبية الكّمِّ
ُ
 ت

 .تحديد إجراءات املراجعة اإلضافية الضرورية 

 .تحديد البنود التي سيتم اختيارها لالختبار وما إذا كان سيتم استخدام أساليب للمعاينة 

 عامل ÷ تحديد أحجام العينات )على سبيل املثال، املدى الفاصل الختيار وحدات العينة = الدقة )األهمية النسبية(  املساعدة في

 الثقة(.

 التحريفات "املحتملة". ملعرفةعن طريق االستقراء عبر مجتمع العينة  مثلةتقويم أخطاء املعاينة امل 

  مستوى القوائم املالية. وحتىتقويم إجمالي مجموع األخطاء على مستوى الحسابات 

 .تقويم إجمالي مجموع األخطاء، بما في ذلك صافي أثر التحريفات غير املصححة في األرباح املبقاة االفتتاحية 

 .تقييم نتائج اإلجراءات 

ستخدم األهمية النسبية النوعية فيما يلي:
ُ
 ت

  تحديد اإلفصاحات التي لها جوانب نوعية والتي قد تكون ذات صلة عند تقييم مخاطر التحريف الجوهري. وقد يشمل هذا

 :بشأنفصاحات اإل 

 السيولة وشروط الديون ملنشأة تواجه ضائقة مالية. –

 األحداث أو الظروف التي أدت إلى إثبات خسارة هبوط في القيمة. –

 املحيط بالتقدير، بما في ذلك االفتراضات بشأن املستقبل.املصادر الرئيسية لعدم التأكد  –

طبيعة التغيير في السياسة املحاسبية واإلفصاحات األخرى ذات الصلة التي من املتوقع أن يكون لها تأثير كبير على  –

 املركز املالي واألداء املالي للمنشأة.

 معها.التي تمت األطراف ذات العالقة واملعامالت  –

 في أساليب التقويم. التي تم استخدامهاتحليل الحساسية، بما في ذلك تأثيرات التغيرات في االفتراضات  –

 عدم التأكد املحيط بمبلغ مسجل أو مفصح عنه. –

 يلزم إعادة النظر في االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة عندما: ملحوظة:

  كتشفة والظروف املحيطة بحدوثها إلى احتمال وجود تحريفات أخرى تشير
ُ
تكون جوهرية عند اقترانها بالتحريفات املجمعة أثناء  قدطبيعة التحريفات امل

 املراجعة؛ أو

 .يقترب مجموع التحريفات املجمعة أثناء املراجعة من األهمية النسبية 

 

 نقاط يلزم مراعاتها

. ولكن قد يلزم إعادة النظر فيها عندما يصبح املراجع على علم بمعلومات جديدة أو إذا حدث تغير في فهم بشكل متكرر  األهمية النسبية الكليةتتغير من غير املرجح أن 

 ويتم تقييم أثر ذلك على خطة املراجعة.بذلك املراجع للمنشأة وعملياتها. وفي حال ضرورة التغيير، يتم التأكد من إبالغ فريق املراجعة 

دي التغييرات في األهمية النسبية وقد تتغير األهمية النسبية للتنفيذ بناًء على عوامل خطر جديدة أو نتائج مراجعة جديدة قد ال تؤثر على األهمية النسبية الكلية. وستؤ 

ية، فمن املرجح أن يتطلب ذلك تغيير مقابل في األهمية للتنفيذ إلى تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة. وبطبيعة الحال، إذا تغيرت األهمية النسبية الكل

 النسبية للتنفيذ.
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة
عد جوهرية، منفردة أو في مجملها. وعند القيام 450/11

ُ
حة ت صح 

ُ
بهذا التحديد، يجب  يجب على املراجع أن يحدد ما إذا كانت التحريفات غير امل

 على املراجع أن ينظر فيما يلي:

حجم وطبيعة التحريفات باملقارنة مع كل من فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات املعينة والقوائم املالية ككل،  (أ)

 (25، أ24، أ22أ–16والظروف املحيطة بحدوثها؛ )راجع: الفقرات أ

حة امل (ب) صح 
ُ
تعلقة بفترات سابقة على فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة، تأثير التحريفات غير امل

 (23والقوائم املالية ككل. )راجع: الفقرة أ

حة وما قد يكون لها من تأثير، منفردة أو في مجملها، على الرأي  450/12 صح 
ُ
يجب على املراجع أن ُيبلغ املكلفين بالحوكمة بالتحريفات غير امل

 بموجب نظام أو الئحة. ويجب أن يحدد بالغ املراجع التحريفات الجوهرية غير 
ً
الوارد في تقرير املراجع، ما لم يكن ذلك محظورا

حة. )راجع: الفقرات أ صح 
ُ
حة، كل منها على حدة. ويجب أن يطلب املراجع تصحيح التحريفات غير امل صح 

ُ
 (28أ–26امل

 الجزء الثاني لالطالع على املزيد من املعلومات عن تقويم التحريفات.راجع الفصل الحادي والعشرين من 

 قبل إصدار الرأي، يقوم املراجع بما يلي:

  األهمية النسبية املحددة للقوائم املالية ككل؛التأكد من 

 تقويم طبيعة التحريفات غير املصححة التي تم التعرف عليها وتقويم مجموعها؛ 

  انت القوائم املالية محرفة بشكٍل جوهري.إجراء تقييم شامل ملا إذا ك 

 1-6/8الشكل 

 األهمية النسبية 

 يستخدم املراجع األهمية النسبية للقيام بما يلي: إعداد التقرير

  مستوى القوائم املالية. وحتىتقويم إجمالي مجموع األخطاء على مستوى الحسابات 

  التحريفات غير املصححة في األرباح املبقاة االفتتاحية.تقويم إجمالي مجموع األخطاء، بما في ذلك صافي أثر 

  تحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ املزيد من إجراءات املراجعة عندما يقترب مجموع التحريفات من األهمية النسبية الكلية أو

 الخاصة.

 .مطالبة اإلدارة بتصحيح جميع التحريفات التي تم التعرف عليها 

 التحريفات.التي انطوت على أعلى ن املجاالت النظر في إعادة التحقق م 

 .اتخاذ أحكام مهنية بشأن طبيعة وحساسية التحريفات التي تم التعرف عليها، إضافة إلى حجمها 

 .تحديد وتقويم ما إذا كانت توجد تحريفات في اإلفصاحات وأثر تلك التحريفات 

  التحريفات الجوهرية غير املصححة.تقرير املراجع بسبب تعديل تحديد ما إذا كان من الضروري 

 يتألف مجموع التحريفات من:

 التحريفات املحددة التي تعرف عليها املراجع نتيجة الختبارات املراجعة؛ 

  ال يمكن معرفة حجمها على وجه التحديد.لكن تقدير للتحريفات األخرى التي تم التعرف عليها و 

مات عن من اإلدارة تسجيل جميع التحريفات التي تم التعرف عليها. راجع الفصل الحادي والعشرين من الجزء الثاني لالطالع على املزيد من املعلو  ويطلب املراجع عندئٍذ 

 تقويم أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها.
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 اعتبارات أخرى  9 /6

 تشمل االعتبارات األخرى:

 االتصال باإلدارة واملكلفين بالحوكمة؛ 

 تحديث األهمية النسبية؛ 

 .تخفيض مستوى األهمية النسبية عن الفترة السابقة 

 االتصال باإلدارة واملكلفين بالحوكمة

 أن يكونوا على د
ً
 تصميم راية بأنه من غير املجدي ايلزم أن تفهم اإلدارة واملكلفون بالحوكمة القيود املتعلقة بدرجة الدقة التي يمكن توقعها من املراجعة. ويلزم أيضا

ً
قتصاديا

 بشأن عدم تحريف القوائم املالية بشكل جوهري. وال تستطيع املراجعة 
ً
 مطلقا

ً
 سوى تأكيد معقول في هذا الشأن.أن تقدم إجراءات مراجعة توفر تأكيدا

حيح جميع التحريفات غير املصححة. وإذا قررت اإلدارة عدم وعندما يتعرف املراجع على تحريفات أثناء املراجعة، فإن الخطوة األولى التي يتم اتخاذها هي مطالبة اإلدارة بتص

 تصحيح تحريفات معينة، يتعين على املراجع عندئذ إبالغ املكلفين بالحوكمة بما يلي:

 حة وما قد يكون لها من تأثير، منفردة أو في مجملها، على الرأي الوارد في تقرير املراجع )ما لم يكن ذ صح 
ُ
 بموجب تفاصيل التحريفات غير امل

ً
أو األنظمة لك محظورا

 (؛اللوائح

 التحريفات الجوهرية غير املصححة، كل منها على حدة؛ 

 حة املتعلقة بفترات سابقة على فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة، والقوائم امل صح 
ُ
 الية ككل.تأثير التحريفات غير امل

 تحديث األهمية النسبية

تقويم نتائج إجراءات املراجعة. وقد ينتج ذلك عن حين قد يتغير التقييم املبدئي لألهمية النسبية الكلية واألهمية النسبية للتنفيذ من لحظة التخطيط األولي للمراجعة إلى 

نفيذ إجراءات املراجعة قبل نهاية الفترة، سيتنبأ املراجع بنتائج تغير في الظروف أو تغير في معرفة املراجع نتيجة لتنفيذ إجراءات املراجعة. وعلى سبيل املثال، في حال ت

 التشغيلية واملركز املالي. وفي حال اختالف النتائج الفعلية للعمليات التشغيلية العمليات 
ً
، فقد تتغير أيضا

ً
 كبيرا

ً
األهمية النسبية الخاصة بتقييمات الواملركز املالي اختالفا

 وخطر املراجعة.

 األهمية النسبية عن الفترة السابقةتخفيض مستوى 

املبيعات والدخل تقل املثال، عندما عندما تتغير الظروف من فترة للفترة التي تليها، ينبغي أن ينظر املراجع في تأثير أي تحريف على حقوق امللكية االفتتاحية. فعلى سبيل 

املراجعة في السابق باستخدام بسبب تنفيذ ألهمية النسبية. وقد توجد أخطاء في األرقام االفتتاحية، عّما كانت عليه في الفترة السابقة، يتعين عندئذ تخفيض ا بشكل كبير

األرصدة االفتتاحية  أهمية نسبية ذات مستوى أعلى. وللحد من خطر حدوث خطأ جوهري في حقوق امللكية االفتتاحية، قد ينفذ املراجع إجراءات مراجعة إضافية على

 .لألصول وااللتزامات

 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 االرتباطات الجديدة

عد في تحديد ما إذا كان من عند قبول ارتباط مراجعة جديد، يتم االستفسار عن األهمية النسبية الكلية التي استخدمها املراجع السابق. وفي حال توفرها، فإنها ستسا

 لألصول وااللتزامات.الضروري تطبيق إجراءات مراجعة إضافية على األرصدة االفتتاحية 

 االستعانة بخبراء اإلدارة

ز إلى أي خبراء توظفهم املنشأة )ملساعدتها في إعداد القوائم املالية( أو يستعين بهم فريق املراجعة باستخدام أهمية نسبية ذات م ستوى مناسب فيما يتعلق بالعمل يوع 

 الذي ينفذونه.
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 التوثيق 10 /6

ق تحديد 
َّ
 :تحديدهذا ال فيوالعوامل التي تمت مراعاتها ما يلي يوث

 األهمية النسبية الكلية؛ 

  ؛عند االقتضاءاألهمية النسبية الخاصة لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة،  (مستويات)مستوى 

 األهمية النسبية للتنفيذ؛ 

 .أية إعادة نظر في العوامل أعاله خالل التقدم في املراجعة 

 توثيق أي اعتبارات نوعية، مثل السيولة وشروط الديون واملبلغ الذي تم تعيينه للتحريفات التافهة.وسيكون 
ً
 من املفيد أيضا

 تحديد األهمية النسبية واستخدامها -دراسات الحالة  11 /6

 لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".

 توثيق األهمية النسبية في ورقة عمل تحتوي على ملخص بالنتائج التشغيلية وتوفر مساحة لالعتبارات األخرى الخاصة باألهمية النسيتم 
ً
 بية مثل العوامل النوعية.غالبا
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 شركة دفتا لألثاث

 )اقتباس(

 تقييم األهمية النسبية

 .ريال 8،000للقوائم املالية هم املصارف واملساهمون. ورقم األهمية النسبية املستخدم في آخر فترة كان املستخدمون الرئيسيون 

د ستخدام حكمنا املنهي، قررنا أن تستنانظر ورقة العمل رقم # لالطالع على مبالغ األهمية النسبية املحتملة بناًء على الدخل من العمليات املستمرة، إضافة إلى اإليراد. وبا

 في استخدام أسس أخرى لألهمية النسبية، مثل  70،000بعد إضافة مكافأة اإلدارة البالغة و من الربح قبل الضريبة،  %5األهمية النسبية إلى 
ً
ريال. وتم النظر أيضا

 تحديدهم.ستخدمي القوائم املالية الذين تم بالنسبة ملاإليرادات، لكن ارتأينا أن الربح قبل الضريبة هو املبلغ األهم 

ريال باعتباره األهمية النسبية الكلية. وقد نوقش مفهوم األهمية النسبية واستخدامه في املراجعة مع  10،000نخطط الستخدام مبلغ فإننا وفيما يخص هذه الفترة، 

 العميل بصورة عامة.

 ريال. 7،500تم تحديد األهمية النسبية الكلية للتنفيذ بمبلغ فقد السابقة،  وباستخدام الحكم املنهي، وأنواع التحريفات التي تم التعرف عليها في عمليات املراجعة

 ريال لضرائب املبيعات املحلية التي تم دفعها، حيث يتعين علينا مراجعة هذا املبلغ والتقرير عنه إلى الحكومة. 1،000وتم تحديد أهمية نسبية خاصة بمبلغ 

 النظر في التحريفات املحتملة
ً
في إفصاحات القوائم املالية )ذات الطبيعة الكمية والنوعية على السواء( إذا كان من املتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر على  ويلزمنا أيضا

 القرارات االقتصادية ملستخدمي القوائم املالية.

. 250واملبلغ الذي تم تحديده للتحريفات التافهة هو 
ً
 رياال

 20×2ديسمبر  8التاريخ: توقيع//إلعداد:ا

 20×3يناير  5 التاريخ: توقيع//:الفحص

  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 شركة كومار وشركاه

 )اقتباس(

 تقييم األهمية النسبية

 .ريال 3،000املستخدمون الرئيسيون للقوائم املالية هم املصارف واملالك. ورقم األهمية النسبية املستخدم في آخر فترة كان 

 لألهمية النسبية أكثر من املبيعات.  %1ة إلى ما يقارب احتياجات املستخدمين، قررنا أن تستند األهمية النسبيوبناًء على النظر في 
ً
وفي حكمنا، توفر اإليرادات أساسا

 من األرباح قبل الضريبة. وفيما يخص هذه الفترة، 
ً
ية. وقد نوقش مفهوم األهمية النسبية ريال باعتباره األهمية النسبية الكل 2،500نخطط الستخدام مبلغ فإننا استقرارا

 واستخدامه في املراجعة مع العميل بصورة عامة.

 .ريال 1،800وباستخدام الحكم املنهي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على األخطاء في الفترات السابقة، تم تحديد األهمية النسبية الكلية للتنفيذ بمبلغ 

 أمور أخرى 

 لالطالع على... 615انظر ورقة العمل رقم 

 20×2ديسمبر  8 التاريخ:  /توقيع/ اإلعداد:

  20×3يناير  5 التاريخ:  /توقيع/ :الفحص
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

القوائم املالية الخاصة الغرض من املناقشات املطلوبة بين فريق املراجعة، وطبيعتها، بشأن مدى قابلية تعرض 

 باملنشأة للتحريف الجوهري.

240 ،300 ،315 
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 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300). ُيعد التخطيط )معيار املراجعة 2

 

  

 مناقشات فريق املراجعة .7

تنفيذ األنشطة املبدئية 

 لالرتباط
تحديد ما إذا كان سيتم قبول 

 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل
 خطاب االرتباط

استراتيجية عامة إعداد  التخطيط للمراجعة
 2للمراجعة وخطة للمراجعة

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 االستراتيجية العامة للمراجعة
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

( إجراء مناقشات بين أعضاء فريق االرتباط وقيام الشريك املسؤول عن االرتباط بتحديد األمور التي يجب 315يتطلب معيار املراجعة ) 240/15

في املناقشات. ويجب أن تركز هذه املناقشات بشكل خاص على كيفية تعرض القوائم  إبالغها إلى أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا

املالية الخاصة باملنشأة للتحريف الجوهري بسبب الغش، ومواضع مثل هذه التحريفات في القوائم املالية، بما في ذلك كيفية حدوث 

الرتباط بأن اإلدارة واملكلفين بالحوكمة يتصفون باألمانة الغش. ويجب أن تتم هذه املناقشات دون مراعاة ملعتقدات أعضاء فريق ا

 (11، أ10والنزاهة. )راجع: الفقرتين أ

يجب على املراجع أن ُيضّمن في توثيقه ألعمال املراجعة، فيما يتعلق بفهم املراجع للمنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الجوهري  240/44

 ملتطلبات معيار املراجعة )
ً
 ، ما يلي:(315وفقا

 القرارات املهمة التي تم التوصل إليها أثناء املناقشة بين أعضاء فريق االرتباط، فيما يتعلق بقابلية تعّرض القوائم املالية للتحريف (أ)

 الجوهري بسبب الغش؛

 اإلقرارات.مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش، التي تم التعرف عليها وتم تقييمها، على مستوى القوائم املالية ومستوى  (ب)

القوائم املالية الخاصة تعرض يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط واألعضاء اآلخرين الرئيسين في فريق االرتباط مناقشة قابلية  315/10

االرتباط جوهري وتطبيق إطار التقرير املالي املنطبق على حقائق وظروف املنشأة. ويجب على الشريك املسؤول عن التحريف للباملنشأة 

 (24أ–21تحديد األمور التي سيتم إبالغها ألعضاء فريق االرتباط الذين لم يشاركوا في املناقشة. )راجع: الفقرات أ

 نظرة عامة 1 /7

والترتيب الجتماعات الفريق . ويبدأ االتصال بتحديد أعضاء الفريق، العوامل بالغة األهمية في نجاح أي ارتباط مراجعةأحد  االتصال الجيد بين أعضاء فريق االرتباطُيعد 

 الخاصة بالتخطيط لالرتباط، ثم يستمر االتصال طوال االرتباط.

 وتشمل فوائد االتصال الجيد ما هو موضح في الشكل التالي.

 1-7/1الشكل 

 الفوائد 

الحاجة إلى االتصال الدائم بين 

 أعضاء فريق املراجعة

 إنتاجية املراجعة

  في الفريق املنشأة قيد املراجعة، وإطار التقرير املالي الذي سيتم استخدامه، والدور الذي سيؤديه في شخص سيفهم كل

 األعمال.تنفيذ املراجعة، والتوقعات املتعلقة بكيفية وتوقيت 

 .سيتم الحد بشكل كبير من احتمالية املبالغة في املراجعة والتقصير فيها 

 فاعلية املراجعة

  مباشرة من كبار العاملين، مثل الشريك املسؤول عن االرتباط، على رؤى متعمقة بشأن العميل وتوقعات يحصل املوظفون

 بشأن املراجعة.

  ستساعد مناقشات الفريق بشأن مدى قابلية تعرض القوائم املالية للتحريفات الجوهرية في تحديد مخاطر األعمال والغش التي

 يلزم مواجهتها.

  تقييم املخاطر وإجراءات املراجعة اإلضافية.إجراءات سيتم اتخاذ قرارات أفضل بشأن طبيعة وتوقيت ومدى 

  ،ن خطوط االتصال املفتوحة من التفاعل السريع مع املعلومات الجديدة في مجاالت مثل املعامالت/األحداث غير املعتادة ِّ
ّ
تمك

 ير.واألطراف ذات العالقة، والقضايا املتعلقة بالتقر 

 تنمية مهارات املوظفين

 .سيتم نقل أفضل املمارسات في املراجعة من الشركاء إلى املوظفين 

  سيتم تشجيع املوظفين على طرح األسئلة وإعادة النظر في فاعلية االستجابات التي تمت في الفترات السابقة للمخاطر التي تم

 تقييمها.
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 يتطلب االتصال الدائم الفّعال:و 

 ( من جانب الشريك املسؤول عن االرتباط وكبار العاملين؛ واالهتماماملشاركة )الكامل 

 وتشجيعهم على األسئلة واالقتراحات، ثم تزويدهم املبتدئين . ويشمل هذا فهم االرتباط من منظور املوظفيناملبتدئين استعداد كبار العاملين لإلنصات للموظفين ،

 باملالحظات.

 راعاته ومناقشته أثناء االتصاالت بين فريق املراجعة.ويلخص الشكل التالي ما يلزم م

  2-7/1الشكل 

 االتصاالت بين فريق املراجعة

 

 

 

 اجتماع فريق املراجعة للتخطيط 2 /7

اد خطة املراجعة التفصيلية أو في االرتباطات الكبيرة، ينبغي تحديد موعد لعقد اجتماع للتخطيط قبل بداية العمل امليداني بمدة كافية. وسيوفر هذا الوقت الالزم إلعد

 ي بداية االرتباط وأثناء التقدم في املراجعة.إجراء مناقشات قصيرة ف هوإجراء تغييرات عليها. وفي االرتباطات الصغيرة للغاية، قد يكون أفضل سبيل للتخطيط 

الجتماع بعقلية متسائلة، والتحضير للمشاركة وتبادل املعلومات مع التحلي بموقف سلوكي قائم على نزعة الشك املنهي. وينبغي القدوم إلى اوينبغي تشجيع أعضاء الفريق على 

 إلىلفين بالحوكمة. ويتم تحديد مدى النقاش حسب مهام أعضاء فريق ارتباط املراجعة وخبراتهم واحتياجاتهم بشأن أمانة ونزاهة اإلدارة واملك اعتقاداتعليهم تجنيب أي 

 املعلومات.

 ويوضح الشكل أدناه املجاالت الثالثة الرئيسية التي يلزم تناولها.

 

 نقاط يلزم مراعاتها

عد املناقشات بين فريق املراجعة ذات أهمية بالغة لفاعلية املراجعة. ويلزم تجنب امليل إلى 
ُ
جدول األعمال بسبب ضغوط الوقت األخرى.  االنتهاء منفي  االستعجالت

ن هذه املناقشات من مناقشة مخاطر املراجعة، ووضع التصورات الخاصة بالغش، وصياغة االستجابات املمكنة. كما ِّ
ّ
إنها توفر فرصة للموظفين ملعرفة أعمال  وتمك

 على طرح ما لديهم من أفكار بشأن كيفية تحسين املرا
ً
 جعة.املنشأة والتوقعات املأمولة منهم أثناء املراجعة. وقد يتم تشجيع املوظفين أيضا

 تحديد أعضاء الفريق ومهامهم

 مراعاة:

 املهارات والخبرات-

 الحاجة إلى الخبراء-

الحاجة إلى فاحص رقابة جودة -

 االرتباط

 استخدام املراجعة الداخلية-

 اجتماع الفريق للتخطيط

 :مناقشة

 األهمية النسبية-

 األفكار بناًء على املعرفة باملنشأة-

 مخاطر األعمال والغش املحتملة-

كيفية وأماكن تعرض القوائم -

املالية، بما فيها اإلفصاحات، 

 للتحريف الجوهري 

خطة املراجعة بما في ذلك -

تحديد املنفذين واإلجراءات 

 واألماكن والتواريخ

 اإلشراف والفحص-

 املراجعةأثناء وبعد 

 :مناقشة

نتائج املراجعة والتقدم املحرز -

والقضايا واإلشكاالت التي تم 

 تحديدها

 التغييرات في خطة املراجعة-

 املعلومات الجديدة-

 األحداث/املعامالت غير املعتادة-

االقتراحات الخاصة بمراجعة -

 الفترة القادمة
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 الغرض: إجراء نقاش منفتح املجاالت الرئيسية التي يلزم تناولها

املنشأة،  بشأنتبادل وجهات النظر 

التشغيلية مثل أفرادها وعملياتها 

 وأهدافها

 املنشأة

 .تاريخها وأهداف أعمالها 

 .الثقافة املؤسسية 

  أو العاملين أو النظم.التشغيلية التغييرات في العمليات 

  الخاصة باملنشأة ظروفالحقائق و التطبيق إطار التقرير املالي املنطبق على. 

 اإلدارة

 .طبيعة/هيكل املنشأة واإلدارة 

  الرقابة الداخلية.تجاه املوقف السلوكي 

 .حوافز ارتكاب الغش 

 .التغيرات غير املبررة في سلوك كبار املوظفين أو نمط حياتهم 

 .أي مؤشرات على تحيز اإلدارة 

 عوامل الخطر املعروفة

  من ارتباطات املراجعة السابقة.املكتسبة الخبرة 

 املهمة. عوامل خطر األعمال 

 .فرصة ارتكاب الغش 

 .التغيرات في متطلبات التقرير املالي التي قد تؤدي إلى إفصاحات جديدة أو معدلة 

 الغرض: توليد األفكار وتحديد مناهج املراجعة املحتملة 

 احتمالية األخطاء والغش. العصف الذهني

  هذه الخطوة ضرورية في جميع عمليات  والخطأ(؟عرضة للتحريف الجوهري )الغش أّي جوانب القوائم املالية قد تكون

 املراجعة.

 ه؟ قد يكون من املفيد وضع تصورات مختلفة للغش، أو إن أمكن، ؤ كيف يمكن لإلدارة إعداد تقرير مالي مغشوش وإخفا

يرات في االستعانة بخدمات محاسب قضائي. وُينظر في قيود اليومية، وتحيز اإلدارة في وضع التقديرات/املخصصات، والتغي

 السياسات املحاسبية، وما إلى ذلك.

 كيف يمكن اختالس األصول أو إساءة استخدامها لألغراض الشخصية؟ 

  مثل الحفاظ على مصدر تمويل ملنشأة غير هادفة للربح( للتالعب في شخصية غير لتحقيق مصالح هل توجد حوافز(

 القوائم املالية؟

  إفصاحات القوائم املالية. هل يمكن أن تقوم اإلدارة عن عمد بمحاولة عرض اإلفصاحات ُينظر في املخاطر التي تنطوي عليها

بطريقة قد تحجب الفهم السليم لألمور املفصح عنها )على سبيل املثال، عن طريق إدراج الكثير من املعلومات غير الجوهرية 

 أو عن طريق استخدام لغة غير واضحة أو غامضة(؟

 االستجابة للمخاطر.

  إجراءات/مناهج املراجعة املحتملة التي قد ُينظر فيها لالستجابة للمخاطر التي تم التعرف عليها أعاله؟ما 

 .ُينظر فيما إذا كان سيتم إدخال عنصر املفاجأة في طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة التي سيتم تنفيذها 
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 منفتحالغرض: إجراء نقاش  املجاالت الرئيسية التي يلزم تناولها

 الغرض: تقديم التوجيه 

 مجاالت خاصة يلزم تناولها: التخطيط للمراجعة

يلزم التأكد من أن املتطلبات الخاصة في جميع معايير املراجعة ذات الصلة بارتباط املراجعة قد تم تناولها بشكل مناسب في خطة 

 تنفيذها:املراجعة. ومن بين املعايير التي تشتمل على إجراءات خاصة يلزم 

 "مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية" (240معيار املراجعة )

 "اعتبارات املراجعة ذات العالقة بمنشأة تستخدم منشأة خدمية" (402معيار املراجعة )

قيمة العادلة واإلفصاحات ذات "مراجعة التقديرات املحاسبية، بما في ذلك التقديرات املحاسبية لل (540معيار املراجعة )

 العالقة"

 "األطراف ذات العالقة" (550معيار املراجعة )

 "عمليات مراجعة القوائم املالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مراجعي مكونات املجموعة(" (600معيار املراجعة )

 املستقل""اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير املراجع  (701معيار املراجعة )

 بموجب األنظمة أو اللوائح أو عندما يتخذ و 
ً
يتعين على مراجعي املنشآت املدرجة )وغيرها من املنشآت عندما يكون املراجع مطالبا

 ملعيار املراجعة )
ً
 بإعداد التقرير وفقا

ً
 أثناء املراجعة لتضمينها في تقرير املراجعة 701قرارا

ً
 كبيرا

ً
(( تحديد األمور التي تطلبت اهتماما

تحديد هذه األمور في اجتماع  ضرورة(، يمكن مناقشة 701نها األمور الرئيسة للمراجعة. وعند انطباق معيار املراجعة )على أ

 التخطيط.

 ويتم توجيه فريق املراجعة من خالل ما يلي:

 .تحديد مستويات األهمية النسبية 

 .توزيع األدوار واملسؤوليات 

  إنجازها. وتناول املنهج املطلوب، واالعتبارات الخاصة،  ةمسؤوليالتي يتولون تزويد املوظفين بنظرة عامة على أقسام املراجعة

 والتوقيتات، والتوثيق املطلوب، ومدى اإلشراف املقدم، وفحص امللفات، وأي توقعات أخرى.

 عة.التشديد على أهمية الحفاظ على نزعة الشك املنهي طوال املراج 

باط األمور التي في حال عدم قدرة األعضاء غير الرئيسيين في فريق املراجعة على حضور االجتماع )أو عدم دعوتهم لحضوره(، يحدد الشريك املسؤول عن االرت ملحوظة:

 نشأت عن االجتماع والتي يلزم إبالغهم بها.

 

 االتصال أثناء املراجعة وعند إنجازها 3 /7

 للمنشأة. وقد تبدو بعض املعلومات التي يقوم عضو معين في فريق املراجعة بجمعها 
ً
تقترن بها إلى أن بال معنى سيكون لكل عضو في فريق املراجعة نظرة مختلفة قليال

وحاالت الشذوذ واالستثناءات الصغيرة هو ما السائدة معلومات أخرى حصل عليها أعضاء الفريق اآلخرون. ويصح هذا بصفة خاصة فيما يتعلق بالغش، ألن تحديد األنماط 

 يؤدي في النهاية إلى اكتشافه.

ن الشخص من ر تركيب ويشبه هذا أحجية  ِّ
ّ
ؤية الصورة الكاملة؛ وال يمكن رؤية الصورة الكبيرة إال عند وضع جميع األجزاء بجانب بعضها. الصور. فكل جزء في حد ذاته ال يمك

 ريق. وهذا موضح في الشكل التالي.واألمر نفسه ينطبق على املراجعة. فالصورة األكبر ال تظهر إال عندما يقوم كل مراجع بمشاركة املعرفة/النتائج التي توصل إليها مع الف

 نقاط يلزم مراعاتها

 على عدم القفز إلى أي استنتاجات، والسّيما عند مناقشة النتائج مع يتم التأكيد على أهمية انتباه املوظفين 
ً
للمؤشرات الدالة على عدم األمانة، ولكن مع الحرص أيضا

 وُيشار إلى الظروف املحتملة )عالمات التحذير( التي، إن وجدت، قد تشير إلى احتمال حدوث غش. إدارة املنشأة أو موظفيها.

واالستثناءات والشذوذ في املعامالت واألحداث. وعلى سبيل املثال، قد يكون وجود مطالبة غير السائدة يق التعرف على األنماط ويتم اكتشاف الغش عادة عن طر 

 على مشكلة أكبر 
ً
 غير جوهري للقوائم املالية في حد ذاته، ولكنه قد يكون مؤشرا

ً
 مثل عدم نزاهة اإلدارة. بكثيرحقيقية في حساب املصروفات أمرا
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يحصلون عليها بشأن أي  وال ينبغي أن تقتصر مناقشات الفريق على اجتماع التخطيط فحسب. بل يتم تشجيع أعضاء فريق املراجعة على االتصال وتبادل املعلومات التي

 أمور ذات صلة طوال املراجعة، والسّيما عندما تؤثر تلك األمور على تقييم املخاطر وإجراءات املراجعة املخطط لها.

نقاط يلزم مراعاتها

 عقد اجتماعات قصيرة الستخالص املعلومات في األوقات االستراتيجية أثناء املراجعة

، أن يجتمع )أو باإلضافة إلى املناقشات الخاصة بالتخطيط للمراجعة في بداية االرتباط، قد يكون من املفيد )ولكنه غير ضروري( لفريق املراجعة، مهما ك 
ً
ان صغيرا

 محادثة هاتفية جماعية( ملناقشة نتائج املراجعة بعد مراحل املراجعة التالية.يجري 

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر وإجراءات املراجعة اإلضافية

ن أعضاء فريق املراجعة من اإلبال  ِّ
ّ
 بنتائج أعمالهم غ ال يلزم أن تكون هذه الجلسات الخاصة باستخالص املعلومات ذات طابع رسمي أو طويلة املدة، لكنها تمك

ً
شفويا

 اإلبالغ بأي أمور )مهما كانت صغيرة( بدت شاذة أو غير منطق
ً
 ما تكون هذه األمور واالستثناءات التي عثروا عليها واملخاوف التي تشغل بالهم. ويمكنهم أيضا

ً
ية. وغالبا

ير إلى وجود عامل خطر محتمل )مثل الغش( قد يتطلب تنفيذ املزيد من العمل. الصغيرة، عند اقترانها باملعلومات التي حصل عليها أعضاء الفريق اآلخرون، هي ما يش

 وحتى عندما يضم فريق املراجعة فردين فقط، فإن هذه االجتماعات قد تفض ي إلى نتائج مهمة.

 االنتهاء من املراجعة

 إلى االنتقال والبدء في االر 
ً
تنفيذ تفيد في قدر كبير من املعرفة التي قد يضيع تباط التالي. ونتيجة لذلك، قد فور االنتهاء من املراجعة السابقة، يكون هناك ميل دائما

وتحديد األمور التي يمكن  املراجعة في الفترة التالية. ويمكن عقد اجتماع قصير أو محادثة هاتفية جماعية بعد كل مراجعة للحصول على املالحظات من فريق املراجعة

 يد:تحسينها. وقد يشتمل هذا على تحد

 
ً
 ، أو أقل، في املستقبل؛أكبرمجاالت املراجعة التي قد تتطلب اهتماما

 الرتكاب الغش؛
ً
 على وجود غش أو حافزا

ً
 أي نتائج أخرى غير متوقعة، أو معامالت غير معتادة، أو ضغوط مالية على األفراد قد تكون مؤشرا

تغيير كبار املوظفين أو الحصول على تمويل جديد أو حدوث استحواذ أو تقديم منتجات  أي تغييرات مخطط إلجرائها ستؤثر على االرتباطات املستقبلية مثل

 أو خدمات جديدة أو تثبيت نظام محاسبي جديد أو التغييرات األخرى في الرقابة الداخلية؛

 ؛املجاالت التي يمكن الحصول فيها على دعم إضافي من املنشأة مثل تحليل جوانب معينة في القوائم املالية

 مدى رغبة املكتب في االستمرار مع العميل خالل الفترة القادم
ً
ة. وفي حال عند وجود عوامل خطر مهمة، قد تتناول اجتماعات استخالص املعلومات أيضا

 للبحث عن مراجع آخر. استقالة املكتب بعد انتهاء املراجعة مباشرة، فإن األسباب ستكون حاضرة في أذهان الجميع، وسيمنح هذا املنشأة املزيد من الوقت

وأثناء اجتماع التخطيط الذي ُيعقد في بداية االرتباط، يمكن تحديد أوقات وتواريخ هذه الجلسات الخاصة باستخالص املعلومات.
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 مناقشات فريق املراجعة -دراسات الحالة  4 /7

 دراسات الحالة".لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن 

املراجعة  أحدث قوائم مالية، وقائمة املخاطر التي تم تقييمها الخاصة بالفترات السابقة )أو الفترة الحالية، في حال تحديث القائمة(، واستجابات إرسالقد يكون من املفيد 

أية حاالت غش مشتبه فيها أو أية عالمات بنزعة الشك املنهي وضرورة اإلبالغ على الفور  أعضاء فريق االرتباط قبل االجتماع. وأثناء االجتماع، يتم التشديد على الحاجة إلى إلى

نذر بتحذيرية محتملة 
ُ
 ارتكاب الغش.ت

رفق بامللف.
ُ
 وقد يتم التوثيق في صورة جدول أعمال قياس ي أو مذكرة ت

  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 20×2ديسمبر  8تاريخ االجتماع: 

 

 محضر االجتماع األعمالبنود جدول 

ريال بناًء على نمو األرباح واملبيعات،  10،000يتم زيادة األهمية النسبية الكلية إلى  األهمية النسبية وأرصدة الحسابات املهمة. .1

 ريال. 7،500واألهمية النسبية للتنفيذ إلى 

آخر فترة ومعقولية طلباتنا بأن تقدم اإلدارة الخاص بتم تأكيد مناسبة التوقيت  التوقيت والتواريخ الرئيسية وتوفر العاملين لدى العميل. .2

 املساعدة في إعداد جداول معينة.

ما الدروس املستفادة من التجربة السابقة مثل القضايا/األحداث التي  .     3

 في 
ً
تسببت في حدوث حاالت تأخير واملجاالت التي شهدت مبالغة/تقصيرا

 املراجعة؟

السنة املاضية وأدت إلى القيام خالل الرقابة الداخلية على املخزون ضعيفة  كانت

 باملزيد من األعمال. وذكر العميل أنه سيتم عالج ذلك قبل نهاية هذه الفترة.

هل توجد أي مخاوف جديدة بشأن نزاهة اإلدارة أو استمرارية املنشأة أو  .4

 الدعاوى القضائية وخالفه؟

 ولكن يلزم توخي انظر الخبر الصحفي 
ً
 منفصال

ً
بشأن بارفن. قد يكون هذا حدثا

 الحذر.

التغييرات خالل هذه الفترة في العمليات التجارية و/أو الوضع املالي،  .5

 واللوائح الخاصة بالصناعة، والسياسات املحاسبية املستخدمة، واألفراد.

كما توجد خطط من املبيعات.  %12تمثل املبيعات عبر اإلنترنت اآلن ما نسبته 

 على املوارد النقدية 
ً
للنمو بشكل كبير في هذا املجال. وسيفرض هذا ضغوطا

والرقابة الداخلية ونظم التشغيل. ويفرض التراجع االقتصادي الحالي املزيد من 

الضغوط على املنشأة للحفاظ على مستويات املبيعات بالرغم من تراجع الطلب 

 وهبوط األسعار.

لقوائم املالية للغش. ما الطرق املحتملة لالحتيال على قابلية تعرض ا .6

توضع بعض التصورات املحتملة، ثم يتم التخطيط لإلجراءات  املنشأة؟

 التي ستؤكد أو تنفي أي شكوك.

من املحتمل وجود تحيز أو تجاوزات من جانب اإلدارة لتجنب االلتزامات الضريبية. 

عد تقديرات اإلدارة وقيود اليومية 
ُ
واملعامالت مع األطراف ذات العالقة عرضة وت

للتالعب. كما ينعم السيد أرجان )كبير موظفي املبيعات( بنمط حياة عالي 

 إمعان النظر في العمليات
ً
الخاصة باحتساب  الحسابية التكاليف. ويجدر بنا أيضا

 املكافآت وإيراد املبيعات.

7. .
ً
 خاصا

ً
العجز عن الوفاء بشروط القروض املصرفية. ويقول السيد سراج أنه ينوي إعادة  املخاطر املهمة التي تستدعي اهتماما

 التفاوض على شروط القروض املصرفية خالل هذه الفترة لتوفير بعض املرونة.

وتم ض التفصيل ببعتم استعراض خطة املراجعة التفصيلية مع املوظف املسؤول  استجابات املراجعة املناسبة للمخاطر التي تم التعرف عليها. .8

 تحديد بعض أوجه الكفاءة.
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إفصاحات القوائم املالية ونظرنا في ضرورة تقديم إفصاحات بتفحص قمنا   إفصاحات القوائم املالية. .9

 فيما إذا كان أي من اإلفصاحات قد تم تقديمها 
ً
إضافية أو معدلة. ونظرنا أيضا

 من ذلك. بطريقة قد تحجب الفهم السليم. ولم يتم التعرف على أي

النظر في مدى الحاجة إلى االستعانة بخبراء أو مستشارين متخصصين،  .10

في تطبيق اختبارات أدوات الرقابة مقارنة بتنفيذ اإلجراءات األساس، وفي و

الحاجة إلى إدخال عنصر املفاجأة في بعض اختبارات املراجعة، والعمل 

 الذي يمكن إنجازه بواسطة العميل.

االستعانة بخبير في تقنية املعلومات للنظر في املبيعات عبر اإلنترنت ثمة حاجة إلى 

. وتم تحديد موعد إلجراء زيارة في 
ً
وفي أدوات الرقابة على تقنية املعلومات عموما

 شهر ديسمبر خالل هذه الفترة.

 تفصيلية.تم تحديث خطط املراجعة العامة وال مهام فريق املراجعة وجدولة األعمال وفحص امللفات. .11

 20×2ديسمبر  8 التاريخ: توقيع// اإلعداد:

 20×3يناير  5 التاريخ: توقيع// :الفحص

  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 شركة كومار وشركاه مذكرة ترفق بامللف:

 بشركة كومار وشركاه. للتخطيط الرتباط املراجعة الخاص 20×2ديسمبر  8اجتمع فريق املراجعة )الشريك وكبار العاملين( بتاريخ 

 وقد ناقشنا ما يلي:

  ريال. 1،800وتم تحديد األهمية النسبية للتنفيذ بمبلغ  ريال بناًء على انخفاض األرباح واملبيعات. 2،500تم تخفيض األهمية النسبية الكلية إلى 

 إلى أمور عائلية. ومن  انصرف 
ً
  أال يكون عمل املسؤول عن مسك الدفاتر قد خضع ملراجعة كافية. املحتملتركيز السيد راج مؤخرا

ً
ويترك هذا للسيدة روبي قدرا

 من التحكم في األرقام 
ً
عنها. وأي أخطاء متعمدة أو غير متعمدة من جانب السيدة روبي قد تمر دون أن يتم اكتشافها. ويجدر التعامل مع التي تم التقرير كبيرا

 أثناء املراجعة.املهمة غش مخاطر المن ذلك على أنه 

 على قيام اإلدارة  قد يقع تحيز أو تجاوز من جانب اإلدارة لتجنب االلتزامات الضريبية أو تفادي مخالفة الشروط الخاصة بالقروض املصرفية. وقد جرت العادة

 بوضع تقديرات متحفظة. وتم تذكير فريق املراجعة باالنتباه إلى أي أمر قد يبدو غير معتاد.

 للمعامالت وأسعار املنتجات مع الطرف ذي العالقة، شركة دفتا.سن 
ً
 دقيقا

ً
 ولي اهتماما

 خطة املراجعة:

 للصعوبا 
ً
 من اإلدارة املساعدة في إعداد جداول معينة. ولكن نظرا

ً
ت التي واجهتها شركة تم تأكيد مناسبة التوقيت الذي تم اتباعه في آخر فترة وسنطلب مجددا

 لفترة املاضية في تزويدنا بالجداول املطلوبة في الوقت املحدد، فإننا سنقض ي كومار وشركاه خالل ا
ً
بعض الوقت خالل هذه الفترة مع السيدة روبي ونزودها أوال

 بنماذج لهذه الجداول لضمان فهمها ملا نحتاج إليه ولتواريخ التسليم املطلوبة.

 يع نطاق اإلجراءات في بعض املجاالت بناًء على املخاطر التي تم تقييمها، وتم االستغناء عن تم استعراض خطة املراجعة التفصيلية ببعض التفصيل. وتم توس

 تقييم املخاطر.في املجاالت التي انخفض فيها عدد من اإلجراءات األخرى 

  لعدم وجود إقرار 
ً
ات ستعجز اإلجراءات األساس بمفردها أن توفر قررنا أن تنفيذ اإلجراءات األساس سيكون أكثر كفاءة من تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، نظرا

 لها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.

 20×2ديسمبر  8 التاريخ: توقيع// اإلعداد:

 20×3يناير  5 التاريخ: توقيع// :الفحص
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 315، 240 كيفية التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية.

 

 1-8/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق 

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

طر
خا

امل
م 
يي
تق

 

 

 تنفيذ األنشطة املبدئية 
 لالرتباط

تحديد ما إذا كان سيتم قبول 

 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل
 خطاب االرتباط

 التخطيط للمراجعة
إعداد استراتيجية عامة للمراجعة 

 2وخطة للمراجعة

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 االستراتيجية العامة للمراجعة
 

التعرف على/تقييم مخاطر 

التحريف الجوهري من خالل فهم 

 املنشأة

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر

مخاطر األعمال والغش بما في ذلك املخاطر 

 املهمة

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة الداخلية ذات 

 الصلة

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها 

 على مستوى: * القوائم املالية    * اإلقرارات

 التعرف عليه -الخطر املالزم  .8
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 أهداف املعيار رقم الفقرة

 املراجع فيما يلي:تتمثل أهداف  240/10

 التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية بسبب الغش وتقييمها؛ )أ(

مة للتحريف الجوهري بسبب الغش، من خالل تصميم  )ب( قيَّ
ُ
الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن املخاطر امل

 استجابات مناسبة وتطبيقها؛

 للغش أو الغش املشتبه فيه املكتشف أثناء املراجعة. االستجابة بشكل مناسب )ج(

هدف املراجع هو التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها، سواًء كانت بسبب غش أو خطأ، على مستوى القوائم املالية  315/3

ثم توفير أساس لتصميم وتطبيق ومستوى اإلقرارات، من خالل فهم املنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة، ومن 

 استجابات ملخاطر التحريف الجوهري املقّيمة.

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه: 200/13

قبل املراجعة. ويتألف ذلك من مكونين، يتم خطر التحريف الجوهري: خطر أن تكون القوائم املالية محرفة بشكل جوهري  (أ)

 توضيحهما كما يلي على مستوى اإلقرارات:

،  قدتحريف لأو رصيد حساب أو إفصاح  تأحد اإلقرارات عن فئة معامال تعرض الخطر املالزم: قابلية  (1)
ً
يكون جوهريا

 ذات عالقة. في أية أدوات رقابةالنظر سواًء بمفرده أو عند اقترانه بتحريفات أخرى، وذلك قبل 

أو رصيد حساب أو إفصاح ما والذي  تخطر الرقابة: خطر أن التحريف الذي يمكن أن يحدث في إقرار عن فئة معامال  (2)

، سواًء بمفرده أو عند اقترانه بتحريفات أخرى، لن يتم منعه أو اكتشافه وتصحيحه في الوقت 
ً
 جوهريا

ً
قد يكون تحريفا

 املناسب عن طريق الرقابة الداخلية للمنشأة.

 اه:ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدن 240/11

الغش: تصرف متعمد يرتكبه فرد واحد أو أكثر من اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة أو املوظفين أو األطراف الثالثة، ينطوي على  (أ)

 تضليل للحصول على ميزة غير عادلة أو غير قانونية.

 تكابه.عوامل خطر الغش: أحداث أو ظروف تشير إلى وجود دوافع أو ضغوط الرتكاب الغش أو تيهئ الفرصة الر  (ب)

 ملعيار املراجعة ) 240/12
ً
 الحتمال أنه قد يوجد تحريف 200وفقا

ً
(، يجب على املراجع أن يحافظ على نزعة الشك املنهي طوال املراجعة، مدركا

جوهري بسبب الغش، بغض النظر عن خبرة املراجع السابقة فيما يتعلق بأمانة ونزاهة إدارة املنشأة واملكلفين بالحوكمة. )راجع: 

 (8، أ7الفقرتين أ

م بصحة السجالت والوثائق. ولكن إذا تبّينت حاالت أثناء  240/13 ِّ
ّ
ما لم يكن لدى املراجع سبب يدعوه لالعتقاد بخالف ذلك، فإنه قد يسل

 في مستند ما قد تم تعديلها ولكن دون اإل 
ً
 أو أن شروطا

ً
 ما قد ال يكون موثوقا

ً
فصاح عن املراجعة جعلت املراجع يعتقد بأن مستندا

 (9ذلك للمراجع، فيجب على املراجع إجراء املزيد من التحري. )راجع: الفقرة أ

( إجراء مناقشات بين أعضاء فريق االرتباط وقيام الشريك املسؤول عن االرتباط بتحديد األمور التي يجب 315يتطلب معيار املراجعة ) 240/15

املناقشات. ويجب أن تركز هذه املناقشات بشكل خاص على كيفية تعرض القوائم إبالغها إلى أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا في 

املالية الخاصة باملنشأة للتحريف الجوهري بسبب الغش، ومواضع مثل هذه التحريفات في القوائم املالية، بما في ذلك كيفية حدوث 

باط بأن اإلدارة واملكلفين بالحوكمة يتصفون باألمانة الغش. ويجب أن تتم هذه املناقشات دون مراعاة ملعتقدات أعضاء فريق االرت

 (11، أ10والنزاهة. )راجع: الفقرتين أ
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 يجب على املراجع أن يستفسر من اإلدارة عّما يلي: 240/17

تقييم اإلدارة لخطر أن القوائم املالية قد تكون محرفة بشكل جوهري بسبب الغش، بما في ذلك طبيعة هذه التقييمات ومداها  (أ)

 (13، أ12ومعدل تكرارها؛ )راجع: الفقرتين أ

آلية اإلدارة للتعرف على مخاطر الغش في املنشأة واالستجابة لها، بما في ذلك أي مخاطر معينة من مخاطر الغش قامت اإلدارة  (ب)

ل أن تنطوي على بالتعرف عليها أو تم لفت نظرها إليها، أو فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات التي من املحتم

 (14خطر الغش؛ )راجع: الفقرة أ

 تواصل اإلدارة، إن حدث، مع املكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بآلياتها للتعرف على مخاطر الغش في املنشأة واالستجابة لها؛ (ج)

 تواصل اإلدارة، إن حدث، مع املوظفين فيما يتعلق بوجهات نظرها حول ممارسات العمل والسلوك األخالقي. (د)

يجب على املراجع أن يستفسر من اإلدارة واملوظفين اآلخرين داخل املنشأة، عند االقتضاء، لتحديد ما إذا كان لديهم علم بأي غش  240/18

 (17أ–15فعلي أو مشتبه فيه أو مزعوم يؤثر على املنشأة. )راجع: الفقرات أ

أو غير املتوقعة التي تم التعرف عليها من خالل اإلجراءات التحليلية، بما في يجب على املراجع تقويم ما إذا كانت العالقات غير املعتادة  240/22

 ذلك تلك املرتبطة بحسابات اإليرادات، قد تشير إلى وجود مخاطر للتحريف الجوهري بسبب الغش.

تحريف جوهري بسبب الغش.  يجب على املراجع أن ينظر فيما إذا كانت املعلومات األخرى التي حصل عليها تشير إلى مخاطر وجود 240/23

 (22)راجع: الفقرة أ

ا يجب على املراجع تقويم ما إذا كانت املعلومات التي تم الحصول عليها من إجراءات تقييم املخاطر األخرى التي تم تنفيذها وما يتعلق به 240/24

قد ال تعني بالضرورة وجود غش، إال أنها من أنشطة تشير إلى وجود عامل أو أكثر من عوامل خطر الغش. ورغم أن عوامل خطر الغش 

 في الظروف التي شهدت حدوث غش، ولذلك فإنها قد تشير إلى مخاطر وجود تحريف جوهري بسبب الغش. )راجع: الفقرات 
ً
توجد غالبا

 (27أ–23أ

يئتها وتقييم مخاطر التحريف الجوهري يجب على املراجع أن ُيضّمن في توثيقه ألعمال املراجعة، فيما يتعلق بفهم املراجع للمنشأة وب 240/44

 ملتطلبات معيار املراجعة )
ً
 (، ما يلي:315وفقا

 القرارات املهمة التي تم التوصل إليها أثناء املناقشة بين أعضاء فريق االرتباط، فيما يتعلق بقابلية تعّرض القوائم املالية للتحريف (أ)

 الجوهري بسبب الغش؛

 الغش، التي تم التعرف عليها وتم تقييمها، على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات.مخاطر التحريف الجوهري بسبب  (ب)

 يجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم ملا يلي: 315/11

عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية والخارجية األخرى ذات الصلة، بما في ذلك إطار التقرير املالي املنطبق. )راجع: الفقرات  (أ)

 (30أ–25أ

 طبيعة املنشأة، بما في ذلك: (ب)

 عملياتها؛ (1)

 هياكل امللكية والحوكمة بها؛ (2)

 أنواع االستثمارات التي تقوم بها املنشأة والتي تخطط للقيام بها، بما في ذلك االستثمارات في املنشآت ذات الغرض الخاص؛ (3)

املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات الهيكل التنظيمي للمنشأة وطريقة تمويلها، وذلك لتمكين املراجع من فهم فئات  (4)

 (35أ–31املتوقعة في القوائم املالية. )راجع: الفقرات أ

م املراجع ما إذا كانت السياسات  (ج) اختيار املنشأة للسياسات املحاسبية وتطبيقها، بما في ذلك أسباب التغيير فيها. ويجب أن ُيقّوِّ

ار التقرير املالي املنطبق والسياسات املحاسبية املستخدمة في الصناعة ذات املحاسبية للمنشأة مناسبة ألعمالها ومتسقة مع إط

 (36الصلة. )راجع: الفقرة أ

أهداف واستراتيجيات املنشأة ومخاطر األعمال ذات الصلة التي قد تؤدي إلى ظهور مخاطر التحريف الجوهري. )راجع: الفقرات  (د)

 (43أ–37أ

 (49أ–44)راجع: الفقرات أقياس وفحص األداء املالي للمنشأة.  (ه)
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 نظرة عامة 1 /8

 ال يتجزأ عن، أساس املراجعة. ويستند هذا إلى إجراءات املراجع لفهم املنشأة وبيئتهاهو التعرف على املخاطر إن 
ً
ل جزءا

ّ
فهم راسخ للمنشأة، قد التوصل إلى دون و . هاويشك

تزايد، فسيكون من املهم للمراجع معرفة أن مبيعات الصناعة ككل كانت تواجه في الواقع  فيتفوت املراجع عوامل خطر معينة. وعلى سبيل املثال، إذا كانت مبيعات العميل 

.
ً
 حادا

ً
 هبوطا

الخطر، ثم تقييم ما إذا كان من املمكن أن ينتج عنها تحريف جوهري في القوائم املالية. ويوفر هذا ويتمثل هدف مرحلة تقييم املخاطر أثناء املراجعة في التعرف على مصادر 

 األقل خطورة.للمراجع املعلومات التي يحتاج إليها لتوجيه جهود املراجعة نحو املجاالت التي يرتفع فيها خطر التحريف الجوهري، وصرفها عن املجاالت 

 إلى جزأين منفصلين: وتنقسم مرحلة تقييم املخاطر

 التعرف على املخاطر )التساؤل عن األمور التي قد تسير على نحو خاطئ(؛ 

 .)تقييم املخاطر )تحديد أهمية كل خطر 

 وسيتم تناول موضوع تقييم املخاطر في الفصل التاسع من الجزء الثاني. 

 ويوضح الشكل أدناه آلية التعرف على املخاطر.

 1-8/1الشكل 
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 يوجد صنفان رئيسيان من املخاطر:

 خطر األعمال؛ 

 .خطر الغش 

 املخاطر التعرف على

ما األمور التي قد تسير على نحو خاطئ وتؤدي إلى تحريف في 

 القوائم املالية؟

 

 

 

إعداد قائمة بعوامل خطر األعمال والغش التي تم التعرف 

 (5-1عليها )

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر 

أهداف املنشأة والعوامل الخارجية وطبيعة املنشأة والسياسات املحاسبية 

 األداء والرقابة الداخليةومقاييس 

1 2 3 4 5 

 نقاط يلزم مراعاتها

، تعرف على املخاطر
ً
 أوال

. ويلزم تجنب امليل إلى افتراض عدم وجود مخاطر ذات صلة، بسبب صغر حجم املنشأ
ً
ة، أو افتراض أن مخاطر ال يمكن تقييم املخاطر التي لم يتم التعرف عليها أوال

ستكون هي نفسها الخاصة بالفترة السابقة. فقد توجد اآلن مخاطر جديدة، وربما تكون طبيعة/أهمية بعض املخاطر التي تم التعرف عليها في التحريف الجوهري 

 السابق قد تغيرت.

 بعد االرتباط األول، ركز على التغيرات التي حدثت منذ الفترة السابقة

 من البدء من جديد. وسيوفر هذا الوقت، ويركز 1-8/7ي كل مصدر من مصادر الخطر الستة )انظر الشكل بعد االرتباط األول، يتم التركيز على ما قد تغير ف
ً
( بدال

 على طبيعة وتأثير املخاطر الجديدة التي قد تكون موجودة اآلن وعلى التغيرات في املخاطر التي سبق التعرف عليها. االهتمام
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واالختالف بين خطر األعمال وخطر الغش هو أن خطر الغش ينتج عن التصرفات املتعمدة لألشخاص. وهذا موضح في الشكل التالي.

1-8/2الشكل 

نظام محاسبي جديد حالة عدم تأكد )إذ قد تقع . وعلى سبيل املثال، يترتب على استخدام في آٍن واحديكون الخطر خطر أعمال وخطر غش قد في حاالت عديدة،  ملحوظة:

 على أنه من مخاط
ً
ر الغش، ألن أحد أخطاء أثناء تعلم املوظفين على النظام الجديد( وسُيصنف هذا على أنه خطر أعمال. ومع ذلك، فإنه قد يتم تصنيفه أيضا

 القوائم املالية.اختالس األصول أو التالعب في يقوم باملوظفين قد يستغل حالة عدم التأكد ل

 خطر األعمال

 ال تقتصر فحسب على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية. وتنتج مخاطر األعمال عن حاالت أو أ
ً
حداث أو ظروف أو تصرفات يشمل مصطلح "خطر األعمال" أمورا

 على قدرة املنشأة على تحقيق أهدافها وتنفي
ً
 وضع األهداف واالستراتيجيات غير املناسبة.أو حاالت تقاعس مهمة يمكن أن تؤثر سلبا

ً
 ذ استراتيجياتها. وقد يشمل هذا أيضا

 األحداث التي تنشأ 
ً
ن:عأو اإلخفاق في إدراك الحاجة إلى التغيير. وقد ينشأ التغيير، على سبيل املثال،  ،أو التعقيد ،ن التغييرعويشمل خطر األعمال أيضا

 أو الفشل املحتمل لتطوير منتجات جديدة؛ 

 عدم كفاية األسواق، حتى في حال النجاح في تطوير املنتجات الجديدة؛ أو 

  سمعة املنشأة.تمس عنها التزامات وأضرار  تنتجالعيوب في املنتجات التي قد 

 خطر الغش

يتعلق خطر الغش بأحداث أو ظروف تشير إلى وجود دوافع أو ضغوط الرتكاب الغش أو تيهئ الفرصة الرتكابه.

بالتعرف على جميع املراجع لعوامل خطر األعمال والغش إلى زيادة احتمالية التعرف على مخاطر التحريف الجوهري. ولكن ال توجد مسؤولية على املراجع تلزمه  ويؤدي فهم

 مخاطر األعمال املحتملة وتقييمها.
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 للتعرف على  الخطوة األولى في آلية تقييم املخاطر هي جمع )أو
ً
 مهما

ً
 مرجعيا

ً
تحديث( أكبر قدر ممكن من املعلومات ذات الصلة عن املنشأة. وتوفر هذه املعلومات إطارا

 عوامل الخطر املحتملة وتقييمها.

املراجع بمصادر املعلومات الداخلية. ثم  ويمكن الحصول على املعلومات املتعلقة باملنشأة وبيئتها من مصادر داخلية وخارجية على السواء. وفي العديد من الحاالت، يبدأ

املتعلقة بالظروف االقتصادية  يمكن التحقق من اتساق هذه املعلومات مع املعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية مثل بيانات االتحادات التجارية والبيانات

 ضح الشكل التالي بعض مصادر املعلومات املحتملة املتاحة.العامة، وهو ما يمكن الحصول عليه في الغالب من شبكة اإلنترنت. ويو 
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 القوائم املالية

 امليزانيات

 التقارير

 مقاييس األداء

 اإلقرارات الضريبية

 السياسات املحاسبية املستخدمة

 االجتهادات والتقديرات

 املعلومات على شبكة اإلنترنت

 املعلومات الخاصة بالصناعة

 التنافس ي للمنشأةالذكاء 

 وكاالت التصنيف االئتماني

 الدائنون 

 الجهات الحكومية

 وسائل اإلعالم وغيرها من األطراف الخارجية

 الرؤية والقيم واألهداف واالستراتيجيات

 الهيكل التنظيمي

 التوصيفات الوظيفية

 ملفات املوارد البشرية

 مؤشرات األداء

 أدلة السياسات واإلجراءات

 على شبكة اإلنترنتاملعلومات 

 بيانات االتحادات التجارية

 التوقعات الخاصة بالصناعة

 الجهات الحكومية

 املقاالت اإلعالمية

 املصادر الداخلية املصادر الخارجية

ت املالية
املعلوما

 
ت غير املالية

املعلوما
 

 نقاط يلزم مراعاتها

 من مصادر املعلومات الرئيسية التي ُيغفل عنها 
ً
في الغالب على معلومات ثمينة عن تلك امللفات تحتوي و ملفات أوراق عمل املراجع من ارتباطات الفترات السابقة.  كثيرا

 أمور مثل:

 االعتبارات أو القضايا التي يلزم تناولها عند التخطيط للمراجعة في الفترة الحالية؛

 ؛هاومصدر ، تقويم التعديالت واألخطاء غير املصححة املحتملة

 مجاالت الخالفات املتكررة، مثل االفتراضات املستخدمة إلجراء التقديرات املحاسبية؛

 املجاالت التي يبدو أنها معرضة للخطأ؛

 األمور التي تمت إثارتها في اتصاالت املراجع مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة.

 اطر التي تمت قبل قبول االرتباط أو االستمرار فيه كجزء من فهم فريق املراجعة للمنشأة.ويمكن استخدام املعلومات التي تم الحصول عليها من إجراءات تقييم املخ
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 إجراءات تقييم املخاطر 4 /8

الثامن من الجزء تي تم تناولها في الفصل بناًء على املعلومات التي تم الحصول عليها فيما يتعلق باملنشأة، يكون املراجع اآلن في وضع يتيح له تصميم إجراءات تقييم املخاطر ال

 األول. ويتم تصميم هذه اإلجراءات الكتساب وتوثيق فهم للمنشأة وبيئتها، بما فيها الرقابة الداخلية.

 وينتظم نطاق الفهم املطلوب من املراجع للتعرف على املخاطر في ستة مجاالت رئيسية، كما يلي:

 1-8/4 الشكل

 

نهي. ويكون هذا الفهم أقل مما لدى اإلدارة فيما يتعلق بإدارة املنشأة. وقد تم تناول املحكم تخضع للوُيعد مدى كفاية املعلومات املطلوبة من املراجع )عمق الفهم( مسألة 

الداخلية ذات الصلة باملراجعة، في الفصل الخامس من الجزء األول والفصل الرابع والحادي عشر والثاني القسم األخير )"و" في الشكل أعاله(، الذي يتعلق بأدوات الرقابة 

 عشر من الجزء الثاني.

 ويحقق التوصل إلى فهم لطبيعة املنشأة وبيئتها، بما فيها الرقابة الداخلية، عدة فوائد موضحة في الشكل أدناه.

  

 أ. العوامل الخارجية

 ب. طبيعة املنشأة

 السياسات املحاسبية ج.

 د. أهداف واستراتيجيات املنشأة

 ه. قياس/ مراجعة األداء املالي

و. الرقابة الداخلية ذات الصلة 

 باملراجعة

 طبيعة الصناعة

 البيئة التنظيمية

 إطار التقرير املالي

 العمليات التشغيلية واملوظفون الرئيسيون 

 امللكية والحوكمة

 التنظيمي والتمويل االستثمارات والهيكل

 االختيار والتطبيق

 أسباب التغيير

 مدى مناسبتها للمنشأة

 خطط واستراتيجيات العمل

 اآلثار واملخاطر املالية املتحملة

 األمور التي يتم قياسها

 املسؤولون عن مراجعة النتائج املالية

 آليات العمل وأدوات الرقابة ذات الصلة

 مستوى املنشأةللتخفيف من املخاطر على 

 وعلى مستوى املعامالت
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ً
 مرجعيا

ً
 يوفر إطارا

الفوائد املتحققة من فهم 

 املنشأة

 التعرف على املخاطر ووضع االستجابات

  املتعلقة بتقييمات املخاطر.املهنية اتخاذ األحكام 

 .وضع االستجابات املناسبة ملخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها في القوائم املالية 

  السادس(.تحديد األهمية النسبية )راجع الجزء الثاني، الفصل 

 .وضع التوقعات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات التحليلية 

 .تصميم/تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية لتخفيض خطر املراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها 

  إفادات تقويم مدى كفاية/مناسبة أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها )على سبيل املثال، مناسبة االفتراضات املستخدمة و

 اإلدارة املكتوبة والشفوية(.

 القوائم املاليةتفحص 

 .تقييم اختيار وتطبيق اإلدارة للسياسات املحاسبية 

 .النظر في مدى كفاية العرض العادل )عند االقتضاء( لإلفصاحات في القوائم املالية 

  العالقة، أو الترتيبات التعاقدية غير املعتادة تحديد مجاالت املراجعة الجديرة باهتمام خاص )مثل املعامالت مع األطراف ذات

 أو املعقدة، أو استمرارية املنشأة، أو املعامالت غير املعتادة(.
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 (.1-8/5الالزمة لفهم املنشأة )انظر الشكل أصلها إلى واحد أو أكثر من املجاالت الستة يرجع ينشأ الخطأ والغش في القوائم املالية عن عوامل خطر 

سوء تفسير نظام الضريبة، ومن أمثلة ذلك فرض ضريبة جديدة ومعقدة على املنشأة. وسيمثل هذا عامل خطر خارجي. وخطر التحريف الذي قد يوجد في القوائم املالية هو 

جدير بالذكر أن مصدر )أو سبب( الخطر هو الضريبة الجديدة التي تؤثر على املنشأة، وليس و  مما يؤدي إلى عدم صحة احتساب الضريبة واجبة الدفع واملبلغ املستحق.

 لعامل الخطر. ونتيجة للضريبة الجديدة، يرتفع خطر الخطأ في االحتساب.
ً
 الخطأ في احتسابها، وهو ما ُيعد أثرا

عد مصادر محتملة لل
ُ
 خطر.ويوضح الشكل التالي مجاالت الفهم الستة الالزمة التي ت

 بجانب محدد في القوائم املالية. فعلى سبيل املثال، قد يؤدي التراجع االقتصادي إلى تحريفات
ً
في جوانب عديدة في القوائم املالية  وُيالحظ أن مصادر الخطر ال تتعلق دائما

 على مصدر الخطوخالفهمثل املخزون واملبالغ املستحقة التحصيل واملبيعات 
ً
 لذلك ر ثم يتم التعرف على الجوانب التي قد تحدث فيها تحريفات . لذا، يتم التعرف أوال

ً
في تبعا

 القوائم املالية.

  

 نقاط يلزم مراعاتها

. ومن املهم االستمرار في 
ً
التعرف على املنشأة طوال املراجعة، إن التوصل إلى فهم للمنشأة ليس مهمة منعزلة يمكن إنجازها في وقت مبكر أثناء املراجعة ثم تركها جانبا

 طر.اخمواالنتباه الدائم لعوامل الخطر التي لم يتم التعرف عليها في السابق أو عند ضرورة تحديث التقييم األصلي لل
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محددة في القوائم املالية(. جوانبعلى لكن بدون التأثير الواقع و وموضح فيما يلي أمثلة ملصادر الخطر )

2-8/5الشكل 

مصادر خطر األعمال والغش

األهداف واالستراتيجيات غير املناسبة أو غير الواقعية أو املبالغ فيها.  واستراتيجياتهاأهداف املنشأة 

 .املنتجات أو الخدمات الجديدة، أو االنتقال إلى مسارات عمل جديدة

 .الدخول في مجاالت عمل/معامالت تقل فيها خبرة املنشأة

 .عدم االتساق بين تقنية املعلومات واستراتيجيات العمل

 .االستجابة إلى النمو أو التراجع السريع في املبيعات بما قد يجهد نظم الرقابة الداخلية ومهارات األفراد

 .استخدام ترتيبات تمويل معقدة

 .إعادة الهيكلة املؤسسية

 .املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة

الحكومية.حالة االقتصاد والتغيرات في اللوائح   العوامل الخارجية

 .تراجع الطلب على منتجات أو خدمات املنشأة

 .اللوائح شديدة التعقيد

 .التغيرات في الصناعة

 .)عدم القدرة على الحصول على املوارد الالزمة )املواد أو املوظفين املهرة

 .التخريب املتعمد ملنتجات أو خدمات املنشأة

  فرض القيود
ُ
على توفر رأس املال واالئتمان.التي ت
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 ضعف الثقافة والحوكمة املؤسسية.  طبيعة املنشأة

 .عدم كفاءة األفراد في املناصب العليا 

 ين.يين، بما في ذلك رحيل املدراء التنفيذيين الرئيسيالتغييرات في املوظفين الرئيس 

  أو الهيكل التنظيمي أو املنتجات.التشغيلية التعقيد في العمليات 

 تي قد تؤدي إلى التزامات ومخاطر تتعلق بالسمعة.العيوب في املنتجات أو الخدمات ال 

 .)عدم إدراك الحاجة إلى التغيير )املهارات املطلوبة أو التقنية 

 .تلك التي ال تقوم اإلدارة بعالجها 
ً
 مواطن الضعف في الرقابة الداخلية، خاصة

 .ضعف العالقات مع املمولين الخارجيين، مثل املصارف 

  ية والسيولة، بما في ذلك فقدان العمالء املهمين.القضايا املتعلقة باالستمرار 

 .تركيب نظم جديدة فيما يتعلق بالتقرير املالي 

 عدم استخدام اإلدارة مقاييس أداء لتقييم أداء املنشأة وتحقيق أهدافها.   مؤشرات األداء

 .التالعب في البيانات املالية لتحقيق مستهدفات األداء 

  أو اتخاذ التصرفات التصحيحية.التشغيلية عدم استخدام املقاييس لتحسين العمليات 

 عدم االتساق في تطبيق السياسات املحاسبية.  السياسات املحاسبية

 .االستخدام غير املناسب للسياسات املحاسبية 

 اليومية.التشغيلية عدم كفاية إشراف اإلدارة على العمليات   الرقابة الداخلية

  وإعداد املعلومات املحاسبية مثل  ،والغش ،نشطة مثل املوارد البشريةاألضعف أو عدم وجود أدوات رقابة شاملة على

 التقديرات والتقارير املالية.

 .ضعف أو عدم وجود أدوات رقابة على املعامالت مثل اإليرادات واملشتريات واملصروفات والرواتب 

 .سوء حماية األصول 

 خطر الغش 6 /8

على تضليل للحصول على ميزة مصطلح "الغش" إلى أي تصرف متعمد يرتكبه فرد واحد أو أكثر من اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة أو املوظفين أو األطراف الثالثة، ينطوي يشير 

 غير عادلة أو غير قانونية.

مة بلفظ "غش اإلدارة". وُيشار إلى الغش الذي يتورط فيه موظفو املنشأة فقط بلفظ وُيشار إلى الغش الذي يتورط فيه واحد أو أكثر من أفراد اإلدارة أو املكلفين بالحوك

 "غش املوظفين". وفي أي من الحالتين، قد يكون هناك تواطؤ من داخل املنشأة أو مع أطراف ثالثة من خارج املنشأة.

 ويوضح الشكل التالي أنواع وخصائص الغش.
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 أنواع وخصائص الغش 7 /8

 داخل املنشأة، فإنه يميل ألن يكون أكثر خطورة )وأن ينطوي على مبالغ نقدية أكبر( في حال تورط اإلدارة العليا.رغم أن الغش قد ُيرتكب على أي مستوى 

 ومن بين الظروف الرئيسية التي تخلق بيئة مواتية للغش:

 عدم فاعلية الحوكمة املؤسسية؛ 

 عدم تولي اإلدارة لزمام القيادة وضعف "نهج اإلدارة العليا"؛ 

 األداء املالي؛ لتحسينفز التي يتم تقديمها ارتفاع الحوا 

 الضرائب أو املصروفات األخرى التي تعتبر مرتفعة للغاية أو مرهقة؛ 

 التعقيد في قواعد املنشأة ولوائحها وسياساتها؛ 

 عدم واقعية التوقعات من جانب املصارف أو املستثمرين أو غيرهم من أصحاب املصلحة؛ 

 من؟

 ملاذا؟

 كيف؟

 ما الحجم؟

 التالعب في القوائم املالية
)
ً
 )التقرير عن األرباح بمستوى أعلى/أقل مما حدث فعليا

 املالك واإلدارة املوظفون 

الشخصية )الحصول  ةاملنفع

على مكافآت بناًء على األداء 

 التسترأو إخفاء الخسائر أو 
 على سرقة األصول(

عامالت على نحو املتسجيل 
أو غير صحيح والتواطؤ زائف 

والتالعب في السياسات 
مواطن املحاسبية واستغالل 

الضعف في أدوات الرقابة 
 الداخلية

 في الغالب لكنه قد 
ً
أصغر حجما

يتراكم بشكل كبير بمرور الوقت 
 إذا لم يتم اكتشافه

الشخصية )التوفير في  ةفعاملن

الضرائب أو بيع األعمال بأسعار 

 (آتمضخمة أو دفع مكاف

غاية )االستمرار في التبرير 

، الحفاظ على الوظائف، العمل

الحفاظ على التمويل، خدمة 

 املجتمع(

تجاوز أدوات الرقابة الداخلية 
واملعامالت الزائفة/غير 

الصحيحة والتواطؤ والتالعب 
في السياسات املحاسبية 

واستغالل مواطن الضعف في 
 الرقابة الداخلية

 ملنصب كبير في الغالب 
ً
نظرا

اإلدارة داخل املنشأة ومعرفتها 
 بأدوات الرقابة الداخلية

 اختالس األصول 
 تحويل األصول إلى االستخدام الشخص ي()

 املالك واإلدارة املوظفون 

املنفعة الشخصية أو 
 ملساعدة شخص آخر

سرقة املخزون أو األصول 
والتواطؤ واستغالل الضعف في 

 الداخليةأدوات الرقابة 

يعتمد في الغالب على مدى 
الحاجة في كل موقف بعينه. 

 لكن من 
ً
وقد يكون صغيرا

املحتمل أن يزيد حجمه إذا لم 
 يتم اكتشافه سريعا

املنفعة الشخصية أو 
 ملساعدة شخص آخر

تجاوز أدوات الرقابة الداخلية 
وسرقة املخزون أو األصول 

والتواطؤ واستغالل الضعف في 
 الرقابة الداخليةأدوات 

يعتمد في الغالب على مدى 
الحاجة في كل موقف بعينه. 

، فمن 
ً
وحتى إذا بدأ صغيرا

املحتمل أن يزيد حجمه إذا لم 
 يتم اكتشافه سريعا

 نقاط يلزم مراعاتها

ؤدي العديد من مصادر الخطر إلى ظهور كل من خطر ي قدو خطر أعمال أو خطر غش أو كليهما. ُيعد فيما يخص كل عامل خطر يتم التعرف عليه، ُينظر فيما إذا كان 

 ألح
ً
 غش.الد األفراد الرتكاب األعمال وخطر الغش. فعلى سبيل املثال، قد يؤدي حدوث تغيير في املحاسبين إلى حدوث أخطاء )خطر أعمال(، ولكنه قد يوفر فرصة أيضا
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 توقعة في األرباح؛االنخفاضات أو التحوالت غير امل 

 عدم واقعية مستهدفات امليزانية التي يتعين على املوظفين تحقيقها؛ 

  تغييرات تنظيمية.حدوث عدم كفاية الرقابة الداخلية، وبخاصة عند

دارة العليا بفعل كل ما هو صائب. بناًء على ما تقدم، فإن أداة الرقابة الداخلية األكثر فاعلية في مواجهة الغش ستكون االلتزام القوي من جانب املكلفين بالحوكمة واإل 

 بعد يوم. اإلعالنقيم املنشأة التي يتم  فيويتجلى ذلك 
ً
 كان حجمها. عنها وااللتزام بأخالقيات العمل التي تتشكل يوما

ً
 وينطبق هذا على جميع املنشآت أيا

 مثلث الغش 8 /8

غالب دالالت على وجود الغش. ويشير املحاسبون القضائيون في العند تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر، يلزم أعضاء فريق املراجعة النظر في وجود األحوال الثالثة التي توفر في 

 نظر الشكل أدناه( ألنه في وجود جميع هذه األحوال الثالثة يرتفع للغاية احتمال حدوث الغش.الغالب إلى هذه األحوال بلفظ "مثلث الغش" )ا

وهذه األحوال هي:

 الضغوط •

ة )مثل تحمل ديون شخصية كبيرة أو الوفاء بتوقعات املحللين أو املصارف بشأن تحقيق األرباح( لحَّ
ُ
مع يصعب مشاركتها التي  تنشأ في الغالب بسبب االحتياجات امل

 .الغير

 الفرص •

 
ً
دون أن يتم اكتشافه.قد يمر الغش أن ب قد يخلق في الغالب ضعف الثقافة املؤسسية وعدم كفاية إجراءات الرقابة الداخلية ثقة

 التبريرات •

كبيرة" أو "أنني آخذ فقط ما التبرير هو االعتقاد بعدم ارتكاب الغش في الواقع. ومثال ذلك أن يبرر مرتكب الغش ذلك لنفسه بحجة "أن هذه ليست مشكلة 

 استحقه".

1-8/8الشكل 

م لوعلى سبيل املثال، قد  ُينظر ف ،عمال ورقيةأدون وجود و كانت املعاملة نقدية فقط . وإذا ائهصدقأحد ألبناء ملحق كبير ملنزل عرض ملنشأة في قطاع البناء لمدير املالك ُيقدَّ

 :اآلتية في األحوال الثالثة

 " على املدير املالك لتقليل الضرائب التي كان سيتم دفعها.ضغوطقد تكون هناك " 

 وعدم تسجيل اإليراد الناتج عن البيع. ات" للمدير املالك لتجاوز أدوات الرقابة الداخلية املطبقة على إثبات اإليرادفرصة" توجد

  أن املدير املالك يدفع بالفعل ضرائب كثيرة.التبرير" قد يكون " 

.من غير املرجح أن يتم البيع األحوال الثالثة، فهذه في حال عدم وجود أي من  ملحوظة:
ً
 نقدا



 اإلرشادات العملية – الثانيالجزء  ،عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة يدليل استخدام املعايير الدولية للمراجعة ف

 

80 

 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 .املوضحة أدناهالثالثة  مصادر خطر الغش وُينظر في

 2-8/8الشكل 

 مصادر خطر الغش

افع والضغوط لتهديدات بسبب الظروف االقتصادية أو الظروف الخاصة بالصناعة أو الظروف التشغيلية  األرباحض االستقرار املالي أو تعر    الدو

 للمنشأة.

  أطراف ثالثة أو من املكلفين بالحوكمة )مثل قبل على اإلدارة للوفاء بمتطلبات أو لتحقيق توقعات من  شديدةوجود ضغوط

 لك(.مستهدفات األرباح أو االلتزام بلوائح بيئية مرهقة أو ما إلى ذ

  النقدية األموال قد تؤدي االلتزامات املالية الشخصية إلى فرض ضغوط على اإلدارة أو املوظفين الذين لهم إمكانية الوصول إلى

 أو األصول األخرى املعرضة للسرقة الختالس تلك األصول.

  ومثال ذلك: النقدية أو األصول األخرى.األموال العالقات السلبية بين املنشأة واملوظفين الذين لهم إمكانية الوصول إلى 

 و متوقعة؛أمعروفة التي تكون تسريح املوظفين املستقبلية لعمليات ال –

 التغييرات الحديثة أو املتوقع حدوثها في رواتب املوظفين وخطط منافعهم؛ –

 عدم اتساق الترقيات أو الرواتب أو املكافآت األخرى مع التوقعات. –

 بسبب األداء املالي للمنشأة )مثل املصالح املالية  اتالشخص ي لإلدارة أو املكلفين بالحوكمة لتهديد احتمال تعرض املوقف املالي

 واألجور والضمانات وخالفه(.

اقف السلوكية والتبريرات  التبريرات املو

 :اهتمام اإلدارة باستخدام وسائل غير مناسبة ألجل 

 ضريبية؛تخفيض األرباح املقرر عنها ألسباب ذات دوافع  –

لوفاء بمستهدفات لزيادة مبيعات املنشأة، أو لزيادة األرباح املقرر عنها لتجنب مخالفة شروط القروض املصرفية، أو  –

 .ةف ثالثاطر أ حددتها

 .سلوك املوظفين الذي يشير إلى استيائهم أو عدم رضاهم على املنشأة 

 .ضعف القيم األخالقية لإلدارة العليا 

 بعض املوظفين. على سبيل املثال، عدم اتخاذ إجراء تأديبي عند إدانة أحد املوظفين بالسرقة. تساهل اإلدارة مع سرقات 

 .عدم إنفاذ اإلدارة لقيم املنشأة أو معاييرها األخالقية 

 .تجاهل اإلدارة للحاجة إلى متابعة املخاطر املتعلقة باختالس األصول أو الحد منها 

اقف السلوكية  املو

  ادعاءات بارتكابها للغش.وجود ألنظمة واللوائح، أو لقيام اإلدارة بمخالفة اوجود سوابق معروفة 

 .ظهور تغيرات في سلوك اإلدارة أو نمط حياتها مما قد يدل على حدوث اختالس لألصول 

  وما إلى التي يقدمها كبار املدراء )مثل تضخيم حسابات املصروفات وارتكاب سرقات بمبالغ صغيرة السيئة النماذج األخالقية

 ذلك(.

  دوات الرقابة املوجودة.أل اإلدارة تجاوز 

 .إخفاق اإلدارة في اتخاذ التصرف التصحيحي املناسب بشأن أوجه القصور املعروفة في الرقابة الداخلية 

 .عدم قيام املدير املالك بالتمييز بين املعامالت الشخصية والتجارية 

 بين املساهمين في منشأة مقفلة. اتالخالف 

 عد، أو تكاد تكون، غير مناسبةمحاسبة طريقة والت املتكررة من جانب اإلدارة لتبرير املحا
ُ
 على أساس األهمية النسبية. ت

 .توتر العالقة بين اإلدارة واملراجع الحالي أو السابق 
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 تعرض األصول لالختالس قابلية الفرص

 .مبالغ نقدية كبيرة في الخزينة أو قيد املعالجة 

 الحجم أو ذات قيمة مرتفعة أو عليها طلب كبير. بنود مخزون صغيرة 

  أو رقائق الحاسب.أحجار املاس أصول قابلة للتحويل بسهولة، مثل السندات لحاملها أو 

 .آالت ومعدات صغيرة الحجم أو قابلة للتداول أو ال تحمل عالمات ملكية مميزة 

 عدم كفاية أدوات الرقابة الداخلية

  بالحوكمة على آليات اإلدارة الخاصة بالتعرف على مخاطر الغش واالستجابة لها.عدم كفاية إشراف املكلفين 

 .عدم كفاية الفصل في الواجبات أو عمليات التحقق 

 .عدم كفاية اإلشراف على نفقات اإلدارة العليا 

 .عدم كفاية إشراف اإلدارة على املوظفين املسؤولين عن األصول 

  األفراد املتقدمين لشغل الوظائف التي لها إمكانية الوصول إلى األصول. فرز عدم كفاية 

  باألصول. الخاصةعدم كفاية حفظ السجالت 

  املعامالت واعتمادها.تنفيذ التصريح ب أنشطةعدم كفاية 

 .عدم كفاية تدابير الحماية املادية للنقد أو االستثمارات أو املخزون أو العقارات واآلالت واملعدات 

 إجراء مطابقات كاملة، وفي الوقت املناسب، لألصول. عدم 

  ،لبضائع املرتجعة(.قيد إثبات املستحقات عن اعدم وجود توثيق مناسب وفي حينه للمعامالت )على سبيل املثال 

 .عدم وجود إجازات إجبارية للموظفين الذين يتولون وظائف رقابية رئيسية 

  ،ما يتيح ملوظفي تقنية املعلومات ارتكاب االختالس.عدم كفاية فهم اإلدارة لتقنية املعلومات 

  م الخاصة بحداث األ  تعدم كفاية أدوات الرقابة على الوصول إلى السجالت اآللية، بما في ذلك أدوات الرقابة على سجال
ُ
ُنظ

 الحاسب وفحصها.

 أدوات الرقابة على عمل اإلدارة في إعداد اإلفصاحات. عدم كفاية 

 مجاالت ضعف خاصة

 .تقديرات اإلدارة وإثبات اإليرادات واستخدام قيود اليومية واملعامالت مع األطراف ذات العالقة وما إلى ذلك 

 

على عوامل لخطر الغش تتعلق بعنصر واحد أو أكثر من عناصر املثلث. ولكن تقل احتمالية أن يتعرف أي ، على دورهم ومنصبهم في فريق املراجعةقد يتعرف املراجعون، بناًء 

 
ً
تائج التي يتوصل إليها طوال . ولهذا، فإنه من املهم لفريق املراجعة أن يناقش باستمرار الن)الفرص والضغوط والتبريرات( مراجع بمفرده على جميع األحوال الثالثة معا

 االرتباط.

 داخل فريق املراجعة.التي تتم ويوضح الشكل أدناه فوائد املناقشات 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 
ً
. وهو يستلزم إخفاء  يكون ارتكاب الغش متعمدا

ً
 طريق البحث عن األنماطعلومات عن املراجع وتعمد تقديم إفادات مضللة. وعليه، فإن الغش يتم اكتشافه عن املدائما

. السائدة
ً
 فيما قد ُيعد مبالغ نقدية صغيرة جدا

ً
 وحاالت الشذوذ واالستثناءات، غالبا

و أن يحدد عدم صحة ومن غير املرجح اكتشاف الغش من خالل اإلجراءات األساس وحدها. فعلى سبيل املثال، من غير املرجح أن يتعرف املراجع على غياب معاملة أ

 الذي يمكن استخدامه كإطار مرجعي. لمنشأةاإلضافي لفهم المعاملة ما لم يتوفر شكل من أشكال 
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 3-8/8الشكل 

 

ن النقاش الدائم بمفرده أي عضو في فريق املراجعة أن يرى على وفي حال غياب االتصال، سيكون من الصعب  ِّ
ّ
الفريق من وضع املعلومات الصغيرة بجانب الصورة الكبيرة. ويمك

 بعضها حتى تتضح الصورة األكبر.

 نزعة الشك املنهي 9 /8

 االلتزام بموقف سلوكي قائم على نزعة الشك املنهي في جميع األوقات أثناء االرتباط. ويستلزم ذلك األمور املوضحة في الشكل التالي. يةاملراجع مسؤوليتحمل 

 1-8/9الشكل 

 شك:تستلزم نزعة ال

 
ً
إدراك أن اإلدارة تستطيع دائما

 ارتكاب الغش

 بوضع يتيح لها تجاوز الرقابة الداخلية الجيدة.
ً
 تحظى اإلدارة دائما

 أي معتقدات بشأن أمانة ونزاهة اإلدارة واملكلفين بالحوكمة، بغض النظر عن 
ً
ويتعين على أعضاء فريق االرتباط أن يطرحوا جانبا

 بأمانتهم ونزاهتهم.املعرفة السابقة للمراجع 

 يتم إجراء تقييمات نقدية لصحة أدلة املراجعة التي يتم الحصول عليها. عقلية متسائلة

 إمكانية االعتماد على: ،أو تشكك فيمع، هل أدلة املراجعة تتعارض  االنتباه

 الوثائق والردود على االستفسارات؟ 

  واملكلفين بالحوكمة؟املعلومات األخرى التي تم الحصول عليها من اإلدارة 

علم املراجع من موظف مرتبك أن بعض 

تم شحنها مباشرة إلى بعض  املعتبرةاملشتريات 

 األصدقاء.

وجد الشريك املسؤول عن املراجعة أن املدير 

انحرف في بعض األحيان عن الحدود املالك قد 

 األخالقية

اكتشف املراجع األول أثناء حديثه مع مدير 

 مع 
ً
املبيعات أن املالك يتعامل بنفسه حصرا

 عمالء معينين
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 شك:تستلزم نزعة ال

 يلزم تجنب: الحذر

 .التغاض ي عن الظروف غير املعتادة 

  التعميم عند استنباط االستنتاجات من مالحظات املراجعة.املبالغة في 

  عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة وتقويم نتائجها.خاطئة استخدام افتراضات 

  بأمانة ونزاهة اإلدارة واملكلفين بالحوكمة.القبول بما دون أدلة املراجعة املقنعة 
ً
 إيمانا

 .من الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 
ً
 قبول اإلفادات من اإلدارة بدال

 

 كيفية التعرف على عوامل الخطر املالزم 10 /8

 ال يتجزأ من فهم املنشأة. وك
ً
لما زاد إملام املراجع بمجاالت إن الطريقة األكثر فاعلية لتجنب السهو عن أحد عوامل الخطر ذات الصلة هي جعل التعرف على املخاطر جزءا

ر أن تجاوز اإلدارة هو الفهم الستة، زادت قدرته على التعرف على عوامل الخطر. كما يسا
َّ
. وتذك

ً
عد فهم املنشأة في التعرف على تصورات الغش املحتملة واالستجابة لها الحقا

 مما يؤدي إلى إخفاء الغش )السّيما عن املراجع(.
ً
 احتمال قائم دائما

عوامل خطر األعمال والغش ذات الصلة. وفيما يخص العديد من وأثناء جمع )أو تحديث( املعلومات عن كل مجال من مجاالت الفهم الالزمة للمنشأة، ُينظر في وجود 

 مخاطر للغش يلزم النظر فيها.
ً
ولهذا، ُيقترح إعداد قائمة بمخاطر الغش منفصلة عن مخاطر األعمال وتقييمهما  مخاطر األعمال التي يتم التعرف عليها، قد توجد أيضا

ر في األمور التي قد تسير علإن أمكن، بشكل منفصل
َ
ى نحو . وعلى سبيل املثال، إذا كانت التوقعات املستقبلية لبيع منتجات املنشأة ضعيفة )مصدر خطر خارجي(، ُينظ

 في ظهور خطر مخزون زائد قد يلزم شطبه، ولكنه قد يتسبب أيضوجود خاطئ )اآلثار املترتبة على ذلك( في القوائم املالية. وقد يؤدي ضعف املبيعات إلى 
ً
لغش إذا وفر ذلك لا

 ل
ً
 موظفي املبيعات لتضخيم مبيعاتهم لتحقيق الحد األدنى الالزم للحصول على املكافآت.دى دافعا

 

تم التعرف عليها بجانب محدد في القوائم املالية، ولكن بعض عوامل الخطر األخرى ستكون منتشرة وستتعلق بجوانب عديدة في يوسيتعلق تأثير بعض عوامل الخطر التي 

فة إلى ذلك، إذا استغل ، فمن املرجح أال تقتصر األخطاء على جانب واحد في القوائم املالية. وإضاإلى الكفاءةكبير املحاسبين في حال افتقار القوائم املالية. فعلى سبيل املثال، 

عامالت املفي  الوضع الرتكاب الغش، فإن التحريفات قد تحدث في أي عدد من أرصدة األصول أو االلتزامات، وقد يتم التغطية عليها باملزيد من التحريفاتهذا أحد األشخاص 

 اإليرادات واملصروفات.الخاصة ب

ابة وربما تؤثر على العديد من الجوانب واإلفصاحات واإلقرارات في القوائم املالية. ومن املرجح أن تؤثر املخاطر وتنبع املخاطر املنتشرة في الغالب من ضعف بيئة الرق

نفيذ املزيد لتي يطبقها املراجع )مثل تاملنتشرة على تقييم الخطر على مستوى القوائم املالية. ويتم مواجهة املخاطر على مستوى القوائم املالية من خالل االستجابات العامة ا

 من أعمال املراجعة، أو إسناد العمل إلى املوظفين األكثر خبرة، أو ما إلى ذلك(.

 نقاط يلزم مراعاتها

البشر إلى الثقة في األفراد، مفترضين عدم وجود قد يكون من الصعب تطبيق نزعة الشك املنهي على مراجعة عميل يعرفه املراجع ويثق فيه. وهناك ميل فطري لدى 

 هذا املفهوم:معلومات تخالف ذلك. وعليه، يلزم تذكير الشركاء واملوظفين بشكل منتظم بتطبيق نزعة الشك املنهي. ومن بين االقتراحات العملية لتطبيق 

 نقاش حول تصورات الغش املحتملة وفرص تعرض  إجراءوعند  سيئة.اختالق شخصية وهمية )واسم( لشخص له موقف سلوكي س يء من الرقابة وأخالق عمل

 القوائم املالية للغش، يتم تخيل هذا الشخص )وليس العميل( على أنه العميل أو املدير األول املسؤول.

غش.دعوة شخص )ُيفضل من له بعض الخبرة القضائية( ليست له صلة باملنشأة للمشاركة في مناقشات التخطيط املتعلقة بال 

 نقاط يلزم مراعاتها

املخاطر. وسيتم تناول موضوع الرقابة داخلية قد تخفف من تلك الرقابة للأية أدوات أي نظر في يتم التعرف على مخاطر األعمال والغش )املخاطر املالزمة( قبل 

 للتعرف على أي مخاطر مهم
ً
ة قد تكون موجودة )راجع الداخلية املطبقة للتخفيف من املخاطر في الفصلين الحادي عشر والثاني عشر من الجزء الثاني. وهذا مهم أيضا

 الجزء الثاني، الفصل العاشر(.
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تقييمها على نحو ينبغي و  ،إلى قائمة املخاطر التي تم التعرف عليها تهاينبغي إضافهذه العوامل و وأثناء التقدم في املراجعة، قد يتم التعرف على املزيد من عوامل الخطر. 

. وسيضمن هذا اكتمال املطلوبةعلى استراتيجية املراجعة وخطة املراجعة، مثل طبيعة ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية الواقع ثر األاتخاذ أي قرارات تتعلق بمناسب قبل 

 التعرف على املخاطر وتقييمها عند التخطيط للفترة القادمة.

 اطر.وموضح فيما يلي آلية مقترحة من ثالث خطوات للتعرف على املخ

 1-8/10الشكل 

 التعرف على املخاطر

 1الخطوة 

جمع املعلومات األساسية عن 

 املنشأة

نقطة االنطالق هي التوصل إلى فهم أساس ي أو إطار مرجعي لتصميم إجراءات تقييم املخاطر التي سيتم تنفيذها. وبدون هذا الفهم، 

، التعرف على األخطاء 
ً
 وحاالت الغش التي قد تحدث في القوائم املالية.سيكون من الصعب، إن لم يكن مستحيال

  وكبار التشغيلية يتم الحصول على )أو تحديث( املعلومات األساسية ذات الصلة املتعلقة باملنشأة وأهدافها وثقافتها وعملياتها

 موظفيها وهيكلها التنظيمي ورقابتها الداخلية.

 2الخطوة 

تصميم وتنفيذ وتوثيق 

 رإجراءات تقييم املخاط

 :يلزم تنفيذ إجراءات/أنشطة تقييم املخاطر )انظر الجزء األول، الفصل الثامن( ألجل 

 التعرف على مصادر مخاطر التحريف الجوهري، –

 التوصل إلى فهم مناسب للمنشأة، –

 الحصول على أدلة املراجعة الداعمة الضرورية. –

  أعاله، يتم تصميم وتنفيذ إجراءات تقييم املخاطر  1باستخدام الفهم األساس ي للمنشأة الذي تم التوصل إليه في الخطوة

 واألنشطة املتعلقة بها.

  عقد مناقشات بين أعضاء فريق املراجعة بشأن قابلية تعرض القوائم املالية الخاصة باملنشأة للتحريف الجوهري، بسبب
ُ
ت

 الغش أو الخطأ )انظر الجزء الثاني، الفصل السابع(.

 عرفها على عوامل الخطر وإدارتها )وبخاصة الغش(، وعن عوامل الخطر التي تم التعرف عليها في ُيستفسر من اإلدارة عن كيفية ت

 عّما إذا كانت قد وقعت بالفعل أخطاء أو حاالت غش.
ً
سأل اإلدارة أيضا

ُ
 الواقع وتم إدارتها. وت

 .يتم توثيق جميع عوامل الخطر التي تم التعرف عليها 

 3الخطوة 

التعرف ربط املخاطر التي تم 

عليها بالجوانب ذات األهمية 

 النسبية في القوائم املالية

حددة مثل الغش والخطأ( الذي قد املتحريفات الفيما يخص كل عامل خطر )سبب للمخاطر( تم التعرف عليه، يتم التعرف على تأثيره )

التحريفات املختلفة التي قد تؤثر على أكثر من  يحدث في القوائم املالية. وُيالحظ أن عامل الخطر الواحد قد يؤدي إلى عدد من أنواع

 جانب واحد في القوائم املالية. )انظر فقرة "نقاط يلزم مراعاتها" الواردة أدناه لالطالع على بعض األمثلة.(

 .يتم التعرف على أرصدة الحسابات وفئات املعامالت واإلفصاحات ذات األهمية النسبية في القوائم املالية 

 اطر التي تم التعرف عليها بالجوانب واإلفصاحات واإلقرارات املحددة التي تأثرت بها في القوائم املالية. وإذا كان يتم ربط املخ

، فإنه يتم ربطه بالقوائم املالية ككل. ويساعد التعرف على تأثير املخاطر حسب جوانب 
ً
الخطر الذي تم التعرف عليه منتشرا

ى مستوى اإلقرارات. ويساعد التعرف على تأثير املخاطر املنتشرة في تقييم املخاطر على القوائم املالية في تقييم املخاطر عل

 مستوى القوائم املالية.
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 توثيق آلية التعرف على املخاطر 11 /8

 للخطوات الثالثة املوضحة  يشملينبغي على املراجع استخدام الحكم املنهي فيما يتعلق بطريقة توثيق هذه األمور. وعلى سبيل املثال، 
ً
توثيق آلية التعرف على املخاطر، طبقا

 أعاله، ما يلي:

 املعلومات املتعلقة باملنشأة؛ 

 إجراءات تقييم املخاطر؛ 

 ها باألخطاء وحاالت الغش املحتملة في القوائم املالية.ربط املخاطر التي تم التعرف علي 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 إلى استخدام القوائم املالية كنقطة انطالق للتعرف على املخاطر. وعلى سبيل املثال، قد يعتبر املخزون ذا مخاط
ً
ر عالية بسبب األخطاء التي تم يميل املراجعون فطريا

 ر الخطر وليس السبب األساس ي.يأثتالعثور عليها في الفترات السابقة. ولكن هذا يعادل التعرف على 

سهو عرفة أن املخزون ينطوي على مخاطر مرتفعة؛ لكن األهم هو معرفة سبب الخطر. وفي حال عدم التعرف على سبب الخطر، فمن املحتمل أن يتم الومن املهم م

 عن بعض عوامل الخطر. 
ً
 تماما

 ما يلي:راعى يُ و 

 األرصدة أو املعامالت الغائبة

 فحسب بنتائج القرارات 
ً
واملعامالت التجارية التي تم تسجيلها. وفي حال وجود معامالت لم يتم تسجيلها أو أصول تم اختالسها أو التزامات تقدم القوائم املالية ملخصا

 عدم التعرف على عوامل الخطر املرتبطة بتلك املبالغ أو اإلفصاحات الغائبة، أو عدم تق
ً
 ييمها.محتملة لم يتم اإلفصاح عنها، فمن املحتمل جدا

 م
ً
 ن التعرف على املخاطرجمع الحقائق بدال

 من التعرف على مصادر الخطر. وعند حدوث ذلك، قد
ً
 عن عوامل  قد يتحول التركيز بسهولة أثناء عملية فهم املنشأة إلى جمع الحقائق عن املنشأة بدال

ً
يتم السهو تماما

 الخطر واألحداث واملعامالت ومخاطر الغش الجديدة.

 سبب التحريفات وتأثيرها

 من عن أهمية مصادر خطر معينة في حال إيالء االهتمام بالدرجة األولى لتأثير أو تبعات عامل الخطر )مثل التركيز على األخطاء في رصيد املقد يتم السهو 
ً
خزون، بدال

اء في رصيد املخزون هو عدم أسباب حدوثها في املقام األول(. ومصدر الخطر هو الحدث الذي سيتسبب في حدوث األخطاء في املقام األول. وقد يكون مصدر األخط

األمن على املخزون، وسائل ، أو انعدام اتكفاءة املوظفين أو ضعف تدريبهم، أو قدم نظام الرقابة الداخلية، أو سوء تطبيق السياسات املحاسبية مثل إثبات اإليراد

 أو الغش الفاضح من قبل املوظفين، وما إلى ذلك.

 تعدد التحريفات الناتجة عن سبب واحد

لى تقويم املخزون، وإمكانية د يؤثر مصدر الخطر الواحد في كثير من األحيان على أرصدة عديدة في القوائم املالية. وعلى سبيل املثال، قد يؤثر التراجع االقتصادي عق

زمة للحصول على املكافآت، وربما حتى على القضايا تحصيل املبالغ املستحقة، وااللتزام باالتفاقيات املصرفية، والتالعب بمعامالت البيع لتحقيق الحدود الدنيا الال 

 املتعلقة باستمرارية املنشأة.

 املخاطر املنتشرة

، قد ال يتم التعرف على مخاطر غش ومخاطر منتشرة معينة. وعلى سبيل املثال، قد يؤدي استخدام نظام على حدةفي القوائم املالية  جانبكل عن طريق التركيز على 

د الرتكاب ارتكاب أخطاء في العديد من أرصدة القوائم املالية. وإضافة إلى ذلك، قد يستغل أحد األفراد حالة عدم التأكد الناتجة عن النظام الجديمحاسبي جديد إلى 

 غش.ال
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 1-8/11الشكل 

 الوصف يتم توثيق

املعلومات التي تم الحصول عليها ضمن مجال الفهم املناسب، مثل أهداف املنشأة والعوامل الخارجية وطبيعة املنشأة يتم توثيق  املعلومات املتعلقة باملنشأة

 من التوثيق البسيط للغاية إلى املعقد، بناًء على حجم املنشأة، وقد يشتمل على:وخالفه. وقد يتفاوت التوثيق 
ً
 بدءا

 معلومات من إعداد العميل )مثل خطط العمل والتحليالت(؛ 

 قة(؛
َّ
 بيانات خارجية )التقارير الخاصة بالصناعة واتصاالت املوظفين الداخليين والسياسات واإلجراءات املوث

  ،ومع الجهات الحكومية، وغيرها( والرسائل اإللكترونية وتقارير املستشارين واملذكرات ذات الصلة؛املراسالت )القانونية 

 .قوائم التحقق الخاصة باملكتب 

 تفاصيل إجراءات تقييم املخاطر التي تم تنفيذها. ويشمل هذا:يتم توثيق  إجراءات تقييم املخاطر

 قابلية تعرض القوائم املالية الخاصة باملنشأة للتحريف الجوهري، بسبب  املناقشات التي تمت بين أعضاء فريق املراجعة بشأن

 الغش أو الخطأ، ونتائج تلك املناقشات؛

 :العناصر الرئيسية لفهم املنشأة الذي تم التوصل إليه، بما في ذلك 

 كل جانب من جوانب املنشأة وبيئتها املوضحة أعاله، –

 ، املوضحة في الفصل الخامس من الجزء األول،كل مكون من مكونات الرقابة الداخلية الخمسة –

 مصادر املعلومات التي تم التوصل إلى هذا الفهم من خاللها؛ –

 .مخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها وتم تقييمها على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات 

ربط املخاطر التي تم التعرف 

عليها باألخطاء وحاالت الغش 

 املحتملة في القوائم املالية

أرصدة الحسابات وفئات املعامالت واإلفصاحات ذات األهمية النسبية في القوائم املالية؛ ثم فيما يخص كل مصدر من يتم توثيق 

 مصادر الخطر التي تم التعرف عليها، ُيشار إلى ما إذا كان:

 في القوائم املالية ككل؛ أو 
ً
 منتشرا

  على جوانب 
ً
 وإفصاحات وإقرارات محددة في القوائم املالية.مقتصرا

العوامل الخارجية توجد عدة طرق لتوثيق املخاطر التي تم التعرف عليها. ويوضح الشكل التالي إحدى هذه الطرق. ويعرض الشكل مصادر الخطر حسب مجال الفهم )

 وأثر الخطر أو تبعاته املحتملة، والجوانب املتأثرة في القوائم املالية. ،وطبيعة املنشأة وما إلى ذلك(

 2-8/11الشكل 

 أثر الخطر على القوائم املالية )أخطاء أو غش( مصدر الخطر
الجانب املتأثر في القوائم 

 املالية أو الخطر منتشر

 أهداف املنشأة

استحداث منتج جديد 

 خالل السنة

 تقويم املخزون وتقويم املخزون.أخطاء في تخصيص التكلفة 

 لحدوث الغش.
ً
 دقة املخزون قد تخلق املنهجيات/النظم الخاصة بتحديد تكاليف وأسعار املنتج الجديد فرصا

سيجعل التمويل الجديد املطلوب من الصعب االلتزام بشروط القروض املصرفية القائمة. وإذا خالفت 

 مستحق السداد عند الطلب. املنشأة الشروط، فقد يصبح القرض بالفعل

اإلفصاحات ضمن اإليضاحات 

عن التمويل وشروط الديون 

 وتصنيف القروض

 خطر منتشر قد تشعر اإلدارة بامليل نحو التالعب في القوائم املالية لضمان التزامها بشروط القروض املصرفية.

 طبيعة املنشأة

املناسب تدريب العدم 

 كبير املحاسبينل

 خطر منتشر القوائم املالية.أخطاء في 

 خطر منتشر فرص للغش.
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در الخطر إلى مكونات يترتب على مصادر الخطر املحددة في هذا املثال آثاٌر متعددة، تم النظر في كل منها على حدة. وفي حال عدم تجزئة اآلثار املختلفة ملصا ملحوظة:

 تفوت املراجع بسهولة بعض اآلثار املترتبة على املخاطر )مثل الغش( بالكلية.منفصلة، فستكون آلية تقييم املخاطر أكثر صعوبة، وقد 

 

 التعرف عليه -الخطر املالزم  -دراسات الحالة  12 /8

 الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع 

 ينطوي التعرف على املخاطر على ما يلي:

  اإلجراءات الخاصة تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر لفهم املنشأة والتعرف على املصادر )األسباب( املحتملة لخطر األعمال وخطر الغش. ويشتمل هذا على تنفيذ

( املتعلق 550( املتعلق بالتقديرات ومعيار املراجعة )540( املتعلق بالغش ومعيار املراجعة )240املوضحة في معايير املراجعة مثل معيار املراجعة ) ،لتقييم املخاطر

 نقاط يلزم مراعاتها

 موضع واحد للمخاطر

 مزايا:هذا عدة لالعمل. و ُينظر في تسجيل جميع عوامل الخطر التي تم التعرف عليها في مستند واحد أو في موضع واحد أو برقم مرجعي مشترك في امللف الخاص بأوراق 

 سهولة فحص امللف. يمكن العثور على جميع عوامل الخطر التي تم التعرف عليها في موضع واحد.

، سيظهر أي خطر معين تم تقييمه بشكل مختلف عن املخاطر األخرى.في تساق اال
ً
 التقييم. عند استعراض املخاطر معا

املخاطر )باستخدام جدول بيانات إلكتروني( بما يتيح عرض املخاطر األهم في أعلى الصفحة. بهذه الطريقة، يستطيع فاحص امللف التحقق من  فرز إمكانية 

 أن جميع املخاطر الرئيسية التي تم التعرف عليها قد تم مواجهتها باستجابة مناسبة أثناء املراجعة.

 عمالالقوائم املنفصلة لعوامل خطر الغش واأل 

 لحدوث  خلقيلزم إعداد قوائم بعوامل خطر الغش، ويلزم تقييمها، بشكل منفصل عن عوامل خطر األعمال. وي
ً
 فرصة أو دافعا

ً
العديد من مخاطر األعمال أيضا

استخدام نظام محاسبة  الغش. وفي حال عدم النظر بشكل منفصل في وقائع الغش، فقد يتم السهو عن بعض عوامل خطر الغش. فعلى سبيل املثال، قد يؤدي

 فرصة ألحد األشخاص للتالعب في النتائج املالية أو اختالس األصول )خطر غ
ً
ش(. ومن األسباب جديد إلى احتمالية وقوع أخطاء )خطر أعمال(، وقد يوفر أيضا

أو استثناءات أو حاالت شذوذ قد تكون سائدة ماط األخرى الداعية لحفظ عوامل خطر الغش بشكل منفصل، أن استجابة املراجعة لخطر الغش )التعرف على أي أن

 عن االستجابة لخطر األعمال ذي العالقة.
ً
 موجودة( قد تختلف تماما

 ترك تقييم الخطر لوقت الحق

املخاطر أو األحداث هو  ب امليل إلى االقتصار على تحديد عوامل الخطر التي من املرجح أن تكون مهمة أو معتبرة فحسب. فمن الجوانب الرئيسية للتعرف علىتجنَّ 

 بعد تقييم كل خطر بشكل مناسب. جميع وضع قائمة كاملة قدر اإلمكان ب
ً
 حذف عوامل الخطر التي ليست لها تبعات مهمة الحقا

ً
عوامل الخطر. ويمكن دائما

 وسيساعد هذا في ضمان التعرف على جميع املخاطر الجوهرية.

 إعادة استخدام التوثيق ملدى محتمل

علقة بإجراءات جة إلى إعادة توثيق عوامل الخطر التي تم التعرف عليها وفهم املنشأة الذي تم التوصل إليه في كل فترة. وفي حال تسجيل املعلومات املتتجنب الحا

(، فإنه يمكن تحديثها بسهولة في كل )انظر فقرة "موضع واحد للمخاطر" الواردة أعاله منظمة بطريقةتقييم املخاطر التي تم تنفيذها واملخاطر التي تم التعرف عليها 

وفر الوقت في الفترات الالحقة. ولكن يلزم التأكد من تنفيذ وتوثيق يس في البداية )في أول فترة(، لكنه فترة. وقد يتطلب هذا املزيد من الوقت إلعداد هذه املعلومات

 التأكد إمكانية التعرف على أي تغييرات تم إجراؤها. ويلزم من إجراءات تقييم املخاطر املناسبة في كل فترة، و 
ً
ذكر كل وثيقة لحقيقة أن املعلومات قد تم من أيضا

 تحديثها.

 أثر املخاطر

 في تعبئة البيانات، هو عمود "أثر الخطر على القوائم املالية" )انظر الشكل أعاله(. وهذا هو العمود ا
ً
يوضح فيه املراجع اآلثار لذي إن أهم األعمدة، وأصعبها أيضا

عد املبيعات املتراجعة عامل خطر، ولكن في حال تسجيلها بدقة من قبل املنشأة، فإنها 
ُ
لن تؤدي إلى مخاطر تحريف املترتبة على املخاطر التي تم التعرف عليها. وت

عد اآلثار املترتبة على كل جوهري. ومع ذلك، فقد تؤدي املبيعات املتراجعة إلى تقادم املخزون أو املبالغة في تقويمه
ُ
، وقد تصبح املبالغ املستحقة صعبة التحصيل. وت

 عامل من عوامل الخطر هي ما يلزم أن يتعرف عليه املراجع حتى يتسنى له وضع استجابة مناسبة أثناء املراجعة.
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 ( املتعلق باالستمرارية؛570باألطراف ذات العالقة ومعيار املراجعة )

 الشائعة حصر وتقييم جميع املخاطر في موضع واحد؛ توثيق املخاطر التي تم التعرف عليها. ومن أشكال التوثيق 

 القوائم املالية نتيجة  فيما يخص كل مصدر من مصادر الخطر التي تم التعرف عليها، ُينظر في أنواع التحريفات )الخطأ والغش( التي قد تحدث )"تأثير" كل خطر( في

 لذلك.

 التوثيق املطلوب:

 فهم املنشأة 

 تشبه تلك الواردة في الفصل الثاني من الجزء الثاني الذي ينص على تفاصيل هاتين الدراستين.يمكن توثيق ذلك في مذكرة 

 عوامل الخطر 

سجل  مثل هيكليبشكل تتمثل إحدى الطرق الخاصة بتوثيق أسباب وتأثيرات املخاطر التي تم التعرف عليها )مخاطر األعمال والغش على السواء( في تعدادها 

. وسيضمن هذا تسجيل جميع املخاطر في موضع واحد وتقييم املخاطر بصورة متسقة. ومن املناهج البديلة حصر املخاطر التي تم التعرف املخاطر املوضح أدناه

مخاطر الغش في نموذج واحد. فقد يختلف تقييم مخاطر األعمال واالستجابة لها عن مخاطر عليها في مذكرة. ويلزم تجنب امليل إلى الجمع بين مخاطر األعمال و 

.
ً
 كبيرا

ً
 الغش اختالفا

  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 إجراءات تقييم املخاطر املخطط لها:

 :خالل توثيق عوامل الخطر املحتملة التي تم التعرف عليها من .1

 إجراءات قبول/االستمرار في العالقة مع العمالء؛ (أ)

 أنواع االرتباطات األخرى التي تم تنفيذها للمنشأة؛ (ب)

 املراجعة السابقة.ارتباطات  (ج)

 أحدث ميزان مراجعة ملعرفة: تفحص .2

 االتجاهات السائدة في اإليرادات واملصروفات؛ أ()

 التغيرات في األصول وااللتزامات. ب()

 االستفسار عن أسباب التغيرات أو االتجاهات السائدة املهمة التي تم التعرف عليها.

 وثائق املنشأة الرئيسية مثل خطط العمل وامليزانيات ومحاضر االجتماعات وأحدث نتائج مالية.التعرف على عوامل الخطر املحتملة من خالل قراءة  .3

 املالية عن: الشؤوناالستفسار من اإلدارة وكبار موظفي  .4

 لتنفيذها.أهداف العمل واالتجاهات السائدة في الصناعة وتقييم اإلدارة لعوامل الخطر الحالية واملحتملة واالستجابات التي تخطط اإلدارة  (أ)

 األحداث أو التغيرات الرئيسية التي وقعت خالل الفترة. (ب)

 أية وقائع غش مزعومة أو مشتبه فيها أو فعلية. (ج)

 .األداءمستوى مربوطة ب أية مكافآت أو خطط للحوافز (د)

 املعامالت معهم خالل الفترة. حجمهوية األطراف ذات العالقة وطبيعة/ (ه)

 املنشأة.أي أحداث أو ظروف تتعلق باستمرارية  (و)

 القوائم املالية.في فصاحات التي تتطلبها اإل املعلومات  (ز)

 حاسبية.املتقديرات الاملعامالت واألحداث والظروف التي تنشأ عنها  (ح)

 ضد املنشأة أو كبار املوظفين. املرفوعة الدعاوى القضائيةاملطالبات/طبيعة ومدى وحالة  (ط)

 االستفسار من أعضاء مجلس الحوكمة عن: .5

 كمة ومهامه واجتماعاته.شكل مجلس الحو  (أ)

 أية معرفة بتجاوزات أو وقائع غش فعلية أو مشتبه فيها ارتكبتها اإلدارة. (ب)
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 رأيهم بشأن: (ج)

 فاعلية إشراف اإلدارة؛مدى  –

 بيئة الرقابة )الثقافة والكفاءة واملواقف السلوكية وخالفه(. –

 الجوانب املعرضة للغش في القوائم املالية. (د)

 )إن وجدوا( داخل املنشأة الذين يمكنهم تقديم معلومات عن عوامل الخطر املحتملة والتغيرات التي حدثت منذ الفترة السابقة.تحديد األشخاص اآلخرين  .6

 هيكلي لتوثيق نتائج تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر لشركة دفتا لألثاث. شكلموضح فيما يلي 

 مخاطر األعمال

 اإلقرارات الخطر اآلثار املترتبة على عامل أحداث/مصادر الخطر

 م ا د.ت و ما الجوانب التي قد يتم تحريفها في القوائم املالية وبأية طريقة؟ 

 د.ت قد يصعب تحصيل املبالغ املستحقة التراجع االقتصادي

 د.ت قد يكون من الضروري تخفيض قيمة املخزون التراجع االقتصادي

املوظف املسؤول عن األخطاء املعروفة عن 

 املخزون

 تكون هناك مبالغة/تقليل في أرصدة املخزون مما قد يؤثر على التقويم قد
 ا د.ت و

استمرار النمو )بالرغم من التراجع االقتصادي( 

 وضعف الرقابة على املخزون

 مخالفة شروط الديون 
 م

ضعف أدوات الرقابة العامة على تقنية 

 املعلومات في عدة مجاالت

 بعض البيانات تغيبقد يتم املساس بسالمة البيانات أو ربما 
ً
 أيضا

 م

 د.ت مخاطر الصرف األجنبي في املبالغ املستحقة التحصيل محاولة تحقيق مبيعات جديدة في دول أخرى 

 دليل الرموز:

 م = منتشر )جميع اإلقرارات( 

 ا = االكتمال

 د.ت = الدقة والتقويم

 و= الوجود

 ع = العرض

 
 

  



 اإلرشادات العملية – الثانيالجزء  ،عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة يدليل استخدام املعايير الدولية للمراجعة ف

 

90 

 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 مخاطر الغش

 اإلقرارات اآلثار املترتبة على عامل الخطر أحداث/مصادر الخطر

 م ا د.ت و ما الجوانب التي قد يتم تحريفها في القوائم املالية وبأية طريقة؟ 

 الضغوط

 ا د.ت تحيز اإلدارة في التقديرات )مثل تقويم املخزون( لتقليل الدخل. الحد من عبء الضرائب قدر اإلمكان

 م وجود قيود يومية غير مصرح بها أو التالعب في القوائم املالية. الحد من عبء الضرائب قدر اإلمكان

الضغوط التي يفرضها النمو السريع على 

 التمويل

 م التالعب في القوائم املالية لتجنب مخالفة شروط القروض املصرفية.

اعتماد مكافآت موظفي املبيعات على تجاوز 

 لحدود دنيا معينةاملبيعات 

 و تضخيم املبيعات لتحقيق الحدود الدنيا.

 ا د.ت و .لم يتم إثبات استحقاقهاغرامات وجود اإلضرار بالسمعة، املبالغة في املصروفات،  ا للحصول على عقودًش دفع رِّ 

 الفرص

 و سرقة سلع من املخزون. هانقل لةو بنود املخزون وسهارتفاع قيمة 

 البيع ارتفاع حاالت 
ً
 و سرقة السلع/ سرقة النقدية. نقدا

احتمال عدم اكتمال املبيعات/املشتريات املسجلة، أو عدم تقويمها بشكل سليم، أو  املعامالت مع األطراف ذات العالقة

 عدم اإلفصاح عنها في القوائم املالية.

 م

التوسع الكبير في استخدام املعامالت مع 

 األطراف ذات العالقة

 التهوين/املبالغة في تقويم املبيعات/املشتريات.احتمال 

واحتمال عدم إمكانية تحصيل األرصدة مع األطراف ذات العالقة. وقد يتم التالعب في 

القوائم املالية عن طريق نقل األرصدة "الخطرة" إلى طرف ذي عالقة. وسيؤدي هذا إلى 

 إحالل رصيد مع طرف ذي عالقة محل رصيد خطر.

 د.ت

 التبريرات

 و سرقة السلع أو النقدية. ضعف القيم األخالقية بين املوظفين املؤقتين

 دليل الرموز:

 م = منتشر )جميع اإلقرارات( 

 ا = االكتمال

 د.ت = الدقة والتقويم

 و= الوجود

 ع = العرض
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 إجراءات تقييم املخاطر املخطط لها:

 ومذكرات تقييم املخاطر(. وينطوي هذا على ما يلي:×× الصناعة وتحديث فهمنا للمنشأة )ورقة العمل رقم  االستفسار عن حالة .1

 إجراء مناقشات مع راج وروبي )مسؤولة مسك الدفاتر( عن التغييرات التي حدثت هذه السنة. والقيام على وجه الخصوص بتناول أي تغييرات في (أ)

امالت مع األطراف ذات العالقة، وتقديرات اإلدارة، وحاالت عدم التأكد املحيطة باالستمرارية، والتزام اإلدارة الهيكل التنظيمي، واملع املوظفين أو

 باألنظمة واللوائح ذات الصلة؛

 االستفسار عن أي تغييرات في العمليات خالل السنة، واألنظمة واللوائح الجديدة، وأي تغييرات مخطط إلجرائها في املستقبل؛ (ب)

عن األثر والخطر الذي ينطوي عليه عدم قيام السيد راج بقضاء الكثير من الوقت في العمل. والسؤال عّما إذا كان السيد راج  االستفسار (ج)

 ستمر في استهالك وقته؛تس ةالعائلي الظروفسيستأنف مهامه املعتادة السنة القادمة أم إن 

 نتائج تقديرات اإلدارة للسنة املاضية؛ (د)

 حدثت خالل السنة وأي مجاالت عرضة للغش؛املعرفة بأي وقائع غش  (ه)

 أي تغيير في نوع وطبيعة املعامالت مع شركة دفتا؛ (و)

 داخلية.الرقابة لل جديدةدر وتأثيرات أي مخاطر جديدة تم التعرف عليها واإلشارة إلى ما إذا كان قد تم التخفيف منها من خالل أي أدوات اتوثيق مص (ز)

 أحدث ميزان مراجعة ملعرفة: تفحص .2

 االتجاهات السائدة في اإليرادات واملصروفات؛ (أ)

 التغيرات في األصول وااللتزامات. (ب)

 االستفسار عن أسباب التغيرات أو االتجاهات السائدة املهمة التي تم التعرف عليها.

رفق بامللف
ُ
 شركة كومار وشركاه  - مذكرة ت

 التعرف على املخاطر املالزمة

، التي اشتملت على مصادر الخطر املحتملة الناشئة عن مجاالت الفهم الستة الالزمة، فقد X.Xنتيجة لتنفيذ إجراءات تقييم املخاطر املوضحة في ورقة العمل رقم 

 تعرفنا على عوامل الخطر التالية:

 مخاطر األعمال

 خطر منتشر -التشغيلية غياب السيد راج عن العمليات 

 وقد تكون القوائم املالية محرفة بشكل جوهري. جودة ودقة السجالت املحاسبية بسبب تركيز السيد راج على أمور عائلية.قد يتم املساس ب 

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل التاسع من الجزء الثاني( تقييم الخطر:

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( االستجابة للخطر:

 عة، مما يؤدي إلى زيادة املرتجعات و/أو عدم القدرة على بيع ااعتاد السيد راج على التحقق من جودة السلع قبل شحنها. قد يتم املساس بجودة املنتجات املب

 املخزون. )التقويم(

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل التاسع من الجزء الثاني( تقييم الخطر:

 تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني()سيتم  االستجابة للخطر:

 التراجع االقتصادي واالعتمادية االقتصادية

  من مبيعاتها. وخالل هذا التراجع االقتصادي، قد  %90ما يزيد على  يستحوذ علىتعتمد شركة كومار وشركاه على عميلها الرئيس ي، شركة دفتا لألثاث، الذي

 تقوم دفتا بإلغاء طلبيات. وقد يترتب على ذلك مخالفة شروط القروض املصرفية واملبالغة في تقويم األصول.

 خالفة شروط القروض املصرفية.قد يؤدي االنخفاض في املبيعات والضغوط التي تفرضها السيولة إلى التالعب في القوائم املالية لتفادي م 

 لقوائم إذا طالب املصرف بسداد قروضه، قد ال تستطيع الشركة البقاء كمنشأة مستمرة. وقد يؤدي هذا إلى عدم تأكد جوهري ينبغي اإلفصاح عنه في ا

 على جميع اإلقرارات.تقويم ألساس إعداد القوائم املالية )أي أساس االستمرارية في املحاسبة(. وسيؤثر هذا  جراءاملالية، وإ

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل التاسع من الجزء الثاني( تقييم الخطر:

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( االستجابة للخطر:
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 مخاطر الغش

 الحد من الضرائب قدر اإلمكان

  بهاقيود يومية غير مصرح تسجيل كانت لدى اإلدارة رغبة للحد من عبء الضرائب قدر اإلمكان. وقد يؤدي ذلك إلى وجود تحيز في تقديرات اإلدارة، أو .

 )االكتمال، الدقة(

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل التاسع من الجزء الثاني( تقييم الخطر:

 املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( )سيتم تناول هذا االستجابة للخطر:

 خطر منتشر -التشغيلية غياب السيد راج عن العمليات 

  .القيم األخالقية للسيدة روبي )تبريرات محتملة( ويبدو أنها وجود ضعف في يبدو كما يؤدي غياب السيد راج إلى محدودية اإلشراف على عمل السيدة روبي

 مالية شخصي
ً
ة )دافع محتمل(. ونتيجة لذلك، تتوفر لدى السيدة روبي )التي تعمل تحت إشراف محدود( الدوافع والفرص والتبريرات تواجه ضغوطا

 مخاطر الغش. منالختالس النقد/السلع. ويجدر التعامل مع ذلك على أنه 

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل التاسع من الجزء الثاني( تقييم الخطر:

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( االستجابة للخطر:

 األطراف ذات العالقة

 إلى 
ً
احتمال وجود أطراف أخرى  قد يتم التالعب في املعامالت مع األطراف ذات العالقة، مما يؤدي إلى املبالغة في تقويم املبيعات. )تقويم( ويجدر االنتباه أيضا

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة في نهاية الفترة.تقويم/دقة إلى ذات عالقة و 

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل التاسع من الجزء الثاني( تقييم الخطر:

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( االستجابة للخطر:

 

 20×2ديسمبر  8 التاريخ: توقيع// اإلعداد:

 20×3يناير  5 التاريخ: توقيع// :الفحص

  



 اإلرشادات العملية – الثانيالجزء  ،دليل استخدام املعايير الدولية للمراجعة في عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة

 

93 

 
 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 315، 240 كيفية تقييم مخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها في القوائم املالية.

 

 1-9/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق 

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

طر
خا

امل
م 
يي
تق

 

 

 تنفيذ األنشطة املبدئية 
 لالرتباط

تحديد ما إذا كان سيتم قبول 

 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل

 خطاب االرتباط

 التخطيط للمراجعة
إعداد استراتيجية عامة للمراجعة 

 2وخطة للمراجعة

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 االستراتيجية العامة للمراجعة
 

التعرف على/تقييم مخاطر 

التحريف الجوهري من خالل فهم 

 املنشأة

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر

مخاطر األعمال والغش بما في ذلك املخاطر 

 املهمة

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة الداخلية ذات 

 الصلة

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها 

 * اإلقراراتعلى مستوى: * القوائم املالية    

 تقييمه -الخطر املالزم  .9
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 ملعيار املراجعة ) 240/25
ً
على املراجع التعرف على مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش وتقييمها على مستوى القوائم (، يجب 315وفقا

 املالية وعلى مستوى اإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات.

ود مخاطر غش في إثبات عند التعرف على مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش وتقييمها، يجب على املراجع، بناًء على افتراض وج 240/26

التوثيق  47اإليرادات، تقويم أنواع اإليرادات أو معامالت اإليرادات أو اإلقرارات التي تنشأ عنها مثل هذه املخاطر. وتحدد الفقرة 

يرادات املطلوب عندما يخلص املراجع إلى عدم انطباق هذا االفتراض في ظروف ارتباط املراجعة، وبالتالي عدم تعرفه على إثبات اإل 

 (30أ–28باعتباره أحد مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش. )راجع: الفقرات أ

مة للتحريف الجوهري بسبب الغش على أنها مخاطر مهمة، وبناًء عليه، وطاملا أنه لم يقم 240/27 قيَّ
ُ
 يجب على املراجع أن يتعامل مع املخاطر امل

ألدوات الرقابة ذات العالقة الخاصة باملنشأة، بما في ذلك أنشطة الرقابة ذات  بذلك بالفعل، يجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم

 (32، أ31الصلة بهذه املخاطر. )راجع: الفقرتين أ

 يجب على املراجع التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها: 315/25

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

 (131أ–126مستوى اإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات، )راجع: الفقرات أعلى  )ب(

 لتوفير أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية.

 ولهذا الغرض، يجب على املراجع أن يقوم بما يلي: 315/26

بما في ذلك فهم أدوات الرقابة ذات الصلة املتعلقة بتلك التعرف على املخاطر أثناء عملية التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها،  (أ)

)بما في ذلك الجوانب النوعية والكمية لتلك املخاطر، وعن طريق النظر في فئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات 

 (136أ–132)راجع: الفقرات أفي القوائم املالية؛ اإلفصاحات( 

 بالقوائم املالية ككل ومن املحتمل أن تؤثر على تقييم املخاطر التي تم التعرف عليها،  (ب)
ً
وتقويم ما إذا كانت تتعلق بشكل أكثر شيوعا

 العديد من اإلقرارات؛

ربط املخاطر التي تم التعرف عليها بما يمكن أن يحدث من أخطاء على مستوى اإلقرارات، مع األخذ في الحسبان أدوات الرقابة  (ج)

 (139أ–137الفقرات أ اختبارها؛ )راجع:ذات الصلة التي ينوي املراجع 

النظر في احتمالية حدوث تحريف، بما في ذلك إمكانية حدوث تحريفات متعددة، وما إذا كان التحريف املحتمل يمكن أن يؤدي  (د)

 (140)راجع: الفقرة أ إلى حدوث تحريف جوهري.

 نظرة عامة 1 /9

 السابق، على ما يلي: تنطوي مرحلة التعرف على املخاطر، التي تم تناولها في الفصل

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر للتعرف على مصادر )أسباب( الخطر من خالل فهم املنشأة؛ 

 تحديد التأثيرات املحتملة ملصادر الخطر التي تم التعرف عليها )التحريفات املحتملة في القوائم املالية(، بما في ذلك احتمالية الغش؛ 

  في القوائم املالية، أو تحديد أن املخاطر منتشرة في القوائم املالية ككل وربما تؤثر على العديد من اإلقرارات.بها ربط تأثيرات املخاطر باإلقرارات والجوانب املتأثرة 

 ،
ً
أية أدوات النظر في تقييم املخاطر املالزمة قبل يوص ى بوتتمثل الخطوة التالية في تقييم املخاطر التي تم التعرف عليها وتحديد أهميتها ملراجعة القوائم املالية. ومجددا

 رقابة قد تخفف من تلك املخاطر.لل

 :اثنتينوينطوي تقييم الخطر على النظر في سمتين 

  تحريف نتيجة للخطر؟ما احتمالية حدوث 

 كيف سيكون حجم الخطر )األثر النقدي( في حال حدوثه؟ 

 احتمالية حدوث التحريف

. وتوفر  5إلى  1ن ما احتمالية حدوث الخطر؟ يمكن للمراجع تقويم هذه االحتمالية ببساطة بأنها مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة أو قد يضع لها درجة رقمية، م
ً
مثال
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 أكثر دقة. وكلما ارتفعت الدرجة، زادت احتمالية حدوث الخطر.الدرجات الرقمية 
ً
 تقييما

 حجم الخطر )األثر النقدي( في حال حدوثه

لتزام بية للتنفيذ. وفي حال عدم االفي حال حدوث الخطر، ما األثر النقدي املترتب عليه؟ يلزم تحديد ذلك بناًء على حكم منهي يستند إلى مبلغ نقدي محدد، مثل األهمية النس

. وألغراض املراجعة، مبالغ مختلفةب بذلك، فقد يخلص األفراد املختلفون )الذين يضعون في حسبانهم أهمية نسبية
ً
املبلغ املحدد فإن هذا ( إلى استنتاجات مختلفة تماما

 تقييم حجم الخطر ببساطة بأنه مرتفعيتعلق 
ً
 للقوائم املالية ككل. ويمكن أيضا

ً
 جوهريا

ً
 5إلى  1أو متوسط أو منخفض أو قد توضع له درجة رقمية، من  بما يشكل تحريفا

. وكلما ارتفعت الدرجة، ارتفع حجم الخطر.
ً
 مثال

 

 للخطوات التي ينطوي عليها تقييم املخاطر )باستخدام مؤشرات للتقييم تنقسم إلى "مرتفع أو متوسط أو منخفض"(. وفيما يلي توضيح

 1-9/1الشكل 

 

 

 وضع نتائج آلية تقييم املخاطر في شكل مخطط، كما هو موضح أدناه. وتوفر بعض برامج الحاسب التجارية قدرات لرسم املخططات.
ً
 ويمكن أيضا

  

 نقاط يلزم مراعاتها

االحتساب عند ا في حال استخدام درجات رقمية لتقييم االحتمالية والحجم، يمكن ضرب الرقمين للحصول على درجة مجمعة أو كلية لتقييم الخطر. وقد يفيد هذ

ملخاطر املهمة التي تم النظر في وجود املخاطر املهمة. وإضافة إلى ذلك، ففي حال استخدام ورقة عمل إلكترونية، فقد يتم ترتيب وفرز قائمة املخاطر بحيث تظل ا

. وقد يوفر هذا معلومات مفيدة عند فحص امللف وضمان وضع استجابة مو التعرف عليها في أعلى القائمة د
ً
 ناسبة للمخاطر التي تم تقييمها.ما

)االحتمالية والحجم( على أنه وفي املنشآت األصغر التي يقل فيها عدد عوامل الخطر والتي تكون فيها استجابة املراجعة قد تم تطبيقها بالفعل، يمكن توثيق التقييمين 

 تقييم واحد مجمع ولكن مع استمرار النظر فيهما بشكل منفصل.

 املخاطرتقييم 
 قائمة عوامل خطر األعمال والغش التي تم التعرف عليها

هل الخطر )التحريف( الذي تم التعرف عليه من املحتمل أن 

 )احتمالية مرتفعة متوسطة منخفضة(يحدث؟ 

في حال حدوث الخطر )التحريف(، فما مدى جوهريته 

 مرتفع، متوسط، منخفض(خطر )بالنسبة للقوائم املالية؟ 

 )مرتفع، متوسط، منخفض(مستوى تقييم الخطر 

 متوسط

 متوسط

 متوسط

 منخفض

 متوسط

 منخفض

 مرتفع

 مرتفع

 مرتفع

 مرتفع

 متوسط

 متوسط

 منخفض

 منخفض

 منخفض

1 2 3 4 5 
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2-9/1الشكل 

 تحديتستدعي املخاطر 
ً
د هذه املخاطر التي تقع في منطقة "أثر )حجم( مرتفع، احتمالية مرتفعة" على املخطط اتخاذ تصرف من قبل اإلدارة للتخفيف منها. ومن املرجح أيضا

 على أنها مخاطر مهمة، مما سيتطلب مراعاة خاصة عند املراجعة )راجع الجزء الثاني، الفصل العاشر(.

 تقييم املنشأة للمخاطر 2 /9

.تطبيقهاُيعد تقييم املخاطر أحد مكونات الرقابة الداخلية الخمسة )انظر الجزء األول، الفصل الخامس( التي ينبغي على إدارة املنشأة 

 بشكل ضمني وليس بشكل وفي املنشآت األصغر، من املرجح أن تكون آلية تقييم املخاطر غير رسمية وغير منهجية. ويتم اإلقرار بوجود املخاطر في املنشآت األصغر 
ً
غالبا

رة في العمل مع املوظفين واألطراف الخارجية. ونتيجة لذلك، صريح. وقد تكون اإلدارة على دراية باملخاطر املتعلقة بإعداد التقرير املالي من خالل املشاركة الشخصية املباش

. ويقوم املراجع بتوثيق كيفية املراجع استفسارات إلى اإلدارة بشأن كيفية تعرفها على املخاطر و يوجه 
ً
إدارتها لها، ثم بشأن املخاطر التي تم التعرف عليها وتمت إدارتها فعليا

 النتائج التي يتوصل إليها.

 بتطوير وتطبيق وتوثيق آليات خاصة بها.وعندما تدر 
ً
وعند حدوث ذلك، يقوم  ك اإلدارة الفوائد التي يحققها اتباع آلية أكثر رسمية لتقييم املخاطر، فإنها قد تتخذ قرارا

 املراجع بتقويم ما يلي:

  اإلدارة؛عمل أدوات الرقابة املطبقة على آليات

  ل في الغالب فيما تشيع اإلشارة إليه باسم "سجل املخاطر"؛ذلك اكتمال مخاطر األعمال والغش التي تم التعرف عليها. وُيسجَّ

 تقييم اإلدارة لحجم املخاطر واحتمالية حدوثها؛

 .استجابات اإلدارة ملواجهة املخاطر التي تم تقييمها

ية، ُينظر فيما إذا كان هناك قصور مهم في آلية املنشأة لتقييم املخاطر.وفي حال إخفاق اإلدارة في التعرف على مخاطر رئيس

نقاط يلزم مراعاتها

 املناقشات مع اإلدارة

فال أي من عوامل الخطر عندما يقوم املراجع بتوثيق عوامل الخطر وتقييمها، من املهم مناقشة النتائج مع إدارة املنشأة. وستساعد هذه املناقشة في ضمان عدم إغ

 استخدام نز 
ً
 عة الشك املنهي عند تقويم آراء اإلدارة وردودها.وضمان معقولية تقييم املراجع للمخاطر )االحتمالية واألثر(. ولكن من املهم دائما
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 توثيق املخاطر التي تم تقييمها 3 /9

 ُيستخدم الحكم املنهي فيما يتعلق بطريقة تقييم عوامل الخطر. ويتم تقييم مخاطر التحريف الجوهري على:

 مستوى القوائم املالية؛ 

 الحسابات واإلفصاحات. مستوى اإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة 

 . ويرجى مالحظة أن:1-9/3وقد يتم التوثيق في صورة مذكرة أو في صورة قائمة باملخاطر )فيما يخص الغش( كتلك املوضحة في الشكل 

 الثاني. أول عمودين في الجدول أدناه يتم استيفاؤهما أثناء مرحلة التعرف على املخاطر على النحو املتناول في الفصل الثامن من الجزء 

 :عمود اإلقرارات هو تقييم ملا يلي 

 رارات،اإلقرارات الخاصة التي تتعلق بالجانب أو اإلفصاح املتأثر بالخطر في القوائم املالية. وسيساعد هذا في تقييم املخاطر على مستوى اإلق –

 الخطر على مستوى القوائم املالية.املخاطر املنتشرة التي تؤثر على العديد من اإلقرارات، ومن شأنها أن تؤثر على تقييم  –

  هي مخاطر مالزمة. وسيتم تناول موضوع خطر الرقابة في الفصلين الحادي عشر والثاني عشر من الجزء الثاني. قيد التقييماملخاطر 

  حيث 
ً
 رقميا

ً
مرتفعة/ حجم مرتفع. ويمكن ضرب هذه = احتمالية 5= احتمالية منخفضة/ حجم منخفض و 1تقييمات االحتمالية والحجم )األثر( استخدمت مقياسا

 لغرض التيسير تقييم املخاطر بأنها مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة فحسب.
ً
 الدرجات للحصول على درجة مجمعة كلية. ومع ذلك، يمكن أيضا

 1-9/3الشكل 

  ريال 000،50األهمية النسبية  20×2ديسمبر  31 الفترة املنتهية في:

 املترتبة على عامل الخطر اآلثار  أحداث/مصادر الخطر

 اإلقرارات

 م ا و د.ت ع

 تقييم الخطر املالزم

احتمالية 

 األثر الحدوث

الدرجة 

 املجمعة

اعتماد أجر موظفي املبيعات على 

 العموالت

احتمال وجود مبيعات وهمية، أو تسجيل املبيعات في فترة خاطئة، أو 

تختلف عن الشروط املبالغة فيها، أو إتمام صفقات البيع بشروط 

واألحكام القياسية ألجل تحقيق املستهدفات الالزمة للحصول على 

 املكافآت

 16 4 4 و د.ت

التغطية على عدم االلتزام بشروط 

الديون لتجنب املساءلة من جانب 

 املصارف

إجراء قيود يومية غير مصرح بها إلرجاء املصاريف، والتحيز في تقديرات 

 اإلدارة، وما إلى ذلك.

 10 5 2 م

 8 4 2 و د.ت دفع مصروفات بأسعار مضخمة أو مقابل خدمات/سلع لم يتم تقديمها قيام املوظفين بإدراج موردين وهميين

عدم تحديد املعامالت مع األطراف ذات 

العالقة. واحتمال اإلضرار بمصالح 

 املساهمين غير املشاركين في العمل

 15 5 3 م السوقية العادلةعدم تسجيل اإليرادات واملصروفات بالقيمة 

احتمال إتمام صفقات بيع القطع 

 دون تسجيلها تقديم و 
ً
الخدمات نقدا

 ودون إيداع مبلغها

 4 1 4 ا د.ت و التهوين من اإليرادات واألصول 
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 تقييمه -الخطر املالزم  -دراسات الحالة  4 /9

 لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".

العمود هيكلي لتوثيق التقييم، فإنه يمكن إعداده باستخدام نفس النموذج الذي بدأ استخدامه في الفصل الثامن من الجزء الثاني. ويمكن استخدام  شكلعند استخدام 

 خاطر التي تم التعرف عليها.املتواجه الخاص باستجابات املراجعة لربط عوامل الخطر عن طريق إحاالت مرجعية بإجراءات املراجعة أو برامج املراجعة الخاصة التي 

 جزء الثاني.وفي حال الرغبة في استخدام مذكرة، يمكن إضافة تقييم املخاطر واالستجابة لها إلى املذكرة التي بدأ استخدامها في الفصل الثامن من ال

 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

  شكل هيكلييستغرق تسجيل املعلومات في موضع واحد وبعند توثيق عوامل الخطر، ُينظر في كيفية تحديثها واستخدامها في الفترات الالحقة. وقد 
ً
)كاملوضح أعاله( وقتا

 في أول مرة، ولكن تحديث هذه املعلومات سيكون أسهل بكثير في املستقبل. ويساعد التسجيل 
ً
 في ضمان ما يلي: بشكل هيكليأطول قليال

ً
 أيضا

 ا كان التسجيل عدم التعامل مع املخاطر أكثر من مرة واحدة )وهو ما قد يحدث إذ
ً
 عبر مختلف أجزاء ملف املراجعة(؛ منتشرا

 االتساق في تقييم كل خطر؛

 التعرف على املخاطر املهمة؛

عة، أو حسب االحتم جمَّ
ُ
ن أوراق العمل اإللكترونية من فرز املخاطر )ذات الدرجات الرقمية( بناًء على درجاتها امل ِّ

ّ
 الية أو األثر؛سهولة الفحص. وتمك

 فحصها.ت( أو مطالبة العميل بإعداد قائمة عوامل الخطر ليقوم املراجع بملعرفة رأيهمشاركة قائمة املخاطر مع العميل )إمكانية 



 اإلرشادات العملية – الثانيالجزء  ،دليل استخدام املعايير الدولية للمراجعة في عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة

 

99 

 
 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 مخاطر األعمال

خطر مهم؟  تقييم الخطر املالزم اإلقرارات الخطراآلثار املترتبة على عامل  أحداث/مصادر الخطر

ما الجوانب التي قد يتم تحريفها في القوائم   نعم/ال

 م ا د.ت املالية وبأية طريقة

احتمالية 

 األثر الحدوث

الدرجة 

 املجمعة

استمرار النمو )بالرغم من التراجع 

 االقتصادي( وضعف الرقابة على املخزون

 نعم 20 5 4 مد.ت و  مخالفة شروط الديون 

املوظف املسؤول عن األخطاء املعروفة عن 

 املخزون

أرصدة  تقليل في/قد تكون هناك مبالغة

 املخزون مما قد يؤثر على التقويم

 ال 15 3 5 ا د.ت و

ضعف أدوات الرقابة العامة على تقنية 

 املعلومات في عدة مجاالت

قد يتم املساس بسالمة البيانات أو ربما 

 بعض البياناتتغيب 
ً
 أيضا

 ال 15 5 3 م

قد يكون من الضروري تخفيض قيمة  التراجع االقتصادي

 املخزون

 

 ال 9 3 3 د.ت

مخاطر الصرف األجنبي في املبالغ  محاولة تحقيق مبيعات جديدة في دول أخرى 

 املستحقة التحصيل

 ال 4 2 2 د.ت

قد يصعب تحصيل املبالغ املستحقة )أي  التراجع االقتصادي

 قد توجد مبالغة فيها(

 ال 3 3 1 د.ت

م احتمالية الحدوث على مقياس من   دليل الرموز: قيَّ
ُ
م الحجم )األثر النقدي( مقارنة باألهمية النسبية على مقياس من  5إلى  1ت  5إلى  1ُيقيَّ

 = غير جوهري  1 = مستبعد 1 م = منتشر )جميع اإلقرارات(

 = صغير 2 = غير محتمل 2 ا = االكتمال

 = متوسط 3 = محتمل 3 د.ت = الدقة والتقويم

  4 و = الوجود
ً
 = كبير 4 = محتمل كثيرا

 = جوهري  5 = في حكم املؤكد 5 ع = العرض

 (ينبغي اعتبارها مخاطر غش "مهمة" فأكثر 20األثر( × املجمعة )االحتمالية  ة تقييمها)على سبيل االسترشاد، عوامل الخطر التي تبلغ درج

. وتتطلب املخاطر املهمة مراعاة خاصة عند املراجعة، ويشمل ذلك  ُيعد، ولذا 20تبلغ الدرجة املجمعة لخطر مخالفة شروط القروض املصرفية  ملحوظة:
ً
 مهما

ً
ذلك خطرا

 التوصل إلى فهم ألدوات الرقابة التي تطبقها املنشأة فيما يتعلق بتلك املخاطر.
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 مخاطر الغش

 خطر مهم؟ تقييم الخطر املالزم اإلقرارات املترتبة على عامل الخطراآلثار  أحداث/مصادر الخطر

ما الجوانب التي قد يتم تحريفها في القوائم   نعم/ال

 م ا د.ت و ع املالية وبأية طريقة؟

احتمالية 

 األثر الحدوث

الدرجة 

 املجمعة

 الضغوط

التالعب وجود قيود يومية غير مصرح بها/  الحد من عبء الضرائب قدر اإلمكان

 في القوائم املالية

 نعم 20 5 4 م

الضغوط التي يفرضها النمو السريع على 

 التمويل

التالعب في القوائم املالية لتجنب مخالفة 

 شروط القروض املصرفية

 نعم 20 5 4 م

 نعم 16 4 4 ا د.ت تحيز اإلدارة في التقديرات لتقليل الدخل الحد من عبء الضرائب قدر اإلمكان

مكافآت موظفي املبيعات على تجاوز اعتماد 

 املبيعات لحدود دنيا معينة

تضخيم املبيعات لتحقيق الحدود الدنيا. 

 ورغم ذلك، مبالغ املكافآت صغيرة.

 ال 6 2 3 و

 دفع رِّ 
ً
اإلضرار بالسمعة، املبالغة في املصروفات،  للحصول على عقود شا

 .لم يتم إثبات استحقاقهاغرامات وجود 

 ال 4 2 2 ا د.ت و

 الفرص

عدم االتساق في تطبيق السياسات  إثبات اإليرادات

 املحاسبية

 نعم 12 4 3 ا د.ت و ع

التوسع الكبير في استخدام املعامالت مع 

 األطراف ذات العالقة

احتمال التهوين/املبالغة في تقويم 

 املبيعات/املشتريات

 نعم 20 5 4 د.ت

 ال 12 3 4 و سرقة سلع من املخزون هالة نقلو بنود املخزون وسهارتفاع قيمة 

  ارتفاع حاالت
ً
 ال 12 3 4 و سرقة السلع/ سرقة النقدية. البيع نقدا

احتمال عدم اكتمال املبيعات/املشتريات  املعامالت مع األطراف ذات العالقة

املسجلة، أو عدم تقويمها بشكل سليم، أو 

 عدم اإلفصاح عنها في القوائم املالية

 ال 12 4 3 م ع

 التبريرات

 ال 6 2 3 و سرقة السلع أو النقدية. ضعف القيم األخالقية بين املوظفين املؤقتين

م احتمالية الحدوث على مقياس من  دليل الرموز: قيَّ
ُ
م الحجم )األثر النقدي( مقارنة باألهمية النسبية على مقياس من  5إلى  1ت  5إلى  1ُيقيَّ

 = غير جوهري  1 مستبعد=  1 م = منتشر )جميع اإلقرارات(

 = صغير 2 = غير محتمل 2 ا = االكتمال

 = متوسط 3 = محتمل 3 د.ت = الدقة والتقويم

  4 و = الوجود
ً
 = كبير 4 = محتمل كثيرا

 = جوهري  5 = في حكم املؤكد 5 ع = العرض

 (ينبغي اعتبارها مخاطر غش "مهمة" فأكثر 20األثر( × املجمعة )االحتمالية  ة تقييمها)على سبيل االسترشاد، عوامل الخطر التي تبلغ درج

ذات العالقة تم تقييمها  التحيز املحتمل من جانب اإلدارة في التقديرات، وقيود اليومية غير املصرح بها، والضغوط لتمويل النمو السريع، واملعامالت مع األطراف ملحوظة:

وتتطلب املخاطر املهمة مراعاة خاصة عند املراجعة، ويشمل ذلك التوصل إلى فهم ألدوات الرقابة  (.20لها اوزت الدرجة املجمعة على أنها مخاطر مهمة )حيث تج

قصور مهم. وُيالحظ أن الدرجة املجمعة إلثبات  ُيرجح عندئذ وجودالتي تطبقها املنشأة فيما يتعلق بتلك املخاطر. وفي حال عدم وجود أية أدوات للرقابة، 

رض أنه خطر مهم. )راجع الفقرة  16اإليرادات أقل من 
ُ
  ((240من معيار املراجعة ) 26ولكن افت
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  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 شركة كومار وشركاه -مذكرة ترفق بامللف 

 التعرف على الخطر املالزم 

 ريال3،000األهمية النسبية = 

، التي اشتملت على مصادر الخطر املحتملة الناشئة عن مجاالت الفهم الستة الالزمة، فقد تعرفنا X.Xنتيجة لتنفيذ إجراءات تقييم املخاطر املوضحة في ورقة العمل رقم 

 على عوامل الخطر التالية:

 مخاطر األعمال

 خطر منتشر -التشغيلية غياب السيد راج عن العمليات 

 وقد تكون القوائم املالية محرفة بشكل جوهري. ساس بجودة ودقة السجالت املحاسبية بسبب تركيز السيد راج على أمور عائلية.قد يتم امل 

 خطر مهم. انظر ورقة العمل رقم  تقييم الخطر:
ً
 .X.Xاحتمالية حدوث مرتفعة/ حجم مرتفع )مقارنة باألهمية النسبية( = خطر مرتفع، وأيضا

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( االستجابة للخطر:

 دم القدرة على بيع اعتاد السيد راج على التحقق من جودة السلع قبل شحنها. قد يتم املساس بجودة املنتجات املباعة، مما يؤدي إلى زيادة املرتجعات و/أو ع

 )التقويم( املخزون.

 منخفض = خطر منخفضاحتمالية منخفضة/حجم  تقييم الخطر:

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( االستجابة للخطر:

 خطر منتشر -التراجع االقتصادي واالعتمادية االقتصادية 

  وخالل هذا التراجع االقتصادي، قد من مبيعاتها.  %90ما يزيد على يستحوذ على تعتمد شركة كومار وشركاه على عميلها الرئيس ي، شركة دفتا لألثاث، الذي

تكون الشركة  تقوم دفتا بإلغاء طلبيات. وقد يترتب على ذلك مخالفة شروط القروض املصرفية واملبالغة في تقويم األصول. وإذا طالب املصرف بقرضه، فلن

 قادرة على االستمرار. )التقويم(

 احتمالية متوسطة/ حجم متوسط = خطر متوسط تقييم الخطر:

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( ستجابة للخطر:اال 

 مخاطر الغش

 إثبات اإليرادات

 .احتمال عدم االتساق في تطبيق السياسات املحاسبية 

 للفقرة  تقييم الخطر:
ً
أن هذا خطر مهم، ويتم ( ُيفترض 240من معيار املراجعة ) 26احتمالية متوسطة/ حجم متوسط = خطر متوسط، ولكن وفقا

 التعامل معه على هذا النحو.

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( االستجابة للخطر:

 خطر منتشر -الحد من الضرائب قدر اإلمكان 

 قيود يومية غير تسجيل حيز في تقديرات اإلدارة، أو قد يكون هناك تحيز من جانب اإلدارة للحد من عبء الضرائب قدر اإلمكان. وقد يؤدي ذلك إلى وجود ت

 )االكتمال، الدقة( .بهامصرح 

. تقييم الخطر:
ً
 مهما

ً
 احتمالية مرتفعة/ حجم متوسط = خطر متوسط إلى مرتفع، وينبغي اعتباره خطرا

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( االستجابة للخطر:
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 خطر منتشر —االقتصادي واالعتمادية االقتصادية التراجع 

 .جميع اإلقرارات( قد يؤدي االنخفاض في املبيعات والضغوط التي تفرضها السيولة إلى التالعب في القوائم املالية لتفادي مخالفة شروط القروض املصرفية( 

.احتمالية متوسطة/ حجم مرتفع = خطر متوسط إلى مرتفع، وينبغي  تقييم الخطر:
ً
 مهما

ً
 اعتباره خطرا

 )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الثاني( االستجابة للخطر:

 خطر منتشر - التشغيلية غياب السيد راج عن العمليات

 مالية يؤدي غياب السيد راج إلى محدودية اإلشراف على عمل السيدة روبي. كما يبدو وجود ضعف في القيم األخالقية للسيدة روب 
ً
ي ويبدو أنها تواجه ضغوطا

 وتبريرات لسرقة النقد/السلع )الوجود( و/أو التالعب في القوائم املالية.
ً
 شخصية. ويولد هذا دوافع وفرصا

 احتمالية متوسطة/ حجم متوسط = خطر متوسط تقييم الخطر:

 اني()سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل السادس عشر من الجزء الث االستجابة للخطر:

 األطراف ذات العالقة

 .التقويم( قد يتم التالعب في املعامالت مع األطراف ذات العالقة، مما يؤدي إلى املبالغة في تقويم املبيعات( 

. تقييم الخطر:
ً
 مهما

ً
 احتمالية متوسطة/ حجم متوسط = خطر متوسط، وينبغي اعتباره خطرا

 الفصل السادس عشر من الجزء الثاني()سيتم تناول هذا املوضوع في  االستجابة للخطر:

خاطر. وفي حال عدم تتطلب املخاطر املهمة مراعاة خاصة عند املراجعة، ويشمل ذلك التوصل إلى فهم ألدوات الرقابة التي تطبقها املنشأة فيما يتعلق بتلك امل ملحوظة:

 د قصور مهم.و وجُيرجح عندئذ وجود أية أدوات للرقابة، 
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

واعتباراتها الخاصة من حيث إجراءات املراجعة املطلوبة،  إرشادات بشأن طبيعة املخاطر املهمة وتحديدها،

 واالتصال باملكلفين بالحوكمة.

240 ،260 ،315 ،330 

 

 1-10/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق 

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

م 
يي
تق

طر
خا

امل
 

 

 تنفيذ األنشطة املبدئية 
 لالرتباط

تحديد ما إذا كان سيتم قبول 

 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل
 خطاب االرتباط

 التخطيط للمراجعة
إعداد استراتيجية عامة للمراجعة 

 2وخطة للمراجعة

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 للمراجعةاالستراتيجية العامة 
 

التعرف على/تقييم مخاطر 

التحريف الجوهري من خالل فهم 

 املنشأة

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر

مخاطر األعمال والغش بما في ذلك املخاطر 

 املهمة

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة الداخلية ذات 

 الصلة

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها 

 املالية    * اإلقرارات على مستوى: * القوائم

 

 املخاطر املهمة .10
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

التحريف الجوهري بسبب الغش وتقييمها، يجب على املراجع، بناًء على افتراض وجود مخاطر غش في إثبات عند التعرف على مخاطر  240/26

التوثيق  47اإليرادات، تقويم أنواع اإليرادات أو معامالت اإليرادات أو اإلقرارات التي تنشأ عنها مثل هذه املخاطر. وتحدد الفقرة 

ق هذا االفتراض في ظروف ارتباط املراجعة، وبالتالي عدم تعرفه على إثبات اإليرادات املطلوب عندما يخلص املراجع إلى عدم انطبا

 (30أ–28باعتباره أحد مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش. )راجع: الفقرات أ

 ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه: 315/4

 الجوهري تم التعرف عليه وتم تقييمه، يتطلب، بحسب حكم املراجع، مراعاة خاصة عند املراجعة.الخطر املهم: خطر للتحريف  (أ)

 يجب على املراجع التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها: 315/25

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

 (131أ–126الحسابات واإلفصاحات، )راجع: الفقرات أعلى مستوى اإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة  )ب(

 لتوفير أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية.

، يجب على املراجع أن يقرر ما إذا كان أي من املخاطر التي تم التعرف عليها 25كجزء من تقييم املخاطر، على النحو املوضح في الفقرة  315/27

عد بحسب حكم املراجع 
ُ
.ت

ً
 مهما

ً
 خطرا

 وعند ممارسة هذا الحكم، يجب على املراجع أن يستبعد تأثيرات أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها فيما يتعلق بالخطر.

 عند ممارسة الحكم فيما يتعلق بتحديد املخاطر املهمة، يجب على املراجع أن ينظر على األقل فيما يلي: 315/28

 غش؛ما إذا كان الخطر ُيَعد خطر  (أ)

  (ب)
ً
، سواًء كانت اقتصادية أو محاسبية أو غير ذلك، ومن ثم تتطلب اهتماما

ً
ما إذا كان الخطر يتعلق بتطورات مهمة حدثت مؤخرا

؛
ً
 خاصا

د املعامالت؛ (ج)  مدى تعق 

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

 تلك املقاييس التي تنطوي على مدى واسع من عدم درجة عدم املوضوعية في قياس املعلومات املالية  (ه)
ً
املتعلقة بالخطر، خاصة

 تأكد القياس؛

ما إذا كان الخطر ينطوي على معامالت مهمة تمت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة، أو معامالت تبدو غير معتادة ألي أسباب  (و)

 (145أ–141أخرى. )راجع: الفقرات أ

طر مهم، فيجب عليه أن يتوصل إلى فهم ألدوات الرقابة الخاصة باملنشأة، بما في ذلك أنشطة الرقابة، ذات إذا حدد املراجع وجود خ 315/29

 (148أ–146الصلة بذلك الخطر. )راجع: الفقرات أ

، فيجب عليه  330/21
ً
 مهما

ً
 من مخاطر التحريف الجوهري املقّيمة على مستوى اإلقرارات ُيعد خطرا

ً
تنفيذ إجراءات إذا حدد املراجع أن خطرا

 أساس تستجيب لذلك الخطر بشكل خاص.

 فقط من اإلجراءات األساس، فيجب أن تتضمن تلك اإلجراءات اختبارات 
ً
وعندما يكون املنهج املتبع ملواجهة خطر مهم ُمؤلفا

 (53للتفاصيل. )راجع: الفقرة أ

الجوهري وتقييمها، يجب على املراجع أن يتعرف على مخاطر  ( بالتعرف على مخاطر التحريف315للوفاء بمتطلب معيار املراجعة ) 550/18

 
ً
التحريف الجوهري املصاحبة للعالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة، ويقيم تلك املخاطر، ويحدد ما إذا كان أي منها يعد خطرا

. وعند إجراء هذا التحديد، يجب على املراجع أن يتعامل مع املعامالت املهمة مع
ً
األطراف ذات العالقة املحدد حدوثها خارج مسار  مهما

 العمل الطبيعي للمنشأة على أنها معامالت تنشأ عنها مخاطر مهمة.

إذا تعرف املراجع على عوامل لخطر الغش )بما في ذلك، الظروف املرتبطة بوجود طرف ذي عالقة له نفوذ ُمهيمن( عند تنفيذ إجراءات  550/19

املتعلقة بها بخصوص األطراف ذات العالقة، فيجب على املراجع أن يأخذ في الحسبان تلك املعلومات عند تقييم املخاطر واألنشطة 

 ملعيار املراجعة )
ً
 (30أ–29، أ6(. )راجع: الفقرات أ240التعرف على مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش وتقييمها، وفقا
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 نظرة عامة 1 /10

 بعد التعرف على مخاطر األعمال والغش 
ً
وتقييمها، يمكن النظر في وجود املخاطر املهمة. ويوجد الخطر املهم عندما يكون خطر التحريف الجوهري الذي تم تقييمه مرتفعا

 لدرجة أنه سيتطلب، بحسب حكم املراجع، مراعاة خاصة عند املراجعة.
ً
 جدا

لرقابة الداخلية ذات الصلة( وليس على ويتم تقييم املخاطر املهمة قبل النظر في أية أدوات رقابة قد تخفف من أثرها. ويعتمد الخطر املهم على الخطر املالزم )قبل النظر في ا

ع )لكل من الخطر املالزم وخطر الرقابة الداخلية(. فعلى سبيل املثال، ستتعرض الشركة ا جمَّ
ُ
لتي لديها مخزون كبير من حجر املاس لخطر مالزم مرتفع يتمثل في الخطر امل

ولكن ألن خطر  أصغر ما يمكن.السرقة. واالستجابة التي تتخذها اإلدارة لهذا الخطر هي الحفاظ على أمن املقرات. ولذلك، تعتبر مخاطر التحريف الجوهري املجمعة 

 جة عالية وحجمه سيكون له أثر جوهري على القوائم املالية، فإن الخطر سيتم تحديده على أنه "مهم".الفقدان )قبل النظر في الرقابة الداخلية( محتمل بدر 

 

 أمثلة 2 /10

 يحتوي الشكل أدناه على أمثلة للمخاطر املهمة.

 1-10/2الشكل 

 أمثلة املصادر

جوهري. ومثال ذلك، املخزون الذي يحتفظ به صاحب محل التحريف فيها حدوث ال يسهلتشمل العمليات أو األحداث التي قد  األنشطة عالية الخطورة

 مجوهرات من أحجار املاس أو القضبان الذهبية عالية القيمة، أو استخدام نظام محاسبي جديد/معقد.

املعامالت الكبيرة غير الروتينية 

 )من حيث الحجم أو الطبيعة(

األطراف ذات العالقة التي يتم التعرف عليها خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة على أنها مصدر يلزم التعامل مع املعامالت املهمة مع 

 للمخاطر املهمة.

 ويشمل هذا املعامالت غير املتكررة والكبيرة الحجم. ومثال ذلك:

 القدر غير املعتاد من املعامالت الروتينية مع األطراف ذات العالقة؛ 

 رة؛عقود البيع أو التوريد الكبي 

 شراء أو بيع أصول العمل أو قطاعات العمل الرئيسية؛ 

 .بيع العمل إلى طرف ثالث 

 ن املعامالت الروتينية غير املعقدة التي تخضع ملعالجة منتظمة.ممخاطر مهمة أن تنشأ وتقل احتمالية 

األمور التي تتطلب االجتهاد أو 

 تدخل اإلدارة

 من األمثلة املحتملة لذلك:

  والعمليات الحسابية التي تستخدمها اإلدارة في إعداد التقديرات الكبرى؛االفتراضات 

 العمليات الحسابية أو املبادئ املحاسبية املعقدة؛ 

 الذي يخضع لتفسيرات مختلفة؛ اتإثبات اإليراد )
ً
 مهما

ً
 )ُيفترض أنه يشكل خطرا

 الجمع واملعالجة اليدوية للبيانات الكبيرة؛ 

  اإلدارة لتحديد املعالجة املحاسبية التي سيتم استخدامها.الحاالت التي تتطلب تدخل 

 نقاط يلزم مراعاتها

ف للرقابة الداخلية ذات الصلة. وينطبق هذا بصفة خاصة عندما يكون ا خّفِّ
ُ
جيدة ملراجع على معرفة عند النظر في وجود املخاطر املهمة، قد يصعب تجاهل األثر امل

 أصحاب كفاءة عالية في عملهم. ،الرقابةتلك باألفراد الذين يطبقون 
ً
 واألرجح أنهم سيكونون أفرادا

 ش
ً
ديد الخطورة. ويرجع ذلك واملطلوب هو فصل الخطر املالزم عن أدوات الرقابة املطبقة. وعلى سبيل املثال، لن يعتبر إقدام شخص بالغ على عبور طريق مزدحم أمرا

لكن هذا التقييم يجمع بين الخطر املالزم الذي ينطوي عليه عبور  البالغين يستخدمون أعينهم وآذانهم وخبرتهم السابقة )في عبور الطرق( للعبور بأمان. إلى توقع أن

 م العين واألذنالطريق وبين عدد من أنشطة الرقابة )استخدام 
ً
 )أي قبل النظر في أية أدوات والخبرة السابقة(. ولتقييم ما إذا كان عبور الطريق ُيعد خطرا

ً
رقابة(، للهما

 يلزم أن يكون الشخص معصوب العينين ومسدود األذنين ثم ُيطلب منه اجتياز الطريق.
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 أمثلة املصادر

 :الجوانب الكمية أو النوعية لإلفصاحات مثل قد تشمل األمثلة إفصاحات القوائم املالية

  التي تكون اإلفصاحات الجديدة أو املعدلة 
ً
تغيرات في بيئة املنشأة أو وضعها املالي أو أنشطتها، مثل التجميع املهم ل مطلوبة نتيجة

 ألعمال املنشأة أو إعادة تنظيم شؤونها املالية.  

 .التغيرات في إطار التقرير املالي املنطبق التي لها أثر مهم على املنشأة 

  عد.منافع التقااألخرى املتعلقة بواجبات الاإلفصاحات املتعلقة باملعاشات أو 

  إعداد التقديرات.في يتم استخدامها لإلدارة التي تضعها ااالفتراضات املهمة 

 .العوامل التي تؤدي إلى هبوط كبير في قيمة األصول 

تم إخفاؤه عن قصد( أعلى من خطر عدم اكتشاف الذي يتعمد و املُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش ) احتمالية الغش

 الناتج عن خطأ.التحريف 

وتقويم التصورات والخطط  ،وعند تقويم ما إذا كان من املمكن أن تنتج مخاطر مهمة عن عوامل خطر الغش التي تم التعرف عليها

 املحتملة التي تم تحديدها أثناء مناقشات الفريق )انظر الجزء الثاني، الفصل السابع(، ُينظر فيما يلي:

  املحتملين؛مهارة مرتكبي الغش مدى 

 الحجم النسبي لكل مبلغ من املبالغ املتالعب فيها؛ 

  تيح له:بما يمستوى سلطة اإلدارة أو املوظف 

 التالعب بشكل مباشر أو غير مباشر في السجالت املحاسبية، –

 تجاوز إجراءات الرقابة؛ –

 معدل ومدى التالعب املرتكب؛ 

 درجة التواطؤ املحتملة؛ 

  التي يتم تقديمها إلى املراجع؛اإلفادات املضللة عن عمد 

  أشخاص آخرون.يبديها تجارب املراجعة السابقة أو املخاوف التي 

 وقد يتم التعرف على مخاطر الغش املهمة في أية مرحلة من مراحل املراجعة نتيجة للمعلومات الجديدة التي يتم الحصول عليها.

 التعرف على املخاطر املهمة 3 /10

دام الحكم املنهي( باختيار تلك إذا تم التعرف بالفعل على مخاطر التحريف الجوهري، وتم تقييمها، فإن كل ما يلزم بعد ذلك هو تفحص النتائج ثم القيام )بناًء على استخ

ن ين الواقعيالنجوم املخاطر التي تم تقييمها(، فإن الخطر  عرض تقييم املخاطر على شكل مخطط كاملوضح أدناه )تمثلفي حال همة في الواقع. وعلى سبيل املثال، املاملخاطر 

 همة.املخاطر ضمن املفي املنطقة املظللة )مخاطر ذات حجم مرتفع واحتمالية مرتفعة( هما أول ما سُيعد 

  



اإلرشادات العملية – الثانيالجزء  ،دليل استخدام املعايير الدولية للمراجعة في عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة

107
ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

1-10/3الشكل 

 وعند النظر في وجود املخاطر املهمة، ينظر املراجع في األمور املوضحة أدناه.

االعتبارات

املؤشرات التي قد تشير إلى 

احتمال وجود "مخاطر مهمة"

خطر الغش.

.
ً
 خاصا

ً
، سواًء كانت اقتصادية أو محاسبية أو غير ذلك، ومن ثم تتطلب اهتماما

ً
املخاطر التي تتعلق بتطورات مهمة حدثت مؤخرا

تعقيد املعامالت.

املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة.

 تلك التي تنطوي على مدى واسع من عدم التأكد املحيط درجة عدم 
ً
املوضوعية في قياس املعلومات املالية املتعلقة بالخطر، خاصة

 بالقياس.

املعامالت املهمة التي تمت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة أو التي تبدو غير معتادة ألي أسباب أخرى.

املهمة في غالب األحيان باألمور املوضحة في الشكل أدناه.وفي املنشآت األصغر، تتعلق املخاطر 
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 2-10/3الشكل 

 الخصائص املعلومات املوضوع/

 ارتفاع الخطر املالزم )االحتمالية واألثر(.  املعامالت املهمة غير الروتينية

 .تحدث بصورة غير متكررة وال تخضع ملعالجة منهجية 

  عد غير معتادة بسبب حجمها أو طبيعتها
ُ
 )مثل االستحواذ على منشأة أخرى(.ت

 :من اإلدارة 
ً
 تتطلب تدخال

 لتحديد املعالجة املحاسبية، –

 لجمع البيانات ومعالجتها. –

 .تنطوي على عمليات حسابية أو مبادئ محاسبية معقدة 

 .يصعب على املنشأة، بسبب طبيعة املعامالت، تطبيق رقابة داخلية فعالة على املخاطر 

 ارتفاع الخطر املالزم.  املهمةاألمور االجتهادية 

 .)تنطوي على عدم تأكد كبير يحيط بالقياس )مثل وضع التقديرات املحاسبية 

 .)قد تخضع املبادئ املحاسبية املستخدمة لتفسيرات مختلفة )مثل إعداد التقديرات املحاسبية أو إثبات اإليرادات 

  أو قد يتطلب افتراضات تتعلق بتأثيرات أحداث مستقبلية )مثل قد يكون االجتهاد املطلوب من اإلدارة غير موضوعي أو معقد

 االجتهادات املتعلقة بالقيمة العادلة، أو تقويم املخزون سريع التقادم، وما إلى ذلك(.

 خاللفواتير لها  قد يوجد عدد محدود من مخاطر املعامالت التي تتعلق بآليات العمل الرئيسية )مثل شحن السلع دون إصدار  مخاطر املعامالت املهمة

البيع( والتي ستؤدي إلى تحريف جوهري في القوائم املالية في حال عدم التخفيف من أثرها. وعندما تتطلب هذه املخاطر  آلية

عد مخاطر مهمة. وفي حال عدم وجود أدوات رقابة داخلية مطبقة للتخفيف من تلك 
ُ
مراعاة خاصة عند املراجعة، فإنها ت

.املخاطر، فإنه يتم إب
ً
 مهما

ً
 باعتبار أنها تمثل قصورا

ً
 الغ اإلدارة بها أيضا

.  الغش
ً
 مهما

ً
 إثبات اإليرادات. وُيفترض أن هذا ُيعد خطرا

 .تجاوزات اإلدارة أو تحيزها في التقديرات وما إلى ذلك 

 .استخدام معامالت كبيرة مع األطراف ذات العالقة لزيادة املبيعات أو املشتريات 

 أو العمالء مثل التالعب في األسعار أو العطاءات. التواطؤ مع املوردين 

 .املعامالت غير املسجلة أو الوهمية 
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 االستجابة للمخاطر املهمة 4 /10

 عند تصنيف أحد املخاطر على أنه "مهم"، يستجيب املراجع لهذا الخطر على النحو املوضح أدناه.

 1-10/4الشكل 

 الوصف خطوات املراجعة

الداخلية تقويم تصميم الرقابة 

 وتطبيقها على كل خطر مهم

هل قامت اإلدارة بتصميم وتطبيق الرقابة الداخلية التي تخفف من املخاطر املهمة؟ ُينظر في وجود أدوات الرقابة املباشرة مثل أنشطة 

في بيئة الرقابة، وتقييم املخاطر، ونظم املعلومات، وعناصر  موجودةالرقابة وأدوات الرقابة )الشاملة( غير املباشرة التي قد تكون 

 املتابعة. وستفيد هذه املعلومات في وضع استجابات املراجعة الفعالة للمخاطر التي تم التعرف عليها.

تقع ملرة واحدة أو وفي حالة عدم خضوع األمور املهمة غير الروتينية أو االجتهادية للرقابة الداخلية الروتينية )مثل األحداث التي 

م املراجع مدى وعي اإلدارة باملخاطر ومدى مناسبة استجابتها لها. وعلى سبيل املثال، إذا قامت املنشأة بشراء  األحداث السنوية(، يقّوِّ

 أصول خاصة بعمل آخر، فقد تشتمل استجابة املنشأة على ما يلي:

 استخدام خبير تقويم مستقل لتقويم األصول املقتناة؛ 

 املبادئ املحاسبية املناسبة؛ تطبيق 

 .اإلفصاح بشكل مناسب عن املعاملة في القوائم املالية 

وعندما يحدد املراجع أن اإلدارة لم تستجب على نحو مناسب )عن طريق تطبيق الرقابة الداخلية على املخاطر املهمة(، فقد يوجد 

 وقت ممكن( إلى املكلفين بالحوكمة.قصور مهم في الرقابة الداخلية للمنشأة، يلزم إبالغه )في أقرب 

تصميم استجابات مراجعة 

للمخاطر املهمة التي تم التعرف 

 عليها

هل إجراءات املراجعة اإلضافية املخطط لها تواجه على وجه الخصوص الخطر املهم؟ يتم تصميم هذه اإلجراءات للحصول على أدلة 

 على إجراء اختبارات ألدوات الرقابة وتنفيذ إجراءات أساس.مراجعة يمكن االعتماد عليها بدرجة كبيرة، وقد تشتمل 

وفي أحوال عديدة، قد تكون إجراءات املراجعة مجرد توسيع لنطاق اإلجراءات التي سيتم تنفيذها في أية حالة من الحاالت. وعلى سبيل 

 ديرات، فإن اإلجراءات األساس املوسعة ستشمل:املثال، إذا كان الخطر املهم يتعلق بتحيز محتمل من جانب اإلدارة، كما في إعداد التق

 تقييم مدى صحة االفتراضات املستخدمة؛ 

 التعرف على مصادر املعلومات املستخدمة )الداخلية والخارجية على السواء( ومدى إمكانية االعتماد عليها؛ 

 ية؛النظر في وجود أي تحيز في التقديرات الخاصة بالفترة السابقة مقارنة بالحقائق الفعل 

 .تفحص الطرق املستخدمة )بما فيها الصيغ الرياضية في جداول البيانات اإللكترونية( في احتساب التقديرات 

سيساعد اإلبالغ باملخاطر املهمة املكلفين بالحوكمة في فهم تلك األمور وأسباب حاجتها إلى مراعاة خاصة عند املراجعة. وقد يساعدهم  االتصال باملكلفين بالحوكمة

 في الوفاء بمسؤولياتهم املتعلقة باإلشراف على آلية التقرير املالي. وقد تشمل األمور التي يتم اإلبالغ بها ما يلي:أيض
ً
 ا

 .خطط مواجهة مخاطر التحريف الجوهري املهمة، سواًء بسبب الغش أو الخطأ 

  تقييمها.خطط التعامل مع املجاالت التي ترتفع فيها مخاطر التحريف الجوهري التي تم 

  رئیسة  بشأنوجهات النظر األولية للمراجع 
ً
األمور التي قد تحظى باهتمام كبير من جانبه عند املراجعة، وبالتالي قد تكون أمورا

 (.701للمراجعة، عند انطباق معيار املراجعة )

  أي تغيرات مهمة:عن اآلثار املترتبة في كل قائمة واإلفصاحات للتعامل مع املنهج املخطط له 

 في إطار التقرير املالي املنطبق، أو –

 بيئة املنشأة أو وضعها املالي أو أنشطتها. –

عدم كفاية اإلجراءات التحليلية  

 األساس بمفردها

هة ال ُيعد استخدام اإلجراءات التحليلية األساس في حد ذاتها استجابة مناسبة ملواجهة املخاطر املهمة. وعندما يكون املنهج املتبع ملواج

 فقط من اإلجراءات األساس، فإن إجراءات املراجعة يجب أن تتألف من:
ً
 املخاطر املهمة ُمؤلفا

 اختبارات التفاصيل وحدها؛ أو 

 .مزيج من اختبارات التفاصيل واإلجراءات التحليلية األساس 

مهم، ال يجوز للمراجع االعتماد على األدلة التي تم الحصول عليها في عند التخطيط الختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة التي تخفف من أثر خطر  ملحوظة:

  املراجعات السابقة بشأن الفاعلية التشغيلية للرقابة الداخلية.
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 توثيق املخاطر املهمة 5 /10

يكون مجرد واحد، فإن توثيق املخاطر املهمة قد  يتم توثيق مرحلة التعرف على املخاطر املهمة واستجابات املراجعة املقترحة لها. وفي حال توثيق جميع املخاطر في موضع

 لمعلومات التي تم توثيقها بالفعل.امتداد ل

 
ً
 املخاطر املهمة التي تم إبالغها إلى املكلفين بالحوكمة: ويشمل توثيق أعمال املراجعة أيضا

 .يحتفظ املراجع بنسخة منها ،
ً
 عندما تكون تلك األمور قد تم اإلبالغ بها خطيا

  رفق بامللف توضح األمور التي تم مناقشتها وتوقيت اإلبالغ بها والشخص الذي تم إبالغه.في حال
ُ
، يتم إعداد مذكرة ت

ً
 اإلبالغ بها شفويا

  ملحوظة:
ً
 مهما

ً
 ُيفترض أن إثبات اإليرادات ُيعد خطرا

 
ً
 مهما

ً
 فإنه يلزم تضمين أسباب ذلك االستنتاج في توثيق أعمال املراجعة. لتحريف الجوهري بسبب الغش،لإذا خلص املراجع إلى أن إثبات اإليرادات ال ُيعد خطرا

 املخاطر املهمة -دراسات الحالة  6 /10

 لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".

الواردة في مناقشة دراسات الحالة في الفصلين الثامن والتاسع من الجزء الثاني. ويمكن  يمكن تحديد املخاطر املهمة من قائمة عوامل الخطر وتقييمها. انظر النماذج

 لربط كل خطر مهم بخطة املراجعة التفصيلية ذات الصلة.
ً
 استخدام هذه النماذج أيضا

 يرها لالستجابة للخطر.وفيما يخص كل خطر مهم يتم تحديده، يتم توثيق استجابة اإلدارة وإجراءات املراجعة املناسبة التي تم تطو 

  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 )اقتباس(

الرقم املرجعي  استجابة املراجعة استجابة اإلدارة الخطر املهم

 لورقة العمل

احتمال مخالفة شروط  

 التمويل املصرفي

إعداد ومتابعة التوقعات الخاصة بالتدفقات 

 النقدية.

 إعادة التفاوض على مبلغ التمويل وشروطه.

النظر في خطط نمو الشركة وما إذا كانت التدفقات النقدية املتوقعة 

 واقعية.

 تفحص ومقارنة النتائج الفعلية والتدفقات النقدية.و 

التأكد من معقولية التقويمات الخاصة باملبالغ املستحقة التحصيل و 

 واملخزون )ضمان القروض(.

 إلى املصرف.االطالع على طلب إعادة التمويل املقدم من الشركة و 

 ردود/مراسالت من املصرف. أي االطالع علىو 

 )لم يتم إدراجه(

التالعب املحتمل في 

القوائم املالية لتجنب 

مخالفة شروط القروض 

 املصرفية.

 
ً
التفحص الدقيق لالفتراضات املستخدمة في وضع توقعات التدفقات  على اإلطالق.في ذلك ال يوجد. ال ترى اإلدارة خطرا

 وأساس إعداد التقارير الخاصة بالتدفقات النقدية الفعلية.النقدية 

التأكد من سالمة وصحة أساس تقويم املبالغ املستحقة التحصيل و 

 واملخزون. 

االختبار الدقيق لوجود املبيعات ودقتها، إذ توجد ضغوط للحفاظ على و 

 مستويات املبيعات وزيادتها بالرغم من البيئة االقتصادية الصعبة.

 

االتساق في إثبات عدم 

اإليرادات )خطر غش 

 مفترض(

يقوم مدير املبيعات بمراجعة عقود البيع التي 

 ريال. 500تزيد قيمتها عن 

مراجعة العقود الكبيرة )وعينة من العقود الصغيرة( وإجراء نقاش مع 

مدير املبيعات للتأكد من أن اإليرادات قد تم إثباتها بشكل مناسب 

 خالل الفترة.
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الرقم املرجعي  استجابة املراجعة استجابة اإلدارة الخطر املهم

 لورقة العمل

ليومية غير قيود ا 

 املصرح بها.

وافقت اإلدارة على وضع سياسة تتطلب اعتماد 

جميع قيود اليومية، لكن هذه السياسة لم يتم 

 تطبيقها بعد.

ريال  1،500تحديد وتفحص جميع قيود اليومية التي يزيد مبلغها عن 

 وجميع القيود املسجلة خالل شهر قبل وبعد نهاية الفترة.

 

التوسع الكبير في 

استخدام املعامالت مع 

 األطراف ذات العالقة.

تقتض ي السياسة تمييز جميع املعامالت التي تمت 

مع األطراف ذات العالقة وتنفيذها بشروط البيع 

 املعتادة.

ويشمل هذا أي أصول أو خدمات مؤسسية يتم 

تقديمها إلى اإلدارة أو املوظفين الستخدامهم 

 الشخص ي.

 اسة من خالل االستفسار والتقص ي.التأكد من فهم املوظفين للسي

التأكد من أن جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تم تحديدها 

 ومن سالمة املعامالت وشروط البيع وطبيعة املعامالت والتواريخ.

 

. ويمكن االطالع على هذا الخطاب تحت رقم 20×2ديسمبر  5في تم إعداد خطاب بجميع املخاطر املهمة التي قمنا بتحديدها وتم إرسال هذا الخطاب إلى املكلفين بالحوكمة 

 ضمن امللف. 300-2

 20×2ديسمبر  8 التاريخ: توقيع// اإلعداد:

 20×3يناير  5 التاريخ: /توقيع/ :الفحص

  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 شركة كومار وشركاه مذكرة ترفق بامللف:

 تحديد املخاطر املهمة

 مجاالت الخطر املهمة التالية، بما في ذلك استجابات اإلدارة واستجابات املراجعة.تم تحديد 

 التراجع االقتصادي

 العمليات الحسابية الخاصة
ً
 أثناء فترة التراجع االقتصادي. ومع ذلك، كان ينبغي على السيد راج أن يراجع دوريا

ً
بشروط القروض املصرفية، ولكنه  لم تعان الشركة كثيرا

 لذلك خالل الفترة الحالية قيد املراجعة. وسنقوم نحن بإعادة احتساب جميع النسب ملعرفة الوضع الحالي مقارنة بشروط القروض امل لم يكن
ً
صرفية. وسننفذ منتبها

 املزيد من إجراءات املراجعة للمجاالت التي 
ً
شركة من مخالفة الشروط، بسبب احتمالية دخالت في العمليات الحسابية. ويشتد الخطر كلما اقتربت الُم  كانت بمثابةأيضا

 التالعب في القوائم املالية.

 الحد من الضرائب قدر اإلمكان

 هذ
ً
 . وستتمثل استجابتنا لهذا الخطر في إجراء تفحص دقيق لتقديرات اإلدارة وقيود اليومية )انظر أدناه(.ا األمرال توجد لدى اإلدارة أية أدوات للرقابة تواجه خصيصا

 ومية غير املصرح بهاقيود الي

 500تي يزيد مبلغها عن ينبغي على السيد راج التصريح بإجراء جميع قيود اليومية، لكن هذا لم يحدث بشكل ثابت. وسنقوم نحن بتحديد وتفحص جميع قيود اليومية ال

 ريال وجميع القيود املسجلة خالل شهر قبل وبعد نهاية الفترة.

 ةاملعامالت مع األطراف ذات العالق

السيد راج والسيدة روبي  تقتض ي سياسة الشركة تمييز جميع املعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة وتنفيذها بشروط البيع املعتادة. وسنقوم نحن بمراجعة فهم

شروط البيع وطبيعة املعامالت والتواريخ فيما يخص جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة.  مناسبةوسنتأكد من  لهذه السياسة من خالل االستفسار والتقص ي.

 طوال املراجعة للمعامالت التي تمت خارج مسار العمل الطبيعي، وإلى 
ً
قد تم تحديدها  جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقةأن تكون  ضرورةوسنظل منتبهين أيضا

 .بالفعل
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 اإليراداتإثبات 

عد سياسات إثبات اإليرادات املطبقة على املبيعات واضحة إلى حد 
ُ
ومعظم مبيعات شركة كومار كانت إلى شركة دفتا لألثاث. وقد واجهت أعمال املراجعة املنفذة كبير ت

 إليرادات.على الفصل الزمني واملعامالت مع األطراف ذات العالقة أي احتمال للغش من خالل اإلثبات غير املناسب ل

 االتصال

 املكلفون بالحوكمة( بتاريخ 
ً
. ولم تطرح اإلدارة أي 20×2ديسمبر  7لقد ناقشنا املخاطر املهمة املوضحة أعاله واستجابات مراجعتنا املقترحة مع اإلدارة )وهم أيضا

 تساؤالت.

 20×2ديسمبر  9 التاريخ: توقيع//اإلعداد:

 20×3يناير  5 التاريخ: توقيع//:الفحص
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 إرشادات بشأن الخطوات التي يتم اتباعها عند فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة:

 تقويم تصميم أدوات الرقابة وتطبيقها؛ 

 .التوثيق باستخدام منهجين محتملين 

315 

 1-11/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق 

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

طر
خا

امل
م 
يي
تق

 

 

 تنفيذ األنشطة املبدئية 
 لالرتباط

تحديد ما إذا كان سيتم قبول 

 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل

 خطاب االرتباط

 التخطيط للمراجعة
إعداد استراتيجية عامة للمراجعة 

 2وخطة للمراجعة

 األهمية النسبية 

 فريق املراجعةمناقشات 

 االستراتيجية العامة للمراجعة
 

التعرف على/تقييم مخاطر 

التحريف الجوهري من خالل فهم 

 املنشأة

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر

مخاطر األعمال والغش بما في ذلك املخاطر 

 املهمة

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة الداخلية ذات 

 الصلة

التي تم تقييمها مخاطر التحريف الجوهري 

 على مستوى: * القوائم املالية    * اإلقرارات
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 املعاييراقتباسات ذات صلة من  رقم الفقرة

 ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه: 315/4

اإلقرارات: إفادات من اإلدارة، سواًء أكانت صريحة أو غير ذلك، يتم تضمينها في القوائم املالية، ويستخدمها املراجع للوقوف على  (أ)

 مختلف أنواع التحريفات املحتملة التي يمكن أن تحدث.

 على قدرة  (ب)
ً
خطر األعمال: خطر ناتج عن حاالت أو أحداث أو ظروف أو تصرفات أو حاالت تقاعس مهمة يمكن أن تؤثر سلبا

 املنشأة على تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها، أو خطر ناتج عن وضع أهداف واستراتيجيات غير مناسبة.

املكلفون بالحوكمة واإلدارة وغيرهم من العاملين، لتوفير تأكيد معقول عن الرقابة الداخلية: آلية يصممها ويطبقها ويحافظ عليها  (ج)

تحقيق أهداف املنشأة، فيما يتعلق بإمكانية االعتماد على التقرير املالي، وكفاءة وفاعلية العمليات، وااللتزام باألنظمة واللوائح 

 مكون واحد أو أكثر من مكونات الرقابة الداخلية.املنطبقة. ويشير مصطلح "أدوات الرقابة" إلى أي من الجوانب الخاصة ب

يجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة. وعلى الرغم من أن معظم أدوات الرقابة ذات الصلة  315/12

بالتقرير املالي ليست جميعها ذات صلة باملراجعة تكون على األرجح ذات عالقة بالتقرير املالي، فإن أدوات الرقابة ذات العالقة 

عد ذا
ُ
ت صلة باملراجعة. ويعود األمر إلى الحكم املنهي للمراجع في تحديد ما إذا كانت أداة رقابة ما، بمفردها أو عند اقترانها مع غيرها، ت

 (73أ–50باملراجعة. )راجع: الفقرات أ

م ما إذا:يجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم لبيئة الرقابة 315/14  . وفي إطار التوصل إلى هذا الفهم، يجب على املراجع أن ُيقّوِّ

 كانت اإلدارة قد قامت، تحت إشراف املكلفين بالحوكمة، بنشر ثقافة قائمة على األمانة والسلوك األخالقي وحافظت عليها؛ (أ)

 ملكونات  (ب)
ً
 مناسبا

ً
الرقابة الداخلية األخرى، وما إذا كانت تلك كانت مواطن القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر مجتمعة أساسا

 (87أ–77املكونات األخرى لم تضعفها أوجه القصور في بيئة الرقابة. )راجع: الفقرات أ

 يجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم عّما إذا كانت لدى املنشأة آلية للقيام بما يلي: 315/15

 ير املالي؛التعرف على مخاطر األعمال ذات الصلة بأهداف التقر  (أ)

 تقدير أهمية املخاطر؛ (ب)

 تقييم احتمالية حدوثها؛ (ج)

 (88البت في التصرفات التي سيتم اتخاذها ملواجهة تلك املخاطر. )راجع: الفقرة أ (د)

ذلك يجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم لنظام املعلومات، ومن بينه آليات العمل ذات العالقة، فيما يتصل بالتقرير املالي، بما في  315/18

 (96، أ95، أ92أ–90)راجع: الفقرات أ املجاالت اآلتية:

عد ذات أهمية بالنسبة للقوائم املالية؛ (أ)
ُ
 فئات املعامالت في عمليات املنشأة التي ت

اإلجراءات في كل من نظم تقنية املعلومات والنظم اليدوية، التي يتم بها إنشاء املعامالت وتسجيلها ومعالجتها وتصحيحها عند  (ب)

 ، ونقلها إلى دفتر األستاذ العام والتقرير عنها في القوائم املالية؛الضرورة

ستخدم إلنشاء املعامالت  (ج)
ُ
السجالت املحاسبية ذات العالقة واملعلومات الداعمة والحسابات املحددة في القوائم املالية التي ت

نقل املعلومات إلى دفتر األستاذ العام. وهذه  وتسجيلها ومعالجتها والتقرير عنها؛ ويشمل هذا تصحيح املعلومات الخاطئة وكيفية

 السجالت قد تكون يدوية أو إلكترونية؛

 كيفية تسجيل نظام املعلومات لألحداث والظروف، بخالف املعامالت، املهمة للقوائم املالية؛ (د)

 ة واإلفصاحات املهمة؛آلية التقرير املالي املستخدمة إلعداد القوائم املالية للمنشأة، بما في ذلك التقديرات املحاسبي (ه)

أدوات الرقابة املحيطة بقيود اليومية، بما في ذلك قيود اليومية غير القياسية املستخدمة لتسجيل التعديالت أو املعامالت غير  (و)

 (94، أ93املتكررة وغير املعتادة. )راجع: الفقرتين أ

الجوانب ذات الصلة في ذلك النظام املتعلقة باملعلومات ويجب أن يتضمن هذا الفهم لنظام املعلومات ذي الصلة بالتقرير املالي 

 املفصح عنها في القوائم املالية والتي تم الحصول عليها من داخل أو خارج دفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ املساعدة.

واألمور املهمة التي تتعلق بالتقرير املالي، بما في يجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم لكيفية قيام املنشأة باإلبالغ باألدوار واملسؤوليات  315/19

 (98، أ97ذلك: )راجع: الفقرتين أ

 االتصاالت بين اإلدارة واملكلفين بالحوكمة؛ )أ(

 االتصاالت الخارجية، مثل االتصاالت مع السلطات التنظيمية. )ب(
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 املعاييراقتباسات ذات صلة من  رقم الفقرة

باملراجعة التي يعتقد املراجع بضرورة فهمها لتقييم مخاطر التحريف يجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم ألنشطة الرقابة ذات الصلة  315/20

 لجميع 
ً
الجوهري على مستوى اإلقرارات وتصميم إجراءات املراجعة اإلضافية استجابة للمخاطر املقّيمة. وال تتطلب املراجعة فهما

إفصاح مهم في القوائم املالية، أو بكل إقرار ذي أنشطة الرقابة ذات العالقة بكل فئة مهمة من فئات املعامالت وكل رصيد حساب وكل 

 (106أ–99صلة بهم. )راجع: الفقرات أ

عند فهم أنشطة الرقابة في املنشأة، يجب علي املراجع أن يتوصل إلى فهم لكيفية استجابة املنشأة للمخاطر الناشئة عن تقنية  315/21

 (109أ–107املعلومات. )راجع: الفقرات أ

املراجع أن يتوصل إلى فهم لألنشطة الرئيسية التي تستخدمها املنشأة ملتابعة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتقرير املالي، بما يجب على  315/22

في ذلك تلك التي لها عالقة بأنشطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة، وكيفية اتخاذ املنشأة للتصرفات التصحيحية لعالج أوجه القصور 

 (112أ–110بية. )راجع: الفقرات أفي أدواتها الرقا

 نظرة عامة 1 /11

 يتناول هذا الفصل نطاق العمل الذي يتطلبه فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة. ويتناول الفصل الخامس من الجزء األول طبيعة ا
ً
لرقابة الداخلية ويوفر شرحا

 ملكونات الرقابة الداخلية الخمسة. ويوضح الفصل الثاني 
ً
 من أربع خطوات لتقويم الرقابة الداخلية.تفصيليا

ً
 عشر من الجزء الثاني منهجا

التقارير املالية وإعداد القوائم املالية وعلى سبيل التذكير، فإن الرقابة الداخلية تشير إلى اآلليات والسياسات واإلجراءات التي تصممها اإلدارة لضمان إمكانية االعتماد على 

 لإلطار املحاسبي امل
ً
 مثل ما يلي:وفقا

ً
 نطبق. وتتناول الرقابة الداخلية أمورا

 بيئة الرقابة

، والكفاءة، وتنمية قدرات كبار املوظفين والحفاظ عليهم، وأية أنشطة تتع
ً
بما في ذلك تحديد لق بالحوكمة يشمل هذا التزام اإلدارة بالنزاهة والرقابة الداخلية عموما

 بالحوكمة.األنشطة التي يتولى تنفيذها املكلفون 

 تقييم املخاطر

 على مخاطر األعمال والغش التي قد تؤثر على تحقيق أهداف التقرير املالي، وعالجهم لتلك املخاطر. )واملكلفين بالحوكمة(يشمل هذا تعرف اإلدارة 

 نظم املعلومات واالتصاالت

واملعلومات التي يتم تسجيلها ومعالجتها في السجالت املحاسبية، )بما في ذلك املعلومات التي يتم لمنشأة، التشغيلية لعمليات اليشمل هذا تحديد فئات املعامالت املهمة في 

ة التي يتم إعدادها لإلدارة واألطراف الحصول عليها من خارج دفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ املساعدة(، وأنشطة الرقابة املطبقة على التقارير املالية والقوائم املالي

 رجية، وأنشطة الرقابة املطبقة على استخدام التقنية مثل عمل التطبيقات املحاسبية وتخزين البيانات وأمن البيانات.الخا

 أنشطة الرقابة

 ضمان أمن األصول.لأنشطة الرقابة التي تصممها اإلدارة لتسجيل املعامالت والتصريح بها على نحو سليم و يشمل هذا 

 إلطار التقوقد تشمل أنشطة الرقابة ذات 
ً
رير الصلة باملراجعة أدوات الرقابة التي تضعها اإلدارة ملواجهة مخاطر التحريف الجوهري املتعلقة بعدم إعداد اإلفصاحات وفقا

 عام ودفاتر األستاذ املساعدة.الاملالي املنطبق. وقد تتعلق أنشطة الرقابة تلك باملعلومات الواردة في القوائم املالية التي يتم الحصول عليها من خارج دفتر األستاذ 

 وأنشطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة هي تلك التي:

 يلزم التعامل معها على هذا النحو، ألنها أنشطة تتعلق باملخاطر املهمة؛ أو 

 تتعلق بمخاطر ال توفر لها اإلجراءات األساس بمفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة؛ أو 

 عد ذات صلة بحسب حك
ُ
 م املراجع.ت
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 املتابعة

 تقويم
ً
النتائج ووضع خطة عمل لضمان  يشمل هذا التقويمات الدائمة و/أو املنفصلة التي تجريها اإلدارة للتأكد من وجود مكونات الرقابة الداخلية وعملها. ويشمل أيضا

 تصحيح أوجه القصور التي يتم التعرف عليها في الرقابة في الوقت املناسب.

 كان حجمها. ملراجع التوصل إلى فهم لعناصر الرقابة الداخلية املوضحة أعاله )في حال وجودها( في جميع ارتباطات املراجعة. وينطبق هذا على جميع املويتعين على ا
ً
نشآت أيا

 حتى عندما ينوي املراجع ناشئة عن أوجه القصور املحتملة في الرقتكون ويساعد هذا الفهم املراجع في تحديد وجود أي مخاطر أخرى يلزم مراعاتها 
ً
ابة. وُيعد هذا الفهم ضروريا

 لمراجعة قائم على اإلجراءات األساس.لاتباع منهج 

عد أنشطة الر  ملحوظة:
ُ
وال ُيعنى املراجع إال بتقويم أدوات الرقابة التي تخفف من خطر التحريف الجوهري )بسبب الغش أو الخطأ( قابة جميعها ذات صلة باملراجعة. ال ت

 القوائم املالية. ويمكن استبعاد أنشطة الرقابة غير ذات الصلة من نطاق املراجعة بالكلية.في 

 الخطر والرقابة 2 /11

 يمكن تصوير العالقة بين الخطر والرقابة كما يلي.

 1-11/2الشكل 

لرقابة الداخلية(. ويعكس شريط اأدوات أي نظر في يمثل شريط الخطر املالزم عوامل خطر األعمال وخطر الغش التي قد ينتج عنها تحريف جوهري في القوائم املالية )قبل 

 
ً
عرف غالبا مدى عجز شريط خطر الرقابة عن التخفيف بشكل تام من خطر الرقابة إجراءات الرقابة التي وضعتها اإلدارة موضع التنفيذ للتخفيف من املخاطر املالزمة. ويُ

 املخاطر املالزمة بالخطر املتبقي الذي ستواجهه اإلدارة.

 هدف املنشأة

 غير محرفة بشكل جوهري إعداد قوائم مالية 

 

ميم وتطبيق أدوات الرقابة ويتم التعرف على مخاطر األعمال والغش املالزمة أثناء مرحلة التعرف على املخاطر وتقييمها. وتخفف اإلدارة من تلك املخاطر عن طريق تص

أدوات الرقابة الداخلية وإجراءات الرقابة التي ستخفض تلك املخاطر إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها. ويمثل حجم الخطر الفائض، بعد تصميم وتطبيق 

 بلفظ الخطر املتبقي(.
ً
 الداخلية، خطر التحريف الجوهري )ُيشار إليه أحيانا

ات الرقابة لضمان تخفيض الخطر املتبقي إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها لكل من أغراض اإلدارة الداخلية وفي الظروف املثلى، تصمم اإلدارة ما يكفي من أدو 

 أقل، مما يؤدي إلى ارتفاع الخطروأغراض املراجعة الخارجية. وفي املمارسة العملية، يميل بعض املدراء إلى تحديد درجة مرتفعة من تحمل املخاطر )أي تطبيق أدوات رقابة 

.
ً
 في القطاع العام( إلى التحفظ وتصميم أدوات رقابة لتخفيض الخطر إلى صفر تقريبا

ً
 املتبقي(، ويميل البعض اآلخر )غالبا

 األحداث التي قد تؤدي إلى تحريفات في القوائم املاليةالخطر املالزم: 

 أدوات الرقابة املصممة للتخفيف من التحريفات خطر الرقابة:

 خطر التحريف الجوهري 

 التعرض للمخاطر مرتفع منخفض
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 أدوات الرقابة الداخلية الشاملة والخاصة 3 /11

الت( تواجه رقابة الداخلية بوجه عام إلى أدوات رقابة شاملة تواجه املخاطر املنتشرة على مستوى القوائم املالية، وأدوات رقابة خاصة )على املعاميمكن تصنيف أدوات ال

 مخاطر خاصة على مستوى اإلقرارات. وموضح فيما يلي االختالفات بين هذين النوعين من أدوات الرقابة.

1-11/3الشكل 

نقاط يلزم مراعاتها

 أن صائبالغرض الوحيد من أدوات الرقابة هو التخفيف من املخاطر. وتصميم أدوات للرقابة دون وجود مخاطر للتخفيف منها هو بالطبع أمر غير 
ً
. لذا، يجب أوال

في تقويم الرقابة توجد مخاطر قبل أن يمكن التخفيف منها بواسطة أدوات الرقابة الخاصة باإلدارة. ومع ذلك، يتجاهل بعض املراجعين هذه الحقيقة. ويبدؤون 

خاطر التي يلزم التخفيف منها في الواقع. وقد يؤدي هذا النهج إلى الداخلية عن طريق توثيق النظام وأدوات الرقابة املوجودة قبل قضاء بعض الوقت في التعرف على امل

 أنها غير ذات صلة 
ً
 بأهداف املراجعة.على اإلطالق القيام بالكثير من العمل غير الضروري في توثيق اآلليات وأدوات الرقابة، التي قد يتضح الحقا
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2-11/3الشكل 

الوصف

 أو "نهج اإلدارة العليا". وتشم أدوات الرقابة الشاملة
ً
ل تتناول أدوات الرقابة الشاملة مسائل الحوكمة واإلدارة العامة، وتعمل على إرساء بيئة الرقابة عموما

املعلومات العامة وإعداد املعلومات املالية آليات الرقابة املعتادة املوارد البشرية والغش وتقييم املخاطر )تجاوزات اإلدارة( وإدارة تقنية 

وما إلى ذلك( واملتابعة الدائمة للعمليات. وفي املنشآت الصغيرة، تشير هذه األدوات  ية)بما فيها القوائم املالية والتقديرات األساس

 بالدرجة األولى إلى املواقف السلوكية لإلدارة تجاه النزاهة والرقابة.

 لتقييم أدوات الرقابة ذات الصلة على التقرير املالي على مستوى ويوفر الفهم الراسخ لعن
ً
 مهما

ً
اصر الرقابة الداخلية الشاملة أساسا

املعامالت )آليات العمل(. وعلى سبيل املثال، في حال ضعف أدوات الرقابة املطبقة على سالمة البيانات، فإن هذا سيؤثر على إمكانية 

 ينتجها النظام مثل املبيعات واملشتريات والرواتب. االعتماد على جميع املعلومات التي

أدوات الرقابة الخاصة )على 

املعامالت( على مستوى 

اإلقرارات

مة لضمان ما يلي: أدوات الرقابة على املعامالت )آليات العمل( هي آليات/أدوات رقابة خاصة ُمصمَّ

 تسجيل املعامالت بشكل مناسب إلعداد القوائم املالية؛

  جميع املعامالت والتصرفات في األصول بشكل دقيق وعادل؛ معقول إلظهاراالحتفاظ بالسجالت املحاسبية بتفصيٍل

 لتصريحات اإلدارة؛ 
ً
عدم حدوث مقبوضات ونفقات إال وفقا

  في حينها. ،غير املصرح بها، أو استخدامها أو التصرف فيها ،منع أو اكتشاف أنشطة اقتناء األصول

الرقابة على املعامالت، املعامالت الروتينية )مثل اإليرادات واملشتريات والرواتب( واملعامالت غير الروتينية )مثل شراء وتشمل آليات 

 املعدات أو التكاليف التي ينطوي عليها تدشين خط عمل جديد(.

 مكونات الرقابة الداخلية الخمسة 4 /11

ملنشأة إلى خمسة مكونات أساسية، على النحو املوضح أدناه.تم تقسيم مختلف أنواع الرقابة الداخلية املوجودة داخل ا

 ويلزم أن يتعامل املراجع مع كل مكون من هذه املكونات باعتباره:

 من فهم الرقابة الداخلية )على التقرير املالي(؛ 
ً
 جزءا

 .معلومة تتعلق بالنظر في كيفية تأثير مختلف جوانب الرقابة الداخلية على املراجعة

ويشير الشكل يف الجوهري في القوائم املالية. أدناه مكونات الرقابة الداخلية الخمسة التي تستطيع اإلدارة استخدامها لتخفيض مخاطر التحر  1-11/4الشكل ويوضح 

 الدائري إلى الطبيعة املستمرة للدور الذي تؤديه مختلف املكونات في تحقيق أهداف التقرير املالي للمنشأة.

1-11/4الشكل 
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.وموضح فيما يلي العالقات املتبادلة للمكونات الخمسة بين أدوات الرقابة الشاملة وأدوات الرقابة الخاصة على املعامالت )آليات العمل(

2-11/4الشكل 

 األساس املناسب لجميع مكونات الرقابة الداخلية األخرى، ألن ضعف أدوات الرقابة الشاملة قد يسلب
ً
ن أفضل أدوات مالفاعلية حتى  توفر أدوات الرقابة الشاملة مجتمعة

سك الدفاتر/املحاسب غير كفؤ )أي إن بيئة الرقابة ضعيفة(، الرقابة املطبقة على آليات العمل. وعلى سبيل املثال، قد تمتلك املنشأة نظام مشتريات فّعال، ولكن إذا كان ما

عد تجاوزات اإلدارة وضعف "نهج اإلدارة 
ُ
العليا" )الذي يحدث باألساس على فإنه قد تقع مجموعة كبيرة من األخطاء يمكن أن تؤدي إلى تحريف جوهري في القوائم املالية. وت

 سوء السلوك املؤسس ي. مستوى القوائم املالية( من املواضيع الشائعة في

نقاط يلزم مراعاتها

 لحجم املنشأة ومدى تعقيدها. وفي املنشآت األصغر، قد يتولى امل
ً
 للرقابة الداخلية تبعا

ً
 تتعلقدير املالك تنفيذ مهام ستختلف طريقة تصميم املنشأة وتطبيقها فعليا

 عديد من مكونات الرقابة الداخلية.الب
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 املنشآت األصغرالرقابة الداخلية في  5 /11

 في املنشآت األصغر، يقل في الغالب عدد املوظفين، مما قد يحد من مدى:

 إمكانية الفصل في الواجبات؛ 

 .توفر التوثيق الورقي املناسب 

الرقابة وتصرفاتها اليومية( وليس من  تجاهالسلوكي  الرقابة الداخلية في تلك املنشآت في الغالب من بيئة الرقابة )التزام اإلدارة بالقيم األخالقية وكفاءة اإلدارة وموقفها تنبعو 

 عن تقويم أنشطة الرقابة التقليدية، ألنه ينطوي على
ً
 تاما

ً
تقييم لسلوك اإلدارة ومواقفها السلوكية  أدوات الرقابة الخاصة على املعامالت. ويختلف تقويم بيئة الرقابة اختالفا

 ت في الغالب في مذكرة أو من خالل استبيان.ويتم توثيق هذه التقييما وكفاءتها وتصرفاتها.

 نقاط الضعف في الرقابة الداخليةيضطلع وُيعد وجود املدير املالك الذي 
ً
هذا الشخص  دراية. ووجه القوة هو ، في غالب األحيانبدور كبير في العمل أحد نقاط القوة وأيضا

السهو عن التحريفات الجوهرية. ووجه الضعف هو الفرصة التي تتوفر لذلك الشخص لتجاوز احتمالية ، واستبعاد التشغيلية جميع جوانب العملياتب)بافتراض كفاءته( 

 مصلحته الشخصية.ألجل الرقابة الداخلية 
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، يوجد شكل من أشكال الرقابة الداخلية، مثل كفاءة
ً
وهذه الرقابة قد تكون غير رسمية وغير متطورة، لكنها تظل رقابة املدير املالك )بيئة الرقابة(.  في جميع املنشآت تقريبا

ت الرقابة مثل بيئة الرقابة ومن غير املرجح أن تستمر املنشأة في العمل لفترة طويلة إذا كانت ال تخفف من أثر أي من املخاطر الكبرى التي تواجهها )من خالل مكوناداخلية. 

 أو تقييم املخاطر أو نظم املعلومات أو أنشطة الرقابة أو املتابعة(.

 يدها، ينظر املراجع فيما يلي:يمكن تحدالتي رقابة الأنشطة قلة  حالوفي 

 ما إذا كان من املمكن التعامل مع اإلقرارات ذات الصلة عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية تكون بالدرجة األولى إجراءات أساس؛ أو 

  الرقابة أو مكونات الرقابة األخرى.بسبب غياب أنشطة  )في حاالت نادرة(الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة  املتعذرما إذا كان من 

 ومن بين األمور األخرى التي قد تثير تساؤالت حول إمكانية إجراء املراجعة:

 الرقابة إلى تقويض أدوات  املخاوف املتعلقة بنزاهة اإلدارة أو سلوكها غير األخالقي أو ضعف موقفها السلوكي تجاه الرقابة الداخلية. وتميل أوجه القصور في بيئة

 خطر تقديم إفادات مضللة أو ارتكاب الغش من جانب اإلدارة؛ا
ً
 لرقابة املوجودة في سائر مكونات الرقابة. وتثير أيضا

 دعم إبداء رأي غير متحفظ.املخاوف املتعلقة بحالة سجالت املنشأة وإمكانية االعتماد عليها مما يجعل من غير املحتمل توفر ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ل 

 ، ينبغي على املراجع النظر في مدى الحاجة إلى تعديل تقريره أو االنسحاب من االرتباط بالكلية.شابههاوفي حال وجود هذه املخاوف أو ما 

بتعيينه لتنفيذ املراجعة وإلى  مواوفي حال اختيار االنسحاب، يراعي املراجع مسؤولياته املهنية والنظامية، بما في ذلك أي متطلب يقض ي برفع تقارير إلى األشخاص الذين قا

 االنسحاب وأسبابه مع املستوى اإلداري املناسب ومع املكلفين بالحوكمة.
ً
 السلطات التنظيمية. ويناقش املراجع أيضا

 نقاط يلزم مراعاتها

 التعرف على أدوات الرقابة الشاملة

رقابة داخلية، وبالتالي، افتراض أنها ال تستحق الفهم. ولكن أية منشأة ترغب في استمرار عملها ن هناك ميل إلى افتراض عدم وجود عند مراجعة املنشآت الصغيرة، يكو 

بإصدار اهتمامه صرف أو سيكون لديها شكل من أشكال الرقابة الداخلية. ومثال ذلك، اهتمام مدير األعمال بما إذا كانت املقبوضات النقدية قد تم إيداعها لدى امل

 سلع التي تم شحنها.الفواتير الخاصة بال

 النظر في كيفية التدليل على وجود أدوات الرقابة الشاملة

بة قد يكون من آثارها منع أو اكتشاف في الحاالت التي يقوم فيها املدير املالك أو من يقوم مقامه باعتماد املعامالت واالطالع بعناية على النتائج املالية، فإن هذه الرقا

ك ى اإلقرارات. وإذا كان االعتماد على مثل هذه األداة الرقابية سيحد من الحاجة إلى اإلجراءات األساس األخرى، ُينظر فيما إذا كانت تلالتحريفات على مستو حدوث 

ثم يمكن استخدام هذه األدلة االطالع أو االعتماد. إلثبات األدوات الرقابية يمكن التدليل عليها، على سبيل املثال عن طريق وجود توقيع على التقرير أو بإجراء مطابقة 

 الختبار الفاعلية التشغيلية للرقابة.
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 أدوات الرقابة ملنع الغش )أدوات الرقابة الخاصة بمكافحة الغش( 7 /11

في املنشآت الصغيرة في الغالب عن طريق وضع سياسات وإجراءات رئيسية ثم توثيقها. وعلى سبيل املثال، في حال وجود  ،أو تثبيطها ،يمكن التخفيف من أثر تجاوزات اإلدارة

ن ماسك الدفاتر من مطالبة املدير باعتما
ّ
د قيود اليومية املقرر سياسة مكتوبة تنص على ضرورة اعتماد جميع قيود اليومية غير الروتينية فإن هذه السياسة ستمك

جع مواجهة خطر تجاوزات راؤها. ولن يمنع هذا تجاوزات اإلدارة، ولكنه سيكون بمثابة رادع لها. وفي حال عدم تطبيق سياسات وإجراءات ملكافحة الغش، سيلزم املراإج

 اإلدارة من خالل تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى.

بااللتزام بلوائح غير ذات صلة باملراجعة )إذا كان عدم االلتزام بها لن يؤدي إلى تحريف جوهري في  ال يلزم التعامل أثناء املراجعة مع أدوات الرقابة التي تتعلق ملحوظة:

 القوائم املالية(.

 أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة )نطاق الفهم( 8 /11

عد أدوات الرقابة جميعها ذات صلة باملراجعة. وال ُيعنى املراجع إال بفهم وتقويم أدوات 
ُ
الرقابة التي تخفف من خطر التحريف الجوهري )بسبب الغش أو الخطأ( في ال ت

 ي. وهذه األدوات هي التي:القوائم املالية. ويعني هذا أنه يمكن استبعاد أنواع معينة من أدوات الرقابة من نطاق املراجعة بالكلية، كما هو موضح في الشكل التال

  قابة التشغيلية وأدوات الرقابة التي تتناول االلتزام باللوائح(؛ال تؤثر على التقرير املالي )مثل أدوات الر 

 .حتى في حال عدم وجودها، فإنه لن يكون من املرجح وجود تحريف جوهري في القوائم املالية 
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 ،وأهداف االلتزام باألنظمة واللوائح. ومن أمثلة ذلكالتشغيلية وفي بعض الحاالت، قد يوجد بعض التداخل بين أدوات الرقابة املالية وأدوات الرقابة التي تتعلق بالعمليات 

 جعة األخرى مثل:أدوات الرقابة ذات الصلة بالبيانات التي يقوم املراجع بتقويمها أو استخدامها عند تطبيق إجراءات املرا

 البيانات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات التحليلية )على سبيل املثال، اإلحصاءات املتعلقة باإلنتاج(؛

 أدوات الرقابة التي تكتشف عدم االلتزام باألنظمة واللوائح؛

 أدوات الرقابة الخاصة بحماية األصول والتي تتعلق بإعداد التقرير املالي؛

 مال ودقة املعلومات التي قد تشكل األساس الحتساب مقاييس األداء الرئيسية.أدوات الرقابة على اكت

 باملراجعة تلك التي تخفف من املخاطر التالية.تكون وتشمل أدوات الرقابة التي 
ً
ذات صلة دائما



 اإلرشادات العملية – الثانيالجزء  ،عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة يدليل استخدام املعايير الدولية للمراجعة ف

 

122 

 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 2-11/8الشكل 

 الوصف

 وتم تقييمها والتي تتطلب، بحسب حكم املراجع، مراعاة خاصة عند املراجعة. اهي مخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليه املخاطر املهمة

املخاطر التي ال يمكن مواجهتها 

بسهولة من خالل اإلجراءات 

 األساس

املراجعة هي مخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها وتم تقييمها والتي لن توفر لها اإلجراءات األساس بمفردها ما يكفي من أدلة 

 املناسبة.

مخاطر التحريف الجوهري 

 األخرى 

 هي مخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها وتم تقييمها والتي قد تؤدي، بحسب حكم املراجع، إلى حدوث تحريفات جوهرية.

عد ذات صلة باملراجعة، بم
ُ
 ا يلي:ويتأثر حكم املراجع بشأن ما إذا كانت أداة معينة من أدوات الرقابة ت

  تم التعرف عليها في مكونات الرقابة الداخلية األخرى. وفي حال وجود خطر معين تمت مواجهته بالفعل )على سبيل املثال، من التي رقابة المعرفته بوجود/غياب أدوات

 إضافية قد تكون موجودة؛خالل بيئة الرقابة أو نظام املعلومات أو ما إلى ذلك(، فال ضرورة عندئذ للتعرف على أية أدوات رقابة 

 وجود أنشطة رقابة متعددة تحقق نفس الهدف. فمن غير الضروري التوصل إلى فهم لكل نشاط من أنشطة الرقابة التي تتعلق بذلك الهدف؛ 

  ختبار اكتمال املعلومات الخاصة باملبيعات مدى الحاجة الختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات رقابة رئيسية معينة. وعلى سبيل املثال، في حال عدم وجود طريقة عملية ال

 )أي عن طريق تنفيذ اإلجراءات األساس(، سيكون من الضروري اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة؛

 (ها)أي الحد من أثر اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة على مدى االختبارات األساس املطلوبة. 

عد ذات صلة في الواقع.ممارسة الحكم املنه عينويت
ُ
 ي لتحديد ما إذا كانت أداة الرقابة، بمفردها أو عند اقترانها مع غيرها، ت

 

 نقاط يلزم مراعاتها

 املنهج التنازلي واالستناد إلى املخاطر

 من أعلى ألسفل. وتتمثل الخطوة األولى ف
ً
 تنازليا

ً
ي التعرف على املخاطر املنتشرة ومخاطر املعامالت ذات ينبغي أن يكون منهج املراجع لفهم الرقابة الداخلية منهجا

 الصلة، ثم يتم تحديد مدى مناسبة استجابة اإلدارة.

 لتقييم أدوات الرقابة ذات الصلة املطبقة على التقرير املالي عل
ً
 مهما

ً
 ى مستوى املعامالت )آليات العمل(.ويوفر الفهم الراسخ ألدوات الرقابة على مستوى املنشأة أساسا

التي ينتجها النظام مثل وعلى سبيل املثال، في حال ضعف أدوات الرقابة املطبقة على سالمة البيانات، فإن هذا سيؤثر على إمكانية االعتماد على جميع املعلومات 

 املبيعات واملشتريات والرواتب.

 مثال

 يلي: ينطوي منهج فهم الرقابة الداخلية، من أعلى ألسفل وعلى أساس املخاطر، على ما

 التعرف على آليات العمل )بما فيها املحاسبة( املتعلقة بكل رصيد مهم من أرصدة الحسابات؛

خرى قد تجعل تحديد ما إذا كان من املحتمل حدوث تحريف جوهري في القوائم املالية فيما يخص كل آلية تم التعرف عليها، أو ما إذا كانت توجد عوامل أ

 اآللية ذات صلة؛

 ات وأدوات الرقابة غير ذات الصلة من نطاق املراجعة.استبعاد اآللي

 وعلى سبيل املثال، قد توجد في شركة إلنتاج البسكويت اآلليات التالية التي تؤثر في الرقم الخاص بإيراد املبيعات:

 من املبيعات. %70ويمثل هذا  املحرز في إنجازها.يقوم النظام الرئيس ي ألوامر البيع بتسجيل التفاصيل الخاصة بكل طلبية يتم استالمها عبر الهاتف والتقدم 

 من املبيعات. %2ويمثل هذا  يتم "البيع من الشباك" عندما يشتري العمالء البسكويت املتكسر من متجر صغير خلف املصنع.

دفع قيمتها بالبطاقة االئتمانية؛ ويمثل هذا -املبيعات عبر اإلنترنت 
ُ
 من املبيعات. %28 يتم تقديم الطلبيات عبر اإلنترنت وت

 يسجل النظام املحاسبي التفاصيل الخاصة بجميع أنواع املبيعات.
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 التعرف على أدوات الرقابة ذات الصلة -دراسات الحالة  9 /11

  لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة". وُيرجى مالحظة أن الخطوة التالية
ً
أثناء مرحلة  يتم تنفيذها غالبا

 التخطيط.

 ألن آليات العمل وأدوات الرقابة ليست جميعها ذات صلة باملراجعة، فإنه من املهم فهم الجوانب الخاصة بالقوائم املالية وأدوات 
ً
الرقابة التي قد يكون لها أثر جوهري نظرا

 على القوائم املالية.

 العمل ذات العالقة التي تقع ضمن نطاق املراجعة على استخدام األهمية النسبية الكلية كدليل ملعرفة:القوائم املالية وآليات الخاصة بجوانب الوينطوي تحديد 

 جوانب القوائم املالية ذات األهمية النسبية، أو التي قد تكون ذات أهمية نسبية؛ 

 .أدوات الرقابة الشاملة، وآليات العمل، ذات الصلة 

ت العمل وأدوات الرقابة غير الجوهرية، التي من غير املرجح أن تؤدي إلى حدوث تحريف جوهري، من نطاق أي نظر آخر أثناء ويمكن استبعاد األرصدة واملعامالت وآليا

 املراجعة. ولكن قبل استبعاد أي جانب، ُينظر فيما يلي:

 ؛
ً
 جوهريا

ً
 تحريفا

ً
 احتمال تراكم التحريفات غير الجوهرية حتى تشكل معا

 م التهوين منه بسبب غش أو خطأ.ما إذا كان هذا الجانب قد ت 

  

 )تابع( نقاط يلزم مراعاتها

هذا راجعة. ولكن قبل اتخاذ في هذه الحالة، من غير املرجح أن تؤدي املبيعات من الشباك إلى تحريف جوهري في القوائم املالية ومن ثّم يمكن استبعادها من نطاق امل

:
ً
 القرار، سيكون من الحكمة أيضا

بيعه بأسعار االستفسار عن وجود أدوات للرقابة على املبيعات من الشباك لضمان تسجيل جميع هذه املبيعات، وأنه ال يوجد تكسير متعمد للبسكويت ألجل 

 مخفضة إلى أطراف ذات عالقة؛ أو

 من املبيعات. %2يعات من الشباك عن النسبة املتوقعة التي تبلغ إجراء تفحص تحليلي ملفردات املبيعات لضمان عدم حيود املب
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  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 التعرف على أي آليات تخفف من املخاطر 

خطط األعمال، واالجتماعات الشهرية لإلدارة/املالك، التي تشتمل على إجراء مراجعات وضع الدورات السنوية ل املخاطر املنتشرة

الخاصة باملوظفين، وميزانيات تقنية املعلومات، واملشاركة اليومية للمعلومات املالية، ومدونات قواعد السلوك 

، وسياسات املوارد البشرية، وأدوات الرقابة العامة على تقنية التشغيلية من جانب اإلدارة في العمليات

 املعلومات

( في  60إلى  30القصيرة األجل )الودائع في ستثمار اال املبالغ املستحقة التحصيل، وآلية املقبوضات، و  النقد ومعادالت النقد
ً
يوما

 املصارف، واملطابقات املصرفية، وإدارة النقدية

اإليرادات، واملبالغ املستحقة التحصيل، وآلية املقبوضات، وتقويم الحسابات التي مض ى موعد استحقاقها،  املبالغ املستحقة من املدينين التجاريين وغيرهم

 ومبيعات األصول 

املشتريات، واملبالغ املستحقة الدفع، وآلية املدفوعات، وإدارة املخزون، وجرد املخزون، وتقويم املخزون  املخزون

 املتقادم

 ، ورسملة األصول، ومبيعات األصول اإلهالكاملشتريات، واملبالغ املستحقة الدفع، وآلية املدفوعات، واحتساب  العقارات واآلالت واملعدات

 لغ املستحقة التحصيل، وآلية املقبوضات، واملطابقات املصرفية، وإدارة النقديةاملبا الديون املصرفية

 املشتريات، واملبالغ املستحقة الدفع، والرواتب، وآلية املدفوعات، ورسملة األصول  املبالغ املستحقة للدائنين التجاريين وغيرهم

 إعداد مخصص ضريبة الدخل ضريبة الدخل املستحقة

 أعباء التمويل، وآلية املطابقات املصرفية بفائدةالقروض املحملة 

 إصدار/استرداد رأس املال، وتوزيعات األرباح رأس املال واالحتياطيات

 واملبيعات عبر اإلنترنت  املبيعات
ً
اإليرادات، واملبالغ املستحقة التحصيل، وآلية املقبوضات )بما في ذلك بيع الخردة نقدا

 وأوامر البيع حسب الطلب(واملبيعات من الكتالوج 

 املخزونعلى تعديالت الاملشتريات، واملبالغ املستحقة الدفع، والرواتب، وآلية املدفوعات، و  تكلفة السلع املباعة

 املشتريات، واملبالغ املستحقة الدفع، والرواتب، واملدفوعات تكاليف توزيع

 والرواتب، واملدفوعات املشتريات، واملبالغ املستحقة الدفع، التكاليف اإلدارية

 العمليات الحسابية الخاصة باإلهالك واالستنفاد اإلهالك

 أعباء التمويل، وآلية املطابقات املصرفية تكلفة التمويل

 إعداد مخصص ضريبة الدخل ضريبة الدخل

 20×3فبراير  18 التاريخ: توقيع// اإلعداد:

 20×3مارس  5 التاريخ: توقيع// :الفحص
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  شركة كومار وشركاه -الحالة ب دراسة 

 مذكرة ترفق بامللف: تحديد نطاق الجوانب ذات األهمية النسبية في القوائم املالية واآلليات املتعلقة بها

 أدوات الرقابة الشاملة )على مستوى القوائم املالية( بما فيها أدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات

  ملصرف.إلى ايقوم السيد راج بإعداد ميزانية سنوية في كل فترة لتقديمها 

 .عند إرسال القوائم املالية للمصرف 
ً
 يتواصل السيد راج مع مدير املصرف ربع سنويا

  هذه الوثائق مع السيد سراج والسيد جواد ألن شركة دفتا 
ً
 آراأحد املساهمين، وألن السيد راج يقّدِّ هي يراجع السيد راج عادة

ً
ر املعرفة هم ويقّدِّ ءر أيضا

 املحاسبية واملالية التي يحظى بها السيد جواد.

اجة. ورغم أن السيد راج يتأكد وال يوجد هيكل رسمي أو آلية رسمية فيما يتعلق بتقنية املعلومات. ويحدد السيد راج برامج وأجهزة الحاسب التي سيتم استبدالها حسب الح

، فإنه ال توجد خطة للتعافي من الكوارث أو آلية موثقة خاصة بتقنية املعلومات. من قيام السيدة روبي بحفظ
ً
 نسخ احتياطية من البيانات املحاسبية أسبوعيا

 الجوانب ذات األهمية النسبية في القوائم املالية

م املالية هي ذات أهمية نسبية وتدخل ضمن نطاق املراجعة. ولذلك، باستثناء النقد ومعادالت النقد، الذي يبدو أنه يتقلب من فترة إلى أخرى، فإن جميع جوانب القوائ

 سيلزم التحقق من آليات العمل التالية أثناء مراجعتنا:

 الجوانب ذات األهمية النسبية املتأثرة في القوائم املالية آليات العمل

 التجاريين وغيرهم، والنقد ومعادالت النقداإليراد، واملبالغ املستحقة من املدينين  املبالغ املستحقة التحصيل/املقبوضات

 املبالغ املستحقة من املدينين التجاريين ومصروف الديون املعدومة تقويم الحسابات املستحقة التحصيل التي مض ى موعد استحقاقها

 االيرادات آلية املبيعات )املبيعات النقدية، وأوامر البيع(

املبالغ املستحقة للدائنين التجاريين وغيرهم، والعقارات واآلالت واملعدات،  واملدفوعاتاملشتريات، واملبالغ املستحقة الدفع، 

 واملخزون، وفئات املصروف في قائمة الدخل

 مصروف الرواتب الرواتب

 الدخل، والرواتب، وضرائب املبيعات الضرائب املستحقة الدفع والتحويالت املالية

 واملخزوناملشتريات  تقويم وإدارة املخزون

 النقد ومعادالت النقد، والقروض املحملة بفائدة، ومصروف الفوائد مطابقات الحسابات املصرفية

 العقارات واآلالت واملعدات، ومصروف اإلهالك/االستنفاد احتساب اإلهالك واالستنفاد

 20×3فبراير  18 التاريخ: توقيع// اإلعداد:

 20×3مارس  5 التاريخ: توقيع// :الفحص
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

إرشادات بشأن الخطوات األربعة الرئيسية التي ينطوي عليها تقويم تصميم أدوات الرقابة وتطبيقها، وبشأن توثيق 

 النتائج.
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 1-12/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق 

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

م تصميم تلك األدوات ويحدد ما إذا كان قد تم عند التوصل إلى فهم  315/13 ألدوات الرقابة ذات الصلة باملراجعة، يجب على املراجع أن ُيقّوِّ

 (76أ–74تطبيقها، وذلك عن طريق تطبيق إجراءات معينة باإلضافة إلى االستفسار من موظفي املنشأة. )راجع: الفقرات أ

عليه أن يتوصل إلى فهم ألدوات الرقابة الخاصة باملنشأة، بما في ذلك أنشطة الرقابة، ذات إذا حدد املراجع وجود خطر مهم، فيجب  315/29

 (148أ–146الصلة بذلك الخطر. )راجع: الفقرات أ

ن في توثيقه ألعمال املراجعة ما يلي: 315/32  يجب على املراجع أن ُيضّمِّ

 ، والقرارات املهمة التي تم التوصل إليها؛10فقرة املناقشة بين أعضاء فريق االرتباط، متى كانت مطلوبة بمقتض ى ال (أ)

وكل مكون  11العناصر األساسية للفهم الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بكل جانب من جوانب املنشأة وبيئتها املحددة في الفقرة  (ب)

 ذا الفهم من خاللها؛؛ ومصادر املعلومات التي تم التوصل إلى ه24-14من مكونات الرقابة الداخلية املحددة في الفقرات 

ذة؛ نفَّ
ُ
 وإجراءات تقييم املخاطر امل

 ملتطلبات  (ج)
ً
مخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها وتم تقييمها على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات وفقا

 ؛25الفقرة 

 للمتطلبات الواردة في املخاطر التي تم التعرف عليها، وأدوات الرقابة ذات العالقة التي توصل املراجع إل (د)
ً
ى فهم بشأنها، نتيجة

 (156أ–153. )راجع: الفقرات أ30-27الفقرات 

م 
يي
تق

طر
خا

امل
 

 
 تنفيذ األنشطة املبدئية 

 لالرتباط

تحديد ما إذا كان سيتم قبول 
 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل

 خطاب االرتباط

 التخطيط للمراجعة
إعداد استراتيجية عامة للمراجعة 

 2وخطة للمراجعة

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 للمراجعةاالستراتيجية العامة 
 

التعرف على/تقييم مخاطر 

التحريف الجوهري من خالل فهم 

 املنشأة

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر

مخاطر األعمال والغش بما في ذلك املخاطر 

 املهمة

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة الداخلية ذات 

 الصلة

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها 

 املالية    * اإلقرارات على مستوى: * القوائم
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 نظرة عامة 1 /12

تباط تقويم تصميم أدوات الرقابة بغض النظر عّما إذا كان سيتم تنفيذ اختبارات ألدوات الرقابة في النهاية لجمع أدلة املراجعة، فإنه يظل من الضروري للمراجع في كل ار 

 وتطبيقها. ويشتمل هذا على آلية من أربع خطوات، يمكن تلخيصها كما هو موضح أدناه.

 1-12/1الشكل 

 الوصف 

 1الخطوة 

ما املخاطر التي يلزم التخفيف 

 منها؟

عد مخاطر منتشرة تؤثر على 
ُ
العديد من يتم التعرف على مخاطر التحريف الجوهري املالزمة )مخاطر األعمال والغش(، وما إذا كانت ت

 اإلقرارات، أم إنها مخاطر خاصة تؤثر على جوانب وإقرارات معينة في القوائم املالية.

 2الخطوة 

هل أدوات الرقابة التي صممتها 

 اإلدارة تخفف من املخاطر؟

 يتم التعرف على آليات العمل املطبقة )إن وجدت(.

  1الخطوة إجراء مقابالت شخصية مع موظفي املنشأة ملعرفة أدوات الرقابة التي تخفف من املخاطر التي تم التعرف عليها في 

 أعاله.

 .استعراض النتائج وتقييم ما إذا كانت أدوات الرقابة تخفف في الواقع من املخاطر 

 لمنشأة إلى اإلدارة واملكلفين بالحوكمة.إبالغ أي أوجه قصور مهمة تم التعرف عليها في الرقابة الداخلية ل 

أدناه( ملعرفة بعض املعلومات  3الخطوة في املنشآت األكبر، قد تتطلب هذه الخطوة الرجوع إلى بعض وثائق النظام أو إعدادها )انظر 

 األساسية عن عمل أدوات رقابة معينة.

 3الخطوة 

هل أدوات الرقابة موجودة 

 ويتم استخدامها بانتظام؟

، لضمان أنها قد تم تطبيقها. وُيالحظ أن االستفسار من يتم يتم مالحظة عمل أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة، أو 
ً
فحصها ماديا

 اإلدارة ال يكفي لتقويم ما إذا كانت أدوات الرقابة ذات الصلة قد تم تطبيقها في الواقع.

 أعاله. 2والخطوة ويمكن الجمع في غالب األحيان بين هذه الخطوة 

 4الخطوة 

هل تم توثيق عمل أدوات 

 الرقابة ذات الصلة؟

قد تتألف هذه الخطوة من وصف سردي بسيط لآلليات الرئيسية )تعده إدارة املنشأة أو املراجع(، يوضح عمل أدوات الرقابة الداخلية 

 ذات الصلة التي تم التعرف عليها.

 وال يلزم أن يتضمن هذا التوثيق ما يلي:

  
ً
 آلليات العمل أو طريقة تدفق األوراق عبر املنشأة؛ أووصفا

ً
 تفصيليا

 .أدوات الرقابة الداخلية التي قد تكون موجودة ولكنها غير ذات صلة باملراجعة 
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2-12/1الشكل 

لق بإمكانية بغض النظر عن مدى جودة تصميم أدوات الرقابة وتطبيقها، فإنها ال تستطيع أن توفر سوى تأكيد معقول بشأن تحقيق أهداف املنشأة فيما يتع ملحوظة:

 موضحة أدناه. العواملمعينة مالزمة لتلك األدوات. وهذه عوامل محدودية االعتماد على التقرير املالي بسبب 

3-12/1الشكل 

الوصف

الرقابة عوامل محدودية 

الداخلية

  األغالطاالجتهادات البشرية واإلخفاقات البسيطة املالزمة للطبيعة البشرية مثل األخطاء أو. 

 .التحايل على الرقابة الداخلية بالتواطؤ بين شخصين أو أكثر 

 أو تخطي الحدود االئتمانية الخاصة للرقابة الداخلية، مثل تعديل شروط عقود البيع اإلدارة من جانب تجاوز غير الالئق ال

 بالعمالء.

 ويتناول الفصل الحادي عشر من الجزء الثاني الفهم املطلوب للرقابة الداخلية. ويتناول الفصل الخامس من الجزء األول طبيعة الرقابة ال
ً
 تفصيليا

ً
داخلية ويوفر شرحا

 ملكونات الرقابة الداخلية الخمسة.
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 ؟هاالتي يلزم التخفيف منما املخاطر  — 1الخطوة  2 /12

1-12/2الشكل 

الرقابة التي قد تكون موجودة، تتمثل الخطوة األولى في التعرف على عوامل الخطر املهمة وغيرها املوجودة، ثم تقييمها. وفي حال عدم  قبل أن يبدأ املراجع في توثيق أدوات

 حدوث ذلك، فإن الرقابة الداخلية سيتم تقويمها دون فهم للمخاطر التي يلزم التخفيف منها عن طريق الرقابة الداخلية.

التخفيف منها قد تكون منتشرة، أي تتعلق بالعديد من الجوانب واإلقرارات  لزمالتعرف على املخاطر في الفصل الثامن من الجزء الثاني. واملخاطر التي يوقد تم تناول موضوع 

 في القوائم املالية، أو خاصة، أي تتعلق بجوانب وإقرارات معينة في القوائم املالية.

املعتادة وأنواع الرقابة التي قد تخفف منها.ويلخص الشكل التالي بعض مصادر الخطر 

2-12/2الشكل 

فة حسب آليات العمل، فإنها ستفيد )ولكنها غير ضرورية( فيما يلي: عند إعداد قائمة بعوامل الخطر ُمصنَّ

 ت الرقابة التي تواجه تلك املخاطر لن تكون ذات إزالة أي عامل خطر من غير املرجح أن يؤدي إلى تحريف جوهري حتى إذا لم يتم التخفيف منه على اإلطالق. وأدوا

 صلة باملراجعة؛

  لجعلها مالئمة لكل منشأة بعينها؛بشكل مخصص صياغة عوامل الخطر

 ضمان التعامل مع جميع اإلقرارات ذات الصلة؛

 توى اإلقرارات( قد تؤدي إلى تحريف جوهري إذا لم يتم النظر في وجود أي مخاطر منتشرة إضافية )على مستوى القوائم املالية( ومخاطر معامالت إضافية )على مس

 التخفيف منها.

تحديد املخاطر التي يلزم التخفيف منها

 إجراء تقييم املخاطر

ما املخاطر املوجودة )املنتشرة أو الخاصة( التي قد تتسبب في 

حدوث تحريف جوهري إذا لم يتم التخفيف منها عن طريق أدوات 

 الرقابة؟
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 هل أدوات الرقابة التي صممتها اإلدارة تخفف من املخاطر؟ — 2الخطوة  3 /12

 1-12/3 الشكل

 

ستخفف بالفعل )كل منها على حدة ها ينطوي تقويم ما إذا كانت اإلدارة قد صممت أدوات الرقابة بشكل سليم على إجراء تقييم ملا إذا كانت أدوات الرقابة التي تم التعرف علي

 علية:أو مقترنة بغيرها من أدوات الرقابة( من عامل الخطر. وينطوي هذا على النظر فيما إذا كانت أدوات الرقابة قادرة على تحقيق ما يلي بفا

 منع حدوث التحريفات الجوهرية من األساس؛ أو 

 .اكتشاف التحريفات الجوهرية وتصحيحها بعد حدوثها 

تصميم وعمل أدوات الرقابة  وص ى به أن يبدأ تقويم تصميم أدوات الرقابة بتقويم أدوات الرقابة الشاملة. فهذه األنواع من أدوات الرقابة تشكل األساس املهم لتقييمومما ي

 على املعامالت )مستوى اإلقرارات(.

( فائدة في الحصول على بعض املعلومات، التي ُيفضل أن تكون من إعداد وفي هذه املرحلة، قد يجد بعض املراجعين )وبخاصة عند مراجعة املنشآت األكبر 
ً
واألكثر تعقيدا

 في معايير املراجعة.
ً
 خاصا

ً
 املنشأة، التي توضح آليات العمل وطريقة تدفق املعامالت. ولكن هذا ليس متطلبا

أدوات الرقابة املطبقة ملواجهة كل خطر تم التعرف عليه. وال يوجد متطلب يقض ي بتوثيق ويمكن التعرف على أدوات الرقابة ذات الصلة باملراجعة عن طريق سؤال اإلدارة عن 

 يمها.كل أداة من أدوات الرقابة املوجودة، ولكن وحدها أدوات الرقابة التي تتعلق بعوامل الخطر هي التي يلزم التعرف عليها ويلزم تقويم تصم

خلية بعوامل الخطر )أو أهداف الرقابة( التي تم تصميم أدوات الرقابة للتخفيف منها. وألغراض هذا الدليل، تم تسمية وتوجد طريقتان شائعتان لربط أدوات الرقابة الدا

 هذين املنهجين بما يلي:

 الخطر الواحد وأدوات الرقابة املتعددة؛ 

 .املخاطر املتعددة وأدوات الرقابة املتعددة 

 الخطر الواحد وأدوات الرقابة املتعددة

خاصة عند ربط عوامل بصفة هذا املنهج يفيد هذا املنهج، ُينظر في كل عامل خطر بمفرده. ويتم التعرف على جميع أدوات الرقابة التي تواجه ذلك الخطر املعين. و بموجب 

 الخطر املنتشرة )على مستوى القوائم املالية( بأدوات الرقابة. وهذا املنهج موضح فيما يلي.

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 للرقابة الداخلية )كذلك الذي نشرته لجنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريد واي( يوفر قائمة عامة 
ً
بأهداف الرقابة الداخلية قد تستخدم بعض املنشآت إطارا

 الداخلية. وفي حال استخدام مثل هذه األداة أثناء املراجعة، فإنه يتم اتباع نفس الخطوات املوضحة أعاله:وإجراءات الرقابة 

 إزالة أهداف الرقابة )أو عوامل الخطر( التي من غير املرجح أن تؤدي إلى تحريف جوهري حتى في حال عدم وجود رقابة داخلية؛

 ى قد تؤدي إلى تحريف جوهري للمنشأة في حال عدم التخفيف منها؛إضافة أي أهداف رقابة )عوامل خطر( إضافية أخر 

 التعرف على الجوانب واإلقرارات املتأثرة بعوامل الخطر في القوائم املالية.

 تقييم تصميم أدوات الرقابة
 على/تقييم أدوات الرقابة للتخفيف من املخاطرالتعرف 

 التعامل مع كل مكون من مكونات الرقابة

 تحديد أوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية
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 2-12/3الشكل 

فة اإلقرار الرقابة الخطر/هدف ِّ
 
 أدوات الرقابة املخف

 إجراء الرقابة أ .1 االكتمال . عامل الخطر1

 إجراء الرقابة ب .2

 إجراء الرقابة ج .3

 إجراء الرقابة د .4

 إجراء الرقابة ه .1 قةدوال قويمتال . عامل الخطر2

 إجراء الرقابة و .2

 إجراء الرقابة ز .3

 إجراء الرقابة ح .4

 الرقابة طإجراء  .1 قةدال . عامل الخطر3

 إجراء الرقابة ي .2

 إجراء الرقابة ك .3

 إجراء الرقابة ل .4

 إجراء الرقابة م .1 قةدوال الكتمالا . عامل الخطر4

 إجراء الرقابة ن .2

 إجراء الرقابة س .3

 إجراء الرقابة ع .4

فيها أدوات الرقابة الشاملة وأدوات الرقابة على املعامالت. وُيستخدم منهج الخطر الواحد وأدوات الرقابة املتعددة في الغالب لوضع مخطط بجميع أنواع أدوات الرقابة، بما 

 ألن األداة الواحدة من أدوات الرقابة على املعامالت يمكن في الغالب أن تواجه أكثر من خطر واحد )وبالتالي يتم تكرارها م
ً
 في هذا املنهج(، فإن مصفوفة ولكن نظرا

ً
رارا

عد بوجه عام أكثر فاعلية فيما يخص أدوات الرقابة على املعامالت.4-12/3)انظر الشكل املخاطر املتعددة وأدوات الرقابة املتعددة 
ُ
 ( ت

يتمثل أحد أهداف بيئة الرقابة في ضرورة أن تقوم اإلدارة، تحت إشراف املكلفين بالحوكمة، و ويوضح املثال التالي طريقة عمل منهج الخطر الواحد وأدوات الرقابة املتعددة. 

 .يهاأو لم تحافظ عل تلك الثقافة، مة على األمانة والسلوك األخالقي، والحفاظ عليها. وقد يعني النص على هذا الهدف ضمن عوامل الخطر أن اإلدارة لم تخلقبخلق ثقافة قائ

 ومن بين أدوات الرقابة التي قد تقوم اإلدارة بتصميمها وتطبيقها ملواجهة هذا الخطر املنتشر ما يلي:

 ستمرار، باألقوال واألفعال، التزامها بأعلى املعايير األخالقية؛أن تبدي اإلدارة با 

  القضاء على، أو الحد من، الدوافع أو اإلغراءات التي قد تدفع العاملين إلى ارتكاب تصرفات غير أمينة أو غير أخالقية؛باإلدارة تقوم أن 

  خالقي واألدبي املأمولة؛أن توجد مدونة لقواعد السلوك، أو ما يعادلها، توضح معايير السلوك األ 

 أن يفهم املوظفون بوضوح السلوكيات املقبولة وغير املقبولة وأن يعرفوا ما يتعين عليهم القيام به عند مواجهة سلوك غير الئق؛ 

 .على السلوك غير الالئق 
ً
 أن يتم تأديب املوظفين دائما

 الخطر أو هدف الرقابة ثم يتعرف، و 
ً
ربما من قائمة كتلك الواردة أعاله، على أدوات الرقابة املوجودة للتخفيف من هذا الخطر. وقد يأخذ التوثيق يجدر باملراجع أن يقرأ أوال

 الناتج عن ذلك الشكل التالي.

 يوضح العمود املتعلق بتصميم أدوات الرقابة الخطوات التي قد يتخذها املراجع لتقييم تصميم أدوات الرقابة. ملحوظة:
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 3-12/3الشكل 

 تصميم أدوات الرقابة أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها عامل الخطر الرقابة الداخليةمكون 

عدم التركيز على النزاهة أو أخالقيات  بيئة الرقابة

 العمل

يوقع املوظفون كل سنة على مدونة لقواعد 

السلوك ويتم إنفاذ هذه املدونة من خالل 

 عقوبات تأديبية على املوظفين.

املدونة وهي تركز بالفعل على تم قراءة 

 ضرورة النزاهة وأخالقيات العمل.

يفتقرون إلى إمكانية تعيين موظفين 

 الكفاءة

لكل محددة معارف ومهارات ضرورية توجد 

 منصب وظيفي.

تم االطالع على التوصيفات الوظيفية 

للمناصب الرئيسية بما فيها املحاسبة 

 ويبدو أنها مقبولة.

كثرة األحداث التي تتفاجأ بها اإلدارة رغم  تقييم املخاطر

 إمكانية التنبؤ بها

يتم التعرف على مخاطر األعمال ويتم 

 تقييمها كل سنة أثناء وضع خطة العمل.

تم االطالع على خطة العمل وتبين أن 

املخاطر قد تم التعرف عليها وتم تحديثها 

 وتقييمها.

 ملواجهة عامل الخطر. ةاملراجع الحكم املنهي الستنتاج ما إذا كان تصميم أداوعقب التعرف على أدوات الرقابة، يستخدم 
ً
 الرقابة كافيا

 ( تقويم ما إذا:315من معيار املراجعة ) 14وعند تكوين استنتاج بشأن بيئة الرقابة، تتطلب الفقرة 

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

  ملكونات الرقابة الداخلية األخرى، وما إذا كانت تلك املكونات 
ً
 مناسبا

ً
األخرى لم تضعفها أوجه كانت مواطن القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر مجتمعة أساسا

 القصور في بيئة الرقابة.

 عام من قبل املراجع بشأن تقييم خطر الرقابة على مستوى القوائم املالية.ويمكن استخدام هذه الصيغة على أنها االستنتاج ال

 املخاطر املتعددة وأدوات الرقابة املتعددة

 لتقويم التصميم يكون من خالل استخدام ما يُ 
ً
ن  سمىفيما يخص املخاطر الخاصة ومخاطر املعامالت، فإن املنهج األكثر شيوعا ِّ

ّ
 "مصفوفة تصميم الرقابة". وتمك

ً
أحيانا

 بنظرة واحدة: عرفهذه املصفوفات املراجع من أن ي

 العالقات املتعددة املوجودة بين املخاطر وأدوات الرقابة؛ 

 مواطن قوة الرقابة الداخلية؛ 

 مواطن ضعف الرقابة الداخلية؛ 

 رات ويمكن اختبار فاعليتها التشغيلية.أدوات الرقابة الرئيسية التي تواجه العديد من املخاطر/اإلقرا 

 وموضح فيما يلي مثال ملصفوفة بسيطة لتصميم الرقابة.

 4-12/3الشكل 

 اآللية = املبيعات

أدوات رقابة  الخطر د الخطر ج الخطر ب الخطر أ عوامل الخطر الجوهرية

 رئيسية

 

 ا و د.ت و د.ت ا اإلقرارات 

      الداخليةمكون الرقابة  أدوات الرقابة

اكتشاف  بيئة الرقابة 1اإلجراء رقم 

 وتصحيح

    

اكتشاف   نظم املعلومات 2اإلجراء رقم 

 وتصحيح

   

 نعم منع  منع منع نشاط الرقابة 3اإلجراء رقم 

اكتشاف  املتابعة 4اإلجراء رقم 

 وتصحيح
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 نعم منع  منع  نشاط الرقابة 5اإلجراء رقم 

      الرقابةنشاط  6اإلجراء رقم 

اكتشاف  نظم املعلومات 7اإلجراء رقم 

 وتصحيح

اكتشاف 

 وتصحيح

اكتشاف  

 وتصحيح

 

هل تصميم أدوات الرقابة مقبول؟ بعبارة أخرى، هل أدوات الرقابة التي تم 

 التعرف عليها ستخفف من عوامل الخطر؟

  نعم ال نعم نعم

 التالية:تحتوي املصفوفة أعاله على املعلومات  ملحوظة:

 عوامل الخطر التي قد تؤدي، في حال عدم التخفيف منها، إلى تحريف جوهري في القوائم املالية؛ 

 اإلقرارات التي تمسها عوامل الخطر؛ 

 ل إّما على أنه مانع للتحريف أو مكتشف ثم  مصحح له بعد حدوثه. عندما يتعامل )يتفاعل( إجراء الرقابة الداخلية مع الخطر املوجود في املصفوفة، فإنه ُيسجَّ

 توسيع نطاق هذه املصفوفة لتشمل معلومات
ً
 ، من بينها:أخرى  ويمكن أيضا

 ؛
ً
 أو شهريا

ً
 معدل عمل أداة الرقابة، على سبيل املثال باستمرار أو أسبوعيا

 ما إذا كانت أداة الرقابة يدوية أو آلية؛ 

  .قد يشمل هذا، على سبيل املثال، تقييم مدى كفاءة الشخص الذي يتولى تنفيذ الرقابة )ومدى مدى املوثوقية املتوقعة للرقابة الداخلية على مدى فترة زمنية

 استقالله عن الوظائف األخرى(، وما إذا كانت الرقابة يتم تنفيذها في الوقت املناسب، وأية سوابق لحدوث أخطاء.

 

 في التعرف على أدوات الر 
ً
قابة الرئيسية )املطبقة على وال تقتصر الفائدة من ربط أدوات الرقابة باملخاطر على تقويم تصميم أدوات الرقابة، بل إن ذلك سيساعد أيضا

 في التعرف على أوجه القصور في الرقابة التي قد تتطلب:اإلقرارات ذات الصلة( التي من املحتمل 
ً
 اختبارها. وسيساعد ذلك املراجع أيضا

 االتصال باإلدارة واملكلفين بالحوكمة في الوقت املناسب بشأن القصور املهم، حتى يمكن اتخاذ التصرف التصحيحي؛ 

 .وضع استجابة مناسبة أثناء املراجعة 

 القصور في الرقابة. وموضح فيما يلي هذه اآللية.أوجه القوة و  مواطن( للتعرف على كل من 4-12/3ويمكن استخدام مصفوفة تصميم الرقابة )انظر الشكل 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 تعدد إجراءات الرقابة

أن يخفف أي إجراء رقابة بمفرده من عوامل الخطر الرئيسية. وفي الغالب، تعمل مجموعة من أنشطة الرقابة مع مكونات الرقابة الداخلية ُيالَحظ أنه من غير املرجح 

 األخرى )مثل بيئة الرقابة( ملواجهة عامل الخطر.

 البدء باملخاطر

، ثم أدوات الرقابة التي تخفف منها. ومن األفضل من حيث الكفب امليل إلى تعداد جميع أدوات الرقابة املعروفة ثم ربطها باملخاطر. فاتجنَّ 
ً
اءة التعامل ملخاطر تأتي أوال

 ذلك رقابة( بالترتيب ثم التعرف على أدوات الرقابة املوجودة ملواجهة ذلك الخطر. وفور التعرف على ما يكفي من أدوات الرقابة التي تواجهمع كل خطر )أو هدف 

 إضافية.رقابة ن قضاء املزيد من الوقت في التعرف على أية أدوات الخطر، فال مغزى بعدئٍذ م
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 استخدام مصفوفة تصميم الرقابة -الوصف  التعرف على

أوجه القصور في الرقابة 

 الداخلية

املخاطر )في مصفوفة تصميم الرقابة أعاله( ملعرفة إجراءات الرقابة الداخلية املوجودة للتخفيف من  انظر في كل عمود من أعمدة

 املخاطر. وفي حال وجود أدوات رقابة كافية، فعندئٍذ ال يوجد قصور في الرقابة.

ر مهم في الرقابة الداخلية. راجع للتخفيف من الخطر، فقد يوجد عندئذ قصو  املوجودةداخلية الرقابة الإجراءات قلة أو انعدام وعند 

 الخطر ج في املصفوفة أعاله، حيث يتضح وجود قصور مهم في الرقابة. وفي هذه الحالة، قد يقوم املراجع بما يلي:

  االستفسار عن وجود أي إجراءات رقابة داخلية أخرى أو إجراءات تعويضية. وفي حال عدم وجود أي من ذلك، فإنه قد يوجد

 اإلبالغ عنه إلى اإلدارة واملكلفين بالحوكمة في أقرب وقت ممكن، حتى يمكن اتخاذ التصرفات التصحيحية؛قصور مهم يتم 

 .النظر في إجراءات املراجعة اإلضافية التي قد تكون ضرورية لالستجابة للخطر الذي تم التعرف عليه 

لى عامل الخطر. وعلى سبيل املثال، قد يكتشف مدير أنشطة تؤثر بشكل غير مباشر عصورة أدوات الرقابة التعويضية في تكون وقد 

شحن سلع دون إصدار فواتير لها عند مراجعة نتائج املبيعات كل ثالثة أشهر. فمن الجلي أن أداة الرقابة تلك املتمثل في خطر الاملبيعات 

 لن تكفي في حد ذاتها للتخفيف من الخطر.

القوة في الرقابة  مواطن

 الداخلية

الصفوف الخاصة بمصفوفة تصميم الرقابة أعاله ملعرفة إجراءات الرقابة الداخلية التي قد تمنع، أو تكتشف وتصحح،  فيانظر 

في املصفوفة أعاله يواجه ثالثة مخاطر وثالثة إقرارات.  3الحظ أن إجراء الرقابة رقم و التحريفات الناشئة عن عدد من عوامل الخطر. 

بة )ُيشار إليها في الغالب بلفظ أدوات الرقابة الرئيسية( التي قد ُينظر في اختبار فاعليتها التشغيلية، في وهذا مثال لنوع من أدوات الرقا

. مدى حال اعتبار أنها موثوقة، وبخاصة إذا كان يمكن استخدام هذا االختبار للحد من
ً
 االختبارات األخرى األكثر تفصيال

 ذات الصلةكيفية التعرف على أدوات الرقابة الداخلية  4 /12

 على أدوات الرقابة من خالل النقاش )املقابالت الشخصية( مع الشخص املسؤول عن إدارة املخاطر أو اآللية ذات الصلة. 
ً
وفي املنشآت األصغر، سيكون يتم التعرف عادة

 أدوات الرقابة. هذا الشخص في الغالب هو املدير املالك أو املدير األول. وفيما يلي أحد املناهج املعتادة للتعرف على

 1-12/4الشكل 

 الوصف التصرف

يتم التعرف على املخاطر املنتشرة )على مستوى القوائم املالية( ومخاطر املعامالت )على مستوى اإلقرارات( التي يلزم التخفيف منها عن  التعرف على املخاطر املالزمة

 أو اكتشافها وتصحيحها. ،منع التحريفات الجوهريةجل طريق الرقابة الداخلية أل 

السؤال عن إجراءات الرقابة 

الداخلية التي تواجه الخطر 

  املالزم

)مواجهة كل عامل من عوامل 

 الخطر، عامل واحد في كل مرة(

عن إجراءات الرقابة الداخلية املوجودة في املنشأة للتخفيف من كل عامل من عوامل  ،أو الشخص املسؤول ،ُيسأل املدير املالك

 تلو اآلخر. ويتم توثيق أدوات الرقابة التي يتم التعرف عليها حسب 
ً
 املقابلة.تجري معه الشخص الذي أقوال الخطر، واحدا

لتي تخفف بفاعلية من الخطر، يتم التوقف عن طرح املزيد من وعند التعرف على ما يكفي من أدوات الرقابة )بناًء على الحكم املنهي( ا

األسئلة عن أية أدوات رقابة أخرى. وال توجد حاجة إلعداد قائمة بجميع أدوات الرقابة األخرى التي قد تكون موجودة للتخفيف من 

 لغرض آخر.
ً
 الخطر، ما لم ُيطلب ذلك تحديدا
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 الوصف التصرف

التي يتم التعرف عليها بعدة طرق. فهي يمكن إدراجها أسفل كل عامل خطر تعمل على مواجهته، أو يمكن يمكن توثيق أدوات الرقابة  توثيق النتائج

 إدراجها في مصفوفة ألدوات الرقابة وربطها بجميع عوامل الخطر املختلفة التي تعمل على مواجهتها.

مت اإلجراءات للتخفيف منه. واالعتبار الرئيس ي هنا هو التأكد من ربط إجراءات الرقابة التي تم التعرف علي ها بعامل الخطر التي ُصّمِّ

ن هذا من إجراء تقييم ملا إذا كانت أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها تخفف بالفعل من املخاطر. وفي حال استخدام مصفوفة  ِّ
ّ
ويمك

 أدوات الرقابة:

 ل إجراءات الرقابة الداخلية التي تم التعرف عليها مباشرة في املص سجَّ
ُ
مع الخطر( ما إذا كانت  تقاطعهافوفة، وُيذكر )في موضع ت

 ستمنع، أو تكتشف وتصحح، التحريفات املحتملة لعوامل الخطر؛

  أن بعض إجراءات 
ً
 في التخفيف من عوامل خطر أخرى. فمن املحتمل جدا

ً
ُينظر فيما إذا كانت أداة الرقابة ستكون فّعالة أيضا

 من عوامل الخطر.الرقابة الداخلية ستمنع أو تكتشف 
ً
 عددا

ه املراجع اإلدارة على الفور إلى هذا القصور في الرقابة الذي قد أية وعند عدم التعرف على   يلزمأدوات رقابة ملواجهة أحد املخاطر، ينّبِّ

 عالجه.

 

 الخلوص إلى استنتاج بشأن تصميم أدوات الرقابة

عليها تخفف بالفعل من عامل الخطر ذي الصلة. الخطوة النهائية في تقييم تصميم أدوات الرقابة هي الخلوص إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت أدوات الرقابة التي تم التعرف 

التحريف الجوهري إلى ويتطلب هذا استخدام الحكم املنهي. وفيما يخص كل إقرار ذي صلة أو عامل خطر، ُينظر فيما إذا كانت استجابة اإلدارة كافية لتخفيض خطر 

ابة، يمكن استخدام الصف األخير من املصفوفة لتوثيق االستنتاج املتعلق بما إذا وفي حال استخدام منهج مصفوفة تصميم الرق مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها.

 للتخفيف من كل عامل خطر. ،غير كافيةأو  ،كانت أدوات الرقابة كافية

 ويحتوي الشكل التالي على ملخص بالتقويم الشامل ألدوات الرقابة )الذي يتناول مكونات الرقابة الخمسة(.

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 تجنب استخدام أدوات الرقابة العامة

ألنشطة الرقابة الداخلية التي تناسب ما ُيسمى املنشأة "النمطية". فقد يستغرق قراءة وفهم قوائم أدوات الرقابة "القياسية" ب امليل إلى استخدام القوائم العامة تجنَّ 

 ما تكون هذه القوائم على درجة كبيرة من التعقيد أو غير ذات صلة على اإلطالق باملنشآت األصغ
ً
 من ذلأو "النمطية" الكثير من الوقت، وغالبا

ً
ك، يمكن ر. وبدال

حسب وصف  ،عليهااستخدام هذه القوائم كمصدر مرجعي، ولكن عند اللزوم فحسب. ومن األفضل بكثير توثيق طبيعة كل أداة من أدوات الرقابة التي يتم التعرف 

 العميل لها.

 تعدد املهام

 4ة/الفحص املادي للوثائق لتأييد تطبيق أدوات الرقابة )انظر الخطوة أدناه( ومالحظ 3يمكن الجمع بين تقويم تصميم أدوات الرقابة وتوثيق الرقابة )انظر الخطوة 

سياسة الفعلية فعلى سبيل املثال، في حال التعرف على سياسة تقض ي بعدم إجراء أي قيود يومية غير روتينية دون تصريح، يستطيع املراجع أن يطلب رؤية ال أدناه(.

 الرقابة(. ةللحصول على أدلة بشأن االعتماد )تطبيق أدا الرقابة( وبعض قيود اليومية ة)تقييم تصميم أدا

 إدارة املخاطر

املخاطر. ونتيجة لذلك، فقد يوجد عدد  وليس حسبإدارة املخاطر حسب آليات العمل )مثل املبيعات أو املشتريات(  ة عنسؤولياملتقوم العديد من املنشآت بإسناد 

)مثل املبيعات واملشتريات واملحاسبة(، وال يوجد مسؤول مباشر عنها. وفي حال عدم التعرف على املخاطر على وجه من عوامل الخطر املهمة التي تقع بين اإلدارات 

 ما تكثر أصابع االتهام عند ظهور األخطاء. وقد يلقي املوظفون باللوم على بعضه
ً
م بأقوال مثل "ظننت أن ذلك التحديد وإسناد املسؤولية عنها إلى شخص معين، فغالبا

 خطر كان يتولى إدارته جاك أو ماري، أو إدارة املحاسبة أو تقنية املعلومات أو املبيعات" وما إلى ذلك.ال
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 هل أدوات الرقابة التي تخفف من عوامل الخطر قيد العمل؟ - 3الخطوة  5 /12
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نقاط يلزم مراعاتها

، يتم التعرف على عوامل الخطر )انظر الخطوة 
ً
أعاله( واإلقرارات املتأثرة  1فيما يخص املنشآت األصغر، توجد طريقة أبسط لتقييم أدوات الرقابة على املعامالت. أوال

 من ربط أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها بكل عامل من عوامل الخ
ً
طر، يتم التعرف على أدوات الرقابة التي تتعامل مع اإلقرارات املتأثرة بالخطر.بها. بعد ذلك، وبدال

دوات الرقابة التي تم التعرف عليها أل وفي حال عدم التعرف على أية أدوات رقابة فيما يخص إقرار معين، يلزم تطوير استجابة أساس أثناء املراجعة. وإذا كان من املتوقع 

اختبار ألدوات الرقابة الرئيسية ذات الصلة. وعلى سبيل املثال، يمس خطر عدم إجراء تعمل بطريقة يمكن االعتماد عليها، فقد تشتمل استجابة املراجعة على أن 

 يمكن أن يقتصر التعرف على أدوات الرقابة ذات الصلة على أدوات الرقابة ا ،تسجيل املبيعات إقرار االكتمال. في هذه الحالة
ً
، بدال

ً
لتي تتعامل مع إقرار االكتمال عموما

 حدد.املخطر المن 

تقييم تطبيق أدوات الرقابة
 إجراء تقييم املخاطر

ضمان أن أدوات الرقابة )ذات الصلة( التي تم التعرف عليها تعمل 

 حسب تصميمهابالفعل 
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 لتقويم تصميم إجراءات الرقابة الداخلية أو تحديد ما إذا كانت قد تم تطبيقها. والسبب في
ً
 ذلك أن األفراد قد يعتقدون  ال ُيعد االستفسار من اإلدارة وحدها كافيا

ً
أو  تماما

( ألدوات الرقابة غير املوجودة أو التي ال يتم تطبيقها أية الو  يحقققد يأملون في وجود أدوات رقابة معينة، بالرغم من عدم وجودها في الواقع. وال 
ً
ق )مهما كان جيدا

َّ
صف املوث

 قيمة للمراجعة.

 الحظة الرقابة الداخلية أثناء عملها ما يلي:الداعية ملسباب األ ومن 

 تغير آليات العمل •

ستخدام ال لتغييرات في املوظفين، و لأوجه الكفاءة في تنفيذ العمليات، و لتحقيق معدلة، و جديدة/منتجات أو خدمات تقديم تتغير اآلليات على مدى الوقت، نتيجة ل

 تطبيقات تقنية املعلومات الداعمة الجديدة؛

 التفكير بالتمني •

؛ ينبغيقد يشرح موظفو املنشأة للمراجع الكيفية التي 
ً
 من الكيفية التي يعمل بها النظام فعليا

ً
 أن يعمل بها النظام، بدال

 نقص املعرفة •

 قد يتم تجاهل بعض جوانب النظام عن غير قصد عند التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية.

 

 أدناه. الواردةاإلجراءات  ،الالزمة للحصول على أدلة مراجعة بشأن تطبيق أدوات الرقابة ،تشمل إجراءات تقييم املخاطر

 2-12/5الشكل 

 الوصف 

 من موظفي املنشأة؛االستفسار   يم تطبيق أدوات الرقابةيتق

 مالحظة أو إعادة تنفيذ أدوات رقابة معينة؛ 

 الفحص املادي للمستندات والتقارير؛ 

 التقرير املالي.إعداد تتبع معاملة أو اثنتين خالل نظام املعلومات ذي الصلة ب 

 إال ألدوات الرقابة ذات الصلة باملراجعة. و ليس تقويم تطبيق أدوات الرقابة  ملحوظة:
ً
 للفاعلية التشغيلية ألداة الرقابة.ال ُيعد ضروريا

ً
 تقويم تطبيق أدوات الرقابة اختبارا

 في لحظة زمنية معينة. وال يتناول ذلك الفاعلية الت
ً
شغيلية طوال الفترة قيد املراجعة. ويتم يوفر تطبيق أدوات الرقابة أدلة بشأن ما إذا كانت أداة الرقابة قيد العمل فعليا

 من استراتيجية املراجعة املوضوعة( من خالل التدليل على الفا
ً
جمع األدلة بشأن عمل أداة الرقابة على لدوات الرقابة أل اختبار إجراء علية التشغيلية )إذا كان ذلك جزءا

.معينة مدى فترة زمنية
ً
 ، كسنة مثال

 تم تصميمها وتطبيقها على نحو سليم:أن الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة قد وال يجدر النظر فيما يلي إال بعد تحديد 

 اختبارات الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة )إن وجدت( التي ستحد من الحاجة إلى االختبارات األساس األخرى؛ 

 .لعدم وجود طريقة أخرى للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 
ً
 أدوات الرقابة التي يلزم اختبارها نظرا

  

 نقاط يلزم مراعاتها

أعاله، فال يتم تقييم تصميم أدوات الرقابة أو توثيق عمل أدوات  2في حال وجود أي شكوك بشأن عدم تطبيق بعض أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها في الخطوة 

من غير املرجح أن تكون ذات صلة باملراجعة أو  الرقابة إلى حين تنفيذ بعض األعمال للتأكد من وجود تلك األدوات وعملها. أو ال ُيصرف وقت لتقييم أدوات الرقابة التي

 تم تصميمها على نحو غير مناسب.تكون قد التي 
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 هل تم توثيق عمل أدوات الرقابة ذات الصلة؟ — 4الخطوة  6 /12
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د مدى التوثيق املطلوب حسب الحكم أعاله. وُيحدَّ  2الغرض من هذه الخطوة هو توفير بعض املعلومات عن عمل أدوات الرقابة ذات الصلة التي تم التعرف عليها في الخطوة 

 املنهي.

 وسيساعد التوثيق الناتج عن هذه الخطوة املراجع في:

  مثل الشخص الذي يتولى تنفيذ الرقابة، ومواضع تنفيذ  ها)اإلنشاء واملعالجة والتسجيل وخالفه( وسياق هاوعمل، عليها أدوات الرقابة التي تم التعرففهم طبيعة(

 ؛الناتج( الرقابة، ومعدل التنفيذ، والتوثيق

  يمكن االعتماد عليها وأنها تعمل بفا انت أدوات الرقابة من املرجح أنهتحديد ما إذا ك 
ً
يمكن اختبارها كجزء من استجابة املراجعة  ، فإنهعلية. وإذا كان ذلك مرجحا

 ف
ً
ي تصميم االختبار، على سبيل للمخاطر التي تم تقييمها. وفي حال اتخاذ قرار باختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة، فإن هذا التوثيق سيساعد املراجع أيضا

أداة نة، وتحديد سمات أدوات الرقابة التي سيتم التحقق منها، وتحديد الشخص الذي يتولى تنفيذ املثال في تحديد املجتمع الذي سيتم استخدامه عند اختيار العي

 الرقابة، وتحديد املواضع التي يمكن العثور فيها على التوثيق الضروري.

 م مراعاتهانقاط يلز 

وفيما يلي ملخص بهذه  يلزم التأكد من وجود فهم واضح لدى فريق املراجعة لالختالف بين تصميم أدوات الرقابة وتطبيق أدوات الرقابة واختبارات أدوات الرقابة.

 املفاهيم:

 تصميم أدوات الرقابة

 ف من املخاطر املالزمة؟يتخفللهل تم تصميم أدوات رقابة 

 الرقابةتطبيق أدوات 

 على أي تغييرات في النظام. هل أدوات الرقابة التي تم تصميمها قيد العمل بالفعل؟ ينبغي تنفيذ اإلجراءات الخاصة بمراجعة تطبيق أدوات الرقابة في كل فترة للتعرف

 اختبارات أدوات الرقابة

ار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة إال إذا لم تكن هناك أية طريقة بديلة )كما في اختبيلزم أدوات الرقابة تعمل بفاعلية على مدى فترة زمنية محددة؟ ال كانت هل 

فإن القرار باختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة هو مسألة  ،التي على درجة عالية من األتمتة( للحصول على أدلة املراجعة الضرورية. ولذاالالورقية حالة النظم 

 نهي.املحكم تخضع لل

 ال تتجاهل الصلة بين تصميم أدوات الرقابة وتطبيقها

أعاله، فال يتم تقييم تصميم أدوات الرقابة إلى حين تنفيذ بعض األعمال  2في حال وجود أي شكوك بشأن تطبيق بعض أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها في الخطوة 

 وتقويم تطبيق أدوات عملها. وإذا استنتج االتأكد من للتأكد من وجود تلك األدوات و 
ً
 أن تصميم أدوات الرقابة غير كاٍف، فال مغزى عندئذ من املض ي قدما

ً
ملراجع أيضا

ح عندئٍذ الرقابة. ويُ   وجود قصور مهم بالفعل.رجَّ

 تقييم التطبيق في كل فترة

 تقويم تطبيق أدوات الرقابة لتحديد التغييرات التي ح
ً
ستخدم الوثائق الخاصة بتصميم أدوات الرقابة التي تم الحصول بعد ارتباط املراجعة ألول مرة، يتم أوال

ُ
دثت. وت

لة أو الجديدة ال تزال  عليها في الفترة السابقة كنقطة انطالق لهذا التقويم. وفي حال التعرف على أي تغيير في الرقابة الداخلية، ُينظر فيما إذا كانت أدوات عدَّ
ُ
الرقابة امل

 ذا كانت توجد اآلن مخاطر جديدة يلزم التخفيف منها.تخفف من عامل الخطر، أو ما إ

 توثيق أدوات الرقابة ذات الصلة
 توثيق عمل أدوات الرقابة ذات الصلة

بيان السياق الخاص بعمل أدوات الرقابة من البداية وحتى إعداد 

 املاليالتقرير 
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 يوضح الشكل أدناه بعض األمور التي يلزم مراعاتها عند توثيق أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة.
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 توثيق أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة

  املعامالت املهمة والتصريح بها وتسجيلها ومعالجتها والتقرير عنها؛كيفية إنشاء 

 تدفق املعامالت بتفصيٍل كاٍف للتعرف على النقاط التي قد تحدث فيها تحريفات جوهرية بسبب الخطأ أو الغش؛ 

 التقديرات املحاسبية واإلفصاحات املهمة. ذلك في نهاية الفترة، بما في أدوات الرقابة الداخلية على آلية إعداد التقرير املالي 

 للتوثيق الذي تعده اإلدارة أو املراجع: فيما يلي األشكالو 
ً
 األكثر شيوعا

  ؛األوصاف السرديةاملذكرات أو 

 مخططات سير العمل؛ 

 الجمع بين مخططات سير العمل واألوصاف السردية؛ 

 .االستبيانات وقوائم التحقق 

عد طبيعة التوثيق 
ُ
 املطلوب، ومداه، مسألة تخضع للحكم املنهي. ومن بين العوامل التي يلزم مراعاتها في هذا الشأن:وت

 طبيعة املنشأة وحجمها ومدى تعقيدها ورقابتها الداخلية؛ 

  توفر املعلومات من املنشأة؛مدى 

 .منهجية املراجعة والتقنية املستخدمة خالل املراجعة 

 مدى التوثيق خبرة 
ً
 مما تتطلبه املراجعة التي يتولى قد تتطلب املراجعة التي يتولى تنفيذها فريٌق أقل خبرة فوقدرات فريق املراجعة. وقد يعكس أيضا

ً
 أكثر تفصيال

ً
توثيقا

 أكثر خبرة، ملساعدة الفريق في التوصل إلى فهم مناسب للمنشأة.
ً
 تنفيذها فريٌق يضم أفرادا

 تحديث توثيق الرقابة في الفترات الالحقة 7 /12

 توثيق التالي.تخدم املراجع التوثيق الذي تم إعداده أو الحصول عليه في فترة مراجعة سابقة عند التخطيط ملراجعة فترة الحقة. وسوف يشتمل هذا على القد يس

  

 نقاط يلزم مراعاتها

. وال يوجد متطلب على 
ً
 أو شامال

ً
رقابة غير ذات صلة بكاملها، أو وصف عمل أية أدوات  املراجع يقض ي بتوثيق آليات العملال يلزم أن يكون توثيق أدوات الرقابة معقدا

 باملراجعة.
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 الوصف 

تحديث توثيق الرقابة الذي تم 

 إعداده في فترات سابقة

 خالل السنة التوثيق تحديث ت الرقابة لتكون نقطة االنطالق لنسخة من أوراق عمل الفترة السابقة الخاصة بأدوا استخدام

الحالية. وفي حال عدم حدوث أي تغيير، يتم تقويم تطبيق أدوات الرقابة قبل تقويم تصميمها. وإذا كانت أدوات الرقابة قد تم 

؛تغييرأي تطبيقها واملخاطر لم يطرأ عليها 
ً
 ، فإن التصميم سيكون مقبوال

 تحديث قائمة املخاطر التي يلزم التخفيف منها عن طريق الرقابة؛ 

  التعرف على التغييرات في الرقابة الداخلية على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات. ويتحقق هذا عن طريق اإلجراءات

 التي تتناول تطبيق أدوات الرقابة؛

  تغييرات )في املخاطر أو أدوات الرقابة(، ُيحدد ما إذا كانت هناك أدوات رقابة داخلية جديدة قد تم عند التعرف على وجود

 تصميمها وتطبيقها؛

 تحديث عالقة أدوات الرقابة الداخلية بعوامل الخطر املناسبة؛ 

 .تحديث االستنتاجات املتعلقة بخطر الرقابة 

استراتيجية املراجعة على فاعلية عمل أدوات رقابة معينة )على سبيل املثال، من خالل اختبارات أدوات الرقابة( وهناك تغييرات حدثت إذا كان من املرجح أن يتم االعتماد في 

 في تلك الرقابة، فستكون هناك حاجة إلى تتبع املعامالت التي تمت معالجتها قبل حدوث التغيير وبعده.

 

 ملكتوبة بشأن الرقابة الداخليةاإلفادات ا 8 /12

مالية خالية من التحريف الجوهري،  ينبغي الحصول على إفادات مكتوبة من اإلدارة تقر فيها بمسؤوليتها عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم

 سواًء بسبب غش أو خطأ.

 تقويم الرقابة الداخلية -دراسات الحالة  9 /12

 على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة". لالطالع

 للمعلومات التي قد يتم الحصول عليها من استخدام اآللية التي ت
ً
تألف من الخطوات األربعة املوضحة توفر االقتباسات التالية املأخوذة من توثيق الرقابة الداخلية مثاال

 أعاله.

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 الرقابة الشاملة التغييرات في أدوات

ى فاعلية أدوات الرقابة الخاصة عند تحديث توثيق الرقابة، ُينظر بعناية في التغييرات التي حدثت في أدوات الرقابة الشاملة. فهذه التغييرات قد يكون لها أثر كبير عل

سبيل املثال، قد يحد قرار اإلدارة بتعيين محاسب منهي مؤهل إلعداد القوائم األخرى )على املعامالت(، وقد تؤثر على استجابة املراجعة للمخاطر التي تم تقييمها. وعلى 

ز من فاعلية أدوات الرقابة على املعامالت التي ربما تكون قد تم  وفي املقابل،  تقويضها في السابق.املالية بشكل ملحوظ من خطر حدوث أخطاء في املعلومات املالية ويعّزِّ

 بدال مدير غير كفؤ لتقنية املعلومات أو في توفير ما يكفي من املوارد ملواجهة مخاطر أمن تقنية املعلومات إلى تقويض إجراءات الرقابةقد يؤدي إخفاق اإلدارة في است

 الداخلية األخرى املعمول بها. وفي كلتا الحالتين، قد تتسبب هذه التغييرات في حدوث تغيير مهم في استجابة املراجعة املناسبة.
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  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 التعرف على املخاطر - 1الخطوة 

ذا املخاطر التي يتم التعرف عليها الخطوة األولى واألهم في تقويم الرقابة الداخلية هي التعرف على املخاطر التي يلزم التخفيف منها عن طريق الرقابة الداخلية. ويشمل ه

 لخطر املنتشرة األخرى، وعوامل خطر املعامالت املعتادة التي ترتبط بآليات العمل مثل املبيعات واملشتريات والرواتب وخالفه.نتيجة للتوصل إلى فهم للمنشأة، وعوامل ا

 تصميم أدوات الرقابة - 2الخطوة 

 أعاله، وتقويم تلك األدوات. 1طوة الخطوة الثانية هي االستفسار عن أدوات الرقابة التي طبقتها اإلدارة ملواجهة املخاطر التي تم التعرف عليها في الخ

 أدوات الرقابة الشاملة

 الهيكلي الوارد أدناه كل خطوة من الخطوات األربعة املوضحة في هذا الفصل. ويمكن استخدامه لتوثيق ما يلي: الشكليتناول 

  أعاله[(؛ 1الخطوة  -عوامل الخطر التي سيتم مواجهتها عن طريق مختلف عناصر الرقابة الداخلية )التعرف على املخاطر[ 

  )أعاله[(؛ 2الخطوة  -تخفف من املخاطر )تصميم أدوات الرقابة التي أدوات الرقابة )إن وجدت[ 

 أدناه[(؛ 3الخطوة  - األدلة التي تم الحصول عليها التي تثبت أن أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها موجودة بالفعل ويتم استخدامها )تطبيق أدوات الرقابة[ 

 أدناه[(. 4الخطوة  -ياق وعمل أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها وتم تطبيقها )توثيق الرقابة س[ 

 بيئة الرقابة
هل توجد 

 رقابة؟

صف طبيعة التوثيق الداعم أو تصرفات 

 اإلدارة

صف االستفسارات/املالحظات التي تم 

أدوات الرقابة التي أن القيام بها لضمان 

 طبقةكانت م تم التعرف عليها

 . الخطر: عدم التركيز على الحاجة إلى النزاهة والقيم األخالقية1

    :)اختر كل ما ينطبق(أدوات الرقابة املمكنة 

أن تبدي اإلدارة باستمرار، باألقوال واألفعال،  )أ(

 التزامها بأعلى املعايير األخالقية.

يشدد السيد سراج وفريق اإلدارة باستمرار على  نعم

االلتزام بمعايير السالمة واملعايير ضرورة 

األخالقية من خالل التواصل اليومي مع 

 املوظفين.

تم إجراء مقابلة شخصية مع اثنين من 

املوظفين، هما جون وأماد، وأكد كالهما 

 ذلك.

القضاء على، أو الحد من، الدوافع باإلدارة تقوم أن  )ب(

 أو اإلغراءات التي قد تدفع العاملين إلى ارتكاب

 تصرفات غير أمينة أو غير أخالقية.

قبل السيد سراج توصيتنا التي قدمناها الفترة  نعم

املاضية وأعد مدونة لقواعد السلوك توضح 

 السلوكيات املأمولة من املوظفين.

حصل املوظفون على نسخة من مدونة 

لب منهم قراءتها.
ُ
 قواعد السلوك وط

يعادلها، أن توجد مدونة لقواعد السلوك، أو ما  )ج(

 توضح معايير السلوك األخالقي واألدبي املأمولة.

 تم االطالع على مدونة قواعد السلوك. انظر االستجابة في البند )ب( أعاله. نعم
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 بيئة الرقابة
هل توجد 

 رقابة؟

صف طبيعة التوثيق الداعم أو تصرفات 

 اإلدارة

صف االستفسارات/املالحظات التي تم 

أدوات الرقابة التي أن القيام بها لضمان 

 طبقةكانت م تم التعرف عليها

أن يفهم املوظفون بوضوح السلوكيات املقبولة  )د(

وغير املقبولة وأن يعرفوا ما يتعين عليهم القيام به 

 عند مواجهة سلوك غير الئق.

 

 

 على السلوك غير  )ه(
ً
أن يتم تأديب املوظفين دائما

 الالئق.

 

 غير ذلك )اشرحه(. )و(

 نعم

 

 

 

 

 نعم

 

 

 ال

تم تأديب املوظفين في السابق على السلوك غير 

 الالئق.

 

 

 

لن يتسامح السيد سراج مع السلوك غير 

القانوني أو غير األخالقي بين املوظفين أو 

 العمالء أو املوردين.

سراج بفصل املوظفين على  يقوم السيد

الفور إذا تم ضبطهم وهم يسرقون أو 

يتصرفون على نحو يتنافى مع األخالق. وقد 

حدثت واقعتان من هذا القبيل خالل 

 السنة املاضية بين املوظفين املؤقتين.

 
ً
 تم فصله سريعا

ً
 جديدا

ً
لوحظ أن موظفا

 بعد ضبطه وهو يسرق مستلزمات مكتبية.

 

 

 الكفاءةيفتقرون إلى ة تعيين أو اإلبقاء على موظفين . الخطر: إمكاني2

 :)اختر كل ما ينطبق(أدوات الرقابة املمكنة 

أن يحظى موظفو الشركة بالكفاءة والدورات  (أ)

 التدريبية الالزمة للمهام املسندة إليهم.

 

أن تحدد اإلدارة املعارف واملهارات الضرورية التي  (ب)

 تتطلبها املناصب الوظيفية.

 

 

 

توجد توصيفات وظيفية وأن يتم استخدامها أن  (ج)

 بفاعلية.

أن تتيح اإلدارة للعاملين االنضمام للبرامج التدريبية  (د)

 حول املوضوعات ذات الصلة.

 

أن يتم الحفاظ على مستويات توظيف كافية  (ه)

 لتنفيذ املهام املطلوبة بفاعلية.

 

أن تتم مطابقة مهارات املوظفين، في بداية عملهم  (و)

 التوصيفات الوظيفية لعملهم.وباستمرار، مع 

 

 وإثابة املوظفين على األداء الجيد. مكافأةأن يتم  (ز)

 

 

 نعم

 

 

 نعم

 

 

 

 

 ال

 

 ال

 

 

 نعم

 

 

 ال

 
 

 ال

 

 

يتم تدريب جميع املوظفين على العمل ويتم 

 اإلشراف عليهم بدرجة كافية.

 

تتمتع اإلدارة بمهارات في التصنيع والبيع وإدارة 

والسيدة بارفن  األعمال. ويقدم السيد رافي

املشورة في األعمال التجارية والتسويق واملسائل 

 القانونية.

 

 

 

 

 

 

 

ي من ألم توجد وظائف شاغرة خالل السنة في 

 املناصب التي تؤثر على إعداد التقرير املالي.

 

 

 

 

 .
ً
 جيدا

ً
يتم تشجيع املوظفين عندما يؤدون عمال

منح  وال يوجد هيكل للمكافآت بخالف ما يُ

 املبيعات.ملوظفي 

 

 

تم إجراء مقابلة شخصية مع اثنين من 

 املوظفين، هما جون وأماد، وكالهما:

  كان يفهم بوضوح أدواره

ومسؤولياته رغم عدم وجود 

 توصيف وظيفي مكتوب.

  ذكر أنه يحصل على تعليمات كلما

حدثت تغييرات في املعدات أو 

 آليات العمل.

  عند تجاوز  باملدح واإلشادةيحظى

التوقعات، ويتم إخباره على الفور 

عند عدم أداء العمل بصورة 

 جيدة.

أوضحت االستفسارات من موظفي اإلدارة 

)ميريلي وكليف( أن مستويات التوظيف 

 ظلت ثابتة خالل الفترة.

   ال )ح( غير ذلك )اشرحه(.
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 بيئة الرقابة
هل توجد 

 رقابة؟

صف طبيعة التوثيق الداعم أو تصرفات 

 اإلدارة

صف االستفسارات/املالحظات التي تم 

أدوات الرقابة التي أن القيام بها لضمان 

 طبقةكانت م تم التعرف عليها

 و/أو إدارة مخاطر األعمال. الخطر: ضعف املوقف السلوكي لإلدارة تجاه الرقابة الداخلية 3

 :)اختر كل ما ينطبق(أدوات الرقابة املمكنة 

أن تبدي اإلدارة مواقف سلوكية وتصرفات إيجابية تجاه ما 

 يلي:

التقرير املالي، إعداد رقابة داخلية سليمة على  وضع (أ)

)بما في ذلك تجاوزات اإلدارة وصور  يهاوالحفاظ عل

 الغش األخرى(:

املناسب للسياسات االختيار/التطبيق  –

 املحاسبية،

 أدوات الرقابة على معالجة املعلومات، –

 التعامل مع املحاسبين. –

 

 

 

 

 الالئق من قبلأن تشدد اإلدارة على أهمية السلوك  (ب)

 ملوظفين التشغيليين.ا

أن تكون اإلدارة قد وضعت إجراءات ملنع الوصول  (ج)

غير املصرح به إلى األصول واملستندات والسجالت، 

 إتالفها.أو منع 

 

 

 

 

 نعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 

 نعم

 

 

 

تبدي اإلدارة استجابة كبيرة للتوصيات غير 

املكلفة أو التي ال يؤدي تطبيقها إلى تعطيل 

موقف سلوكي جيد تجاه الرقابة لها العمل، و 

 الداخلية.

 

 

 

 

 

 

 

انظر التعليقات أعاله بشأن املواقف السلوكية 

 ومدونة قواعد السلوك.

 

 

 

 على خطة العمل، التي تضمنت:تم االطالع 

  املبيعات والتدفقات النقدية

 املتوقعة.

 .النفقات الرأسمالية املتوقعة 

  لكيفية التأثير املحتمل 
ً
نقاشا

للركود االقتصادي على أعمال 

الشركة من حيث املبيعات 

 واحتمالية إفالس أحد املوردين.

ولطاملا تم قبول توصياتنا املقدمة في 

 كانت متيّسرة.خطاب اإلدارة إذا 

 

بناًء على مقابالتنا الشخصية مع املوظفين 

(، فإن املوظفين يفهمون 2)انظر الخطوة 

أن القواعد يدركون و منهم ما هو مطلوب 

 واجبة االتباع.

أن تقوم اإلدارة بتحليل مخاطر األعمال واتخاذ  (د)

 اإلجراء املناسب.

بالرغم من الطابع غير الرسمي إلدارة املخاطر،  البعض

فإن مخاطر األعمال تتم مناقشتها في اجتماعات 

 اإلدارة ويتم عكسها في خطة العمل.

أثناء مقابلتنا مع السيد جواد، ذكر أن 

 ملناقشة 
ً
السيد سراج كان منفتحا

اإلشكاالت وأنه لم يكن يشعر بضغوط 

 أقوالللتالعب في القوائم املالية. وحسب 

 السيد سراج فإن "األرقام هي األرقام، سواًء 

 كانت جيدة هذا الشهر أو سيئة".
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 أدوات الرقابة على آليات العمل أو املعامالت

 لإلشارة إلى تتناول مصفوفة تصميم الرقابة أعاله خطوتين من الخطوات األربعة. وهي تربط مخاطر املعامالت بأدوات الرقابة التي تم التعرف عليها، وي
ً
مكن استخدامها أيضا

 تطبيق أدوات الرقابة.املنفذ على العمل 

 تطبيق أدوات الرقابة - 3الخطوة 

 الخطوة الثالثة هي تحديد ما إذا كانت املنشأة تستخدم أدوات الرقابة املوجودة.

 اقتباس من اإلجراءات الخاصة بمراجعة تطبيق أدوات الرقابة على اإليرادات/املبالغ املستحقة التحصيل

 االستفسار من املوظفين املعنيين بمعالجة املعامالت. 

 األشخاص الذين تمت معهم مقابالت شخصية:

  20×3فبراير  16 التاريخ  كارال

 20×3فبراير  17 التاريخ  دمير

  20×3فبراير  17 التاريخ  ماريا هو

 

والتسجيل في صف اإلجراءات املنفذة فيما يتعلق باملعاملة. تناول اإلنشاء والتصريح 

 السجالت املحاسبية والتقرير في القوائم املالية.

النظام يعمل على النحو املوضح في التوثيق الخاص بالنظم. انظر ورقة العمل رقم 

 لالطالع على الوثائق التي تشرح أدوات الرقابة الداخلية أثناء عملها. 530

قليلة املعرفة بالنظام موظفة جديدة و  "ماريا هو"ومع ذلك، فقد لفت انتباهنا أن 

 املوجود.

أية معلومات من شخص )املسؤول عن إحدى آليات العمل( إلى  نقلصف آلية 

 الشخص الذي يليه.

يحدث تسليم للمعلومات من املبيعات إلى املحاسبة. وبناًء على إجراء التتبع الذي 

 املعلومات يتم بشكل جيد.نقل ، فإن قمنا بتنفيذه

 تم ذكر ذلك في مصفوفة تصميم الرقابة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية.اذكر معدل وتوقيت 

حدد أي أدوات للرقابة العامة على تقنية املعلومات الزمة لحماية امللفات الخاصة 

 ببيانات املعامالت وتأكد من صحة عمل أدوات الرقابة الداخلية على التطبيقات.

 لصغر حجم املنشأة.أدوات الرقابة العامة على تقنية 
ً
 املعلومات بسيطة نظرا

ق اإلجراءات املطبقة لتغطية الغيابات بسبب مرض املوظفين وإجازاتهم. وفي حال 
ّ
وث

ق السبب. 12عدم الحصول على أية إجازات خالل 
ّ
 املاضية، وث

ً
 شهرا

كانت هناك إجازة ألحد موظفي املبيعات ملدة أربعة أشهر خالل الفترة قبل تعيين 

 ا. وأفض ى ذلك إلى انخفاض مستوى الفصل في الواجبات خالل ذلك الوقت.ماري

في الوقت  الغالبكانت معظم األخطاء بسبب أغالط في التسعير، وهي آلية يدوية في  اسأل عن مدى وطبيعة األخطاء التي تبين وجودها خالل الفترة املاضية.

 الحالي.

لب منه 
ُ
قة.اسأل عّما إذا كان أي شخص قد ط

َّ
  الحيود عن اإلجراءات املوث

ً
 كبيرا

ً
طلب مدير املبيعات ذات مرة تخفيض سعر إحدى غرف النوم تخفيضا

 لصالح أحد األصدقاء وقد قوبل طلبه بالرفض.

 توثيق الرقابة - 4الخطوة 

 دفتا لألثاث -اقتباس من توثيق آليات العمل باستخدام املنهج السردي 

 اإليرادات/املبالغ املستحقة التحصيل/املقبوضاتنظام  - آلية العمل

 املخاطر الرئيسية التي يلزم مواجهتها وإجراءات الرقابة ذات الصلة

 عدم إصدار فواتير للسلع املشحونة/الخدمات املقدمة .1

. وعند ت
ً
 تسلسليا

ً
 رقما

ً
جهيز الطلبية للشحن، يتم إعداد عند التوقيع باملوافقة على أمر البيع من العميل، يتم إدخال األمر إلى النظام املحاسبي، الذي يحدد تلقائيا
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. ومن القواعد مستند شحن، يتم إدخاله إلى النظام وربطه بأمر البيع. ثم تقوم كارال بإعداد فاتورة من خالل النظام املحاسب
ً
 تسلسليا

ً
 رقما

ً
ي، الذي يحدد تلقائيا

ة حسب عدم شحن أي سلع دون إدخال رقم مستند الشحن إلى النظام. ثم يستطيع النظام تتبع األوامر التي تم إنجازها واألوامر التي ال تزال معلقاملتبعة الصارمة 

 تاريخ التسليم.

 حة )أي املبيعات النقدية( في الحساباتتسجيلها بصورة غير صحيأو  عدم تسجيل اإليرادات .2

 لألمر. واال 
ً
 تسلسليا

ً
 رقما

ً
ستثناء الوحيد من ذلك هو األثاث يتم إعداد أوامر بيع لكل طلبية يتم استالمها ويتم إدخال األمر إلى النظام املحاسبي، الذي يحدد تلقائيا

 الذي ُيباع مباشرة من املعرض أو األصناف الصغيرة األخرى الجاهزة.

 عدم تحديد املعامالت مع األطراف ذات العالقة .3

.
ً
 ال توجد أدوات رقابة مطبقة حاليا

 عدم اتباع السياسات الخاصة بإثبات اإليرادات .4

سجل اإليرادات عند تسليم الفواتير. ويجب مراجعة جميع الطلبيات واملوافقة عليها من السيد أرجان إذا زادت قيمتها عن 
ُ
سعر البيع ريال أو عندما يكون  500ت

 أقل من الحد األدنى.

 تسجيل مبيعات/مبيعات آجلة وهمية في السجالت .5

 ريال أو عندما يكون سعر البيع أقل من الحد األدنى. 500يجب مراجعة جميع الطلبيات واملوافقة عليها من السيد أرجان إذا زادت قيمتها عن 

شحن  .6
ُ
قدم لهم يلإسوء املخاطر االئتمانية ملن ت

ُ
 الخدماتهم السلع/ت

ه السابقة مع العميل عند ال يتحقق أرجان من الجدارة االئتمانية للعمالء إال إذا لم يكن على معرفة بهم أو كانت الطلبية كبيرة. وهو يعتمد في الغالب على خبرت

 منح االئتمان.

 تسجيل املبيعات/الخدمات في فترة محاسبية خاطئة .7

 بوضات النقدية في نهاية كل شهر. ويقوم سراج بمراجعة هذا التقرير.تقوم كارال بإعداد تقرير باإليرادات واملق

 اإليداع/التسجيل الجزئي للمقبوضات أو عدم إيداعها/تسجيلها على اإلطالق )الغش أو الخطأ( .8

اإليداع اليومية لكن جواد هو من يتولى  ويتم تحديد قيمتها اإلجمالية ومراجعتها قبل اإليداع. وتقوم كارال بإعداد قسائماملستلمة يتم إعداد قائمة بالشيكات 

 إيداع النقدية لضمان الفصل في املهام.

 إضافة املقبوضات إلى حسابات خاطئة )الغش أو الخطأ( .9

 يمكن مالحظة ذلك أثناء مراجعة املبيعات واملبالغ املستحقة التحصيل الشهرية.

 تسجيل املقبوضات في فترة محاسبية خاطئة .10

 فصل الزمني كل شهر لضمان تسجيل املقبوضات في الفترة الصحيحة.تتحقق كارال من صحة ال

 عدم تسجيل مخصص لألرصدة املشكوك فيها أو غير القابلة للتحصيل .11

 ألجل تسويتها ولكن ال يتم رصد مخصص للحسابات املشكوك في تحصيلها إال في نهاية السنة. 60مدتها تتجاوز يتم متابعة الحسابات التي 
ً
 يوما

 في حينها ،متابعة املبالغ املتأخرة املستحقة التحصيلعدم  .12

 كل شهر ويتم إضافة مالحظات  60 تتجاوز مدتهايقوم جواد بإعداد قائمة بالحسابات املتقادمة ويقدمها للسيد سراج ملراجعتها. ويتم متابعة الحسابات التي 
ً
يوما

 ولم يوافقوا على ترتيبات دفع بديلة، فإن  90حساباتهم تجاوزت في القائمة بشأن املوعد الذي وافق عليه العميل لدفع الرصيد. وفيما يخص العمالء الذين 
ً
يوما

 البيع لهم يتم في املستقبل على أساس الدفع عند االستالم.

 )لم يتم تضمينها( لالطالع على أدوات الرقابة املطبقة على املبيعات عبر اإلنترنت. 6-545لة انظر املذكرة املنفص
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  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 التعرف على املخاطر - 1الخطوة 

الرقابة الداخلية. ويشمل هذا املخاطر التي يتم التعرف عليها الخطوة األولى واألهم في تقويم الرقابة الداخلية هي التعرف على املخاطر التي يلزم التخفيف منها عن طريق 

 ت واملشتريات والرواتب وخالفه.نتيجة للتوصل إلى فهم للمنشأة، وعوامل الخطر املنتشرة األخرى، وعوامل خطر املعامالت املعتادة التي ترتبط بآليات العمل مثل املبيعا

 تصميم أدوات الرقابة - 2الخطوة 

 أعاله، وتقويم تلك األدوات. 1ية هي االستفسار عن أدوات الرقابة التي طبقتها اإلدارة ملواجهة املخاطر التي تم التعرف عليها في الخطوة الخطوة الثان

 أدوات الرقابة الشاملة )على مستوى القوائم املالية( وأدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات

 الوارد أدناه كل خطوة من الخطوات األربعة املوضحة في هذا الفصل. ويمكن استخدامه لتوثيق ما يلي: الشكل الهيكلييتناول 

  أعاله[(؛ 1الخطوة  -عوامل الخطر التي سيتم مواجهتها عن طريق مختلف عناصر الرقابة الداخلية )التعرف على املخاطر[ 

  )أعاله[(؛ 2الخطوة  - وات الرقابةتخفف من املخاطر )تصميم أدالتي أدوات الرقابة )إن وجدت[ 

 أدناه[(؛ 3الخطوة  - األدلة التي تم الحصول عليها التي تثبت أن أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها موجودة بالفعل ويتم استخدامها )تطبيق أدوات الرقابة[ 

  أدناه[(. 4خطوة ال -سياق وعمل أدوات الرقابة التي تم التعرف عليها وتم تطبيقها )توثيق الرقابة[ 

 أدوات الرقابة الشاملة

 أدوات الرقابة ذات الصلة املخاطر التي يلزم مراعاتها

 بيئة الرقابة:

 .عدم التركيز على أهمية/الحاجة إلى النزاهة والقيم األخالقية 

 .عدم االلتزام بكفاءة املوظفين 

 .عدم فاعلية إشراف املكلفين بالحوكمة على اإلدارة 

  السلوكي لإلدارة تجاه الرقابة الداخلية و/أو إدارة مخاطر ضعف املوقف

 األعمال.

  عدم فاعلية/عدم مناسبة الهيكل التنظيمي للتخطيط لألهداف والرقابة

 عليها وتحقيقها.

 .عدم وجود سياسات/إجراءات لضمان فاعلية إدارة املوارد البشرية 

مالت األخالقية من خالل يشدد السيد راج باستمرار على الحاجة إلى النزاهة والتعا

 التواصل اليومي مع املوظفين ومن خالل تصرفاته.

إذ طبق توصيات  -ويتمتع السيد راج بموقف سلوكي جيد تجاه الرقابة الداخلية 

 املراجعة املتيسرة التي تم إبداؤها في السابق.

وال يوجد هيكل رسمي للحوكمة، ولكن السيد راج يجتمع مع السيد سراج والسيد 

 جواد )شركة دفتا( بشكل منتظم.

 نعم هل أدوات الرقابة تخفف من عوامل الخطر؟

لضمان أن أدوات الرقابة التي تم صف االستفسارات/املالحظات التي تم القيام بها 

 .التعرف عليها كانت مطبقة

تم إجراء مقابلة شخصية مع السيدة روبي، التي أكدت التزام السيد راج بالتعامل 

 .وإنصافمع املوردين والعمالء بأخالق 

 وتم االطالع على محضر االجتماع األخير الذي أعده السيد جواد.

 تقييم املخاطر:

  تتفاجأ اإلدارة في الغالب بأحداث لم يتم تحديدها/تقييمها في السابق أو

 من التخطيط لها بشكل تست
ً
مر في القيام بردود فعل على األحداث بدال

 مسبق.

 التدفقات النقدية واتجاهات 
ً
يتم إعداد خطة عمل سنوية. ويتابع السيد راج شهريا

 .السائدة البيع

 نعم هل أدوات الرقابة تخفف من عوامل الخطر؟

أدوات الرقابة التي تم لضمان أن صف االستفسارات/املالحظات التي تم القيام بها 

 .التعرف عليها كانت مطبقة

الحالة تم االطالع على نسخة من خطة العمل، التي أكدت على احتمالية تأثير 

 على املبيعات. يةاالقتصاد

للسيد تم تقديمه وتم االطالع على مجلد يحتوي على التدفقات النقدية الشهرية 

الوثائق وجود مالحظات له عليها وتغييرات راج. ومما يثبت اطالع السيد راج على هذه 

 ها.ءطلب إجرا
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 أدوات الرقابة الشاملة

 مخاطر إعداد التقرير املالي:

  )املهمةقد ال يتم قيد أو تسجيل األحداث والظروف )بخالف املعامالت 

 للقوائم املالية؛

  قد يؤدي ضعف اإلشراف/الرقابة على التقرير املالي وقيود اليومية وإعداد

 إلى تحريفات جوهرية في القوائم املالية؛ التقديرات/اإلفصاحات املهمة

  قد ال يتم اإلبالغ عن األمور املهمة املتعلقة بالتقرير املالي إلى مجلس اإلدارة أو

 إلى أطراف خارجية مثل املصارف أو السلطات التنظيمية.

يجتمع السيد راج مع السيد سراج والسيد جواد )شركة دفتا( ملراجعة القوائم 

 عمال.املالية وخطط األ 

ويقوم السيد راج بمراجعة القوائم املالية ولكنه ال يراجع قيود اليومية إال إذا توفر 

الوقت لذلك. )يرتفع الخطر بسبب عدم الفصل في الواجبات، مما يمنح السيدة 

 روبي القدرة على إدراج قيود دون اكتشافها(.

الرقابة خطر تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة وعدم الفصل في ال. من مواطن ضعف  هل أدوات الرقابة تخفف من عوامل الخطر؟

 الواجبات في منشأة صغيرة كهذه.

لضمان أن أدوات الرقابة التي تم صف االستفسارات/املالحظات التي تم القيام بها 

 .التعرف عليها كانت مطبقة

للسيد راج. تم تقديمه تم االطالع على مجلد يحتوي على املعلومات املالية الشهرية 

.
ً
 ولكن لم نرصد ما يثبت قيام السيد راج بمراجعة القوائم فعليا

 منع الغش:

  م، مخاطر حدوث الغش )بما فيها لم تأخذ اإلدارة في حسبانها، أو لم تقّيِّ

 تجاوز اإلدارة(.

 يحافظ السيد راج على النقدية واملقتنيات الثمينة في مكان مغلق بأقفال.

خطوة من خطوات عمليات التشغيل، بما فيها اإلنتاج،  ويشارك السيد راج في كل

ولذلك يحّد اإلشراف على جميع عمليات التشغيل من خطر الغش إلى أقص ى حد 

 ممكن.

ال. املقتنيات الثمينة يتم االحتفاظ بها في مكان آمن، ولكن السيد راج تغيب لفترة  هل أدوات الرقابة تخفف من عوامل الخطر؟

 أن  إشرافخالل هذه السنة، مما خفض من مدى 
ً
اإلدارة. ومن املعروف أيضا

 مسؤول مسك الدفاتر يواجه مشكالت مالية.

تم لضمان أن أدوات الرقابة التي صف االستفسارات/املالحظات التي تم القيام بها 

 .التعرف عليها كانت مطبقة

حفظ فيه النقدية وتم التأكد من أن  تم إجراء فحص مادي للمكان املغلق الذي تُ

 السيد راج وحده هو من يحتفظ باملفتاح.
 

 أدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات

 أدوات الرقابة ذات الصلة املخاطر التي يلزم مراعاتها

 مراعاتها:املخاطر التي يلزم 

 سياسات/إجراءات لضمان فاعلية إدارة تقنية املعلومات أو  عدم وجود

 اإلشراف على موظفي تقنية املعلومات؛

 توفيق بين أهداف العمل واملخاطر وخطط تقنية املعلومات؛عدم ال 

  االعتماد على نظم/برامج تعالج البيانات بشكل غير دقيق أو تعالج بيانات

 غير دقيقة؛

  احتمال إتالف البيانات، أو التغييرات و املصرح به إلى البيانات. الوصول غير

غير السليمة، أو املعامالت غير املصرح بها أو غير املوجودة، أو عدم دقة 

 تسجيل املعامالت.

 ال توجد سياسات وإجراءات خاصة بتقنية املعلومات.

عد املصروفات واملشتريات الرأسمالية الخاصة بتقنية املعلومات 
ُ
 من امليزانية وت

ً
جزءا

 السنوية )إذا كانت متوقعة(.

ويضمن السيد راج تحديث برامج الحاسب وقيام السيدة روبي بإجراء نسخ احتياطي 

 للبيانات.

 لصغر حجم العمليات التشغيلية. هل أدوات الرقابة تخفف من عوامل الخطر؟
ً
 نعم، نظرا

لضمان أن أدوات الرقابة التي تم صف االستفسارات/املالحظات التي تم القيام بها 

 .التعرف عليها كانت مطبقة

تم االطالع على امليزانية السنوية وتبين أنها كانت تحتوي على بند للمصروفات 

 لها 
ً
الخاصة بتقنية املعلومات. وال توجد أي مشتريات رأسمالية كبرى كان مخططا

 خالل الفترة.
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 املعامالتأدوات الرقابة على آليات العمل أو 

بط مخاطر املعامالت حسب يتناول هذا النموذج )اإليرادات واملبالغ املستحقة التحصيل واملقبوضات( خطوتين من الخطوات األربعة التي تنطوي عليها اآللية. وهو ير 

 لإلشارة إلى العمل 
ً
 طبيق أدوات الرقابة.تاملنفذ على اإلقرارات بإجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة. ويمكن استخدامه أيضا

  20××ديسمبر  31 الفترة املنتهية في:  كومار وشركاه املنشأة:

 

 اإلقرارات.ُيستخدم الحكم املنهي )بناًء على مراجعة املعلومات أعاله( لتقييم مخاطر التحريف الجوهري حسب 

 صف مخاطر املعامالت - 1الخطوة 

 اإلقرارات املتأثرة
 ا= االكتمال)

 و= الوجود

د.ت= الدقة 

 والتقويم

 (ع= العرض

عدم إصدار فواتير للسلع  1

 املشحونة/الخدمات املقدمة.

 ا

لإليرادات أو التسجيل الجزئي  2

عدم تسجيلها على اإلطالق )أي 

 املبيعات النقدية(.

 ا د

 ا و  3

عدم اتباع السياسات الخاصة  4

 بإثبات اإليرادات.

 ا و د

تسجيل اإليرادات/املقبوضات  5

 في فترة محاسبية خاطئة.

 د

اإليداع/التسجيل الجزئي  6

للمقبوضات أو عدم 

 إيداعها/تسجيلها على اإلطالق.

 ا د

عدم وجود مخصص لألرصدة  7

املشكوك فيها أو غير القابلة 

 للتحصيل.

 د.ت

عدم تحديد املعامالت مع  8

 األطراف ذات العالقة.

 ا و د.ت ع

 

صف إجراءات الرقابة الداخلية  - 2الخطوة 

 ذات الصلة

ُينظر في  )في حال وجود أدوات رقابة متعددة

 تصميم الرقابة( استخدام مصفوفة

 الرقابةتقويم 

 املتبقي الخطر 

 )مرتفع،

وسط، مت

 منخفض(

 التطبيق التصميم

يتم مطابقة سجل الشحن مع سجل املبيعات 

كل أسبوع لضمان صدور الفواتير لجميع 

 الطلبيات املشحونة.

 منخفض 2-545 مقبول 

سك الدفاتر فواتير املبيعات ايطابق م

الصادرة باإليرادات املسجلة في السجالت 

 كل شهر. املحاسبية

 منخفض 2-545 مقبول 

 يومية املبيعات واملبالغ 
ً
يراجع السيد راج شهريا

املستحقة التحصيل واملقبوضات النقدية. 

)ملحوظة: يوجد عدد قليل من العمالء، 

 ومعظم املبيعات كانت لكامبريدج(.

 منخفض 2-545 مقبول 

يتم تسجيل اإليرادات عند شحن السلع 

توجد رقابة فعلية  وإصدار فواتيرها. ولكن ال

 على الفصل الزمني.

 
ً
 متوسط 2-545 جزئيا

تراجع السيدة روبي والسيد راج املبيعات كل 

 شهر.

 
ً
 متوسط 2-545 جزئيا

من املحتمل أن يلحظ السيد راج اإليرادات 

غير املسجلة أثناء مراجعته الشهرية للمبالغ 

 املستحقة التحصيل

 متوسط ال ال

 مرتفع ال ال يتم في نهاية السنة فقط

يتم تسجيل املبيعات إلى شركة دفتا في 

حساب منفصل ويقوم السيد راج بمراجعتها 

.
ً
 شهريا

ولكن ال يتم تحديد األطراف األخرى ذات 

 العالقة.

 
ً
 متوسط 2-545 جزئيا
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من  التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات على "اإلقرارات املتأثرة" بمخاطر املعامالت )أعاله( ومدى "الخطر املتبقي" الفائض بعد التخفيف سيعتمد خطر ملحوظة:

 املخاطر.

 تطبيق أدوات الرقابة - 3الخطوة 

 تطبيق أدوات الرقابة على املعامالت

 الرقابة على اإليرادات/املبالغ املستحقة التحصيلاقتباس من اإلجراءات الخاصة بمراجعة تطبيق أدوات 

 األشخاص الذين تمت معهم مقابالت شخصية:

 20×3فبراير  22 التاريخ  روبي

 20×3فبراير  22 التاريخ  راج

صف اإلجراءات املنفذة فيما يتعلق باملعاملة. تناول اإلنشاء والتصريح 

 القوائم املالية.والتسجيل في السجالت املحاسبية والتقرير في 
النظام يعمل على النحو املوضح في التوثيق الخاص بالنظم. انظر ورقة العمل رقم 

 لالطالع على الوثائق التي تشرح أدوات الرقابة الداخلية أثناء عملها. 535

صف آلية نقل أية معلومات من شخص )املسؤول عن إحدى آليات العمل( إلى 

 الشخص الذي يليه.

يحدث تسليم للمعلومات من املبيعات إلى املحاسبة. وبناًء على إجراء التتبع الذي 

 ، فإن نقل املعلومات يتم بشكل جيد.قمنا بتنفيذه

 تم ذكر ذلك في مصفوفة تصميم الرقابة اذكر معدل وتوقيت تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية.

الزمة لحماية امللفات الخاصة حدد أي أدوات للرقابة العامة على تقنية املعلومات 

 ببيانات املعامالت وتأكد من صحة عمل أدوات الرقابة الداخلية على التطبيقات.

 لصغر حجم املنشأة.
ً
 أدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات بسيطة نظرا

ق اإلجراءات املطبقة لتغطية الغيابات بسبب مرض املوظفين وإجازاتهم. وفي 
ّ
وث

ق السبب. 12صول على أية إجازات خالل حال عدم الح
ّ
 املاضية، وث

ً
 شهرا

بصفتها موظفة بدوام جزئي، تستدرك روبي جميع األعمال املتعلقة بمسك الدفاتر 

.
ً
 لقلة عدد املعامالت، فقد كان ذلك كافيا

ً
 لدى عودتها إلى املكتب. ونظرا

معظم األخطاء كانت بسبب أغالط في كميات األصناف املطلوبة واملشحونة. وأداة  اضية.اسأل عن مدى وطبيعة األخطاء التي تبين وجودها خالل الفترة امل

الرقابة التي يتبعها السيد راج ملعرفة تلك األخطاء هي مطابقة املبيعات بسجل 

 الطلبيات ويبدو أن هذه األداة تعمل بفاعلية بناًء على اختبار التتبع الذي أجريناه.

قة. اسأل عّما إذا كان أي شخص
َّ
لب منه الحيود عن اإلجراءات املوث

ُ
. قد ط

ً
 لم نلحظ شيئا

خطر التحريف  اإلقرار

 الجوهري 

 منخفض االكتمال

 منخفض الوجود

 متوسط الدقة والتقويم

 منخفض العرض

 

صف إجراءات املراجعة )مثل اختبارات التفاصيل أو اختبارات أدوات الرقابة( التي تستجيب 

مة  للمخاطر املقيَّ

 

الرقم املرجعي 

 ألوراق العمل

 C.100 - 705 مراجعة املبيعات واملبالغ املستحقة التحصيل.انظر برنامج 

 C.100 - 705 انظر برنامج مراجعة املبيعات واملبالغ املستحقة التحصيل.

ذ املزيد من العمل فيما يتعلق بالفصل الزمني وإثبات اإليرادات.   ُينفَّ

 املستحقة التحصيل.ويمكن االطالع على التفاصيل في خطط مراجعة املبيعات واملبالغ 

ويتم االطالع بعناية على مخصص الحسابات املشكوك في تحصيلها على النحو املوضح في ورقة العمل 

 .C.100رقم 

705 - C.100 

يتم االطالع على اإلفصاحات الخاصة بالسياسات املحاسبية مثل إثبات اإليرادات في القوائم 

 املالية.

705 - C.100 
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 توثيق الرقابة الداخلية - 4الخطوة 

 أدوات الرقابة مميزة بالخط األسود العريض. ملحوظة:

 شركة كومار وشركاه -اقتباس من توثيق آليات العمل باستخدام املنهج السردي 

 املستحقة التحصيل/املقبوضاتنظام اإليرادات/املبالغ —آليات العمل

 أوامر البيع

 لألمريتم إعداد أوامر بيع لكل طلبية يتم استالمها ويتم إدخال األمر إلى النظام املحاسبي، الذي 
ً
 تسلسليا

ً
 رقما

ً
. واالستثناء الوحيد من ذلك هو األثاث الذي يحدد تلقائيا

 ة.ُيباع مباشرة من املعرض أو األصناف الصغيرة األخرى الجاهز 

  بسجل لألوامرويحتفظ السيد راج 
ً
يحتوي على اسم العميل  بسجل للمبيعاتُيسجل فيه تاريخ األمر واملبلغ ونوع املنتج والتاريخ املتعهد به والسعر وخالفه. ويحتفظ أيضا

 سجل األوامر وسجل املبيعات في نهاية كل شهر للتحقق من دقة البيانات. بمطابقة ومراجعةوتفاصيل األمر والسعر وخالفه. ويقوم السيد راج 

 ، يتم إرسالها مع الطلبية إلى العميل.فاتورةوبعد تجميع األصناف وتجهيزها للشحن، تقوم السيدة روبي بإعداد 

 املبيعات من املعرض

  تيرفوافيما يخص جميع املبيعات التي تتم من املعرض، يقوم السيد راج بإعداد 
ً
لكل عملية  رقم فاتورةفي وقت البيع ويتم إدخالها إلى النظام املحاسبي. وينتج النظام تلقائيا

م الفواتير للعمالء.
َّ
سل

ُ
 بيع. وت

، ولذلك يقل فيها خطر االئتمان.
ً
 ومعظم مبيعات املعرض تتم نقدا

 املبالغ املستحقة التحصيل

املدفوعات املستلمة ألجل إيداعها. ويذهب السيد راج إلى املصرف وهو في طريقه إلى املنزل ويقوم باإليداع. ثم تقوم  وتفصلتقوم السيدة روبي بفتح جميع رسائل البريد 

 السيدة روبي بإدخال املدفوعات إلى النظام املحاسبي وتطبق املدفوعات على الفواتير ذات الصلة.

 وتقدمها للسيد راج ملراجعتها. املستحقة التحصيل املتقادمة باملبالغقائمة وتقوم السيدة روبي بإعداد 

  90 تتجاوز الحسابات التي وتتابع السيدة روبي 
ً
 في القائمة بشأن املوعد الذي وافق عليه العميل لدفع الرصيد. مالحظاتكل شهر، ويتم إضافة  يوما
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

عد، بحسب الحكم 
ُ
إرشادات بشأن اإلبالغ عن أوجه القصور التي يتم التعرف عليها في الرقابة الداخلية والتي ت

 املنهي للمراجع، جديرة باهتمام اإلدارة واملكلفين بالحوكمة.

265 
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 النشاط الغرض 1التوثيق 

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

م 
يي
تق

طر
خا

امل
 

 

 تنفيذ األنشطة املبدئية 
 لالرتباط

تحديد ما إذا كان سيتم قبول 

 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل

 خطاب االرتباط

 التخطيط للمراجعة
إعداد استراتيجية عامة للمراجعة 

 2وخطة للمراجعة

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 للمراجعةاالستراتيجية العامة 
 

التعرف على/تقييم مخاطر 

التحريف الجوهري من خالل فهم 

 املنشأة

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر

مخاطر األعمال والغش بما في ذلك املخاطر 

 املهمة

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة الداخلية ذات 

 الصلة

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها 

 املالية    * اإلقرارات على مستوى: * القوائم
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه:ألغراض معايير  260/10

املكلفون بالحوكمة: أشخاص أو مؤسسات )على سبيل املثال، مجلس أمناء( تقع على عاتقهم مسؤولية اإلشراف على التوجه  (أ)

الي. وبالنسبة لبعض املنشآت االستراتيجي للمنشأة والواجبات املرتبطة بمساءلتها. ويشمل ذلك اإلشراف على آلية إعداد التقرير امل

في بعض الدول، قد يشمل املكلفون بالحوكمة العاملين في اإلدارة، مثل األعضاء التنفيذيين في مجلس حوكمة ملنشأة في القطاع 

 .8أ -1الخاص أو العام، أو املدير املالك. ولالطالع على مناقشة لتنوع هياكل الحوكمة، انظر الفقرات أ

اص( يتحمل املسؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات املنشأة. وبالنسبة لبعض املنشآت في بعض الدول، اإلدارة: شخص )أشخ (ب)

 تشمل اإلدارة بعض أو جميع املكلفين بالحوكمة، على سبيل املثال، األعضاء التنفيذيين في مجلس الحوكمة، أو املدير املالك.

 ية املعاني املبّينة أدناه:ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلت 265/6

 القصور في الرقابة الداخلية: يوجد عندما: (أ)

تكون أداة الرقابة مصممة أو مطبقة أو ُمدارة بطريقة تعجز فيها عن منع، أو اكتشاف وتصحيح، التحريفات في القوائم  (1)

 املالية في الوقت املناسب؛ أو

 التحريفات في القوائم املالية في الوقت املناسب غائبة.تكون أداة الرقابة الالزمة ملنع، أو اكتشاف وتصحيح،  (2)

قصور مهم في الرقابة الداخلية: قصور أو مجموعة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية، لها بحسب الحكم املنهي للمراجع ما  (ب)

 (5يكفي من األهمية لجعلها جديرة باهتمام املكلفين بالحوكمة. )راجع: الفقرة أ

 إلى أعمال املراجعة التي تم تنفيذها، ما إذا كان قد تعرف على وجه واحد أو أكثر من أوجه القصور يجب على  265/7
ً
املراجع أن يحدد، استنادا

 (4أ–1في الرقابة الداخلية. )راجع: الفقرات أ

 إلى أعمال املراجعة التي إذا تعرف املراجع على وجه واحد أو أكثر من أوجه القصور في الرقابة الداخلية، فيجب عليه أن  265/8
ً
يحدد، استنادا

 (11أ–5تم تنفيذها، ما إذا كانت تشكل، منفردة أو في مجملها، أوجه قصور مهمة. )راجع: الفقرات أ

 وفي الوقت املناسب بأوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية التي تعّرف  265/9
ً
غ املكلفين بالحوكمة كتابة ِّ

ّ
عليها أثناء يجب على املراجع أن يبل

 (27، أ18أ–12املراجعة. )راجع: الفقرات أ

 أن يبلغ املستوى اإلداري املناسب املسؤول في الوقت املناسب بما يلي: )راجع: الفقرتين أ 265/10
ً
 (27، أ19يجب على املراجع أيضا

بالحوكمة، ما لم يكن من غير املناسب إبالغ  أوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية التي أبلغ بها، أو ينوي أن يبلغ بها، املكلفين (أ)

؛ )راجع: الفقرات أ
ً
 بذلك في ظل الظروف القائمة. ويجب أن يتم هذا اإلبالغ كتابة

ً
 (21، أ20، أ14اإلدارة مباشرة

ن طريق أطراف أوجه القصور األخرى في الرقابة الداخلية، التي تم التعرف عليها أثناء املراجعة، والتي لم يتم إبالغ اإلدارة بها ع (ب)

 (26أ–22أخرى، والتي لها بحسب الحكم املنهي للمراجع ما يكفي من األهمية لجعلها جديرة باهتمام اإلدارة. )راجع: الفقرات أ

 يجب على املراجع أن يذكر في بالغه املكتوب املتعلق بأوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية ما يلي: 265/11

 ألوجه القصور  (أ)
ً
 لتأثيراتها املحتملة؛ )راجع:وصفا

ً
 (28الفقرة أ وشرحا

معلومات كافية لتمكين املكلفين بالحوكمة واإلدارة من فهم السياق الذي تم فيه اإلبالغ. وبصفة خاصة، يجب على املراجع  (ب)

 (30، أ29توضيح ما يلي: )راجع: الفقرتين أ

 في القوائم املال (1)
ً
 ية؛أن غرض املراجعة هو أن ُيبدي املراجع رأيا

أن املراجعة تضمنت األخذ في الحسبان الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية من أجل تصميم إجراءات  (2)

 مراجعة مناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية؛

املراجع أثناء املراجعة، والتي استنتج املراجع أن لها ما يكفي أن األمور املقرر عنها تقتصر على أوجه القصور التي تعرف عليها  (3)

 من األهمية لجعلها جديرة بالتقرير عنها للمكلفين بالحوكمة.

 نظرة عامة 1 /13

 
ً
لفهم وتقويم الرقابة الداخلية )انظر الجزء الثاني، الفصلين الحادي عشر  أثناء املراجعة، قد يتم التعرف على أوجه قصور في الرقابة الداخلية. وقد يحدث هذا نتيجة

 التي تتم في أية مرحلة من مراحل آلية املراجعة.األخرى والثاني عشر( أو عند تقييم املخاطر أو تنفيذ إجراءات املراجعة أو من خالل املالحظات 
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 تم التعرف عليه بأنه قصور مهم، فإنه وجه القصور في الرقابة التي يمكن التو تقييد أل وجد يوال 
ً
اصل بشأنها مع املكلفين بالحوكمة واإلدارة. ولكن عندما يقّيم املراجع قصورا

 إلى املكلفين بالحوكمة.
ً
 مع اإلدارة، ثم يتعين عليه اإلبالغ عن هذا القصور )وأي أوجه قصور أخرى مهمة( كتابيا

ً
 يقوم بمناقشته أوال

 بعض أوجه القصور الشائعة في الرقابة. ويحتوي الشكل أدناه على
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 أوجه القصور املحتملة في الرقابة الداخلية 

ضعف بيئة الرقابة )أدوات الرقابة الشاملة( مثل عدم فاعلية اإلشراف أو ضعف املواقف السلوكية تجاه الرقابة الداخلية أو وقائع  أدوات الرقابة الشاملة

 ها اإلدارةترتكبالتجاوز أو الغش التي 

( إلى الكف
ً
اءة التغييرات في املوظفين التي أدت إلى شغور املناصب الرئيسية، أو عندما يفتقر املوظفون الحاليون )في وظيفة املحاسبة مثال

 الالزمة لتنفيذ املهام املطلوبة.

 املعلومات.أوجه القصور التي يتم التعرف عليها في أدوات الرقابة العامة على تقنية 

عدم كفاية أدوات الرقابة املطبقة ملواجهة األحداث غير الروتينية املهمة مثل استخدام نظام محاسبي جديد أو أتمتة أحد األنظمة مثل 

 نظام املبيعات أو االستحواذ على أعمال جديدة.

 ما يلي:عدم قدرة اإلدارة على اإلشراف على إعداد القوائم املالية. وقد يشمل هذا غياب 

 أدوات الرقابة العامة ألغراض املتابعة )مثل اإلشراف على موظفي املحاسبة املالية(؛ 

 أدوات الرقابة ملنع الغش واكتشاف حدوثه؛ 

 أدوات الرقابة على اختيار السياسات املحاسبية املهمة وتطبيقها؛ 

 أدوات الرقابة على املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة؛ 

 خارج مسار العمل الطبيعي؛التي تتم ابة على املعامالت املهمة أدوات الرق 

 .)أدوات الرقابة على آلية إعداد التقرير املالي في نهاية الفترة )مثل أدوات الرقابة على قيود اليومية غير املتكررة 

 دون تصحيح بعد انقضاء فترة زمنية معقولة.أوجه القصور املهمة التي سبق اإلبالغ عنها إلى اإلدارة أو املكلفين بالحكومة التي تظل 

أدوات الرقابة على مستوى 

 اإلقرارات )على املعامالت(

 عدم فاعلية استجابة اإلدارة للمخاطر املهمة التي تم التعّرف عليها )على سبيل املثال، عدم وجود أدوات رقابة على مثل هذا الخطر(.

 أو اكتشافها وتصحيحها، عن طريق الرقابة الداخلية للمنشأة. اكتشاف املراجع لتحريفات كان ينبغي منعها،

 إجراءات الرقابة الداخلية القائمة لم تكن:

 كافية للتخفيف من الخطر )ضعف التصميم(؛ و/أو 

  تعمل حسب تصميمها )ضعف التطبيق(. قد ينتج هذا عن ضعف التدريب أو عدم كفاءة املوظفين أو عدم كفاية املوارد لتنفيذ

 املهام املطلوبة.

 

 الغش 2 /13

مر ليست بحدوث غش، أو احتمال حدوثه، فينبغي لفت انتباه املستوى اإلداري املناسب بأسرع ما يمكن إلى هذا األمر. ويتم ذلك حتى ولو بدا أن األ  أدلةفي حال الحصول على 

 نقاط يلزم مراعاتها

(، قد يبرز تساؤل عّما إذا كانت األمور الرئيسة للمراجعة قد تشتمل على أوجه قصور في 701فيما يخص املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تطبق معيار املراجعة )

 الرقابة.

 ألن األمور  لحوكمة كتابة وفي الوقت املناسب بأوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية.( على وجوب أن يبلغ املراجع املكلفين با265وينص معيار املراجعة )
ً
ونظرا

أنها أحد األمور الرئيسة األمور التي تم إبالغها إلى املكلفين بالحوكمة، فإن أوجه القصور املهمة في الرقابة قد ُينظر إليها على أهم الرئيسة للمراجعة يتم اختيارها من بين 

 ل جميع أوجه القصور في الرقابة.. ولكن هذا لن يشماملحتملة
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 له تبعات مهمة.

على  ةواحد بدرجةاملستوى اإلداري للموظف املتورط في الغش املشتبه فيه أعلى من مستوى حدد باإلداري املناسب مسألة تخضع للحكم املنهي، ولكنه يُ املستوى ُيعد تحديد و 

 باحتمالية التواطؤ وطبيعة وحجم الغش املشتبه فيه. وعندما تكون اإلدارة العليا ضالعة في واقعة الغش، ذلك األقل. وسيتأثر 
ً
 إبالغ املكلفين بالحوكمة. وقد أيضا

ً
يتعين أيضا

.
ً
 أو كتابيا

ً
 يتم هذا شفويا

 

 تقييم مدى حدة القصور  3 /13

ف القصور املهم بأنه قصور أو مجموعة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية، لها بحسب الحكم املنهي للمراجع ما يكفي من األهمية لجعلها جديرة باهتمام املكلفين  ُيعرَّ

 بالحوكمة.

خطر التي من غير املرجح أن تؤدي عوامل الأن يستبعد املراجع من نطاق فهمه للرقابة الداخلية وعند تقويم الرقابة الداخلية )انظر الجزء الثاني، الفصل الثاني عشر(، ُيقترح 

 رجح أن تكون مهمة.إلى تحريف جوهري في القوائم املالية. وفي حال اتباع هذا التوجيه، فإن معظم أوجه القصور في الرقابة التي يتعرف عليها املراجع من امل

 أو  ةابط الخاصو شبه الضتو 
ً
بأي خطر آخر )انظر الجزء الثاني، الفصل التاسع(. وُيستخدم الحكم املنهي لتقييم  ةابط الخاصو الض غير مهمبتحديد ما إذا كان القصور مهما

 كان قد حدث. وإذا كان التحريف قد حدث بالفعل، فإن تقييمه سيعتمد على مدى التحريف الفعلي.إن احتمالية حدوث التحريف، والحجم املحتمل للتحريف 

 
ً
 على أوجه قصور أقل خطرا

ً
، أو حتى طفيفة، في الرقابة أثناء املراجعة. وقد يحدث ذلك نتيجة للمقابالت الشخصية التي تتم مع اإلدارة واملوظفين، وقد يتم التعرف أيضا

األمور ما يكفي ديد ما إذا كان لهذه ومالحظة أدوات الرقابة الداخلية أثناء عملها، وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية، وأية معلومات أخرى قد يتم الحصول عليها. وُيعد تح

 نهي.املحكم تخضع للمن األهمية ليتم اإلبالغ عنها إلى اإلدارة واملكلفين بالحوكمة مسألة 

 ويوضح الشكل التالي بعض األمور التي قد يقوم املراجع بمراعاتها عند تقييم مدى حدة القصور.
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 التعرف على القصور املهم 

 تؤدي أوجه القصور إلى تحريفات جوهرية في القوائم املالية في املستقبل.احتمال أن  ضوابط تقييم القصور 

 قابلية تعرض أصل أو التزام للفقدان أو الغش.

 التحديد غير املوضوعي واملعقد للمبالغ املقدرة، مثل التقديرات املحاسبية للقيمة العادلة.

 .القوائم املالية، في بالغ املعرضة ألوجه القصور امل

 املعامالت املعرضة للقصور أو أوجه القصور. اتأو فئ اتالحساب ةرصدأحجم األنشطة التي حدثت أو التي يمكن أن تحدث في 

 األهمية التي تمثلها أدوات الرقابة آللية التقرير املالي.

 تكرارها، الناتجة عن أوجه القصور في أدوات الرقابة. عدلوم ،سبب االستثناءات التي تم اكتشافها

 تفاعل القصور مع أوجه القصور األخرى في الرقابة الداخلية.

 نقاط يلزم مراعاتها

 الغش الذي يرتكبه املدير املالك أو املكلفون بالحوكمة

املراجع على مشورة قانونية لتحديد املنشأة، فلن يكون هناك من يمكن إبالغه بالغش داخل املنشأة. وفي هذه الحاالت، قد يحصل ممن يعتلون قمة الغش ما يقع عند

ما ملصلحة العامة فيالتصرف املناسب في ظل الظروف القائمة. والغرض من الحصول على هذه املشورة هو التأكد من الخطوات الضرورية )إن وجدت( ملراعاة جوانب ا

 الغش الذي تم التعرف عليه.ب يتعلق

حفاظ على سرية معلومات العميل. وقد يحول ذلك دون اإلبالغ عن الغش إلى طرف خارجي. ولكن املسؤوليات وفي معظم الدول، يقتض ي الواجب املنهي للمراجع ال

ض الدول، يتحمل النظامية للمراجع تتباين حسب الدول، وفي ظروف معينة، قد يبطل واجب السرية بموجب التشريعات أو األنظمة أو األحكام القضائية. وفي بع

 يقض ي بإبالغ السلطات الرقابية بوقائع الغش. مراجع املؤسسات املالية
ً
 نظاميا

ً
 في بعض الدول يقض ي بإبالغ السلطات بالتحريفات  واجبا

ً
 أيضا

ً
ويتحمل املراجع واجبا

 عندما تفشل اإلدارة واملكلفون بالحوكمة في اتخاذ التصرف التصحيحي.
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 املنشآت األصغر 4 /13

 لعوامل التالية.بااملراجع  يهتمعند تقييم أوجه القصور في الرقابة في املنشآت األصغر، 

 1-13/4الشكل 

 االعتبار

 مقارنة بما يكون عليه الحال في املنشآت األكبر.أقل على مستوى أدائها،  املتاحةدلة األ ، و عمل أدوات الرقابةقد يكون الطابع الرسمي ل الصغيرةالرقابة في املنشآت 

نواع معينة من أنشطة الرقابة. وقد يتم التخفيف من املخاطر من خالل أدوات الرقابة التي أل قد ال تكون هناك ضرورة على اإلطالق 

.)
ً
 محددا

ً
 تطبقها اإلدارة العليا )على سبيل املثال، أدوات الرقابة الشاملة، مثل بيئة الرقابة، التي تمنع أو تكتشف خطأ

سيكون هناك عدد أقل من املوظفين، مما قد يحد من قابلية الفصل في الواجبات. ويمكن التعويض عن ذلك عن طريق ممارسة املدير 

 )على سبيل املثال، أدوات الرقابة الشاملة مثل بيئة الرقابة( مما هو ممكن في املنشآت األكبر. فاعليةأكثر املالك إلشراف 

 توجد احتمالية أكبر لقيام اإلدارة بتجاوز أدوات الرقابة.

 األكبر.أوجه القصور أقل منهجية مما يكون عليه الحال في املنشآت باملكلفين بالحوكمة إبالغ وإضافة إلى ذلك، قد يكون 
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لحكم املنهي. وإذا كان فريق املراجعة أقل خبرة، ل تخضعوُيعد مدى التوثيق مسألة  ال توجد متطلبات محددة في معايير املراجعة بشأن كيفية توثيق أوجه القصور في الرقابة.

 
ً
 مما سيكون عليه الحال إذا كان الفريق يتألف من أفراد أكثر خبرة.فقد يكون من الضروري إجراء توثيق، وتقديم توجيه، أكثر تفصيال

 وموضح أدناه أحد املناهج املمكنة لتوثيق أوجه القصور التي يتم التعرف عليها. ويمكن استخدام هذا التوثيق لألغراض اآلتية:

 مناقشة أوجه القصور مع اإلدارة؛ 

 تقييم مدى حدة أوجه القصور؛ 

  لتنفيذ أي إجراءات مراجعة أخرى لالستجابة للمخاطر التي لم يتم التخفيف منها؛النظر في مدى الحاجة 

 .إعداد االتصاالت املطلوبة مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة 

 وفيما يلي مثال لهذا التوثيق )بدون إحاالت مرجعية إلى أوراق العمل الداعمة وغيرها(.

 1-13/5الشكل 

اإلقرار  ما ما عامل الخطر أو 

 املتأثر؟

صف القصور الذي تم التعرف 

 عليه

ما التأثير املحتمل على القوائم 

 املالية؟

قصور مهم؟ 

 استجابة املراجعة )نعم/ال(

عدم مراعاة اإلدارة، أو عدم 

 تقييمها، ملخاطر حدوث الغش.

يتبادل أفراد اإلدارة الثقة فيما بينهم 

وال يرغبون في تطبيق سياسات 

ِّ ُم 
ّ
 اجهة خطر الغش.فة ملو كل

تستطيع اإلدارة تجاوز أدوات 

تالعب بصورة جوهرية في الالرقابة و 

 القوائم املالية.

انظر اإلجراءات الخاصة املنفذة  نعم

على قيود اليومية واألطراف ذات 

 العالقة وإثبات اإليرادات.

تسجيل املبيعات/الخدمات في فترة 

 محاسبية خاطئة.

ملنع حدوث ال توجد أية أدوات رقابة 

ذلك وقد تبين لنا عدد من األخطاء 

املتعلقة بالفصل الزمني أثناء 

 اختبارات التفاصيل التي أجريناها.

قد تكون اإليرادات محرفة بشكل 

 جوهري في القوائم املالية.

انظر اإلجراءات الزائدة املنفذة  نعم

 فيما يتعلق بالفصل الزمني.

ضعف اإلشراف والتوثيق لدعم 

 التقديرات.إعداد 

 أية وثائق 
ً
ال يقدم العميل تقريبا

 لدعم تقديراته.

 لحجم التقديرات، فقد يؤدي 
ً
نظرا

 تحريفإلى حدوث  الخطأ فيها

 جوهري في القوائم املالية.

الحصول على أدلة لدعم  نعم

االفتراضات وتنفيذ العمليات 

 الحسابية مرة أخرى.
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 الشفوية مع اإلدارةاملناقشات  6 /13

 بناًء ع
ً
 )عن طريق إجراء مناقشة مثال

ً
لى خطاب أولي( مع الشخص أو املستوى قبل إصدار البالغ املكتوب، فإنه من املمارسات املثلى املتعارف عليها مناقشة املكتشفات شفويا

وتساعد هذه الخطوة  يستطيع تقويم أوجه القصور واتخاذ التصرف التصحيحي الالزم.اإلداري املناسب، وربما مع املكلفين بالحوكمة. والشخص املناسب هو الشخص الذي 

 من الحصول على مؤشرات أولية عن صياغتها في ظل الظروف القائمة.  ومناسبة ،املراجع في ضمان صحة املكتشفات من حيث الوقائع
ً
ن هذه الخطوة املراجع أيضا ِّ

ّ
وقد تمك

 استجابة اإلدارة للمكتشفات.

دير املالي )أو من يعادله(. يخص أوجه القصور املهمة، فإن املستوى اإلداري املناسب سيكون أعلى مستوى داخل املنشأة، مثل املدير املالك أو الرئيس التنفيذي أو امل وفيما

االت الرقابة املتأثرة. وُيالحظ أنه إذا كان جميع املكلفين وفيما يخص أوجه القصور األخرى، فإن املستوى املناسب قد يكون اإلدارة التشغيلية التي تعمل بشكل مباشر في مج

 إلبالغ جميع من يتولون مسؤوليات الحوكم
ً
 في إدارة املنشأة، فإن االتصال بأعلى مستوى إداري قد ال يكون كافيا

ً
 ة.بالحوكمة يعملون أيضا

نزاهتها أو كفاءتها(، فلن يكون من املناسب مناقشة ذلك مع اإلدارة مباشرة. ويتم مناقشة وإذا كان القصور يمس اإلدارة بشكل مباشر )على سبيل املثال، وجود شكوك حول 

 مع املكلفين بالحوكمة.
ً
 هذه املكتشفات عادة

 

، على النحو املوضح أدناه.ويوفر النقاش مع اإلدارة فرصة ملناقشة املكتشفات ومعرفة رد فعل اإلدارة تجاهها قبل وضعها في صورتها النهائية 
ً
 واإلبالغ بها كتابيا

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 موضع واحد تسجيل أوجه القصور في

 
ً
 حدد نموذجا

ً
سيضمن هذا تسجيل جميع أوجه و من نماذج املراجعة لتسجيل التفاصيل ذات الصلة الخاصة بأوجه القصور التي يتم التعرف عليها في الرقابة.  واحدا

امللف، فإنه قد يتم السهو عنها. وقد يؤدي هذا إلى مختلف أجزاء عبر أوجه القصور بعثرة القصور التي يتم التعرف عليها على أساس متسق وفي موضع واحد. وفي حال 

 عدم اكتمال استجابات املراجعة للمخاطر القائمة، وعدم اكتمال املعلومات التي يتم إبالغها إلى اإلدارة واملكلفين بالحوكمة.

 وصف اآلثار املترتبة

"ما األمور التي قد تسير على نحو خاطئ"( واستجابة املراجعة املقترحة )إن وجدت( عند توثيق أوجه القصور، اصرف بعض الوقت لوصف اآلثار املترتبة على القصور )

 .اي لم يتم التخفيف منهتال للمخاطر

 ما التصرف املوص ى به؟

دارة في تحديد التصرف ال ُيشترط تقديم توصية لإلدارة بالتصرف الالزم لتصحيح أوجه القصور التي تم التعرف عليها في الرقابة. ولكن هذه التوصيات قد تفيد اإل 

في حال إرجاء هذه التصحيحي املناسب. وعندما يكون من املرجح تقديم توصيات لإلدارة، يتم توثيق اقتراحات التحسين في نفس الوقت مع تسجيل أوجه القصور. و

 الخطوة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكبد املزيد من الوقت لإلملام بالحقائق مرة أخرى.

 نقاط يلزم مراعاتها

ملنشأة إلبالغه باملكتشفات. وفي هذه الحاالت، في حال وجود قصور مهم يتعلق بسلوك أو كفاءة املدير املالك أو املكلفين بالحوكمة، فلن يكون هناك مستوى أعلى داخل ا

 ينظر املراجع في قدرته على االستمرار في تنفيذ املراجعة. وقد يستلزم ذلك حصول املراجع على مشورة قانونية.
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 الفوائد 

 تنبيه اإلدارة، في الوقت املناسب، إلى وجود أوجه القصور. املناقشات مع اإلدارة

 النظر، مثل:إلمعان فرصة للحصول على معلومات ذات صلة 

  التحريف الفعلي(؛تأكيد صحة وصف القصور والحقائق املتعلقة به )مثل مدى 

 وجود أدوات رقابة أخرى قد تكون تعويضية؛ 

 رد فعل اإلدارة وفهمها لألسباب الحقيقية أو املشتبه فيها ألوجه القصور؛ 

  وجود استثناءات ناشئة عن أوجه القصور التي انتبهت إليها اإلدارة 

 معرفة االستجابة املبدئية لإلدارة تجاه املكتشفات.

 املكتوبةالبالغات  7 /13

 بأوجه القصور املهمة. ويعكس هذا أهمية هذه األمور، وقد يدعم اإلدارة واملكلفين بالحوكمة في الوفاء بمسؤوليات
ً
 هم املختلفة.يلزم اإلبالغ كتابيا

مالكها واملنشآت الصغيرة للغاية. ويضمن اإلبالغ بهذه األمور وينطبق متطلب اإلبالغ الكتابي بأوجه القصور املهمة على املنشآت بجميع أحجامها، بما فيها املنشآت التي يديرها 

 إحاطة املكلفين بالحوكمة باملشكالت.
ً
 كتابيا

 إلى املكلفين بالحوكمة
ً
 ويناقش املراجع أوجه القصور املهمة، في أقرب وقت ممكن بعد استنتاج وجودها، مع اإلدارة ثم يبلغ عنها كتابيا

ً
على  . وقد يحتوي خطاب اإلبالغ أيضا

 اتخاذ هذه الخطوات، تستطيع اإلدارة اتخاذ التصرف التصحيحي في الوقت املناسب.بلكن هذا غير ضروري. و و بعض التوصيات املقترحة بشأن التصرفات التصحيحية، 
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أية توصيات يقدمها بشأن من مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة االستجابة على نحو مناسب لبالغات املراجع بشأن أوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية، و 

 :اآلتيةالتصرفات التصحيحية. وقد تأخذ تلك االستجابة أحد األشكال 

  ر التي تعرف عليها املراجع؛ أوالشروع في اتخاذ تصرف تصحيحي لتصويب أوجه القصو 

  أخرى؛ أوتقرير عدم اتخاذ أي تصرف. فقد تكون اإلدارة على دراية بالفعل بأوجه القصور املهمة، وتختار عدم عالجها بسبب التكاليف أو العتبارات 

 على ضعف املوقف السلوكي تجاه الرقابة الداخلية، مما 
ً
تترتب عليه تأثيرات في تقييم الخطر على مستوى القوائم  عدم إبداء أية استجابة. وقد يكون هذا مؤشرا

 في حد ذاته.
ً
 مهما

ً
 املالية. وفي بعض الحاالت، قد يشكل عدم االستجابة قصورا

 بجميع أوجه القصور املهمة. ويشمل هذا أوجه القصور امل
ً
التي تم اإلبالغ عنها بالفعل في همة وبغض النظر عن التصرف الذي تتخذه اإلدارة، يتعين على املراجع اإلبالغ كتابيا

 االعتبارولكن من املناسب إيالء بعض  الفترات السابقة. وليس من مهام املراجع تحديد ما إذا كانت تكلفة التخفيف من أحد أوجه القصور تفوق املنافع التي سيتم تحصيلها.

 الظروف القائمة. بحسبلحجم املنشأة ومراعاة املنطق السليم 

 السابق.البالغ خالل الفترة الحالية بتكرار وصف القصور أو قد يشير ببساطة إلى  البالغار قصور مهم سبق اإلبالغ به، فقد يقوم وفي حال استمر 

 أو تكرار اإلبالغ به في الفترة الحالية. ولكن قد يكون من املناسب للمراجع إعاد
ً
إذا تغيرت وجه القصور األخرى ة اإلبالغ بأوإذا كان القصور غير مهم، فال حاجة لتدوينه كتابيا

 أو إذا نما إلى علم املراجع معلومات جديدة.اإلدارة 

 محتوى اإلبالغ

 على ما يلي:
ً
 يشتمل اإلبالغ عن أوجه القصور املهمة عادة

  على الرقابة الداخلية، لربما كان قد تعرف على املزيد من 
ً
أوجه القصور التي يلزم التقرير عنها، أو توصل إلى إشارة إلى أنه لو كان املراجع قد طبق إجراءات أكثر عمقا

 أن بعض أوجه القصور املقرر عنها لم تكن في الحقيقة بحاجة للتقرير عنها؛

 وصف لطبيعة كل قصور مهم وتأثيراته املحتملة. وال توجد حاجة لتقدير حجم تلك التأثيرات؛ 
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 أي اقتراحات بشأن التصرف التصحيحي ألوجه القصور؛ 

  اإلدارة الفعلية أو املرتقبة؛استجابات 

 أية خطوات للتحقق من تطبيق استجابات اإلدارة؛ ،لم ينفذأو  ،إفادة بشأن ما إذا كان املراجع قد نفذ 

  ألغراض أخرى.إبالغ إشارة إلى أن هذا اإلبالغ قد تم تقديمه ألغراض 
ً
 املكلفين بالحوكمة، وقد ال يكون مناسبا

 في مجموعات ألغراض التقرير عندما يكون من املناسب القيام بذلك. وقد يتم وضع أوجه القصور املهمة

 متطلبات التقرير املحلية

من أنواع القصور في الرقابة الداخلية التي يتم التعرف  ،أو أكثر واحد، قد تحدد األنظمة أو اللوائح في بعض الدول متطلبات إضافية للمراجع تقتض ي اإلبالغ عن نوع محدد

 عليها أثناء املراجعة. وعند حدوث ذلك:

 ( منطبقة، بغض النظر عن احتمال أن تتطلب األنظمة أو اللوائح من املراجع استخدام مصطلحات أو تعريفات معينة؛265تظل متطلبات معيار املراجعة ) 

 للمتطلبات النظامية أو التنظيمية املنطبقة.يستخدم املراجع املصطلحات والتعري 
ً
 فات التي لغرض اإلبالغ وفقا

 توقيت اإلبالغ الكتابي 9 /13

 يبلغ املكلفين بالحوكمة كتاب يتعين على املراجع أن
ً
وفي الوقت املناسب بأوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية التي تعّرف عليها أثناء املراجعة. ومن بين العوامل التي يلزم  يا

 مراعاتها في هذا الشأن:

 هل التأخير دون داٍع في اإلبالغ بهذه املعلومات سيفقدها أهميتها؟ 

 في تمكين املكلفين بال 
ً
 مهما

ً
عد املعلومات عامال

ُ
 حوكمة بالوفاء بمسؤوليات اإلشراف املنوطة بهم؟هل ت

، فإن آخر تاريخ إلصدار البالغ املكتوب هو قبل تاريخ تقرير املراجع أو بعده بقليل. و 
ً
 معينا

ً
 من ملف وما لم تحدد املتطلبات املحلية تاريخا

ً
 ألن البالغ املكتوب يشكل جزءا

ً
نظرا

ن املراجع من استكمال ِّ
ّ
 جمع ملف املراجعة النهائي في حينه. املراجعة، فإن هذا يمك
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 الحالة".لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات 

مراحل املراجعة )تقييم املخاطر واالستجابة للمخاطر وإعداد التقرير(، ويجب على املراجع تجميعها إلبالغ اإلدارة  طواليتم التعرف على أوجه القصور في الرقابة الداخلية 

 .كاملوضح أدناهعلى السواء( باستخدام خطاب  هاوعمل هابها بعد ذلك. ويتم إبالغ اإلدارة بأوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية )في تصميم

  

 نقاط يلزم مراعاتها

ن اإلشعار املبكر اإلدارة من اتخاذ تصرف  بدايةيتم اإلبالغ بأوجه القصور في الرقابة الداخلية قبل  ِّ
ّ
أعمال املراجعة في نهاية الفترة بمدة كافية إن أمكن. وقد يمك

ل، يمكن للتوصية تصحيحي قد يساعد املراجع عن طريق تخفيض تقييم خطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم املالية أو مستوى اإلقرارات. وعلى سبيل املثا

 محاسب/ماسك دفاتر غير كفؤ أن تخفض بدرجة كبيرة من العمل الذي يتطلبه تفحص إعداد القوائم املالية في نهاية الفترة. باستبدال أو نقل
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  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 
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 السيد سراج دفتا

 شركة دفتا لألثاث

 ]العنوان[

 20×2 املوضوع: مراجعة القوائم املالية لسنة

 املحترم السيد/ سراج

 تحية طيبة وبعد،

رف على أمور معينة ليتم كان الهدف من مراجعتنا هو الوصول إلى تأكيد معقول بشأن خلو القوائم املالية من التحريف الجوهري. ولم يتم تصميم مراجعتنا لغرض التع

 على مثل تلك اإلبالغ عنها.
ً
 األمور التي قد تكون موضع اهتمامكم، ومن غير املناسب استنتاج عدم وجود أي من تلك األمور. وبناًء عليه، فإن مراجعتنا لن تتعرف عادة

، تعرفنا على أوجه القصور التالية في الرقابة الداخلية، التي تعتبر مهمة في رأينا. 20×2ديسمبر  31وأثناء مراجعتنا لشركة دفتا لألثاث فيما يخص الفترة املنتهية في 

 ن بالحوكمة.أو أوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية هي تلك التي لها، بحسب حكمنا املنهي، ما يكفي من األهمية لجعلها جديرة باهتمام املكلفي والقصور املهم

 قيود اليومية غير املصرح بها

 أية أدوات للرقابة على قيود اليومية اليدوية التي تتم طوال الفترة. ودون وجود 
ً
أي فصل في الواجبات وأية أدوات للرقابة على القيود التي تتم، فقد تحدث ال توجد حاليا

املقيد وغير املراقب املتاح  أخطاء أو تحريفات وتمر دون أن يتم اكتشافها. ورغم أن مراجعتنا لم تعثر على أي أخطاء أو تحريفات من ذلك القبيل، فإن هذا الوصول غير

 على دقة القوائم املالية.لجميع موظفي الشركة في الوقت الحالي 
ً
 يشكل خطرا

 تحديد آلية رسمية لتفحص قيود اليومية. وينبغي 
ً
اعتماد جميع القيود املهمة قبل ونحن نوص ي بالفصل املناسب في الواجبات بناًء على األدوار واملسؤوليات. وينبغي أيضا

 شهري. إدراجها، وينبغي على اإلدارة إجراء تفحص ثانوي لهذه القيود على أساس

 ضعف أدوات الرقابة على املخزون

 أدوات رقابة محدودة للغاية على املخزون. ودون وجود أدوات رقابة مناسبة، فإن املخزون قد يكون غير كامل أو قد يتم تقويم
ً
ه بشكل غير سليم أو قد توجد حاليا

 يتعرض للسرقة.

املخزون وجرده بشكل دوري. وينبغي مقارنة سجالت املخزون باملنتجات الفعلية في املخازن على أساس  وسمونحن نوص ي بأن تطبق شركة دفتا أدوات رقابة رسمية على 

 للسلع املتقادمة والتالفة لضمان تسجيل أي تخفيض في قيمة املخزون عند الحاجة.
ً
 إجراء فحص بصري شهريا

ً
 شهري. وينبغي أيضا

 وال ُيقصد به أي غرض آخر. وال نتحمل أية مسؤولية تجاه أي أطراف ثالثة تستخدم هذا الخطاب.، ال غيرلقد تم إعداد هذا الخطاب لغرض إحاطة اإلدارة 

 مع خالص التحية

 جميل، ودوايند آند وينج ذ.م.م
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  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 

 جميل، ودوايند آند وينج ذ.م.م
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 السيد راجيش كومار

 شركة كومار وشركاه

 ]العنوان[

 20×2املوضوع: مراجعة القوائم املالية لسنة 

 املحترم السيد/ راجيش 

 تحية طيبة وبعد،

مراجعتنا لغرض التعرف على أمور معينة ليتم  كان الهدف من مراجعتنا هو الوصول إلى تأكيد معقول بشأن خلو القوائم املالية من التحريف الجوهري. ولم يتم تصميم

 اإلبالغ عنها.

 على مثل تلك األمور التي قد تكون موضع اهتمامكم، ومن غير املناسب استنتاج عدم وجود أي م
ً
 ن تلك األمور.وبناًء عليه، فإن مراجعتنا لن تتعرف عادة

 في رأينا. والقصور 20×2ديسمبر  31ي وأثناء مراجعتنا لشركة كومار وشركاه فيما يخص الفترة املنتهية ف
ً
، تعرفنا على القصور التالي في الرقابة الداخلية، الذي يعتبر مهما

 ملكلفين بالحوكمة.املهم أو أوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية هي تلك التي لها، بحسب حكمنا املنهي، ما يكفي من األهمية لجعلها جديرة باهتمام ا

 لواجباتعدم الفصل في ا

 فصل في الواجبات في شركة كومار وشركاه. ويحظى ماسك الدفاتر الذي يعمل بدوام جزئي بوصول كامل ورقابة تامة على جميع 
ً
مهام مسك الدفاتر في ال يوجد حاليا

أن يتم خطاء غير متعمدة أو متعمدة ومرورها دون الواجبات بين أكثر من موظف، فإن ثمة خطر يتمثل في احتمال ارتكاب ماسك الدفاتر أل في فصل الشركة كومار. ودون 

 اكتشافها.

 لصغر حجم ونحن نوص ي بأن تقوم شركة كومار وشركاه بالنظر في تعيين موظف آخر بدوام جزئي القتسام املهام مع ماسك الدفاتر. وإذا لم يكن هذا ممكن
ً
، نظرا

ً
 عمليا

ً
ا

 ج كومار من مشاركته في جوانب العمل املتعلقة بمسك الدفاتر لتوفير اإلشراف الكافي على عمل ماسك الدفاتر.الشركة وقيود التكلفة، فإننا نوص ي بأن يزيد السيد را

 وال ُيقصد به أي غرض آخر. وال نتحمل أية مسؤولية تجاه أي أطراف ثالثة تستخدم هذا الخطاب. ال غير،لقد تم إعداد هذا الخطاب لغرض إحاطة اإلدارة 

 مع خالص التحية

 

 ل، ودوايند آند وينج ذ.م.مجمي
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 315 ختام مرحلة تقييم املخاطر بتوثيق املخاطر التي تم تقييمها على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات.

 

 1-14/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق 

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

طر
خا

امل
م 
يي
تق

 

 

 تنفيذ األنشطة املبدئية 
 لالرتباط

تحديد ما إذا كان سيتم قبول 

 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 

 االستقالل

 خطاب االرتباط

 التخطيط للمراجعة
إعداد استراتيجية عامة للمراجعة 

 2وخطة للمراجعة

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 االستراتيجية العامة للمراجعة
 

التعرف على/تقييم مخاطر 

التحريف الجوهري من خالل فهم 

 املنشأة

 تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر

مخاطر األعمال والغش بما في ذلك املخاطر 

 املهمة

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة الداخلية ذات 

 الصلة

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها 

 على مستوى: * القوائم املالية    * اإلقرارات
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 يجب على املراجع التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها: 315/25

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

 (131أ–126على مستوى اإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات، )راجع: الفقرات أ )ب(

 اإلضافية.لتوفير أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة 

 ولهذا الغرض، يجب على املراجع أن يقوم بما يلي: 315/26

التعرف على املخاطر أثناء عملية التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك فهم أدوات الرقابة ذات الصلة املتعلقة بتلك  (أ)

ذلك الجوانب النوعية والكمية لتلك  )بما فياملخاطر، وعن طريق النظر في فئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات 

 (136أ–132اإلفصاحات( في القوائم املالية؛ )راجع: الفقرات أ

 بالقوائم املالية ككل ومن املحتمل أن تؤثر على  (ب)
ً
تقييم املخاطر التي تم التعرف عليها، وتقويم ما إذا كانت تتعلق بشكل أكثر شيوعا

 العديد من اإلقرارات؛

لتعرف عليها بما يمكن أن يحدث من أخطاء على مستوى اإلقرارات، مع األخذ في الحسبان أدوات الرقابة ربط املخاطر التي تم ا (ج)

 (139أ–137الفقرات أ ذات الصلة التي ينوي املراجع اختبارها؛ )راجع:

مكن أن يؤدي النظر في احتمالية حدوث تحريف، بما في ذلك إمكانية حدوث تحريفات متعددة، وما إذا كان التحريف املحتمل ي (د)

 (140)راجع: الفقرة أ إلى حدوث تحريف جوهري.

ن في توثيقه ألعمال املراجعة ما يلي: 315/32  يجب على املراجع أن ُيضّمِّ

 ، والقرارات املهمة التي تم التوصل إليها؛10املناقشة بين أعضاء فريق االرتباط، متى كانت مطلوبة بمقتض ى الفقرة  (أ)

وكل  11الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بكل جانب من جوانب املنشأة وبيئتها املحددة في الفقرة العناصر األساسية للفهم  (ب)

؛ ومصادر املعلومات التي تم التوصل إلى هذا الفهم من خاللها؛ 24-14مكون من مكونات الرقابة الداخلية املحددة في الفقرات 

ذة؛ نفَّ
ُ
 وإجراءات تقييم املخاطر امل

 ملتطلبات مخاطر التحريف  (ج)
ً
الجوهري التي تم التعرف عليها وتم تقييمها على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات وفقا

 ؛25الفقرة 

 للمتطلبات الواردة في  (د)
ً
املخاطر التي تم التعرف عليها، وأدوات الرقابة ذات العالقة التي توصل املراجع إلى فهم بشأنها، نتيجة

 (156أ–153ات أ. )راجع: الفقر 30-27الفقرات 

 نظرة عامة 1 /14

أو تلخيصها، إذا كانت قد تم الخطوة النهائية في مرحلة املراجعة الخاصة بتقييم املخاطر هي تفحص نتائج إجراءات تقييم املخاطر، ثم تقييم مخاطر التحريف الجوهري )

 تقييمها بالفعل( على:

 مستوى القوائم املالية؛ 

  وأرصدة الحسابات واإلفصاحات.مستوى اإلقرارات لفئات املعامالت 

مة الناتجة عن هذه الخطوة األساس للمرحلة التالية  قيَّ
ُ
املراجعة، وهي تحديد كيفية االستجابة بشكل مناسب للمخاطر التي تم تقييمها  أثناءوسوف تشكل قائمة املخاطر امل

 من خالل تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية.

 تقييم املخاطر:ويوضح الشكل التالي مستويي 
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ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

1-14/1الشكل 

 أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها حتى اآلن 2 /14

ميم وتطبيق أدوات الرقابة الداخلية تتألف األدلة التي تم الحصول عليها حتى اآلن، عن طريق تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر، من التعرف على املخاطر املالزمة وتقييمها، وتص

ة املطبقة املخاطر. وما يتبقى من ذلك هو خطر التحريف الجوهري. وهو ببساطة الخطر املتبقي بعد أن يؤخذ في الحسبان تأثير أدوات الرقابة الداخليالتي تواجه تلك 

 للتخفيف من املخاطر املالزمة. وهذا موضح في الشكل أدناه.

1-14/2الشكل 
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 ألغراض التوضيح وسيختلف من منشأة ألخرى.طول األشرطة األفقية في هذا الشكل هو فقط  ملحوظة:

 ويحتوي الشكل أدناه على قائمة بمصادر أدلة املراجعة التي قد تكون ذات صلة بتلخيص وتقييم املخاطر على املستويين.

 2-14/2الشكل 

 الجزء والفصل أدلة املراجعة

 5 /2ج االستراتيجية العامة للمراجعة

 6 /2ج والجوانب ذات األهمية النسبية في القوائم املالية األهمية النسبية وتحديد اإلفصاحات

 7 /2ج مناقشات فريق املراجعة

 14إلى  3 /2، ج3 /1ج نتائج تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر

 9و 8 /2ج التعرف على املخاطر املالزمة وتقييمها

 10 /2ج املخاطر املهمة

 12و 11 /2ج فهم وتقويم الرقابة الداخلية

 13 /2ج القصور املهمة التي تم التعرف عليهاأوجه 

 املختلفة تلخيص تقييمات املخاطر  3 /14

اإلضافية التي تمتاز بحسن الغرض من تقييم املخاطر هو توفير أساس ونقطة مرجعية ملا يلزم اتخاذه لالستجابة لتلك املخاطر بشكل مناسب عن طريق إجراءات املراجعة 

 التصميم والكفاءة.

 تفحصها وتلخيصها.وإذا كانت 
ً
 املخاطر التي تم التعرف عليها حتى اآلن قد تم توثيقها وتقييمها بالفعل على نحو متسق، فسيكون من السهل نسبيا

 تلك املخاطر.تخفيف من ويجمع ملخص املخاطر التي تم تقييمها بين عوامل الخطر املالزم التي تم التعرف عليها وتقويم أية أدوات رقابة تم تصميمها وتطبيقها لل

أدوات الرقابة ما إذا كانت وتم توضيح  ،أنها مرتفعة في الغالبب. وفي الشكل التالي، تم تقييم املخاطر املالزمة املتبقيوكل ما يلزم اآلن هو تقييم خطر التحريف الجوهري  

وحيث إن بعض أدوات الرقابة ستكون أكثر فاعلية من غيرها في  .ال وأتخفف من تلك املخاطر  ،التي تم تصميمها ملواجهة املخاطر ،الداخلية ذات الصلة )إن وجدت(

 الجوهري املتبقي بأنه مرتفع أوالتخفيف من املخاطر، فإنه سيلزم استخدام الحكم املنهي لتحديد خطر التحريف الجوهري املتبقي. وفي هذا املثال، تم تقييم خطر التحريف 

 متوسط أو منخفض.
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مالحظات:

  القوائم املالية، ُينظر في وجود العوامل األخرى ذات الصلة، مثل في فصاحات اإل جوانب أو العدم وجود مخاطر معينة فيما يخص أحد باستنتاج التوصل إلى قبل

 من الفترة السابقة.املعروفة وقابلية تعرض األصول/االلتزامات للغش واحتمالية التجاوز من جانب اإلدارة والخبرة السابقة األخطاء 

 اختبارات للفاعلية  إذا كان املراجع يخطط لالعتماد على خطر رقابة تم تقييمه بأنه منخفض )على سبيل املثال، للحد من مدى اإلجراءات األساس(، فيلزم إجراء

 التشغيلية ألدوات الرقابة لدعم مثل هذا التقييم.

  هذه األدوات غير ذات صلة باملراجعة وبالتالي ال يتم تقييمها. وفي هذه أن في بعض الحاالت، قد يوجد لدى املنشأة بعض أدوات الرقابة الداخلية، ولكن يعتبر املراجع

 الحاالت، يتم تقييم خطر الرقابة بأنه مرتفع.

 ناجحة )مما ي 
ً
ؤدي إلى انخفاض الخطر املقّيم( أو غير ناجحة )مما يؤدي إلى ارتفاع الخطر املقّيم(. ويعني هذا أن تكون أدوات الرقابة الخاصة )على املعامالت( عادة

 بأنه متوسط. ومع ذلك، يقّيم بعض املراجعين خطر الرقابة بأنه متوسط عندما ال يمكن االعتماد بشكل ك 
ً
امل على عمل أداة خطر الرقابة ال يتم تقييمه أبدا

 ما أن تكون ناجحة في معظم األوقات. و الرقابة، ولكن ُيتوقع 
ً
 يكون هذا هو الحال في املنشآت األصغر.غالبا

  متنوعة للجمع بين الخطرين، املحكم تخضع للُيعد تحديد الخطر املتبقي الناتج عن الجمع بين الخطر املالزم وخطر الرقابة مسألة 
ً
نهي. ويوضح الشكل أدناه صورا

املنهي بناًء على الظروف القائمة.ولكنه ال يغني عن ممارسة الحكم 
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 الخطر املالزم

مواجهة الخطر من خالل 

 أدوات الرقابة

 )خطر الرقابة(

 خطر التحريف 

 الجوهري املتبقي

 مرتفع مرتفع مرتفع

 متوسط متوسط مرتفع

 متوسط أو منخفض منخفض مرتفع

 متوسط مرتفع متوسط

 متوسط متوسط متوسط

 منخفض منخفض متوسط

 منخفض مرتفع منخفض

 منخفض متوسط منخفض

 منخفض منخفض منخفض

 

 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 للمخاطر املحددةتوثيق أسباب التقييمات 

الذي يمكن االطالع فيه على هذه األسباب.  م أو ذكر إحالة مرجعية إلى املوضععند تلخيص املخاطر التي تم تقييمها، احرص على تقديم وصف موجز ألسباب كل تقيي

 وهذا أكثر أهمية في الغالب من التقييم نفسه، ألنه يساعد في تصميم استجابات مخصصة وفعالة من حيث التكلفة.

 تقييم الخطر املالزم

 قبل 
ً
. وبافتراض أن معظم جوانب القوائم املالية التي سيتم مراجعتها قد تخفف من الخطرالتي رقابة الوات أي نظر في أدتذكر أن تقييم الخطر املالزم يتم إنجازه دائما

 ملعظم
ً
 اإلقرارات. ستتجاوز األهمية النسبية الكلية، فمن املرجح )في معظم الحاالت( أن يكون خطر التحريف املالزم )قبل الرقابة الداخلية( مرتفعا

 انخفاض الخطر لجميع اإلقرارات

 فيما يخص جميع اإلقرارات، فال حاجة عندئذ لتكرار نفس األسباب لكل إقرار على حدة. ولكن يتم عند تقييم أحد جوانب القوائم امل
ً
 منخفضا

ً
الية بأنه يمثل خطرا

 توثيق سبب انخفاض جميع التقييمات.
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 إعادة النظر في تقييمات املخاطر 4 /14

أثناء التقدم في املراجعة، وقد يؤدي تنفيذ إجراءات املراجعة إلى التعرف على مخاطر إضافية ال ينتهي تقييم املخاطر في وقت معين. فقد يتم الحصول على معلومات جديدة 

ذلك على طبيعة ومدى إجراءات أو على أن الرقابة الداخلية ال تعمل على النحو املنشود. وعند حدوث ذلك، ينبغي إعادة النظر في التقييم األصلي للمخاطر ومراعاة أثر 

 املراجعة اإلضافية.

 التوثيق 5 /14

 :لذلك يمكن توثيق ملخص املخاطر التي تم تقييمها بعدة طرق. وفيما يلي ثالثة مناهج محتملة

 .مستند قائم بذاته 

 استخدام هذا املس
ً
ع. ويمكن أيضا جمَّ

ُ
تند لشرح االستجابة مستند منفصل يلخص تقييمات الخطر املالزم وخطر الرقابة، واألسباب الرئيسية لتقييمات الخطر امل

 للمخاطر )بصورة عامة(.

 .اإلدراج ضمن االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة 

تحقة الدفع وما إلى ذلك( يمكن استخدام الجزء األول من كل قسم في خطة املراجعة )على سبيل املثال، األقسام املتعلقة باملبالغ املستحقة التحصيل واملبالغ املس

 لى إجراءات املراجعة املخطط لها.لشرح تقييمات املخاطر وأثرها ع

 .تضمين تقييمات املخاطر كجزء من توثيق املراجع لإلجراءات اإلضافية 

ذ يمكن توثيقها جميعها في ورقة عمل واحدة شاملة لكل جانب من ا نفَّ
ُ
لجوانب الخاصة بالقوائم في هذه الحالة، تقييمات املخاطر وخطط املراجعة ونتائج العمل امل

 املالية.

 أثر شكل ومدى التوثيق الداعم لتقييمات املخاطر بما يلي:ويت

 طبيعة املنشأة وحجمها ومدى تعقيدها ورقابتها الداخلية؛ 

  توفر املعلومات من املنشأة؛مدى 

 .منهجية املراجعة والتقنية املستخدمة خالل املراجعة 

 ومن بين العوامل األخرى التي يلزم مراعاتها عند تحديد شكل التوثيق:

 سهولة الفهم؛ 

  استجابات املراجعة املناسبة؛  وتطبيقاإلحاالت املرجعية إلى تصميم 

 القدرة على تيسير التحديث في الفترات الالحقة؛ 

  على تحديد ما إذا كانت املخاطر الرئيسية قد تم التعرف عليها وتحديد مدى مناسبة استجابة 
ً
 الناتجة.املراجعة سهولة الفحص. ينبغي أن يكون الفاحص قادرا

 اتلخص املخاطر التي تم تقييمها في اجتماعات التخطيط التي يعقدها الفريق في الفترات الالحقة حيث يمكن مناقشة طبيعة املخاطر واستجابالتوثيق الجيد ملوسيفيد 

 املراجعة.

 ويوضح الشكل التالي منهج
ً
 ستخدم مستندي ا

ً
 قائم ا

ً
عة )املستخدمة بذاته ولكنه مرتبط بشكل وثيق بخطة املراجع ا جمَّ

ُ
ة. وُيالحظ أن هذا الشكل يستخدم اإلقرارات األربعة امل

 ألغراض هذا الدليل(، املحددة في الفصل السادس من الجزء األول.
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 مستويات تقييم املخاطر

  

 اإلقرارات

الخطر 

 املالزم

خطر 

 الرقابة

خطر 

التحريف 

 والعوامل األخرى املساهمة في تقييم املخاطرتوثيق املخاطر الرئيسية  الجوهري 

 لظهور تقنيات حديثة. ومع ذلك، ال تزال       
ً
الصناعة في تراجع عام نظرا

 املبيعات جيدة واملنشأة تستثمر في أنشطة البحث والتطوير.

 مستوى القوائم املالية

 

جيد. ويشغل أفراد مؤهلون  املوقف السلوكي لإلدارة تجاه الرقابة الداخلية منخفض منخفض متوسط م

 املناصب الرئيسية.

تجاوزات اإلدارة محتملة لكن توجد سياسات جديدة ينبغي أن تردعها عن       

.
ً
 املمارسات األكثر شيوعا

 مجلس الحوكمة يتألف من أفراد العائلة.      

 مستوى اإلقرارات

جوانب أو إفصاحات القوائم  

 املالية

     

. متوسط منخفض مرتفع ا املبيعات 1
ً
 يريد املالك التوفير في الضرائب. وإثبات اإليرادات لم يكن متسقا

داخلية. ويمكن إجراء اختبارات الرقابة ذات صلة للتم التعرف على أدوات  منخفض منخفض متوسط و  

 للرقابة الداخلية فيما يخص هذا اإلقرار.

داخلية وال يوجد تاريخ سابق من الرقابة ذات صلة للتم التعرف على أدوات  منخفض منخفض متوسط د.ت  

 األخطاء.

غير  ع  

 منطبق

غير 

 منطبق

غير 

 منطبق

 

 تم التعرف على أدوات رقابة ذات صلة وال يوجد تاريخ سابق من األخطاء. منخفض منخفض منخفض ا املبالغ املستحقة التحصيل 2

 تعتمد على املبيعات املسجلة.مكافآت موظفي املبيعات  متوسط متوسط مرتفع و  

تم التعرف على أدوات ذات صلة للرقابة الداخلية وال يوجد تاريخ سابق من  منخفض منخفض منخفض د.ت  

وقد يشكل استرداد املبالغ املستحقة التحصيل مشكلة في  األخطاء.

 الصناعات املتراجعة.

اإلفصاحات الواردة تناول التأكد من مدى مناسبة عرض القوائم املالية ومن  متوسط متوسط مرتفع ع  

 ي هبوط في القيمةأل ضمن اإليضاحات 

 تم التعرف على أدوات رقابة ذات صلة وال يوجد تاريخ سابق من األخطاء. منخفض منخفض منخفض ا املخزون 3

 املادية في املخازن. سرقة املخزون وضعف الرقابة الداخلية مرتفع مرتفع مرتفع و  

تم التعرف على أدوات رقابة ذات صلة وال يوجد تاريخ سابق من األخطاء.  منخفض منخفض منخفض د.ت  

وستتقادم أجزاء من املنتجات، أو حتى منتجات بكاملها، بسبب التقنيات 

 الحديثة.

 السابق.للخطأ في عرضة اإلفصاح عن مكونات املخزون كان  متوسط مرتفع متوسط ع  

 دليل الرموز:

 = الوجود و ع = العرض ا = االكتمال د.ت = الدقة والتقويم م = خطر منتشر
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 إلى:
ً
 قد يشير توثيق املخاطر التي تم تقييمها أيضا

  ؛تتطلب تفاصيل املخاطر املهمة التي
ً
 خاصا

ً
 اهتماما

  املراجعة املناسبة.املخاطر التي ال توفر لها اإلجراءات األساس بمفردها ما يكفي من أدلة 

 ختام مرحلة تقييم املخاطر —دراسات الحالة  6 /14

 لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".

عة على مستوى القوائم املا جمَّ
ُ
 لية ومستوى اإلقرارات.الخطوة النهائية في آلية تقييم املخاطر هي تقييم مخاطر التحريف الجوهري امل

بالخطر املالزم وخطر ويمكن تلخيص تقييمات املخاطر باستخدام منهج من قبيل املوضح أدناه. ولم يتم إضافة معلومات داعمة )عن مواضع توثيق التقييمات الخاصة 

 الرقابة(. وفي املمارسة العملية، يتم إضافة إحاالت مرجعية إلى البيانات الداعمة.
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  دفتا لألثاث -الحالة أ دراسة 

 مستويات تقييم املخاطر

  

 اإلقرارات

الخطر 

 املالزم

خطر 

 الرقابة

خطر 

التحريف 

 توثيق املخاطر الرئيسية والعوامل األخرى املساهمة في تقييم املخاطر الجوهري 

املوقف السلوكي لإلدارة تجاه الرقابة الداخلية جيد ويشغل أفراد مؤهلون       

 الرئيسية.املناصب 

تجاوزات اإلدارة محتملة، وبخاصة فيما يتعلق بإثبات اإليرادات ولكننا لم نعثر  متوسط متوسط مرتفع م مستوى القوائم املالية

 واملوقف السلوكي تجاه الرقابة جيد. على أية حاالت لحدوث ذلك.

 من املساءلة لإلدارة.      
ً
 يوفر االجتماع الشهري ملراجعة األداء نوعا

      مستوى اإلقرارات

جوانب أو إفصاحات القوائم  

 املالية

     

 سياسات إثبات اإليرادات غير متسقة. متوسط منخفض مرتفع ا املبيعات 1

سياسات إثبات اإليرادات غير متسقة. وتوجد ضغوط لتضخيم املبيعات  منخفض منخفض منخفض و  

 بسبب املكافآت وضغوط السوق.
 نظام املبيعات يعمل بشكل جيد. منخفض منخفض منخفض د.ت  

تفحص عرض القوائم املالية والسياسات املحاسبية الخاصة بإثبات اإليرادات  منخفض منخفض منخفض ع  

 واإلفصاحات األخرى ذات العالقة.
 ال توجد مخاطر مهمة تم التعرف عليها. منخفض منخفض منخفض ا املبالغ املستحقة التحصيل 2

 مكافآت موظفي املبيعات تعتمد على املبيعات املسجلة. متوسط متوسط مرتفع و  

قد يشكل تحصيل املبالغ املستحقة من كبار التجار مشكلة في حال وجود  متوسط متوسط مرتفع د.ت  

مخاوف تتعلق بجودة املنتجات أو وجود مرتجعات. وبالرغم من التراجع 

 االئتمانية قبل منح االئتمان.االقتصادي، ال يتم التحقق من الحالة 

 دليل الرموز:

 = الوجود و ع = العرض ا = االكتمال د.ت = الدقة والتقويم م = خطر منتشر

 التحضير إلبالغ اإلدارة بمواطن الضعف املهمة التي تم التعرف عليها في الرقابة الداخلية. من املمارسات الجيدة في هذه اللحظة
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  كومار وشركاهشركة  -دراسة الحالة ب 

 ختام مرحلة تقييم املخاطر

 مستويات تقييم املخاطر

  

 اإلقرارات

الخطر 

 املالزم

خطر 

 الرقابة

خطر 

التحريف 

 توثيق املخاطر الرئيسية والعوامل األخرى املساهمة في تقييم املخاطر الجوهري 

مؤهلون املوقف السلوكي لإلدارة تجاه الرقابة الداخلية جيد ويشغل أفراد       

 املناصب الرئيسية.

من املحتمل وقوع تجاوز من جانب اإلدارة بسبب الضغوط التي يفرضها  متوسط    مستوى القوائم املالية

الوفاء بشروط القروض املصرفية والحد من الضرائب. ولم يخضع عمل 

ماسك الدفاتر ملراجعة ثابتة من قبل السيد راج طوال الفترة. ويبدو االستياء 

املوظف املسؤول عن مسك الدفاتر وربما تتوفر لديه الفرصة لتحريف على 

األرقام. ولذلك، قد تحدث أخطاء غير متعمدة وحاالت غش متعمدة وتمر 

 دون أن يتم اكتشافها.

 من املساءلة لإلدارة.      
ً
 يوفر االجتماع الشهري ملراجعة األداء نوعا

 مستوى اإلقرارات

القوائم جوانب أو إفصاحات  

 املالية

     

 تم التعرف على أدوات ذات صلة للرقابة الداخلية فيما يخص هذا اإلقرار. متوسط منخفض مرتفع ا املبيعات 1

تم التعرف على أدوات ذات صلة للرقابة الداخلية فيما يخص هذا اإلقرار  متوسط منخفض مرتفع و  

 القلق.ولكن املعامالت مع األطراف ذات العالقة تثير 

تم التعرف على أدوات ذات صلة للرقابة الداخلية فيما يخص هذا اإلقرار  متوسط منخفض مرتفع د.ت  

ولكن املعامالت مع األطراف ذات العالقة تثير القلق. وتوجد احتمالية 

 املبيعات بسبب حالة الصناعة.لحدوث مرتجعات في 

غير  ع  

 منطبق

غير 

 منطبق

غير 

 منطبق

 

معظم رصيد املبالغ املستحقة التحصيل هو من شركة دفتا. ولم يتم التعرف  متوسط منخفض مرتفع ا املستحقة التحصيلاملبالغ  2

 على مخاطر أخرى.

معظم رصيد املبالغ املستحقة التحصيل هو من شركة دفتا. ولم يتم التعرف  متوسط متوسط مرتفع و  

 على مخاطر أخرى.

يجد صغار العمالء صعوبة في دفع فواتيرهم في هذه األوقات االقتصادية قد  متوسط متوسط متوسط د.ت  

 الصعبة.

يلزم النظر في اإلفصاح املتعلق بتقديرات الحسابات املشكوك فيها وأي ديون  متوسط متوسط متوسط ع  

 كبيرة معدومة.

 دليل الرموز:

 الوجود=  و ع = العرض ا = االكتمال د.ت = الدقة والتقويم م = خطر منتشر

 التحضير إلبالغ اإلدارة بمواطن الضعف املهمة التي تم التعرف عليها في الرقابة الداخلية. من املمارسات الجيدة في هذه اللحظة
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  1-15/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 االستراتيجية العامة للمراجعة
 

بما في ذلك مخاطر األعمال والغش 

 املخاطر املهمة

تنفيذ األنشطة املبدئية 

 لالرتباط

 
 التخطيط للمراجعة

 تنفيذ إجراءات 
 تقييم املخاطر

تحديد ما إذا كان سيتم قبول 

 االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 
 االستقالل

 خطاب االرتباط

إعداد استراتيجية عامة 

 2للمراجعة وخطة للمراجعة

على/تقييم مخاطر التعرف 

التحريف الجوهري من خالل فهم 

 املنشأة

طر
خا

امل
م 
يي
تق

 

 األعمال التي تم تنفيذها
 نتائج املراجعة

 اإلشراف على املوظفين
 فحص أوراق العمل

تصميم االستجابات العامة 
 وإجراءات املراجعة اإلضافية

تنفيذ االستجابات ملخاطر 
 التحريف الجوهري املقيمة

االستجابات  تطوير

املناسبة ملخاطر التحريف 

 الجوهري التي تم تقييمها

 تحديث االستراتيجية العامة
 االستجابات العامة

خطة املراجعة التي تربط مخاطر التحريف 
 الجوهري املقيمة بإجراءات املراجعة اإلضافية

خطر املراجعة  تخفيض

إلى مستوى منخفض 

 بدرجة يمكن قبولها

 

ة 
جاب

ست
اال

طر
خا

لم
ل

 

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة 

 الداخلية ذات الصلة

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها 

 اإلقرارات*   القوائم املالية*  على مستوى:

 القرارات املهمة
 رأي املراجعة املوقع

تقويم أدلة املراجعة التي تم 
 الحصول عليها

 إعداد تقرير املراجع

املراجعة تحديد أعمال 

اإلضافية )إن وجدت( التي 

 يلزم تنفيذها

عوامل الخطر وإجراءات املراجعة 
 الجديدة/التي تم إعادة النظر فيها 

 التغيرات في األهمية النسبية
 االتصاالت بشأن نتائج املراجعة

االستنتاجات املتعلقة بإجراءات املراجعة التي 
 تم تنفيذها

تكوين رأي بناًء على نتائج 
 راجعةامل

ير
قر

لت
د ا

دا
إع

 

هل توجد 
حاجة ألعمال 

 ؟إضافية

 نعم

 ال
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من املعاييراقتباسات ذات صلة رقم الفقرة

مة على مستوى القوائم املالية. )راجع: 330/5 يجب على املراجع أن ُيصمم ويطبق استجابات عامة ملواجهة مخاطر التحريف الجوهري املقيَّ

(3أ–1الفقرات أ

إلى مخاطر التحريف  يجب على املراجع أن يصمم وينفذ إجراءات مراجعة إضافية تستند وتستجيب من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها330/6

مة على مستوى اإلقرارات. )راجع: الفقرات أ (8أ-4الجوهري املقيَّ

تشتمل مرحلة االستجابة للمخاطر على الخطوات املوضحة أدناه.

 .2-15/0الشكل 

املفاهيم الرئيسية التي تتناولها مرحلة االستجابة للمخاطر.على القائمة أدناه  وتحتوي 

الجزء والفصل

مة 9 –1جاالستجابة للمخاطر املقيَّ

10 –1جإجراءات املراجعة اإلضافية

11 –1جالتقديرات املحاسبية

12 –1جاألطراف ذات العالقة

13 –1جاألحداث الالحقة

14 –1جاالستمرارية

15 –1جملخص بمتطلبات معايير املراجعة األخرى 

16 –1جتوثيق أعمال املراجعة

مراعاتهانقاط يلزم 

 األمور الرئيسة للمراجعة

، يعتمد النص الخاص بأي أمور رئيسة للمراجعة من املقرر تضمينها "اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير املراجع املستقل"( 701عند انطباق معيار املراجعة )

 بصورة وافية.إعداده في تقرير املراجع على عمل املراجع. وعليه، فإن توثيق أعمال املراجعة الذي يتم 
ً
 في مرحلة االستجابة للمخاطر ينبغي أن يكون مفصال
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 500، 330، 300، 260 كيفية التخطيط لالستجابة بشكل فّعال للمخاطر التي تم تقييمها.

 

 

 1-16/0الشكل 

 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 املراجعة.(( عملية مستمرة ومتكررة طوال 300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

تصميم االستجابات العامة وإجراءات 
 املراجعة اإلضافية

تطوير االستجابات املناسبة 

الجوهري التي ملخاطر التحريف 
 تم تقييمها

 تحديث االستراتيجية العامة

 االستجابات العامة

خطة املراجعة التي تربط مخاطر التحريف 

 الجوهري املقيمة بإجراءات املراجعة اإلضافية

تنفيذ االستجابات ملخاطر التحريف 
 الجوهري املقيمة

تخفيض خطر املراجعة إلى 

مستوى منخفض بدرجة يمكن 

 قبولها

 األعمال التي تم تنفيذها
 نتائج املراجعة

 اإلشراف على املوظفين
 فحص أوراق العمل

طر
خا

لم
ة ل

جاب
ست

اال
 

 
 
 

 خطة املراجعة املستجيبة للمخاطر .16
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 (16أ–11يجب على املراجع إعطاء املكلفين بالحوكمة نظرة عامة على نطاق املراجعة وتوقيتها املخطط لهما. )راجع: الفقرات أ 260/15

 ملا يلي: 300/9
ً
 يجب أن يضع املراجع خطة للمراجعة، ويجب أن تتضمن تلك الخطة وصفا

 (.315طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم املخاطر املخطط لتنفيذها، كما هو محدد بموجب معيار املراجعة ) (أ)

طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية املخطط لتنفيذها على مستوى اإلقرارات، كما هو محدد بموجب معيار  (ب)

 (.330املراجعة )

 (14أ-12طلوب تنفيذها حتى يستوفي االرتباط معايير املراجعة. )راجع: الفقرات أإجراءات املراجعة األخرى املخطط لها وامل (ج)

 (15يجب على املراجع تحديث وتغيير االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة، عند اللزوم، خالل سير املراجعة. )راجع: الفقرة أ 300/10

التوجيه واإلشراف على أعضاء فريق االرتباط وفحص أعمالهم. )راجع: الفقرتين  يجب على املراجع أن يخطط لطبيعة وتوقيت ومدى 300/11

 (17، أ16أ

ن في توثيقه ألعمال املراجعة ما يلي: 300/12  يجب على املراجع أن ُيضّمِّ

 االستراتيجية العامة للمراجعة؛ (أ)

 خطة املراجعة؛ (ب)

للمراجعة أو خطة املراجعة خالل ارتباط املراجعة، وأسباب مثل تلك أي تغييرات مهمة تم إدخالها على االستراتيجية العامة  )ج(

 (21أ–18التغييرات. )راجع: الفقرات أ

مة على مستوى القوائم املالية. )راجع:  330/5 يجب على املراجع أن ُيصمم ويطبق استجابات عامة ملواجهة مخاطر التحريف الجوهري املقيَّ

 (3أ–1الفقرات أ

املراجع أن يصمم وينفذ إجراءات مراجعة إضافية تستند وتستجيب من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها إلى مخاطر التحريف يجب على  330/6

مة على مستوى اإلقرارات. )راجع: الفقرات أ  (8أ-4الجوهري املقيَّ

 يلي: عند تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية التي سيتم تنفيذها، يجب على املراجع القيام بما 330/7

أن ينظر في األسباب التي أدت إلى التقييم الذي تم التوصل إليه لخطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات لكل فئة  (أ)

 معامالت وكل رصيد حساب وكل إفصاح، بما في ذلك:

بعبارة احتمال وجود تحريف جوهري بسبب الخصائص املعينة لفئة املعامالت أو رصيد الحساب أو اإلفصاح ذي الصلة ) (1)

 أخرى، الخطر املالزم(؛

ما إذا كان تقييم املخاطر يأخذ في الحسبان أدوات الرقابة ذات الصلة )أي خطر الرقابة(، مما يتطلب من املراجع الحصول  (2)

على أدلة مراجعة لتحديد ما إذا كانت أدوات الرقابة تعمل بفاعلية )بعبارة أخرى، ما إذا كان املراجع ينوي االعتماد على 

 (18أ–9اعلية التشغيلية ألدوات الرقابة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات األساس(؛ )راجع: الفقرات أالف

 كلما ارتفع تقييم املراجع للخطر. )راجع: الفقرة أ (ب)
ً
 (19أن يحصل على أدلة مراجعة أكثر إقناعا

على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية  يجب على املراجع أن ُيصمم وُينفذ اختبارات أدوات الرقابة للحصول  330/8

 ألدوات الرقابة ذات الصلة، وذلك في الحاالت اآلتية:

 بأن أدوات الرقابة تعمل بفاعلية )بعبارة أخرى،  (أ)
ً
إذا تضمن تقييم املراجع ملخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات توقعا

 ومدى اإلجراءات األساس(؛ أو على الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة في تحديد طبيعة وتوقيتإذا نوى املراجع االعتماد 

إذا كانت اإلجراءات األساس ال تستطيع أن توفر بمفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة على مستوى اإلقرارات. )راجع:  (ب)

 (24أ–20الفقرات أ

، كلما زاد اعتماده على فاعلية  عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات 330/9
ً
الرقابة، يجب على املراجع أن يحصل على أدلة مراجعة أكثر إقناعا

 (25أداة رقابة معينة. )راجع: الفقرة أ
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، يجب على املراجع القيام بما يلي: 330/10

للحصول على أدلة مراجعة عن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة، بما في تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى مقترنة باالستفسار  (أ)

 ذلك:

 كيفية تطبيق أدوات الرقابة في األوقات ذات الصلة أثناء الفترة محل املراجعة. (1)

 االتساق في تطبيقها. (2)

 (29أ–26القائم بتطبيق هذه األدوات أو الوسائل التي تم تطبيقها بها. )راجع: الفقرات أ (3)

ا إذا كانت أدوات الرقابة التي سيتم اختبارها تعتمد على أدوات رقابة أخرى )أدوات رقابة غير مباشرة(، وإذا كان الحال تحديد م (ب)

كذلك، تحديد ما إذا كان من الضروري الحصول على أدلة مراجعة تدعم الفاعلية التشغيلية لتلك األدوات غير املباشرة. )راجع: 

 (31، أ30الفقرتين أ

، فيجب عليه اختبار تلك األدوات في  330/15
ً
 مهما

ً
إذا كان املراجع يخطط لالعتماد على أدوات رقابة مطبقة على خطر معين حدد أنه خطرا

 الفترة الحالية.

 بغض النظر عن مخاطر التحريف الجوهري املقّيمة، يجب على املراجع أن يصمم وينفذ إجراءاٍت أساس لكل فئة معامالت ذات أهمية 330/18

 (47أ–42نسبية ولكل رصيد حساب وكل إفصاح ذي أهمية نسبية. )راجع: الفقرات أ

ساس. )راجع: الفقرات األ راجعة املإجراءات ضمن خارجية المصادقة لليجب على املراجع أن ينظر فيما إذا كان يلزم تنفيذ إجراءات  330/19

 (51أ–48أ

 املراجع إجراءات املراجعة اآلتية فيما يتعلق بآلية إقفال القوائم املالية: يجب أن تتضمن اإلجراءات األساس التي ينفذها 330/20

مضاهاة أو مطابقة املعلومات الواردة في القوائم املالية مع السجالت املحاسبية التي تستند إليها، بما في ذلك مضاهاة أو مطابقة  (أ)

املعلومات من داخل أو خارج دفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ املعلومات الواردة في اإلفصاحات، سواًء تم الحصول على تلك 

 املساعدة؛

 (52التحقق من قيود اليومية الجوهرية والتعديالت األخرى التي تمت أثناء إعداد القوائم املالية. )راجع: الفقرة أ (ب)

 من مخاطر التحريف الجوهري املقّيمة على مستوى  330/21
ً
، فيجب عليه تنفيذ إجراءات إذا حدد املراجع أن خطرا

ً
 مهما

ً
اإلقرارات ُيعد خطرا

 فقط من اإلجراءات األساس، فيجب 
ً
أساس تستجيب لذلك الخطر بشكل خاص. وعندما يكون املنهج املتبع ملواجهة خطر مهم ُمؤلفا

 (53أن تتضمن تلك اإلجراءات اختبارات للتفاصيل. )راجع: الفقرة أ

 ت األساس في تاريخ أولي، فيجب على املراجع تغطية الفترة املتبقية عن طريق تنفيذ ما يلي:في حالة تنفيذ اإلجراءا 330/22

 إجراءات أساس، مقترنة باختبارات ألدوات الرقابة فيما يخص الفترة املتخللة؛ أو )أ(

 إجراءات أساس إضافية فقط، إذا رأى املراجع أنها كافية، )ب(

 لتمديد نطاق 
ً
 معقوال

ً
 (57أ–54استنتاجات املراجعة لتشمل الفترة من التاريخ األولي حتى نهاية الفترة. )راجع: الفقرات أتوفر أساسا

 إلطار التقرير املالي املنطبق. وع 330/24
ً
ند يجب أن ينفذ املراجع إجراءات مراجعة لتقويم ما إذا كان العرض العام للقوائم املالية قد تم وفقا

 ملراجع أن ينظر فيما إذا كانت القوائم املالية معروضة بطريقة تعكس مناسبة ما يلي:إجراء هذا التقويم، يجب على ا

 تصنيف ووصف املعلومات املالية واملعامالت واألحداث والحاالت املمثلة لها؛ 

 (59عرض القوائم املالية وهيكلها ومحتواها. )راجع: الفقرة أ 

مراجعة مناسبة في ظل الظروف القائمة بغرض الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة يجب على املراجع أن يصمم وينفذ إجراءات  500/6

 (25أ–1املناسبة. )راجع: الفقرات أ

عند تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة، يجب على املراجع أن يأخذ في حسبانه مدى مالءمة املعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة  500/7

 (33أ–26على هذه املعلومات. )راجع: الفقرات أ مراجعة وإمكانية االعتماد

عند تصميم اختبارات أدوات الرقابة واختبارات التفاصيل، يجب على املراجع تحديد وسائل اختيار بنود االختبار، التي تكون فّعالة في  500/10

 (56أ–52تحقيق الغرض من إجراء املراجعة. )راجع: الفقرات أ
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يق االستجابة للمخاطر هو الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن املخاطر التي تم تقييمها. ويتحقق ذلك عن طريق تصميم وتطبالهدف من مرحلة 

 استجابات مناسبة ملواجهة مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات.

 املهمة بطرق مختلفة، من بينها: ويتعامل املراجع مع هذه

 ( لطبيعته 
ً
وجود تراجع اقتصادي( وتصميم استجابة املراجعة املناسبة في صورة إجراءات مراجعة ، على سبيل املثالمواجهة كل خطر تم تقييمه بالترتيب طبقا

 إضافية؛ أو

 ناسبة في املستجابة اال يم مواجهة املخاطر التي تم تقييمها حسب الجوانب أو اإلفصاحات املتأثرة ذات األهمية النسبية في القوائم املالية. ثم يقوم املراجع بتصم

 صورة إجراءات مراجعة إضافية؛ أو

 اإلضافة إلى اإلجراءات والتعديل فيها والحذف منها( عن طريق م املالية وتكييفها )البدء بقائمة إجراءات مراجعة قياسية لكل جانب وإقرار ذي أهمية نسبية في القوائ

 لتصميم استجابة مناسبة للمخاطر التي تم تقييمها.

مة ما هو أكثر من مجرد استخدام برنامج مراجعة قياس ي )"برنامج واحد يصل قيَّ
ُ
تم تكييفه ن أن يكون قد دو ح للجميع"( قد يتناول كل إقرار، وتعني االستجابة للمخاطر امل

 بما يناسبجوانب القوائم املالية حسب اإلقرارات الخاصة بكل منشأة بعينها. وينبغي تكييف برامج املراجعة بوجه عام )بالقدر الالزم( لملواجهة املخاطر التي تم تقييمها 

 مستوى مخاطر املنشأة وظروفها الخاصة.

 نقطة االنطالق 2 /16

مة التي تم إعدادها في ختام مرحلة تقييم املخاطر )انظر الجزء الثاني، الفصل الرابع عشر(.الراجعة املنقطة االنطالق لتصميم استجابات  قيَّ
ُ
فّعالة هي قائمة املخاطر امل

 وستكون املخاطر قد تم التعرف عليها وتم تقييمها على:

 مستوى القوائم املالية؛ 

  وإفصاحات القوائم املالية.مستوى اإلقرارات لجوانب

 الجوانب الصغيرة في القوائم املالية ومعاملتها على أنها جانب واحد كبير لتطوير استجابات مراجعة مناسبة لها.تجميع ويمكن 

.املطلوبةاع االستجابات ويشرح الفصل التاسع من الجزء األول االستجابات املمكنة للمخاطر التي تم تقييمها على املستويين. ويلخص الشكل التالي أنو 

1-16/2الشكل 
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قرارات( من خالل قيام العديد من اإلبيئة الرقابة و/أو احتمالية وقوع غش قد يؤثر على القصور في يتم مواجهة املخاطر املنتشرة على مستوى القوائم املالية )مخاطر مثل 

 راجع الفصل الثامن من الجزء الثاني لالطالع على املزيد من املعلومات عن املخاطر املنتشرة.ى النحو املوضح في الشكل أدناه. املراجع بتصميم وتطبيق استجابة عامة، عل

 التي يتناولها املراجع أثناء تطوير االستجابات العامة تحديد ما يلي: املجاالتوتشمل 

 نهي؛مدى الحاجة إلى تذكير فريق االرتباط باستخدام نزعة الشك امل 

 املوظفون الذين سيتم تكليفهم بالعمل، بمن فيهم أصحاب املهارات الخاصة، أو ما إذا كان سيتم االستعانة بخبراء؛ 

 مدى اإلشراف الالزم طوال املراجعة؛ 

 الحاجة إلى إدخال بعض عناصر املفاجأة عند اختيار إجراءات املراجعة اإلضافية التي سيتم تنفيذها؛ 

 إجراؤها في طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات املراجعة. وقد يشمل هذا توقيت اإلجراءات )أولية أو في نهاية الفترة( أو استحداث/توسيع  أي تغييرات عامة يلزم

 مثل الغش.خاصة اإلجراءات ملواجهة عوامل خطر 

 1-16/3الشكل 

 االستجابة العامة املمكنة تقييم املخاطر

ة داخل املنشأة. هذا للمراجعيتيح  فعالة بيئة الرقابة عدَّ
ُ
 أن يضع ثقة أكبر في الرقابة الداخلية وإمكانية االعتماد على أدلة املراجعة امل

 من نهاية الفترة.
ً
 وقد تشمل االستجابات العامة تنفيذ بعض إجراءات املراجعة في تاريخ أولي بدال

 غير فعالة بيئة الرقابة 

 أوجه قصور(توجد )

 املراجع تنفيذ بعض العمل اإلضافي مثل:من املرجح أن يتطلب هذا من 

 .تكليف موظفين أكثر خبرة 

 .القيام بإجراءات مراجعة في نهاية الفترة أكثر من تلك التي يتم القيام بها في تاريخ أولي 

  من 
ً
 اإلجراءات األساس.خالل الحصول على أدلة مراجعة أكثر شموال

  املراجعة التي سيتم تنفيذها.إجراء تغييرات في طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات 

 

 استخدام اإلقرارات في تصميم االختبارات 4 /16

بة هو الحصول على أدلة يتعين إجراء تقييم ملخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات. والهدف من تصميم استجابات املراجعة املناس

 ذي صلة. راجع الفصل السادس من الجزء األول لالطالع على املزيد من املعلومات عن اإلقرارات.تقييمات املخاطر التي تم وضعها لكل إقرار تتناول 

 الرابط املشترك بين اختبار  اتستجاباال وعند وضع 
ً
الرقابة الداخلية واإلجراءات األساس. وهذا مهم  اتلفئات معامالت محددة، سيالحظ املراجع أن اإلقرارات توفر أيضا

فض لتي قد يكون من املناسب فيها تنفيذ مزيج من اختبارات أدوات الرقابة واإلجراءات األساس لتخفيض مخاطر التحريف الجوهري إلى مستوى منخلتحديد الحاالت ا

 بدرجة يمكن قبولها.

رصيد املخزون واختبار أدوات الرقابة التي  وعلى سبيل املثال، ستركز إجراءات املراجعة فيما يخص "وجود" املخزون على اختبار صحة البنود املسجلة بالفعل كجزء من

 نقاط يلزم مراعاتها

 مثل تحديد املوظفين يتم وضع تقييم أولي، إن أمكن، للمخاطر على مستوى القوائم املالية في مرحلة التخطيط. وسيتيح هذا وضع استجابات عامة أولية تتناول أم
ً
ورا

الخاصة( ومستوى اإلشراف الالزم وإجراءات املراجعة التي سيتم تنفيذها. وسيحتاج هذا التقييم األولي الذين سيتم تكليفهم بالعمل )بمن فيهم أصحاب املهارات 

 تغييرات في االستجابات العامة.يقابل ذلك للمخاطر إلى التحديث أثناء التقدم في املراجعة، و 

 في املنشآت األصغر التي ال تتوفر لديها معلومات ما
ً
لية أولية أو شهرية لتنفيذ اإلجراءات التحليلية والتعرف على/تقييم مخاطر التحريف ولكن هذا قد ال يكون ممكنا

إلى املراجع  يضطرالجوهري. وما لم يكن من املمكن تنفيذ إجراءات تحليلية محدودة أو الحصول على معلومات من خالل االستفسار للتخطيط للمراجعة، فقد 

 وائم املالية للمنشأة.االنتظار إلى حين توفر مسودة أولية من الق
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قد يوفر لكنه صيد املخزون، و ستخفف من خطر تضمين بنود غير موجودة في رصيد املخزون. وسيركز اختبار "اكتمال" املخزون على اختبار البنود التي لم يتم تضمينها في ر 

 املخزون. فقدانواختبار أدوات الرقابة التي ستخفف من خطر . وقد يشمل هذا أوامر شراء السلع املفقودةأدلة محتملة على البنود 

 استخدام األهمية النسبية في تصميم االختبارات 5 /16

عد األهمية النسبية للتنفيذ التي تم تحديدها أحد العوامل الرئيسية عند النظر في 
ُ
جراءات املراجعة. وتعتمد األهمية النسبية للتنفيذ على األهمية الضروري إل دى املت

ملعامالت أو إفصاحات القوائم النسبية التي تم تحديدها للقوائم املالية ككل، ولكن قد يتم تعديلها ملواجهة مخاطر معينة فيما يتعلق بأحد أرصدة الحسابات أو فئات ا

 املالية.

تم تقييمها ودرجة التأكيد التي يخطط املراجع للوصول إليها. وبصفة جراءات املراجعة بعد النظر في األهمية النسبية للتنفيذ واملخاطر التي الضروري إل دى املويتم تحديد 

( يزيد بزيادة خطر التحريف عامة، فإن مدى إجراءات املراجعة )مثل حجم العينة الالزمة الختبار التفاصيل أو مستوى التفصيل الالزم في اإلجراءات التحليلية األساس

 إال إذا كان إجراء املراجعة في حد ذاته ذا صلة بالخطر املحدد. انظر الفصل السابع من الجزء األول الجوهري. ومع ذلك، ال يكون زيادة مدى إجراء 
ً
مراجعة معين فّعاال

 والفصلين السادس والسابع عشر من الجزء الثاني لالطالع على املزيد من املعلومات عن استخدام األهمية النسبية في تصميم االختبارات.

 صندوق أدوات املراجع 6 /16

من إجراءات املراجعة املمكنة. راجع الفصول من العاشر إلى الخامس عشر، من  ةاملناسباألنواع عند وضع خطة املراجعة التفصيلية، يستخدم املراجع حكمه املنهي الختيار 

 الجزء األول، لالطالع على شرح ُمفّصل إلجراءات املراجعة اإلضافية.

 خطر املراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها. وألغراض هذا الدليل، فقد تم ويعتمد برنامج املراجعة الفّعال على 
ً
املزيج املناسب من اإلجراءات التي تخفض معا

 تصنيف مختلف أنواع إجراءات املراجعة املتاحة للمراجع على النحو املوضح في الشكل التالي.

1-16/6الشكل 
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 الوصف نوع اإلجراء

( تنفيذ إجراءات أساس لكل فئة معامالت ذات أهمية نسبية وكل رصيد حساب وكل إفصاح 330من معيار املراجعة ) 18تتطلب الفقرة  اإلجراءات األساس

مة. ويعكس هذا حقيقة أن:  ذي أهمية نسبية بغض النظر عن مخاطر التحريف الجوهري املقيَّ

 فإنه قد ال يتعرف على جميع مخاطر التحريف الجوهري؛ تقييم املراجع للخطر هو أمر اجتهادي وبالتالي 

 .ثّمة محدودية مالزمة للرقابة الداخلية، من بينها تجاوز اإلدارة لها 

 وعندما يكون 
ً
 جدا

ً
، فإن بعض اإلجراءات األساس املحدودة، مثل اختبارات التفاصيل أو التفحص خطر التحريف الجوهري منخفضا

 يلزم للحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة إلقرار معين.التحليلي، قد تكون هي كل ما 

تنطوي اإلجراءات التحليلية األساس على إجراء تقويم للمعلومات من خالل تحليل العالقات املنطقية بين كل من البيانات املالية وغير  اإلجراءات التحليلية

معينة )مثل املبيعات( تكون كافية، عند مقارنتها باملبالغ الفعلية املسجلة، وضع توقعات دقيقة ملبالغ تلك اإلجراءات املالية. وتتطلب 

 للتعرف على التحريفات.

 ويمكن تصنيف اإلجراءات التحليلية على النحو اآلتي:

 في اإلجراءات األساس الرئيسية. وجرت العادة على أن تقترن هذه اإلج 
ً
راءات املقارنات البسيطة للبيانات التي يتم تضمينها عادة

 باختبارات أخرى للتفاصيل على مستوى اإلقرارات. ولن توفر هذه اإلجراءات بنفسها ما يكفي من أدلة املراجعة.

  النماذج التنبؤية التي تكفي بنفسها )أو عند اقترانها باختبارات أدوات الرقابة أو اإلجراءات األساس األخرى( لتخفيض خطر

قبولها. وعلى سبيل املثال، إذا كان لدى املنشأة ستة موظفين يعملون بأجر ثابت  املراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن

طوال الفترة، فقد يكون من املمكن تقدير التكاليف اإلجمالية للرواتب خالل الفترة بدرجة عالية من الدقة. وبافتراض دقة عدد 

يخص الرواتب. وقد ال تكون هناك حاجة لتنفيذ  املوظفين وأجورهم، فإن هذا اإلجراء قد يوفر كامل أدلة املراجعة فيما

عة(.  إجراءات أساس أخرى )رئيسية أو موسَّ

 عند مواجهة خطر مهم من خالل اإلجراءات األساس وحدها، يتعين أن تشتمل تلك اإلجراءات األساس على اختبارات للتفاصيل. اختبارات التفاصيل

 للمخاطر املهمة واستجابة املراجعة املناسبة لها. انظر الفصل العاشر من الجزء الثاني لالطالع على
ً
 شرح أكثر تفصيال

تلك تعامل مع إقرارات معينة، فقد يتم تنفيذ اختبارات ألدوات الرقابة تعند وجود أدوات رقابة رئيسية )من املرجح أنها تعمل بفاعلية(  اختبارات أدوات الرقابة

 للحصول على األدلة الضرورية بشأن اإلقرار.

وقد توفر اختبارات أدوات الرقابة التي يتم تنفيذها لتخفيض الخطر إلى مستوى منخفض )مما يتطلب عينة كبيرة الحجم( معظم األدلة 

 التي يتطلبها إقرار معين.

ي هذه وفي حاالت أخرى، قد يتم تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة لتخفيض الخطر إلى مستوى متوسط )مما يتطلب عينة أصغر بقليل(. وف

 الحالة، للحصول على األدلة املطلوبة، يستكمل املراجع اختبارات أدوات الرقابة بإجراءات أساس تتناول نفس اإلقرار.

 لضوابط معينة، ال يلزم اختبار أدوات الرقابة الداخلية إال كل ثالث مراجعات. راجع النقاش املتعلق باختبارات أدوات الرقابة ف
ً
ي ووفقا

 لجزء األول.من ا 10/5الفصل 

 وضع خطة املراجعة املستجيبة للمخاطر 7 /16

في وضع يتم قضاؤه الوقت الذي على األغلب، فإن يتعين ممارسة الحكم املنهي والتفكير بعناية لوضع خطة مراجعة تستجيب على نحو مناسب للمخاطر التي تم تقييمها. و 

 املوظفين.خطة مناسبة سيؤدي إلى رفع كفاءة وفاعلية املراجعة وتوفير وقت 

 الخطة:تلك وتوجد ثالث خطوات عامة يتخذها املراجع عند وضع 

 مة على مستوى القوائم املالية )االستجابة العامة(؛  االستجابة للمخاطر املقيَّ

 تحديد أي إجراءات خاصة تتطلبها الجوانب ذات األهمية النسبية في القوائم املالية؛ 

 وق األدوات( ومدى االختبارات املطلوبة.تحديد إجراءات املراجعة )األدوات من صند 
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مة على مستوى القوائم املالية — 1الخطوة   االستجابة للمخاطر املقيَّ

 النتشار هذه املخاطر، فإن ت
ً
مة على مستوى القوائم املالية. ونظرا ع قييمها بمستوى متوسط أو مرتفتتمثل الخطوة األولى في وضع استجابة عامة مناسبة للمخاطر املقيَّ

.
ً
 إلى ضرورة تنفيذ املزيد من األعمال فيما يخص كل جانب من جوانب القوائم املالية تقريبا

ً
من  16/3راجع النقاش املتعلق باالستجابات العامة في الفصل  سيؤدي عادة

 الجزء الثاني.

 ملاليةتحديد اإلجراءات الخاصة التي تتطلبها الجوانب ذات األهمية النسبية في القوائم ا — 2الخطوة 

ذي أهمية التفصيلية للمخاطر التي تم تقييمها، قد يجد املراجع أنه من املفيد النظر في األسئلة املوضحة في الشكل أدناه )فيما يخص كل جانب  اتقبل وضع االستجاب

 في القوائم املالية(.نسبية 

 1-16/7الشكل 

 أهمية نسبية، في القوائم املالية كون ذايأو من املحتمل أن ذي أهمية نسبية، فيما يخص كل جانب  

أسئلة ُينظر فيها عند وضع 

 استجابات املراجعة املناسبة

هل توجد إقرارات ال يمكن التعامل معها باستخدام االختبارات األساس بمفردها؟ في حال وجود ذلك، يتعين تنفيذ اختبارات ألدوات 

 الرقابة.

 وقد يحدث هذا عندما:

  أدلة املراجعة بشأن أحد اإلقرارات مثل اكتمال املبيعات؛ أوال يوجد توثيق لتوفير 

  تؤدي املنشأة أعمالها باستخدام تقنية املعلومات، مع عدم توثيق املعامالت أو عدم الحفاظ على هذا التوثيق عدا ما يتم من

 خالل نظام تقنية املعلومات.

توقع ة املطبقة على فئات املعامالت/آليات العمل ذات العالقة؟ في حال االعتماد على أدوات الرقابة الداخليأن يمكن هل من املتوقع 

 لدرجة أن تنفيذ اإلجراءات األساس ذلك
ً
 أكثر كفاءة.يظل ، فإنه قد يمكن إجراء اختبار ألدوات الرقابة ما لم يكن عدد املعامالت صغيرا

 فئات املعامالت ذات العالقة(؟هل من املتاح تنفيذ إجراءات تحليلية أساس )على سبيل املثال على 

 هل يلزم تضمين عنصر املفاجأة )ملواجهة مخاطر الغش وما إلى ذلك(؟

 مواجهتها تتطلب مراعاة خاصة؟سيتم هل توجد "مخاطر مهمة" )أي الغش واألطراف ذات العالقة وخالفه( 

 تحديد طبيعة ومدى إجراءات املراجعة املطلوبة — 3الخطوة 

تم تقييمها على  هي استخدام الحكم املنهي الختيار املزيج املناسب من اإلجراءات ومدى االختبارات التي تتطلبها االستجابة على نحو مناسب للمخاطر التي الخطوة الثالثة

 مستوى اإلقرارات.

بمستوى منخفض ومتوسط  عند تقييم الخطر ستحقة التحصيلاملبالغ املللتعامل مع وجود وموضح فيما يلي أحد املناهج املمكنة لتحديد املزيج املناسب من اإلجراءات 

 ومرتفع.

 تقييم الخطر بمستوى منخفض  —املبالغ املستحقة التحصيل 

 ريال 12،000األهمية النسبية للتنفيذ = 

 استجابة املراجعة املخطط لها

 املالحظات منخفض الخطر الذي تم تقييمه إلقرار الوجود

م. وستشتمل على اختبارات ستكون  ✓ اإلجراءات األساس هذه اإلجراءات كافية بنفسها ملواجهة الخطر املقيَّ

التفاصيل املعتادة و/أو اإلجراءات التحليلية البسيطة التي سيتم تنفيذها في أية مراجعة 

 للمبالغ املستحقة التحصيل. وستكون هذه اإلجراءات مدرجة في الغالب ضمن 
ً
تقريبا

 خاصة باملبالغ املستحقة التحصيل.برامج املراجعة القياسية ال
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 تقييم الخطر بمستوى متوسط -املبالغ املستحقة التحصيل 

 ريال 10،000األهمية النسبية للتنفيذ = 

 استجابة املراجعة املخطط لها

 املالحظات متوسط الخطر الذي تم تقييمه إلقرار الوجود

خطر املنخفض كما للسيتم تنفيذ هذه اإلجراءات ملواجهة خطر الوجود بصفة عامة )أي  ✓ اإلجراءات األساس

 أعاله( إضافة إلى ما يلي:

  مواجهة املخاطر الخاصة التي تم التعرف عليها فيما يتعلق بوجود املبالغ املستحقة

 التحصيل )مثل خطر الغش(؛

  م إلى مستوى منخفض تنفيذ ما يكفي من اختبارات التفاصيل لتخفيض الخطر املقيَّ

 بدرجة يمكن قبولها.

( تناولت وجود املبالغ املستحقة التحصيل، فمن بدائل االقتصار عل
ً
ى تنفيذ اإلجراءات األساس وحدها وإذا كانت املنشأة قد طبقت أدوات رقابة داخلية )على املبيعات مثال

 .تلك ألدوات الرقابةجراء اختبار للفاعلية التشغيلية إ

 تقييم الخطر بمستوى مرتفع -املبالغ املستحقة التحصيل 

 ريال 10،000األهمية النسبية للتنفيذ = 

 استجابة املراجعة املخطط لها

 املالحظات مرتفع الخطر الذي تم تقييمه إلقرار الوجود

كما للخطر املنخفض سيتم تنفيذ هذه اإلجراءات ملواجهة خطر الوجود بصفة عامة )أي  ✓ اإلجراءات األساس

 أعاله( إضافة إلى ما يلي:

  مواجهة املخاطر الخاصة التي تم التعرف عليها فيما يتعلق بوجود املبالغ املستحقة

 التحصيل )مثل خطر الغش(؛

  م إلى مستوى منخفض تنفيذ ما يكفي من اختبارات التفاصيل لتخفيض الخطر املقيَّ

 بدرجة يمكن قبولها.

الخطر إلى مستوى  لتخفيضالتفاصيل  اتتطلبها اختبار كانت ستلتقليل حجم العينة التي  ✓ الرقابة )الفاعلية التشغيلية(اختبارات أدوات 

منخفض، يتم اختبار أدوات الرقابة الداخلية التي تتعامل مع الوجود لتخفيض مستوى 

الخطر إلى متوسط. وسيؤدي ذلك إلى جانب اختبارات التفاصيل املوضحة أعاله إلى تخفيض 

م إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها.  الخطر املقيَّ

 الحصول على 
ً
األدلة املطلوبة من خالل تنفيذ اختبار ألدوات الرقابة يخفض الخطر إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها. وقد معظم وفي املثال أعاله، قد يمكن أيضا

 العديد من اإلجراءات األساس.ُيغني هذا عن تنفيذ 

 في العمل املنفذ على وعند وضع استراتيجية للمراجعة بشأن أرصدة حسابات أو معامالت م
ً
 أجزاء فئة املعامالت.سائر عينة، ينظر املراجع دائما

 وفيما يلي مثال آخر عن اكتمال املبيعات ملنشأة تمتلك مبنى سكني وتقوم بتأجير وحداته.
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 تقييم الخطر بمستوى متوسط -املبالغ املستحقة التحصيل 

 ريال 6،000األهمية النسبية للتنفيذ = 

 املراجعة املخطط لهااستجابة 

 الخطر الذي تم تقييمه إلقرار الوجود

 

 املالحظات متوسط

في ضوء اإلجراءات التحليلية األساس املوضحة أدناه، قد ال تكون هناك حاجة على اإلطالق  – األساساإلجراءات 

 لهذه اإلجراءات، أو قد تكون محدودة للحصول على أدلة لتأييد االفتراضات املستخدمة.

 لعدد ريال 1،000واإليجار  64العدد املعروف للوحدات اإليجارية هو  ✓ اإلجراءات التحليلية األساس
ً
شقة ذات  46شهريا

 شقة ذات غرفة واحدة. 18لعدد ريال  800غرفتين و

  ريال724،800يمكن احتساب دخل اإليجار املتوقع بمبلغ. 

  ريال 6،000، بفرق ريال718،800الدخل الفعلي املسجل في السجالت املحاسبية. 

وتم التحقق من أن هذا الفرق كان بسبب وجود ست وحدات ذات غرفتين شاغرة ملدة شهر 

 خالل السنة.

 

 

 نقاط يلزم مراعاتها

 امليل التلقائي نحو إجراءات املراجعة العمومية أو القياسيةقدر اإلمكان تجنب 

 تواجه بصفة خاصة أسباب املخاطر التي تم تقييمها.إن إجراءات املراجعة األكثر فاعلية هي تلك التي 

 اإلقرارات املتعددة

 تفاصيل.أخرى للإن أمكن، يتم اختيار إجراءات املراجعة التي تتعامل مع إقرارات متعددة. ومن شأن هذا أن يحد من الحاجة إلى تنفيذ اختبارات 

 املجاالت منخفضة الخطر

ستخدم املعلومات التي تم الحصول 
ُ
 عليها من تقييم مخاطر التحريف الجوهري للحد من الحاجة إلى تنفيذ اإلجراءات األساس في املجاالت منخفضة الخطر.ت

 النظر في استخدام اختبارات أدوات الرقابة

ستخدم املعلومات التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بالرقابة الداخلية لتحديد أدوات الرقابة الرئيسية التي قد يتم ا
ُ
 اختبار ت

ً
ختبار فاعليتها التشغيلية. ويؤدي غالبا

ختبارات واسعة للتفاصيل. انظر أدوات الرقابة )التي قد ال يلزم اختبار بعضها إال مرة واحدة كل ثالث سنوات( إلى تنفيذ أعمال أقل بكثير مما يتم تنفيذه عند إجراء ا

 الفصل السابع عشر من الجزء الثاني.
ً
 أيضا

 الرقابة على تقنية املعلومات ال تغفل عن أدوات

بنفس الطريقة طوال الوقت،  قد تكون العينة املستخدمة الختبار أداة الرقابة اآللية صغيرة الحجم وال تحتوي إال على بند واحد ألن تلك األدوات من املرجح أن تعمل

 لجميع البنود األخرى في مجتمع العينة. ولكن هذا يستن
ً
 د إلى افتراض أن املنشأة تطبق أدوات رقابة عامة فعالة على تقنية املعلومات.مما يجعل هذا البند ممثال

 االختبارات مزدوجة الغرض

نفس فئة املعامالت التي ستطبق عليها االختبارات األساس، ُينظر في إمكانية تنفيذ اختبارات مزدوجة لتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة له عندما يكون من املخطط 

تبار هذا تنفيذ اختبار أدوات الرقابة بالتزامن مع اختبار التفاصيل على نفس املعاملة. وبالرغم من اختالف غرض اختبار أدوات الرقابة عن اخ الغرض. ويعني

.
ً
دها )اختبار ألداة الرقابة( فعلى سبيل املثال، يمكن التحقق من إحدى الفواتير لتحديد ما إذا كانت قد تم اعتما التفاصيل، فإن كال الغرضين قد يتم تحقيقهما معا

 وما إذا كانت املعاملة قد تم تسجيلها بشكل سليم في السجالت املحاسبية )اختبار للتفاصيل(.
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 االستجابة لخطر الغش 8 /16

، ويلزم مواجهة ذلك أثناء وضع خطة املراجعة.
ً
وتتمثل الخطوة األولى في تقييم الخطر املحتمل من الغش،  قد يوجد خطر الغش )بما في ذلك تجاوز اإلدارة( في أية منشأة تقريبا

 ثم تصميم استجابات عامة وتفصيلية مناسبة.

مة للتحريف الجوهري بسبب الغش على أنها مخاطر مهمة. ملحوظة: قيَّ
ُ
 ويتطلب الخطر املهم من املراجع: يتعين على املراجع التعامل مع املخاطر امل

  الرقابة الخاصة باملنشأة، بما في ذلك أنشطة الرقابة، ذات الصلة بتلك املخاطر؛التوصل إلى فهم ألدوات 

 .تنفيذ اإلجراءات األساس التي تستجيب بصفة خاصة لذلك الخطر 

 فقط من اإلجراءات األساس، فيجب أن تتضمن تلك اإلجراءات اختبارات للتفاصيل.
ً
 وعندما يكون املنهج املتبع ملواجهة خطر مهم ُمؤلفا

 وعند تقييم الخطر املحتمل واالستجابة املناسبة للغش، ينظر املراجع فيما يلي:

 االستجابات العامة التي تم وضعها بالفعل ملواجهة املخاطر التي تم تقييمها على مستوى القوائم املالية؛ 

 ى مستوى اإلقرارات؛االستجابات الخاصة التي تم وضعها بالفعل فيما يتعلق باملخاطر األخرى التي تم تقييمها عل 

  بالتخطيط؛ الخاصةتصورات حدوث الغش )إن وجدت( التي تم وضعها أثناء املناقشات 

 مخاطر الغش )الفرص والدوافع والتبريرات( التي تم التعرف عليها نتيجة لتنفيذ إجراءات تقييم املخاطر؛ 

 قابلية تعرض أرصدة ومعامالت معينة في القوائم املالية للغش؛ 

 معروفة لحدوث غش فعلي في الفترات السابقة أو الفترة الحالية؛ أية وقائع 

 .املخاطر املتعلقة بتجاوز اإلدارة 

 ويوضح الشكل التالي بعض االستجابات املمكنة للمخاطر التي تم التعرف عليها أعاله.

  

 )تابع( نقاط يلزم مراعاتها

 النظر في العمل املنفذ على جميع أجزاء فئة املعامالت

سبيل املثال، قد يوفر اختبار أدوات الرقابة املطبق على اكتمال املبيعات أدلة على اكتمال املبالغ ُيستفاد من العمل املنفذ على سائر أجزاء فئة املعامالت. فعلى 

 املستحقة التحصيل.

 تحديد استراتيجية املراجعة وإجراءات املراجعة في مرحلة التخطيط

الذي يستطيع الفريق االتفاق فيه على املنهج الذي سيتم اتباعه.  كلما أمكن، ُيحدد طبيعة ومدى إجراءات املراجعة أثناء مرحلة التخطيط للمراجعة، وهو الوقت

 وُيغني هذا صغار املوظفين عن ضرورة تصميم اإلجراءات بأنفسهم أو اللجوء ببساطة إلى تنفيذ نفس إجراءات السنة املاضية.

 تذكر استخدام اإلجراءات التحليلية

ستخدم اإلجراءات التحليلية في كل مرحلة من مراحل ا
ُ
 ملراجعة.ت

.ستخدم اإلجراءات التحليلية على أنها إجراء لتقييم املخاطر
ُ
 في بداية املراجعة، ت

.ذ اإلجراءات التحليلية لتحليل التباين في البيانات ودعم فئات معامالت وأرصدة حسابات معينة نفَّ
ُ
 أثناء املراجعة، ت

 ذ اإلجراءات التحليلية لتحديد ما نفَّ
ُ
سقة مع فهم املراجع للمنشأة، أو لإلشارة إلى وجود خطر تحريف جوهري قرب نهاية املراجعة، ت

ّ
إذا كانت القوائم املالية مت

 بسبب الغش لم يتم االنتباه له من قبل.
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 1-16/8الشكل 

 االستجابات العامة للغش

املخاطر املنتشرة على مستوى 

 القوائم املالية

 ُينظر في الحاجة إلى:

 نزعة الشك املنهي عند التحقق من وثائق معينة أو تأييد إفادات اإلدارة املهمة؛ تشديد 

  ،تقنية املعلومات فياالستعانة بذوي املهارات/املعرفة املتخصصة  
ً
 ؛مثال

 وضع استجابات مراجعة خاصة للتعرف على وجود الغش؛ 

  املراجعة التي سيتم استخدامها. النظر في تعديل توقيت إجراءات مراجعة معينة، أو إدخال عنصر املفاجأة في اختيار إجراءات

 استخدام طرق مختلفة الختيار العينات، أو تنفيذ اإلجراءات بصورة غير معلنة.

 

 االستجابات ملخاطر الغش املحتملة

 ُينظر فيما يلي: املخاطر على مستوى اإلقرارات

  إجراءات املراجعة ملواجهة الخطر. ومن أمثلة ذلك:تغيير طبيعة وتوقيت ومدى 

على املزيد من املعلومات الحصول إمكانية االعتماد عليها وأكثر مالءمة أو  من حيثالحصول على أدلة مراجعة أفضل  –

 املؤّيدة لدعم إقرارات اإلدارة؛

 تنفيذ املالحظة املادية أو الفحص املادي ألصول معينة؛ –

 ورة غير معلنة؛مالحظة جرد املخزون بص –

 سجالت املخزون تفحص  –
ً
للتعرف على البنود غير املعتادة واملبالغ غير املتوقعة وغيرها من البنود بصورة أكثر تفصيال

 لغرض متابعتها؛

 تلك التقديرات تنفيذ املزيد من األعمال لتقويم مدى معقولية تقديرات اإلدارة واالجتهادات واالفتراضات التي تستند إليها. 

 .
ً
 زيادة حجم العينات أو تنفيذ اإلجراءات التحليلية على مستوى أكثر تفصيال

 :استخدام أساليب املراجعة بمساعدة الحاسب. ومثال ذلك 

 جمع املزيد من األدلة عن البيانات املوجودة في الحسابات املهمة أو في ملفات املعامالت اإللكترونية؛ –

 للمعامالت و  –
ً
 امللفات املحاسبية اإللكترونية؛تنفيذ اختبارات أكثر شموال

 اختيار عينة للمعامالت من امللفات اإللكترونية الرئيسية؛ –

 فرز معامالت ذات خصائص محددة؛ –

 من االقتصار على عينة. –
ً
 اختبار مجتمع العينة بالكامل بدال

 ملتعلقة باملبالغ املستحقة طلب الحصول على معلومات إضافية في املصادقات الخارجية. فعلى سبيل املثال، في املصادقات ا

التحصيل، قد يطلب املراجع املصادقة على التفاصيل الخاصة باتفاقيات البيع، بما في ذلك تاريخ االتفاقية وأي حقوق تتعلق 

برد املنتجات وشروط التسليم؛ ولكن ُينظر فيما إذا كان طلب الحصول على هذه املعلومات اإلضافية قد يؤخر زمن الرد على 

 صادقة بشكل كبير.طلب امل

  تغيير توقيت اإلجراءات األساس من تاريخ أولي إلى قرب نهاية الفترة. ولكن في حال وجود خطر تحريف أو تالعب متعمد، فإن

 إجراءات املراجعة املنفذة لتوسيع نطاق استنتاجات املراجعة لتشمل الفترة من تاريخ أولي حتى نهاية الفترة لن تكون فعالة.
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 املتعلقة بتجاوز اإلدارة املخاطر 

 االعتبارات مصدر الخطر

 معرفة قيود اليومية والتعديالت األخرى، وتحديدها واختبارها، بناًء على ما يلي: قيود اليومية

 فهم آلية التقرير املالي الخاصة باملنشأة وتصميم/تطبيق املنشأة للرقابة الداخلية؛ 

 :النظر في 

 التعديالت األخرى التي تنطوي على غش؛خصائص قيود اليومية أو  –

 ؛األخرى  خطر الغش تتعلق بفئات خاصة من قيود اليومية والتعديالتلوجود عوامل  –

 االستفسار من األفراد املشاركين في آلية التقرير املالي عن األنشطة غير املناسبة أو غير املعتادة. –

للتعرف على التحيزات املحتملة من جانب اإلدارة. وقد تشتمل اإلجراءات محددة االطالع على التقديرات التي تتعلق بمعامالت وأرصدة  تقديرات اإلدارة

 اإلضافية على ما يلي:

 إعادة النظر في التقديرات املوضوعة ككل؛ 

  املحاسبية املهمة التي تم إعدادها في الفترة السابقة؛إجراء فحص بأثر رجعي الجتهادات وافتراضات اإلدارة املتعلقة بالتقديرات 

 .في القوائم املالية 
ً
 جوهريا

ً
 تحديد ما إذا كان األثر التراكمي للتحيز في تقديرات اإلدارة يرقى ألن يكون تحريفا

 سار العمل الطبيعي. ويشمل هذا إجراء تقييم ملا يلي:خارج م تعتادة أو التي تماملالتوصل إلى فهم للمبرر التجاري للمعامالت املهمة غير  املعامالت املهمة

 تركيز اإلدارة على الحاجة إلى معالجة محاسبية معينة أكثر من تركيزها على األبعاد االقتصادية األساسية للمعاملة؛ 

 التعقيد بشكل أكثر من الالزم في الترتيبات املحيطة بتلك املعامالت؛ 

  طبيعة تلك املعامالت، واملحاسبة عنها، مع املكلفين بالحوكمة؛ما إذا كانت اإلدارة قد ناقشت 

  أو أطراف ال تمتلك الثروة أو القوة املالية الالزمة لدعم املعاملة 
ً
احتواء املعامالت على أطراف ذات عالقة لم يتم تحديدها سابقا

 ملراجعة؛قيد ادون مساعدة من املنشأة 

 لم يتم حص أو االعتماد السليم للمعامالت التي تنطوي على أطراف ذات عالقة قيام املكلفين بالحوكمة في املنشأة بالف

 ، بما في ذلك املنشآت ذات الغرض الخاص؛توحيدها

 .كفاية التوثيق 

املعامالت مع األطراف ذات 

 العالقة

 مباشر أو غير مباشر، من خالل:التوصل إلى فهم لعالقات العمل التي ربما تكون األطراف ذات العالقة قد أقامتها مع املنشأة بشكل 

 من اإلدارة واملكلفين بالحوكمة وإجراء مناقشات معهم؛ االستفسار 

 من الطرف ذي العالقة؛ االستفسار 

 الفحص املادي للعقود املهمة املبرمة مع الطرف ذي العالقة؛ 

  تجارية خارجية خاصة. بياناتإجراء بحث مناسب، على سبيل املثال من خالل شبكة اإلنترنت أو من خالل قواعد 

 وبناًء على نتائج ما سبق:

 التعرف على مخاطر التحريف الجوهري املرتبطة بالعالقات مع األطراف ذات العالقة، وتقييمها؛ 

  التعامل مع املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة التي يتم التعرف عليها خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة على أنها مصدر

 للمخاطر املهمة؛

 .تحديد مدى الحاجة إلى إجراءات املراجعة األساس التي تستجيب للمخاطر التي تم التعرف عليها 

تنفيذ اإلجراءات التحليلية األساس. والنظر في استخدام أساليب املراجعة بمساعدة الحاسب للتعرف على العالقات أو املعامالت التي  إثبات اإليرادات

 إيرادات غير معتادة أو غير متوقعة.تنطوي على 

د ذات الصلة )ضوابط القبول وشروط التسليم والدفع( وعلى عدم وجود اتفاقات جانبية و طلب املصادقة من العمالء على شروط العق

 )مثل منح العميل الحق في رد السلع عقب نهاية الفترة(.
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 خطر التحريفات في العرض واإلفصاح 9 /16

 إلطار التقرير املالي املنطبق. ونتيجة لذلك، 
ً
قد يلزم تصميم إجراءات خاصة لالستجابة على فقد تنشأ بعض املخاطر من عرض القوائم املالية واإلفصاحات الواردة فيها وفقا

 ملخاطر الناشئة.تلك انحو مناسب ل

 وتتناول هذه اإلجراءات ما إذا:

  وضة بطريقة تعكس التصنيف والوصف املناسب للمعلومات املالية؛كانت كل قائمة من القوائم املالية معر 

 وى القوائم املالية كان هيكل عرض القوائم املالية ومحتواها يشتمل على إفصاحات كافية عن األمور وحاالت عدم التأكد الجوهرية. ويشمل هذا شكل وترتيب ومحت

 املستخدمة(، وحجم التفصيل املقدم، وتصنيف البنود في القوائم، وأسس املبالغ املنصوص عليها؛واإليضاحات املرفقة بها )بما في ذلك املصطلحات 

  أو تتطابق مع السجالت املحاسبية التي تستند إليها، بما في ذلك  تتوافقكانت املعلومات الواردة في القوائم املالية 
ُ
اإلفصاحات، سواء تم الحصول  قتطابُ أو ق تواف

 من داخل أو خارج دفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ املساعدة؛ على تلك املعلومات

 كانت اإلفصاحات التي يتطلبها إطار التقرير املالي املنطبق )أو الضرورية للعرض العادل( قد تم إغفال ذكرها أو حجبها أو تحريفها؛ 

 جع في وقت التوقيع على تقرير املراجع.كانت اإلدارة قد أفصحت عن أمور معينة في ضوء الظروف والحقائق املعروفة للمرا 

 تحديد مدى اكتمال خطة املراجعة 10 /16

 على نحو مناسب. اآلتية العواملقبل الخلوص إلى استنتاج بشأن اكتمال املراجعة، ينظر املراجع فيما إذا كان قد تم تناول 

 1-16/10الشكل 

 الوصف نوع اإلجراء

هل تم التعامل مع جميع 

النسبية الجوانب ذات األهمية 

 في القوائم املالية؟

يتعين تصميم وتنفيذ إجراءات أساس لجميع فئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات ذات األهمية النسبية. وهذا بغض النظر 

 عن مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها.

هل توجد حاجة للحصول على 

 مصادقات خارجية؟

 ساس. ومن األمثلة املحتملة لذلك:املراجعة األ إجراءات ضمن لمصادقة الخارجية لُينظر فيما إذا كان يلزم تنفيذ إجراءات 

 األرصدة املصرفية؛ 

 املبالغ املستحقة التحصيل؛ 

 بنود املخزون واالستثمارات املحتفظ بها لدى أطراف ثالثة؛ 

 املبالغ املستحقة للمقرضين؛ 

 شروط االتفاقيات؛ 

 لعقود؛ا 

 .املعامالت بين املنشأة واألطراف األخرى 

 استخدام املصادقات الخارجية للتأكد من عدم وجود ظروف معينة. مثل عدم وجود "اتفاقات جانبية بشأن املبيعات" من 
ً
وقد يتم أيضا

 املمكن أن تؤثر على الفصل الزمني في اإليرادات.

هل يمكن استخدام األدلة التي 

في الفترات تم الحصول عليها 

 السابقة؟

بافتراض عدم تعلق األدلة بخطر مهم وانطباق ضوابط أخرى معينة )مثل عدم حدوث أي تغيير في أدوات الرقابة وعدم وجود عنصر 

لفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة إال مرة واحدة كل ثالث سنوات )انظر الجزء ا اختباريدوي مهم في عمل أداة الرقابة(، قد ال يلزم 

 للمزيد من املعلومات(. 10/5األول، الفصل 

هل توجد حاجة لالستعانة 

 بأحد الخبراء؟

 هل من الضروري االستعانة بخبير في مجال آخر خالف املحاسبة أو املراجعة للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة؟

هل تم التعامل مع آلية إقفال 

 القوائم املالية؟

 اإلجراءات األساس التالية فيما يتعلق بآلية إقفال القوائم املالية:يتعين تنفيذ 

 مضاهاة أو مطابقة القوائم املالية بالسجالت املحاسبية األساسية؛ 

 .التحقق من قيود اليومية الجوهرية والتعديالت األخرى التي تمت أثناء إعداد القوائم املالية 
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 الوصف نوع اإلجراء

هل تمت مواجهة املخاطر 

 املهمة؟

ضاف إليها اختبارات ألدوات تم تقييمه فيما يخص كل خطر 
ُ
بأنه مهم، يتعين على املراجع تصميم وتنفيذ إجراءات أساس )ربما ت

 الرقابة(. وال يمكن استخدام اإلجراءات التحليلية األساس وحدها ولكن يتم استكمالها باختبارات للتفاصيل.

 في الفترة الحالية.تلك طبقة على خطر مهم، يتعين على املراجع اختبار أدوات الرقابة وعند االعتماد على أدوات الرقابة الداخلية امل

هل تم تحديث األدلة التي تم 

الحصول عليها من اختبار تم 

 إجراؤه في تاريخ أولي؟

 يتم تحديث اإلجراءات األساس التي تم تنفيذها في تاريخ أولي عن طريق تغطية الفترة املتبقية. ويشمل هذا:

 تنفيذ إجراءات أساس مقترنة باختبارات ألدوات الرقابة فيما يخص الفترة املتخللة؛ أو 

  لتمديد نطاق استنتاجات املراجعة لتشمل الفترة من التاريخ األولي حتى 
ً
 معقوال

ً
تنفيذ إجراءات أساس إضافية توفر أساسا

 نهاية الفترة.

هل تمت مواجهة مخاطر الغش 

 املحتملة؟

 نزعة الشك املنهي وإدخال عنصر املفاجأة في تصميم إجراءات الرقابة وما إلى ذلك. تشديدعلى سبيل املثال، 

 (16/8)انظر الجزء الثاني، الفصل 

 توثيق االستجابات العامة وخطط املراجعة التفصيلية 11 /16

، يمكن توثيق االستجابات العامة في مستند قائم بذاته، أو 
ً
 ضمن االستراتيجية العامة للمراجعة.على نحو أكثر شيوعا

. ثم يمكن توفير مساحة لتسجيل التي يتم التعامل معهاويتم توثيق الخطة التفصيلية في الغالب في صورة برنامج للمراجعة يوضح طبيعة ومدى اإلجراءات واإلقرارات 

 صل إليها.التفاصيل الخاصة باألشخاص املسؤولين عن تنفيذ كل خطوة والنتائج التي يتم التو 

 

 اإلبالغ بخطة املراجعة 12 /16

ة بعض التفاصيل املسؤولية الكاملة عن االستراتيجية العامة للمراجعة واالستجابات العامة وخطة املراجعة. ولكن من املفيد في الكثير من األحيان مناقش يتحمل املراجع

إجراءات معينة وتيسير  اتلتنسيق بين توقيتالخاصة بخطة املراجعة التفصيلية )مثل التوقيت( مع اإلدارة. وتؤدي هذه املناقشات في الغالب إلى تغييرات طفيفة في الخطة ل

 تنفيذها.

 
 
ناق

ُ
 لطلب اإلدارة. فهذه الطلبات قد ش مع اإلدارة األموُر وال ت

ً
تقّوض  املتعلقة بطبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات املخطط لها بالتفصيل، وال يتم تغييرها أو تقليصها استجابة

 على النطاق.
ً
 من فاعلية املراجعة، وتزيد من إمكانية التنبؤ بإجراءات املراجعة، وقد تشكل قيدا

لالطالع على قائمة بهذه األمور( وتهدف  5/3من األمور التي يتعين على املراجع إبالغ املكلفين بالحوكمة بها. )راجع الجزء الثاني، الفصل  ( على عدد260وينص معيار املراجعة )

 هذه املتطلبات إلى ضمان فاعلية االتصال املتبادل بين املراجع واإلدارة واملكلفين بالحوكمة.

 

 نقاط يلزم مراعاتها

 التوقيت

 ُينظر فيما إذا كان يمكن تنفيذ بعض إجراءات املراجعة اإلضافية املخطط لها في نفس الوقت مع إجراءات تقييم املخاطر.

 تغيير الخطة

الحصول عليها، يتم تحديث االستراتيجية العامة وخطة املراجعة مع ذكر في حال ضرورة تعديل اإلجراءات املخطط لها نتيجة ألدلة املراجعة أو املعلومات األخرى التي تم 

 أسباب التغيير.

 الفحص

 قبل االنتهاء من املراجعة. فحصهايلزم التأكد من أن إجراءات املراجعة وأوراق العمل املتعلقة بها قد تم توقيعها وتأريخها ممن قام بإعدادها و 
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 خطة املراجعة املستجيبة للمخاطر -دراسات الحالة  13 /16

 لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".

 دراسات الحالة االعتبارات وإجراءات املراجعة املمكنة التي قد يتم استخدامها عند وضع خطة التالية لمثلة األ توضح 
ً
املراجعة التفصيلية للمبالغ املستحقة التحصيل. ونظرا

رف عليها أثناء مرحلة ألن الغرض من خطة املراجعة هو تخفيض خطر التحريف الجوهري إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، فمن املهم تفحص املخاطر التي تم التع

 حصيل/املقبوضات.تقييم املخاطر فيما يخص دورة اإليرادات/املبالغ املستحقة الت

  

 نقاط يلزم مراعاتها

/أو طلب أي جعين النظر في إطالع اإلدارة بشكل دوري ومنتظم على مستجدات العمل إلبالغها بأي نتائج أولية و/أو طلب الحصول على أي وثائق إضافية وينبغي على املرا

 دعم مطلوب و/أو مناقشة غير ذلك من القضايا.

 إبالغ اإلدارة واملكلفين بالحوكمة بأي تغييرات مهمة في خطة املراجعة
ً
 .وينبغي أيضا
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  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 لتقييم املخاطر الوارد في الفصل 
ً
 من الجزء الثاني "ختام مرحلة تقييم املخاطر"، كانت املخاطر التي تم تقييمها: 14/6طبقا

 التقييم العام للمخاطر على مستوى القوائم املالية 

 )مرتفع أو متوسط أو منخفض(

 منخفض

 ع و د.ت ا )االكتمال، الدقة/التقويم، الوجود، العرض( اإلقرارات

 منخفض متوسط منخفض منخفض )مرتفع أو متوسط أو منخفض( تقييم املخاطر على مستوى اإلقرارات

 ال يوجد .في املخاطر التي تم تقييمها التغييرات عن الفترة السابقة

 املستحقة التحصيل:راجعة املبالغ ملخطة الأسئلة ُينظر فيها عند وضع 

 االستجابة اعتبارات التخطيط

هل توجد إقرارات ال يمكن التعامل معها باستخدام االختبارات األساس  .1

 بمفردها؟

اكتمال املبيعات من خالل مزيج من اختبارات أدوات الرقابة إقرار سيتم التعامل مع 

 واإلجراءات التحليلية.

املبيعات عبر اإلنترنت في النمو، فقد يلزم ملحوظة للسنة القادمة، إذا استمرت 

تنفيذ اختبارات إضافية ألدوات الرقابة بسبب عدم توفر وثائق ورقية لتتبع 

 املعامالت.

أدوات الرقابة الداخلية املطبقة على يمكن االعتماد على أن هل من املتوقع  .2

يمكن في حال توقع ذلك، هل  فئات املعامالت/آليات العمل ذات العالقة؟

اختبار أدوات الرقابة للحد من الحاجة إلى تنفيذ إجراءات أساس أخرى أو 

 تقليص نطاقها؟

طر اخيمكن استخدام اختبارات أدوات الرقابة للحد من مستوى تخفيض امل

املطلوب تحقيقه من اإلجراءات األساس األخرى )املصادقات( في املبالغ املستحقة 

 من إمكانية االعتماد على عمل أدوات الرقابة، التحصيل. ولكننا غير متأكدين 
ً
تماما

ستخدم إال اإلجراءات األساس.  ولذلك فلن يُ

هل تتوفر إجراءات تحليلية أساس تحد من الحاجة إلى تنفيذ إجراءات  .3

 املراجعة األخرى أو تقلص من نطاقها؟

 ال.

ة إضافية دخال عنصر املفاجأة أو تنفيذ إجراءات مراجعإل هل توجد حاجة  . 4

 )على سبيل املثال ملواجهة الغش أو املخاطر أو ما إلى ذلك(؟

سيتم تنفيذ بعض إجراءات املراجعة املوّسعة ملواجهة املخاطر التي تم التعرف عليها 

 فيما يخص تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة.

 هل توجد مخاطر مهمة  .5
ً
 خاصا

ً
)الجزء الثاني، الفصل التاسع( فيما يتعلق  توجد بعض مخاطر الغش املحتملة ؟تتطلب اهتماما

وسيتم مواجهة تلك املخاطر عن طريق تنفيذ اختبارات أساس  بإثبات اإليرادات.

 للتفاصيل مصممة على نحو مناسب.

عد تقويم املبالغ املستحقة التحصيل أحد املخاطر الخاصة التي   ويُ
ً
تتطلب اهتماما

 
ً
 لمدفوعات الالحقة.. وسيتم إجراء تحليل وتفحص إضافي لخاصا

والتي تكون قد لم يتم اإلفصاح عنها التي عامالت املويلزم االنتباه طوال املراجعة إلى 

 تمت مع أطراف ذات عالقة خارج مسار العمل الطبيعي.

منخفض بدرجة يمكن قبولها فيما يخص اإلقرارات بناًء على الحكم املنهي للمراجع، يتعين تنفيذ مزيج مناسب من اإلجراءات لتخفيض مخاطر التحريف الجوهري إلى مستوى 

 الغ املستحقة التحصيل.ذات الصلة )املنطبقة على رصيد املبالغ املستحقة التحصيل(. وفيما يلي مثال الستجابات املراجعة ملستوى تقييم املخاطر املتعلقة باملب
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 ملخص استجابات املراجعة املقترحة

 ع و د.ت ا أسفل ا، د.ت، و، ع()ضع عالمة في الخانات املناسبة 

 X X X X حسابات واإلفصاحات ذات األهمية النسبيةالجميع فئات املعامالت وأرصدة  -أ. اختبارات أساس للتفاصيل 

 مصممة بما يناسب مخاطر وإفصاحات خاصة -ب. اختبارات أساس للتفاصيل 

 )اختيار العينات، الغش، املخاطر املهمة، إلى آخره(

   X 

، إلى آخره(ج. إجراءات تحليلية أساس 
ً
  X   )البراهين إجماال

    X )الفاعلية التشغيلية( د. اختبارات أدوات الرقابة

بناًء على الحكم املنهي، هل اإلجراءات املوضحة أعاله كافية ملواجهة املخاطر التي تم تقييمها؟ )نعم/ال( في حال اإلجابة بال، 

 ُيرجى التوضيح أدناه.

 نعم نعم نعم نعم

     مالحظات:

 من الجزء الثاني على نموذج لبرنامج مراجعة يستجيب للمخاطر التي تم التعرف عليها. 17/7تحتوي دراسات الحالة في الفصل 
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  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 لتقييم املخاطر الوارد في الفصل 
ً
 من الجزء الثاني "ختام مرحلة تقييم املخاطر"، كانت املخاطر التي تم تقييمها:   14/6طبقا

 التقييم العام للمخاطر على مستوى القوائم املالية 

 )مرتفع أو متوسط أو منخفض(

 متوسط

 

 ع و د.ت ا )االكتمال، الدقة/التقويم، الوجود، العرض( اإلقرارات

 منخفض متوسط متوسط منخفض )مرتفع أو متوسط أو منخفض( تقييم املخاطر على مستوى اإلقرارات

  .في املخاطر التي تم تقييمها التغييرات عن الفترة السابقة

 ارتفاع املخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة واحتمال الغش بسبب غياب السيد راج.

 راجعة املبالغ املستحقة التحصيل:ملخطة الأسئلة ُينظر فيها عند وضع 

 االستجابة اعتبارات التخطيط

هل توجد إقرارات ال يمكن التعامل معها باستخدام االختبارات األساس  .1

 بمفردها؟

 ال

على أدوات الرقابة الداخلية املطبقة على أن يمكن االعتماد هل من املتوقع  .2

في حال توقع ذلك، هل يمكن  املعامالت/آليات العمل ذات العالقة؟فئات 

اختبار أدوات الرقابة للحد من الحاجة إلى تنفيذ إجراءات أساس أخرى أو 

 تقليص نطاقها؟

بسبب صغر حجم الشركة، توجد أدوات رقابة محدودة. ولقد توصلنا إلى فهم 

 ولن نعتمد عليها.للرقابة الداخلية، ولكننا لن نختبر أدوات الرقابة 

هل تتوفر إجراءات تحليلية أساس تحد من الحاجة إلى تنفيذ إجراءات املراجعة  .3

 األخرى أو تقلص من نطاقها؟

اكتمال املبيعات عن طريق مزيج من اإلجراءات التحليلية  إقرارسيتم التعامل مع 

 األساس واختبارات التفاصيل.

تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية دخال عنصر املفاجأة أو إل هل توجد حاجة  .4

 )على سبيل املثال ملواجهة الغش أو املخاطر أو ما إلى ذلك(؟

، ألن رصيد املبالغ املستحقة التحصيل في نهاية السنة يتعلق 
ً
 باألساسليس ضروريا

 بشركة دفتا.

 هل توجد مخاطر مهمة  .5
ً
 خاصا

ً
اإليرادات أو الغش من خالل  سيتم مواجهة احتمالية عدم االتساق في إثبات ؟تتطلب اهتماما

 اختبارات أساس للتفاصيل مصممة على نحو مناسب.

والتي تكون قد لم يتم اإلفصاح عنها التي عامالت املويلزم االنتباه طوال املراجعة إلى 

 تمت مع أطراف ذات عالقة خارج مسار العمل الطبيعي.

 املتعلقة باملبالغ املستحقة التحصيل. وفيما يلي مثال الستجابات املراجعة ملستوى تقييم املخاطر

 ملخص استجابات املراجعة املقترحة

 ع و د.ت ا )ضع عالمة في الخانات املناسبة أسفل ا، د.ت، و، ع(

  X X X حسابات واإلفصاحات ذات األهمية النسبيةالجميع فئات املعامالت وأرصدة  -أ. اختبارات أساس للتفاصيل 

 X X X X )اختيار العينات، الغش، املخاطر املهمة، إلى آخره( مصممة بما يناسب مخاطر خاصة -للتفاصيل ب. اختبارات أساس 

، إلى آخره(ج. إجراءات تحليلية أساس 
ً
  X   )البراهين إجماال

     )الفاعلية التشغيلية( د. اختبارات أدوات الرقابة

أعاله كافية ملواجهة املخاطر التي تم تقييمها؟ )نعم/ال( في حال اإلجابة بال، بناًء على الحكم املنهي، هل اإلجراءات املوضحة 

 ُيرجى التوضيح أدناه.

 نعم نعم نعم نعم

     ال يوجد مالحظات:

  من الجزء الثاني على نموذج لبرنامج مراجعة يستجيب للمخاطر التي تم التعرف عليها. 17/7تحتوي دراسات الحالة في الفصل 
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 530، 500، 330 إرشادات بشأن تحديد مدى االختبارات الالزمة لالستجابة ملخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها.

 

  1-17/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300التخطيط )معيار املراجعة ) . ُيعد2

  

تصميم االستجابات العامة وإجراءات 
 املراجعة اإلضافية

تطوير االستجابات املناسبة 

ملخاطر التحريف الجوهري التي 

 تم تقييمها

 تحديث االستراتيجية العامة

 االستجابات العامة

خطة املراجعة التي تربط مخاطر التحريف 
 الجوهري املقيمة بإجراءات املراجعة اإلضافية

تنفيذ االستجابات ملخاطر التحريف 
 املقيمةالجوهري 

تخفيض خطر املراجعة إلى 

مستوى منخفض بدرجة يمكن 

 قبولها

 األعمال التي تم تنفيذها
 نتائج املراجعة

 اإلشراف على املوظفين
 فحص أوراق العمل
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 إذا حصل املراجع على أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة خالل فترة أولية، فيجب عليه أن يقوم بما يلي: 330/12

 بشأن التغييرات املهمة التي طرأت على تلك األدوات بعد الفترة األولية؛ أن يحصل على أدلة مراجعة (أ)

 (34، أ33أن يحدد أدلة املراجعة اإلضافية التي سيتم الحصول عليها للفترة املتبقية. )راجع: الفقرتين أ (ب)

املناسب استخدام أدلة املراجعة التي تم الحصول يجب على املراجع أن يأخذ في الحسبان االعتبارات أدناه عند تقرير ما إذا كان من  330/13

، فعند تحديده لطول الفترة الزمني
ً
ة عليها في عمليات املراجعة السابقة بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة، وإذا كان ذلك مناسبا

 التي يمكن أن تنقض ي قبل إعادة اختبار أداة رقابة معينة:

 األخرى، بما في ذلك بيئة الرقابة، ومتابعة املنشأة ألدوات الرقابة، وآلية املنشأة لتقييم املخاطر؛فاعلية عناصر الرقابة الداخلية  (أ)

 املخاطر الناشئة عن خصائص الرقابة، بما في ذلك ما إذا كانت يدوية أو آلية؛ (ب)

 فاعلية أدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات؛ (ج)

ي ذلك طبيعة ومدى االنحرافات املالحظة في تطبيق الرقابة في املراجعات السابقة، وما فاعلية الرقابة وتطبيق املنشأة لها، بما ف (د)

 إذا كانت قد حدثت تغييرات في املوظفين تؤثر بشكل كبير على تطبيق الرقابة؛

 بسبب الظروف املتغيرة؛ (ه)
ً
 ما إذا كان عدم التغيير في أداة رقابة معينة ُيشكل خطرا

 (35االعتماد على الرقابة. )راجع: الفقرة أمخاطر التحريف الجوهري ومدى  (و)

إذا كان املراجع يخطط الستخدام أدلة مراجعة تم الحصول عليها من عملية مراجعة سابقة بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات رقابة  330/14

ما إذا كانت قد حدثت معينة، فيجب عليه التحقق من استمرار مالءمة تلك األدلة عن طريق الحصول على أدلة مراجعة بشأن 

تغييرات مهمة في أدوات الرقابة تلك بعد املراجعة السابقة. ويجب على املراجع الحصول على أدلة املراجعة تلك بإجراء استفسارات إلى 

 جانب املالحظة أو الفحص املادي، لتأكيد فهمه لتلك األدوات الرقابية املحددة، مع وجوب قيامه بما يلي:

قابة في املراجعة الحالية، إذا حدثت تغييرات تؤثر على استمرار مالءمة أدلة املراجعة املستمرة من املراجعة اختبار أدوات الر  (أ)

 (36السابقة. )راجع: الفقرة أ

إذا لم تحدث مثل تلك التغييرات، فيجب على املراجع اختبار أدوات الرقابة مرة واحدة على األقل كل ثالث عمليات مراجعة، كما  (ب)

ختبار بعض أدوات الرقابة في كل عملية مراجعة لتفادي احتمال اختبار جميع أدوات الرقابة التي ينوي املراجع يجب عليه ا

 (39أ–37االعتماد عليها في فترة مراجعة واحدة دون اختبار أدوات الرقابة في فترتي املراجعة التاليتين. )راجع: الفقرات أ

 للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه:ألغراض معايير املراجعة، تكون  530/5

من البنود داخل مجتمع عينة ذي أهمية  %100العينات في املراجعة )اختيار العينة(: تطبيق إجراءات املراجعة على أقل من  (أ)

عن  للمراجعة، بحيث يتاح لجميع وحدات العينة فرصة الختيارها، بهدف توفير أساس معقول للمراجع الستخالص استنتاجاته

 مجتمع العينة بالكامل.

 مجتمع العينة: املجموعة الكاملة من البيانات التي يتم اختيار عينة منها، ويأمل املراجع في استخالص استنتاجات بشأنها. (ب)

خطر العينة: خطر أن استنتاجات املراجع املبنية على عينة ما قد تختلف عن االستنتاجات التي كان سيتم التوصل إليها فيما لو  (ج)

 م إخضاع مجتمع العينة بالكامل لنفس إجراءات املراجعة. ويمكن أن يؤدي خطر العينة إلى نوعين من االستنتاجات الخاطئة:ت

، أو في حالة اختبار التفاصيل،  (1)
ً
في حالة اختبار أدوات الرقابة، استنتاج أن أدوات الرقابة أكثر فاعلية مما هي عليه فعليا

 رغم وجوده في الواقع.استنتاج عدم وجود تحريف جوهري 

ويهتم املراجع بشكل أساس ي بهذا النوع من االستنتاجات الخاطئة، ألنها تؤثر على فاعلية املراجعة ومن املرجح أن تؤدي إلى  

 رأي مراجعة غير مناسب.

، أو في حالة ا (2)
ً
ختبار التفاصيل، في حالة اختبار أدوات الرقابة، استنتاج أن أدوات الرقابة أقل فاعلية مما هي عليه فعليا

استنتاج وجود تحريف جوهري رغم عدم وجوده في الواقع. ويؤثر هذا النوع من االستنتاج الخاطئ على كفاءة املراجعة، ألنه 

 يؤدي عادة إلى تأدية أعمال إضافية إلثبات أن االستنتاجات األولية كانت غير صحيحة.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 (1خطر غير مرتبط بالعينة: خطر توصل املراجع إلى استنتاج خاطئ ألي سبب غير متعلق بخطر العينة. )راجع: الفقرة أ (د) ()تابع 530/5

 حالة شاذة: تحريف أو انحراف ال يمثل بشكل جلّي التحريفات أو االنحرافات املوجودة في مجتمع العينة. (ه)

 (2ع العينة. )راجع: الفقرة أوحدة العينة: البنود الفردية التي يتألف منها مجتم (و)

 االختيار اإلحصائي للعينة: منهج الختيار العينة يتميز بالخصائص اآلتية: (ز)

 االختيار العشوائي لبنود العينة؛ (1)

 استخدام نظرية االحتماالت لتقويم نتائج العينة، بما في ذلك قياس خطر العينة. (2)

 غير إحصائّي للعينة.2و)( 1وُيعد منهج اختيار العينة الذي ال يتصف بالخاصيتين )
ً
 ( اختيارا

التقسيم الطبقي: آلية تقسيم مجتمع العينة إلى مجتمعات فرعية، كل منها عبارة عن مجموعة تتألف من وحدات عينة ذات  (ح)

 القيمة النقدية(.
ً
 خصائص متماثلة )غالبا

لتأكيد بشأن عدم تجاوز التحريف تحريف يمكن تحمله: مبلغ نقدي يحدده املراجع ويسعى أن يحصل على مستوى مناسب من ا (ط)

 (3الفعلي في مجتمع العينة لهذا املبلغ النقدي الذي حدده. )راجع: الفقرة أ

معدل انحراف يمكن تحمله: معدل انحراف عن إجراءات الرقابة الداخلية املقررة، يحدده املراجع ويسعى أن يحصل على مستوى  (ي)

 ي لالنحراف في مجتمع العينة لهذا املعدل الذي حدده.مناسب من التأكيد بشأن عدم تجاوز املعدل الفعل

 نظرة عامة 1 /17

 قد يتم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن طريق اختيار والتحقق مما يلي.

 1-17/1الشكل 

 اختيار والتحقق من

 مناسب عندما: جميع البنود )التحقق التام(

  من البنود عالية القيمة؛ عدد صغيرمن مجتمع العينة  يتكون 

 يوجد خطر مهم وال توفر الوسائل األخرى ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة؛ 

  يمكن استخدام أساليب املراجعة بمساعدة الحاسب في املجتمعات الكبيرة إلجراء اختبارات إلكترونية للعمليات الحسابية أو

 غيرها من العمليات املتكررة.

 ملا يلي:مناسب  بنود معينة

 البنود عالية القيمة أو البنود الرئيسية التي قد تؤدي كل منها على حدة إلى تحريف جوهري؛ 

 جميع البنود التي تزيد عن قيمة معينة؛ 

 أي بنود أو إفصاحات غير معتادة أو حساسة في القوائم املالية؛ 

 أي بنود معرضة بدرجة كبيرة للتحريف؛ 

 ور مثل طبيعة املنشأة وطبيعة املعامالت والرقابة الداخلية؛البنود التي ستوفر معلومات عن أم 

  الختبار عمل أنشطة رقابة معينة.التي سيتم استخدامها البنود 

تمثيلية من يناسب التوصل إلى استنتاج بشأن مجموعة كاملة من البيانات )مجتمع العينة( عن طريق اختيار والتحقق من عينة بنود  عينة بنود تمثيلية من املجتمع

 داخل مجتمع العينة.

ن استخدام العينات املراجع  
ّ
من الحصول على أدلة مراجعة، وتقويمها، بشأن خصائص محددة. وقد يتم تحديد حجم العينة  ويمك

 باستخدام طرق إحصائية أو غير إحصائية.

 في ظروف معينة. يعتمد القرار املتعلق باملنهج الذي سيتم استخدامه على الظروف القائمة. وقد يكون 
ً
 تطبيق أي من الوسائل املذكورة أعاله، أو مجموعة منها، مناسبا

 املخاطر املتعلقة بأحد اإلقرارات عدة مزايا موضحة في الشكل أدناه.الالزم في خفيض حقيق التالطريقة األكثر كفاءة لتلتكون هي املعاينة ويحقق اختيار 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 2-17/1الشكل 

 الفوائد

 إمكانية استنباط استنتاجات سليمة. إن هدف املراجع هو تخفيض املخاطر إلى مستوى معقول وليس الوصول إلى يقين مطلق. التمثيليةاستخدام العينات 

 إمكانية الجمع بين النتائج ونتائج االختبارات األخرى.

 من مصدر آخر لتخفيض املخاطر بدرجة أكبر.يمكن تأييد األدلة التي تم الحصول عليها من أحد املصادر باألدلة التي تم الحصول عليها 

.
ً
. على سبيل املثال، املعامالت غير املسجلة لن يتم اكتشافها أبدا

ً
 مطلقا

ً
 التحقق من جميع البيانات لن يوفر يقينا

 جميع األدلة الداعمة.من توفير التكاليف. ستترتب تكاليف باهظة على التحقق من كل قيد في السجالت املحاسبية و 

 على مدى االختبارات واستخدام أساليب املعاينة.املاثل الفصل العاشر من الجزء األول طبيعة واستخدام إجراءات املراجعة اإلضافية. ويركز الفصل يتناول 

 أساليب املعاينة

مع )مثل معامالت البيع أو أرصدة املبالغ املستحقة التحصيل( ال يلزم اختيار املعاينة كإجراء مراجعة ولكن في حال استخدامها فإن جميع وحدات العينة املوجودة في املجت

 يلزم أن تحظى بفرصة الختيارها. وهذا ضروري لتمكين املراجع من استنباط استنتاجات معقولة بشأن مجتمع العينة بأكمله.

 خطر  %100وفي أية عينة تقل عن 
ً
وهذا التحريف قد يتجاوز مستوى التحريف أو االنحراف الذي يمكن  اتتحريفأحد الحتمال عدم التعرف على ال من املجتمع، يوجد دائما

الل حسن التخطيط تحمله. وُيسمى هذا خطر العينة. ويمكن تخفيض خطر العينة عن طريق زيادة حجم العينة، فيما يمكن تخفيض الخطر غير املرتبط بالعينة من خ

 لالرتباط واإلشراف عليه وفحصه.

 نات يشيع استخدامهما في املراجعة، كما هو موضح أدناه.ويوجد منهجان الختيار العي

 3-17/1الشكل 

 سمات العينات

( الختياره. االختيار اإلحصائي للعينة
ً
 يتم اختيار العينة على أساس عشوائي. ويعني هذا أن لكل بند ضمن مجتمع العينة فرصة معروفة )مناسبة إحصائيا

. ويمكن استخدام نظرية االحتماالت لتقويم نتائج العينة، بما في ذلك قياس خطر العينة. تعميميمكن 
ً
 النتائج حسابيا

االختيار غير اإلحصائي أو 

 االجتهادي للعينة

 منهج الختيار العينات ال يتسم بالخصائص املوضحة أعاله الخاصة باالختيار اإلحصائي للعينات.

 املراجع معدل االنحراف املقبول الذي يمكن تحمله )االستثناءات(.عند تحديد حجم العينة، يحدد 

 اإلجراءات األساس 

على الترتيب(. ويتم تعيين يتم تعيين األهمية النسبية للتنفيذ )سواًء الكلية أو لبند خاص( بما يتناسب مع األهمية النسبية الكلية )سواًء الكلية أو لبند خاص، 

ه بما يتناسب مع األهمية النسبية للتنفيذ )سواًء الكلية أو لبند خاص، حسب مقتض ى الحال(. وكلما ارتفع مستوى التحريف مستوى التحريف الذي يمكن تحمل

تحمله  الذي يمكن تحمله، قل حجم العينة. وكلما انخفض مستوى التحريف الذي يمكن تحمله، زاد حجم العينة. وُيالحظ أن مستوى التحريف الذي يمكن

 لب هو نفس األهمية النسبية للتنفيذ.سيكون في الغا

 اختبارات أدوات الرقابة 

، بما ال يسمح في الغالب بحدوث أي 
ً
 جدا

ً
انحرافات أو ربما فيما يخص اختبارات أدوات الرقابة، من املرجح أن يكون معدل االنحراف الذي يمكن تحمله صغيرا

. وعليه، فإنه لن يتم استخدام هذه االختبارات إال إذا كان اأدوات الرقابة من عدمهعمل  فاعليةانحراف واحد فقط. وتوفر اختبارات أدوات الرقابة أدلة بشأن 

 هناك توقع بإمكانية االعتماد على عمل أداة الرقابة.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 استخدام العينات 2 /17

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

سحب منه العينة. عند تصميم عينة املراجعة، يجب على املراجع أن يراعي  530/6
ُ
الغرض من إجراء املراجعة وخصائص املجتمع الذي ست

 (9أ–4)راجع: الفقرات أ

، 10يجب على املراجع أن يحدد العينة بحجم يكفي لتخفيض خطر العينة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها. )راجع: الفقرتين أ 530/7

 (11أ

 (13، أ12بحيث ُيتاح لكل وحدة عينة في املجتمع فرصة الختيارها. )راجع: الفقرتين أيجب على املراجع اختيار بنود العينة  530/8

 يجب على املراجع تنفيذ إجراءات مراجعة، مناسبة للغرض منها، على كل بند تم اختياره. 530/9

ختار، فيجب على املراجع تنفيذ  530/10
ُ
 (14اإلجراء على بند بديل. )راجع: الفقرة أإذا كان إجراء املراجعة غير قابل للتطبيق على البند امل

ختارة، فيجب عليه  530/11
ُ
صممة أو إجراءات بديلة مناسبة على أحد البنود امل

ُ
 على تطبيق إجراءات املراجعة امل

ً
إذا لم يكن املراجع قادرا

ة، أو على أنه تحريف، في حال اختبارات معاملة هذا البند على أنه انحراف عن أداة الرقابة املحددة، في حال اختبارات أدوات الرقاب

 (16، أ15التفاصيل. )راجع: الفقرتين أ

ّم تأثيرها املحتمل على الغرض من إجراء  530/12 يجب على املراجع أن يتحقق من طبيعة وسبب أي انحرافات أو تحريفات تم تحديدها، وأن ُيقوِّ

 (17أاملراجعة وعلى مجاالت املراجعة األخرى. )راجع: الفقرة 

كتشف في العينة ُيعد حالة شاذة، فيجب عليه التوصل إلى  530/13
ُ
في الظروف النادرة للغاية عندما يرى املراجع أن التحريف أو االنحراف امل

درجة عالية من التأكد بأن ذلك التحريف أو االنحراف ال يمثل مجتمع العينة. ويجب على املراجع التوصل إلى هذه الدرجة العالية من 

التأكد عن طريق تنفيذ املزيد من إجراءات املراجعة للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بأن التحريف أو االنحراف ال 

 يؤثر على باقي مجتمع العينة.

شفت في العينة على مجتمع العينة. )راجع:  530/14
ُ
 (20أ–18الفقرات أالختبارات التفاصيل، يجب على املراجع تعميم التحريفات التي اكت

 يجب على املراجع تقويم: 530/15

 (22، أ21نتائج العينة؛ )راجع: الفقرتين أ )أ(

 لالستنتاجات بشأن مجتمع العينة الذي تم اختباره. )راجع:  )ب(
ً
 معقوال

ً
ما إذا كان استخدام العينات في املراجعة قد وفر أساسا

 (23الفقرة أ

 بناء األساس

 ويقوم بتوثيقها. اآلتيةعند النظر في األساليب اإلحصائية أو غير اإلحصائية الختيار العينات، يتناول املراجع األمور 
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 التعامل معها.نقطة البداية لتصميم االختبارات هي تحديد الغرض من االختبار واإلقرارات التي سيتم  الغرض من االختبار؟

كل إقرار سيتم التعامل معه، وما املصدر الثانوي؟ وسيساعد هذا التمييز في ضمان توجيه جهود فيما يخص ما املصدر الرئيس ي لألدلة  املصدر الرئيس ي لألدلة؟

 املراجعة في االتجاه الصحيح.

الفترات السابقة؟ ُينظر في فاعلية االختبار، ووجود خالل كيف كانت التجارب السابقة )إن وجدت( في تنفيذ االختبارات املماثلة  التجارب السابقة؟

 .معهااالنحرافات )األخطاء(، إن وجدت، التي تم العثور عليها في العينات املختارة، والتصرف 
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 املالحظات عوامل يلزم مراعاتها

نة  ي سيتم اختبارهذاليتم التأكد من أن مجتمع البنود  ما هو مجتمع العينة؟ ضمَّ
ُ
مناسب لتحقيق أهداف االختبار. فاملعاينة لن تتعرف على البنود غير امل

بالفعل في مجتمع العينة أو لن تقوم باختبارها. وعلى سبيل املثال، قد يتم استخدام عينة من أرصدة املبالغ املستحقة التحصيل الختبار 

 الختبار اكتمال املبالغ املستحقة التحصيل. وجود تلك املبالغ، ولكن مجتمع العينة ذلك
ً
 لن يكون مناسبا

 في حجم مجتمع العينة. وفي بعض الحاالت، ال يجوز استنباط استنتاج إحصائي إذا كان مجتمع العينة أصغر من أن تؤخذ 
ً
وُينظر أيضا

 عينة منه.

ما وحدة العينة التي سيتم 

 استخدامها؟

. وسيحدد هذا القرار البنود التي سيتم اختيارها لالختبار. ومن أمثلة ذلك التعامل معهرار الذي سيتم ُينظر في الغرض من االختبار واإلق

 فواتير املبيعات وأوامر البيع وأرصدة حسابات العمالء.

يمكن استنباط االستنتاجات اإلحصائية من العينات اإلحصائية. واالستنتاجات املستندة إلى الحكم املنهي يمكن استنباطها من العينات  ؟ةأو غير إحصائي ةإحصائي

ستخدم العينات غير اإلحصائية في الغالب مع إجراءات مراجعة أخرى 
ُ
 نفس اإلقرار. تتعامل معاالجتهادية غير اإلحصائية. وت

 تحديد ما ُيعد 
ً
افا   انحر

ً
د أيضا حدَّ

ُ
. وت

ً
 إلى إهدار وقت املوظفين في تفحص استثناءات بسيطة قد ال تشكل انحرافا

ً
 سيؤدي عدم التحديد السليم ملا ُيعد انحرافا

 الطريقة التي سيتابع بها موظفو املراجعة أسباب االنحرافات التي يتم العثور عليها واآلثار املترتبة عليها.

بنود  هل يلزم استبعاد أي

 عالية القيمة؟

التي  ةفي حال وجود معامالت أو أرصدة كبيرة ضمن مجتمع العينة يمكن تقويمها بشكل منفصل، فقد يؤدي ذلك إلى صغر حجم العين

 يتم أخذها من البنود املتبقية في مجتمع العينة. وفي بعض الحاالت، قد تكون األدلة التي يتم الحصول عليها من اختبار املعامالت أو

 األرصدة الكبيرة كافية لالستغناء عن إجراء املعاينة بالكلية.

استخدام أساليب املراجعة 

 بمساعدة الحاسب

من  %100هل توفر أساليب املراجعة بمساعدة الحاسب نتيجة أفضل أو أكثر كفاءة؟ فيما يخص العديد من االختبارات، يمكن اختبار 

 من اختبار عينة فقط(، ويمكن إعداد تقارير مخصصة تحدد البنود مجتمع العينة عن طريق أساليب املراجعة 
ً
بمساعدة الحاسب )بدال

 غير املعتادة لغرض متابعتها.

هل يمكن إجراء أي تقسيم 

 طبقي؟

زة.  ُينظر فيما إذا كان من املمكن إجراء تقسيم طبقي ملجتمع العينة عن طريق تقسيمه إلى مجتمعات فرعية منفصلة ذات خصائص ممّيِّ

 )لغرض اختبار 
ً
وعلى سبيل املثال، إذا احتوى مجتمع العينة على عدد من املعامالت عالية القيمة، يمكن تقسيم مجتمع العينة طبقيا

التفاصيل( حسب القيمة النقدية. ويسمح ذلك بتوجيه املزيد من جهود املراجعة نحو البنود ذات القيم األكبر، حيث إن هذه البنود قد 

 التحريفات املحتملة من حيث املبالغة في القيمة. تشتمل على أكبر

 حسب خاصية معينة تشير إلى ارتفاع خطر التحريف. فعند اختبار مدى كفاية مخصص 
ً
 أيضا

ً
وقد يتم تقسيم مجتمع العينة طبقيا

 حسب عمرها.الحسابات املشكوك في تحصيلها )تقويم املبالغ املستحقة التحصيل(، قد يتم تقسيم األرصدة املستحقة التحص
ً
 يل طبقيا

، يتم تعميم التحريفات فيما يخص كل طبقة بشكل منفصل. ثم يمكن جمع بشكل منفصلوعند اختبار مجتمعات العينة الفرعية 

مة فيما يخص كل طبقة للنظر في التأثير املحتمل للتحريفات على رصيد الحساب أو فئة املعامالت. عمَّ
ُ
 التحريفات امل

 مدى الدقة لالختبار اإلحصائي. املطلوبة؟ما مدى الدقة 
ً
ستخدم األهمية النسبية للتنفيذ في الغالب كأساس للتحريف الذي يمكن تحمله. ويمثل هذا أيضا

ُ
 ت

 ذا أهمية 
ً
 مبلغا

ً
ويتم تعيين األهمية النسبية للتنفيذ بمبلغ يراعي احتمال وجود تحريفات غير مكتشفة وغير جوهرية قد تشكل معا

 نسبية.

عدم دقة نتائج االختبار. هل املطلوب مستوى ثقة مرتفع )يؤدي ذلك إلى لالذي يمكن قبوله خطر )خطر االكتشاف( الالثقة هي مستوى  ا مستوى الثقة املطلوب؟م

 عينة بحجم أكبر( أم مستوى ثقة منخفض )يؤدي ذلك إلى عينة بحجم أصغر(؟

 على عوامل مثل:وسيعتمد مستوى الثقة املطلوب في كل اختبار بعينه 

  األدلة التي تم الحصول عليها من املصادر األخرى مثل التفحص التحليلي واإلجراءات األساس األخرى واختبار الفاعلية

 التشغيلية ألدوات الرقابة ذات العالقة.

 .أهمية اإلقرار أو البند في القوائم املالية مقارنة باألهمية النسبية الكلية 

مرة )مع اختيار معامالت تمثيلية على أساس  100إلى أنه في حال إجراء اختبار معين  %95ر مستوى ثقة بنسبة وعلى سبيل املثال، يشي

 5اختبار. ويوجد خطر يتمثل في عدم دقة النتائج في  100مرة من  95عشوائي(، فإن النتائج ستكون دقيقة )ضمن هامش التحريف( في 

 اختبارات من املائة.
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 مع التحريف أو معدل االنحراف الذي يمكن تحمله. وعند التخطيط لتنفيذ
ً
 اختيار إحصائي للعينات، يتم التعامل أيضا
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 املالحظات عوامل يلزم مراعاتها

ما التحريف الذي يمكن تحمله 

أو معدل االنحراف الذي يمكن 

 تحمله؟

ملواجهة خطر أن مجموع التحريفات غير الجوهرية بأسلوب العينات تفاصيل الفي اختبارات  التحريف الذي يمكن تحملهُيستخدم 

بصورتها الفردية قد يتسبب في جعل القوائم املالية محرفة بشكل جوهري، ولتوفير هامش الحتمال وجود تحريفات غير مكتشفة. 

. وقد يكون التحريف الذي يمكن ملعاينةاوالتحريف الذي يمكن تحمله هو تطبيق األهمية النسبية للتنفيذ على إجراء معين من إجراءات 

 أقل.
ً
 تحمله هو نفس مبلغ األهمية النسبية للتنفيذ أو مبلغا

فيما يخص اختبارات أدوات الرقابة حيث يقوم املراجع بتعيين معدل انحراف عن  االنحراف الذي يمكن تحملهمعدل ُيستخدم 

مناسب بشأن تأكيد للحصول على مستوى تأكيد مناسب. ويسعى املراجع للحصول على مستوى  املفروضةإجراءات الرقابة الداخلية 

 عدم تجاوز املعدل الفعلي لالنحراف في مجتمع العينة ملعدل االنحراف الذي تم تعيينه.

 مدى اإلجراءات األساس )استخدام أسلوب االختيار اإلحصائي للعينة( 3 /17

لية التشغيلية للرقابة كلما زادت مخاطر التحريف الجوهري، زاد مدى اإلجراءات األساس املطلوبة. وقد يتم الحد من مدى اإلجراءات األساس عن طريق اختبار الفاع

 زيادة مدى تلك اإلجراءات.الحقيقة الداخلية. ولكن إذا كانت النتائج غير مرضية، فقد يلزم في 

 اختيار العينة على أساس وحدة النقد -تحديد حجم العينة 

 الختيار العينات 
ً
التفاصيل هي اختيار العينة على أساس وحدة النقد. وبموجب هذه الطريقة، تتناسب احتمالية اختيار بند الختباره  اتاختبار  لتنفيذالطريقة األكثر شيوعا

ريال  6،000التحصيل يبلغ  مستحقمع القيمة النقدية للبند. وعليه، فإن احتمالية اختيار رصيد )على سبيل املثال، أحد أرصدة املبالغ املستحقة التحصيل( بشكل مباشر 

ريال. وبموجب هذه الطريقة، لن يكون من املناسب اختيار وحدات مادية مثل فاتورة أو معاملة واحدة كل خمسين فاتورة  2،000تزيد بثالثة أضعاف عن الرصيد الذي يبلغ 

 أو معاملة.

 التي يستخدمها املراجعون الختيار العينات، فإن ثمة طرق  ورغم أن
ً
أخرى موجودة الختيار  طريقة اختيار العينات على أساس وحدة النقد قد تكون هي الصورة األكثر شيوعا

 لم يتم تضمين هذه الطرق األخرى في هذا الدليل.لكن العينات قد تكون أنسب في ظروف معينة. و 

 اختيار عوامل الثقة

عتمد االختالف بين هذه عند تصميم االختبارات األساس، قد يرى املراجع أنه من املفيد استخدام ثالثة مستويات لتخفيض املخاطر مثل مرتفع ومتوسط ومنخفض. وقد ي

. وهذا موضح في الشكل التالي، الذي املطلوب املستويات على عامل الثقة املستخدم الختيار العينة. وكلما ارتفع عامل الثقة، زاد حجم العينة ومستوى تخفيض املخاطر

 يحتوي على مستويات الثقة املعتادة لتخفيض املخاطر بدرجات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة.

 1-17/3الشكل 

 عامل الثقة مستوى الثقة التخفيض املطلوب للمخاطر

 3.0 %95 مرتفع

 2.3 – 1.6 %90-80 متوسط

 1.4 – 1.1 %75-65 منخفض

مة لالستجابة للمخاطر التي تم تقييمها واإلقرارات الخاصة على مزيج من اختبارات أدوات الرقابة واإلجراءاتالفّعالة من جموعة املوقد تحتوي  صمَّ
ُ
 إجراءات املراجعة امل

 األساس.

، فإن عامل الثقة الذي سيتم %90إلى مستوى ثقة بنسبة ويقدم الجدول التالي قائمة جزئية بعوامل الثقة ملختلف مستويات الثقة. وعلى سبيل املثال، في حال الحاجة 

 .2.3استخدامه سيكون 
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 2-17/3الشكل 

 عامل الثقة مستوى الثقة

50% 0.7 

55% 0.8 

60% 0.9 

65% 1.1 

70% 1.2 

75% 1.4 

80% 1.6 

85% 1.9 

90% 2.3 

95% 3.0 

98% 3.7 

99% 4.6 

 اختيار العينة

 3-17/3الشكل 

 الوصف وحدة النقد

 يتم إزالة البنود الرئيسية والعالية القيمة من مجتمع العينة. آلية اختيار العينة

 يتم احتساب املدى الفاصل الختيار وحدات العينة.

 يتم اختيار نقطة بداية عشوائية الختيار البند األول. وقد تتراوح نقطة البداية العشوائية من ريال واحد 
ً
املدى الخاصة بقيمة الإلى وصوال

تعاقبة بناًء على قيمة الوحدة السابقة املختارة زائد مدى واحد امل من الوحدات الفاصل الختيار وحدات العينة. ويتم اختيار كل وحدة

 فاصل الختيار وحدات العينة.

 العشوائية )من مولد أعداد عشوائية أو باستخدام الحكم املنهي(.، بما في ذلك أساس اختيار نقطة البداية لية اختيار العينةاملناسب آلتوثيق التأكد من  ملحوظة:

 احتساب املدى الفاصل الختيار وحدات العينة - 1الخطوة 

 الصيغة الرياضية كما يلي.

 

 بالحساب الذي يحتوي على أول ، فإن ريال 17،391الفاصل الختيار وحدات العينة هو إذا كان املدى 
ً
. ريال 10،000حساب سيتم اختياره قد يتم اختياره عشوائيا

+ ريال  10،000ات العينة = )نقطة البداية + املدى الفاصل الختيار وحدريال  27،391والحساب الثاني الذي سيتم اختياره هو الحساب الذي يحتوي على املبلغ التراكمي 

(. وتستمر هذه العملية إلى ريال 17،391+ ريال  27،391)ريال  44،782(. والحساب الثالث الذي سيتم اختياره هو الحساب الذي يحتوي على املبلغ التراكمي ريال 17،391

 نهاية مجتمع العينة.

  

 عامل الثقة÷ املدى الفاصل الختيار وحدات العينة = األهمية النسبية للتنفيذ )التحريف الذي يمكن تحمله( 
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 احتساب حجم العينة - 2الخطوة 

 أحجام العينات
ً
حدد عادة

ُ
 حسب الصيغة الرياضية التالية. ،عند اختيار البنود التمثيلية على أساس وحدة النقد ،ت

 

 وينبغي أن ُيستبعد من مجتمع العينة املراد اختباره أي بنود خاصة تم إزالتها لتقويمها بشكل منفصل.

 اختيار العينة - 3الخطوة 

زال أي بنود رئيسية وعالية القيمة من مجتمع العينة )للنظر فيها بشكل منفصل( وُيحتسب املدى الفاصل الختيار وحدات العينة )راجع ال
ُ
أعاله(. ثم يتم اختيار  1خطوة ت

 ريال واحد نقطة بداية عشوائية الختيار البند األول. وقد تتراوح نقطة البداية العشوائية من 
ً
املدى الفاصل الختيار وحدات العينة. ويتم اختيار الخاصة بقيمة الإلى وصوال

 تعاقبة بناًء على قيمة الوحدة السابقة املختارة زائد مدى واحد فاصل الختيار وحدات العينة.من الوحدات املكل وحدة 

 وتوضح األمثلة الثالثة التالية هذه اآللية.

 من أرصدة املبالغ املستحقة التحصيلاختيار عينة  — 1مثال 

 4-17/3الشكل 

 اإلجابة السؤال

ضمان وجود املبالغ املستحقة التحصيل عن طريق اختيار عينة من األرصدة  الغرض من االختبار

 املستحقة وإرسال خطابات مصادقة

 الوجود = خطر مرتفع مخاطر التحريف الجوهري في اإلقرارات ذات الصلة

 أرصدة املبالغ املستحقة التحصيل في نهاية الفترة املراد اختبارهمجتمع العينة 

 ريال 177،203 القيمة النقدية ملجتمع العينة

 ريال 38،340 البنود الخاصة التي ستخضع لتقويم منفصل

 ال يوجد تخفيض املخاطر املتحقق من اختبار أدوات الرقابة

 محدود إجراءات تقييم املخاطرتخفيض املخاطر من اإلجراءات األخرى مثل 

 لتخفيض املخاطر املتحقق من عامل الثقة الذي سيتم استخدامه )
ً
 تبعا

ً
ُمخفضا

 (املصادر األخرى 

 %95 عامل ثقة بنسبة لذا سيتم استخدام الخطرال توجد مصادر أخرى لتخفيض 

 3.0أو 

 ريال 15،000 األهمية النسبية للتنفيذ

افات املتوقعة في   ال يوجد العينةاالنحر

 ريال  5،000=  3.0 /ريال  15،000 املدى الفاصل الختيار وحدات العينة =

 28= ريال  5،000( / ريال 38،340 -ريال  177،203) حجم العينة =

 هو ، إذا كان البند األول الذي تم اختياره لكريال. ولذ 5،000في هذا املثال، كان املدى الفاصل الختيار وحدات العينة 
ً
ريال، فإن البند التالي سيكون في املعاملة  436عشوائيا

 28ريال، وهكذا حتى اختيار  10،436ريال. والبند الثالث سيكون في املعاملة أو الرصيد الذي احتوى على املبلغ التراكمي  5،436أو الرصيد الذي احتوى على املبلغ التراكمي 

.
ً
 بندا

 رصدة املبالغ املستحقة التحصيل أدناه(.أل ات القيم األعلى الختبارها )راجع مجتمع العينة الجزئي من املرجح اختيار البنود ذ ملحوظة:

  

 املدى الفاصل الختيار وحدات العينة÷ حجم العينة = مجتمع العينة املراد اختباره 
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 5-17/3الشكل 

 املجموع التراكمي رصيد املستحق التحصيلال 

املدى الفاصل الختيار وحدات 

 اإلدراج ضمن العينة؟ العينة

 نعم 436 4،750 4،750 العميل أ

 نعم 5،436 8،250 3،500 العميل ب

 ال 10،436 10،050 1،800 العميل ج

 نعم 10،436 12،750 2،700 العميل د

 ال 15،436 13،700 950 العميل ه

 نعم 15،436 16،280 2،580 العميل و

 اختيار عينة من أرصدة املبالغ املستحقة التحصيل — 2مثال 

 6-17/3الشكل 

 اإلجابة السؤال

رصدة األ ضمان وجود املبالغ املستحقة التحصيل عن طريق اختيار عينة من  الغرض من االختبار

 املستحقة وإرسال خطابات مصادقة

 الوجود = خطر متوسط مخاطر التحريف الجوهري في اإلقرارات ذات الصلة

 أرصدة املبالغ املستحقة التحصيل في نهاية الفترة مجتمع العينة املراد اختباره

 ريال 177،203 ملجتمع العينةالقيمة النقدية 

 ريال 38،340 البنود الخاصة التي ستخضع لتقويم منفصل

 الصلةأدوات الرقابة ذات فيما يتعلق بخطر الرقابة لتم تحديد مستوى منخفض  تخفيض املخاطر املتحقق من اختبار أدوات الرقابة

 محدود املخاطر(تخفيض املخاطر من اإلجراءات األخرى )مثل إجراءات تقييم 

 لتخفيض املخاطر املتحقق من عامل الثقة الذي سيتم استخدامه )
ً
 تبعا

ً
ُمخفضا

 (املصادر األخرى 

 (1.2) %70 بنسبة في ضوء مصادر األدلة األخرى، سيتم استخدام عامل ثقة

 ريال 15،000 األهمية النسبية للتنفيذ

افات املتوقعة في العينة  ال يوجد االنحر

 ريال  12،500=  1.2 /ريال  15،000 الفاصل الختيار وحدات العينة =املدى 

 12= ريال  12،500( / ريال 38،340 -ريال  177،203) حجم العينة =

 اختيار عينة من فواتير الشراء — 3مثال 

 7-17/3الشكل 

 اإلجابة السؤال

 فواتير الشراء ضمان وجود ودقة املشتريات عن طريق اختيار عينة من الغرض من االختبار

 الوجود = خطر منخفض مخاطر التحريف الجوهري في اإلقرارات ذات الصلة

 الدقة = خطر منخفض

 فواتير الشراء خالل الفترة مجتمع العينة املراد اختباره
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 اإلجابة السؤال

 ريال 879،933 القيمة النقدية ملجتمع العينة

 ريال 46،876 البنود الخاصة التي ستخضع لتقويم منفصل

 ال يوجد املخاطر املتحقق من اختبار أدوات الرقابةتخفيض 

 اإلجراءات التحليلية األساس متوسطة الفاعلية تخفيض املخاطر من اإلجراءات األخرى )مثل إجراءات تقييم املخاطر(

 لتخفيض املخاطر عامل الثقة الذي سيتم استخدامه )
ً
 تبعا

ً
ُمخفضا

 (املتحقق من املصادر األخرى 

 (1.6) %80 بنسبة األدلة األخرى، سيتم استخدام عامل ثقةفي ضوء مصادر 

 ريال 15،000 األهمية النسبية للتنفيذ

افات املتوقعة في العينة  ال يوجد االنحر

 ريال  9،375=  1.6ريال /  15،000 املدى الفاصل الختيار وحدات العينة =

 89ريال =  9،375ريال( /  46،876 –ريال  879،933) حجم العينة =

 عند التحقق من فئات املعامالت. ومن األفضل من حيث الكفاءة في غالب األحيان لتنفيذ كما هو موضح أعاله، فإن أحجام العينات 
ً
االختبارات األساس قد تصبح كبيرة جدا

 ى األدلة املطلوبة.اختبار أدوات الرقابة الداخلية )عند صغر حجم العينة( أو تنفيذ أنواع أخرى من إجراءات املراجعة للحصول عل

 تعميم التحريفات

 يوضح الشكل التالي هذه اآللية.

 8-17/3الشكل 

 خطوات تعميم مدى التحريفات

  50بند بمبلغ تم العثور على يتم احتساب النسبة املئوية للتحريف في كل بند. فإذا  .1
ً
  60ولكنه كان يفترض أن يكون  رياال

ً
 %17أو رياالت  10، فإن التحريف يبلغ رياال

 من اإلجمالي.

 يتم جمع النسب املئوية للتحريفات، بتحديد صافي التحريفات بالزيادة والتحريفات بالنقص. .2

ي منها على يتم احتساب متوسط نسبة التحريف لكل بند ضمن العينة بقسمة إجمالي النسب املئوية للتحريفات على عدد جميع البنود ضمن العينة )ما يحتو  .3

 ال يحتوي(. تحريف وما

هذا التحريف نتج عن وي يتم ضرب متوسط نسبة التحريف في إجمالي القيمة النقدية ملجتمع العينة التمثيلية )مع استبعاد البنود الرئيسية والعالية القيمة(. .4

م  عمَّ
ُ
 والعالية القيمة التي سبق إزالتها من العينة.عينة. ومن البديهي أن هذا ال يشمل أي تحريفات يتم العثور عليها في البنود الرئيسية للامل

 من مجتمع عينة بقيمة  50وعلى سبيل املثال، تم اختيار عينة تضم 
ً
 واحتوت العينة على التحريفات الثالثة التالية.ريال  250،000بندا
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 9-17/3الشكل 

 نسبة التحريف التحريف القيمة املراجعة القيمة الصحيحة

 %20.00 ريال 100 ريال 400 ريال 500

350 200 150 42.86% 

600 750 (150) (25.00%) 

 %37.86 إجمالي نسبة الخطأ )مجموع نسب التحريفات(

 %0.7572 )حجم العينة( = 50÷  %37.86 متوسط نسبة التحريف:

 ريال 1،893 )مجتمع العينة( =ريال  250،000×  %0.7572 التحريف املعمم:

".وُيسمى التحريف املعمم 
ً
 "الخطأ األكثر ترجيحا

ً
 أحيانا

 

 مدى اإلجراءات التحليلية األساس 4 /17

الحد من مداها على نحو كون قد تم اإلجراءات التحليلية األساس إّما أن تكون هي االختبار الرئيس ي لرصيد الحساب، أو يتم استخدامها مع اختبارات التفاصيل األخرى التي ت

 مناسب.

يكون عالي الفاعلية )أي  ويوضح الفصل العاشر من الجزء األول مستويي تخفيض املخاطر اللذين يمكن تحقيقهما من تنفيذ اإلجراءات التحليلية األساس. وهذا التخفيض

 اختبار رئيس ي( ومتوسط الفاعلية.

ولكنها توفر أدلة مراجعة أقل. ويمكن استخدام هذا  ،نة نتائج السنة املاضية بالحالية( في تحديد مشكلة يلزم متابعتهاوقد تساعد اإلجراءات التحليلية البسيطة )مثل مقار 

 النوع من اإلجراءات التحليلية في فهم املنشأة وتنفيذ إجراءات تقييم املخاطر وتفحص القوائم املالية النهائية.

 وم املراجع بما يلي:وعند تصميم اإلجراءات التحليلية األساس، يق

 مستوى تخفيض املخاطر تحديد مبلغ الفرق عّما هو متوقع الذي يمكن قبوله دون تنفيذ املزيد من التحري. ويتأثر هذا بشكل رئيس ي باألهمية النسبية واالتساق مع 

 ؛املرجو

 ال يمكن قبوله؛النظر في احتمالية أن مجموعة من التحريفات في رصيد الحساب أو فئة املعامالت أو اإلفصا 
ً
 مبلغا

ً
 ح املحدد قد تبلغ معا

  عند زيادة مخاطر التحريف الجوهري.املرجو زيادة مستوى تخفيض املخاطر 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 الحاالت الشاذة

لتحريفات في مجتمع العينة. قد يوجد ميل العتبار بعض التحريفات/االنحرافات )املكتشفة في العينة( حاالت شاذة )غير ممثلة ملجتمع العينة( واستبعادها عند تعميم ا

 ملجتمع العينة أو ال: إضافية، بغض النظر عّما إذا كان التحريف/االنحرافومع ذلك، يتعين تنفيذ أعمال مراجعة 
ً
 ممثال

ّم تأثيره املحتمل على الغرض من إ  ملجتمع العينة، يجب على املراجع أن يتحرى عن طبيعة وسبب االنحراف وُيقوِّ
ً
جراء املراجعة وعلى إذا كان االنحراف ممثال

 مجاالت املراجعة األخرى.

 ا تنفيذ نحراف حالة شاذة، يجب على املراجع التوصل إلى درجة عالية من التأكد بأن ذلك التحريف أو االنحراف ال يمثل مجتمع العينة. ويتطلب هذإذا اعتبر اال

 إجراءات مراجعة إضافية للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بأن التحريف أو االنحراف ال يؤثر على باقي مجتمع العينة.

 ( على أن الحاالت الشاذة تحدث في ظروف نادرة للغاية.530من معيار املراجعة ) 13تنص الفقرة و 



 اإلرشادات العملية – الثانيالجزء  ،دليل استخدام املعايير الدولية للمراجعة في عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطة

 

208 

 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 1-17/4الشكل 

 مثال لإلجراءات التحليلية األساس

  اإلجابة األسئلة

الواحدة في عدد الوحدات اإليجارية لتوقع اإليراد من الشقق، ثم ضرب رسوم األجرة الخاصة بالوحدة  صف اإلجراء الذي سيتم تنفيذه والنتيجة املتوقعة.

 مقارنة النتيجة باإليراد املسجل في السجالت املحاسبية للمنشأة.

 ريال 274،000 ما قيمة املبلغ املسجل أو النسبة املسجلة؟

 االكتمال والوجود والدقة ما اإلقرارات التي سيتم تناولها؟

 ريال 10،000 للتنفيذ التي سيتم استخدامها؟ما األهمية النسبية 

ما مبلغ الفرق )بين املبالغ املسجلة والقيم املتوقعة( الذي يمكن 

 قبوله؟

1% 

خطر التحريف الجوهري املتبقي بعد تنفيذ اإلجراء )متوسط أو 

 منخفض(.

 منخفض

صف تفاصيل كل عنصر من عناصر البيانات املستخدمة في 

 املتوقعة )أي املالية وغير املالية(.احتساب النتيجة 

صف اإلجراءات املنفذة لتقويم مدى إمكانية االعتماد على كل عنصر من عناصر 

البيانات املستخدمة )ُينظر في املصدر والقابلية للمقارنة والطبيعة ومدى الصلة وأدوات 

 الرقابة املطبقة على اإلعداد(.

الرقم 

املرجعي 

 لورقة العمل

 للمبنى ملعرفة التغييرات  اإليجارية. الوحدات 1
ً
 ماديا

ً
لقد اطلعنا على مخططات الطوابق وأجرينا فحصا

 الرئيسية.

 

  لقد اطلعنا على نموذج ألحد عقود اإليجار لتحديد األجرة املستحقة الدفع. . أجرة الوحدة الواحدة2

3.   

4.   

 ونتائج املقارنة باملبلغ املسجل أو النسبة املسجلة:اذكر تفاصيل العملية الحسابية، والنتيجة املتوقعة، 

 ريال في السنة الواحدة 12،000أجرة الوحدة الواحدة =  26عدد الوحدات اإليجارية = 

 ريال 38،000املبلغ املسجل إلى الفرق . ريال 312،000=  12،000×  26العملية الحسابية = 

 

ستفسارات اال  ،والقيم املتوقعة( القيمة التي يمكن قبولها، اشرح إجراءات التحري التي تم تنفيذها ونتائجها )أيعندما يتجاوز الفرق )بين املبالغ املسجلة 

 من اإلدارة والحصول على أدلة إضافية وتنفيذ إجراءات مراجعة أخرى(.

لوحدتين( كل شهر خالل السنة، وتوجد وحدة لقد استفسرنا عن الفرق وثبت لدينا أنه كانت توجد وحدات شاغرة بمتوسط وحدتين )ليست هما نفس ا

ريال بال تفسير. وهذا أقل  2،000ريال من الفرق ويتبقى  36،000واحدة لم يتم تأجيرها وتم استخدامها ألغراض االجتماعات وكسكن للزوار. ويمثل هذا 

 من املستوى الذي يمكن قبوله املوضح أعاله.

 

 االستنتاج

 تم تنفيذ االختبار بنجاح.
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 الفاعلية التشغيلية —اختبارات أدوات الرقابة  5 /17

 واحد أو أكثر من األنواع األربعة املوضحة أدناه.نوع تتألف إجراءات املراجعة املستخدمة الختبار أدوات الرقابة من 

 1-17/5الشكل 

 اختبارات الفاعلية التشغيلية للرقابة الداخلية

 يكفي الختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة( من العاملين املعنيين. )تذكر أن االستفسار وحده الاالستفسار  أنواع اإلجراءات

 الفحص املادي للوثائق ذات الصلة.

 مالحظة العمليات التشغيلية للمنشأة.

 إعادة تنفيذ أداة الرقابة.

 أدوات الرقابة الشاملة

 املعاييراقتباسات ذات صلة من  رقم الفقرة

م ما إذا: 315/14  يجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم لبيئة الرقابة. وفي إطار التوصل إلى هذا الفهم، يجب على املراجع أن ُيقّوِّ

 كانت اإلدارة قد قامت، تحت إشراف املكلفين بالحوكمة، بنشر ثقافة قائمة على األمانة والسلوك األخالقي وحافظت عليها؛ (أ)

 ملكونات الرقابة الداخلية األخرى، وما إذا كانت تلك كانت مواطن  (ب)
ً
 مناسبا

ً
القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر مجتمعة أساسا

 (87أ-77املكونات األخرى لم تضعفها أوجه القصور في بيئة الرقابة. )راجع: الفقرات أ

بالسلوكيات املقبولة( للخضوع للتقدير  فيما يتعلقيميل اختبار أدوات الرقابة الشاملة املوجودة على مستوى املنشأة )مثل اختبار االلتزام بالكفاءة أو فهم سياسات املنشأة 

 مجتمعة األساس املناسب ملكونات الرقابة الداخلية األخرى.ولكن أدوات الرقابة تلك توفر  الشخص ي بدرجة أكبر من اختبار أدوات الرقابة الخاصة على املعامالت.

 ويوضح الشكل أدناه بعض الطرق املحتملة الختبار أدوات الرقابة الشاملة.
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 اختبارات أدوات الرقابة املحتملة بيئة الرقابة

اإلعالن عن النزاهة والقيم 

 األخالقية وفرض تطبيقها

  املوقع اإللكتروني للمنشأة وأية مدونة لقواعد السلوك أو ما يعادلها.قراءة التصريحات على 

 .االطالع على وسائل االتصال باملوظفين 

 .إجراء مقابالت شخصية مع عينة من املوظفين 

 االطالع على سياسات التعيين والفصل.  االلتزام بالكفاءة

  بعض ملفات املوظفين.االطالع على التوصيفات الوظيفية والوثائق التي تحتوي عليها 

 نقاط يلزم مراعاتها

علومات مثل عدد املوظفين أو يمكن في الغالب تعزيز نتيجة اإلجراءات التحليلية األساس عن طريق استخدام البيانات "غير املالية". وقد تشمل البيانات غير املالية م

 املساحة بالقدم املربع ملتاجر التجزئة أو عدد منتجات معينة تم شحنها.

إلى ذلك( ثم  اإلجراءات التحليلية، من الضروري وضع توقعات )على سبيل املثال، العالقة مع األرصدة ذات العالقة، والتغيرات عن الفترة السابقة، وماوعند تنفيذ 

املالية ثم محاولة تفسير االختالفات باستخدام مقارنة تلك التوقعات باملعلومات الواردة في القوائم املالية. ويلزم تجنب املنهج املقابل لذلك املتمثل في البدء باملعلومات 

يلزم التأكد من إمكانية االعتماد على املعرفة بالعميل وبيئته. فاإلجراءات التحليلية تكون أكثر قوة عندما يتم تنفيذها بتوقعات تستند إلى فهم املنشأة وبيئتها. ومع ذلك، 

 لتحليلية األساس.أية "بيانات غير مالية" قبل استخدامها في اإلجراءات ا
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 اختبارات أدوات الرقابة املحتملة بيئة الرقابة

 االطالع على أي تقييمات ذاتية تم إجراؤها.  مشاركة املكلفين بالحوكمة

  جلس.املاالطالع على مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة ومحاضر اجتماعات 

 .حضور االجتماعات كمراقب 

فلسفة اإلدارة وأسلوبها 

 التشغيلي

 .االطالع على أية وثائق ذات صلة متوفرة 

  مقابالت شخصية مع عينة من املوظفين.إجراء 

 طبيعة املنشأة.ل املناسبةاالطالع على الهيكل في ضوء أفضل املمارسات   الهيكل التنظيمي

تحديد الصالحيات 

 واملسؤوليات

 .االطالع على أية وثائق مثل التوصيفات الوظيفية 

سياسات وممارسات املوارد 

 البشرية

  لتزام بهاواملمارسات واالاالطالع على السياسات. 

 .االطالع على ملفات املوظفين ملعرفة تقييمات املوظفين والبرامج التدريبية التي تم حضورها وما إلى ذلك 

 ويمكن تصميم أنواع مماثلة من اختبارات أدوات الرقابة للتعامل مع أدوات الرقابة الشاملة األخرى مثل:

 تقييم املخاطر؛ 

 نظم املعلومات؛ 

 املتابعة؛ 

 آلية اإلغالق في نهاية الفترة؛ 

 .أدوات الرقابة ملكافحة الغش 

 من توثيق نتائج اختبارات الرقابة الداخلية
ً
على مستوى آليات العمل املطبقة  وقد يكون توثيق النتائج الخاصة بتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة الشاملة أكثر صعوبة أيضا

ق في الغالب تقويم أدوات الرقابة الشاملة وأد)مثل التحقق لرؤية ما إذا كانت امل
َّ
وات دفوعات قد تم التصريح بها، وهو ما قد يتم توثيقه برد بسيط من نعم/ال(. ولذلك، ُيوث

رفق بامللف مع األدلة الداعمة.
ُ
 الرقابة العامة على تقنية املعلومات بمذكرات ت

جميع املوظفين عن الحاجة إلى النزاهة والقيم األخالقية، وتفرض تطبيق سياساتها، يمكن اختيار عينة من املوظفين وعلى سبيل املثال، الختبار ما إذا كانت اإلدارة تعلن ل

أن  نائمة، والقيم التي يرو إلجراء مقابالت شخصية معهم. ويمكن سؤال املوظفين عن وسائل االتصال التي تلقوها من اإلدارة، وعن السياسات واإلجراءات ذات الصلة الق

وإذا كانت الردود املشتركة بين املوظفين أن اإلدارة قد أعلنت بالفعل عن الحاجة إلى  اإلدارة تقوم بإبدائها بشكل يومي، وما إذا كانت السياسات يتم فرض تطبيقها بالفعل.

سجيل تفاصيل املقابالت الشخصية مع كل موظف والوثائق النزاهة والقيم األخالقية وأنه توجد مواقف لفرض تطبيق السياسات، فإن االختبار سيكون قد نجح. ثم يتم ت

رفق بامللف 
ُ
 االستنتاجات التي تم التوصل إليها. معالداعمة )مثل سياسات املنشأة ووسائل االتصال واإلجراءات املتعلقة بفرض تطبيق السياسات( في مذكرة ت
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طبيقها بموضوعية على الظروف، رغم أن معظم أدوات الرقابة الشاملة وأدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات سيتم اختبارها من خالل ممارسة الحكم املنهي وسيتم ت

 لتقارير املالية الشهرية واتخاذ التصرفات املناسبة.على ا اإلدارة اطالعفيها استخدام عينات تمثيلية. ومن أمثلة ذلك توفر أدلة بشأن يمكن قد لتي افإنه توجد بعض الحاالت 

 اختيار العينات على أساس السمات -أدوات الرقابة على املعامالت 

.ستوفر اختبارات أدوات الرقابة أدلة على عمل أداة الرقابة بفاعلية طوال الفترة التي 
ً
 يتم االعتماد فيها عليها، والتي ستكون فترة محددة كسنة مثال

 ألن أدوات الرقابة على املعامالت إّما أن
ً
في نهاية األمر أنه ال يمكن االعتماد عليها. وأدوات قد يثبت التي رقابة الاختبار عمل أدوات جدر ي تعمل بفاعلية أو ال، فال هاونظرا

ألنها  في الغالبأدوات الرقابة صغيرة  ختباراملستخدمة ال العينات أحجام انحراف فيها. وتكون لعثور على الرقابة التي ال يمكن االعتماد عليها هي تلك التي توجد احتمالية ل

 أكبر بكثير.كون تسأحجام العينات املطلوبة إن إال، فتعتمد على عدم العثور على أي استثناءات. و 

 وفيما يلي بعض العوامل التي يلزم مراعاتها عند تقييم مدى إمكانية االعتماد على أدوات الرقابة.
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 اختبار تصميم أدوات الرقابة

 اإلدارة(؟من جانب تجاوز وقوع هل من املحتمل أن تتحايل اإلدارة على اإلجراءات املقررة )أي  عوامل يلزم مراعاتها

 هل يوجد عنصر يدوي مهم في أداة الرقابة يمكن أن يكون عرضة للخطأ؟

 هل بيئة الرقابة ضعيفة؟

 هل أدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات ضعيفة؟

 هل املتابعة الدائمة للرقابة الداخلية ضعيفة؟

 الفترة تؤثر إلى حد كبير في تطبيق أداة الرقابة؟هل حدثت تغييرات في املوظفين خالل 

 نقاط يلزم مراعاتها

 التوقيت

الشاملة في وقت مبكر من املراجعة. فنتائج اختبار أدوات الرقابة تلك قد تؤثر على طبيعة ومدى إجراءات املراجعة األخرى املخطط لها. ُيفضل اختبار أدوات الرقابة 

ق بأرصدة الحسابات ما يتعلوعلى سبيل املثال، إذا تبين أن املوقف السلوكي لإلدارة تجاه أدوات الرقابة ليس بالجودة املتوقعة، فسيتعين تنفيذ إجراءات إضافية في

 وفئات املعامالت.

 التخطيط

من اختبارات االستفسار واملالحظة وإعادة التنفيذ  مناسب مزيجُيصرف بعض الوقت لتحديد أنسب طريقة الختبار أدوات الرقابة الشاملة. وُينظر في استخدام 

 والفحص املادي.

 طرح أسئلة مفتوحة

 من ذلك، اطرح أسئلة قد تجنب طرح األسئلة التي ُيجاب عنها بنعم/ال
ً
معلومات ربما ال تكون أنت على علم بها بالفعل. وعلى سبيل املثال، يمكن طرح سؤال تنتزع . وبدال

 أن تنصت بعنا
ً
 الخروج عن السياسات املحاسبية املقررة أو القيام بأمر يشعرك بعدم االرتياح؟" وتذكر أيضا

ً
لب منك يوما

ُ
انتبه ية لردود الشخص، و من قبيل "هل ط

 للغة جسده لرؤية أي عالمات تدل على القلق أو الضيق من تقديم اإلجابات.

 متابعة األمور املعلقة

مناسب، ومن إجراء ما في حال رفض اإلدارة أو أحد املوظفين تقديم املعلومات املطلوبة أو في حال الحصول على معلومات غير متوقعة، تأكد من متابعة ذلك بشكل 

 في االستراتيجية العامة للمراجعة واإلجراءات املخطط لها. يلزم من تغييرات

 في املنشآت األكبرالتي ألغراض املتابعة أدوات الرقابة 

يما إذا كان من املمكن تقوم بعض املنشآت األكبر بمتابعة أدوات الرقابة التي توفر أدلة بشأن استمرارية عمل أدوات الرقابة الشاملة. وعند حدوث ذلك، ُينظر ف

 االعتماد على أدوات الرقابة تلك للحد من املدى العام لالختبارات األخرى املطلوبة.
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 اختبار تصميم أدوات الرقابة

؟
ً
 هل صغر عدد املوظفين املعنيين بعمل الرقابة يجعل الفصل في الواجبات غير ممكن عمليا

 تغييرات في عمل أداة الرقابة؟إجراء هل تغير الظروف استلزم 

 االعتماد على أدوات الرقابة الداخلية غير املباشرة

التي تعتمد عليها  إلى الحصول على أدلة مراجعة تدعم الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة الداخلية غير املباشرة املهمة. وهذه األدوات هي أدوات الرقابةُينظر في الحاجة 

دوات الرقابة أل أهمية  وجود على التقارير. وعند أدوات الرقابة األخرى، مثل املعلومات غير املالية التي تنتجها آلية منفصلة وعالج االستثناءات واالطالع الدوري للمدراء

 تنفيذ إجراءات أساس.من األجدى يلزم الحصول على أدلة بشأن فاعليتها التشغيلية. وفي حال أهمية أي من العوامل املذكورة أعاله، فقد يكون فإنه الداخلية غير املباشرة، 

)املواطن التي التي يتم التعامل معها التركيز على األدلة التي سيتم الحصول عليها فيما يتعلق باإلقرارات ذات الصلة وعند تصميم اختبارات أدوات الرقابة، ينبغي على املراجع 

 من 
ً
على  ل املبيعاتولضمان اكتما ،طبيعة أداة الرقابة نفسها. ويتم تصميم أدوات الرقابة للتخفيف من املخاطرالتركيز على قد تحدث فيها تحريفات في القوائم املالية(، بدال

 .سبيل املثال

 على اإلقرار املراد 
ً
 عدد من املزايا العملية لتصميم اختبارات أدوات الرقابة التي تركز أوال

ً
 . ومن أمثلة ذلك:التعامل معهويوجد أيضا

 إمكانية ربط أدوات الرقابة املختبرة بمخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية بشكل مباشر؛ 

 )ألن هدف االختبار ال يعتمد على أدوات رقابة محددة، فإنه يمكن اختبار أدوات رقابة أخرى تواجه نفس املخاطر )أو أهداف الرقابة 
ً
. ويتيح هذا استخدام عنصر نظرا

 في تنفيذ االختبار؛التنويع املفاجأة أو 

 عامل مع نفس اإلقرارات.سهولة تقويم واختبار أدوات الرقابة الجديدة التي تستحدثها املنشأة للت 

مستوى منخفض أو متوسط من خطر الرقابة )مستوى مرتفع أو متوسط من تخفيض املخاطر )الثقة(( بشأن  للحصول علىويتم تصميم اختبارات أدوات الرقابة في الغالب 

 فاعلية عمل أداة الرقابة قيد االختبار.

 نه من املفيد النظر في مستويي الثقة اللذين سيتم الحصول عليهما من اختبارات أدوات الرقابة:وعند تصميم اختبارات أدوات الرقابة، قد يجد املراجع أ

  ستمدمرتفع )مستوى منخفض من الخطر املتبقي(. ينطبق هذا عندما ثقة مستوى
ُ
 األدلة الرئيسية من اختبارات أدوات الرقابة؛ ت

  هذا عندما يكون من املقرر أن تقترن اختبارات أدوات الرقابة بإجراءات أساس أخرى للتعامل مع متوسط )مستوى متوسط من الخطر املتبقي(. ينطبق ثقة مستوى

 إقرار معين.

توفير فرصة محددة وُيستخدم في الغالب أسلوب اختيار العينات على أساس السمات الختبار أدوات الرقابة. ويستخدم هذا األسلوب أصغر حجم للعينات قادر على 

 االنحراف التي تزيد عن معدل االنحراف الذي يمكن تحمله.الكتشاف معدالت 
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 املزايا

اختيار العينات على أساس 

 السمات/ لغرض االكتشاف

نه مثالي الختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة الداخلية التي تم تقييمها بالفعل، أثناء تقويم تصميم أدوات الرقابة وتطبيقها، بأ

 االعتماد عليها بدرجة كبيرة.يمكن 

 في حال التوقع بوجود أي مستوى لالنحراف في أداء أداة الرقابة، فإنه يوص ى بالنظر في مناهج بديلة لجمع أدلة املراجعة.

االطمئنان إلى فاعلية عمل أدوات في حال عدم العثور على أي انحرافات في العينة الخاصة باختبار أدوات الرقابة، يستطيع املراجع 

 من حيث الكفاءة إيقاف اإلجراء وتنفيذ إجراءات مراجعة أساس بديلة. 
ً
الرقابة. وفي حال العثور على انحراف، فمن األفضل عادة

ستمرار في وسيتطلب اال  ومن املرجح أن يؤدي انحراف واحد فقط في الرقابة إلى إعادة النظر في مستوى خطر الرقابة الذي تم تقييمه.

 لحجم العينة، وربما عدم العثور على أي انحرافات أخرى.
ً
 كبيرا

ً
 االختبار بعد العثور على انحراف توسيعا

 تحديد حجم العينة

حدد أحجام العينات على النحو املوضح أدناه.
ُ
 ت
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)عامل  %90الغالب مستوى ثقة بنسبة الختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة مع عدم االعتماد سوى على الحد األدنى من األعمال األخرى التي يتم تنفيذها، ُيستخدم في 

. وأصغر حجم للعينة في %10لالنحراف الذي يمكن تحمله  أقص ى معدل يبلغلالطالع على الجدول الخاص بعامل الثقة(. وقد  2-17/3( )انظر الشكل 2.3الثقة ذو الصلة = 

 على النحو اآلتي.23هذه الحالة سيكون 
ً
 ، محسوبا

 

يمكن تخفيض عامل الثقة بحيث ال يتم الحصول سوى على مستوى وعند الحصول على أدلة أخرى )كاألدلة من إجراءات املراجعة األساس( فيما يخص إقرار معين، 

)عامل الثقة ذو الصلة =  %80متوسط من تخفيض املخاطر من خالل اختبار الفاعلية التشغيلية ألداة الرقابة. وفي مثل هذه الحالة، يمكن استخدام مستوى ثقة بنسبة 

بنود للمستوى املتوسط من تخفيض  10كاتب عوامل ثقة أعلى بقليل، مما يجعل أصغر حجم للعينة هو . وتستخدم بعض امل8(، مما يجعل أصغر حجم للعينة هو 1.61

 للمستوى املرتفع من تخفيض املخاطر. 30املخاطر و

 اختيار العينة

 موضح فيما يلي طريقة اختيار العينة.

 5-17/5الشكل 

 الخطوات التي يلزم اتخاذها

 اإلجراء واألدلة التي سيوفرها فيما يتعلق باإلقرارات التي تشكل األساس لسمات أدوات الرقابة التي سيتم اختبارها.تحديد الغرض من  اختيار العينة

. وعلى سبيل التعامل معهاختيار مجتمع البنود املناسب لتحقيق هدف االختبار. وقد يختلف هذا بناًء على اإلقرار األساس الذي يتم 

فواتير الختبار وجود املبيعات، ولكن هذه الوثائق لن توفر أدلة بشأن اكتمال املبيعات. وفي هذه الحالة، قد يكون املثال، قد يتم اختيار 

الخيار األفضل هو تتبع املعلومات من أحد القيود الخاصة بأوامر البيع أو إحدى وثائق الشحن إلى الفاتورة ثم إلى حساب املبالغ 

 املستحقة التحصيل.

  حقيقيلزم لتحجم للعينة تحديد أصغر 
ً
 أو مرتفعا

ً
املستوى املطلوب لتخفيض املخاطر. وهذا املستوى قد يكون مستوى متوسطا

 لتخفيض املخاطر.

الختيار البنود الفردية التي سيتم التحقق منها. وينبغي أن يكون لجميع البنود  ،أو طريقة أخرى مناسبة ،استخدام مولد أعداد عشوائية

 في مجتمع العينة فرص متساوية الختيارها.

 إجراءات الرقابة التي ال تعمل بصورة يومية

ينبغي أن تستند التي يتم استخدامها الفعلية لعينات اعند اختيار عينات من أدوات رقابة ال تعمل بصورة يومية، قد يكون من املفيد اتباع اإلرشادات التالية. ولكن أحجام 

 للحكم املنهي.
ً
 دائما

 6-17/5الشكل 

 االختبارلتغطية النسبة املئوية  الحد األدنى املقترح للعينة الرقابة أداة معدل عمل

 
ً
 %19 10 أسبوعيا

 
ً
 %25 4-2 شهريا

 
ً
 %50 2 ربع سنويا

 
ً
 %100 1 سنويا

  

 معدل االنحراف الذي يمكن تحمله÷ حجم العينة = عامل الثقة 

 23( = حجم العينة 0.1معدل االنحراف الذي يمكن تحمله )( ÷ 2.3عامل الثقة )
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افات 6 /17  تقويم االنحر

 موضح أدناه آلية تقويم االنحرافات.

 1-17/6الشكل 

 الخطوات التي يلزم اتخاذها

افات د االنحرافات. ويوضع كل بند من بنود العينة  تقويم االنحر حدَّ
ُ
 في تصنيف من اثنين: "انحراف" أو "عدم انحراف".ت

ينبغي أن ُينظر بعناية في طبيعة وسبب كل انحراف. على سبيل املثال، هل يوجد ما يشير إلى وقوع تجاوز أو غش محتمل من جانب اإلدارة، 

 أو هل كانت املشكلة ناتجة فقط عن خروج الشخص املسؤول في إجازة؟

وفي حال العثور على انحرافات، ُينظر فيما إذا كان ينبغي الحد من االعتماد على فاعلية الرقابة، أو توسيع حجم ُينظر في خطر العينة. 

 العينة )انظر أدناه(، أو تنفيذ إجراءات بديلة.

 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 
ً
لزيادة حجم مجتمع العينة. وقد عند استخدام أسلوب االختيار اإلحصائي للعينة الختبار الفاعلية التشغيلية للرقابة الداخلية، فإن حجم العينة املطلوب ال يزيد تبعا

، ال يتم العثور فيها على أي انحراف، مستوى  30توفر عينة عشوائية صغيرة بقدر 
ً
 بشأن ثقة بندا

ً
 الفاعلية التشغيلية للرقابة.مرتفعا

 أو استثناًء بالنسبة لالختبار على وجه الدقة. و 
ً
ل خطأ

ّ
يوفر الوقت من شأن هذا أن وعند تصميم اختبارات أدوات الرقابة، يلزم صرف بعض الوقت لتحديد ما يشك

 أن أثناء تنفيذ االختبار أو تقويم النتائج، و 
ً
 في الرقابة.يتفادى الشكوك عند تحديد ما يعد انحرافا

 النحراف في الفاعلية التشغيلية ألداة الرقابة، فإنه يوص ى بالنظر في مناهج بديلة لجمع أدلة املراجعة.من اوفي حال التوقع بوجود أي مستوى 

 وفيما يلي خطة بسيطة يمكن استخدامها الختيار العينات على أساس السمات:

 رح ما يلي:(، ُيقت%5)معدل انحراف  %95بناًء على معدل ثقة 

 من تخفيض املخاطر. وفي حال العثور على انحراف، ال يمكن تحقيق أي تخفيض للمخاطر؛ 10ستوفر عينة من 
ً
 بنود بدون أي انحراف مستوى متوسطا

 من تخفيض املخاطر. وفي حال العثور على انحراف واحد، ال يمكن تحقيق س 30ستوفر عينة من 
ً
 بدون أي انحراف مستوى مرتفعا

ً
وى مستوى متوسط بندا

 من تخفيض املخاطر. وفي حال العثور على أكثر من انحراف واحد، ال يمكن تحقيق أي تخفيض للمخاطر؛

 من تخفيض املخاطر. وفي حال العثور على انحرافين، ال يمكن تحقيق سوى مستوى  60ستوفر عينة من 
ً
 وما يصل إلى انحراف واحد مستوى مرتفعا

ً
بندا

 اطر. وفي حال العثور على أكثر من انحرافين، ال يمكن تحقيق أي تخفيض للمخاطر من اختبار أدوات الرقابة.متوسط من تخفيض املخ

 نقاط يلزم مراعاتها

ذكر من اختبار أدوات الرقابة إذا كان من املرجح العثور على 
ُ
 ملا تقدم، ال فائدة ت

ً
انحرافات. وهذا ألن السبيل الوحيد للحصول على التأكيد املطلوب هو بتوسيع وفقا

 من توسيع حجم  حجم حجم العينة. ثم إذا تم العثور على انحراف آخر، سيلزم توسيع
ً
العينة مرة أخرى، وهكذا. وسيكون من األفضل بكثير تنفيذ إجراءات بديلة بدال

 العينة.

ا يكون عندما يمكن أن ُيحدد بوضوح سبب نوع معين من االنحرافات وأخذه في الحسبان عند تصميم االختبار. وعلى سبيل املثال، قد ومن االستثناءات املحتملة لذلك م

، عن طريق تنفيذ بعض اإلجراءات 
ً
 في إجازة مثال

ً
 األساس.يتم مواجهة االنحرافات أثناء فترة محددة، عندما يكون الشخص الذي يطبق الرقابة عادة
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التقريبية لحد االنحراف األعلى يمكن تقويم نتائج العينة عن طريق مقارنة معدل االنحراف األقص ى الذي يمكن تحمله بما ُيسمى حد االنحراف األعلى. ويتم احتساب القيمة 

 حسب الصيغة الرياضية أدناه.

 

 الثقة املعدل إلى عدد االنحرافات التي يتم العثور عليها، كما هو موضح في الشكل أدناه.وقد يستند عامل 

 2-17/6الشكل 

افات التي تم العثور عليها  لعدد االنحر
ً
 عامل الثقة املعدل تبعا

 5 4 3 2 1 مستوى الثقة املطوب

95% 4.7 6.3 7.8 9.2 10.5 

90% 3.9 5.3 6.7 8.0 9.3 

80% 3.0 4.3 5.5 6.7 7.9 

70% 2.4 3.6 4.7 5.8 7.0 

 )باستخدام مستوى ثقة  30على سبيل املثال، لنفترض اختيار عينة من 
ً
( وأنه قد تم العثور على انحرافين. سيتم عندئذ %10ومعدل انحراف أقص ى يمكن تحمله  %90بندا

 احتساب حد االنحراف األعلى كما يلي.

 

عد النتيجة البالغة 
ُ
، ما يعني أنه سيلزم الحد من االعتماد على فاعلية الرقابة. ولكن إذا تقرر %10أعلى بكثير من معدل االنحراف األقص ى الذي يمكن تحمله البالغ  %17وت

 مع عدم الع 60زيادة حجم العينة، فسيلزم توسيعها لتشمل 
ً
ثور على أي انحرافات أخرى. وسيؤدي هذا إلى تخفيض حد االنحراف األعلى )كما هو محسوب أدناه( إلى بندا

 من الحد األصلي البالغ 
ً
 (.%10مستوى يمكن قبوله )أي قريبا

 

 لوقت املراجعة،  ولكن إذا تم العثور على تحريف آخر، فإن
ً
 فعاال

ً
 في حجم العينة ملحاولة الوصول إلى النتائج املرجوة. وقد ال يكون هذا استخداما

ً
 آخرا

ً
هذا سيتطلب توسيعا

 العثور على انحراف آخر.
ً
 إذ من املمكن جدا

 

 مدى االختبارات -دراسات الحالة  7 /17

 لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".

  

 حجم العينة÷ حد االنحراف األعلى = عامل الثقة املعدل 

 %17( = حد انحراف أعلى بنسبة 30العينة )حجم ( ÷ 5.3عامل الثقة املعدل )

 %9( = حد انحراف أعلى بنسبة 60حجم العينة )( ÷ 5.3عامل الثقة املعدل )

 %9( = حد االنحراف األعلى بنسبة 75حجم العينة )( ÷ 6.7عامل الثقة املعدل )
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  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 تحديد مدى االختبارات

 املبالغ املستحقة التحصيل -تصميم اإلجراءات اإلضافية 

 لبرنامج مراجعة املبالغ املستحقة التحصيل. ويشتمل هذا البرنامج على عينة إحصائية للمبالغ املستحقة التحصيل. الخطوط الرئيسيةفيما يلي 

 شركة دفتا لألثاث

 إجراءات املراجعة -املبالغ املستحقة التحصيل 

 شركة دفتا لألثاث العميل:

 

اإلقرارات 

 املتناولة

القائم بالعمل: 

 )توقيع(

الرقم 

املرجعي 

 املالحظات العمللورقة 

 اإلجراءات

 اإلجراءات التحليلية .1

وضع توقعات ألرصدة املبالغ املستحقة التحصيل في نهاية 

الفترة، بناًء على املعلومات التي تم الحصول عليها من فهم 

 املنشأة.

 التحري عن التغييرات أو االتجاهات السائدة املهمة في:

 .رصيد املبالغ املستحقة التحصيل 

  املبالغ املستحقة التحصيل حسب كل تقادم

 عميل.

 .مدة تحصيل املبالغ املستحقة من بعد البيع 

  األرصدة االئتمانية في املبالغ املستحقة

 التحصيل.

 .اختالفات أخرى غير متوقعة. اشرحها 

  غير ذلك )املبالغ املستحقة من املدينين غير

 التجاريين(.

 توثيق النتائج.

عن  %60املبالغ املستحقة التحصيل بنسبة  لقد زادت MAG C.120 ا و د.ت

 الفترة السابقة.

 45إلى  39كما زادت مدة تحصيل املبالغ املستحقة من 

 
ً
 .من بعد البيع يوما

 القوائم .2

الحصول على قائمة تفصيلية )موضح بها مدد التقادم( 

 للمبالغ املستحقة في نهاية الفترة.

دفتر  التحقق من الدقة الحسابية واملطابقة مع أ()

 األستاذ العام.

  MAG C.110 و
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اإلقرارات 

 املتناولة

القائم بالعمل: 

 )توقيع(

الرقم 

املرجعي 

 املالحظات العمللورقة 

التحقق من األسماء واملبالغ حسب دفتر األستاذ  )ب(

 املساعد.

املبالغ يتعاملون مع سؤال املوظفين الذين  )ج(

 املستحقة عن أية حاالت:

  ،ُمنح فيها أحد العمالء معاملة تفضيلية

 أو

 تم فيها تعديل شروط البيع، أو 

  ذات حدثت فيها معامالت مع أطراف

 عالقة، أو

  تم فيها تجاوز الحدود االئتمانية الداخلية

 بشكل كبير.

 و د.ت

 

 د.ت

 توقيع//

 

 توقيع//

حسب النقاش مع السيد أرجان والسيدة كارال، فإن  

شروط البيع تختلف بين العمالء ولكن يتم اعتمادها 

 من السيد أرجان.

 مخصص الحسابات املشكوك في تحصيلها .3

الحسابات املشكوك في تحصيلها ضمان أن مخصص 

 وأنه كاٍف: املحددةحسابات اليتعلق ب

تفحص ميزان مراجعة الحسابات املتقادمة  أ()

 ومقارنته بالفترات السابقة.

، التي تزيد مدتها التحصيل ملبالغ املستحقةالقد زادت  C.120 توقيع// ا د.ت

،  60عن 
ً
من إجمالي املبيعات عن كنسبة مئوية يوما

 السابقة.الفترة 

مراجعة قائمة الحسابات التي مض ى موعد 

استحقاقها مع السيد أرجان والحصول على تفاصيل 

 املخصص.

تفحص املبالغ التي تم استالمها بعد نهاية الفترة  ب()

)الحصول، إن أمكن، على ميزان مراجعة 

للحسابات املتقادمة كما في تاريخ نهاية الفترة 

 .مرحل فيه التحصيالت الالحقة(

   توقيع// د.ت

 الفصل الزمني .4

 تنفيذ وتوثيق اإلجراءات الخاصة بالفصل الزمني

الحصول على قائمة باملبيعات املرتجعة أثناء االختبار  C.115 توقيع// د.ت

الخاص بالفصل الزمني، إذ كان هناك العديد من 

 املرتجعات الكبيرة خالل السنة املاضية.

في عقود البيع أثناء تم االطالع على شروط رد املبيعات 

 .503/1االختبار الخاص باملبيعات. انظر ورقة العمل 

تم تفحص جميع قيود اليومية القريبة من نهاية 

 .626الفترة ويمكن االطالع عليها في ورقة العمل 

 العينات -اإلجراءات األساس 

S1 املصادقات املوّسعة 

 لل 15اختيار 
ً
قائمة  كما هو موضح فيمصادقة حسابا

على املبالغ املستحقة  ةالتحقق الخاصة باملصادق

 التحصيل.

وتلخيص النتائج والتحري عن االختالفات عن طريق 

 التحقق من الوثائق الداعمة وطرح االستفسارات.

  C.200 توقيع// و د.ت

 ال يوجد    اختبارات أدوات الرقابة
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اإلقرارات 

 املتناولة

القائم بالعمل: 

 )توقيع(

الرقم 

املرجعي 

 املالحظات العمللورقة 

 التي تم التعرف عليهافيما يخص مخاطر الغش املحددة  -اإلجراءات املوّسعة 

E1  خطر  -املصادقات على املبالغ املستحقة التحصيل(

 الغش(

التحقق من صحة عينة من أسماء وعناوين  )أ(

وأرقام فاكس/هواتف مجموعة مختارة من 

العمالء من واقع أدلة الهاتف أو أدلة الشركات 

 لضمان أنها شركات موجودة.

اإللكترونية أو النظر في االطالع على املواقع  )ب(

املعلومات األخرى املتاحة عن العمالء عبر 

اإلنترنت، باإلضافة إلى إرسال مصادقة للتحقق 

من صحة تفاصيل الحساب وشروط البيع. 

والسؤال عن وجود أية صفقات جانبية أو 

 شروط خاصة.

النسخ األصلية سوى قبول عدم النظر في  )ج(

 )املوقعة( من املصادقات.

أسماء وعناوين وأرقام فاكس.  5تم التحقق من صحة  C.200 توقيع// و د.ت

 ولم توجد أي استثناءات.

تم االتصال بعميلين اثنين للتحقق من صحة 

التفاصيل الخاصة بصفقات البيع وشروط عقودها. 

 ولم توجد أي استثناءات.

E2 مخصص الحسابات املشكوك في تحصيلها 

طريق  مدفوعات الحقة عن 10اختبار عينة من  )أ(

 مطابقتها باملبالغ التي تم إيداعها في املصرف.

االطالع على جميع اإلشعارات الدائنة الصادرة  )ب(

بعد نهاية الفترة. والنظر في االطالع على ملفات 

العمالء أو الوثائق الداعمة حسب مقتض ى 

 الحال.

 التي تم شطبهاتفحص جميع املبالغ املستحقة  )ج(

أنها لم تكن حسابات بعد نهاية الفترة لضمان 

 مشكوك في تحصيلها في الفترة السابقة.

 لم توجد أي استثناءات. C.121 توقيع// د.ت

كان هناك إشعاران دائنان صدرا بعد نهاية الفترة 

ولكنهما غير مهمين. وقد قام العميالن برد األصناف 

ألنها كانت تالفة عند وصولها. ومن غير الواضح ما إذا 

تلفت بسبب النقل أم إنها كانت كانت البضاعة قد 

 تالفة بالفعل عند مغادرتها للمصنع.

 العينات -اإلجراءات األساس 

عينة إحصائية لتحديد وجود ودقة األرصدة املستحقة التحصيل. ولقد تم اختيار الفواتير لتكون املستند األصلي الذي سيصادق خاص بفيما يلي توضيح لتصميم اختبار 

 تم اختيارهم، ألن بعض التجار ذكروا أنهم لن يصادقوا على األرصدة الفعلية في نهاية الفترة. عليه العمالء الذين

 وسيتم اختيار عينة إحصائية )على أساس وحدة النقد( لتحديد وجود ودقة املبالغ املستحقة التحصيل.

 اإلجابة السؤال

طريق اختيار عينة من األرصدة املستحقة وإرسال ضمان وجود ودقة املبالغ املستحقة التحصيل عن  الغرض من االختبار

 بشأنها خطابات مصادقة

 الوجود = خطر متوسط خطر التحريف الجوهري في اإلقرارات ذات الصلة

 الدقة = خطر منخفض
 أرصدة املبالغ املستحقة التحصيل في نهاية الفترة مجتمع العينة املراد اختباره

 ريال 177،203 القيمة النقدية ملجتمع العينة
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 اإلجابة السؤال

 ريال 38،340 البنود الخاصة التي ستخضع لتقويم منفصل

تخفيض املخاطر املتحقق من اختبار الفاعلية التشغيلية 

 للرقابة الداخلية

 متوسط

تخفيض املخاطر من اإلجراءات األخرى مثل إجراءات 

 تقييم املخاطر

 محدود

 عامل الثقة الذي سيتم استخدامه )
ً
 تبعا

ً
ُمخفضا

 (لتخفيض املخاطر املتحقق من املصادر األخرى 

من املخطط له اختبار أدوات الرقابة فيما يخص اإليرادات/املبالغ املستحقة التحصيل/املقبوضات؛ ولذلك، 

 1.4أو  %75سيتم استخدام مجال ثقة بنسبة 

 ريال 15،000 األهمية النسبية

افات املتوقعة في العينة  ال يوجد االنحر

 العينةتقدير حجم 

 و 28،340سيتم اختبار بنود خاصة بشكل منفصل. إذ يوجد مبلغان بقيمة 
ً
ريال مستحقان من طرفين ذوي عالقة هما السيد كالياني دفتا والسيد فينجاي  10،000رياال

 شارما، على الترتيب، ينبغي املصادقة عليهما بشكل منفصل.

 ) 138،863وسيلزم اختبار الرصيد املتبقي البالغ 
ً
( املستحق من املدينين التجاريين للتأكد من وجوده ودقته باستخدام املصادقات.  38،340 -ريال  177،203رياال

ً
رياال

 لعدم قدرة بعض العمالء على املصادقة على األرصدة القائمة، فستعتمد املصادقات الخاصة باملبالغ املستحقة التحصيل على الفواتي
ً
 :ما يلي ر وعلىونظرا

  الفاصل الختيار وحدات العينة:املدى 

 عامل الثقة÷ الدقة )األهمية النسبية( 

  10،714( = %75) 1.4÷ ريال  15،000
ً
 رياال

 :حجم العينة 

 املدى الفاصل الختيار وحدات العينة÷ مجتمع العينة املراد اختباره 

 مع استبعاد البنود الخاصة التي تم إزالتها لتقويمها بشكل منفصل

138،863  
ً
 =  10،714÷ رياال

ً
 13رياال

 ألن وحدات العينة في هذا املجتمع هي الفواتير، فإن العينة تتألف من 
ً
فاتورة سيتم اختيارها للمصادقة عليها، إضافة إلى الرصيدين املحددين أعاله للمعامالت مع  13نظرا

 األطراف ذات العالقة.

 اختيار الفواتير التي سيتم اختبارها

بالغ املستحقة املتبقي الفواتير والعمالء إلجراء املصادقة، سيتم اختيار الفواتير باستخدام أسلوب اختيار العينات على أساس وحدة النقد. وفيما يخص رصيد املالختيار 

، تم اختيار نقطة بداية بمبلغ  138،863البالغ 
ً
. وباستخدام املدى الفاصل الختيار وحدات العينة الب 913رياال

ً
، تم اختيار  10،714الغ رياال

ً
 فاتورة. 13رياال
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  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 تحديد مدى االختبارات

 املبالغ املستحقة التحصيل -تصميم اإلجراءات اإلضافية 

 برنامج إجراءات املراجعة لشركة كومار:

 املبالغ املستحقة التحصيل -الرصيد 

 :الرئيسيةاإلجراءات 

 اإلقرارات اإلجراء

القائم بالعمل 

والرقم املرجعي 

 املالحظات لورقة العمل

 اإلجراءات التحليلية

تنفيذ اإلجراءات التحليلية على رصيد املبالغ املستحقة 

التحصيل والتقادم والنسب الرئيسية ومقارنة االتجاهات 

 السائدة والنتائج بالفترة السابقة.

  C.110 ا و د.ت

 توقيع//

من أيام  106لقد زادت مدة تحصيل املبالغ املستحقة إلى 

 قبل عامين. 58بعد أن كانت بعد البيع 
ً
 يوما

ويبدو أن السبب الرئيس ي في معظم الزيادة هو الزيادة في 

 املبالغ املستحقة من شركة دفتا.

 القوائم

الحصول على قائمة باملبالغ املستحقة التحصيل موضح بها 

والتحقق من دقتها الحسابية، ومطابقتها مع دفتر مدد التقادم 

األستاذ العام، ومراجعة القائمة مع السيدة روبي للتأكد من 

 األرصدة الخاصة باألطراف ذات العالقة.

فواتير،  5التحقق من تقادم الحسابات عن طريق االطالع على و 

 يتم اختيارها بشكل اجتهادي، والتأكد من دقة تقرير التقادم.

  C.105 د.ت

 توقيع//

 

 

 

C.105  

 توقيع//

القائمة تتطابق مع دفتر األستاذ العام ولم يتم العثور على 

 أي أخطاء أثناء التحقق من مدد التقادم والدقة الحسابية.

 

 

 

 ال توجد أي أدلة.

 املخصص

الحصول على التفاصيل املتعلقة باملخصص من السيد راج 

إمكانية تحصيل وتفحص مدد التقادم. ومناقشة مدى 

. والحصول على قائمة  90الحسابات التي تزيد مدتها عن 
ً
يوما

باملدفوعات الالحقة لغاية االختبار الذي سنجريه لألحداث 

 الالحقة.

  C.120 د.ت

 توقيع//

تم مراجعة القائمة مع السيد راج. ولم يوجد سوى حسابين 

. وبلغ إجمالي قيمة  90اثنين بمدة تزيد على 
ً
الفواتير التي يوما

 واملستحقة من شركة دفتا  90تزيد مدتها عن 
ً
 10،590يوما

. وحسب أقوال السيد راج، فإن هذه املبالغ يمكن 
ً
رياال

. وقد تم دفع بعض 
ً
تحصيلها جميعها وسيتم دفعها قريبا

 الفواتير بعد نهاية الفترة.

 الفصل الزمني

وثيق فواتير قبل وبعد نهاية الفترة وت 10تفحص عينة من 

اإلجراءات األخرى الخاصة بالفصل الزمني لضمان أن 

املعامالت مسجلة في الفترة الصحيحة. والتحقق من األدلة التي 

تثبت شحن البضائع قبل نهاية الفترة فيما يخص املعامالت 

 املختارة.

  C.122 د.ت

 توقيع//

لم يتم العثور على أخطاء هنا وفي اختبار الفصل الزمني 

 لإليرادات.

تم تفحص جميع قيود اليومية القريبة من نهاية الفترة و 

 .626ويمكن االطالع عليها في ورقة العمل 
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 اإلقرارات اإلجراء

القائم بالعمل 

والرقم املرجعي 

 املالحظات لورقة العمل

 املصادقات

 املصادقة على جميع الحسابات مع األطراف ذات العالقة.

واختيار أرصدة بشكل اجتهادي )مع استبعاد األرصدة مع 

 %60األطراف ذات العالقة املذكورة أعاله( لتغطية ما نسبته 

 من املبالغ املستحقة التحصيل.

ألسماء والعناوين قبل إرسال املعلومات من اوالتحقق من عينة 

 لضمان دقة معلومات الشركات.

الفاكس بمكاملة عن طريق وإتباع املصادقات املرسلة لنا 

 هاتفية للتأكد من صحة تفاصيل املصادقة.

 د عليها.وتنفيذ إجراءات بديلة لطلبات املصادقة التي لم يتم الر 

  C.130 و د.ت

 توقيع//

 
ً
تمت املصادقة على املبلغ املستحق من شركة دفتا وتم أيضا

 مطابقة الرصيد مع ملف أوراق العمل الخاص بشركة دفتا.

من طلبات املصادقة الخاصة  %45لم يتم الرد إال على و 

 باملبالغ املستحقة التحصيل، ولذلك تم تنفيذ إجراءات بديلة.

 العينات -األساس اإلجراءات 

 تم توسيع عينة املصادقات بسبب مستوى الخطر املتوسط. وتم االعتماد على إجراءات أساس.

 اإلجراءات األساس املوّسعة/األخرى 

 لخطر تجاوز 
ً
اكس، تم التأكد من تفاصيل اإلدارة، تم التحقق من األسماء والعناوين لعينة من املصادقات املرسلة. وفيما يخص أية مصادقات تم الرد عليها بالف نظرا

 املصادقة بمكاملة هاتفية لضمان دقتها.
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 230 املراجع للمخاطر في ملف أوراق عمل املراجعة.استجابة إرشادات بشأن سالمة وكفاية توثيق 

 

  1-18/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.( 230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

تصميم االستجابات العامة وإجراءات 
 املراجعة اإلضافية

تطوير االستجابات املناسبة 

ملخاطر التحريف الجوهري التي 

 تم تقييمها

 تحديث االستراتيجية العامة

 االستجابات العامة

خطة املراجعة التي تربط مخاطر التحريف 
 اإلضافيةالجوهري املقيمة بإجراءات املراجعة 

تنفيذ االستجابات ملخاطر التحريف 
 الجوهري املقيمة

تخفيض خطر املراجعة إلى 

مستوى منخفض بدرجة يمكن 

 قبولها

 األعمال التي تم تنفيذها
 نتائج املراجعة

 اإلشراف على املوظفين
 فحص أوراق العمل

طر
خا

لم
ة ل

جاب
ست

اال
 

 
 
 
 

 توثيق األعمال املنفذة .18
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 (1يجب على املراجع القيام بتوثيق أعمال املراجعة في الوقت املناسب. )راجع: الفقرة أ 230/7

يجب على املراجع القيام بتوثيق أعمال املراجعة على نحٍو يكفي لتمكين أي مراجع خبير، لم تكن له صلة في السابق باملراجعة، من فهم  230/8

 (17، أ16، أ5أ–2ما يلي: )راجع: الفقرات أ

النظامية والتنظيمية املنطبقة؛ )راجع: طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة املنفذة لاللتزام بمعايير املراجعة واملتطلبات  (أ)

 (7، أ6الفقرتين أ

 نتائج إجراءات املراجعة املنفذة، وأدلة املراجعة التي تم الحصول عليها؛ (ب)

األمور املهمة التي ظهرت أثناء املراجعة واالستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن هذه األمور واألحكام املهنية املهمة التي تم  (ج)

 (11أ–8بيل التوصل إلى تلك االستنتاجات. )راجع: الفقرات أاتخاذها في س

 عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة املنفذة، يجب على املراجع تسجيل: 230/9

زة للبنود أو األمور الخاصة التي تم اختبارها؛ )راجع: الفقرة أ (أ)  (12الخصائص املمّيِّ

ن قام بتنفيذ أعمال املراجعة وتاريخ ا (ب)  النتهاء من هذه األعمال؛م 

ن قام بفحص أعمال املراجعة املنفذة، وتاريخ هذا الفحص ومداه. )راجع: الفقرة أ )ج(  (13م 

ة يجب على املراجع توثيق املناقشات التي تناولت األمور املهمة مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة وغيرهم، بما في ذلك طبيعة األمور املهم 230/10

 (14مناقشتها، وتوقيت حدوث هذه املناقشات، وأطراف النقاش. )راجع: الفقرة أالتي تمت 

 نظرة عامة 1 /18

 باألعمال التي تم تنفيذها في الواقع، ويشكل األساس لتقري
ً
 في التخطيط للمراجعة وتنفيذها. فهو يوفر سجال

ً
 حيويا

ً
 في يؤدي التوثيق دورا

ً
ر املراجع. وسيتم استخدامه أيضا

 التي تنفذها أطراف ثالثة. التقص يوربما في عمليات فحوصات رقابة الجودة، ومتابعة االلتزام بمعايير املراجعة واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة، 

ع في الفصل السادس عشر من الجزء األول ولم يتم تكرارها ه نا. ويوفر الشكل التالي قائمة تحقق وقد تم تناول املتطلبات والطبيعة الخاصة لتوثيق أعمال املراجعة بشكل موسَّ

 لبعض األمور التي سيتم تناولها عند استكمال امللف.

 1-18/1الشكل 

 نعم/ال اعتبارات خاصة بالتوثيق

  هل تم توثيق االلتزام بمتطلبات املكتب الخاصة بالتوثيق، املنصوص عليها في دليل رقابة الجودة الخاص باملكتب؟

  األمور املهمة؟هل توثيق أعمال املراجعة حسن التنظيم وكامل، بما في ذلك احتوائه على إحاالت واضحة إلى املواضع التي تتناول 

 هل وثائق امللف تشير إلى:

 ن قام بتنفيذ أعمال املراجعة وتاريخ االنتهاء من هذه األعمال؟  م 

 ن قام بفحص أعمال املراجعة املنفذة، وتاريخ هذا الفحص ومداه؟  م 

  طبيعة األمور املهمة التي تمت مناقشتها، وتوقيت نتائج املناقشات التي تناولت األمور املهمة مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة وغيرهم، بما في ذلك

 حدوث هذه املناقشات، وأطراف النقاش؟

 

 مراجع خبير، ليست له صلة سابقة باملراجعة، فهم:أي هل يستطيع 

  لاللتزام باملتطلبات النظامية والتنظيمية واملهنية املنطبقة؟ التي تم تنفيذهاطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة 

 نتائج إجراءات املراجعة وأدلة املراجعة التي تم الحصول عليها؟ 

  تلك طبيعة األمور املهمة التي ظهرت، واالستنتاجات التي تم التوصل إليها، واألحكام املهنية املهمة التي تم اتخاذها في سبيل التوصل إلى

 االستنتاجات؟
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 نعم/ال اعتبارات خاصة بالتوثيق

 هل امللف يحتوي على توثيق يتناول:

  للمراجعة والقرار بقبول االرتباط أو االستمرار فيه؟ الشروط املسبقةتحقق 

 االستراتيجية العامة للمراجعة؟ 

 املناقشات بين أعضاء فريق االرتباط؟ 

 التي  العناصر الرئيسية لفهم املنشأة الذي تم التوصل إليه، وفهم كل مكون من مكونات الرقابة الداخلية الخمسة، بما في ذلك مصادر املعلومات

 عليها؟ تم الحصول 

 نتائج تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر؟ 

 مخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها وتم تقييمها على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات؟ 

 خطة املراجعة التفصيلية التي تستجيب للمخاطر التي تم تقييمها؟ 

 االستثناءات التي تم العثور  عالجمكانية االعتماد على األدلة التي تم الحصول عليها و نتائج تنفيذ إجراءات املراجعة، بما في ذلك مدى مالءمة وإ

 عليها، بما في ذلك أي تغييرات الزمة في املخاطر التي تم تقييمها؟

  حدوث غش تم التعرف عليها أثناء املراجعة؟لاملعلومات واإلجراءات التي تم تنفيذها للتعامل مع أي مؤشرات 

  للمعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها؟التغييرات في 
ً
 األهمية النسبية نتيجة

  في أي وقت؟عند الضرورة ما يكفي من املعلومات إلعادة تنفيذ كل إجراء 

 التغييرات املهمة التي تمت أثناء ارتباط املراجعة على االستراتيجية العامة للمراجعة أو خطة املراجعة، وأسباب تلك التغييرات؟ 

 لألمور الرئيسة للمراجعة التي 701باق معيار املراجعة )عند انط 
ً
(، ما يكفي من التفاصيل بشأن األعمال واألحكام املهنية التي طبقها املراجع دعما

 التقرير عنها أو بشأن تحديد املراجع لعدم وجود أي أمور رئيسة للمراجعة؟أنه يجب يحدد املراجع 

 الت عدم التأكد الجوهري، واملخاوف املتعلقة بتقديرات اإلدارة، واألحداث الالحقة، واألمور األخرى التي قد تفاصيل األمور املهمة وعالجها، مثل حا

 تؤدي إلى إبداء رأي مراجعة معدل؟

 

 هل تم توثيق املشاورات التي تمت داخل املكتب ومع الخبراء الذين استعان بهم املراجع واستعانت بهم اإلدارة؟

 بأحد الخبراء، هل تم توثيق مدى مناسبة استخدام عمل الخبير كدليل للمراجعة؟في حالة االستعانة 

 

  ( بشأن االتصاالت مع مراجعي املكونات؟600هل تم توثيق االلتزام بمتطلبات معيار املراجعة )

  اإلبالغ بها؟(، هل تم توثيق تحديد املراجع لألمور الرئيسة للمراجعة التي يلزم 701عند انطباق معيار املراجعة )

في كل معيار من معايير املراجعة ذات الصلة؟ )انظر الجزء األول، الفصل السادس عشر، لالطالع على الواردة هل تم الوفاء بجميع متطلبات التوثيق 

 قائمة بمعايير املراجعة التي تحتوي على متطلبات توثيق خاصة(.

 

 ملكية امللف

 ملكتب املراجعة.ما لم تنص األنظمة أو اللوائح على 
ً
 خالف ذلك، فإن وثائق أعمال املراجعة تعد ملكا

 ال
ُ
 سجالت املنشأةمن سخ ن

. ومع كان أو نسخ من سجالت املنشأة )على سبيل املثال، العقود واالتفاقيات املهمة والخاصة( كجزء من توثيق أعمال املراجعة، إذا ستخلصات يجوز تضمين م
ً
ذلك مناسبا

 عن التوثيق املناسب ألعمال املراجعة.ذلك، ال ُيعد االحتف
ً
 اظ بنسخ من السجالت املحاسبية للمنشأة بديال
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 حسن توقيت اإلعداد

فحص والتقويم الفّعال لألدلة التي تم الحصول عليها واالستنتاجات التي تم تال تيسيرتعزيز جودة املراجعة و  فييساعد توثيق أعمال املراجعة في الوقت املناسب 

هذه  تنفيذ أثناءالتوثيق الذي يتم  التوصل إليها قبل االنتهاء من وضع تقرير املراجع. ومن املرجح أن يكون التوثيق الذي يتم بعد االنتهاء من أعمال املراجعة أقل دقة من

 األعمال.

 بذاته؟هل من املمكن أن يك
ً
 ون ملف املراجعة قائما

 للفهم دون الحاجة إلى املزيد من التفسيرات الشفوية، قدر اإلمكان. وال تقدم الت
ً
 وقابال

ً
فسيرات الشفوية وحدها الدعم ينبغي أن يكون توثيق أعمال املراجعة واضحا

 مكن استخدامها رغم ذلك لتفسير أو توضيح املعلومات املشمولة في توثيق أعمال املراجعة.الكافي لألعمال التي تم تنفيذها أو االستنتاجات التي تم التوصل إليها. ولكن ي

 التعارض

يفية تعامل املراجع مع هذا في حال الحصول على أدلة مراجعة تتعارض مع االستنتاج النهائي بشأن أحد األمور املهمة، يلزم التأكد من إضافة توثيق إلى امللف يشرح ك
 ني هذا ضرورة احتفاظ املراجع بالتوثيق غير الصحيح أو الذي تم االستعاضة عنه.التعارض. وال يع
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 580 إرشادات بشأن الحصول على مصادقة مكتوبة بشأن إفادات اإلدارة.

 

  1-19/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب. ( لالطالع على قائمة أكثر230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

 

  

تصميم االستجابات العامة وإجراءات 
 املراجعة اإلضافية

تطوير االستجابات املناسبة 

ملخاطر التحريف الجوهري التي 
 تم تقييمها

 تحديث االستراتيجية العامة

 االستجابات العامة

خطة املراجعة التي تربط مخاطر التحريف 
 الجوهري املقيمة بإجراءات املراجعة اإلضافية

االستجابات ملخاطر التحريف تنفيذ 
 الجوهري املقيمة

تخفيض خطر املراجعة إلى 

مستوى منخفض بدرجة يمكن 

 قبولها

 األعمال التي تم تنفيذها
 نتائج املراجعة

 اإلشراف على املوظفين
 فحص أوراق العمل

طر
خا

لم
ة ل

جاب
ست

اال
 

 
 
 
 

 اإلفادات املكتوبة .19
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 أهداف املعيار رقم الفقرة

 تتمثل أهداف املراجع فيما يلي: 580/6

يعتقدون أنهم قد أوفوا الحصول على إفادات مكتوبة من اإلدارة، ومن املكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، بأنهم  (أ)

 بمسؤوليتهم عن إعداد القوائم املالية وعن اكتمال املعلومات املقدمة للمراجع؛

دعم أدلة املراجعة األخرى ذات الصلة بالقوائم املالية أو إقرارات معينة في القوائم املالية، من خالل اإلفادات املكتوبة إذا رأى  (ب)

 موجب معايير املراجعة األخرى؛املراجع أنها ضرورية، أو كانت مطلوبة ب

االستجابة بشكل مناسب لإلفادات املكتوبة التي تقدمها اإلدارة واملكلفون بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، أو في حالة عدم  (ج)

 قيام اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، بتقديم اإلفادات املكتوبة التي يطلبها املراجع.

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

يجب على املراجع أن يطلب اإلفادات املكتوبة من اإلدارة التي تتحمل املسؤوليات املناسبة عن القوائم املالية، والتي لديها املعرفة  580/9

 (6أ–2باألمور ذات الصلة. )راجع: الفقرات أ

 إلطار التقرير املالي يجب على املراجع أن يطلب من اإلدارة تقديم إفادة  580/10
ً
مكتوبة بأنها قد أوفت بمسؤوليتها عن إعداد القوائم املالية وفقا

 (22، أ14، أ9أ–7املنطبق، بما في ذلك، عند االقتضاء، عرضها العادل، كما هو موضح في شروط ارتباط املراجعة. )راجع: الفقرات أ

 مكتوبة: يجب على املراجع أن يطلب من اإلدارة تقديم إفادة 580/11

 بأنها قد وفرت للمراجع جميع املعلومات ذات الصلة وأتاحت له الوصول إلى ما تم االتفاق عليه في شروط ارتباط املراجعة؛ (أ)

 (22، أ14، أ9أ–7بأن جميع املعامالت قد تم تسجيلها، وأنها منعكسة في القوائم املالية. )راجع: الفقرات أ (ب)

بالطريقة املوصوفة بها هذه املسؤوليات في  11و 10اإلفادات املكتوبة املطلوبة بموجب الفقرتين يجب وصف مسؤوليات اإلدارة في  580/12

 شروط ارتباط املراجعة.

تتطلب معايير املراجعة األخرى من املراجع أن يطلب الحصول على إفادات مكتوبة. وباإلضافة إلى هذه اإلفادات املطلوبة بموجب  580/13

املراجع أنه من الضروري الحصول على إفادة مكتوبة أو أكثر لدعم أدلة املراجعة األخرى ذات الصلة بالقوائم املالية املعايير، فإذا رأى 

أو بإقرار معين أو أكثر في القوائم املالية، فيجب عليه أن يطلب الحصول على مثل هذه اإلفادات املكتوبة األخرى. )راجع: الفقرات 

 (22، أ14، أ13أ–10أ

 لتاريخ تقرير املراجع عن القوائم املالية، ولكن ليس بعد ذلك التاريخ. 580/14
ً
 يجب أن يكون تاريخ اإلفادات املكتوبة أقرب تاريخ ممكن عمليا

 (18أ–15ويجب أن تكون اإلفادات املكتوبة لجميع القوائم املالية، وللفترة )الفترات( املشار إليها في تقرير املراجع. )راجع: الفقرات أ

يجب أن تكون اإلفادات املكتوبة في شكل خطاب إفادة موجه إلى املراجع. وإذا كانت األنظمة أو اللوائح تتطلب من اإلدارة تقديم بيانات  580/15

، فإن 11أو  10عامة مكتوبة بشأن مسؤولياتها، ورأى املراجع أن تلك البيانات توفر بعض أو جميع اإلفادات املطلوبة بموجب الفقرة 

 (21أ–19ور ذات الصلة التي تغطيها تلك البيانات ال يلزم تضمينها في خطاب اإلفادة. )راجع: الفقرات أاألم

يجب إذا كان لدى املراجع مخاوف بشأن كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو عنايتها، أو بشأن التزامها بذلك أو إنفاذها له، ف 580/16

 حمله مثل هذه املخاوف على إمكانية االعتماد على اإلفادات )الشفهية أو املكتوبة( وأدلة املراجعة بشكل عام.عليه تحديد تأثير ما قد ت

 (25، أ24)راجع: الفقرتين أ

 أو أكثر من اإلفادات املكتوبة املطلوبة، فيجب على املراجع: ةإذا لم تقدم اإلدارة واحد 580/19

 مناقشة األمر مع اإلدارة؛ (أ)

نزاهة اإلدارة، وتقويم التأثير املحتمل لذلك على إمكانية االعتماد على اإلفادات )الشفهية أو املكتوبة(، وأدلة إعادة تقويم  (ب)

 املراجعة بشكل عام؛

 ملعيار املراجعة ) (ج)
ً
(، مع مراعاة 705اتخاذ التصرفات املناسبة، بما في ذلك تحديد التأثير املحتمل على الرأي في تقرير املراجع وفقا

 من هذا املعيار. 20الوارد في الفقرة  املتطلب
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 ملعيار املراجعة )يجب على املراجع االمتناع عن إبداء رأي في القوائم املال 580/20
ً
 في الحاالت اآلتية:( 705ية وفقا

 في نزاهة اإلدارة، بما يكفي لجعل اإلفادات املكتوبة املطلوبة بموجب الفقرتين  (أ)
ً
ال يمكن  11و 10إذا استنتج أن هناك شكوكا

 االعتماد عليها؛ أو

 (27، أ26)راجع: الفقرتين أ .11و 10إذا لم تقدم اإلدارة اإلفادات املكتوبة املطلوبة بموجب الفقرتين  (ب)

 نظرة عامة 1 /19

 )اإلدارة عن إعداد القوائم املالية يطلب املراجع الحصول على إفادات مكتوبة من املسؤولين 
ً
يمتد قد فولكن بناًء على ظروف املنشأة وأي أنظمة أو لوائح ذات صلة ، عادة

ع املراجع بالحصول على املكلفين بالحوكمة(. وتتمثل إحدى مسؤوليات اإلدارة عند توقيعها على خطاب االرتباط )انظر الجزء الثاني، الفصل الرابع( في تأكيد توقذلك ليشمل 

 فيما يتصل باملراجعة. مصادقة مكتوبة بشأن اإلفادات املقدمة

 من اإلفادات الشفوية إلى املراجع، يمكن استخدامها كأدلة مراجعة إلتمام إجراءات املراجعة األخ
ً
رى. وفي نهاية االرتباط، يتم تضمين هذه وأثناء املراجعة، تقدم اإلدارة عددا

 ارة، وحسب مقتض ى الحال، من املكلفين بالحوكمة.اإلفادات الشفوية في خطاب اإلفادات املكتوبة الذي يتم الحصول عليه من اإلد

 تحتوي بعض معايير املراجعة على متطلبات خاصة تقتض ي من املراجع طلب الحصول على إفادات مكتوبة. ملحوظة:

 ويشتمل خطاب اإلفادات املكتوبة على اإلفادات الخاصة املطلوبة، واعتقاد اإلدارة بما يلي:

  إعداد القوائم املالية؛أنها قد أوفت بمسؤولياتها عن 

 .أن املعلومات التي تم تقديمها إلى املراجع كانت كاملة 

 لتاريخ تقرير املراجع عن القوائم املالية، ولكن ليس بعد ذلك ال
ً
تاريخ. وتغطي اإلفادات املكتوبة جميع ويتم الحصول على خطاب اإلفادات املكتوبة في أقرب تاريخ ممكن عمليا

 لفترة )الفترات( املشار إليها في تقرير املراجع.القوائم املالية، وا

ستخدم إفادات اإلدارة املكتوبة على أنها:
ُ
 وال ت

 بديل لتنفيذ إجراءات املراجعة األخرى؛ أو 

 أمور املراجعة املهمة.املتعلقة بألدلة الوحيد لصدر امل 

 

 موضوع اإلفادات 2 /19

 تقدم اإلدارة اإلفادات:قد 

، سواًء  •
ً
لب شفويا

ُ
 تقديمها أم الط

 أثناء ارتباط املراجعة.
ً
 يتم الحصول على هذه اإلفادات عادة

 نقاط يلزم مراعاتها

 من يوقع الخطاب؟

عد عالية 
ُ
الخطورة، ُينظر في الحصول على أكثر من توقيع واحد على خطاب اإلفادات. وعلى سبيل املثال، يمكن التوقيع على خطاب اإلفادات من في االرتباطات التي ت

 املدير املالك ومن كبار األعضاء اآلخرين في فريق اإلدارة.

 استخدام اإلفادات كأدلة

املراجعة املناسبة بشأن أي من األمور التي تتناولها. كما إن قيام اإلدارة بتقديم إفادات مكتوبة يمكن االعتماد ال توفر اإلفادات املكتوبة، في حد ذاتها، ما يكفي من أدلة 

 ينة.عليها ال يؤثر على طبيعة أو مدى أدلة املراجعة األخرى التي يحصل عليها املراجع بشأن الوفاء بمسؤوليات اإلدارة، أو بشأن إقرارات مع
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•  
ً
 كتابيا

 في نهاية االرتباط، يتعين على املراجع طلب الحصول على بيان مكتوب من اإلدارة للمصادقة على أمور معينة مثل:

 أعاله؛اإلفادات الشفوية املشار إليها  –

 إلطار التقرير املالي املنطبق؛ –
ً
 وفاء اإلدارة بمسؤوليتها عن إعداد القوائم املالية وفقا

 تسجيل جميع املعامالت وانعكاسها في القوائم املالية؛ –

 لدعم أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها. الالزمةاإلفادات األخرى  –

 1-19/2الشكل 

 يتم اإلبالغ بها أثناء املناقشات.األمور التي  أشكال إفادات اإلدارة

، على سبيل املثال رسائل البريد اإللكتروني أو رسائل الهاتف املسجلة أو الرسائل النصية.
ً
 األمور التي يتم اإلبالغ بها إلكترونيا

 الجداول والتحليالت والتقارير التي تعدها املنشأة، ومالحظات وتعليقات اإلدارة فيها.

 املراسالت الداخلية والخارجية.املذكرات أو 

 محاضر اجتماعات املكلفين بالحوكمة واللجان املعنية باألجور واملكافآت.

 النسخة املوقعة من القوائم املالية.

 اإلدارة. الذي تقدمهخطاب اإلفادات 

 اعتبارات أثناء تنفيذ املراجعة 3 /19

 اإلدارة.عند تقويم إفادات اآلتية ينبغي النظر في األمور 

 1-19/3الشكل 

 تقويم إفادات اإلدارة

 وعلى دراية بموضوع اإلفادة؟سيكون يقدم اإلفادة سأن الشخص الذي يمكن التوقع بهل  أمور يلزم مراعاتها
ً
 موضوعيا

 هل اإلفادة معقولة في ضوء:

 فهم املراجع للمنشأة وبيئتها؟ 

  اإلفادات األخرى التي تم الحصول عليها من اإلدارة؟األدلة األخرى التي تم الحصول عليها، بما فيها 

 األدلة األخرى التي تم الحصول عليها من خالل تنفيذ إجراءات املراجعة لتحقيق أهداف املراجعة األخرى؟ 

ت من نوايا اإلدارة، ُينظر في مصادر لألدلة م ت من اإلفادات؟ للتثبُّ ثل محاضر اجتماعات ما إجراءات املراجعة اإلضافية الالزمة للتثبُّ

مجلس اإلدارة أو محاضر اجتماعات اللجان املعنية باالستثمار أو الوثائق القانونية أو املراسالت والرسائل اإللكترونية. وعلى سبيل 

دة" الفحص املادي ملحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والو  ثائق القانونية املثال، أثناء النظر في استمرارية املنشأة، قد تشمل األدلة "املؤّيِّ

 وتوفر املعلومات املتعلقة بالتمويل وما إلى ذلك.

تفي حال عدم توفر أدلة   ، هل يوجد قيد على النطاق؟للتثبُّ

 عند تعارض إفادات اإلدارة مع أدلة املراجعة األخرى التي تم الحصول عليها:

  اإليجاب، يناقش املراجع األمر مع املكلفين بالحوكمة، وينظر هل توجد أسباب تدعو إلى الشك في أمانة اإلدارة ونزاهتها؟ في حال

 في أثر ذلك على تقييم املخاطر والحاجة إلى تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية.

 ر االستمرار في االعتماد على أية إفادات أخرى مقدمة من اإلدارة؟ برَّ
ُ
 هل من املناسب وامل
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 تقويم إفادات اإلدارة

 ومن أمثلة ذلك: ُينظر في أنسب الوسائل لتوثيق اإلفادات.

 املذكرات التي يقوم املراجع بإعدادها؛ 

 املذكرات الكتابية التي تقوم إدارة املنشأة بإعدادها؛ 

 .اإلدراج ضمن خطاب إفادات اإلدارة 

 اإلفادات املكتوبة 4 /19

 ألدلة املراجعة، ألسباب مثل ما يلي:
ً
 مهما

ً
عد اإلفادات املكتوبة مصدرا

ُ
 ت

  لت اإلدارة اإلفادات لبت منها، أو لم تقم بتقديمها، فقد ينّبه ذلك املراجع إلى احتمال وجود إشكالية مهمة أو أكثر؛إذا عدَّ
ُ
 املكتوبة التي ط

  فادات.إن تقديم طلب للحصول على إفادات مكتوبة )وليست شفوية( قد يدفع اإلدارة إلى النظر في تلك األمور بصورة أكثر جدية، مما يعزز جودة اإل 

طلب اإلفادات ا
ُ
 ما يكون هؤالء املسؤول يكونون ملكتوبة من املسؤولين عن إعداد وعرض القوائم املالية ممن وت

ً
ن هم الرئيس التنفيذي و على دراية باألمور املعنية. وغالبا

 واملدير املالي للمنشأة، أو من يقوم مقامهم مثل املدير املالك.

 ة:ويتعين على املراجع أن يطلب من اإلدارة تقديم إفادة مكتوب

 إلطار التقرير املالي املنطبق؛ 
ً
 بأنها قد أوفت بمسؤوليتها عن إعداد القوائم املالية وفقا

 بأنها قد وفرت للمراجع جميع املعلومات ذات الصلة وأتاحت له الوصول إلى ما تم االتفاق عليه في شروط ارتباط املراجعة؛ 

 ئم املالية.بأن جميع املعامالت قد تم تسجيلها، وأنها منعكسة في القوا 

لبت منها، أو إذا خلص املراجع إلى وجود ما يكفي من الشكوك حول نزاهة اإلدارة بما ينفي إ
ُ
مكانية االعتماد على هذه اإلفادات، وإذا لم تقدم اإلدارة هذه اإلفادات التي ط

 فيجب على املراجع عندئذ االمتناع عن إبداء رأي بشأن القوائم املالية.

( أو التي تتعلق بإقرار واحد أووتدعم اإلفادات امل
ً
 األدلة األخرى ذات الصلة بالقوائم املالية )التي تتطلبها معايير املراجعة األخرى مثال

ً
أكثر من اإلقرارات الخاصة  كتوبة أيضا

 في القوائم املالية.

 وموضح فيما يلي معايير املراجعة األخرى التي تتطلب الحصول على إفادات مكتوبة.

 1-19/4الشكل 

 الفقرة العنوان معيار املراجعة

 40 مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية 240

250  
ُ
ث)امل  17 مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم املالية (حدَّ

كتشفة خالل املراجعة 450
ُ
 14 تقويم التحريفات امل

 12 محددة لبنود مختارةاعتبارات  -أدلة املراجعة  501

 22 مراجعة التقديرات املحاسبية، بما في ذلك التقديرات املحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة 540

 26 األطراف ذات العالقة 550

 9 األحداث الالحقة 560

 )هـ(16 االستمرارية 570

 9 املالية املقارنةاألرقام املقابلة والقوائم  -املعلومات املقارنة  710

 )ج(13 مسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات األخرى  720
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 كتلك املوضحة أدناه.
ً
 تتناول اإلفادات املكتوبة أمورا

 2-19/4الشكل 

 إن اإلدارة: 

 إلطار التقرير املالي املنطبق   مسؤوليات اإلدارة
ً
)بما في ذلك، عند االقتضاء، عرضها بشكل قد أوفت بمسؤوليتها عن إعداد القوائم املالية وفقا

 عادل، على النحو املوضح في شروط ارتباط املراجعة(، وعن اكتمال املعلومات املقدمة للمراجع؛

  
ً
في بعض الحاالت )على سبيل املثال عندما تكون شروط االرتباط قد وافقت عليها أطراف أخرى(، قد ُيطلب من اإلدارة أيضا

 املصادقة 
ً
 بعلم تلك املسؤوليات وفهمها. هاعلى إقرار إلفادات املكتوبة في امجددا

 قد وفرت للمراجع جميع املعلومات ذات الصلة وأتاحت له الوصول إلى ما تم االتفاق عليه في شروط ارتباط املراجعة.

 قد سجلت جميع املعامالت في السجالت املحاسبية، وعكست تلك املعامالت في القوائم املالية.

 3-19/4الشكل 

 تفيد اإلدارة بما يلي: 

 أن اختيار وتطبيق السياسات املحاسبية مناسب ومتفق مع إطار التقرير املالي املنطبق. اإلفادات الخاصة

 لذلك أن األمور اآلتية، متى كانت ذات صلة بموجب إطار التقرير املالي املنطبق، قد تم إثباتها أو قياسها أو عرضها أو اإلفصاح عنها 
ً
وفقا

 اإلطار:

 الخطط أو النوايا التي قد تؤثر على القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات أو تصنيفها؛ 

 االلتزامات، الفعلية واملحتملة على السواء؛ 

 ملكية األصول أو السيطرة عليها؛ 

 االمتيازات أو األعباء على األصول واألصول املرهونة كضمان؛ 

  بتلك الجوانبالجوانب في األنظمة واللوائح واالتفاقيات التعاقدية، التي قد تؤثر على القوائم املالية، بما في ذلك عدم االلتزام. 

 بجميع أوجه القصور التي تعرفها في الرقابة الداخلية. أنها قد أبلغت

 معين.أنه قد تم اإلبالغ بجميع األسباب التي دعت املنشأة الختيار مسلك 

 [.نواياهاها فيما يتعلق بـ ]ُيذكر أمر معين[ هي كما يلي: ]يتم توضيح خطط املنشأة أو نواياأن 

عندما تخطط اإلدارة إلصدار "معلومات أخرى"، مثل التقرير السنوي، ولكن بعض هذه املستندات أو كلها من املحدد أنه لن يتم إتاحتها  املعلومات األخرى 

 تقرير املراجع، ُيطلب من اإلدارة تقديم إفادة مكتوبة.إال بعد تاريخ 

وتنص هذه اإلفادة على أن النسخة النهائية من املستندات سيتم تقديمها إلى املراجع عند توفرها، وقبل إصدارها من قبل املنشأة، بحيث 

 طلب الحصول على إفادات (. وقد يجد املراج720يستطيع املراجع إنجاز اإلجراءات التي يتطلبها معيار املراجعة )
ً
ع أنه من املفيد أيضا

لة لهذه اإلفادة، حسب مقتض ى الحال )انظر معيار املراجعة )  (.22(، فقرة أ720مكتوبة أخرى ُمكّمِّ
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 اعتبارات أخرى 

 4-19/4الشكل 

 مالحظات: 

ة على حد علم اإلدارة واقتناعها.في بعض الحاالت، قد تستخدم اإلدارة لغة متحفظة تشير إلى أن اإلفادات  اللغة املتحفظة  ُمعدَّ

ْن لديهم مسؤو  عدت بواسطة م 
ُ
 بأن اإلفادات قد أ

ً
ليات ومعرفة مناسبة باألمور ويمكن قبول هذه الصيغة إذا كان املراجع مقتنعا

 
ُ
نة في اإلفادات.امل  ضمَّ

 ُينظر إلى التحريفات الفردية التي دونه على أنها تافهة.بحيث  عند الحصول على إفادات بشأن التحريفات، قد يتم تعيين حد أقص ى التحريفات التافهة

 من أدلة املراجعة. تاريخ الخطاب
ً
 ال يتم تأريخ تقرير املراجع بتاريخ يسبق اإلفادات املكتوبة، ألنه هذه اإلفادات تعد جزءا

 توجيهه إلى املراجع.يتم تضمين اإلفادات املكتوبة املطلوبة في خطاب يتم  توجيه الخطاب إلى املراجع

 من اإلدارة. الحصول عليها مة باإلفادات املكتوبة التي طلب( من املراجع أن يبلغ املكلفين بالحوك260يتطلب معيار املراجعة ) إبالغ املكلفين بالحوكمة

اإلفادات املكتوبة، فإنها قد تقرر االستفسار من أشخاص آخرين  إذا لم تتوفر لدى اإلدارة املعرفة الكافية التي تستند إليها في تقديم استفسار اإلدارة من اآلخرين

 شاركوا في إعداد/عرض القوائم املالية واإلقرارات الواردة فيها. ويشمل هذا من لديهم معرفة متخصصة.

 الشكوك املتعلقة باإلفادات املقدمة أو غير املقدمة

املكتوبة، أو إذا لم يتم تقديم اإلفادات املكتوبة التي تم طلب الحصول عليها، ينظر املراجع في طبيعة هذه  في حال وجود شكوك تتعلق بإمكانية االعتماد على اإلفادات

 لها.
ً
 املخاوف ويتصرف تبعا

 5-19/4الشكل 

 االستجابة املطلوبة من املراجع الشكوك

التي تم عدم تقديم اإلفادات 

 طلب الحصول عليها

 مناقشة األمر مع اإلدارة؛ 

  تقويم نزاهة اإلدارة، وتقويم التأثير املحتمل لذلك على إمكانية االعتماد على اإلفادات )الشفوية أو املكتوبة(، وأدلة املراجعة إعادة

 بشكل عام؛

 .اتخاذ التصرفات املناسبة، بما في ذلك تحديد التأثير املحتمل لذلك على الرأي في تقرير املراجع 

 من إجراءات املراجعة ملحاولة حل األمر.تنفيذ املزيد   التعرف على تناقضات

 مها إذا ظل األمر دون حل، ُيعاد النظر في تقييم كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو عنايتها )انظر البند أدناه(، أو التزا

د التأثير املحتمل لذلك على إمكانية االعتماد على اإلفادات )الشف وية أو املكتوبة( وأدلة املراجعة بذلك أو إنفاذها له، وُيحدَّ

 بشكل عام.

عدم كفاءة اإلدارة أو افتقارها 

 إلى النزاهة أو القيم األخالقية

 ُيحدد التأثير املحتمل لتلك املخاوف على إمكانية االعتماد على اإلفادات )الشفوية أو املكتوبة(، وأدلة املراجعة بشكل عام.

 القوائم املالية عندما:ويمتنع املراجع عن إبداء رأي في 

 في نزاهة اإلدارة بما يكفي لجعل اإلفادات املكتوبة املطلوبة ال يمكن االعتماد عليها؛ أو 
ً
 يستنتج املراجع أن هناك شكوكا

 .ال تقدم اإلدارة اإلفادات املكتوبة املطلوبة 

 اإلفادات التكميلية/اإلضافية

 املراجع أنه من الضروري طلب الحصول على:إضافة إلى اإلفادات املكتوبة املطلوبة، قد يرى 

 إفادات تكميلية بشأن القوائم املالية

 منها. ومن األمثلة املحتملة لذلك:580من معيار املراجعة ) 10الفقرة  التي تتطلبهاقد تكون مثل هذه اإلفادات املكتوبة مكّملة لإلفادة املكتوبة 
ً
 (، لكنها ال تشكل جزءا
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  ؛ما إذا كان اختيار
ً
 وتطبيق السياسات املحاسبية مناسبا

  
ً
 :املنطبق إلطارلما إذا كان قد تم إثبات أمور كاملذكورة أدناه، أو تم قياسها أو عرضها أو اإلفصاح عنها، وفقا

 الخطط أو النوايا التي قد تؤثر على القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات أو تصنيفها، –

 السواء،االلتزامات، الفعلية واملحتملة على  –

 ملكية األصول أو السيطرة عليها، واالمتيازات أو األعباء على األصول، واألصول املرهونة كضمان، –

 .بتلك الجوانبالجوانب في األنظمة واللوائح واالتفاقيات التعاقدية، التي قد تؤثر على القوائم املالية، بما في ذلك عدم االلتزام  –

 إفادات مكتوبة إضافية

 (، قد يرى املراجع أنه من الضروري طلب الحصول على إفادات مكتوبة مثل ما يلي:580من معيار املراجعة ) 11الفقرة التي تتطلبها ادة املكتوبة إضافة إلى اإلف

 تأكيد بأن اإلدارة قد أبلغت عن جميع أوجه القصور التي تعرفها في الرقابة الداخلية؛ 

 .إقرارات خاصة 

باب أو االجتهادات أو في بعض الحاالت، قد ال يمكن الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة دون الحصول على إفادة مكتوبة من اإلدارة تؤكد فيها األس

 هذا الشأن ما يلي:في النوايا التي تتعلق بإقرارات خاصة في القوائم املالية. ومن بين األمور التي يلزم مراعاتها 

 ابق املنشأة في تنفيذ نواياها املعلنة،سو  –

 األسباب وراء اختيار املنشأة ملسلك معين، –

 قدرة املنشأة على االستمرار في مسلك محدد، –

 وجود أو نقص أية معلومات أخرى ربما يكون قد تم الحصول عليها خالل سير املراجعة، قد ال تتسق مع اجتهاد اإلدارة أو نيتها. –

 

 مثال لإلفادات املكتوبة 5 /19

 (.580جعة )نفس الشكل الوارد في معيار املراعلى املثال الخاص بخطابات إفادات اإلدارة في دراسات الحالة أدناه 

 إفادات اإلدارة -دراسات الحالة  6 /19

 لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 توقيع عليه.ُيصرف بعض الوقت لالجتماع مع اإلدارة لشرح طبيعة اإلفادات التي تم طلب الحصول عليها، ولضمان أنها على دراية تامة بما توافق على ال
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  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 إفادات اإلدارة

 املراجعة اإلضافية التي قد يتم تطبيقها.فيما يلي أمثلة إلفادات اإلدارة التي قدمها السيد سراج، وبعض إجراءات 

 التقويم إفادات اإلدارة

ال يوجد هبوط في قيمة األدوات التي تم االستعاضة عنها بمعدات جديدة. ويرجع 

خر إلى اآلالت اآل حين و الذلك إلى عطل اآلالت؛ ولذلك، ستكون هناك حاجة بين 

 القديمة أثناء إصالح اآلالت الجديدة.

مدير اإلنتاج وغيره لتحديد ما إذا كانت األدوات واملعدات، الجديدة االستفسار من 

 وال تزال بحالة تشغيلية.
ً
ويمكن تحديد ذلك عن  أو القديمة، قيد االستخدام حاليا

 املادي واالطالع على سجالت الصيانة. الفحصطريق 

 التي تم 
ً
تحديدها ال توجد حاجة إلنشاء مخصص إضافي للبضائع املتضررة قليال

 أثناء جرد املخزون.

التحقق مما إذا كانت البضائع املتضررة قد تم بيعها بالفعل بعد نهاية الفترة. 

تم بيعها بحالتها يواالستفسار من مدير اإلنتاج عّما إذا كانت البضائع املتضررة 

ض.يتم إصالحها )وفي حال اإلصالح، فبأي تكلفة( أم يالحالية أم   تم بيعها بسعر ُمخفَّ

 في ختام املراجعة، يتم توثيق اإلفادات املهمة في خطاب إلفادات اإلدارة يوقع عليه سراج دفتا وجواد كساب.

 ( غير منطبقة.720، وعليه فإن إفادات اإلدارة التي يتطلبها معيار املراجعة )مرافق للقوائم املالية وال تقوم شركة دفتا لألثاث بإنتاج تقرير سنوي 

 اإلفادات في خطاب على النحو اآلتي.ويمكن تضمين هذه 

 ترويسة الخطابات الخاصة بشركة دفتا لألثاث

 20×3مارس  15

 جميل، ودوايند آند وينج ذ.م.م إلى:

 كينغستون ستريت 55

 كيب تاون، يونايتد تريتوريز

50004-123 

 السيد لي،

 تحية طيبة وبعد

لغرض إبداء رأي فيما إذا كانت القوائم  20×2ديسمبر  31املالية لشركة دفتا لألثاث للسنة املنتهية في نقدم لكم خطاب اإلفادات املاثل بخصوص مراجعتكم للقوائم 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي.
ً
 املالية معروضة بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 ونحن نؤكد ما يلي:

 القوائم املالية

  ينا بمسؤولياتنا، كما هي موضحة في شروط ارتباط املراجعة بتاريخ
ّ
 20×2أكتوبر  15أننا قد وف

ً
؛ للمعايير الدولية للتقرير املالي، عن إعداد القوائم املالية وفقا

 لتلك املعايير.
ً
 ونؤكد على وجه الخصوص أن القوائم املالية معروضة بشكل عادل وفقا

  تلك املقاسة بالقيمة العادلة، معقولة. هااستخدمناها في إجراء التقديرات املحاسبية، بما فيأن االفتراضات املهمة التي 

 ملتطلبات املعايير الدولية للتق 
ً
 رير املالي.أن العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تمت املحاسبة واإلفصاح عنها بصورة مناسبة وفقا

 لقوائم املالية، التي تتطلب املعايير الدولية للتقرير املالي إجراء تعديل أو إفصاح لها قد تم التعديل أو اإلفصاح عنها.أن جميع األحداث الالحقة لتاريخ ا 
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 غير مة بالتحريفات أن تأثيرات التحريفات غير املصححة غير جوهرية، سواًء منفردة أو في مجملها، بالنسبة للقوائم املالية ككل. ومرفق بخطاب اإلفادات قائ

 املصححة.

 التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم املالية في حال عدم االلتزام بها. ،أن الشركة قد التزمت بجميع جوانب االتفاقات التعاقدية 

 لتزام بها.أنه لم يحدث أي عدم التزام بمتطلبات السلطات التنظيمية التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم املالية في حال عدم اال 

 ضاح رقم أن للشركة حقوق ملكية وافية في جميع أصولها، وأنه ال توجد أي رهونات أو أعباء على أصول الشركة، باستثناء ما هو منصوص عليه في اإليX  املرفق

 بالقوائم املالية.

 ملخزون أو تقادمه، وال يوجد مخزون تم تحديده بمبلغ يزيد على أنه ليست لدينا خطط للتخلي عن خطوط إنتاج أو خطط أو نوايا أخرى ستؤدي إلى أية زيادة في ا

 صافي القيمة القابلة للتحقق.

 .أنه لم يحدث أي هبوط في صافي القيمة القابلة للتحقق لألصول الثابتة )األدوات( التي تم االستعاضة عنها بمعدات جديدة 

 املعلومات املقدمة

 :أننا قمنا بتزويدكم بما يلي 

 الوصول إلى جميع املعلومات التي ندرك أنها ذات صلة بإعداد القوائم املالية، مثل السجالت والوثائق واألمور األخرى؛إمكانية  –

 املعلومات اإلضافية التي طلبتموها منا لغرض املراجعة؛ –

 أدلة للمراجعة. إمكانية الوصول غير املقيد إلى أي أشخاص داخل املنشأة، ارتأيتم أنه من الضروري أن تحصلوا منهم على –

 .أن جميع املعامالت قد تم تسجيلها في السجالت املحاسبية وانعكست في القوائم املالية 

 .أننا أفصحنا لكم عن نتائج تقييمنا لخطر احتمال تحريف القوائم املالية بشكٍل جوهري نتيجة للغش 

  ،نحن على علم به ويؤثر على املنشأة ومتورط فيه:أننا أفصحنا لكم عن جميع املعلومات املتعلقة بأي غش، أو غش مشتبه فيه 

 اإلدارة؛ أو –

 املوظفون الذي لهم أدوار مهمة في الرقابة الداخلية؛ أو –

 أشخاص آخرون، عندما ُيحتمل أن يكون للغش تأثير جوهري على القوائم املالية. –

 وظفون سابقون أو محللون أو سلطات تنظيمية أو آخرون، تدل على وجود أننا أفصحنا لكم عن جميع املعلومات املتعلقة بأي مزاعم أبلغ عنها موظفون أو م

 غش، أو غش مشتبه فيه، يؤثر على القوائم املالية للمنشأة.

  شتبه فيه، باألنظمة واللوائح، والتي يجب أخذ تأثيراتها فيالخاصة بأننا أفصحنا لكم عن جميع الحاالت املعروفة
ُ
الحسبان عند  عدم االلتزام، أو عدم االلتزام امل

 إعداد القوائم املالية.

 .أننا أفصحنا لكم عن هوية األطراف ذات العالقة باملنشأة وجميع العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة التي لدينا علم بها 

 مع خالص التحية،

  

 سراج دفتا

  

 جواد كساب
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  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 إفادات اإلدارة

 يلي أمثلة إلفادات اإلدارة التي قدمها السيد راج، وبعض إجراءات املراجعة اإلضافية التي قد يتم تطبيقها. فيما

 التقويم إفادات اإلدارة

ال توجد ضرورة إلنشاء أي مخصص إضافي للحسابات املشكوك في تحصيلها. 

التحصيل فحساب شركة دفتا يمكن تحصيله بالكامل واملبالغ األخرى املستحقة 

 ليست كبيرة بما يكفي لتقدير مخصص لها.

 إرسال مصادقة إلى شركة دفتا بشأن املبالغ املستحقة التحصيل.

واالستفسار من السيد راج والسيدة روبي لفهم مختلف حسابات العمالء املستحقة 

التحصيل وتاريخهم السابق في دفع املستحقات، والبحث عن أي اتجاهات سائدة. 

، كما والتأكد من 
ً
أن الجزء الخاص بالعمالء اآلخرين خالف شركة دفتا ليس كبيرا

 يزعم العميل.

 وتفحص املدفوعات الالحقة لدعم إمكانية تحصيل الحسابات.

 الحصول عليها من مراجعة شركة دفتا. تموالنظر في أية معلومات ذات صلة ي

 املبيعات املرتجعة والبحث عن أي اتجاهات سائدة.سوابق االطالع على  ال تزال شركة دفتا راضية عن جودة البضائع التي نبيعها لهم.

وتفحص نتائج املصادقات املرسلة إلى شركة دفتا بشأن املبالغ املستحقة التحصيل 

 ملعرفة أي تعليقات قد تكون لديها على جودة البضائع أو إمكانية تحصيل املبالغ.

 واملخزون الراكد.ومالحظة املخزون والبحث عن البنود املتقادمة 

واالستفسار من السيدة روبي عن جودة البضائع وعن أي اتصاالت ربما تكون قد 

 تلقتها من شركة دفتا بشأن جودة البضائع التي قاموا بشرائها حتى تاريخه.

 في ختام املراجعة، يتم توثيق اإلفادات املهمة في خطاب إلفادات اإلدارة يوقع عليه راج كومار.

 في دراسة الحالة أ ويمكن 
ً
 دفتا لألثاث. -تضمين هذه اإلفادات في خطاب من قبيل املوضح سابقا
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 نظرة عامة -إعداد التقرير  .20
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

  1-20/0الشكل 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

 األهمية النسبية 

 مناقشات فريق املراجعة

 االستراتيجية العامة للمراجعة
 

مخاطر األعمال والغش بما في ذلك 

 املخاطر املهمة

تنفيذ األنشطة املبدئية 
 لالرتباط

 

 التخطيط للمراجعة

 تنفيذ إجراءات

 تقييم املخاطر

 تحديد ما إذا كان سيتم 

 قبول االرتباط

 قائمة عوامل الخطر 
 االستقالل

 خطاب االرتباط

إعداد استراتيجية عامة 

 2للمراجعة وخطة للمراجعة

التعرف على/تقييم مخاطر 

 التحريف الجوهري من خالل 

 فهم املنشأة

طر
خا

امل
م 
يي
تق

 

 األعمال التي تم تنفيذها
 نتائج املراجعة

 اإلشراف على املوظفين
 فحص أوراق العمل

تصميم االستجابات العامة 
 وإجراءات املراجعة اإلضافية

تنفيذ االستجابات ملخاطر 

 التحريف الجوهري املقيمة

تطوير االستجابات 

املناسبة ملخاطر التحريف 
 الجوهري التي تم تقييمها

 تحديث االستراتيجية العامة
 االستجابات العامة

خطة املراجعة التي تربط مخاطر التحريف 
الجوهري املقيمة بإجراءات املراجعة 

 اإلضافية

تخفيض خطر املراجعة 

إلى مستوى منخفض 

 بدرجة يمكن قبولها

 

طر
خا

لم
ة ل

جاب
ست

اال
 

تصميم/تطبيق أدوات الرقابة 

 الداخلية ذات الصلة

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها 

 اإلقرارات*   القوائم املالية*  على مستوى:

 القرارات املهمة

 رأي املراجعة املوقع

تقويم أدلة املراجعة التي تم 

 الحصول عليها

 إعداد تقرير املراجع

تحديد أعمال املراجعة 

اإلضافية )إن وجدت( التي 
 يلزم تنفيذها

عوامل الخطر وإجراءات املراجعة 

 الجديدة/التي تم إعادة النظر فيها 

 التغيرات في األهمية النسبية

 االتصاالت بشأن نتائج املراجعة

االستنتاجات املتعلقة بإجراءات املراجعة 

 التي تم تنفيذها

لى نتائج تكوين رأي بناًء ع

 املراجعة

ير
قر

لت
د ا

دا
إع

 

هل توجد 
حاجة ألعمال 

 ؟إضافية

 نعم

 ال
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 (.200التقرير، من املهم تذكر الهدف العام للمراجعة، املحدد في معيار املراجعة )في مرحلة إعداد 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 تتمثل األهداف العامة للمراجع عند القيام بمراجعة القوائم املالية فيما يلي: 200/11

تخلو من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ، ومن ثم الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم املالية ككل  (أ)

 إلطار التقرير املالي 
ً
تمكين املراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم املالية قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 املنطبق؛

 للنتائج التي توصل إليها املراجع.إعداد تقرير عن القوائم املالية، واإلبالغ حسبما تتطلبه معايير املراجع (ب)
ً
 ة، وفقا

 في جميع الحاالت التي ال يمكن الوصول فيها إلى تأكيد معقول، وفي الظروف التي يكون فيها إبداء رأي متحفظ في تقرير املراجع غير كاف   200/12

تتطلب أن يمتنع املراجع عن إبداء الرأي، أو أن  ألغراض تقديم التقرير إلى مستخدمي القوائم املالية املستهدفين، فإن معايير املراجعة

 لألنظمة أو اللوائح املنطبقة.
ً
 وفقا

ً
 ينسحب من االرتباط )أو يستقيل منه(، عندما يكون االنسحاب ممكنا

 تشتمل املرحلة النهائية من املراجعة على ما يلي.

 2-20/0الشكل 

 

 يتناول هذا الدليل املوضوعات التالية التي تتعلق بمرحلة إعداد التقرير:

 3-20/0الشكل 

 الجزء والفصل 

 13 –1ج األحداث الالحقة

 14 –1ج االستمرارية

 16 –1ج توثيق أعمال املراجعة

 22 /2ج اإلبالغ بنتائج املراجعة

 17 –1ج تقرير املراجع

  

 تقويم األدلة التي تم الحصول عليها

جميع االنتهاء من 

عمليات الفحص 

 املطلوبة للملفات

النظر في التحريفات 
 التي تم التعرف عليها

أي إشكاالت  عالج
 مع اإلدارة

إبالغ نتائج املراجعة 

إلى املكلفين 
 بالحوكمة

 إعداد تقرير املراجع

االنتهاء من توثيق 
 أعمال املراجعة

توثيق القرارات 
 املهمة

 املراجع إصدار رأي تكوين رأي

ير
قر

لت
د ا

دا
إع
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 1-21/0الشكل 

 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

 

  

 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

إرشادات بشأن تقويم مدى كفاية أدلة املراجعة ومناسبتها حتى يمكن الخلوص إلى استنتاجات معقولة يستند إليها 

 رأي املراجعة.

220 ،330، 450 ،520 ،540 

 القرارات املهمة

 رأي املراجعة املوقع

تقويم أدلة املراجعة التي تم الحصول 
 عليها

 إعداد تقرير املراجع

تحديد أعمال املراجعة اإلضافية 

 )إن وجدت( التي يلزم تنفيذها

عوامل الخطر وإجراءات املراجعة الجديدة/التي تم إعادة 

 النظر فيها 

 التغيرات في األهمية النسبية

 االتصاالت بشأن نتائج املراجعة

 االستنتاجات املتعلقة بإجراءات املراجعة التي تم تنفيذها

تكوين رأي بناًء على نتائج 

 املراجعة

ير
قر

لت
د ا

دا
إع

 

حاجة هل توجد 
 ؟إضافيةألعمال 

 نعم

 ال

 
 
 
 

 تقويم أدلة املراجعة .21

 العودة إلى
 2تقييم املخاطر
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 عن االرتباط تحمل املسؤولية عّما يلي:يجب على الشريك املسؤول  220/15

توجيه ارتباط املراجعة وتنفيذه واإلشراف عليه، في إطار االلتزام باملعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة؛  (أ)

 (20، أ15أ-13)راجع: الفقرات أ

 صدور تقرير املراجع بشكل مناسب في ظل الظروف القائمة. (ب)

 لسياسات وإجراءات الفحص الخاصة باملكتب. )راجع: الفقرات يتحمل  220/16
ً
الشريك املسؤول عن االرتباط مسؤولية تنفيذ الفحص وفقا

 (20، أ17، أ16أ

يجب أن يقتنع الشريك املسؤول عن االرتباط، من خالل فحصه لتوثيق أعمال املراجعة واملناقشة مع فريق االرتباط، في تاريخ تقرير  220/17

أو قبله، بأنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لدعم االستنتاجات التي تم التوصل إليها وإلصدار تقرير  املراجع

 (20أ–18املراجع. )راجع: الفقرات أ

 يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط: 220/18

 املناسب بشأن األمور الصعبة أو املثيرة للجدل؛أن يتحمل املسؤولية عن قيام فريق االرتباط بإجراء التشاور  (أ)

أن يكون على قناعة بأن أعضاء فريق االرتباط قد قاموا خالل سير االرتباط بإجراء التشاور املناسب، سواًء داخل فريق االرتباط  (ب)

 أو بين فريق االرتباط وأشخاص آخرين على مستوى مناسب من داخل املكتب أو خارجه؛

 ونطاق هذه املشاورات، واالستنتاجات املستخلصة منها، ُمتفق عليها مع الطرف الذي تم التشاور معه؛ أن يقتنع بأن طبيعة (ج)

 (22، أ21أن يحدد ما إذا كانت االستنتاجات التي أسفر عنها التشاور قد تم تطبيقها. )راجع: الفقرتين أ (د)

املراجعة األخرى، إن وجدت، التي يرى املكتب أنه من الضروري إجراء فحص لغرض مراجعة القوائم املالية للمنشآت املدرجة، وارتباطات  220/19

 لرقابة جودتها، يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط:

 التأكد من تعيين فاحص لرقابة جودة االرتباط؛ (أ)

رقابة جودة االرتباط، مع  مناقشة األمور املهمة التي تظهر أثناء ارتباط املراجعة، بما في ذلك تلك التي يتم تحديدها أثناء فحص (ب)

 فاحص رقابة جودة االرتباط؛

 (25أ–23عدم تأريخ تقرير املراجع لحين االنتهاء من فحص رقابة جودة االرتباط. )راجع: الفقرات أ (ج)

التي تم التوصل يجب على فاحص رقابة جودة االرتباط إجراء تقويم موضوعي لألحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط، واالستنتاجات  220/20

 إليها في صياغة تقرير املراجع. ويجب أن يتضمن هذا التقويم ما يلي:

 مناقشة األمور املهمة مع الشريك املسؤول عن االرتباط؛ (أ)

 فحص القوائم املالية وتقرير املراجع املقترح؛ (ب)

 باط واالستنتاجات التي تم التوصل إليها؛فحص وثائق أعمال املراجعة املختارة املتعلقة باألحكام املهمة التي اتخذها فريق االرت (ج)

. )راجع: (د)
ً
 تقويم االستنتاجات التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير املراجع، والنظر فيما إذا كان تقرير املراجع املقترح ُيعد مناسبا

 (32أ–30، أ28أ–26الفقرات أ

 نظرة عامة 1 /21

أعمال املراجعة وإجراء مناقشات مع فريق االرتباط  وثائقبعد تنفيذ إجراءات املراجعة املخطط لها، يتم إجراء تقويم للنتائج. ويشمل هذا تقويم القوائم املالية وفحص 

 وإجراء أي تغييرات في خطط املراجعة نتيجة لإلجراءات التي تم تنفيذها. وموضح فيما يلي بعض االعتبارات الرئيسية في هذا الشأن.

 1-21/1الشكل 

 

 لسياسات وإجراءات الفحص الخاصة باملكتب، وضمان الشريك املسؤول عن االرتباط هو املسؤول عن ضمان فحص امللفات  رقابة الجودة
ً
وفقا

 مناسبة رأي املراجع.
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 يتحمل الشريك املسؤول عن االرتباط مسؤولية ضمان ما يلي: التشاور 

  مع أطراف ثالثة، على السواء( بشأن األمور الصعبة أو 
ً
أن فريق االرتباط قد أجرى مشاورات مناسبة )داخل املكتب وخارجيا

 للجدل؛املثيرة 

 .أن االستنتاجات التي نتجت عن تلك املشاورات قد تم توثيقها وتطبيقها 

 عندما تتطلب سياسات املكتب إجراء فحص لرقابة جودة االرتباط، يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط: فحص رقابة جودة االرتباط

 ضمان تعيين فاحص لرقابة جودة االرتباط  
ً
 مناسبا

ً
 ؛مؤهل تأهيال

 مناقشة القضايا املهمة املتعلقة باملراجعة مع فاحص رقابة جودة االرتباط؛ 

 ( 701عندما يلزم التقرير عن أمور رئيسة للمراجعة، يجب على فاحص رقابة الجودة ضمان الوفاء بمتطلبات معيار املراجعة ،)

((.  للمزيد 220من معيار املراجعة ) 28لفقرة أبما في ذلك الصيغة املقترحة التي سيتم تضمينها، إن وجدت، في تقرير املراجع )ا

 من املعلومات بشأن األمور الرئيسة للمراجعة، انظر الفصل السابع عشر من الجزء األول؛ 

 .عدم تأريخ تقرير املراجع إلى حين االنتهاء من فحص رقابة جودة االرتباط 

، يتمثل هدف املراجع في أن يكون على قناعة بأنه قد تم 
ً
لتوصل إليها وإلصدار تقرير الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لدعم االستنتاجات التي تم اوإجماال

 بصورة مناسبة. مصاغ

 األمور املوضحة أدناه.التي تم الحصول عليها ويشمل تقويم أدلة املراجعة 

 2-21/1الشكل 

 

 النسبية الكلية واألهمية النسبية للتنفيذ ال تزال مناسبة في ظل النتائج املالية الفعلية للمنشأة؟هل املبالغ التي تم تحديدها لألهمية  األهمية النسبية

إذا كان من املناسب تحديد أهمية نسبية كلية أقل )للقوائم املالية ككل( من تلك التي تم تحديدها في البداية، فإن املراجع مطالب 

 بتحديد:

 ية النسبية للتنفيذ؛ما إذا كان من الضروري تعديل األهم 

 .ما إذا كانت إجراءات املراجعة اإلضافية ال تزال مناسبة من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها 

عاد النظر في يُ في ضوء نتائج املراجعة، هل تقييمات مخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات ما زالت مناسبة؟ في حال النفي،  املخاطر

 
ُ
 ل إجراءات املراجعة اإلضافية املخطط لها.عد  تقييمات املخاطر وت

 والتحريفات غير املصححة؟ اكتشافهاهل تم النظر في التأثير الذي يلحق املراجعة بسبب التحريفات التي تم  التحريفات

قصور مهم في هل تم النظر في أسباب التحريفات/االنحرافات؟ قد تشير هذه األسباب إلى وجود خطر لم يتم التعرف عليه أو وجود 

 الرقابة الداخلية.

 هل يلزم إعادة النظر في االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة؟ قد ينطبق هذا عندما:

  كتشفة والظروف املحيطة بحدوثها تشير إلى احتمال وجود تحريفات أخرى
ُ
تكون جوهرية عند  قدتكون طبيعة التحريفات امل

 أثناء املراجعة؛ أو ميعهاالتي يتم تجاقترانها بالتحريفات 

 يقترب مجموع التحريفات املجمعة أثناء املراجعة من مستوى األهمية النسبية الذي سبق تحديده؛ أو 

  تحريفات جوهرية في اإلفصاحات النوعية.يكون قد تم اكتشاف 

)في فئات املعامالت وأرصدة الحسابات هل تم تنفيذ املزيد من إجراءات املراجعة لتحديد ما إذا كانت هناك تحريفات ال تزال موجودة 

لب من اإلدارة تصحيح التحريفات فيها؟
ُ
 واإلفصاحات( في املواضع التي ط
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هل املعلومات التي تم الحصول عليها من تنفيذ إجراءات تقييم املخاطر األخرى وما يتعلق بها من أنشطة تشير إلى وجود عامل أو أكثر من  الغش

 عوامل خطر الغش؟

اإلجراءات التحليلية التي تم تنفيذها قرب نهاية املراجعة أشارت إلى وجود خطر للتحريف الجوهري بسبب الغش لم يتم االنتباه له هل 

 من قبل؟

 على حدوث غش؟ اكتشافهاهل تم تقويم التحريفات التي تم 
ً
عد مؤشرا

ُ
 لتحديد ما إذا كانت تلك التحريفات ت

املترتبة على التحريف فيما يتعلق بجوانب املراجعة األخرى، والسّيما مدى إمكانية االعتماد على إفادات  في حال اإليجاب، يتم تقويم اآلثار

. واقعةاإلدارة. ومن غير املرجح أن تكون 
ً
 منعزال

ً
 الغش حدثا

ًء كانت ، سوااكتشافهاالتي تم لغش الناتجة عن اهل توجد أي أسباب تدعو إلى االعتقاد بأن اإلدارة ربما تكون ضالعة في التحريفات 

 ؟جوهرية أو ال

، ُيعاد النظر في تقييم مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش وفي اآلثار الناتجة عنها على طبيعة وتوقيت ومدى في حال اإليجاب

 فيما إذا كانت الظروف أو 
ً
احتمال وجود تواطؤ بين تشير إلى  األحوالإجراءات املراجعة لالستجابة للمخاطر التي تم تقييمها. وُينظر أيضا

 .في السابقاملوظفين أو اإلدارة أو أطراف ثالثة عند إعادة النظر في مدى إمكانية االعتماد على األدلة التي تم الحصول عليها 

 لغش، فمن املمكن التأكد من أن القوائم املالية ليست محرفة بشكل جوهري نتيجة للغش. وإذا لم يكنلوفي حال التعرف على مخاطر 

حد  
ُ
، ت

ً
 حول القدرة على االستمرار في ذلك ممكنا

ً
د اآلثار املترتبة على ذلك فيما يتعلق باملراجعة، بما في ذلك ما إذا كان الغش يثير شكوكا

 تنفيذ املراجعة.

مستوى منخفض بدرجة يمكن هل تم الحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة لتخفيض مخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية إلى  األدلة

 قبولها؟ ُينظر في الحاجة إلى تنفيذ إجراءات إضافية.

 هل اإلجراءات التحليلية التي تم تنفيذها في مرحلة الفحص النهائي للمراجعة: اإلجراءات التحليلية

 أّيدت نتائج املراجعة؛ أم 

 تعرفت على مخاطر للتحريف الجوهري لم يتم االنتباه لها من قبل؟ 

 إعادة تقييم األهمية النسبية 2 /21

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 ملعيار املراجعة ) 450/10
ً
صَححة، يجب على املراجع إعادة تقييم األهمية النسبية املحددة وفقا

ُ
( للتأكد 320قبل تقويم تأثير التحريفات غير امل

 (15، أ14الفعلية للمنشأة. )راجع: الفقرتين أمما إذا كانت ال تزال مناسبة في سياق النتائج املالية 

نسبية الكلية واألهمية النسبية للتنفيذ. قبل تقويم املراجع لنتائج تنفيذ اإلجراءات وأي تحريفات تظهر عنها، تتمثل الخطوة األولى في إعادة تقييم املبالغ املحددة لألهمية ال

العوامل التي قد تؤدي ومن بين لمنشأة، والنتائج الفعلية قد تختلف عنها. لنتائج املالية للوهذا ضروري ألن التحديد األولي لألهمية النسبية سيعتمد في الغالب على تقديرات 

 :في تلك املبالغ إلى تغيير

 أن يصبح التحديد األولي لألهمية النسبية غير مناسب في سياق النتائج املالية الفعلية للمنشأة؛ 

  أو مبالغ مختلفة( من البداية؛أن تتوفر معلومات جديدة )مثل توقعات املستخدمين( كانت ستجعل املراجع يحدد( 
ً
 مختلفا

ً
 مبلغا

  أو إفصاح أو رصيد حساب معين.معينة التحريفات غير املتوقعة التي قد تتسبب في تجاوز مبلغ األهمية النسبية لفئة معامالت 

على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية املطلوبة، ومتى كان من الضروري إجراء تعديل، يتعين على املراجع النظر في أثر ذلك على املخاطر التي تم تقييمها و 

 توثيق ذلك األثر.يتعين عليه و 

 ما إذا كان من الضروري تعديل األهمية النسبية للتنفيذ
ً
، ُيحدد ما إذا وإذا كان من الالزم تخفيض األهمية النسبية للقوائم املالية ككل، ُيحدد أيضا

ً
. وإذا كان ذلك ضروريا

 راءات املراجعة اإلضافية ال تزال مناسبة من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها.كانت إج
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 إلى إجراءات املراجعة املنفذة وأدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، وقبل االنتهاء من املراجعة، يجب على املراجع أن  330/25
ً
ُيقّوم ما استنادا

 (61، أ60إذا كانت تقييمات مخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات ال تزال مناسبة. )راجع: الفقرتين أ

إلى أدلة املراجعة املتاحة قبل تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية. وأثناء تنفيذ هذه اإلجراءات، قد يتم الحصول  ،في الغالب ،سيستند تقييم املخاطر على مستوى اإلقرارات

 على معلومات جديدة تتطلب تعديل التقييم األصلي للمخاطر.

بمستوى منخفض، بناًء على توقع بأن الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية. املخزون، قد يكون الخطر املتعلق بإقرار االكتمال قد تم تقييمه بنود وعلى سبيل املثال، أثناء مراجعة 

ية لتخفيض الخطر إلى مستوى وإذا تبين من اختبار أدوات الرقابة أن الرقابة الداخلية ليست فّعالة، سيلزم عندئذ تغيير تقييم املخاطر وتنفيذ إجراءات مراجعة إضاف

 ه فيما يخص أي إجراء من إجراءات املراجعة التي يتم تنفيذها عندما ال تتطابق النتائج مع التوقعات.منخفض بدرجة يمكن قبولها. وينطبق األمر نفس

 ويحتوي الشكل أدناه على بعض النقاط التي يلزم مراعاتها عند تحديد ما إذا كان التقييم األصلي للمخاطر قد تغير أو ال.
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 بةاختبارات أدوات الرقا الرقابة الداخلية

  تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة تدعم مستوى تخفيض املخاطر املخطط له بناًء على الفاعلية التشغيلية ألدوات من نتائج الهل

 الرقابة؟

 اإلدارة اتتجاوز 

 هل توجد أي أدلة على تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية القائمة؟ 

 أوجه القصور في الرقابة

  في الرقابة الداخلية ينبغي لفت انتباه اإلدارة له في الحال؟ تحريف محتمل ناتج عن قصور ثمة هل 

 نقاط يلزم مراعاتها

د يتطلب تغيير تقييمات املخاطر إذا اقتض ى األمر تعديل األهمية النسبية، فال ُينتظر حتى نهاية املراجعة إلجراء التغيير. ففي حال تخفيض األهمية النسبية، فإن ذلك ق

 املزيد من إجراءات املراجعة أو تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية.وتنفيذ 
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طبيعة أدلة املراجعة التي تم 

 الحصول عليها

 عوامل الخطر الجديدة

 هل تحدد األدلة أي مخاطر أعمال جديدة أو أي عوامل جديدة لخطر الغش أو أي تجاوز جديد من جانب اإلدارة؟ 

 األدلة املناقضة

  مصادر املعلومات األخرى املتاحة؟مع ناقض تتهل األدلة التي تم الحصول عليها 

 األدلة املعارضة

 هل األدلة التي تم الحصول عليها تعارض الفهم الحالي للمنشأة؟ 

 السياسات املحاسبية

 ؟
ً
 هل توجد أدلة على عدم تطبيق السياسات املحاسبية للمنشأة بشكل متسق دائما

 املتوقعةالعالقات غير 

 هل األدلة تؤيد العالقات املوجودة بين البيانات املالية وغير املالية؟ 

 الغش

  هل توجد أدلة على أي أنماط سائدة أو حاالت شذوذ أو استثناءات أو انحرافات تم العثور عليها أثناء تنفيذ االختبارات قد تكون

 على احتمال حدوث غش )بما في ذلك تجاوزات اإلدارة(؟
ً
 مؤشرا

 إمكانية االعتماد على اإلفادات

 هل توجد أدلة تشكك في إمكانية االعتماد على اإلفادات املقدمة من اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة؟ 

 التحيز في التقديرات طبيعة التحريفات

 إلى احتمال وجود  هل التحريفات التي تم العثور عليها في التقديرات املحاسبية وقياسات القيمة العادلة من املمكن أن تشير

 نمط سائد لتحيز اإلدارة؟

 التحريفات

  في القوائم 
ً
 جوهريا

ً
هل التحريفات، سواًء كل منها على حدة أو مقترنة مع جميع التحريفات األخرى غير املصححة، تشكل تحريفا

 املالية ككل؟

 التفاصيل املتعلقة بطريقة تغيير خطة املراجعة التفصيلية ملواجهة  لعد  د تقييم ُم حد  يُ ير التقييم األصلي للمخاطر، يتم توثيق التفاصيل و يعند تغ
ً
ذكر أيضا

ُ
للمخاطر. وت

 ءات مراجعة إضافية.التقييم املعدل للمخاطر. وقد يكون ذلك في صورة تعديل على طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات املراجعة األخرى املخطط لها أو تنفيذ إجرا
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 فور تحديد إطار تقرير مالي مقبول، ستحدد متطلبات ذلك اإلطار، بما فيها تلك املتعلقة باإلفصاحات، شكل ومحتوى القوائم املالية.

صلب القوائم املالية، أو املعلومات في اإليضاحات ذات العالقة، أو املعلومات التي يتم تضمينها عن املعلومات التفسيرية أو التوضيحية في تشمل وُيالحظ أن اإلفصاحات 

 املرجعية عندما يسمح بذلك إطار التقرير املالي املنطبق. تطريق اإلحاال 

 ض واإلفصاح قد تم الوفاء بها.ويستخدم العديد من املراجعين قائمة تحقق خاصة بإفصاحات القوائم املالية لضمان أن جميع متطلبات العر 

املراجعة، وليس فقط في نهايتها. ويشمل هذا تحديد  طوالمعايير املراجعة بأهمية النظر في عرض القوائم املالية واإلفصاحات  صرحإلى متطلبات اإلطار الخاصة، ت وباإلضافة

 نقاط يلزم مراعاتها

العمل. وقد تشكل األمور  وقت في امليزانية الخاصة بأعمال املراجعة يتيح لفريق ارتباط املراجعة مناقشة النتائج التي توصلوا إليها )كمجموعة( عقب االنتهاء من ُيخصص

 ذلك النقاش املوضحة في الشكل أعاله جدول أعمال
 
 ت املتعلقة باألمور الصغيرة وغير املهمة في ظاهرها.تجميع املعلوماخالل ر أن الغش يتم اكتشافه في الغالب من . وتذك
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 عند: مراعاتهامتطلبات العرض واإلفصاح و 

 فهم املنشأة؛ 

 التخطيط لالرتباط؛ 

 قييم املخاطر؛ت 

 وضع االستجابات الخاصة باملخاطر؛ 

 الحصول على أدلة املراجعة ذات الصلة؛ 

 .تكوين الرأي وتقويم العرض العادل للقوائم املالية 

 ألن هذا ولهذا أهمية خاصة عندما تكون هناك ضرورة لتوفير معلومات نوعية معقدة ومعلومات عن التعرض للمخاطر املالية 
ً
 لجمع أدلة املراجعة قد يتطلب وقتا

ً
إضافيا

 ية بالدرجة األولى.املناسبة. وقد يتعلق هذا بمجاالت مثل عدم التأكد املحيط بالتقدير وحاالت عدم التأكد املحيطة باالستمرارية واإلفصاحات األخرى النوع

 إلطار التقرير املالي املنطبق. وعند إجراء هذا ( من املراجع تنفيذ إجراءات مراجعة لتقويم ما إذا كان العرض ا330ويتطلب معيار املراجعة )
ً
لعام للقوائم املالية قد تم وفقا

 :ما يلي بةالتقويم، يجب على املراجع أن ينظر فيما إذا كانت القوائم املالية معروضة بطريقة تعكس مناَس 

 تصنيف ووصف املعلومات املالية؛ 

 املعامالت واألحداث والظروف األساس؛ 

  (24(، فقرة 330املالية وهيكلها ومحتواها. )انظر معيار املراجعة )عرض القوائم 

 ما يلي: ،ويتضمن تقويم مدى مناسبة عرض القوائم املالية، وترتيبها ومحتواها، في ضوء املتطلبات الخاصة بإطار التقرير املالي املنطبق

 تقويم عرض القوائم املالية

 اهاومحتو  هاوترتيب

املعلومات في القوائم املالية بالسجالت املحاسبية األساسية؛ ويشمل هذا املعلومات التي يتم الحصول عليها من مضاهاة أو مطابقة 

 داخل أو خارج دفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ املساعدة.

 ضمان مناسبة املصطلحات املستخدمة في القوائم املالية، بما في ذلك عنوان كل قائمة مالية.

 تقييم:

  ؛املقدممستوى التفصيل 

 تجميع املبالغ وتفصيلها؛ 

 س املبالغ املنصوص عليها.اأس 

ق االعتبارات التالية في سياق إطار التقرير املالي املنطبق. طب 
ُ
 وت

 1-21/4الشكل 

 اإلفصاح االعتبارات

 ؟بصورة وافية ،أو تصفه ،هل القوائم املالية تشير إلى إطار التقرير املالي املنطبق اإلطار املحاسبي

 هل املعلومات معروضة بطريقة واضحة ودقيقة؟ القابلية للفهم

ملستخدمين تصور بشأن قيمة معلومات دى ااملناسب؟ على سبيل املثال، عندما يكون ل الظهور هل موضع اإلفصاحات املهمة يمنحها 

 معينة خاصة باملنشأة.

 كبيرة في تحديد املعلومات الضرورية.صعوبات هل توجد إحاالت مرجعية مناسبة لإلفصاحات؟ ينبغي أال يواجه املستخدمون 
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 اإلفصاح االعتبارات

 هل توجد إفصاحات كافية عن: السياسات املحاسبية املهمة

 جميع السياسات ذات الصلة باملنشأة؟ 

 التغييرات التي تمت في السياسات خالل السنة؟ 

  املستخدم؟أساس القياس 

 هل السياسات معروضة بطريقة قابلة للفهم؟

سقة مع إطار التقرير املالي املنطبق؟
ّ
 هل السياسات مناسبة ومت

 في املمارسة العملية؟
ً
 هل السياسات املوضحة تعكس كيفية تطبيقها فعليا

 االعتماد عليها، وقابلة للمقارنة والفهم؟هل املعلومات املعروضة في القوائم املالية مالئمة، ويمكن  املعلومات املعروضة

 تمييزها بشكل مناسب؟و هل جميع املعلومات ذات الصلة قد تم تضمينها وتم تصنيفها، وتجميعها أو تفصيلها، 

املفصح هل العرض العام للقوائم املالية قد تم تقويضه عن طريق إدراج معلومات غير مالئمة، أو معلومات تحجب الفهم السليم لألمور 

 عنها؟

هل القوائم املالية توفر إفصاحات كافية لتمكين املستخدمين املستهدفين من فهم تأثيرات املعامالت واألحداث املهمة على املعلومات  اإلفصاحات

 الواردة في القوائم املالية؟

للمنشأة الناتجة عن معامالت أو  تملةاملحهل توجد إفصاحات كافية ملساعدة املستخدمين في فهم طبيعة وحجم األصول وااللتزامات 

 أحداث ال تستوفي ضوابط اإلثبات )جميع ضوابط إلغاء اإلثبات( املحددة بموجب إطار التقرير املالي املنطبق؟

 ؟تلك القراراتواملبررات املنطقية الداعمة لالتي اتخذتها اإلدارة قرارات املهمة الهل القوائم املالية توضح بصورة كافية  اجتهادات اإلدارة

 هل التقديرات املحاسبية التي أجرتها اإلدارة معقولة؟ التقديرات

 هل توجد أي مؤشرات على احتمال وجود تحيز في اجتهادات اإلدارة؟

 إلطار التقرير املالي املنطبق؟ على سبيل املثال، املعلومات ذات الصلة بالعمليات الحسابية 
ً
الخاصة هل تم اإلفصاح عن التقديرات وفقا

 بالتقديرات، مثل االفتراضات ومدى القيم املحتملة، عند الضرورة.

 مناسب للعالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة؟ وصفهل يوجد  األطراف ذات العالقة

هل يوجد إفصاح مناسب عن مكونات البنود الكبيرة )أو تفصيل مناسب لها(، مثل املخزون والديون طويلة األجل والعقارات واآلالت  تفصيل البنود املستقلة

 واملعدات وخالفه؟  

 هل اإلفصاحات تقدم: املخاطر وحاالت عدم التأكد

 بيان 
ً
 لطبيعة ومدى مخاطر التحريف الجوهري الناتجة عن املعامالت واألحداث؟ ا

 بيان 
ً
التي تؤثر على املبالغ املعروضة أو املفصح عنها بأية  ،يهافللطرق املستخدمة واالفتراضات واالجتهادات املمارسة، والتغييرات  ا

 طريقة أخرى، بما في ذلك تحليالت الحساسية ذات الصلة؟

 فهم 
ً
 تفاوت القياس أو عدم التأكد املحيط بالتقدير؟ إلمكانية ا

  كبيرة حول قدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة؟تفاصيل كافية عن أي 
ً
 أحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

 األحداث وبيان أثرها على القوائم املالية؟هذه هل توجد إفصاحات كافية لوصف  األحداث الالحقة
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 بمفهوم العرض العادل. وعند 
ً
 أو ضمنا

ً
استخدام أحد أطر العرض العادل إلعداد القوائم املالية، يتعين على املراجع أن يقّوم، تقر بعض أطر التقرير املالي صراحة

 حكمه املنهي، ما إذا كانت القوائم املالية تحقق العرض العادل من حيث العرض واإلفصاح. وُيراعى في ذلك:
ً
 مستخدما

 حقائق وظروف املنشأة، بما فيها التغيرات التي تطرأ عليها؛ 

  للمنشأة؛فهم املراجع 

 .أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها أثناء املراجعة 
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 بشكل صريح أو ضمني بأنه قد يكون من الضروري أن ت
ً
وفر اإلدارة إفصاحات تتعدى تلك وال تقتصر املتطلبات في العرض العادل على االلتزام بمتطلبات اإلطار، بل تقر أيضا

 للعرض العادل املطلوبة بشكل خاص بموجب اإلطار. وقد تنشأ 
ً
جوهرية، مثل تأثير متطلبات التقرير املالي املستجدة أو البيئة  قد تكون ن أمور عاإلفصاحات وفقا

 االقتصادية املتغيرة.

 سؤال اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن:
ً
 وقد يشمل هذا التقويم أيضا

  البدائل التي ربما يكون قد تم النظر فيها؛ بشأنآرائهم 
ً
 أسباب اختيار عرض معين، وأيضا

  مضللة؛درجة تجميع أو تفصيل املبالغ في القوائم املالية، وما إذا كان عرض املبالغ أو اإلفصاحات يحجب معلومات مفيدة، أو تنتج عنه معلومات 

  عد االتساق مع ممارسات الصناعة املناسبة، أو ما إذا كانت
ُ
عد مبررة.مالئمة لأي حاالت خروج عن هذه املمارسات ت

ُ
 ظروف املنشأة وبالتالي ت

 تقويم تأثير التحريفات 6 /21

 أهداف املعيار رقم الفقرة

 هدف املراجع هو تقويم أثر: 450/3

كتشفة على املراجعة؛ (أ)
ُ
 التحريفات امل

صَححة، إن وجدت، على القوائم املالية. (ب)
ُ
 التحريفات غير امل

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير الفقرةرقم 

عد تافهة بشكل واضح. )راجع: الفقرات أ 450/5
ُ
كتشفة أثناء املراجعة، بخالف تلك التي ت

ُ
 (6أ–2يجب على املراجع تجميع التحريفات امل

 إعادة نظر في الحاالت اآلتية:يجب على املراجع أن يحدد ما إذا كانت االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة بحاجة إلى  450/6

كتشفة والظروف املحيطة بحدوثها تشير إلى احتمال وجود تحريفات أخرى  (أ)
ُ
تكون جوهرية عند  قدإذا كانت طبيعة التحريفات امل

 (7اقترانها بالتحريفات املجمعة أثناء املراجعة؛ أو )راجع: الفقرة أ

 ملعيار املراجعة )إذا كان مجموع التحريفات املجمعة أثناء املراجعة  (ب)
ً
حددة وفقا

ُ
(. )راجع: الفقرة 320يقترب من األهمية النسبية امل

 (8أ

إذا قامت اإلدارة، بناًء على طلب املراجع، بالتحقق من فئة من املعامالت أو رصيد حساب أو إفصاح وصححت التحريفات املكتشفة،  450/7

 (9املراجعة لتحديد ما إذا كانت هناك تحريفات ال تزال موجودة. )راجع: الفقرة أفيجب على املراجع أن ُينفذ املزيد من إجراءات 

غ املستوى اإلداري املناسب بجميع التحريفات املجمعة  450/8 ِّ
ّ
 بموجب األنظمة أو اللوائح، يجب على املراجع أن ُيبل

ً
ما لم يكن ذلك محظورا

 (12أ–10أن يطلب من اإلدارة تصحيح تلك التحريفات. )راجع: الفقرات أأثناء املراجعة في الوقت املناسب. ويجب على املراجع 

إذا رفضت اإلدارة تصحيح بعض أو كل التحريفات التي أبلغ عنها املراجع، فيجب على املراجع أن يتوصل إلى فهم ألسباب عدم إجراء  450/9

القوائم املالية ككل تخلو من التحريف الجوهري. )راجع: التصحيحات، ويجب أن يأخذ ذلك الفهم في الحسبان عند تقويم ما إذا كانت 

 (13الفقرة أ

عد جوهرية، منفردة أو في مجملها. وعند القيام بهذا التحديد، يجب  450/11
ُ
صَححة ت

ُ
يجب على املراجع أن يحدد ما إذا كانت التحريفات غير امل

 على املراجع أن ينظر فيما يلي:

يتعلق بكل من فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات املعينة والقوائم املالية ككل، حجم وطبيعة التحريفات فيما  (أ)

 (25، أ24، أ22أ–16والظروف الخاصة بحدوثها؛ )راجع: الفقرات أ

صَححة املتعلقة بفترات سابقة على فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات الص (ب)
ُ
لة، تأثير التحريفات غير امل

 (23والقوائم املالية ككل. )راجع: الفقرة أ

صَححة وما قد يكون لها من تأثير، منفردة أو في مجملها، على الرأي  450/12
ُ
يجب على املراجع أن ُيبلغ املكلفين بالحوكمة بالتحريفات غير امل

 بموجب نظام أو الئحة. ويجب أن 
ً
يحدد بالغ املراجع التحريفات الجوهرية غير الوارد في تقرير املراجع، ما لم يكن ذلك محظورا

صَححة. )راجع: الفقرات أ
ُ
صَححة، كل منها على حدة. ويجب أن يطلب املراجع تصحيح التحريفات غير امل

ُ
 (28أ–26امل
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صَححة املتعلقة بالفترات السابق 450/13
ُ
 أن يبلغ املكلفين بالحوكمة بتأثير التحريفات غير امل

ً
ة على فئات املعامالت أو يجب على املراجع أيضا

 أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة، وعلى القوائم املالية ككل.

يجب على املراجع أن يطلب إفادة مكتوبة من اإلدارة، وحسب مقتض ى الحال، من املكلفين بالحوكمة بشأن ما إذا كانوا يعتقدون أن  450/14

صَححة، منفردة وفي 
ُ
عد غير جوهرية على القوائم املالية ككل.تأثير التحريفات غير امل

ُ
 مجملها، ت

ن في هذه اإلفادة املكتوبة، أو ُيرفق بها، ملخص بهذه البنود. )راجع: الفقرة أ  (29ويجب أن ُيضم 

 إلى أدلة املراجعة، يجب على املراجع تقويم ما إذا كانت التقديرات املحاسبية في القوائم املالية معقولة 540/18
ً
في سياق إطار التقرير  استنادا

 (119أ–116املالي املنطبق، أو محرفة. )راجع: الفقرات أ

 الهدف من تقويم التحريفات هو تحديد تأثيرها على املراجعة ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتنفيذ املزيد من إجراءات املراجعة.

 املراجعة التفصيلية عندما: وقد يكون من الضروري إدخال تعديالت على استراتيجية املراجعة وخطط

 سبية للتنفيذ؛ أوتشير طبيعة أو ظروف التحريفات املكتشفة إلى احتمال وجود تحريفات أخرى قد تتجاوز، عند اقترانها مع التحريفات املعروفة، األهمية الن 

 .يقترب مجموع التحريفات املكتشفة وغير املصححة من األهمية النسبية للتنفيذ أو يتجاوزها 

 

 1-21/6الشكل 

 الوصف املصدر

 األخطاء  قد تقع أغالط من العاملين في عدم الدقة أو الغش
ً
املنشأة عند تجميع أو معالجة البيانات التي يستند إليها إعداد القوائم املالية. ويشمل هذا أيضا

 التي تحدث عند الفصل الزمني في نهاية الفترة. وإضافة إلى معرفة التحريفات على وجه التحديد، قد يقوم املراجع بما يلي:

 املبيعات( من خالل اختيار عينة على أساس وحدة النقد. ويمكن تعميم مجموع  تقدير حجم األغالط في مجتمع عينة معين )مثل

 محتمل للتحريفات عند استخدام عينة تمثيلية؛

  النظر في طبيعة التحريفات املكتشفة. وفي حال وجود العديد من التحريفات التي تؤثر على رصيد أو موقع عمل معين، فقد

 على خطر وجود تحريف 
ً
 جوهري بسبب الغش.يكون هذا مؤشرا

 في حال التعمد. إغفال الذكر أو الغش
ً
، وهو ما قد يشكل غشا

ً
 قد ال يتم تسجيل بعض املعامالت، إما عن طريق الخطأ أو عمدا

تجاري لها هو التالعب في قد يكون املراد من املعامالت املهمة )غير املعتادة أو التي تتم خارج مسار العمل الطبيعي( التي ال يوجد مبرر  املعامالت املهمة

 القوائم املالية أو إخفاء اختالس األصول.

ستخدم هذه القيود للتالعب في  قيود اليومية
ُ
قد تكون هناك قيود يومية غير مناسبة أو غير مصرح بها حدثت على مدى الفترة أو في نهايتها. وقد ت

 املبالغ املقرر عنها في القوائم املالية.

قد ال يتم احتساب تقديرات اإلدارة بشكل صحيح، أو قد تتغاض ى تلك التقديرات عن حقائق معينة أو قد تس يء تفسيرها، أو قد  التقديراتاألخطاء في 

تستخدم افتراضات خاطئة، أو قد تحتوي على نوع من التحيز إذا وقع تقدير املنشأة خارج املدى املقبول. وقد يتم تحريف التقديرات 

 بشكل متعم
ً
 د للتالعب في نتائج القوائم املالية.أيضا

قد تكون هناك خالفات مع اجتهادات اإلدارة فيما يتعلق بالقيمة العادلة ألصول والتزامات معينة ومكونات معينة في حقوق امللكية يلزم  األخطاء في القيم العادلة

 إلطار التقرير املالي.
ً
 قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيم العادلة وفقا

اختيار وتطبيق السياسات 

 املحاسبية

 قد تكون هناك خالفات مع اإلدارة فيما يتعلق باختيار واستخدام سياسات محاسبية معينة.

 نقاط يلزم مراعاتها

 خطر لوجود تحريفات غير مكتشفة في القوائم املالية. ويرجع ذلك إلى القيود املالزمة للمراجعة املوضحة في
ً
من الجزء األول  4/1الفصل  تذكر أنه سيكون هناك دائما

 لهذا الدليل.
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التحريفات غير املصححة في 

 حقوق امللكية االفتتاحية

 في قد تنعكس التحريفات غير املصححة للفترات السابقة في حقوق امللكية االفتتاحية. وفي حال عدم تعديل
ً
ها، فإنها قد تتسبب أيضا

 حدوث تحريف جوهري في القوائم املالية للفترة الحالية.

إلى  التحريف بالزيادة أو النقصان في اإليرادات )على سبيل املثال، إثبات اإليرادات قبل أوانها أو تسجيل إيرادات وهمية أو نقل اإليرادات إثبات اإليرادات

 فترة الحقة بشكل غير سليم(.

الضعف في الرقابة  مواطن

 الداخلية

في  قد تنتج تحريفات عن أوجه القصور غير املتوقعة في الرقابة الداخلية. ويتم مناقشة هذا القصور مع اإلدارة، أو يتم إبالغها به، وُينظر

 تنفيذ أي أعمال إضافية الكتشاف التحريفات األخرى التي قد تكون موجودة.

القوائم العرض أو اإلفصاح في 

 املالية

و قد يتم إغفال ذكر إفصاحات معينة يتطلبها اإلطار املحاسبي في القوائم املالية، أو قد تكون تلك اإلفصاحات غير مكتملة أو غير كافية أ

 غير دقيقة، وتلك اإلفصاحات قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف اإلفصاح الخاصة بأطر التقرير املالي، عند االقتضاء.

 تحريفات املكتشفةتجميع ال

عد تافهة بشكل واضحة، لتق
ُ
ويم تأثير التحريفات غير املصححة. ينبغي تجميع التحريفات التي تم اكتشافها أثناء املراجعة )بما فيها التحريفات النوعية(، بخالف تلك التي ت

مة.  ناتجة عن االجتهادات وتحريفات في الحقائق إلى تحريفات  تهاطبيعالتحريفات بحسب وعند تقويم تأثير التحريفات، يمكن تمييز   وتحريفات ُمعم 

 ما يلي:اإلفصاحات في تحريفات التي قد تكون جوهرية الومن أمثلة 

 2-21/6الشكل 

 التحريف املحتمل املوضوع

 هبوط.الإغفال ذكر املعلومات املهمة التي تتعلق باألحداث/الظروف التي أدت إلى حدوث خسائر  خسائر الهبوط في القيمة

 عدم صحة وصف السياسات املحاسبية التي تتعلق ببند مهم في إحدى القوائم املالية. السياسات املحاسبية

 دولية.التجارة الأنشطة  تمارسالوصف غير الكافي لحساسية سعر الصرف في منشأة  أسعار الصرف

ملنشآت في ااألوصاف غير الدقيقة أو غير املكتملة للمعلومات املتعلقة باألهداف والسياسات واآلليات الخاصة بإدارة رأس املال  األمور الخاصة بصناعة املنشأة

 التي تمارس أنشطة التأمين واألنشطة املصرفية.

 

 بجم
ً
. وسيوفر هذا ملخصا

ً
تم يع التحريفات غير التافهة التي للتمكن من تقويم التأثير الكلي للتحريفات غير املصححة، يمكن توثيقها في ورقة عمل يتم االحتفاظ بها مركزيا

 لم يتم تصحيحها.اكتشافها و 

 ي أثر التحريفات املجمعة أثناء عملية التجميع.وتوجد عدة مستويات للنظر ف

 3-21/6الشكل 

عة جمَّ
ُ
 أثر التحريفات امل

النظر في أثر التحريفات غير 

 املصححة على:

 كل رصيد حساب معين أو كل فئة معامالت معينة

 إجمالي األصول املتداولة وااللتزامات املتداولة

 إجمالي األصول وااللتزامات

 اإليرادات واملصروفات )الدخل قبل الضريبة(إجمالي 

 صافي الدخل

 ويوضح الشكل التالي أحد املناهج املحتملة لتجميع التحريفات.

 نقاط يلزم مراعاتها

الكمية بحيث يمكن تقويم أثرها الكلي على القوائم املالية. ولكن ال يمكن تجميع بعض التحريفات )مثل عدم اكتمال أو عدم دقة يمكن تجميع معظم التحريفات 

ع سائر أي بشكل جماعي ماإلفصاحات في القوائم املالية( والنتائج النوعية )مثل احتمال وجود الغش(. ويتم توثيق هذه التحريفات وتقويمها، منفردة وفي مجملها )

 التحريفات(، لتحديد ما إذا كانت جوهرية.
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 ريال اعُتبرت تافهة وبالتالي لن يتم تجميعها. 100في هذا املثال، التحريفات بحد أقص ى  ملحوظة:

 4-21/6الشكل 

كتشفة
ُ
 ملخص بالتحريفات امل

 بالزيادة )النقصان(مبلغ التحريف  

 ظروف الحدوث الوصف
الرقم املرجعي 

 االلتزامات األصول  لورقة العمل

الدخل قبل 

 الضريبة

حقوق 

 تم التصحيح؟ امللكية

االستحقاقات اللتزام تسجيل عدم 

 اإليجار

 نعم 4،125 5،500 (5،500)   ناتج عن السهو -تحريف واقعي 

 نعم (9،375) (12،500)  (12،500)  تمثيلية تحريف معمم من عينة عدم تسجيل املبيعات

تحصيل مع المقاصة مبالغ مستحقة 

 مبالغ مستحقة الدفع

خطأ في  -تحريف واقعي 

 التصنيف

 نعم   (5،500) (5،500) 

تحميل املعدات الرأسمالية على 

 املصروف

خطأ في تطبيق  -تحريف اجتهادي 

 السياسة املحاسبية

 نعم (10،125) (13،500)  (13،500) 

  (15،375) (20،500) (11،000) (31،500) إجمالي التحريفات املكتشفة خالل املراجعة

  15،375 20،500 11،000 31،500 التحريفات التي صححتها اإلدارة

  0 0 0 0 إجمالي التحريفات غير املصححة

 التحريفات النوعية.

اإلفصاح ذي الصلة، وكذلك تأثيرها العام على القوائم املالية ككل. ثم يتم استخدام الحكم  باملقارنة معتم اكتشافها في اإلفصاحات النوعية ييتم تقويم تأثير التحريفات التي 

 املنهي لتحديد ما إذا كانت تلك التحريفات جوهرية، في سياق إطار التقرير املالي املنطبق والظروف الخاصة باملنشأة.

 تجميع 
ً
ويساعد هذا النوع من التحليل النوعي املراجع في تقويم وإن لم يمكن إضافتها إلى بعضها. حتى اإلفصاحات في تافهة بشكل واضح التي ليست تحريفات الوينبغي أيضا

 تأثير تلك التحريفات على اإلفصاحات ذات الصلة والقوائم املالية ككل.

 قد تكون لها جوانب نوعية ذات صلة عند تقييم مخاطر التحريف الجوهري. وفيما يلي بعض األمثلة للمجاالت التي

 5-21/6الشكل 

 الوصف التحريفات التي:

 عدم االلتزام باملتطلبات التنظيمية أو شروط الديون أو املتطلبات التعاقدية األخرى. تؤثر على االلتزام

 في سياق الظروف االقتصادية والصناعية العامة.على سبيل املثال، التغير في األرباح أو  تخفي التغيرات
ً
 االتجاهات السائدة األخرى، خصوصا

 متطلبات استحقاق املكافآت أو الحوافز األخرى.استيفاء التحريف الذي يضمن  تزيد أجر اإلدارة

 على سبيل املثال، األطراف الخارجية واألطراف ذات العالقة. تؤثر على األطراف األخرى 

إغفال ذكر معلومات غير مطلوبة على وجه الخصوص ولكنها بحسب حكم املراجع مهمة لفهم املستخدمين للمركز املالي أو األداء  فهم املستخدمينتؤثر على 

 املالي أو التدفقات النقدية للمنشأة.

عد غير جوهرية اآلن لكن من 
ُ
ت

 املرجح أن تكون مهمة في املستقبل

ها تأثير جوهري على القوائم املالية للفترة الحالية، لكن من املرجح أن يس للسياسة محاسبية لاالختيار أو التطبيق غير الصحيح 

 يكون لها تأثير جوهري على القوائم املالية للفترات املستقبلية.

 قد تكون له أهمية كبيرة للمنشأة إذا أدى إلى مخالفة أحد الشروط  تتعلق بشروط القروض املصرفية
ً
 الخاصة بقروضها املصرفية.مبلغ صغير نسبيا

 التحريفات التي تؤثر على النسب املستخدمة لتقويم املركز املالي للمنشأة أو نتائج عملياتها التشغيلية أو تدفقاتها النقدية. تؤثر على نسب األداء
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 تقويم التحريفات

اإلفصاحات غير الكافية في  تصلحيلزم مناقشة التحريفات املكتشفة مع اإلدارة في حينها ومطالبتها بتصحيحها. وقد تؤثر التصحيحات على أرصدة القوائم املالية أو قد 

 القوائم املالية. وموضح فيما يلي الخطوات التي ينطوي عليها عالج التحريفات املكتشفة.

 6-21/6الشكل 

 التحريفات املكتشفةعالج 

حة، بناًء على النتائج املالي إعادة تقويم األهمية النسبية صح 
ُ
ة ُينظر فيما إذا كان من الضروري تعديل األهمية النسبية الكلية قبل تقويم تأثير التحريفات غير امل

 الفعلية.

النظر في األسباب وفي األثر على 

 خطة املراجعة

 التي تم اكتشافها أثناء املراجعة. ويشمل هذا:ُينظر في أسباب التحريفات 

 الغش املحتملة؛ أو مؤشرات 

 احتمال وجود تحريفات أخرى؛ أو 

 وجود مخاطر لم يتم التعرف عليها؛ أو 

 .وجود قصور مهم في الرقابة الداخلية 

د ما إذا كانت االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة   وفي ضوء النتائج أعاله، ُيحد 
ً
بحاجة إلى إعادة نظر. وقد يكون هذا ضروريا

 عندما:

 عة أثناء املراجعة؛ أو جم 
ُ
 ُيحتمل وجود تحريفات أخرى قد تكون جوهرية، عند اقترانها بالتحريفات امل

 .يقترب مجموع التحريفات املجمعة أثناء املراجعة من األهمية النسبية 

مطالبة اإلدارة بإجراء 

 التصحيحات

 التحريفات املكتشفة، بخالف تلك التافهة بشكل واضح. جميعرة تصحيح ُيطلب من اإلدا

مطالبة اإلدارة بتنفيذ املزيد 

 من اإلجراءات

إذا كان مبلغ التحريف غير معلوم على وجه الدقة في مجتمع العينة )كما في حالة تعميم التحريفات املكتشفة في إحدى عينات املراجعة(، 

إجراءات لتحديد مبلغ التحريف الفعلي، ثم إدخال التعديالت املناسبة على القوائم املالية. وعند حدوث ذلك، ُيطلب من اإلدارة تنفيذ 

 سيكون من الضروري على املراجع تنفيذ املزيد من إجراءات املراجعة لتحديد ما إذا كانت هناك أي تحريفات ال تزال موجودة.

رفض اإلدارة لتصحيح بعض أو 

 جميع التحريفات

 في حال رفض اإلدارة لتصحيح بعض أو جميع التحريفات:

  يتم التوصل إلى فهم ألسباب اإلدارة في عدم إجراء التصحيحات، وأخذ هذا الفهم في الحسبان عند تقويم ما إذا كانت القوائم

 املالية محرفة بشكل  جوهري؛

  تأثيرها على الرأي في تقرير املراجع )ما لم يكن ذلك يتم إبالغ التحريفات غير املصححة إلى املكلفين بالحوكمة، بما في ذلك

 بموجب األنظمة أو اللوائح(؛
ً
 محظورا

 .ُيطلب من املكلفين بالحوكمة تصحيح التحريفات التي لم تصححها اإلدارة 

فة بشكل جوهري، ينظر املراجع في عند تكوين استنتاج بشأن ما إذا كانت التحريفات غير املصححة )منفردة أو في مجملها( ستتسبب في جعل القوائم او  ملالية ككل ُمحر 

 العوامل املدرجة في الشكل أدناه.

 7-21/6الشكل 

 االعتبارات

 حجم وطبيعة التحريفات، باملقارنة مع: هل يوجد تحريف جوهري؟

 القوائم املالية ككل؛ 

 فئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات املعينة؛ 

  بحدوثها.الظروف املحيطة 

 احتمال لعدم إمكانية العثور على بعض التحريفات.
ً
 القيود املالزمة لالختبارات اإلحصائية أو التي تخضع للحكم املنهي. يوجد دائما
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ما مدى قرب املستوى املحتمل ملجمل التحريفات غير املصححة من مستوى )مستويات( األهمية النسبية؟ تزيد مخاطر التحريف 

 باقتراب مجمل التحريفات املحتملة من حد األهمية النسبية.الجوهري 

 تأثير جوهري على القوائم املالية.
ً
 االعتبارات الكمية أو احتمالية الغش عندما يحتمل أن يكون للتحريفات ذات املبالغ الصغيرة نسبيا

 تأثير التحريفات غير املصححة املرتبطة بالفترات السابقة.

 املسؤولة عن تعديل القوائم املالية لتصحيح التحريفات الجوهرية )بما فيها اإلفصاحات غير الكافية( واتخاذ أي تصرفات أخرى ضرورية.اإلدارة هي و 

 اإلفادات املكتوبة

عد، في  يلزم إثبات مسؤولية اإلدارة عن طريق الحصول على إفادة مكتوبة من اإلدارة. وتنص هذه اإلفادة على أن أي تحريفات غير مصححة
ُ
)يتم إرفاق أو تضمين قائمة بها( ت

 املكتوبة كلمات من قبيل ما يلي: رأي اإلدارة، غير جوهرية، سواًء منفردة أو في مجملها. وفي حال عدم موافقة اإلدارة على تقييم التحريفات، فإنها قد تضيف إلى إفادتها

 بسبب ]بإننا "
ً
 يان األسباب[".ال نوافق على أن بنود ....و .... تشكل تحريفا

 مالحظات:

 تحديد التحريفات الجوهرية غير املصححة، كل منها على حدة. يلزمعندما يقوم املراجع بإبالغ املكلفين بالحوكمة بالنتائج التي توصل إليها،  .1

 على قيام املراجع باإلبالغ عن تحريفات معينة  .2
ً
أو األفراد اآلخرين داخل املنشأة. وقد تحظر بعض األنظمة  إلدارةإلى افي بعض الدول، قد تفرض األنظمة أو اللوائح قيودا

به فيه، بما في ذلك أو اللوائح على وجه الخصوص تقديم إبالغ أو اتخاذ أي تصرف آخر قد يخل بالتحقيق الذي تجريه سلطة معنية في فعل غير نظامي فعلي أو مشت

 
ً
بإبالغ إحدى السلطات املعنية بحاالت عدم االلتزام بأنظمة مكافحة غسل األموال، املحدد حدوثها أو املشتبه تنبيه املنشأة. وعلى سبيل املثال، قد يكون املراجع مطالبا

 في حدوثها. وإذا كان هناك تعارض محتمل بين واجبات املراجع بالسرية وواجباته باإلبالغ، فإنه قد ينظر في الحصول على مشورة قانونية.

املصححة التي وقعت فيها اإلدارة إلى املكلفين بالحوكمة وتظل التحريفات دون تصحيح، يتعين على املراجع الحصول على إفادة مشابهة. وعندما يتم إبالغ التحريفات غير 

 أن التحريفات غير املصححة ليست لها تأثيرات جوهرية، منفردة أو في مجملها
ً
للقوائم املالية ككل.  ، بالنسبةوتنص هذه اإلفادة على أن املكلفين بالحوكمة يعتقدون أيضا

 في اإلفادة املكتوبة، أو ُيرفق بها، ملخص بهذه البنود.
ً
ن أيضا  وُيضم 

 أدلة املراجعة الكافية واملناسبة 7 /21

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

وعند تكوين الرأي، يجب على املراجع أن  يجب على املراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. 330/26

 يأخذ في الحسبان جميع أدلة املراجعة ذات الصلة، بغض النظر عّما إذا كان من الواضح أنها تؤيد اإلقرارات الواردة في القوائم املالية

 (62أو تتناقض معها. )راجع: الفقرة أ

املناسبة فيما يتعلق بإقرار جوهري في القوائم املالية، فيجب عليه أن يحاول إذا لم يحصل املراجع على ما يكفي من أدلة املراجعة  330/27

الحصول على أدلة مراجعة إضافية. وإذا كان املراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فيجب عليه أن 

 أو يمتنع عن إبداء أي رأي في القوائم املالية.
ً
 متحفظا

ً
 يبدي رأيا

 كن قبولها.الهدف العام هو الحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة لتخفيض مخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية إلى مستوى منخفض بدرجة يم

ل أدلة مراجعة كافية ومناسبة هو 
ّ
مة في األساس على التنفيذ املر ذلك النهاية للحكم املنهي. وسيعتمد مسألة تخضع في وتحديد ما يشك صم 

ُ
ض ي إلجراءات املراجعة اإلضافية امل

لة تم تنفيذها للتعامل مع التغيرات التي تم التعرف عليها في التقييم األصلي  ملواجهة مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها. ويشمل هذا أي إجراءات إضافية أو ُمعد 

 ها عند تقويم مدى كفاية أدلة املراجعة ومناسبتها.للمخاطر. وموضح في الشكل أدناه بعض العوامل التي يلزم مراعات
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 1-21/7الشكل 

 كفاية أدلة املراجعة ومناسبتهامدى تقويم 

 مدى جوهرية التحريفات عوامل يلزم مراعاتها

  اقترانها ، وما احتمال أن يكون لها تأثير جوهري )بمفردها أو عند التعامل معهاما مدى أهمية التحريفات في اإلقرارات التي يتم

 بالتحريفات األخرى املحتملة( على القوائم املالية؟

 استجابات اإلدارة

 ما مدى استجابة اإلدارة لنتائج املراجعة، وما مدى فاعلية الرقابة الداخلية في مواجهة عوامل الخطر؟ 

 التجارب السابقة

  تحريفات؟كيف كانت التجربة السابقة عند تنفيذ إجراءات مشابهة، وهل تم اكتشاف أي 

 نتائج إجراءات املراجعة املنفذة

 هل نتائج إجراءات املراجعة املنفذة تدعم األهداف، وهل توجد أي مؤشرات على الغش أو الخطأ؟ 

 جودة املعلومات

 مناسبان لدعم استنتاجات املراجعة؟ ،إمكانية االعتماد عليهامدى و  ،هل مصدر املعلومات املتاحة 

 درجة اإلقناع

  عد
ُ
 ؟مقنعة أدلة املراجعةإلى أّي مدى ت

 فهم املنشأة

  هل األدلة تدعم أم تتعارض مع نتائج إجراءات تقييم املخاطر )التي تم تنفيذها للتوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة

 الداخلية(؟

 أو يمتنع عن إبداء الرأي.إذا لم يكن من املمكن الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، 
ً
 متحفظا

ً
 يبدي املراجع رأيا

 اإلجراءات التحليلية النهائية 8 /21

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

يجب على املراجع أن يصمم وينفذ قرب نهاية الفترة إجراءات تحليلية تساعده عند تكوين استنتاج عام عّما إذا كانت القوائم املالية  520/6

 (19أ–17مع فهمه للمنشأة. )راجع: الفقرات أتتسق 

كإجراءات أساس في وقت الحق، يتعين على املراجع تطبيق اإلجراءات التحليلية أثناء املراجعة، أو تنفيذها إضافة إلى تنفيذ اإلجراءات التحليلية ألغراض تقييم املخاطر ثم 

 ((.520املراجعة )قرب نهايتها، عند القيام بتكوين استنتاج عام )معيار 

 واألهداف من تنفيذ هذه اإلجراءات التحليلية النهائية هي:

 التعرف على مخاطر التحريف الجوهري التي لم يتم االنتباه لها من قبل؛ 

 ضمان إمكانية تأييد االستنتاجات التي تم تكوينها أثناء املراجعة بشأن املكونات أو العناصر الفردية في القوائم املالية؛ 

 .املساعدة في الوصول إلى االستنتاج العام بشأن مدى معقولية القوائم املالية 

 ط لها أو تم تنفيذها.وفي حال التعرف على مخاطر جديدة أو عالقات غير متوقعة بين البيانات، قد يلزم املراجع إعادة تقويم إجراءات املراجعة التي تم التخطي
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 النتائج والقضايا املهمة 9 /21

 إنجاز االرتباط. وقد يتضمن هذا املستند:الخاصة ب اتستنداملأحد يرة في آلية التقويم هي تسجيل جميع النتائج أو القضايا املهمة في الخطوة األخ

 جميع املعلومات الالزمة لفهم النتائج أو القضايا املهمة؛ أو 

 لوثائق أعمال املراجعة األخرى الداعمة ا ،
ً
 ملتوفرة.إحاالت مرجعية، متى كان ذلك مناسبا

 استنتاجات بشأن املعلومات التي تعرف عليها املراجع فيما يتعلق باألمور املهمة التي تتعارض أو تتناقض 
ً
مع االستنتاجات النهائية للمراجع. وقد يتضمن هذا املستند أيضا

 ل مسودات القوائم املالية التي ربما لم تكن مكتملة.ولكن هذا املتطلب ال يتعدى إلى االحتفاظ بالوثائق غير الصحيحة أو التي تم االستعاضة عنها، مث

 

 تقويم أدلة املراجعة -دراسات الحالة  10 /21

 من الجزء الثاني "مقدمة عن دراسات الحالة".لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني 

 نتيجة لتنفيذ إجراءات املراجعة املخطط لها، لوحظ وجود التحريفات غير املعدلة واألمور التالية.

  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 20×3فبراير  18

 شركة دفتا -اقتباس من ملخص التعديالت املحتملة 

 مبلغ التحريف بالزيادة )النقصان( 

 ظروف الحدوث الوصف
الرقم املرجعي 

 االلتزامات األصول  لورقة العمل

الدخل قبل 

 الضريبة

حقوق 

 تم التصحيح؟ امللكية

ارتكب موظف جديد بعض  أخطاء في احتساب تقويم املخزون.

 األغالط.

D.300 (19،000)  (19،000) (15،200) نعم 

دفع مصروفات شخصية من خالل 

شركة دفتا دون إضافتها إلى حساب 

 املساهم. 

تم اكتشاف ذلك أثناء اختبار 

وقد أدى ذلك إلى  املصروفات.

تنفيذ بعض األعمال اإلضافية 

 للعثور على أي بنود مشابهة.

 نعم (3،840) (4،800) (4،800)  550.8

زيادة مدة الحساب الخاص بأحد 

 ولم يتم استالم أي  90العمالء عن 
ً
يوما

 مدفوعات الحقة.

تفحص مدد التقادم واملدفوعات 

 الالحقة.

C.305 12،000  12،000 9،600 نعم 

  (9،440) (11،800) (4،800) (7،000) إجمالي التحريفات املكتشفة خالل املراجعة

  (9،440) (11،800) (4،800) (7،000) التحريفات التي صححتها اإلدارة

  0 0 0 0 التحريفات غير املصححةإجمالي 

 نقاط يلزم مراعاتها

 األمور الرئيسة للمراجعة

، بناًء على حكمه املنهي، بأن طبيعة "اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير املراجع املستقل"( 701عند تطبيق متطلبات معيار املراجعة )
ً
، قد يتخذ املراجع قرارا

 على أنها أحد األمور الرئيسة للمراجعة
ً
حدد أيضا

ُ
التي سيتم اإلبالغ عنها في تقرير  ومدى التحريفات املكتشفة تشكل نتائج مهمة للمراجعة. وفي حال حدوث ذلك، فإنها قد ت

 املراجع.
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 إحالة مرجع
ً
ذكر أيضا

ُ
أخرى  اياة في القائمة أعاله ملوضع األعمال اإلضافية التي تم تنفيذها لضمان عدم وجود تحريفات أخرى مشابهة أو عدم داللة التحريف على قضيت

 أكثر خطورة مثل تجاوزات اإلدارة.

 أدلة املراجعةاقتباس من مذكرة ترفق بامللف بشأن تقويم 

 االستجابة املخطط لها نتائج املراجعة

أدت بعض األخطاء الكتابية في تقويم املخزون إلى تحريف في قيمة املخزون بمبلغ 

 القيمة الحقيقية.أقل من ريال  19،000

 ينبغي تفحص طبيعة األخطاء ملعرفة أي مجال للضعف في الرقابة الداخلية.

 لضمان أن جميع األخطاء املهمة قد باتت معروفة اآلن.وينبغي تنفيذ أعمال إضافية 

 ويتم تضمين مالحظة بذلك في خطاب اإلدارة.

ريال من املصروفات الخاصة بصيانة  4،800أثناء اختبار املصروفات، تبين أن مبلغ 

 املعدات كان يتعلق بتكاليف صيانة السيارة املرسيدس الشخصية للسيد سراج.

فية ملعرفة أي معامالت أخرى لم يتم تحديدها فيما يتعلق ينبغي تنفيذ أعمال إضا

نظر فيما إذا  باالستخدام الشخص ي لألفراد. وفي حال العثور على معامالت أخرى، يُ

عد   كان ذلك يُ
ً
 على احتمال الغش. انعداما

ً
 لنزاهة اإلدارة ومؤشرا

تجاوزت أثناء اختبار املبالغ املستحقة التحصيل، الحظنا أن بعض الحسابات قد 

 ولم يتم استالم أي مدفوعات بشأن هذه الحسابات أثناء اختبارنا. 90مدتها 
ً
 يوما

وبالرغم من تأكيد السيد سراج لنا بأن هذه الحسابات قابلة للتحصيل )ألن العميل 

ل ذلك على أنه خطأ غير معدل. . وُسّجِّ
ً
 أكد الرصيد(، فإن التحصيل يبدو مستبعدا

ملقبوضات النقدية حتى تاريخ العمل املتعلق باألحداث يتم االستمرار في متابعة ا

الالحقة. ويتم تفحص التحصيالت السابقة من العمالء ومحاولة الحصول على املزيد 

 من املعلومات بشأن الشركات.

بعض األدوات واملعدات املسجلة في السجالت املحاسبية يبدو أنها لم تعد مستخدمة 

فس العمل في وقت قصير. واإلدارة ال تزال تشعر بأن اآلن. وقد تم شراء آالت تنجز ن

 األصول ذات قيمة، ألنها سيتم استخدامها في حال تعطل اآلالت الجديدة.

ستفسر عّما إذا كانت األدوات واملعدات قد تم استخدامها بالفعل خالل الفترة  يُ

 املاضية.

حدد التكلفة الرأسمالية لألدوات واملعدات وما إذا كان يلزم إجراء تخفيض  وتُ

 لقيمتها.

  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 اقتباس من مذكرة بشأن ملخص التعديالت املحتملة

 املخزون

القيمة الحقيقية وفي الدخل بمبلغ  أقل منريال  1،800يوجد تحريف في املخزون بمبلغ  -ن جردنا للمخزون لم تتطابق مع القائمة النهائية عقائمة املخزون الناتجة 

 .D.108القيمة الحقيقية؛ انظر ورقة العمل رقم  أقل منريال  1،800

 استجابة املراجعة

ثناء التي تم مناقشتها أ الخطأ كان بسبب عدم استخدام السيدة روبي لقائمة املخزون النهائية. وسيتم توسيع نطاق اإلجراءات األساس لضمان انعكاس جميع التعديالت

 الجرد في القائمة النهائية.

 الخطأ في الفصل الزمني للمبالغ املستحقة الدفع

. CC.110رقم انظر ورقة العمل  استحقاق لعملية إصالح وصيانة رئيسية للمخرطة. وقد تم اكتشاف ذلك أثناء اختبار املدفوعات الالحقة. بتسجيللم تقم السيدة روبي 

 ريال. 900قبل الضريبة بمبلغ  ويؤثر ذلك على االلتزامات والدخل

 استجابة املراجعة

مة لجميع املصروفات التي تم ينبغي توسيع نطاق اختبارنا الخاص بالفصل الزمني، ألن السيدة روبي يبدو أنها كانت منشغلة خالل هذه الفترة لدرجة أنها لم تحتفظ بقائ

 ريال. 400تخفيض الحد الخاص باالختبار إلى  . وتم20×2دفعها بعد نهاية الفترة فيما يتعلق بالسنة املالية 

  ولقد وافقت اإلدارة على تصحيح هذه التحريفات.

  20×3فبراير  24 التاريخ: توقيع// اإلعداد:

 20×3مارس  5 التاريخ: توقيع// :الفحص
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

إرشادات بشأن كيفية تعزيز االتصال املتبادل الفّعال بين املراجع واملكلفين بالحوكمة، وتحديد نتائج املراجعة واألمور 

 يتم اإلبالغ بها.ساألخرى التي 

260 ،265 ،450 

 

 1-22/0الشكل 

 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300التخطيط )معيار املراجعة ). ُيعد 2

  

 القرارات املهمة

 املراجعة املوقعرأي 

تقويم أدلة املراجعة التي تم الحصول 

 عليها

 إعداد تقرير املراجع

تحديد أعمال املراجعة اإلضافية 
 )إن وجدت( التي يلزم تنفيذها

عوامل الخطر وإجراءات املراجعة الجديدة/التي تم إعادة 

 النظر فيها 

 التغيرات في األهمية النسبية

 املراجعةاالتصاالت بشأن نتائج 

 االستنتاجات املتعلقة بإجراءات املراجعة التي تم تنفيذها

تكوين رأي بناًء على نتائج 
 املراجعة

ير
قر

لت
د ا

دا
إع

 

حاجة هل توجد 
 ؟ألعمال إضافية

 نعم

 ال

 
 
 

 
 االتصال باملكلفين بالحوكمة .22

 العودة إلى
 2تقييم املخاطر
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 أهداف املعيار رقم الفقرة

 تتمثل أهداف املراجع فيما يلي: 260/9

أن يبلغ بوضوح مسؤولياته الخاصة بمراجعة القوائم املالية إلى املكلفين بالحوكمة، وأن ينقل لهم نظرة عامة عن نطاق املراجعة  )أ(

 وتوقيتها املخطط لهما؛

 أن يحصل على معلومات ذات صلة باملراجعة من املكلفين بالحوكمة؛ )ب(

عد مهمة وذات صلة بمسؤوليتهم في  )ج(
ُ
أن يزود املكلفين بالحوكمة في الوقت املناسب باملالحظات الناتجة عن املراجعة، التي ت

 اإلشراف على آلية التقرير املالي؛

 املتبادل الفّعال بين املراجع واملكلفين بالحوكمة.أن يعزز االتصال  )د(

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه: 260/10

اإلشراف على التوجه  املكلفون بالحوكمة: أشخاص أو مؤسسات )على سبيل املثال، مجلس أمناء( تقع على عاتقهم مسؤولية (أ)

االستراتيجي للمنشأة والواجبات املرتبطة بمساءلتها. ويشمل ذلك اإلشراف على آلية إعداد التقرير املالي. وبالنسبة لبعض املنشآت 

في بعض الدول، قد يشمل املكلفون بالحوكمة العاملين في اإلدارة، مثل األعضاء التنفيذيين في مجلس حوكمة ملنشأة في القطاع 

 .8أ -1الخاص أو العام، أو املدير املالك. ولالطالع على مناقشة لتنوع هياكل الحوكمة، انظر الفقرات أ

اإلدارة: شخص )أشخاص( يتحمل املسؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات املنشأة. وبالنسبة لبعض املنشآت في بعض الدول،  (ب)

 املثال، األعضاء التنفيذيين في مجلس الحوكمة، أو املدير املالك. تشمل اإلدارة بعض أو جميع املكلفين بالحوكمة، على سبيل

 (4أ–1يجب على املراجع تحديد الشخص )األشخاص( املعني ضمن هيكل حوكمة املنشأة الذي سيتم االتصال به. )راجع: الفقرات أ 260/11

سبيل املثال لجنة املراجعة، أو فرد معين، فيجب عليه أن إذا قام املراجع باالتصال بمجموعة فرعية من املكلفين بالحوكمة، على  260/12

 مع الهيئة الحاكمة للمنشأة. )راجع: الفقرات أ
ً
 (7أ–5يحدد ما إذا كان بحاجة للتواصل أيضا

إدارتها مالك واحد في بعض الحاالت، يشارك جميع املكلفين بالحوكمة في إدارة املنشأة، على سبيل املثال في املنشأة الصغيرة التي يتولى  260/13

 في حوكمتها. في هذه الحاالت، إذا كانت األمور التي يتطلبها هذا املعيار يتم إبالغها للشخص الذي يتحمل 
ً
وال يملك أي شخص آخر دورا

 تتعلق بالحوكمة، فليست هناك حاجة إلى إبالغ األمور مرة أخرى للشخص 
ً
مسؤوليات اإلدارة، وكان لهذا الشخص مسؤوليات أيضا

)ج(. ومع ذلك، يجب على املراجع أن َيطمئن إلى أن االتصال 16اته في إطار دوره املتعلق بالحوكمة. وهذه األمور واردة في الفقرة ذ

 بالشخص الذي يتحمل مسؤوليات اإلدارة يفي بإعالم جميع الذين كان سيبلغهم املراجع في حاالت أخرى بصفتهم مكلفين بالحوكمة.

 (8)راجع: الفقرة أ

 يجب على املراجع إبالغ املكلفين بالحوكمة بمسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة القوائم املالية، بما في ذلك ما يلي: 260/14

 أنه مسؤول عن تكوين وإبداء رأي في القوائم املالية التي أعدتها اإلدارة تحت إشراف املكلفين بالحوكمة؛ (أ)

 (10، أ9املكلفين بالحوكمة من مسؤولياتهم. )راجع: الفقرتين أأن مراجعة القوائم املالية ال تعفي اإلدارة أو  (ب)

ة يجب على املراجع إعطاء املكلفين بالحوكمة نظرة عامة على نطاق املراجعة وتوقيتها املخطط لهما، ويتضمن ذلك اإلبالغ عن املخاطر املهم 260/15

 (16أ–11التي يتعرف عليها املراجع. )راجع: الفقرات أ



 اإلرشادات العملية – الثانيالجزء  ،الدولية للمراجعة في عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطةدليل استخدام املعايير 

 

259 

 
 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 (18، أ17أيجب على املراجع أن يبلغ املكلفين بالحوكمة بما يلي: )راجع: الفقرتين  260/16

وجهة نظره بشأن الجوانب النوعية املهمة للممارسات املحاسبية في املنشأة، بما في ذلك السياسات والتقديرات املحاسبية  )أ(

للمكلفين بالحوكمة سبب اعتباره أن ممارسة محاسبية  وإفصاحات القوائم املالية. وعند االقتضاء، يجب على املراجع أن يوضح

مهمة، وإن كانت مقبولة بموجب إطار التقرير املالي املنطبق، إال أنها ليست األكثر مناسبة للظروف الخاصة باملنشأة؛ )راجع: 

 (20، أ19أالفقرتين 

 (21أالصعوبات املهمة، إن وجدت، التي واجهها خالل املراجعة؛ )راجع: الفقرة  )ب(

 ما لم يكن جميع املكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة املنشأة: )ج(

 (22األمور املهمة التي ظهرت أثناء املراجعة، والتي تمت مناقشتها، أو التي ما زالت محل تواصل، مع اإلدارة؛ )راجع: الفقرة أ (1)

 اإلفادات املكتوبة التي يطلبها املراجع؛ (2)

 (25أ–23شكل ومضمون تقرير املراجع، إن وجدت؛ )راجع: الفقرات أ الظروف التي تؤثر على )د(

عد، بحسب الحكم املنهي للمراجع، ذات صلة باإلشراف على آلية التقرير املالي. )راجع:  )ه(
ُ
أي أمور مهمة أخرى تظهر أثناء املراجعة وت

 (28أ–26الفقرات أ

 (45أ–37التصاالت وتوقيتها واملحتوى العام املتوقع لها. )راجع: الفقرات أيجب على املراجع إبالغ املكلفين بالحوكمة بشكل ا 260/18

، بالنتائج املهمة التي تم التوصل إليها من املراجعة إذا كان البالغ الشفهي غير ك  260/19
ً
اف  يجب على املراجع إبالغ املكلفين بالحوكمة، كتابة

–46األمور التي ظهرت خالل سير املراجعة في البالغات املكتوبة. )راجع: الفقرات أبحسب الحكم املنهي للمراجع. وال يلزم تضمين جميع 

 (48أ

 (50، أ49يجب على املراجع أن يتصل باملكلفين بالحوكمة في الوقت املناسب. )راجع: الفقرتين أ 260/21

 لغرض املراجعة. وإذ لم يكن كذلك، فيجب يجب على املراجع تقويم ما إذا كان االتصال املتبادل بين املراجع واملكلفين  260/22
ً
بالحوكمة كافيا

عليه تقويم تأثير ذلك، إن وجد، على تقييمه ملخاطر التحريف الجوهري وقدرته على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، 

 (53أ–51وأن يتخذ التصرف املناسب. )راجع: الفقرات أ

، فيجب على املراجع تضمينها في توثيقه ألعمال املراجعة وتوقيت اإلبالغ بها في حالة اإلبالغ باألمور ا 260/23
ً
ملطلوبة بموجب هذا املعيار شفاهة

، فيجب على املراجع االحتفاظ بنسخة من االتصال كجزء من توثيقه ألعمال 
ً
والشخص الذي تم إبالغه. وفي حالة اإلبالغ باألمور كتابة

 (54املراجعة. )راجع: الفقرة أ

 وفي الوقت املناسب بأوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية التي تعّرف عليها 265/09
ً
غ املكلفين بالحوكمة كتابة ِّ

ّ
أثناء  يجب على املراجع أن يبل

 (27، أ18أ–12املراجعة. )راجع: الفقرات أ

صَححة وم 450/12
ُ
ا قد يكون لها من تأثير، منفردة أو في مجملها، على الرأي يجب على املراجع أن ُيبلغ املكلفين بالحوكمة بالتحريفات غير امل

 بموجب نظام أو الئحة. ويجب أن يحدد بالغ املراجع التحريفات الجوهرية غير 
ً
الوارد في تقرير املراجع، ما لم يكن ذلك محظورا

صَححة. )راج
ُ
صَححة، كل منها على حدة. ويجب أن يطلب املراجع تصحيح التحريفات غير امل

ُ
 (28أ–26ع: الفقرات أامل

صَححة املتعلقة بالفترات السابقة على فئات املعامالت أ 450/13
ُ
 أن يبلغ املكلفين بالحوكمة بتأثير التحريفات غير امل

ً
و يجب على املراجع أيضا

 أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة، وعلى القوائم املالية ككل.

 نظرة عامة 22/1

ن هذا:ُيعد االتصال 
ّ
 املتبادل الفّعال بين املراجع واملكلفين بالحوكمة أحد العناصر املهمة في كل مراجعة. ويمك

 املراجع من اإلبالغ باألمور املطلوبة وغيرها؛ 

  خطيط وفي تقويم النتائج.وقد تساعد هذه املعلومات املراجع في الت رها لوال ذلك.يتوفما كان ليتم املكلفين بالحوكمة من تزويد املراجع باملعلومات التي 
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 الحوكمة 2 /22

عظم املنشآت، تكون تختلف هياكل الحوكمة حسب الدولة واملنشأة، بشكل يعكس تأثيرات الخلفيات الثقافية والقانونية املختلفة وخصائص الحجم وامللكية. وفي م

 مالك أو لجنة إدارية أو مجلس حكام أو مجلس أمناء أو أشخاص مماثلين.الحوكمة مسؤولية جماعية لهيئة حاكمة، مثل مجلس إدارة أو مجلس إشرافي أو شركاء أو 

ت، إذا كان من الضروري إبالغ وفي املنشآت األصغر، قد يكون هناك شخص واحد هو املكلف بالحوكمة، مثل املدير املالك عندما ال يكون هناك مالك آخرون. وفي هذه الحاال 

 بالحوكمة.بصفتهم املكلفين األشخاص هؤالء إلى نفس  مرة أخرى إبالغها يلزم ال اإلدارة بأمور، فإن هذه األمور 

 بصورة وافية.ومع ذلك، ففي حال وجود أكثر من شخص واحد مكلف بحوكمة املنشأة )مثل أفراد األسرة اآلخرين(، يتخذ املراجع خطوات لضمان إحاطة كل شخص 

يتم توجيه اتصاالت املراجع إلى مجموعة فرعية من املكلفين بالحوكمة، مثل لجنة املراجعة. وفي هذه  وفي منشآت أخرى، عندما تكون الحوكمة مسؤولية جماعية، قد

 االتصال بكامل الهيئة الحاكمة. وسيعتمد هذا التحديد على ما يلي:
ً
 الحاالت، يحدد املراجع ما إذا كان من الضروري أيضا

 الحاكمة؛املجموعة الفرعية والهيئة كل من املسؤوليات الخاصة ب 

 طبيعة األمر الذي سيتم اإلبالغ به؛ 

 املتطلبات النظامية أو التنظيمية ذات الصلة؛ 

  بها، والقدرة على تقديم املعلومات والتفسيرات اإلضافية التي قد يحتاج التي تم اإلبالغ املعلومات ناًء على ب للتصرفما إذا كانت املجموعة الفرعية لديها الصالحية

 إليها املراجع.

 للتحديد بوضوح من  املعنيعندما ال يكون الشخص و 
ً
اإلطار النظامي املنطبق أو ظروف االرتباط األخرى، فقد يحتاج املراجع إلى مناقشة خالل الذي سيتم االتصال به قابال

عند تحديد  يات حوكمة املنشأة من األمور ذات الصلةفهم املراجع لهيكل وآل ُويعدالذي سيتم االتصال به.  املناسبالطرف القائم بالتكليف واالتفاق معه على الشخص 

 باختالف األمر الذي سيتم اإلبالغ به.املعني وقد يختلف الشخص  .الشخص الذي سيتم االتصال به
ً
  الذي سيتم االتصال به أيضا

 ضمن مجموعة، يعتمد تحديد الشخص املعني الذي يتصل به مراجع هذا املكون على ظروف االرتباط واألمر الذي س
ً
يتم اإلبالغ به. وفي بعض وعندما تكون املنشأة مكونا

حاسبية. وعندما يكون املكلفون بالحوكمة في تلك زاول نفس األعمال ضمن نفس نظام الرقابة الداخلية وباستخدام نفس املمارسات املتعدد من املكونات يوجد الحاالت، قد 

 لغرض االتصال. املكونات هم نفس األشخاص )على سبيل املثال، مجلس إدارة مشترك(، فيمكن تفادي التكرار عن طريق التعامل مع هذه املكونات في وقت  واحد

 األمور الواجب اإلبالغ بها 3 /22

 وكمة ما يلي:تشمل أمور املراجعة التي لها أهمية تتعلق بالح

 مسؤوليات املراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم املالية؛ 

 نطاق املراجعة وتوقيتها املخطط لهما؛ 

 .النتائج املهمة من املراجعة 

 فيها بموجب األنظمة أو اللوائح بو 
ً
( أو 701تطبيق معيار املراجعة )فيما يخص مراجعة القوائم املالية للمنشآت املدرجة، وأية عمليات مراجعة أخرى يكون املراجع مطالبا

 إبالغ املكلفين بالحوكمة باألمور التي ُحّدِّ 
ً
 بتطبيق ذلك املعيار، يتعين على املراجع أيضا

ً
د أنها أموٌر رئيسة للمراجعة. وعندما ال يتعرف املراجع على أي من هذه يتخذ فيها قرارا

رئيسة للمراجعة ليتم تضمينها في تقريره. وال  األمور، أو في الظروف النادرة للغاية التي ينوي فيها عدم اإلبالغ بهذه األمور، يتعين على املراجع اإلبالغ بحقيقة عدم وجود أي أمور 

، ما لم ُيطلب منه ذلك على وجه الخصوص أو ما ليتعين على املراجع 
ً
م يكن تصميم إجراءات مراجعة لغرض التعرف على األمور التي لها أهمية تتعلق بالحوكمة تحديدا

 بذلك على وجه الخصوص بموجب 
ً
 معايير املراجعة الخاصة بالدولة.التشريعات أو مطالبا

أو اللوائح املحلية واجبات بالسرية تقيد اتصاالت املراجع. ويلزم الرجوع إلى هذه املتطلبات قبل االتصال باملكلفين وفي بعض الحاالت، قد تفرض املتطلبات أو األنظمة 

 بالحوكمة.

 

 نقاط يلزم مراعاتها

اءة مع املكلفين بالحوكمة. وسيساعد هذا في تحسين فاعلية االتصاالت بين  ص ما يلزم من الوقت لبناء عالقات عمل بن   األطراف.ُيخص 
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 مسؤوليات املراجع

 يلزم إحاطة املكلفين بالحوكمة باألمور املهمة ذات الصلة بمهام إشرافهم على آلية إعداد التقرير املالي. ويشمل هذا اإلبالغ بما يلي:

 أن مراجعة القوائم املالية ال تعفي اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة من مسؤولياتهم؛ 

 :أن مسؤوليات املراجع تشمل 

 تكوين وإبداء رأي في القوائم املالية التي أعدتها اإلدارة تحت إشراف املكلفين بالحوكمة؛ –

 اإلبالغ باألمور املهمة الناشئة عن مراجعة القوائم املالية؛ –

 (.701مراعاة أي أمور رئيسة للمراجعة، في حال تطبيق معيار املراجعة ) –

 تزويد املكلفين بالحوكمة بنسخة من خطاب ارتباط املراجعة. وسيحيط هذا املكلفين بالحوكمة باألمور املوضحة أدناه.عن طريق في الغالب ويمكن الوفاء بهذا املتطلب 

 1-22/3الشكل 

 طبيعة االتصال 

تقديم نسخة من خطاب 

 ارتباط املراجعة

 ملعايير املراجعة.
ً
 مسؤولية املراجع عن تنفيذ املراجعة وفقا

التي تقض ي باإلبالغ باألمور املهمة الناشئة عن املراجعة، ذات الصلة بمهام إشراف املكلفين بالحوكمة على متطلبات معايير املراجعة 

 إعداد التقرير املالي.

 إلبالغها إلى املكلفين بالحوكمة. إضافيةحقيقة أن معايير املراجعة ال تتطلب من املراجع تصميم إجراءات لغرض تحديد أمور 

أو تتطلبها متطلبات إضافية  ،االتفاق مع املنشأةبأو  ،)عند االنطباق( عن اإلبالغ بأمور معينة تتطلبها األنظمة أو اللوائحمسؤولية املراجع 

 مهنية وطنية(.محاسبة منطبقة على االرتباط )مثل املعايير الصادرة عن هيئة 

 نطاق املراجعة وتوقيتها املخطط لهما

للمراجعة هو تعزيز االتصال املتبادل بين املراجع واملكلفين بالحوكمة. ومع ذلك، ينبغي الحذر من تقديم معلومات تفصيلية )مثل الغرض من مناقشة عملية التخطيط 

إدارة ن بالحوكمة، بعضهم أو جميعهم، في و طبيعة وتوقيت إجراءات مراجعة محددة( قد تقّوض من فاعلية املراجعة. ويشكل هذا مصدر قلق خاص عندما يشارك املكلف

 املنشأة.

 وتشمل األمور التي يتم مناقشتها ما هو موضح أدناه.

 2-22/3الشكل 

 الوصف 

 الخطوط العامة لخطة املراجعة ونطاقها وتوقيتها. خطة املراجعة

 تطبيق مفهوم األهمية النسبية أثناء املراجعة.

 مخاطر التحريف الجوهري املهمة، سواًء بسبب الغش أو الخطأ. مواجهةكيفية 

 منهج التعامل مع الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة.

 التغيرات املهمة في معايير املحاسبة وأثرها املحتمل.

من إسهامات الحصول على 

)قد تؤثر املكلفين بالحوكمة 

 على خطط املراجعة(

واستراتيجيات املنشأة، وأي اتصاالت مهمة مع السلطات التنظيمية، ومخاطر األعمال ذات الصلة التي قد إجراء نقاش حول أهداف 

 تنتج عنها تحريفات جوهرية.

 توضيح اإلشراف املمارس على:

  مخاطر الغش؛الرقابة على مدى كفاية الرقابة الداخلية، بما في ذلك 

 مدى كفاءة اإلدارة ونزاهتها؛ 

  االتصاالت السابقة مع املراجع.الردود على 
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 أثناء املراجعة.
ً
 خاصا

ً
 األمور التي تستحق اهتماما

 الطلبات املقدمة إلى املراجع لتنفيذ املزيد من اإلجراءات.

 األمور األخرى التي قد تؤثر على مراجعة القوائم املالية.

 النتائج املهمة من املراجعة

املناقشات بكفاءة اإلدارة أو نزاهتها، يجري املراجع مناقشات أولية مع اإلدارة حول أمور املراجعة التي لها أهمية تتعلق بالحوكمة. وتساعد هذه التي تتعلق ر و باستثناء األم

 األولية في توضيح الحقائق والقضايا، وتمنح اإلدارة الفرصة لتوفير املزيد من املعلومات.

( )تم إعادة ذكره أدناه( على قائمة بأمور محددة تتطلب االتصال باملكلفين بالحوكمة. وقد تم تناول هذه املتطلبات في مواضع 260ويحتوي امللحق األول ملعيار املراجعة )

 أخرى من هذا الدليل.

 3-22/3الشكل 

 الفقرة متطلبات االتصال الخاصة عيارامل

مراجعة وفحص للقوائم املالية وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات  (1)معيار رقابة الجودة 

 الخدمات ذات العالقة

 )أ(30

 (،1)ج( ) 39، 21 مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية (240معيار املراجعة )

40-42 

( 250معيار املراجعة )

 
ُ
ث)امل  (حد 

 25-23، 20، 15 مراجعة القوائم املالية مراعاة األنظمة واللوائح عند

 9 إبالغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة واإلدارة (265معيار املراجعة )

كتشفة خالل املراجعة (450معيار املراجعة )
ُ
 13، 12 تقويم التحريفات امل

 9 املصادقات الخارجية (505معيار املراجعة )

 7 األرصدة االفتتاحية -ارتباطات املراجعة ألول مرة  (510)معيار املراجعة 

 27 األطراف ذات العالقة (550معيار املراجعة )

)أ(، 10 ج(،)–)ب(7 األحداث الالحقة (560معيار املراجعة )

 17)أ(، 14 )ب(،13

 25 االستمرارية (570معيار املراجعة )

 49 مراجعة القوائم املالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مراجعي مكونات املجموعة(عمليات  -اعتبارات خاصة  (600معيار املراجعة )

 31، 20 استخدام عمل املراجعين الداخليين (610معيار املراجعة )

 40 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم املالية (700معيار املراجعة )

 17 للمراجعة في تقرير املراجع املستقلاإلبالغ عن األمور الرئيسة  (701معيار املراجعة )

 30 ،23، 14، 12 التعديالت على الرأي في تقرير املراجع املستقل (705معيار املراجعة )

 12 فقرات لفت االنتباه وفقرات أمور أخرى في تقرير املراجع املستقل (706معيار املراجعة )

 18 املقابلة والقوائم املالية املقارنةاألرقام  -املعلومات املقارنة  (710معيار املراجعة )

 19، 18، 17 مسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات األخرى في املستندات التي تحتوي على قوائم مالية مراجعة (720معيار املراجعة )

(.ويوضح الشكل التالي بعض األمور الشائعة التي لها أهمية تتعلق بالحوكمة والتي قد يتم اإلبالغ 
ً
 بها )ُيفضل كتابيا
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 4-22/3الشكل 

 اعتبارات االتصال أمور املراجعة

 أة.اختيار )أو التغييرات في( السياسات واملمارسات املحاسبية املهمة التي لها، أو قد يكون لها، تأثير جوهري على القوائم املالية للمنش السياسات املحاسبية

 أهمية تتعلق بالحوكمة وسبق اإلبالغ بها والتي قد يكون لها تأثير على القوائم املالية للفترة الحالية. األمور التي لها اتصاالت الفترات السابقة

التأثير املحتمل على القوائم املالية بسبب أي مخاطر جوهرية )مثل الدعاوى القضائية التي لم يتم البت فيها( تتطلب اإلفصاح عنها في  مخاطر التحريف الجوهري 

 الية.القوائم امل

 كبيرة حول قدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. عدم التأكد الجوهري 
ً
 حاالت عدم التأكد الجوهري التي تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

 ظروف العمل التي تؤثر على املنشأة وخطط واستراتيجيات عملها التي قد تؤثر على مخاطر التحريف الجوهري. املخاوف

 اإلدارة مع املحاسبين اآلخرين في أمور املحاسبة أو املراجعة. بتشاور املخاوف املتعلقة 

الصعوبات املهمة التي تمت 

 مواجهتها

 قد يشمل هذا:

 قضايا املحاسبة أو املراجعة الصعبة؛ عالج 

 عدم توفر الوثائق الالزمة للمراجعة؛ 

 عدم قدرة املوظفين على الرد على األسئلة؛ 

 النطاق وكيفية عالجها؛ القيود على 

  الخالفات مع اإلدارة بشأن األمور التي قد تكون ذات أهمية، منفردة أو في مجملها، بالنسبة للقوائم املالية للمنشأة أو تقرير

 املراجع.

 التساؤالت املتعلقة بكفاءة اإلدارة: املالحظات على إدارة املنشأة

 أوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية؛ 

 تساؤالت املتعلقة بنزاهة اإلدارة؛ال 

 املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة؛ 

 التصرفات غير القانونية؛ 

 .حاالت الغش املتورط فيها اإلدارة 

 تعديالت املراجعة التي لم يتم تصحيحها والتي لها، أو قد يكون لها، تأثير جوهري على القوائم املالية للمنشأة. تعديالت املراجعة

التحريفات غير املصححة التي حددت اإلدارة أنها غير جوهرية )بخالف املبالغ التافهة(، سواًء منفردة أو في مجملها، بالنسبة للقوائم  التحريفات غير املصححة

 املالية ككل.

 أسباب أي تعديالت متوقعة على تقرير املراجع.توضيح  تقرير املراجع

 تم االتفاق عليها في شروط ارتباط املراجعة. أي أمور أخرى  األمور املتفق عليها

عد، بحسب الحكم املنهي للمراجع، ذات أهمية لإلشراف على آلية التقرير املالي. أمور أخرى 
ُ
 األمور األخرى، إن وجدت، الناشئة عن املراجعة والتي ت

(، عند وجوب تطبيقه )عند مراجعة املنشآت 701األمور الرئيسة للمراجعة التي يلزم اإلبالغ بها في تقرير املراجع بموجب معيار املراجعة ) األمور الرئيسة للمراجعة

  .
ً
 املدرجة أو بموجب األنظمة/اللوائح الوطنية( أو عند تطبيقه اختياريا

 

  

 نقاط يلزم مراعاتها

 كلما أمكن أو عند الضرورة، كما في حالة اإلبالغ بأوجه القصور املهمة في الرقابة. وتوفر الخطاب
ً
ات أو التقارير وثيقة يتشاركها كال الطرفين يتم اإلبالغ باألمور املهمة كتابيا

 باألمور املطلوبة، يتم إعداد محضريتوضل
ً
لالجتماع يمكن مشاركته مع املنشأة ليكون بمثابة سند مناسب يثبت حدوث  ح األمور الواجب اإلبالغ بها. وفي حال اإلبالغ شفويا

 اإلبالغ.
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 التوثيق

 باألمور التي تتطلب معايير املراجعة اإلبالغ بها، يتم إعداد مذكرات ترفق بامللف توضح توقيت اإلبالغ بهذه األمور وا ةفي حال
ً
لشخص الذي تم إبالغه بها. وفي اإلبالغ شفويا

، يتم االحتفاظ بنسخة من 
ً
 االتصال كجزء من توثيق أعمال املراجعة.وسيلة حالة اإلبالغ بهذه األمور كتابيا

 راعاة التوقيتم

 في حينها حتى يتسنى للمكلفين بالحوكمة اتخاذ التصرف املناسب.تتعلق بالحوكمة أهمية التي لها يتم التأكد من اإلبالغ بأمور املراجعة 

 االتصال باملكلفين بالحوكمة -دراسات الحالة  4 /22

 ة عن دراسات الحالة".لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، راجع الفصل الثاني من الجزء الثاني "مقدم

  دفتا لألثاث -دراسة الحالة أ 

 أمور املراجعة التي لها أهمية تتعلق بالحوكمة

 فيما يلي اقتباس من الخطاب املرسل إلى اإلدارة واملكلفين بالحوكمة.

 

 جميل، ودوايند آند وينج ذ.م.م

 كينغستون ستريت، كيب تاون، يونايتد تريتوريز 55

53004-123 

 20×3مارس  15

 السيد سراج دفتا، املدير العام 

 شركة دفتا لألثاث

 ويست ستريت 2255

 نورث كيب تاون 

 يونايتد تريتوريز 

50214-123 

 السيد دفتا،

 تحية طيبة وبعد

 جعتنا للقوائم املالية وهي تتعلق بأمور نعتقد أنها تستدعي عنايتكم.القد ظهرت األمور املثارة في هذا التقرير أثناء مر 

 للمعايير املهنية. ونتوقع إصدار تقرير مراجعتنا بتار لقد 
ً
 من مراجعتنا للقوائم املالية الخاصة بشركة دفتا لألثاث وفقا

ً
فور حصولنا  20×3مارس  20يخ انتهينا تقريبا

 على خطاب اإلفادة املوقع.

تخلو من التحريف الجوهري. ومن غير املمكن الوصول إلى تأكيد مطلق بسبب القيود  إن مراجعتنا يتم تنفيذها للوصول إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم املالية

 املالزمة للمراجعة والرقابة الداخلية، مما يؤدي إلى خطر ال يمكن تفاديه يتمثل في أن بعض التحريفات الجوهرية قد ال يتم اكتشافها.

لى إعداد التقرير املالي لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة. ومع ذلك، ال توفر أية مراجعة وعند التخطيط للمراجعة، ننظر في الرقابة الداخلية املطبقة ع

 بشأن فاعلية ل
ً
لرقابة الداخلية في شركة دفتا لألثاث. ولكن إذا نمت إلى علمنا أثناء املراجعة أوجه قصور معينة في الرقابة الداخلية، فسيتم عمل القوائم املالية تأكيدا

 )لم يتم إضافته(.الغكم بها. ُيرجى الرجوع إلى امللحق أ من هذا الخطاب إب
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 مخاطر تتمثل في احتمال وجود تحريفات جوهرية وغش وتصرفات أخرى غير قانونية وال تكت
ً
، فإنه توجد دائما

ً
 ألن الغش يكون متعمدا

ً
شفها مراجعتنا للقوائم ونظرا

 املالية.

 بانت من تنفيذ املراجعة.وفيما يلي ملخص بالنتائج التي است

 مصححة اآلن(.باتت )بخالف التحريفات املكتشفة التي تم مناقشتها معكم بالفعل والتي تستدعي عنايتكم لم نتعرف على أي أمور جوهرية  .1

 معنا أثناء املراجعة. وعلى حد علمنا، فلقد حظينا بوصول تام إلى السجالت  .2
ً
 جيدا

ً
املحاسبية والوثائق األخرى التي كنا بحاجة إليها لقد أبدت اإلدارة واملوظفون تعاونا

 .لتنفيذ املراجعة. ولم يحدث أي خالف مع اإلدارة، ولقد عالجنا جميع القضايا املتعلقة باملراجعة واملحاسبة واإلفصاحات بما يحوز رضانا

 توجيه عنايتكم إلى األمور التالية:
ً
 ونود أيضا

  لم يتم إضافته(صدارات املهنية. انظر امللحق بالتغيرات التي حدثت خالل الفترة في اإل( . 

 لم يتم إضافته(األمور األخرى التي تم التعرف عليها التي قد تكون ذات أهمية لإلدارة. انظر امللحق ج( . 

 وُيرجى مالحظة أن املعايير الدولية للمراجعة ال تتطلب منا تصميم إجراءات لغرض تحديد أمور إضافية إلبالغها إلى املكل
ً
فين بالحوكمة. وعليه، لن تحدد املراجعة عادة

 جميع هذه األمور.

 الخطاب. لقد تم إعداد هذا الخطاب لغرض إحاطة اإلدارة فحسب وال ُيقصد به أي غرض آخر. وال نتحمل أية مسؤولية تجاه أي أطراف ثالثة تستخدم هذا

 مع خالص التحية

 سانغ جون لي

 جميل، ودوايند آند وينج ذ.م.م
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  شركة كومار وشركاه -دراسة الحالة ب 

 اتصال تم مع املكلفين بالحوكمة مذكرة ترفق بامللف:

 تعديالت ونتائج املراجعة

على وقد أشار إلى أنه لم يقض الكثير من الوقت في اإلشراف اصة باملبالغ املستحقة الدفع. لقد ناقشنا مع السيد راج التعديالت على رصيد املخزون واالستحقاقات الخ

مان أن تقوم السيدة روبي السيدة روبي واعتماد املعامالت خالل هذه الفترة بسبب مشاكله العائلية، ولذلك فهو غير متفاجئ من السهو عن تلك األمور. وقد وعدنا بض

 .القادمةاالستحقاقات بشكل أفضل خالل الفترة تسجيل بتتبع الحسابات املدفوعة بعد نهاية الفترة ألغراض 

 متعاونة للغاية.إلى أنه باستثناء التعديالت التي تم العثور عليها، فإننا لم نعثر على أية قضايا أخرى جوهرية أثناء مراجعتنا وأن السيدة روبي كانت  وأشرنا

 توصيات أخرى 

 النسخ االحتياطي لحزمة البرامج املحاسبي
ً
ة وأوصينا بأن يقوم السيد راج باختبار أثناء نقاشنا املتعلق بالرقابة على تقنية املعلومات، علمنا أن السيدة روبي لم تختبر أبدا

 املحاسبية تأثير مهم على قدرتنا على تنفيذ املراجعة. للسجالت املحاسبية. ففي حال حدوث عطل، سيكون لفقدان السجالت إجرائهالنسخ االحتياطي لضمان إمكانية 

 20×3مارس  16 التاريخ: /توقيع/ اإلعداد:
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

 705 اللزوم.إرشادات بشأن كيفية إبداء رأي معدل بشكل مناسب بشأن القوائم املالية عند 

 

 

 1-23/0الشكل 

 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

 القرارات املهمة

 رأي املراجعة املوقع

تقويم أدلة املراجعة التي تم الحصول 

 عليها

 إعداد تقرير املراجع

تحديد أعمال املراجعة اإلضافية 
 )إن وجدت( التي يلزم تنفيذها

عوامل الخطر وإجراءات املراجعة الجديدة/التي تم إعادة 

 النظر فيها 

 التغيرات في األهمية النسبية

 االتصاالت بشأن نتائج املراجعة

 االستنتاجات املتعلقة بإجراءات املراجعة التي تم تنفيذها

تكوين رأي بناًء على نتائج 
 املراجعة

ير
قر

لت
د ا

دا
إع

 

حاجة هل توجد 
 ؟يةألعمال إضاف

 نعم

 ال

 
 
 
 

 التعديالت على تقرير املراجع .23

 العودة إلى
 2تقييم املخاطر
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 أهداف املعيار رقم الفقرة

705/4  
ً
 معدال

ً
 في الحاالت اآلتية:هدف املراجع هو أن ُيبدي بوضوح رأيا

ً
 على نحو مناسب في القوائم املالية، ويكون مثل هذا الرأي ضروريا

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم املالية ككل ال تخلو من التحريف الجوهري؛ أو (أ)
ً
 عندما يستنتج املراجع استنادا

من أدلة املراجعة املناسبة الستنتاج أن القوائم املالية ككل تخلو من عندما يكون املراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي  (ب)

 التحريف الجوهري.

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه: 705/5

التحريفات على القوائم املالية أو التأثيرات املحتملة عليها بسبب منتشر: مصطلح يستخدم في سياق التحريفات لوصف تأثيرات  (أ)

التحريفات التي ال يتم اكتشافها، إن كانت موجودة، بسبب عدم إمكانية الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. 

 والتأثيرات املنتشرة في القوائم املالية هي التي تكون، حسب حكم املراجع:

 لى عناصر أو حسابات أو بنود معينة في القوائم املالية؛ أوغير مقتصرة ع (1)

 من القوائم املالية؛ أو (2)
ً
 أساسيا

ً
 إذا كانت مقتصرة، فإنها تمثل أو يمكن أن تمثل جزءا

 فيما يتعلق باإلفصاحات، فإنها تكون أساسية لفهم املستخدمين للقوائم املالية. (3)

 االمتناع عن إبداء رأي في القوائم املالية.الرأي املعدل: رأي متحفظ أو رأي معارض أو  (ب)

 يجب على املراجع تعديل الرأي في تقريره في الحاالت اآلتية: 705/6

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم املالية ككل ال تخلو من التحريف الجوهري؛ أو  (أ)
ً
عندما يستنتج املراجع استنادا

 (7أ–2الفقرات أ )راجع:

يكون املراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة الستنتاج أن القوائم املالية ككل تخلو من  عندما (ب)

 (12أ–8التحريف الجوهري. )راجع: الفقرات أ

 يجب على املراجع إبداء رأي متحفظ في الحاالت اآلتية: 705/7

عد جوهرية بالنسبة عندما يستنتج، بعد حصوله على ما يكفي من أدلة  (أ)
ُ
املراجعة املناسبة، أن التحريفات، منفردة أو في مجملها، ت

 للقوائم املالية، لكنها غير منتشرة فيها؛ أو

 للرأي، ولكنه يستنتج أن التأثيرات  (ب)
ً
عندما يكون غير قادر  على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة التي تشكل أساسا

 لكنها غير منتشرة.و تكون جوهرية،  قدم املالية بسبب التحريفات غير املكتشفة، إن وجدت، املحتملة على القوائ

 عندما يستنتج، بعد حصوله على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، أن التحريفات، منفردة  705/8
ً
 معارضا

ً
يجب على املراجع أن يبدي رأيا

عد جوهرية بالنسبة للقوائم 
ُ
 منتشرة فيها.أو في مجملها، ت

ً
 املالية، وأيضا

705/9  
ً
يجب على املراجع االمتناع عن إبداء رأي عندما يكون غير قادر  على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة التي تشكل أساسا

  قدللرأي، ويستنتج أن التأثيرات املحتملة على القوائم املالية بسبب التحريفات غير املكتشفة، إن وجدت، 
ً
تكون جوهرية وأيضا

 منتشرة.

في ظروف نادرة للغاية تنطوي على حاالت متعددة من عدم التأكد، يجب على املراجع أن يمتنع عن إبداء رأي عندما يستنتج أنه بالرغم  705/10

مكن تكوين رأي في القوائم من الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بكل حالة من حاالت عدم التأكد من غير امل

 املالية بسبب التفاعل املحتمل لحاالت عدم التأكد وتأثيرها التراكمي املحتمل على القوائم املالية.

 على نطاق املراجعة، ورأى أنه من املرجح أن يؤدي ذلك إلى الحاجة  705/11
ً
إذا علم املراجع، بعد قبوله لالرتباط، أن اإلدارة قد فرضت قيدا

 إلبداء رأي متحفظ، أو االمتناع عن إبداء رأي في القوائم املالية، فيجب عليه أن يطلب من اإلدارة إزالة هذا القيد.

من هذا املعيار، فيجب على املراجع إبالغ األمر للمكلفين بالحوكمة، ما لم يكن  11إذا رفضت اإلدارة إزالة القيد املشار إليه في الفقرة  705/12

ين بالحوكمة مشاركين في إدارة املنشأة، وتحديد ما إذا كان من املمكن تنفيذ إجراءات بديلة للحصول على ما يكفي من أدلة جميع املكلف

 املراجعة املناسبة.



 اإلرشادات العملية – الثانيالجزء  ،الدولية للمراجعة في عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة واملتوسطةدليل استخدام املعايير 

 

269 

 
 

 
 

 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 كما يلي: إذا كان املراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فيحب عليه أن يحدد اآلثار املترتبة على ذلك 705/13

تكون جوهرية قد إذا استنتج املراجع أن التأثيرات املحتملة على القوائم املالية بسبب التحريفات غير املكتشفة، إن وجدت،  (أ)

 ولكنها غير منتشرة، فيجب عليه أن يتحفظ في الرأي؛ أو

تكون جوهرية قد ملكتشفة، إن وجدت، إذا استنتج املراجع أن التأثيرات املحتملة على القوائم املالية بسبب التحريفات غير ا (ب)

 لإلبالغ عن خطورة املوقف، فيجب عليه:
ً
 منتشرة لدرجة أن التحفظ في الرأي لن يكون كافيا

ً
 وأيضا

 به بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة؛ أو )راجع: (1)
ً
 ومسموحا

ً
 (13الفقرة أ أن ينسحب من املراجعة، متى كان ذلك عمليا

في القوائم املالية، إذا كان االنسحاب من املراجعة قبل إصدار تقرير املراجع غير عملي أو غير أن يمتنع عن إبداء رأي  (2)

 (14ممكن. )راجع: الفقرة أ

 ملا تنص عليه الفقرة  705/14
ً
(، فيجب عليه قبل االنسحاب أن يبلغ املكلفين بالحوكمة بأي أمور 1)ب()13في حالة انسحاب املراجع، وفقا

 (15املكتشفة أثناء املراجعة، كان سينشأ عنها تعديل للرأي. )راجع: الفقرة أ تتعلق بالتحريفات

705/15  
ً
 عندما يرى املراجع أنه من الضروري إبداء رأي معارض أو االمتناع عن إبداء رأي في القوائم املالية ككل، فيجب أال يتضمن تقريره أيضا

 غير معدل بموجب نفس إطار التقرير املالي في ق
ً
ائمة مالية واحدة أو واحد أو أكثر من عناصر أو حسابات أو بنود معينة في إحدى رأيا

 القوائم املالية.

فمن شأن تضمين مثل هذا الرأي غير املعدل في نفس التقرير في هذه الظروف أن يتناقض مع رأي املراجع املعارض أو امتناعه عن  

 (16إبداء رأي في القوائم املالية ككل. )راجع: الفقرة أ

عندما ُيعّدل املراجع رأي املراجعة، فيجب عليه أن يستخدم لقسم الرأي العنوان "الرأي املتحفظ" أو "الرأي املعارض" أو "االمتناع عن  705/16

 (19أ–17أ )راجع: الفقرات. إبداء رأي"، حسب مقتض ى الحال

 بسبب وجود تحريف جوهري في 705/17
ً
 متحفظا

ً
القوائم املالية، فيجب عليه أن ينص في رأيه على أنه باستثناء تأثيرات  عندما ُيبدي املراجع رأيا

 األمر أو األمور املوضحة في قسم أساس الرأي املتحفظ:

 لـ ]إطار  )أ(
ً
فإن القوائم املالية املرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية )أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ]...[ وفقا

 إلطار عرض عادل؛ أوالتقرير امل
ً
 الي املنطبق[، وذلك عندما تكون عملية التقرير وفقا

 لـ ]إطار التقرير املالي املنطبق[، وذلك عندما تكون عمل )ب(
ً
ية فإن القوائم املالية املرفقة تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 إلطار التزام.
ً
 التقرير وفقا

القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فيجب على املراجع أن يستخدم العبارة وعندما ينشأ التعديل عن عدم 

 (20"باستثناء التأثيرات املحتملة لألمر )األمور( ..." إلبداء الرأي املعدل. )راجع: الفقرة أ

 الرأي املعارض

، فيجب عليه أن ينص  705/18
ً
 معارضا

ً
 في رأيه على أنه بسبب أهمية األمر أو األمور املوضحة في قسم أساس الرأي املعارض:عندما ُيبدي املراجع رأيا

 لـ ]إطار التقرير املالي املنطبق[ (أ)
ً
، فإن القوائم املالية املرفقة ال تعرض بشكل عادل )أو ال تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ]...[ وفقا

 إلطار عرض عادل؛
ً
 أو  وذلك عندما تكون عملية التقرير وفقا

 لـ ]إطار التقرير املالي املنطبق[، وذلك عندما   (ب)
ً
فإن القوائم املالية املرفقة لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 إلطار التزام.
ً
 تكون عملية التقرير وفقا

 االمتناع عن إبداء رأي

 على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فيجب عليه: عندما يمتنع املراجع عن إبداء رأي بسبب عدم القدرة على الحصول  705/19

 في القوائم املالية املرفقة؛  (أ)
ً
 أن ينص على أنه ال ُيبدي رأيا

 على الحصول   (ب)
ً
أن ينص على أنه بسبب أهمية األمر أو األمور املوضحة في قسم أساس االمتناع عن إبداء رأي، فإنه لم يكن قادرا

 ملناسبة لتوفير أساس إلبداء رأي مراجعة في القوائم املالية؛على ما يكفي من أدلة املراجعة ا

(، والتي تشير إلى أن القوائم املالية قد تمت مراجعتها، 700)ب( من معيار املراجعة )24أن يعّدل العبارة املطلوبة بموجب الفقرة   (ج)

 لتنص على أن املراجع تم تكليفه بمراجعة القوائم املالية.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 أساس الرأي

(: )راجع: 700عندما ُيعّدل املراجع الرأي في القوائم املالية، فيجب عليه، باإلضافة إلى العناصر املحددة املطلوبة بموجب معيار املراجعة ) 705/20

 (21الفقرة أ

الرأي ( إلى "أساس الرأي املتحفظ" أو "أساس 700من معيار املراجعة ) 28أن يعّدل العنوان "أساس الرأي" الذي تتطلبه الفقرة  (أ)

 املعارض" أو "أساس االمتناع عن إبداء رأي"، حسب مقتض ى الحال؛

 لألمر الذي نشأ عنه التعديل. (ب)
ً
ن في هذا القسم وصفا  أن ُيضّمِّ

املراجع أن في حالة وجود تحريف جوهري في القوائم املالية يتعلق بمبالغ محددة )بما فيها اإلفصاحات الكمية( في القوائم املالية، فيجب على  705/21

. وإذا لم
ً
 لحجمها، ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليا

ً
 للتأثيرات املالية الناجمة عن التحريف، وتحديدا

ً
ن في قسم أساس الرأي وصفا يكن  ُيضّمِّ

 تحديد حجم التأثيرات املالية، فيجب على املراجع أن ينص على ذلك في هذا القسم. )راجع: الفقرة أ
ً
 (22من املمكن عمليا

705/22  
ً
ن في قسم أساس الرأي شرحا في حالة وجود تحريف جوهري في القوائم املالية يتعلق بإفصاحات نوعية، يجب على املراجع أن ُيضّمِّ

 لكيفية تحريف اإلفصاحات.

فيجب على املراجع القيام بما في حالة وجود تحريف جوهري في القوائم املالية يتعلق بعدم اإلفصاح عن املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها،  705/23

 يلي:

 أن يناقش عدم اإلفصاح مع املكلفين بالحوكمة؛ (أ)

ل ذكرها؛ (ب) غفِّ
ُ
 أن يوضح في قسم أساس الرأي طبيعة املعلومات التي أ

  (ج)
ً
 عمليا

ً
 بموجب األنظمة أو اللوائح، وبشرط أن يكون ذلك ممكنا

ً
ل ذكرها، ما لم يكن ذلك محظورا غفِّ

ُ
ن اإلفصاحات التي أ  أن ُيضّمِّ

 (23وأن يكون املراجع قد حصل على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن املعلومات املغفل ذكرها. )راجع: الفقرة أ

 عن عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فيجب على املراجع إدراج أسباب عدم القدر  705/24
ً
ة إذا كان التعديل ناتجا

 الرأي.في قسم أساس 

، فيجب عليه تعديل العبارة املطلوبة بموجب الفقرة  705/25
ً
 أو معارضا

ً
 متحفظا

ً
( بشأن ما 700)د( من معيار املراجعة )28عندما ُيبدي املراجع رأيا

عد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه، لتضمين كلمة "املتحفظ" أو 
ُ
"املعارض"، حسب إذا كانت أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها ت

 مقتض ى الحال.

)د( 28)ب( و28عندما يمتنع املراجع عن إبداء رأي في القوائم املالية، فال يجوز أن يتضمن تقريره العناصر املطلوبة بموجب الفقرتين  705/26

 (. وتتمثل تلك العناصر فيما يلي:700من معيار املراجعة )

 في تقرير املراجع؛إشارة إلى القسم الذي يوضح مسؤوليات املراجع  (أ)

عّد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي املراجع. (ب)
ُ
 عبارة بشأن ما إذا كانت أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها ت

 أو امتنع عن إبداء رأي في القوائم املالية، فيجب عليه أن يوضح في قسم أساس الرأي أسباب أي أمور  705/27
ً
 معارضا

ً
 حتى لو أبدى املراجع رأيا

 في الرأي، والتأثيرات املترتبة عليها. )راجع: الفقرة أ
ً
 (24أخرى يكون على علم بها، كانت ستتطلب تعديال

 نظرة عامة 1 /23

 بشكل مناسب بشأن القوائم املالية في حاالت كتلك املوضحة أدناه.
ً
 معدال

ً
 يتعين على املراجع أن يبدي بوضوح رأيا

 1-23/1الشكل 

 الحاالت

)رأي التقرير املعدل الالزم 

متحفظ أو معارض أو االمتناع 

 عن إبداء رأي(

 فة بشكٍل جوهري حرَّ القوائم املالية مُ 

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، فإن القوائم املالية ككل ال تخلو من التحريف الجوهري. ويشمل هذا التحريفات غير 
ً
استنادا

 أو تطبيق املبادئ املحاسبية، وعدم اإلفصاح عن معلومات بما يؤدي إلى تحريف جوهري.املصححة الجوهرية، ومناسبة 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة

قد  عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة الستنتاج أن القوائم املالية ككل تخلو من التحريف الجوهري.

 يشمل هذا:

 ظروف خارجة عن سيطرة املنشأة، مثل اندالع حريق أتلف السجالت املحاسبية؛ أو 

 ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل املراجع، مثل عدم القدرة على حضور جرد املخزون؛ أو 

 بالغ معينة مستحقة القيود التي تفرضها اإلدارة، مثل عدم سماح اإلدارة للمراجع بالحصول على مصادقات خارجية بشأن م

 التحصيل.

 التعديالت على رأي املراجعة 2 /23

 يتعين إبداء رأي مراجعة معدل عندما يستنتج املراجع:

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، أن القوائم املالية ككل ال تخلو من التحريف الجوهري؛ أو 
ً
 استنادا

  املناسبة التي تثبت أن القوائم املالية ككل تخلو من التحريف الجوهري.أنه ال يمكن الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة 

 ويوجد ثالثة أنواع من اآلراء املعدلة. وهي الرأي املتحفظ واملعارض واالمتناع عن إبداء رأي.

 إبداؤه بحكم املراجع فيما يتعلق بما يلي:(( كيفية تأثر نوع الرأي الذي سيتم 705من معيار املراجعة ) 1ويوضح الشكل التالي )املقتبس من الفقرة أ

 طبيعة األمر الناش ئ عنه التعديل؛ 

 أو تأثيراته املحتملة في القوائم املالية. هذا األمر مدى انتشار تأثيرات 

 1-23/2الشكل 

 املالية حكم املراجع بشأن مدى انتشار التأثيرات أو التأثيرات املحتملة في القوائم طبيعة األمر الناش ئ عنه التعديل

 جوهري ومنتشر جوهري ولكنه غير منتشر

 رأي معارض رأي متحفظ القوائم املالية محرفة بشكٍل جوهري 

عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة 

 املناسبة

 االمتناع عن إبداء رأي رأي متحفظ

 وضح الشكل أدناه االستخدام املناسب ألنواع التعديل الثالثة.يو 

 2-23/2الشكل 

 التطبيق النوع

 ولكنه غير منتشر في القوائم املالية.  الرأي املتحفظ
ً
 ينطبق هذا عندما:و عندما يكون التأثير جوهريا

  عد، منفردة أو في مجملها، جوهرية املراجع يتم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ولكن يستنتج
ُ
وجود تحريفات ت

 لكنها غير منتشرة؛ أوو بالنسبة للقوائم املالية 

  للرأي. ويستنتج املراجع أن 
ً
يكون املراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة التي تشكل أساسا

 تكون جوهرية ولكنها غير منتشرة.قد يفات غير املكتشفة، إن وجدت، التأثيرات املحتملة على القوائم املالية بسبب التحر 

قوائم "في رأينا، وباستثناء تأثيرات األمر )أو التأثيرات املحتملة لألمر( املوضح في قسم "أساس الرأي املتحفظ" الوارد في تقريرنا، فإن ال شكل الصياغة:

 املالية املرفقة تعرض بشكل عادل ..."

 )ملحوظة: ال 
ً
ُيشار إلى "التأثيرات املحتملة" إال عندما يكون املراجع غير قادر على تحديد التأثيرات أو عندما يكون من غير املمكن عمليا

 تحديد حجم التأثيرات.(
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 التطبيق النوع

ينطبق هذا عندما يتم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، و عندما تكون تأثيرات التحريفات جوهرية ومنتشرة على السواء.  الرأي املعارض

 منتشرة في القوائم املالية.املراجع ولكن يستنتج 
ً
عّد جوهرية وأيضا

ُ
 أن التحريفات، منفردة أو في مجملها، ت

 ألهمية األمر الذي تمت مناقشته في قسم " شكل الصياغة:
ً
" الوارد في تقريرنا، فإن القوائم املالية املرفقة ال تعرض أساس الرأي املعارض"في رأينا، ونظرا

 …"بشكل عادل

 على السواء. من املمكن أن يكون عندما يكون التأثير املحتمل للتحريفات غير املكتشفة، إن وجدت،  االمتناع عن إبداء رأي
ً
 ومنتشرا

ً
ينطبق هذا عندما و جوهريا

 للرأي، ويستنتج أن التأثيرات املحتملة  يكون املراجع غير قادر  على الحصول على ما
ً
يكفي من أدلة املراجعة املناسبة التي تشكل أساسا

 منتشرة. قدبسبب التحريفات غير املكتشفة، إن وجدت، 
ً
 تكون جوهرية وأيضا

 في ظروف نادرة للغاية عندما يكون من غير املمكن تكوين رأي بسبب التفاعل املحتمل لحاالت 
ً
عدم تأكد متعددة وينطبق هذا أيضا

وتأثيرها التراكمي املحتمل على القوائم املالية. وينطبق هذا حتى عندما يكون املراجع قد حصل على ما يكفي من أدلة املراجعة بشأن كل 

 .بمفردها حالة من حاالت عدم التأكد

 ألهمية األمر املوضح في قسم  شكل الصياغة:
ً
 في القوائم املالية املرفقة للشركة )س(. فنظرا

ً
، فإننا لم "أساس االمتناع عن إبداء رأي""نحن ال نبدي رأيا

 نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتوفير أساس إلبداء رأي مراجعة في هذه القوائم املالية".

 باالنسحاب( وعدم إصدار رأي.والبديل الوحيد 
ً
 عن إصدار رأي معارض أو االمتناع عن إبداء رأي هو االنسحاب من املراجعة بالكلية )عندما يكون مسموحا

 وعندما يتعين تعديل الرأي، يتم تقديم التفاصيل الخاصة بذلك في فقرة بعنوان "أساس التعديل" على النحو املوضح أدناه.

 3-23/2الشكل 

 الغرض التعديل فقرة أساس

ويأتي هذا القسم تحت عنوان "أساس الرأي  بعد قسم الرأي مباشرة في تقرير املراجع. توضيح تفاصيل التعديل في قسم منفصل

 املتحفظ" أو "أساس الرأي املعارض" أو "أساس االمتناع عن إبداء رأي".

 الصيغة

 يحتوي القسم )حسب االقتضاء( على ما يلي:

  عنه التعديل؛وصف لألمر الناش ئ 

 اإلفصاحات الكمية( في القوائم املالية، وصف للتأثيرات املحتملة  ذلك ف الجوهري بمبالغ محددة )بما فيعندما يتعلق التحري

وقد يشمل هذا تحديد لحجم التأثيرات  بسبب التحريف الجوهري الذي يتعلق باملبالغ املحددة، وتحديد لحجم تلك التأثيرات؛

وفئات املعامالت واإلفصاحات املتأثرة، إضافة إلى التأثير الواقع على الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل  على أرصدة الحسابات

 وحقوق امللكية؛

 تحديد حجم التأثيرات املالية؛ 
ً
 عند االقتضاء، عبارة تفيد بأنه من غير املمكن عمليا

  فصاحات؛عندما يتعلق التحريف الجوهري بإفصاحات وصفية، شرح لكيفية تحريف اإل 

  طبيعة املعلومات التي تم إغفال ذكرها إال إذا كانت اإلفصاحات غير متاحة بسهولة أو لم يتم إعدادها من قبل اإلدارة أو كانت

 دون داع  في التقرير؛ستشغل حيز 
ً
 كبيرا

ً
 ا

 على رأي املراجع. وال يبرر ال 
ً
رأي املعارض أو االمتناع عن إبداء وصف لجميع األمور التي تم التعرف عليها التي كانت ستتطلب تعديال

 رأي فيما يتعلق بأمر معين إغفال ذكر األمور األخرى التي كانت ستتطلب تعديل تقرير املراجع.

اإليضاحات املرفقة بالقوائم 

 املالية

 بشأن األمر الناش ئ عنه التعديل، في أحد 
ً
اإليضاحات املرفقة بالقوائم قد يشير املراجع في قسم "أساس التعديل" إلى نقاش أكثر تفصيال

 املالية.
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 القوائم املالية محرفة بشكٍل جوهري  3 /23

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه: 450/4

عرضه أو اإلفصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا التحريف: اختالف بين مبلغ بند من بنود القوائم املالية أو تصنيفه أو  (أ)

 إلطار التقرير املالي املنطبق. وقد تنشأ التحريفات عن خطأ أو غش. )راجع: 
ً
البند أو تصنيفه أو عرضه أو اإلفصاح عنه وفقا

 (1الفقرة أ

يع الجوانب الجوهرية، أو أنها تعطي وعندما يبدي املراجع رأيه بشأن ما إذا كانت القوائم املالية معروضة بشكل عادل من جم

عد، 
ُ
 التعديالت في املبالغ أو التصنيفات أو العرض أو اإلفصاحات التي ت

ً
صورة حقيقية وعادلة، فإن التحريفات تشمل أيضا

بحسب حكم املراجع، ضرورية لعرض القوائم املالية بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية، أو حتى تعطي القوائم املالية 

 صورة حقيقية وعادلة.

 التحريفات غير املصححة: تحريفات قام املراجع بتجميعها خالل املراجعة ولم يتم تصحيحها. (ب)

عّد جوهرية )املراجع ينطبق هذا عندما يتم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، ولكن يستنتج 
ُ
 مما يأن التحريفات، منفردة أو في مجملها، ت

ً
( تطلب رأيا

ً
متحفظا

( في القوائم املالية.مما يأو جوهرية ومنتشرة )
ً
 معارضا

ً
 تطلب رأيا

 وقد ينتج هذا عن:

 تقويم املراجع للتحريفات غير املصححة؛ أو 

 مناسبة السياسات املحاسبية املختارة؛ أو 

 تطبيق السياسات املحاسبية املختارة؛ أو 

 لية.مناسبة أو كفاية اإلفصاحات الواردة في القوائم املا 

 وجود تحريفات جوهرية.بسبب وموضح أدناه مثال للعناصر ذات الصلة في تقرير يحتوي على رأي متحفظ 

 1-23/3الشكل 

 االختيار غير املناسب للسياسات املحاسبية 

 التقويم = جوهري ولكنه غير منتشر 

 االستجابة = رأي متحفظ

 املعايير الدولية للتقرير املالي= اإلطار 

  
ً
 كاستنادا

ً
بيرة حول قدرة إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، خلص املراجع إلى أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

 ملعيار املراجعة )
ً
 (.570املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا

 ملعيار املراج 
ً
 ( ألن هذا املعيار غير منطبق على مراجعة القوائم املالية للشركة )س(.701عة )لم يتم اإلبالغ بأمور رئيسة للمراجعة وفقا

 تقرير املراجع املستقل

ب آخر مناسب[إلى مساهمي الشركة )س( 
َ
 ]أو أي ُمخاط

 الرأي املتحفظ

ة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق امللكية، وقائمة ، وقائم20×1ديسمبر  31لقد راجعنا القوائم املالية للشركة )س(، والتي تشمل قائمة املركز املالي كما في 

 همة.التدفقات النقدية عن السنة املنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، بما في ذلك ملخص للسياسات املحاسبية امل
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الوارد في تقريرنا، فإن القوائم املالية املرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية  "أساس الرأي املتحفظ"وفي رأينا، وباستثناء تأثيرات األمر املوضح في قسم 

 للمعايير الدولية 20×1ديسمبر  31]أو "تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ"[، املركز املالي للشركة كما في 
ً
، وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية للفترة املنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 سبين.للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحا

 أساس الرأي املتحفظ

 ملا تمت مناقشته في اإليضاح رقم 
ً
 على املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة  للقوائم املالية املرفقة، لم يظهر أي إهالك في القوائم املالية، األمر Xوفقا

ً
الذي يشكل خروجا

ديسمبر  31خصص للفترة املنتهية في في اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين. وينبغي أن يكون امل

للمعدات. وعليه، ينبغي تخفيض قيمة العقارات واآلالت  %20للمباني و %5طريقة القسط الثابت، باستخدام معدل سنوي ، بناًء على اإلهالك بxxxبمبلغ  20×1

 xxx، وزيادة خسارة الفترة والعجز املتراكم بمبلغ yyy، وزيادة ضرائب الدخل املؤجلة املستحقة الدفع ومصروف ضريبة الدخل بمبلغ xxواملعدات بإهالك متراكم يبلغ 

 ، على الترتيب.xxxو

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية
ً
ومسؤولياتنا بموجب تلك املعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم  .ولقد قمنا باملراجعة وفقا

 لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية  "مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية"
ً
الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقا

 لتلك القواعد. وفي اعتقادنا فإن أدلة امل
ً
 بمسؤولياتنا املسلكية األخرى وفقا

ً
عد كافية راجعة التي حصلنا علذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية، وقد وفينا أيضا

ُ
يها ت

 ومناسبة لتوفير أساس لرأينا املتحفظ.

 ملعيار املراجعة )]
ً
 ([700باقي التقرير يكون وفقا

 2-23/3الشكل 

 وجود تحريفات جوهرية منتشرة.بسبب وموضح أدناه مثال آخر للعناصر ذات الصلة في تقرير يحتوي على رأي معارض 

 عدم توحيد منشأة تابعة

 ومنتشرالتقويم = جوهري 

 االستجابة = رأي معارض

 اإلطار = املعايير الدولية للتقرير املالي

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، خلص املراجع إلى أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير 
ً
 كبيرة حول قدرة  استنادا

ً
شكوكا

 
ً
 (.570ملعيار املراجعة ) املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا

 ( ملعيار املراجعة 
ً
 ( ألن هذا املعيار غير منطبق على مراجعة القوائم املالية للشركة )س(.701لم يتم اإلبالغ بأمور رئيسة للمراجعة وفقا

 تقرير املراجع املستقل

ب آخر مناسب[إلى مساهمي الشركة )س( 
َ
 ]أو أي ُمخاط

 الرأي املعارض

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق امللكية، 20×1ديسمبر  31املالية املوحدة للشركة )س(، والتي تشمل قائمة املركز املالي كما في لقد راجعنا القوائم 

 املحاسبية املهمة.وقائمة التدفقات النقدية عن السنة املنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، بما في ذلك ملخص للسياسات 

الوارد في تقريرنا، فإن القوائم املالية املرفقة ال تعرض بشكل عادل ]أو "ال تعطي صورة حقيقية  "أساس الرأي املعارض"وفي رأينا، وبسبب أهمية األمر املناقش في قسم 

 للمعايير الدولية 20×1ديسمبر  31وعادلة لـ"[ املركز املالي للشركة واملنشآت التابعة لها كما في 
ً
للتقرير ، وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية للفترة املنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.

 أساس الرأي املعارض

، ألنها لم تكن قادرة على 20×1، لم توحد الشركة )س( القوائم املالية للمنشأة التابعة )ص( التي استحوذت عليها الشركة خالل عام ×رقم كما هو مبين في اإليضاح 

تكلفة. وبموجب ى أساس التحديد القيم العادلة لبعض األصول وااللتزامات املهمة للمنشأة التابعة في تاريخ االستحواذ. ولذلك تمت املحاسبة عن هذا االستثمار عل
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انب الشركة )س(. ولو كانت املنشأة املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية، كان ينبغي توحيد املنشأة التابعة، ألنها مسيطر عليها من ج

 بشكل  جوهري. ولم يتم تحديد تأثيرات عدم التوحيد على القوائم املالية. التابعة )ص( قد تم توحيدها، لكان العديد من العناصر في القوائم املالية املرفقة قد تأثر

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك املعايير موضح
ً
ة بمزيد من التفصيل في قسم ولقد قمنا باملراجعة وفقا

 لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية  املالية املوحدة""مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم 
ً
الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن املجموعة وفقا

 لتلك القواعد. وفي اعت
ً
 بمسؤولياتنا املسلكية األخرى وفقا

ً
دلة املراجعة التي حصلنا قادنا فإن أالسعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، وقد وفينا أيضا

عد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا املعارض.
ُ
 عليها ت

 ملعيار املراجعة )
ً
 ([700]باقي التقرير يكون وفقا

 3-23/3الشكل 

 وجود تحريف جوهري منتشر.بسبب وموضح أدناه مثال ثالث للعناصر ذات الصلة في تقرير يحتوي على رأي معارض 

 عن عدم تأكد جوهري عدم كفاية اإلفصاح 

 التقويم = جوهري ومنتشر

 االستجابة = رأي معارض

 اإلطار = املعايير الدولية للتقرير املالي

 ( ملعيار املراجعة 
ً
 ( ألن هذا املعيار غير منطبق على مراجعة القوائم املالية للشركة )س(.701لم يتم اإلبالغ بأمور رئيسة للمراجعة وفقا

 تقرير املراجع املستقل

ب آخر مناسب[إلى مساهمي الشركة )س( 
َ
 ]أو أي ُمخاط

 الرأي املعارض

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق امللكية، 20×1ديسمبر  31لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة للشركة )س(، والتي تشمل قائمة املركز املالي كما في 

 ية في ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، بما في ذلك ملخص للسياسات املحاسبية املهمة.وقائمة التدفقات النقدية عن السنة املنته

الوارد في تقريرنا، فإن القوائم املالية املوحدة املرفقة ال تعرض بشكل عادل  "أساس الرأي املعارض"املذكورة في قسم التي تم إغفالها، و وفي رأينا، وبسبب أهمية املعلومات 

 للمعايير الدولية 20×1ديسمبر  31]أو "ال تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ"[ املركز املالي للشركة كما في 
ً
، وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية للفترة املنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 ي املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.للتقرير املال

 أساس الرأي املعارض

الحصول على تمويل بديل، وهي اآلن . ولم تستطع الشركة إعادة التفاوض أو 20×1ديسمبر  31في مستحق األداء املبلغ غير املسدد كان انتهت ترتيبات تمويل الشركة و 

 كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمر 
ً
ة، وعليه، قد ال تستطيع تنظر في إعالن إفالسها. وتشير هذه األحداث إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا

 الية )واإليضاحات املرفقة بها( ال تفصح عن هذه الحقيقة.الشركة تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها خالل مسار العمل الطبيعي. والقوائم امل

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك املعايير موضح
ً
ة بمزيد من التفصيل في قسم ولقد قمنا باملراجعة وفقا

 لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية  ة""مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية املوحد
ً
الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقا

 لتلك القواعد. وفي اعت
ً
 بمسؤولياتنا املسلكية األخرى وفقا

ً
ي حصلنا قادنا فإن أدلة املراجعة التالسعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، وقد وفينا أيضا

عد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا املعارض.
ُ
 عليها ت

 ملعيار املراجعة )
ً
 ([700]باقي التقرير يكون وفقا
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 4 /23

 للرأي، ويستنتج أن ال
ً
تأثيرات املحتملة على القوائم املالية ينطبق هذا عندما يكون املراجع غير قادر  على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة التي تشكل أساسا

 ن إبداء رأي(.منتشرة )االمتناع عجوهرية و أو )رأي متحفظ( بسبب التحريفات غير املكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية 

 بالقيد على نطاق املراجعة( عن:
ً
 وقد تنشأ عدم قدرة املراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة )ُيشار إليها أيضا

 ( أو ظروف خارجة عن سيطرة املنشأة، كما عندما تتعرض السجالت املحاسبية للمنشأة للتلف )بسبب حريق أو مياه أو سرقة أو فقدان بيانا
ً
ت الكمبيوتر مثال

 للمصادرة من قبل السلطات الحكومية؛ أو

  ،نه من مالحظة جرد املخزون الفعلي
ّ
أو عندما ال تكون ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل املراجع. قد يحدث هذا عندما يتم تكليف املراجع في توقيت ال يمك

 وأدوات الرقابة في املنشأة ليست فّعالة؛ أوالسجالت املحاسبية كاملة وقت املراجعة، أو عندما يقرر امل
ً
 راجع أن تنفيذ اإلجراءات األساس وحدها لن يكون كافيا

 الرئيسيين أو  القيود التي تفرضها اإلدارة، مثل عدم السماح بإجراء مصادقات خارجية بشأن مبالغ معينة مستحقة التحصيل أو تقييد الوصول إلى املوظفين

واقع التشغيلية. عند حدوث ذلك، قد تكون هناك آثار أخرى مترتبة في املراجعة، مثل تقييم مخاطر الغش وتحديد ما إذا كان سيتم السجالت املحاسبية أو امل

 قبل قبول االرتباط، فال يقبل املراجع عادة مثل هذا االرتباط املقيد.
ً
 االستمرار في االرتباط. وإذا كان القيد معروفا

 ء رأي معدل، يقوم املراجع بما يلي:وقبل الخلوص إلى ضرورة إبدا

 محاولة الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن طريق تنفيذ إجراءات بديلة؛ 

 املراجعة األمر، يبلغ املراجع عندئذ بعزمه على تعديل رأي عالج . وإذا لم يكن من املمكن عالجمناقشة األمر مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة لتحديد إمكانية ال

 وبالصيغة املقترحة.

 وجود قيد على النطاق.بسبب وموضح أدناه مثال للعناصر ذات الصلة في تقرير يحتوي على رأي متحفظ 

 1-23/4الشكل 

 قيد على النطاق، عدم القدرة على مالحظة جرد املخزون

 التقويم = جوهري ولكنه غير منتشر 

 االستجابة = رأي متحفظ

 الدولية للتقرير املالياملعايير = اإلطار 

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، خلص املراجع إلى أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير 
ً
 كبيرة حول قدرة  استنادا

ً
شكوكا

 ملعيار املراجعة )
ً
 (.570املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا

  ملعيار املراجعة )لم يتم اإلبالغ بأمور 
ً
 ( ألن هذا املعيار غير منطبق على مراجعة القوائم املالية للشركة )س(.701رئيسة للمراجعة وفقا

 تقرير املراجع املستقل

ب آخر مناسب[إلى مساهمي الشركة )س( 
َ
 ]أو أي ُمخاط

 الرأي املتحفظ

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق امللكية، وقائمة 20×1ديسمبر  31املالي كما في لقد راجعنا القوائم املالية للشركة )س(، والتي تشمل قائمة املركز 

 همة.التدفقات النقدية عن السنة املنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، بما في ذلك ملخص للسياسات املحاسبية امل

الوارد في تقريرنا، فإن القوائم املالية املرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع  "أساس الرأي املتحفظ"حتملة لألمر املوضح في قسم وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات امل

 الجوانب الجوهرية ]أو "تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ"[، املركز املالي للشركة كما في ...
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 أساس الرأي املتحفظ

، ألن ذلك التاريخ كان قبل االرتباط معنا ألول مرة لنكون مراجعين للشركة. وبسبب طبيعة سجالت الشركة، 20××ديسمبر  31في  لم نقم بمالحظة جرد املخزون الفعلي

خال أي ت هناك ضرورة إلدلم نتمكن من الوصول إلى قناعة بشأن كميات املخزون الفعلي من خالل إجراءات مراجعة أخرى. وعليه، فإننا لم نتمكن من تحديد ما إذا كان

 قائمة التدفقات النقدية.تعديالت في املخزون، وأي تغييرات تتعلق بذلك في أرصدة قائمة املركز املالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق امللكية و 

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية. ومسؤولياتن
ً
ا بموجب تلك املعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم ولقد قمنا باملراجعة وفقا

 لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية  "مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية املوحدة"
ً
الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن املجموعة وفقا

 لتلك القواعد. وفي اعتقادنا فإن أدلة املراجعة التي حصلنا السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية املو 
ً
 بمسؤولياتنا املسلكية األخرى وفقا

ً
حدة، وقد وفينا أيضا

عد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا املتحفظ.
ُ
 عليها ت

 ملعيار املراجعة )
ً
 ([700]باقي التقرير يكون وفقا

 2-23/4الشكل 

 وجود قيد على النطاق.بسبب وموضح أدناه مثال للعناصر ذات الصلة في تقرير تم االمتناع فيه عن إبداء رأي 

 على نطاق عمل املراجعة
ً
 قيد على النطاق، فرضت اإلدارة قيودا

 التقويم = جوهري ومنتشر

 االستجابة = االمتناع عن إبداء رأي

 املعايير الدولية للتقرير املالي= اإلطار 

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، خلص املراجع إلى أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير 
ً
 كبيرة حول قدرة  استنادا

ً
شكوكا

 ملعيار املراجعة )
ً
 (.570املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا

 ملعي 
ً
 ( ألن هذا املعيار غير منطبق على مراجعة القوائم املالية للشركة )س(.701ار املراجعة )لم يتم اإلبالغ بأمور رئيسة للمراجعة وفقا

 تقرير املراجع املستقل

ب آخر مناسب[إلى مساهمي الشركة )س( 
َ
 ]أو أي ُمخاط

 االمتناع عن إبداء رأي

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق امللكية، 20×1ديسمبر  31في  تم تكليفنا بمراجعة القوائم املالية للشركة )س(، والتي تشمل قائمة املركز املالي كما

 سبية املهمة.وقائمة التدفقات النقدية عن السنة املنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، بما في ذلك ملخص للسياسات املحا

 في القوائم املالية املرفق
ً
 ألهمية األمور املوضحة في قسم ونحن ال نبدي رأيا

ً
الوارد في تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على ما  "أساس االمتناع عن إبداء رأي"ة. فنظرا

 يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتوفير أساس إلبداء رأي مراجعة في هذه القوائم املالية.

 أساس االمتناع عن إبداء رأي

املخزون الفعلي والتأكد من املبالغ املستحقة التحصيل بسبب قيود فرضتها الشركة على نطاق عملنا. ولم نتمكن من الوصول، عن طريق جرد إننا لم نتمكن من مالحظة 

، على ×××و ××× بمبلغ ، التي تظهر في قائمة املركز املالي 20××ديسمبر  31وسائل بديلة، إلى قناعة بشأن كميات املخزون واملبالغ املستحقة التحصيل املحتفظ بها في 

لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديالت ربما كان من الضروري إدخالها فيما يتعلق بما هو مسجل أو غير مسجل من فإننا الترتيب. ونتيجة لهذه األمور، 

 قائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية. ةرصدأتألف منها تاملخزون واملبالغ املستحقة التحصيل، والعناصر التي 

 مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية املوحدة

 ملعيار املراجعة )
ً
 ([700]يتم التقرير وفقا
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 مسؤولية املراجع عن مراجعة القوائم املالية

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية، وإصدار تقرير املراجع عنها. و تتمثل مسؤوليتنا في القيام بمراج
ً
 عة القوائم املالية املرفقة وفقا

ً
لكن نظرا

املناسبة لتوفير أساس إلبداء رأي  الوارد في تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة "أساس االمتناع عن إبداء رأي"لألمر املوضح في قسم 

 مراجعة في هذه القوائم املالية.

 لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالي
ً
 بمسؤولياتنا ونحن مستقلون عن الشركة وفقا

ً
ة، وقد وفينا أيضا

 لتلك القواعد.
ً
 املسلكية األخرى وفقا

 ملعيار املراجعة )
ً
 ([700]باقي التقرير يكون وفقا

 ( على األمثلة التوضيحية التالية لتقارير املراجع التي تشتمل على تعديالت على الرأي:705يحتوي ملحق معيار املراجعة )

 ( تقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ بسبب تحريف جوهري في القوائم املالية.1املثال التوضيحي :) 

 (: تقرير مراجع يحتوي على رأي معارض بسبب تحريف جوهري في القوائم املالية املوحدة.2ل التوضيحي )املثا 

 ( تقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ بسبب عدم قدرة املراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بمنشأة أ3املثال التوضيحي :) جنبية

 زميلة.

  احد (: تقرير مراجع يحتوي على امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة املراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن عنصر و 4التوضيحي )املثال

 في القوائم املالية املوحدة.

 ( تقرير مراجع يحتوي على امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة املراجع على5املثال التوضيحي :)  الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن عناصر

 متعددة في القوائم املالية.
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

التي ترد في تقرير املراجع للفت انتباه مستخدمي القوائم املالية ألمور معينة بما في إرشادات بشأن اإلبالغات اإلضافية 

 ذلك إدراج قسم منفصل لالستمرارية.

570 ،706 

 

 1-24/0الشكل 

 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.(( عملية 300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

 القرارات املهمة

 رأي املراجعة املوقع

التي تم الحصول تقويم أدلة املراجعة 
 عليها

 إعداد تقرير املراجع

تحديد أعمال املراجعة اإلضافية 
 )إن وجدت( التي يلزم تنفيذها

عوامل الخطر وإجراءات املراجعة الجديدة/التي تم إعادة 

 النظر فيها 

 التغيرات في األهمية النسبية

 االتصاالت بشأن نتائج املراجعة

 املراجعة التي تم تنفيذها االستنتاجات املتعلقة بإجراءات

تكوين رأي بناًء على نتائج 

 املراجعة

ير
قر

لت
د ا

دا
إع

 

حاجة هل توجد 
 ؟ألعمال إضافية

 نعم

 ال

 

 

 

اإلبالغات اإلضافية في تقرير املراجعة: االستمرارية ولفت  .24

 االنتباه واألمور األخرى 

 

 العودة إلى

 2تقييم املخاطر
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 أساس االستمرارية في املحاسبة وتقرير املراجع 24/1

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 كفاية اإلفصاحات عند تحديد أحداث أو ظروف ولكن دون وجود عدم تأكد جوهري  570/20

 كبيرة حول قدرة 
ً
 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول في حالة تحديد أحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

ً
املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، لكن، استنادا

ه األحداث أو عليها، يستنتج املراجع أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري، فيجب على املراجع تقويم ما إذا كانت القوائم املالية توفر إفصاحات كافية عن هذ

 (25، أ24ملالي املنطبق. )راجع: الفقرتين أالظروف، وذلك في ضوء متطلبات التقرير ا

 اآلثار املترتبة في تقرير املراجع 570/21 

 عدم مناسبة استخدام أساس االستمرارية في املحاسبة

االستمرارية في املحاسبة في حالة إعداد القوائم املالية باستخدام أساس االستمرارية في املحاسبة، ولكن بحسب حكم املراجع ُيعد استخدام اإلدارة ألساس 

 (27، أ26في إعداد القوائم املالية غير مناسب، فيجب على املراجع إبداء رأي معارض. )راجع: الفقرتين أ

 مناسبة استخدام أساس االستمرارية في املحاسبة ولكن مع وجود عدم تأكد جوهري  570/22

 جوهري إجراء إفصاح كاف  في القوائم املالية عن وجود عدم تأكد 

 في حالة إجراء إفصاح كاف  في القوائم املالية عن عدم التأكد الجوهري، فيجب على املراجع إبداء رأي غير معدل، ويجب أن يتضمن تقرير ا
ً
ملراجع قسما

 تحت عنوان "عدم التأكد الجوهري املتعلق باالستمرارية" بغرض: )راجع: الفقرات أ
ً
 (34، أ31أ–28منفصال

 ؛19اإليضاح املرفق بالقوائم املالية الذي يفصح عن األمور املوضحة في الفقرة لفت االنتباه إلى  (أ)

 كبيرة حول قدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وأ  (ب)
ً
ن رأي بيان أن هذه االحداث أو الظروف تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا

 املراجع غير معدل فيما يتعلق بهذا األمر.

 (34أ–32حالة عدم إجراء إفصاح كاف  في القوائم املالية عن عدم التأكد الجوهري، فيجب على املراجع: )راجع: الفقرات أ في 570/23

 ملعيار املراجعة ) (أ)
ً
 (؛705إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض، حسب مقتض ى الحال، وفقا

 كبيرة حول قدرة املنشأة على النص في قسم أساس الرأي املتحفظ )املعارض( في تقرير املراجع، على وجود ع (ب)
ً
دم تأكد جوهري قد يثير شكوكا

 البقاء كمنشأة مستمرة وأن القوائم املالية ال تفصح بشكل  كاف  عن هذا األمر.

 في إعداد 
ً
 أساسيا

ً
 ملا تقدم في الفصل الرابع عشر من الجزء األول، فإن استخدام أساس االستمرارية في املحاسبة ُيعد ركنا

ً
( 570القوائم املالية. ويقدم معيار املراجعة )وفقا

ييم اإلدارة لقدرة املنشأة على البقاء إرشادات بشأن املسؤولية التي يتحملها املراجع أثناء مراجعة القوائم املالية فيما يتعلق باستخدام أساس االستمرارية في املحاسبة وتق

 متطلبات إلعداد التقري
ً
 ر.كمنشأة مستمرة، ويتناول أيضا

 ( إدراج قسم منفصل بشأن االستمرارية في تقرير املراجعة عند وجود حالة عدم تأكد جوهري تتعلق باالستمرارية، وهذه الحالة يجب تناولها570ويتطلب معيار املراجعة )

 لفت االنتباه أو فقرة أمور أخرى.لبشكل منفصل، أي ليس في فقرة 

د أنه من املناسب استخدام أساس االستمرارية في املحاسبة، ولكن يوجد عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف ويلخص الشكل التالي تبعات إعداد التقرير إذ ا ُحّدِّ

 كبيرة حول قدرة امل
ً
 ارض.وإذا كان أساس االستمرارية في املحاسبة غير مناسب، يتعين على املراجع إبداء رأي معنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. قد تثير شكوكا
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 1-24/1الشكل 

 تقرير املراجع في حال وجود عدم تأكد جوهري يتعلق باستخدام أساس االستمرارية في املحاسبة

 إذا لم يتم اإلفصاح عنه بشكٍل كاٍف  تم اإلفصاح عنه بشكٍل كاٍف 

 

 

 

 ملعيار املراجعة ) حديدلت الحكم املنهيُيستخدم 
ً
 (705ما هو مناسب وفقا

 

 

 

 رأي معارض رأي متحفظ معدلرأي غير 

 

 

  

ُيضاف قسم منفصل بعنوان "عدم التأكد 

 الجوهري املتعلق باالستمرارية"

ُيدرج في قسم "أساس الرأي املتحفظ" في 

تقرير املراجع عبارة تفيد بوجود عدم 

 كبيرة حول 
ً
تأكد جوهري قد يثير شكوكا

قدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة 

املالية ال تفصح بشكل  كاف   وأن القوائم

 عن هذا األمر

ُيدرج في قسم "أساس الرأي املعارض" في 

تقرير املراجع عبارة تفيد بوجود عدم تأكد 

 كبيرة حول قدرة 
ً
جوهري قد يثير شكوكا

املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وأن 

القوائم املالية ال تفصح بشكل  كاف  عن 

 هذا األمر

 ( 570اقتباس من معيار املراجعة )

 (1املثال التوضيحي )

 ( 570اقتباس من معيار املراجعة )

 (2املثال التوضيحي )

 ( 570اقتباس من معيار املراجعة )

 (3املثال التوضيحي )

 عدم التأكد الجوهري املتعلق باالستمرارية

املرفق ×× نود أن نلفت االنتباه لإليضاح رقم 

املالية، الذي يشير إلى أن الشركة بالقوائم 

تكبدت صافي خسارة قدرها )س( خالل السنة 

 من 20×1ديسمبر  31املنتهية في 
ً
، واعتبارا

ذلك التاريخ، تجاوزت االلتزامات املتداولة 

 
ً
للشركة مجموع أصولها بمقدار )ص(. ووفقا

(، فإن هذه 6ملا هو مذكور في اإليضاح )

 إل
ً
ى جنب مع األمور األحداث أو الظروف، جنبا

(، تشير 6األخرى املنصوص عليها في اإليضاح )

 
ً
إلى وجود عدم تأكد جوهري، قد يثير شكوكا

كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة 

مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا 

 األمر.

 أساس الرأي املتحفظ

 للنقاش الوارد في اإليضاح رقم 
ً
، ××وفقا

يبات تمويل الشركة وتكون تنتهي ترت

 19املبالغ غير املسددة واجبة األداء في 

. ولم تستطع الشركة إعادة 20×2مارس 

التفاوض أو الحصول على تمويل بديل. 

ويشير هذا الوضع إلى وجود عدم تأكد 

 كبيرة حول قدرة 
ً
جوهري قد يثير شكوكا

الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم 

ية بشكل  كاف  عن تفصح القوائم املال

 هذا األمر.

 

 أساس الرأي املعارض

انتهت ترتيبات تمويل الشركة واستحق أداء 

. 20×1ديسمبر  31املبلغ غير املسدد في 

ولم تستطع الشركة إعادة التفاوض أو 

الحصول على تمويل بديل، وهي اآلن تنظر 

في إعالن إفالسها. ويشير هذا الوضع إلى 

 وجود عدم تأكد جوهري قد 
ً
يثير شكوكا

كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء 

كمنشأة مستمرة. ولم تفصح القوائم 

 املالية بشكل  كاف  عن هذه الحقيقة.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 ملا 
ً
 ( األمثلة التوضيحية التالية لتقارير املراجع فيما يتعلق باالستمرارية:570معيار املراجعة )يقدم ، سبقوفقا

 ( 1املثال التوضيحي:)  عندما يخلص املراجع إلى وجود عدم تأكد جوهري ووجود  رأي غير معدلتقرير مراجع يحتوي على

 إفصاح كاف  عن ذلك في القوائم املالية.

 ( 2املثال التوضيحي:)  عندما يخلص املراجع إلى وجود عدم تأكد جوهري وأن القوائم  رأي متحفظتقرير مراجع يحتوي على

فة بشكل  جوهري بسبب عدم كفاية اإلفصاح.  املالية ُمحر 

 ( 3املثال التوضيحي:)  عندما يخلص املراجع إلى وجود عدم تأكد جوهري وأن القوائم  رأي معارضتقرير مراجع يحتوي على

 ا يتعلق بعدم التأكد الجوهري.املالية تغفل ذكر اإلفصاحات املطلوبة فيم

 

 أهداف املعيار رقم الفقرة

هدف املراجع هو أن يقوم، بعد تكوين رأي في القوائم املالية، بلفت انتباه املستخدمين إلى ما يلي، عندما يكون من الضروري القيام  706/6

 بذلك بحسب حكمه املنهي، عن طريق تضمين إبالغ إضافي واضح في تقرير املراجع:

 لفهم  (أ)
ً
أمر  معروض أو مفصح عنه بشكل مناسب في القوائم املالية، لكنه على قدر كبير من األهمية بحيث إنه يشكل أساسا

 املستخدمين للقوائم املالية؛ أو

 أي أمر آخر ُيعّد ذا صلة بفهم املستخدمين للمراجعة أو ملسؤوليات املراجع أو لتقريره، حسب مقتض ى الحال. (ب)

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 ألغراض معايير املراجعة، يكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبينة أدناه: 706/7

فقرة لفت االنتباه: فقرة يتضمنها تقرير املراجع تشير إلى أمر تم عرضه أو اإلفصاح عنه بشكل مناسب في القوائم املالية وُيعد،  (أ)

 لفهم املستخدمين للقوائم املالية. حسب حكم املراجع، على قدر كبير من
ً
 األهمية بحيث إنه يشكل أساسا

عد  (ب)
ُ
-فقرة أمر آخر: فقرة ترد في تقرير املراجع، وتشير إلى أمر ما بخالف األمور املعروضة أو املفصح عنها في القوائم املالية، وت

 و تقريره.ذات صلة بفهم املستخدمين للمراجعة أو مسؤوليات املراجع أ -حسب حكم املراجع

إذا رأى املراجع أنه من الضروري لفت انتباه املستخدمين ألمر  ما تم عرضه أو اإلفصاح عنه في القوائم املالية، وُيعد بحسب حكم  706/8

ن في   لفهم املستخدمين للقوائم املالية، فيجب على املراجع أن ُيضّمِّ
ً
تقريره املراجع، على قدر كبير من األهمية بحيث إنه يشكل أساسا

 (6، أ5فقرة لفت انتباه شريطة ما يلي: )راجع: الفقرتين أ

 ملعيار املراجعة ) (أ)
ً
 من املراجع تعديل الرأي وفقا

ً
 لهذا األمر؛705أال يكون مطلوبا

ً
 ( نتيجة

وذلك عندما يكون معيار أال يكون األمر قد تم تحديده على أنه أحد األمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم اإلبالغ عنها في تقرير املراجع،  (ب)

. )راجع: الفقرات أ701املراجعة )
ً
 (3أ–1( منطبقا

ن املراجع في تقريره فقرة لفت انتباه، فيجب عليه: 706/9  عندما ُيضّمِّ

 تضمين الفقرة في قسم منفصل من تقرير املراجع تحت عنوان مناسب يتضمن العبارة "لفت انتباه"؛ (أ)

األمر الذي يتم لفت االنتباه إليه واملوضع في القوائم املالية الذي يمكن العثور فيه على إضافة إشارة واضحة في الفقرة إلى  (ب)

. ويجب أن تشير الفقرة فقط إلى املعلومات التي تم عرضها أو اإلفصاح  اإلفصاحات ذات الصلة التي تصف األمر على نحو واف 

 عنها في القوائم املالية؛

 (17، أ16، أ8، أ7تعديله بناًء على األمر الذي تم لفت االنتباه إليه. )راجع: الفقرات أاإلشارة إلى أن رأي املراجع لم يتم  (ج)

ر إذا رأى املراجع أنه من الضروري اإلبالغ عن أمر آخر بخالف األمور التي تم عرضها أو اإلفصاح عنها في القوائم املالية، ألن هذا األم 706/10

ن في تقريره ُيعد بحسب حكم املراجع ذا صلة بفهم  املستخدمين للمراجعة أو مسؤوليات املراجع أو تقريره، فيجب على املراجع أن ُيضّمِّ

 فقرة أمر آخر شريطة ما يلي:

 بموجب األنظمة أو اللوائح؛ (أ)
ً
 أال يكون ذلك محظورا

ير املراجع، وذلك عندما يكون معيار أال يكون األمر قد تم تحديده على أنه أحد األمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم اإلبالغ عنها في تقر  (ب)

. )راجع: الفقرات أ701املراجعة )
ً
 (14أ–9( منطبقا
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

عندما يقوم املراجع بتضمين فقرة أمر آخر في تقريره، فيجب عليه أن يضيف الفقرة في قسم منفصل تحت عنوان "أمر آخر" أو أي عنوان  706/11

 (17أ–15آخر مناسب. )راجع: الفقرات أ

كان املراجع يتوقع إدراج فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر في تقريره، فيجب عليه إبالغ املكلفين بالحوكمة بهذا التوقع والصيغة إذا  706/12

 (18املقترحة لهذه الفقرة. )راجع: الفقرة أ

 لفت االنتباه واألمور األخرى  -نظرة عامة  24/2

 لفهم القوائم املالية أو فهم املراجعة نفسها ومسؤوليات املراجع. في حاالت معينة، قد يوّد املراجع لفت انتباه 
ً
املستخدمين إلى أمور معينة في تقرير املراجع تشكل أساسا

 ويمكن تحقيق ذلك بإضافة فقرة إضافية ضمن قسم منفصل في تقرير املراجع.

 ولهذه الفقرات التي يمكن إضافتها نوعان موضحان فيما يلي.

 1-24/2الشكل 

 التطبيق رةالفق

 لفت االنتباه إلى أمور مهمة فيما يتعلق بالقوائم املالية تم اإلفصاح عنها بالفعل في القوائم املالية. لفت االنتباه

 لفهم املستخدمين 
ً
أمور معروضة/مفصح عنها بشكل مناسب في القوائم املالية ولكنها على قدر كبير من األهمية بحيث إنها تشكل أساسا

 املالية.للقوائم 

، وأوجه عدم االتساق ى عدم التأكد املتعلق بدعاوى قضائية أو إجراءات تنظيمية استثنائية، واألحداث الالحقة املهمة، والكوارث الكبر  أمثلة

 وحاالت عدم التأكد األخرى املهمة، والتطبيق املبكر )في حال السماح به( ملعايير املحاسبة الجديدة.

 بفهم املستخدمين لوظيفة املراجعة لكن لم يتم اإلفصاح عنها في القوائم املالية أمور ذات صلة أمور أخرى 

عد ذات صلة بفهم املستخدمين للمراجعة و/أو مسؤوليات املراجع 
ُ
أي أمور )بخالف تلك املعروضة أو املفصح عنها في القوائم املالية( ت

 و/أو تقرير املراجع.

 من االرتباط، ووجود مسؤوليات إضافية على املراجع، وأي قيود على توزيع تقرير املراجع.عدم قدرة املراجع على االنسحاب  أمثلة

 عن:
ً
عد فقرة "لفت االنتباه" بديال

ُ
 وال ت

 تعديل رأي املراجعة عند الحاجة؛ أو 

 .تقديم اإلدارة لإلفصاحات املطلوبة في القوائم املالية 

 أو "أمور أخرى"، فإنه يتواصل مع اإلدارة واملكلفين بالحوكمة بشأن:وعندما يتوقع املراجع تضمين فقرة "لفت انتباه" 

 الحاجة إلى تضمين تلك الفقرة؛ 

 .الصيغة املقترحة 

 على متطلبات إلدراج قسم منفصل في تقرير املراجع فيما يتعلق بأساس االستمرارية في املحاسبة وأية قضايا ذات صلة بذلك. 570ويشتمل معيار املراجعة )
ً
ينبغي و ( أيضا

ضمن قسم منفصل بعنوان  هذه املعلومات ويجب إدراج ،فقرة األمور األخرى  فقرة لفت االنتباه أووبين معلومات يتم تضمينها فيما يتعلق باالستمرارية  ةأيعدم الخلط بين 

 من هذا الفصل(. 24/3خاص بها في تقرير املراجع. )انظر القسم 

 فقرة لفت االنتباه 24/3

راد من 
ُ
 قوائم املالية.فقرة لفت االنتباه هو تسليط الضوء على أمور مهمة )تم اإلفصاح عنها بالفعل في القوائم املالية( من شأنها أن تعزز فهم املستخدمين للامل

 وموضح فيما يلي املتطلبات الرئيسية الستخدام فقرة لفت االنتباه.
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 1-24/3الشكل 

 املالحظات الشروط

األمر مفصح عنه بالفعل 

 القوائم املالية بصورة كاملة في

غني عن هذا اإلفصاح. وال تحتوي الفقرة ع
ُ
لى تشير فقرة لفت االنتباه إلى أمور معروضة أو مفصح عنها بالفعل في القوائم املالية وهي ال ت

 تفاصيل إضافية بخالف ما هو معروض بالفعل في القوائم املالية.

ع الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن عدم وجود تحريف جوهري في القوائم املالية فيما يتعلق بهذا يتعين على املراج عدم وجود تحريف جوهري 

 األمر.

ال يوجد مكان معين، ولكن أحد االقتراحات هو أن تأتي بعد القسم الخاص بأساس الرأي. ويتم إدراجها تحت عنوان "لفت االنتباه" أو  مكان الفقرة

 ((706من معيار املراجعة ) 16آخر مناسب. )انظر الفقرة أعنوان 

 للرأي
ً
 تشير الفقرة إلى أن رأي املراجع لم يتم تعديله بناًء على األمر الذي تم لفت االنتباه إليه. ليس تعديال

 وتشتمل معايير املراجعة التالية على متطلبات لتضمين فقرة لفت انتباه في تقرير املراجع.

 2-24/3الشكل 

 الفقرة العنوان معيار املراجعة

 )ب(19 االتفاق على شروط ارتباطات املراجعة 210

 16)ب(، 12 األحداث الالحقة 560

 ألطر ذات غرض خاص -اعتبارات خاصة  800
ً
 14 عمليات مراجعة القوائم املالية املعدة وفقا

 موضح فيما يلي مثال للصيغة.و 

 3-24/3الشكل 

 دعوى قضائية -مهمة حاالت عدم تأكد 

 بافتراض كفاية اإلفصاح الوراد ضمن اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، يمكن أن تكون صيغة الفقرة على النحو اآلتي:

 لفت االنتباه

ق براءات اختراع معينة وُيطالب في تلك الدعوى املرفق بالقوائم املالية. فالشركة مدعى عليها في دعوى قضائية بشأن انتهاك حقو × نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم 

 جلسات استماع مبدئية وتبادل للمع
ً
لومات في كال القضيتين. بدفع عوائد عن تلك الحقوق إضافة إلى تعويضات تأديبية. وقد رفعت الشركة دعوى مقابلة، وتجري حاليا

 فيما يتعلق بهذا األمر.غير معدل ورأينا  صد في القوائم املالية أي مخصص ألي التزام قد ينتج.وال يمكن في الوقت الحالي تحديد ما قد يسفر عنه هذا األمر، ولم ُير 

 نتباه:اال لفت ل( األمثلة التالية للظروف التي قد يرى املراجع فيها أنه من الضروري تضمين فقرة 706معيار املراجعة )ويقدم 

  إلجراء قضائي أو تنظيمي غير معهود.وجود حالة عدم تأكد فيما يتعلق بالنتيجة املستقبلية 

 املالية وتاريخ تقرير املراجع. وقوع حدث الحق مهم بين تاريخ القوائم 

 .به( ملعيار محاسبي جديد له تأثير جوهري على القوائم املالية 
ً
 التطبيق املبكر )عندما يكون مسموحا

  ((706معيار املراجعة )من  4الفقرة أكان لها، أو ال يزال لها، تأثير كبير على املركز املالي للمنشأة. ) ى وقوع كارثة كبر 

 فقرة األمور األخرى  24/4

عد ذات صلة ب
ُ
ستخدمين للمراجعة و/أو فهم املقد يكون من الضروري إدراج فقرة "أمور أخرى" لتسليط الضوء على أمور لم يتم اإلفصاح عنها بالفعل في القوائم املالية وت

 مسؤوليات املراجع و/أو تقرير املراجع.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 ويمكن استخدام فقرات "أمور أخرى" لتسليط الضوء على أمور مثل:

  إلعداد القوائم املالية )باستخدام إطار ذي غرض عام( لغرض خاص -تقييد توزيع تقرير املراجع 
ً
  نظرا

ً
، فإن فقرة األمور األخرى قد تنص على أن تقرير املراجع أحيانا

 أطراف أخرى؛ أو ،أو استخدامه من قبلعلى، موجه فقط ملستخدمين مستهدفين وال ينبغي توزيعه 

  ن يستفيض في شرح مسؤولياته؛ أوقد تتطلب أنظمة أو لوائح أو ممارسات معينة متعارف عليها في إحدى الدول من املراجع، أو قد تسمح له بأ -املسؤوليات اإلضافية 

  إذا كان املراجع غير قادر على االنسحاب أو االستقالة عند انتشار التأثيرات املحتملة لقيود مفروضة على النطاق، فإن فقرة  -عدم القدرة على االنسحاب من االرتباط

 األمور األخرى قد توضح أسباب ذلك.

 ام فقرة األمور األخرى.وموضح فيما يلي املتطلبات الرئيسية الستخد

 1-24/4الشكل 

 املالحظات الشروط

األمر غير مفصح عنه بالفعل في 

 القوائم املالية

خرى تشير الفقرة إلى أمر آخر بخالف األمور املعروضة أو املفصح عنها بالفعل في القوائم املالية. وإضافة لذلك، ال تتضمن فقرة األمور األ 

 اإلدارة تقديمها.املعلومات التي يتعين على 

 بموجب األنظمة أو اللوائح أو املعايير املهنية األخرى مثل املعايير املتعلقة بسرية املعلومات. عدم حظر اإلفصاح
ً
 أال يكون اإلفصاح محظورا

 أو تقرير املراجع.أن يكون اإلفصاح ذا صلة بفهم مستخدمي القوائم املالية للمراجعة أو مسؤوليات املراجع  صلة اإلفصاح باملستخدمين

رأي أال تتعارض املعلومات املعروضة مع الرأي أو البنود املفصح عنها أو املعروضة في القوائم املالية. وال تؤثر فقرة األمور األخرى على  عدم التعارض

 املراجع.

األخرى" أو قد يتم تضمينها في قسم منفصل بعد قسم يمكن إدراج الفقرة ضمن قسم "التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية  مكان الفقرة

من معيار املراجعة  16"التقرير عن مراجعة القوائم املالية" و"التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى". )انظر الفقرة أ

(706)) 

النص على عدم ضرورة ذلك 

 اإلفصاح

 ال يلزم عرضه أو اإلفصاح عنه في القوائم املالية.يشير محتوى فقرة األمور األخرى إلى أن هذا األمر 

 ."أمور أخرى "وتشير معايير املراجعة التالية إلى حاالت يتعين فيها تضمين فقرة 

 2-24/4الشكل 

 ةالفقر  العنوان معيار املراجعة

 16)ب(، 12 األحداث الالحقة 560

 19 ،17، 16، 14، 13 املالية املقارنةاألرقام املقابلة والقوائم  -املعلومات املقارنة  710
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 معايير املراجعة ذات الصلة محتوى الفصل

إرشادات بشأن الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن املعلومات املقارنة، ومسؤوليات املراجع فيما 

 يتعلق بالتقرير عن تلك املعلومات.

710 

 

 1-25/0الشكل 

 

 النشاط الغرض 1التوثيق

 

 مالحظات:

 بالتوثيق املطلوب.230. راجع معيار املراجعة )1
ً
 ( لالطالع على قائمة أكثر تفصيال

 (( عملية مستمرة ومتكررة طوال املراجعة.300. ُيعد التخطيط )معيار املراجعة )2

  

 القرارات املهمة

 رأي املراجعة املوقع

تقويم أدلة املراجعة التي تم الحصول 
 عليها

 إعداد تقرير املراجع

تحديد أعمال املراجعة اإلضافية 
 )إن وجدت( التي يلزم تنفيذها

عوامل الخطر وإجراءات املراجعة الجديدة/التي تم إعادة 

 النظر فيها 

 التغيرات في األهمية النسبية

 االتصاالت بشأن نتائج املراجعة

 االستنتاجات املتعلقة بإجراءات املراجعة التي تم تنفيذها

تكوين رأي بناًء على نتائج 
 املراجعة

ير
قر

لت
د ا

دا
إع

 

حاجة هل توجد 
 ؟إضافيةألعمال 

 نعم

 ال

 
 
 
 

 املعلومات املقارنة .25

 العودة إلى

 2تقييم املخاطر
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 أهداف املعيار رقم الفقرة

 تتمثل أهداف املراجع فيما يلي: 710/5

نة في القوائم املالية قد تم عرضها،  الحصول على (أ) ضم 
ُ
ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن ما إذا كانت املعلومات املقارنة امل

 ملتطلبات املعلومات املقارنة الواردة في إطار التقرير املالي املنطبق؛
ً
 من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 ملسؤوليات املراجع بشأن ع (ب)
ً
 ملية التقرير.إعداد تقرير وفقا

 

 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

 ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه: 710/6

  (أ)
ً
ضّمنة في القوائم املالية فيما يتعلق بفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة وفقا

ُ
إلطار  املعلومات املقارنة: املبالغ واإلفصاحات امل

 التقرير املالي املنطبق.

األرقام املقابلة: هي معلومات مقارنة يتم فيها تضمين املبالغ واإلفصاحات األخرى للفترة السابقة كجزء ال يتجزأ من القوائم املالية  (ب)

قرأ فقط في مقابل املبالغ واإلفصاحات األخرى للفترة الحالية )ُيشار
ُ
إليها بلفظ "أرقام الفترة  للفترة الحالية، والقصد منها هو أن ت

د مستوى التفصيل الذي تظهر به املبالغ واإلفصاحات املقابلة بشكل أساس ي بناًء على مدى املالءمة ألرقام الفترة  الحالية"(. وُيحد 

 الحالية.

ة لغرض مقارنتها مع القوائم املالية املقارنة: هي معلومات مقارنة يتم فيها تضمين املبالغ واإلفصاحات األخرى للفترة السابق (ج)

ضمنة في 
ُ
القوائم املالية للفترة الحالية، ولكن إذا تمت مراجعتها، فيتم اإلشارة إليها في رأي املراجع. ويكون مستوى املعلومات امل

 ملستوى املعلومات الواردة في القوائم املالية للفترة الحالية.
ً
 تلك القوائم املالية املقارنة مشابها

ار، ينبغي قراءة اإلشارات إلى "الفترة السابقة" على أنها إشارات إلى "الفترات السابقة" عندما تتضمن املعلومات ألغراض هذا املعي

 املقارنة مبالغ وإفصاحات ألكثر من فترة واحدة.

قرير املالي املنطبق، وما إذا يجب على املراجع تحديد ما إذا كانت القوائم املالية تتضمن املعلومات املقارنة املطلوبة بموجب إطار الت 710/7

 كانت تلك املعلومات ُمصنفة بشكل  مناسب. ولهذا الغرض، يجب على املراجع تقويم ما إذا كانت:

املعلومات املقارنة تتفق مع املبالغ واإلفصاحات األخرى املعروضة في الفترة السابقة، أو حسب مقتض ى الحال، قد تم إعادة  (أ)

 عرضها؛

املنعكسة في املعلومات املقارنة تتسق مع تلك املطبقة في الفترة الحالية. وفي حالة وجود تغييرات في السياسات املحاسبية  (ب)

السياسات املحاسبية، فيجب على املراجع تقويم ما إذا كانت تلك التغييرات قد تمت املحاسبة عنها بشكل  سليم، وتم عرضها 

.  واإلفصاح عنها بشكل  كاف 

بوجود تحريف  جوهري محتمل في املعلومات املقارنة أثناء تنفيذ املراجعة للفترة الحالية، فيجب عليه تنفيذ املزيد من إذا علم املراجع  710/8

إجراءات املراجعة بحسب ما تقتضيه الضرورة في ظل الظروف القائمة للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتحديد ما إذا 

 اتباع املتطلبات ذات  كان يوجد تحريف جوهري. وإذا
ً
كان املراجع قد قام بمراجعة القوائم املالية للفترة السابقة، فيجب عليه أيضا

لة، فيجب على املراجع تحديد أن املعلومات 560الصلة الواردة في معيار املراجعة ) (. وإذا كانت القوائم املالية للفترة السابقة ُمعد 

 ملعدلة.املقارنة تتفق مع القوائم املالية ا

 ملتطلبات معيار املراجعة ) 710/9
ً
(، يجب على املراجع أن يطلب الحصول على إفادات مكتوبة لجميع الفترات املشار إليها في رأيه. 580وفقا

 أن يحصل على إفادة مكتوبة محددة فيما يتعلق بأي إعادة عرض تم لتصحيح تحريف  جوهري وارد في القوائم املالية 
ً
ويجب عليه أيضا

 (1للفترة السابقة، وله تأثير على املعلومات املقارنة. )راجع: الفقرة أ

 (2. )راجع: الفقرة أ14و 12و 11عندما يتم عرض أرقام مقابلة، يجب أال يشير رأي املراجع إليها إال في الظروف املوضحة في الفقرات  710/10
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 اقتباسات ذات صلة من املعايير رقم الفقرة

، ولم يتم عالج إذا تضمن تقرير املراجع عن الفترة السابقة، وفق ما  710/11
ً
 معارضا

ً
 عن إبداء رأي أو رأيا

ً
 أو امتناعا

ً
 متحفظا

ً
، رأيا

ً
صدر سابقا

 األمر الذي نشأ عنه التعديل، فيجب على املراجع أن يعدل رأيه في القوائم املالية للفترة الحالية. وفي فقرة "أساس التعديل" في تقرير

 املراجع، يجب على املراجع إما:

قام الفترة الحالية واألرقام املقابلة لها عند وصف األمر الذي نشأ عنه التعديل، عندما تكون التأثيرات أو اإلشارة لكل  من أر  (أ)

 التأثيرات املحتملة لألمر على أرقام الفترة الحالية جوهرية؛ أو

لذي لم يتم عالجه على قابلية في حاالت أخرى، توضيح أن رأي املراجعة قد تم تعديله بسبب التأثيرات أو التأثيرات املحتملة لألمر ا (ب)

 (5أ–3مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام املقابلة لها. )راجع: الفقرات أ

710/12  ،  رأي غير معدل 
ً
إذا حصل املراجع على أدلة مراجعة بوجود تحريف جوهري في القوائم املالية للفترة السابقة، والتي صدر بشأنها سابقا

األرقام املقابلة بشكل  سليم أو لم يتم تقديم اإلفصاحات املناسبة، فيجب على املراجع أن يبدي في تقريره عن ولم يتم إعادة عرض 

 فيما يتعلق باألرقام املقابلة الواردة في القوائم املال
ً
، ُمعّدال

ً
 معارضا

ً
 أو رأيا

ً
 متحفظا

ً
ية. )راجع: الفقرة القوائم املالية للفترة الحالية رأيا

 (6أ

إذا كانت القوائم املالية للفترة السابقة مراجعة من قبل مراجع سابق، وال توجد أنظمة أو لوائح تمنع املراجع من اإلشارة إلى تقرير  710/13

 املراجع السابق عن األرقام املقابلة، وقرر املراجع أن يقوم بذلك، فيجب على املراجع أن ينص في فقرة أمر آخر في تقريره على ما يلي:

 أن القوائم املالية للفترة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق؛حقيقة  (أ)

، فأسباب ذلك التعديل؛ (ب)
ً
 نوع الرأي الذي أبداه املراجع السابق، وإذا كان الرأي معدال

 (7تاريخ ذلك التقرير. )راجع: الفقرة أ (ج)

ينص في فقرة أمر آخر في تقريره على أن األرقام املقابلة لم إذا كانت القوائم املالية للفترة السابقة غير مراجعة، فيجب على املراجع أن  710/14

تتم مراجعتها. ومع ذلك، فإن تضمين مثل هذه العبارة ال يعفي املراجع من متطلب الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 

 (8للفترة الحالية. )راجع: الفقرة أ بأن األرصدة االفتتاحية ال تحتوي على تحريفات تؤثر بشكل  جوهري على القوائم املالية

عندما يتم عرض قوائم مالية مقارنة، فإن رأي املراجع يجب أن يشير إلى كل فترة تم عرض قوائم مالية لها، ويجب أن يحدد الفترة  710/15

بَدى بشأنها رأي املراجعة. )راجع: الفقرتين أ
ُ
 (10، أ9امل

للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة الفترة الحالية، ففي حالة اختالف رأي املراجع في القوائم املالية عند التقرير عن القوائم املالية  710/16

 ملعيار 
ً
، فيجب عليه اإلفصاح عن األسباب األساسية الختالف الرأي في فقرة أمر آخر وفقا

ً
للفترة السابقة عن الرأي الذي أبداه سابقا

 (11(. )راجع: الفقرة أ706املراجعة )

فترة إذا كانت القوائم املالية للفترة السابقة مراجعة من قبل مراجع سابق، فيجب على املراجع، إضافة إلى إبداء رأي في القوائم املالية لل 710/17

 الحالية، أن ينص في فقرة أمر آخر على ما يلي:

 حقيقة أن القوائم املالية للفترة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق؛ (أ)

، فأسباب ذلك التعديل؛نوع الرأي  (ب)
ً
 الذي أبداه املراجع السابق، وإذا كان الرأي معدال

 تاريخ ذلك التقرير، (ج)

عيد إصداره مع القوائم املالية.
ُ
 وذلك ما لم يكن تقرير املراجع السابق عن القوائم املالية للفترة السابقة قد أ

 بشأنها  إذا خلص املراجع إلى وجود تحريف جوهري يؤثر على القوائم 710/18
ً
املالية للفترة السابقة، التي سبق أن أصدر املراجع السابق تقريرا

 مشاركين في 
ً
دون تعديل، فيجب على املراجع إبالغ التحريف إلى املستوى اإلداري املناسب، وإلى املكلفين بالحوكمة ما لم يكونوا جميعا

ا تم تعديل القوائم املالية للفترة السابقة، ووافق املراجع السابق على إدارة املنشأة، واملطالبة بإطالع املراجع السابق على ذلك. وإذ

إصدار تقرير جديد عن القوائم املالية املعدلة للفترة السابقة، فيجب على املراجع أن يعد تقريره عن الفترة الحالية فقط. )راجع: 

 (12الفقرة أ

جعة، فيجب على املراجع أن ينص في فقرة أمر آخر على أن القوائم املالية املقارنة لم إذا كانت القوائم املالية للفترة السابقة غير مرا 710/19

تتم مراجعتها. ومع ذلك، فإن تضمين مثل هذه العبارة ال يعفي املراجع من متطلب الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 

 (13هري على القوائم املالية للفترة الحالية. )راجع: الفقرة أبأن األرصدة االفتتاحية ال تحتوي على تحريفات تؤثر بشكل  جو 
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 نظرة عامة 1 /25

املراجع فيما يتعلق بالتقرير عن هذه تعتمد طبيعة املعلومات املقارنة املعروضة في القوائم املالية للمنشأة على متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق. وستعتمد مسؤوليات 

 املتبع للتعامل مع املعلومات املقارنة املعروضة الذي تفرضه األنظمة واللوائح وشروط االرتباط.املعلومات على املنهج 

 ويوجد منهجان عامان فيما يتعلق باملعلومات املقارنة، موضحان فيما يلي.

 1-25/1الشكل 

 املالحظات املنهج

قرأ فقط  يتم تضمين املبالغ واإلفصاحات األخرى للفترة السابقة األرقام املقابلة
ُ
كجزء ال يتجزأ من القوائم املالية للفترة الحالية، والقصد منها هو أن ت

 في مقابل املبالغ واإلفصاحات األخرى املتعلقة بالفترة الحالية.

 وال يشير رأي املراجع إال إلى الفترة الحالية.

السابقة لغرض مقارنتها مع القوائم املالية للفترة الحالية، ولكن إذا تمت مراجعتها، فيتم يتم تضمين املبالغ واإلفصاحات األخرى للفترة  القوائم املالية املقارنة

 ملستوى املعلومات 
ً
ضمنة في القوائم املالية املقارنة مشابها

ُ
الواردة اإلشارة إليها بشكل منفصل في رأي املراجع. ويكون مستوى املعلومات امل

 في القوائم املالية للفترة الحالية.

 ويشير رأي املراجع إلى كل فترة تم عرض قوائم مالية لها.

 إجراءات املراجعة 2 /25

 1-25/2الشكل 

 اإلجراءات املهمة

الحصول على أدلة املراجعة 

 الضرورية

وما إذا كانت  الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة التي تثبت استيفاء املعلومات املقارنة ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق،

فة بشكل مناسب.  تلك املعلومات ُمصن 

 وينطوي هذا على تقويم ما إذا كانت:

 وجود تغييرات في  طبقة في الفترة الحالية. وفي حالالسياسات املحاسبية املنعكسة في املعلومات املقارنة تتسق مع تلك امل

لتغييرات قد تمت املحاسبة عنها بشكل  سليم، وتم عرضها السياسات املحاسبية، فيجب على املراجع تقويم ما إذا كانت تلك ا

؛  بشكل  كاف 

  املعلومات املقارنة تتفق مع املبالغ واإلفصاحات األخرى املعروضة في الفترة السابقة، أو حسب مقتض ى الحال، قد تم إعادة

 عرضها.

 املقارنة، إن أمكن، أثناء تنفيذ املراجعة الخاصة بالفترة الحالية، ويقوم املراجع بما يلي:يتم تحديد التحريف الجوهري في املعلومات  تحديد أي تحريفات محتملة

 تنفيذ ما يلزم من إجراءات املراجعة في ظل الظروف القائمة لتحديد ما إذا كان يوجد تحريف جوهري؛ 

 ملالية للفترة السابقة قد تم تعديلها.تحديد أن املعلومات املقارنة تتفق مع القوائم املالية املعدلة إذا كانت القوائم ا 

 املتطلبات ذات الصلة الواردة في معيار املراج
ً
( 560عة )وإذا كان املراجع قد قام بمراجعة القوائم املالية للفترة السابقة، فإنه يتناول أيضا

 بشأن األحداث الالحقة. وقد تم مناقشة هذا املوضوع في الفصل الثالث عشر من الجزء األول.

يتم طلب الحصول على إفادات مكتوبة بشأن جميع الفترات املشار إليها في رأي املراجع. ويتضمن هذا إفادات مكتوبة خاصة بشأن أي  الحصول على إفادات مكتوبة

 إعادة عرض تم لتصحيح تحريف جوهري في القوائم املالية الخاصة بالفترة السابقة.
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 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 األرقام املقابلة 3 /25

 التقرير ذات الصلة.إعداد موضح فيما يلي مسؤوليات 

 1-25/3الشكل 

 اإلجراءات 

عدم اإلشارة إلى املعلومات 

 املقارنة في رأي املراجع

 لم يتم عالجه. ويعدل املراجع ا
ً
لرأي ال يشير رأي املراجع إلى األرقام املقابلة إال إذا تضمن تقرير املراجع بشأن الفترة السابقة تعديال

 الخاص بالفترة الحالية عن طريق:

  اإلشارة لكل  من أرقام الفترة الحالية واألرقام املقابلة لها عندما تكون التأثيرات أو التأثيرات املحتملة لألمر على أرقام الفترة

 الحالية جوهرية؛ أو

  توضيح أن رأي املراجعة الخاص بالفترة الحالية قد تم تعديله بسبب التأثيرات أو التأثيرات املحتملة لألمر الذي لم يتم عالجه

 أرقام الفترة الحالية واألرقام املقابلة لها.بين قارنة املعلى قابلية 

هل من الضروري إعادة عرض 

 أي معلومات؟

ن القوائم املالية الخاصة بالفترة الحالية عندما يوجد في القوائم املالية للفترات السابقة تحريف يلزم إبداء رأي متحفظ أو معارض بشأ

 جوهري:

 صدر بشأنه رأي غير معدل في السابق؛ 

  م بشأنه إفصاحات مناسبة.و قد 
ُ
 لم ُيعاد عرض األرقام املقابلة الخاصة به بشكل سليم أو لم ت

مراجعة أرقام الفترة السابقة 

 مكتب آخر من قبل

 على املراجع بموجب األنظمة/اللوائح اإلشارة إلى تقرير املراجع السابق وقرر املراجع إضافة هذه اإلشارة، ينص 
ً
إذا لم يكن محظورا

 خرى في تقريره على ما يلي:األ مور األ املراجع في فقرة 

 حقيقة أن القوائم املالية للفترة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق؛ 

  فأسباب ذلك التعديل؛نوع الر ،
ً
 أي الذي أبداه املراجع السابق، وإذا كان الرأي معدال

 .تاريخ ذلك التقرير 

عدم مراجعة أرقام الفترة 

 السابقة

 يتم النص في فقرة األمور األخرى ضمن تقرير املراجع على عدم مراجعة األرقام املقابلة.

يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بأن األرصدة االفتتاحية ال تحتوي على تحريفات ولكن هذا ال يعفي املراجع من متطلب الحصول على ما 

 جوهرية تؤثر على القوائم املالية للفترة الحالية. وفي حال اكتشاف تحريف جوهري، فإن األرقام املقابلة يلزم إعادة عرضها ويلزم تقديم

 .بذلك إفصاحات مناسبة

 ر ممكن، فيتم تعديل رأي املراجعة بخصوص أي أرقام مقابلة تم تضمينها.وإذا كان إعادة العرض أو اإلفصاح غي

وإذا كان املراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية، فإنه مطالب بموجب 

 القوائم املالية، حسب مقتض ى الحال. ( بإبداء رأي متحفظ، أو االمتناع عن إبداء رأي في705معيار املراجعة )

 القوائم املالية املقارنة  4 /25

  التقرير ذات الصلة. إعداد موضح فيما يلي مسؤوليات

 1-25/4الشكل 

 اإلجراءات 

بَدى بشأنها رأي  اإلشارة إلى كل فترة معروضة
ُ
 املراجعة.يشير رأي املراجع إلى كل فترة تم عرض قوائم مالية لها، ويحدد الفترة امل

أي تغييرات مطلوبة في الرأي 

 الذي سبق تقديمه

في حال اختالف رأي املراجع بشأن القوائم املالية للفترة السابقة عن الرأي الذي سبق إبداؤه، فيتم اإلفصاح عن األسباب األساسية 

 الختالف الرأي في فقرة األمور األخرى.
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مراجعة أرقام الفترة السابقة 

 من قبل مكتب آخر

عيد إصدار تقرير 
ُ
املراجع إضافة إلى إبداء الرأي بشأن القوائم املالية الخاصة بالفترة الحالية، يتم النص في فقرة األمور األخرى )إال إذا أ

 السابق مع القوائم املالية( على ما يلي:

 حقيقة أن القوائم املالية للفترة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق؛ 

 فأسباب ذلك التعديل؛نوع الرأي الذي أبد ،
ً
 اه املراجع السابق، وإذا كان الرأي معدال

 .تاريخ ذلك التقرير 

 بشأنها في السابق دو 
ً
ن وفي حال وجود تحريف جوهري يؤثر على القوائم املالية الخاصة بالفترة السابقة التي أصدر املراجع السابق تقريرا

 تعديل:

 ناسب وإلى املكلفين بالحوكمة؛يتم إبالغ التحريف إلى املستوى اإلداري امل 

 .تتم املطالبة بإطالع املراجع السابق على ذلك 

ابقة، وإذا تم تعديل القوائم املالية للفترة السابقة، ووافق املراجع السابق على إصدار تقرير جديد عن القوائم املالية املعدلة للفترة الس

 عن الفترة الحالية وحدها.قوم بالتقرير فإن املراجع ي

عدم مراجعة أرقام الفترة 

 السابقة

 يتم النص في فقرة األمور األخرى ضمن تقرير املراجع على عدم مراجعة األرقام املقابلة.

ولكن هذا ال يعفي املراجع من متطلب الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بأن األرصدة االفتتاحية ال تحتوي على تحريفات 

وائم املالية للفترة الحالية. وفي حال اكتشاف تحريف جوهري، فإن األرقام املقابلة يلزم إعادة عرضها ويلزم تقديم جوهرية تؤثر على الق

 .بذلك إفصاحات مناسبة

 وإذا كان إعادة العرض أو اإلفصاح غير ممكن، فيتم تعديل رأي املراجعة بخصوص أي أرقام مقابلة تم تضمينها.

على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية، فإنه مطالب بموجب وإذا كان املراجع غير قادر 

 ( بإبداء رأي متحفظ، أو االمتناع عن إبداء رأي في القوائم املالية، حسب مقتض ى الحال.705معيار املراجعة )

أن األرصدة االفتتاحية ال تحتوي على تثبت لة املراجعة املناسبة التي وإذا واجه املراجع صعوبة كبيرة في الحصول على ما يكفي من أد

 للمراجعة يلزم اإل 
ً
 رئيسا

ً
 أن هذا ُيعد أمرا

ً
بالغ تحريفات تؤثر بشكل جوهري على القوائم املالية للفترة الحالية، فقد يحدد املراجع أيضا

 ملعيار املراجعة )
ً
 (.701عنه وفقا
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 تقارير املراجع

 ( على األمثلة التوضيحية التالية لتقارير املراجع:710معيار املراجعة )يشتمل 

 (5)راجع: الفقرة أاألرقام املقابلة  -( 1املثال التوضيحي )

 من العوامل ذات الصلة املستخدمة في املثال التوضيحي ما يلي:

  باستخدام إطار عرض عادل. ملنشأة غير مدرجةمراجعة مجموعة كاملة من القوائم املالية 

  
ً
املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من  للمعايير الدولية للتقرير املاليتم إعداد القوائم املالية من قبل إدارة املنشأة وفقا

 الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )إطار ذو غرض عام(.

 عن راجع تضمن تقرير امل 
ً
 متحفظا

ً
، رأيا

ً
 .الفترة السابقة، وفق ما صدر سابقا

 األمر الذي نشأ عنه التعديل. لم يتم عالج 

  ،عد التأثيرات أو التأثيرات املحتملة لألمر على أرقام الفترة الحالية جوهرية
ُ
 على رأي املراجعت

ً
 بشأن أرقام الفترة الحالية. وتتطلب تعديال

 (5)راجع: الفقرة أاألرقام املقابلة  -( 2املثال التوضيحي )

 من العوامل ذات الصلة املستخدمة في املثال التوضيحي ما يلي:

  باستخدام إطار عرض عادل. ملنشأة غير مدرجةمراجعة مجموعة كاملة من القوائم املالية 

  
ً
املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من  الدولية للتقرير املاليللمعايير تم إعداد القوائم املالية من قبل إدارة املنشأة وفقا

 الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )إطار ذو غرض عام(.

  ،تضمن تقرير املراجع عن الفترة السابقة 
ً
 متحفظا

ً
، رأيا

ً
 .وفق ما صدر سابقا

 عنه التعديل.األمر الذي نشأ  لم يتم عالج 

  على رأي املراجع بسبب التأثيرات أو التأثيرات املحتملة لألمر غير جوهريةتعد التأثيرات أو التأثيرات املحتملة لألمر على أرقام الفترة الحالية 
ً
، إال أنها تتطلب تعديال

 ها.أرقام الفترة الحالية واألرقام املقابلة لبين قارنة املالذي لم يتم عالجه على قابلية 

 (7)راجع: الفقرة أاألرقام املقابلة  -( 3املثال التوضيحي )

 من العوامل ذات الصلة املستخدمة في املثال التوضيحي ما يلي:

  باستخدام إطار عرض عادل. ملنشأة غير مدرجةمراجعة مجموعة كاملة من القوائم املالية 

  
ً
املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من  للمعايير الدولية للتقرير املاليتم إعداد القوائم املالية من قبل إدارة املنشأة وفقا

 الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )إطار ذو غرض عام(.

 بواسطة مراجع سابقالقوائم املالية للفترة السابقة  وتمت مراجعة، تم عرض أرقام مقابلة. 

 بشأن األرقام املقابلة، وقد قرر املراجع القيام بذلك. السابقتقرير املراجع  من اإلشارة إلىاملراجع  أنظمة أو لوائح تمنع ال توجد 

 (9)راجع: الفقرة أ القوائم املالية املقارنة -( 4املثال التوضيحي )

 من العوامل ذات الصلة املستخدمة في املثال التوضيحي ما يلي:

 باستخدام إطار عرض عادل. ملنشأة غير مدرجةملة من القوائم املالية مراجعة مجموعة كا 

  
ً
املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من  للمعايير الدولية للتقرير املاليتم إعداد القوائم املالية من قبل إدارة املنشأة وفقا

 الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )إطار ذو غرض عام(.

  الحالية. والقوائم املالية للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة السنة التقرير عن كٍل من القوائم املالية للفترة الحاليةمطلوب من املراجع 

  ،تضمن تقرير املراجع عن الفترة السابقة.
ً
 متحفظا

ً
، رأيا

ً
 وفق ما صدر سابقا

 األمر الذي نشأ عنه التعديل. لم يتم عالج 

  عد التأثيرات أو التأثيرات املحتملة لألمر على أرقام الفترة الحالية
ُ
 رة السابقةجوهرية لكل من القوائم املالية للفترة الحالية والقوائم املالية للفتت

ً
، وتتطلب تعديال

 في رأي املراجع.
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