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( )الُمحدَّث(  600المعيار الدولي للمراجعة ) 
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المالية للمجموعات )بما في ذلك عمل مراجعي  

 مكونات المجموعة(
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 وعة: أمثلة لألحداث أو الظروف التي قد تنشأ عنها مخاطر للتحريف الجوهري في القوائم املالية للمجمامللحق الثالث

ث(  600ينبغي قراءة معيار املراجعة ) حدَّ
ُ
عمليات مراجعة القوائم املالية للمجموعات )بما في ذلك عمل مراجعي مكونات    -"اعتبارات خاصة  ( )امل

 إلى جنب مع معيار املراجعة )  املجموعة("
ً
 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة  (  200جنبا

ً
"األهداف العامة للمراجع املستقل والقيام باملراجعة وفقا

 . في اململكة العربية السعودية"

 

  



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  3 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 املقدمة 

 نطاق هذا املعيار 

املالية للمجموعات )مراجعة املجموعة(. ويتناول هذا املعيار اعتبارات خاصة تنطبق على  تنطبق املعايير الدولية للمراجعة على مراجعة القوائم   .1

في، تطبيق  مراجعة املجموعة، بما في ذلك عندما يتم إشراك مراجعي املكونات. واملتطلبات واإلرشادات الواردة في هذا املعيار تشير إلى، أو تتوسع  

ومعيار املراجعة    2(230ومعيار املراجعة )  1( )املحدث( 220جعة املجموعة، وبخاصة معيار املراجعة )معايير املراجعة األخرى ذات الصلة على مرا

 ( 2، أ1)راجع: الفقرتين أ 5(.330ومعيار املراجعة ) 4(2019( )املحدث في عام 315ومعيار املراجعة ) 3( 300)

ألكثر من منشأة أو وحدة عمل واحدة من خالل آلية التوحيد، كما هو موضح في الفقرة تشتمل القوائم املالية للمجموعة على معلومات مالية  .2

 إلطار التقرير املالي املنطب14
ً
ق، وإنما  )ك(. وال يقتصر مصطلح آلية التوحيد املستخدم في هذا املعيار على إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا

 إلى عرض القوائم املالية املجمعة،
ً
وإلى تجميع املعلومات املالية الخاصة باملنشآت أو وحدات العمل مثل الفروع أو األقسام. )راجع:   يشير أيضا

 ( 27، أ5أ–3الفقرات أ

 ملا هو موضح في معيار املراجعة )  .3
ً
   6( )املحدث(، 220وفقا

ً
فإن هذا املعيار، بعد تكييفه حسب الحاجة في ظل الظروف القائمة، قد يكون مفيدا

 في مرا
ً
 من مكتب آخر. وعلى سبيل املثال، قد يكون هذا أيضا

ً
جعة القوائم املالية بخالف مراجعة املجموعات عندما يضم فريق االرتباط أفرادا

لتنفيذ  أو  واملعدات  للعقارات واآلالت  مادي  أو إلجراء فحص  للمخزون  الفعلي  الجرد  لحضور  األفراد  مثل هؤالء  إشراك  عند   
ً
مفيدا املعيار 

 جعة في مركز للخدمة املشتركة في موقع بعيد.إجراءات املرا

 املجموعات واملكونات 

وعلى سبيل املثال، قد يتم تنظيم املجموعة حسب املنشآت النظامية أو غيرها )على سبيل املثال،   قد يتم تنظيم املجموعات بطرق متعددة. .4

االستثمارات التي يتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية(. وفي حاالت   منشأة أم وواحدة أو أكثر من املنشآت التابعة أو املشروعات املشتركة أو 

أخرى، قد يتم تنظيم املجموعة حسب املوقع الجغرافي، أو حسب الوحدات االقتصادية األخرى )بما في ذلك الفروع أو األقسام(، أو حسب 

املختلفة للتنظيم، مجتمعة، بلفظ "املنشآت أو وحدات العمل". )راجع:   الوظائف أو األنشطة التجارية. وفي هذا املعيار، ُيشار إلى هذه األشكال

 ( 6الفقرة أ 

 للتخطيط إلجراءات املراجعة وتنفيذها لالستجابة ملخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها في الق .5
ً
 مناسبا

ً
وائم  يحدد مراجع املجموعة منهجا

جموعة الحكم املنهي عند تحديد املكونات التي ستشهد تنفيذ أعمال املراجعة. ويستند هذا  املالية للمجموعة. ولهذا الغرض، يستخدم مراجع امل

، أو وجود مراكز للخ
ً
دمة التحديد إلى فهم مراجع املجموعة للمجموعة وبيئتها، وعوامل أخرى مثل القدرة على تنفيذ إجراءات املراجعة مركزيا

 ( 9أ–7شتركة. )راجع: الفقرات أاملشتركة، أو توفر نظم معلومات ورقابة داخلية م

 إشراك مراجعي املكونات

من الشريك املسؤول عن االرتباط التحقق من تخصيص أو توفير موارد كافية ومناسبة لفريق االرتباط   7( )املحدث(220يتطلب معيار املراجعة ) .6

من  في الوقت املناسب لتنفيذ االرتباط. وعند مراجعة املجموعات، قد يكون من بين هذه املوارد مراجعي املكونات. ولهذا يتطلب هذا املعيار  

 جعي املكونات، وتوقيت هذه املشاركة ومداها. مراجع املجموعة تحديد طبيعة مشاركة مرا

يتوفر   قد يقوم مراجع املجموعة بإشراك مراجعي املكونات بغية توفير املعلومات، أو تنفيذ أعمال املراجعة، للوفاء بمتطلبات هذا املعيار. وقد .7

وبيئاتها )بما في ذلك األنظمة واللوائح املحلية وممارسات  لدى مراجعي املكونات خبرة أكبر ومعرفة أعمق مما لدى مراجع املجموعة بشأن املكونات  

 
 إدارة الجودة ملراجعة القوائم املالية"( )املحدث( " 220معيار املراجعة ) 1
 أعمال املراجعة""توثيق ( 230معيار املراجعة ) 2
 "التخطيط ملراجعة القوائم املالية"( 300معيار املراجعة )  3
 "التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها"( 2019( )املحدث في عام 315معيار املراجعة ) 4
مة"( 330معيار املراجعة ) 5 قيَّ

ُ
 "استجابات املراجع للمخاطر امل

 1( )املحدث(، الفقرة أ220معيار املراجعة ) 6
 25( )املحدث(، الفقرة 220معيار املراجعة )  7



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  4 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

فقرتين العمل واللغة والثقافة(. وعليه، فإنه يمكن إشراك مراجعي املكونات في جميع مراحل مراجعة املجموعة، وهو ما يتم في الغالب. )راجع: ال

 (11، أ10أ

ويشمل خطر االكتشاف عند مراجعة املجموعة خطر أن مراجع   8تشاف. يعد خطر املراجعة دالة في مخاطر التحريف الجوهري وخطر االك .8

 في املعلومات املالية للمكون، وهذا التحريف قد يتسبب في حدوث تحريف جوهري في القوائم  
ً
أحد مكونات املجموعة قد ال يكتشف تحريفا

شاركة الكافية واملناسبة من جانب الشريك املسؤول عن ارتباط  املالية للمجموعة وقد ال يكتشفه مراجع املجموعة. ولهذا يتطلب هذا املعيار امل

بين مراجع املجموعة  املتبادل  املجموعة أو مراجع املجموعة، حسب مقتض ى الحال، في عمل مراجعي املكونات ويشدد على أهمية االتصال 

 األمور التي يأخذها مراجع املجموعة في  
ً
الحسبان عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى توجيهه ملراجعي ومراجعي املكونات. ويوضح هذا املعيار أيضا

 ( 13، أ12املكونات وإشرافه عليهم وفحصه لعملهم. )راجع: الفقرتين أ

 نزعة الشك املنهي

9. ( املراجعة  ملعيار   
ً
ومطالب   9(، 200وفقا املنهي،  الشك  بنزعة  التحلي  مع  وتنفيذها  املجموعة  ملراجعة  بالتخطيط  مطالب  االرتباط  فريق  فإن 

خالل    بممارسة الحكم املنهي. وقد يتم إبداء املمارسة املناسبة لنزعة الشك املنهي من خالل تصرفات فريق االرتباط واتصاالته، بما في ذلك من

ضو في فريق االرتباط لنزعة الشك املنهي طوال مراجعة املجموعة. وقد تشتمل هذه التصرفات واالتصاالت التشديد على أهمية ممارسة كل ع

 ( 18أ –14على خطوات خاصة للتخفيف من املعوقات التي قد تقوض املمارسة املناسبة لنزعة الشك املنهي. )راجع: الفقرات أ

 التدرج

املراد هو تطبيق    ومع ذلك، فإنبمراجعة املجموعات، بغض النظر عن حجمها أو مدى تعقيدها.  يستهدف هذا املعيار جميع االرتباطات الخاصة   . 10

يتولى مراجع املجموعة مراجعة  متطلبات هذا املعيار في سياق الطبيعة الخاصة بمراجعة كل مجموعة وظروفها. وعلى سبيل املثال، عندما 

بالكامل، فإن بعض متطلبات هذا املعيار ال تك ون ذات صلة ألنها مشروطة بمشاركة مراجعي املكونات. وقد تكون هذه هي الحال  املجموعة 

 على تنفيذ اإلجراءات في املكونات دون إشراك مر 
ً
 على تنفيذ إجراءات املراجعة بشكل مركزي أو قادرا

ً
اجعي  عندما يكون مراجع املجموعة قادرا

 اإلرشادات الواردة في الفقرتين 
ً
 عند تطبيق هذا املعيار في هذه الظروف.  120وأ 119أاملكونات. وقد تفيد أيضا

 مسؤوليات الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة ومراجع املجموعة 

ستخدم ع . 11
ُ
ساَءل، عن االلتزام بمتطلبات هذا املعيار. وت

ُ
بارة يظل الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة هو املسؤول النهائي، ومن ثّم فهو امل

املسؤول عن ارتباط املجموعة تحمل املسؤولية عن..." أو "يجب على مراجع املجموعة تحمل املسؤولية عن..." فيما يخص   "يجب على الشريك

ات أو تلك املتطلبات التي ُيسمح فيها للشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة أو مراجع املجموعة، على الترتيب، بإسناد تصميم أو تنفيذ اإلجراء

ت إلى أعضاء فريق االرتباط اآلخرين الذين يحظون باملهارات املالئمة أو الخبرات املناسبة، بمن فيهم مراجعي املكونات. وفيما املهام أو التصرفا

يخص املتطلبات األخرى، يهدف هذا املعيار صراحة إلى وفاء الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة أو مراجع املجموعة، حسب مقتض ى الحال،  

سؤولية ويجوز للشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة أو مراجع املجموعة الحصول على املعلومات من املكتب أو من األعضاء  باملتطلب أو امل

 ( 29اآلخرين في فريق االرتباط. )راجع: الفقرة أ

 تاريخ السريان 

 أو بعد ذلك التاريخ. 2023ديسمبر  15للفترات التي تبدأ في يسري هذا املعيار على ارتباطات مراجعة القوائم املالية الخاصة باملجموعات  . 12

 األهداف 

 تتمثل أهداف املراجع فيما يلي: . 13

فيما يخص قبول ارتباط مراجعة املجموعة واالستمرار فيه، تحديد ما إذا كان من املمكن بدرجة معقولة توقع الحصول على ما يكفي  )أ(

 لتكوين رأي بشأن القوائم املالية للمجموعة؛ من أدلة املراجعة املناسبة لتوفير أساس

 
 للمعايير الدولية للمراجعة" ( 200معيار املراجعة ) 8

ً
 34، الفقرة أ"األهداف العامة للمراجع املستقل والقيام باملراجعة وفقا

 16و 15(، الفقرتان 200معيار املراجعة ) 9



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  5 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها في القوائم املالية للمجموعة، سواًء كانت بسبب غٍش أو خطأ، والتخطيط إلجراءات  )ب(

 املراجعة اإلضافية وتنفيذها لالستجابة على نحو مناسب لتلك املخاطر التي تم تقييمها؛

ة الكافية واملناسبة في عمل مراجعي املكونات طوال مراجعة املجموعة، بما في ذلك االتصال معهم بوضوح بشأن نطاق عملهم املشارك )ج(

 وتوقيته، وتقويم نتائج ذلك العمل؛

في ذلك فيما يتصل   تقويم ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة من إجراءات املراجعة التي تم تنفيذها، بما )د( 

 بالعمل الذي نفذه مراجعو املكونات، كأساس لتكوين رأي بشأن القوائم املالية للمجموعة. 

 التعريفات 

 ألغراض معايير املراجعة، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه:  . 14

املكتشفة األهمية النسبية للقوائم املالية ككل. )راجع: الفقرة  خطر التجميع: احتمال أن يتجاوز مجموع التحريفات غير املصححة وغير   )أ(

 ( 19أ

املكون: منشأة أو وحدة عمل أو وظيفة أو نشاط تجاري، أو مزيج مما سبق، يحدده مراجع املجموعة ألغراض التخطيط إلجراءات  )ب(

 ( 20املراجعة وتنفيذها أثناء مراجعة املجموعة. )راجع: الفقرة أ

 من فريق  مراجع املكو  )ج(
ً
ن: مراجع ينفذ أعمال املراجعة فيما يتعلق بأحد املكونات ألغراض مراجعة املجموعة. وُيعد مراجع املكون جزءا

 ( 23أ–21عند مراجعة املجموعة. )راجع: الفقرات أ 10االرتباط

 ( 24إدارة املكون: اإلدارة املسؤولة عن املكون. )راجع: الفقرة أ )د( 

فيذ في املكونات: مبلغ يقوم مراجع املجموعة بتعيينه لتخفيض خطر التجميع إلى مستوى منخفض بدرجة مناسبة  األهمية النسبية للتن )ه( 

 ألغراض التخطيط إلجراءات املراجعة وتنفيذها فيما يتعلق باملكونات.

َعد لها القوائم املالية للمجموعة.  )و(
ُ
ِعدة للتقرير، امل

ُ
 املجموعة: املنشأة امل

 وعة: مراجعة القوائم املالية للمجموعة. مراجعة املجم )ز(

مراجع املجموعة: الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة وأعضاء فريق االرتباط بخالف مراجعي املكونات. ويتولى مراجع املجموعة  )ح(

 املسؤولية عّما يلي: 

 تحديد االستراتيجية العامة ملراجعة املجموعة وخطة مراجعة املجموعة؛ (1)

 مراجعي املكونات واإلشراف عليهم وفحص عملهم؛ توجيه (2)

 تقويم االستنتاجات املستنبطة من أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها كأساس لتكوين رأي بشأن القوائم املالية للمجموعة.  (3)

 رأي مراجعة املجموعة: رأي املراجعة في القوائم املالية للمجموعة.  )ط( 

الذي يتولى املسؤولية عن مراجعة املجموعة. )راجع: الفقرة   11ارتباط املجموعة: الشريك املسؤول عن االرتباطالشريك املسؤول عن   )ي(

 ( 25أ

القوائم املالية للمجموعة: قوائم مالية تشتمل على املعلومات املالية ألكثر من منشأة أو وحدة عمل واحدة من خالل آلية التوحيد.   )ك(

 ( 28أ–26آلية التوحيد: )راجع: الفقرات أ وألغراض هذا املعيار، تشمل

 
 )د( 12( )املحدث(، الفقرة 220معيار املراجعة ) 10
 )أ(12( )املحدث(، الفقرة 220راجعة )معيار امل 11
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 أو  ()التوحيد أو طريقة حقوق امللكية في املحاسبة؛ (1)

عرض املعلومات املالية، الخاصة بمنشآت أو وحدات عمل ليست لها منشأة أّم ولكنها تقع تحت نفس السيطرة أو نفس اإلدارة،  (2)

عة؛ أو  في قوائم مالية ُمجمَّ

 املالية ملنشآت أو وحدات عمل مثل الفروع أو األقسام. تجميع املعلومات (3)

 إدارة املجموعة: اإلدارة املسؤولة عن إعداد القوائم املالية للمجموعة.  )ل(

فيما يتعلق بالقوائم املالية للمجموعة ككل، على النحو الذي يحدده   12األهمية النسبية للتنفيذ في املجموعة: األهمية النسبية للتنفيذ )م( 

 مراجع املجموعة.

 اإلشارة في هذا املعيار إلى "إطار التقرير املالي املنطبق" تعني إطار التقرير املالي الذي ينطبق على القوائم املالية للمجموعة.  . 15

 املتطلبات 

 وتحقيقها عند مراجعة املجموعة مسؤوليات القيادة عن إدارة الجودة 

يتعين على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة تحمل املسؤولية العامة عن إدارة الجودة   13( )املحدث(، 220عند تطبيق معيار املراجعة ) . 16

 ( 30، أ29: الفقرتين أوتحقيقها في ارتباط مراجعة املجموعة. وفي سبيل ذلك، يجب على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة: )راجع

د على السلوك املأمول من أعضاء فريق االرتباط. )راجع: الفقرة أ )أ(  ( 31تحمل املسؤولية عن توفير بيئة الرتباط مراجعة املجموعة تشّدِ

األساس لتحديد  املشاركة بصورة كافية ومناسبة طوال ارتباط مراجعة املجموعة، بما في ذلك في عمل مراجعي املكونات، بما يوفر له   )ب(

 مناسبة األحكام املهمة التي تم اتخاذها واالستنتاجات التي تم التوصل إليها، في ضوء طبيعة ارتباط مراجعة املجموعة وظروفه. 

 القبول واالستمرار 

ا كان من املمكن بدرجة قبل قبول ارتباط مراجعة املجموعة أو االستمرار فيه، يجب على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة تحديد ما إذ . 17

 معقولة توقع الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتوفير أساس لتكوين رأي بشأن القوائم املالية للمجموعة. )راجع: الفقرات

 ( 35أ –32أ

أنه ال يمكن الحصول على ما يكفي  إذا استنتج الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة، بعد قبول ارتباط مراجعة املجموعة أو االستمرار فيه، . 18

 ( 36من أدلة املراجعة املناسبة، فيجب عليه النظر في التأثيرات املحتملة لذلك على مراجعة املجموعة. )راجع: الفقرة أ

 شروط االرتباط 

تقر وتفهم مسؤوليتها عن تزويد يجب على مراجع املجموعة الحصول على موافقة إدارة املجموعة بأنها    14(،210عند تطبيق معيار املراجعة ) . 19

 ( 37فريق االرتباط بما يلي: )راجع: الفقرة أ 

مثل  )أ( للمجموعة  املالية  القوائم  بإعداد  ذات صلة  تكون  والتي  بها  دراية  على  املجموعة  إدارة  تكون  التي  املعلومات  إلى جميع  الوصول 

 السجالت والوثائق وغيرها؛

 يطلبها فريق االرتباط من إدارة املجموعة أو إدارات املكونات لغرض مراجعة املجموعة؛املعلومات اإلضافية التي قد  )ب(

 الوصول غير املقيد إلى أي أشخاص داخل املجموعة يرى فريق االرتباط أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة للمراجعة. )ج(

 
  طريقة التوحيد التناسبي من املعايير  ورد في النص األصلي للمعيار الدولي اإلشارة لطريقة التوحيد التناسبي كأحد طرق املحاسبة عن مكونات املجموعة. وحيث أنه قد تم إلغاء

ملحاسبة عن الحصص في املشروعات املشتركة، فقد تم استبعاد هذه الطريقة من املعيار املعتمد في اململكة العربية  الدولية للتقرير املالي وحل مكانها طريقة حقوق امللكية عند ا

 السعودية.
 11و 9، الفقرتان "األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ املراجعة"( 320معيار املراجعة ) 12
 13( )املحدث(، الفقرة 220معيار املراجعة ) 13
 )ب( 8)ب( و6، الفقرتان "االتفاق على شروط ارتباطات املراجعة" ( 210معيار املراجعة ) 14
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 أو األفراد القيود الخارجة عن سيطرة إدارة املجموعة على الوصول إلى املعلومات

غير إذا استنتج الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة أن إدارة املجموعة ال تستطيع تزويد فريق االرتباط بالوصول إلى املعلومات أو الوصول   . 20

جموعة النظر  املقيد إلى األشخاص داخل املجموعة بسبب قيود خارجة عن سيطرة إدارة املجموعة، فيجب على الشريك املسؤول عن ارتباط امل

 (46أ –38في التأثيرات املحتملة لذلك على مراجعة املجموعة. )راجع: الفقرات أ

 القيود املفروضة من جانب إدارة املجموعة على الوصول إلى املعلومات أو األفراد

 (46أ –43إذا استنتج الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة: )راجع: الفقرات أ . 21

 املمكن أن يحصل مراجع املجموعة على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بسبب قيود مفروضة من جانب إدارة املجموعة؛ أنه من غير   )أ(

 أن التأثير املحتمل لهذا القيد سيؤدي إلى االمتناع عن إبداء الرأي في القوائم املالية للمجموعة،  )ب(

 فيجب على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة إّما: 

في حالة االرتباط املتكرر، متى كان االنسحاب   (1) في حالة االرتباط ألول مرة، أو االنسحاب من االرتباط،  عدم قبول االرتباط، 

 بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة؛ أو 
ً
 ممكنا

ق (2) للمجموعة  املالية  القوائم  مراجعة  بعد  للمجموعة،  املالية  القوائم  في  الرأي  إبداء  تحظر االمتناع عن  عندما  اإلمكان،  در 

 األنظمة أو اللوائح على املراجع رفض االرتباط أو عندما يكون االنسحاب من االرتباط غير ممكن ألي سبب آخر.

 االستراتيجية العامة ملراجعة املجموعة وخطة مراجعة املجموعة 

22 . ( املراجعة  معيار  تطبيق  املجموعة،    15(،300عند  ملراجعة  وخطة  املجموعة  ملراجعة  عامة  استراتيجية  تحديد  املجموعة  مراجع  على  يجب 

 ( 50أ–47وتحديثهما عند اللزوم. وفي سبيل ذلك، يجب على مراجع املجموعة تحديد ما يلي: )راجع: الفقرات أ

 ( 51املكونات التي ستشهد تنفيذ أعمال املراجعة؛ )راجع: الفقرة أ  )أ(

ارد الالزمة لتنفيذ ارتباط مراجعة املجموعة، بما في ذلك طبيعة مشاركة مراجعي املكونات، وتوقيت تلك املشاركة ومداها. )راجع:  املو  )ب(

 ( 56أ –52الفقرات أ

 اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات

يك املسؤول عن ارتباط املجموعة تقويم ما إذا  عند تحديد االستراتيجية العامة ملراجعة املجموعة وخطة مراجعة املجموعة، يجب على الشر  . 23

 (57كان مراجع املجموعة سيستطيع املشاركة بصورة كافية ومناسبة في عمل مراجع املكون. )راجع: الفقرة أ

ذلك ما إذا كان سيقوم  ، يجب على مراجع املجموعة مطالبة مراجع املكون بتأكيد تعاونه معه، بما في  23أثناء التقويم املنصوص عليه في الفقرة   . 24

 ( 58بتنفيذ العمل الذي سيطلبه منه. )راجع: الفقرة أ 

 املتطلبات املسلكية ذات الصلة، بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل 

فقرات يجب على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة تحمل املسؤولية عّما يلي: )راجع: ال  16( )املحدث(، 220عند تطبيق معيار املراجعة ) . 25

 ( 87، أ60، أ59أ

 إحاطة مراجعي املكونات باملتطلبات املسلكية ذات الصلة املنطبقة في ضوء طبيعة ارتباط مراجعة املجموعة وظروفه؛ )أ(

وسيلتزمون  التأكد مما إذا كان مراجعو املكونات يفهمون املتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنطبق على ارتباط مراجعة املجموعة،   )ب(

 بها، بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل.

 
 أ10-7(، الفقرات 300معيار املراجعة ) 15
 17( )املحدث(، الفقرة 220معيار املراجعة )  16
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 موارد االرتباط

 ( 68أ –61يجب على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة: )راجع: الفقرات أ  17( )املحدث(،220عند تطبيق معيار املراجعة ) . 26

الوقت الكافي، لتنفيذ إجراءات املراجعة املسندة    التحقق من أن مراجعي املكونات يحظون بالكفاءات والقدرات املناسبة، بما في ذلك )أ(

 إليهم في املكون؛ 

في حال قيام املكتب الخاص بمراجع املجموعة بتوفير معلومات عن نتائج آلية املتابعة والتصحيح أو التقصيات الخارجية فيما يتعلق  )ب(

امل للشريك  أخرى  طريقة  بأية  املعلومات  تلك  توفر  حال  في  أو  املكون  هذه  بمراجع  مدى صلة  تحديد  املجموعة،  ارتباط  عن  سؤول 

 )أ( الذي يقوم به مراجع املجموعة. 26املعلومات بالتحقق املنصوص عليه في الفقرة  

تنفيذه في املكون دون إشراك   . 27 يجب على مراجع املجموعة الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بالعمل الذي سيتم 

 كون في الحاالت اآلتية:مراجع امل

املتعلقة  )أ( تلك  فيها  بما  املجموعة،  مراجعة  ارتباط  على  تنطبق  التي  الصلة  ذات  املسلكية  باملتطلبات  املكون  مراجع  يلتزم  لم  إذا 

 ( 70، أ 69أو )راجع: الفقرتين أ 18باالستقالل؛ 

ية بشأن  )ب(  ( 71. )راجع: الفقرة أ26– 23األمور الواردة في الفقرات إذا كانت لدى الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة مخاوف جّدِ

 تنفيذ االرتباط

يجب على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة تحمل املسؤولية عن طبيعة وتوقيت ومدى   19( )املحدث(،220عند تطبيق معيار املراجعة ) . 28

 ( 77أ –72توجيه مراجعي املكونات واإلشراف عليهم وفحص عملهم، مع مراعاة ما يلي: )راجع: الفقرات أ

همة التي تم التعرف املجاالت التي ترتفع فيها مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها في القوائم املالية   )أ(
ُ
للمجموعة، أو املخاطر امل

 ملعيار املراجعة )
ً
 (؛ 2019( )املحدث في عام 315عليها وفقا

 املجاالت التي تنطوي على أحكام مهمة أثناء مراجعة القوائم املالية للمجموعة.  )ب(

 االتصاالت مع مراجعي املكونات 

ونات إلبالغهم بمسؤوليات كل منهم وبما يتوقعه منهم، بما في ذلك توقعه بحدوث االتصاالت يجب على مراجع املجموعة االتصال مع مراجعي املك . 29

 ( 87أ–78بينه وبينهم في األوقات املناسبة طوال مراجعة املجموعة. )راجع: الفقرات أ

 فهم املجموعة وبيئتها وإطار التقرير املالي املنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة

يجب على مراجع املجموعة تحمل املسؤولية عن التوصل إلى فهم ملا يلي: )راجع:   20(، 2019( )املحدث في عام  315معيار املراجعة )  عند تطبيق . 30

 ( 92أ –88الفقرات أ

 ( 95أ –93املجموعة وبيئتها، بما في ذلك: )راجع: الفقرات أ )أ(

 الهيكل التنظيمي للمجموعة ونموذج عملها، بما في ذلك:  (1)

 قع التي تزاول فيها املجموعة عملياتها أو أنشطتها؛ املوا أ.

 طبيعة عمليات املجموعة أو أنشطتها ومدى تشابهها عبر املجموعة؛  ب.

 مدى دمج استخدام تقنية املعلومات في نموذج عمل املجموعة؛ ج. 
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 العوامل التنظيمية التي تؤثر على املنشآت ووحدات العمل في املجموعة؛  (2)

 لتقييم األداء املالي للمنشآت أو وحدات العمل؛  (3)
ً
 وخارجيا

ً
 التدابير املستخدمة داخليا

 إطار التقرير املالي املنطبق واتساق السياسات واملمارسات املحاسبية عبر املجموعة؛ )ب(

 نظام الرقابة الداخلية للمجموعة، بما في ذلك:  )ج(

 (102، أ99أ–96فيها؛ )راجع: الفقرات أطبيعة أدوات الرقابة ومدى التشارك  (1)

ما إذا كانت املجموعة تطبق األنشطة ذات الصلة بإعداد التقرير املالي بشكل مركزي، وكيفية القيام بذلك حال حدوثه؛ )راجع:  (2)

 ( 102أ–100الفقرات أ

 ، وتعديالت التوحيد؛ آلية التوحيد التي تستخدمها املجموعة، بما في ذلك آليات التوحيد الفرعية، إن وجدت (3)

كيفية قيام إدارة املجموعة بإبالغ إدارات املنشآت أو وحدات العمل باألمور املهمة التي تدعم إعداد القوائم املالية للمجموعة  (4)

وعة.  ومسؤوليات إعداد التقرير املالي ذات العالقة في نظام املعلومات واملكونات األخرى لنظام الرقابة الداخلية الخاص باملجم

 ( 105أ–103)راجع: الفقرات أ

 اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات

 ( 106يجب على مراجع املجموعة إبالغ مراجعي املكونات في الوقت املناسب بما يلي: )راجع: الفقرة أ . 31

 خاطر ألغراض مراجعة املجموعة؛األمور التي يحدد مراجع املجموعة أنها ذات صلة بتصميم أو تنفيذ مراجع املكون إلجراءات تقييم امل )أ(

العالقات أو املعامالت مع األطراف ذات العالقة التي حددتها إدارة املجموعة، وأي أطراف أخرى    21(،550عند تطبيق معيار املراجعة ) )ب(

عد ذات صلة بعمل مراجع املكون؛ )راجع: الفقرة أ
ُ
 ( 107ذات عالقة يكون مراجع املجموعة على دراية بها، والتي ت

األحداث أو الظروف التي حددتها إدارة املجموعة أو التي حددها مراجع املجموعة التي قد تثير    22(،570عند تطبيق معيار املراجعة ) )ج(

عد ذات صلة بعمل مراجع املكون.
ُ
 كبيرة حول قدرة املجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة والتي ت

ً
 شكوكا

 مراجعي املكونات بإبالغه في الوقت املناسب بما يلي:يجب على مراجع املجموعة مطالبة  . 32

األمور املتعلقة باملعلومات املالية للمكون التي يحدد مراجع املكون أنها ذات صلة بالتعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها في   )أ(

 القوائم املالية للمجموعة، سواًء بسبب الغش أو الخطأ؛

 (107ت العالقة التي لم تقم إدارة املجموعة أو مراجع املجموعة بتحديدها في السابق؛ )راجع: الفقرة أ العالقات مع األطراف ذا )ب(

 كبيرة حول قدرة املجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. )ج(
ً
 أي أحداث أو ظروف يحددها مراجع املكون قد تثير شكوكا

 التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها 

، يجب على مراجع املجموعة تحمل  30وبناًء على الفهم املتوصل إليه في الفقرة    23(،2019( )املحدث في عام  315تطبيق معيار املراجعة )عند   . 33

لفقرات املسؤولية عن التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها في القوائم املالية للمجموعة، بما فيها ما يتعلق بآلية التوحيد. )راجع: ا

 ( 113أ–108أ

 اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات

يجب على مراجع املجموعة تقويم ما إذا كانت أدلة املراجعة التي تم الحصول   24(، 2019( )املحدث في عام  315عند تطبيق معيار املراجعة ) . 34
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ً
 مناسبا

ً
للتعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها في  عليها من إجراءات تقييم املخاطر التي نفذها هو ومراجعو املكونات توفر أساسا

 ( 115، أ114القوائم املالية للمجموعة. )راجع: الفقرتين أ

 األهمية النسبية

وعندما تكون فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات الواردة في    26(،450ومعيار املراجعة )  25( 320عند تطبيق معيار املراجعة ) . 35

امل للمجموعة  القوائم  املراجعة   منقسمةالية  التخطيط إلجراءات  يلي ألغراض  ما  تحديد  املجموعة  مراجع  على  يجب  مختلفة،  مكونات  عبر 

 وتنفيذها:

األهمية النسبية للتنفيذ في املكونات. ولغرض مواجهة خطر التجميع، يجب أن يكون هذا املبلغ أقل من األهمية النسبية للتنفيذ في  )أ(

 (120أ –116اجع: الفقرات أاملجموعة. )ر 

  الحد الذي إذا تخطته التحريفات التي تم التعرف عليها في املعلومات املالية للمكون فيجب اإلبالغ عنها إلى مراجع املجموعة. وال يجوز  )ب(

 بشكل واضح للقوائم املالية للمجموعة. )راجع: الفقرة 
ً
 (121أأن يتجاوز هذا الحد املبلغ الذي يعتبر تافها

 اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات

 للفقرة   . 36
ً
 ( 123، أ122. )راجع: الفقرتين أ35يجب على مراجع املجموعة إبالغ مراجع املكون باملبالغ املحددة وفقا

 االستجابة ملخاطر التحريف الجوهري املقّيمة

يجب على مراجع املجموعة تحمل املسؤولية عن طبيعة إجراءات املراجعة اإلضافية التي سيتم تنفيذها،  27(، 330عند تطبيق معيار املراجعة ) . 37

املكونات    وتوقيتها ومداها، بما في ذلك تحديد املكونات التي ستشهد تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية وطبيعة األعمال التي سيتم تنفيذها في تلك

 ( 139أ–124رات أوتوقيتها ومداها. )راجع: الفق

 آلية التوحيد 

يجب على مراجع املجموعة تحمل املسؤولية عن تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها لالستجابة ملخاطر التحريف الجوهري التي تم   . 38

 ( 140تقييمها في القوائم املالية للمجموعة التي نشأت عن آلية التوحيد. ويجب أن يشمل هذا: )راجع: الفقرة أ

 ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق )أ(
ً
، تقويم ما إذا كان قد تم تضمين جميع املنشآت ووحدات العمل في القوائم املالية للمجموعة وفقا

 ولغرض تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها على آليات التوحيد الفرعية عند االقتضاء؛ 

 ( 141إعادة التصنيف الخاصة بالتوحيد، ومدى اكتمالها ودقتها؛ )راجع: الفقرة أ تقويم مدى مناسبة التعديالت وعمليات )ب(

 تقويم ما إذا كانت اجتهادات اإلدارة أثناء آلية التوحيد تنشأ عنها مؤشرات على احتمال تحيز اإلدارة؛  )ج(

 وحيد. االستجابة ملخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش التي تم تقييمها الناشئة عن آلية الت )د( 

 لنفس السياسات املحاسبية املطبقة على القوائم املالية للمجموعة، فيج . 39
ً
ب على  في حال عدم إعداد املعلومات املالية ملنشأة أو وحدة عمل وفقا

 للمجموعة وعرضها. مراجع املجموعة تقويم ما إذا كان قد تم تعديل تلك املعلومات املالية بشكل مناسب ألغراض إعداد القوائم املالية 

تلك الخاصة باملجمو  . 40 نهاية فترة تقريرها املالي عن  املالية ملنشأة أو وحدة عمل تختلف  للمجموعة املعلومات  املالية  القوائم  عة،  إذا تضمنت 

 إلطار التقرير  فيجب على مراجع املجموعة تحمل املسؤولية عن تقويم ما إذا كان قد تم إجراء تعديالت مناسبة على تلك املعلومات امل
ً
الية وفقا

 املالي املنطبق. 
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 اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات

عندما يقوم مراجع املجموعة بإشراك مراجعي املكونات في تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية أو تنفيذها، فإنه يجب عليه االتصال بمراجع  . 41

جع املكون أنها ذات صلة بتصميم االستجابات ملخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها  املكون بشأن األمور التي يحدد مراجع املجموعة أو مرا

 في القوائم املالية للمجموعة.

م التعرف فيما يخص املجاالت التي ترتفع فيها مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها في القوائم املالية للمجموعة، أو املخاطر املهمة التي ت . 42

 ملعيار املراجعة )عليها وفق
ً
(، التي يحدد مراجع املكون بشأنها إجراءات املراجعة اإلضافية التي سيتم تنفيذها، يجب  2019( )املحدث في عام  315ا

 ( 142على مراجع املجموعة تقويم مدى مناسبة تصميم تلك اإلجراءات وتنفيذها. )راجع: الفقرة أ

املرا . 43 إجراءات  املكونات  مراجعو  ينفذ  مراجع عندما  على  يجب  الفرعية،  التوحيد  آليات  على  ذلك  في  بما  التوحيد،  آلية  على  اإلضافية  جعة 

 ( 143املجموعة تحديد طبيعة ومدى توجيهه ملراجعي املكونات وإشرافه عليهم وفحصه لعملهم. )راجع: الفقرة أ

في . 44 املحددة  املالية  املعلومات  كانت  إذا  التحقق مما  املجموعة  مراجع  على  الفقرة    يجب  )انظر  املكون  مراجع  من  يرد  الذي  هي  45التبليغ  )أ(( 

 املعلومات املالية التي تم تضمينها في القوائم املالية للمجموعة. 

 تقويم التبليغات التي ترد من مراجع املكون ومدى كفاية عمله

تنتاجه بشأن مراجعة املجموعة. ويجب أن يتضمن ذلك  يجب على مراجع املجموعة مطالبة مراجعي املكونات بإبالغه باألمور ذات الصلة باس . 45

 ( 144اإلبالغ ما يلي: )راجع: الفقرة أ

لب من مراجع املكون تنفيذ إجراءات املراجعة عليها؛ )أ(
ُ
 تحديد املعلومات املالية التي ط

 ما إذا كان مراجع املكون قد نفذ العمل الذي طلبه منه مراجع املجموعة؛ )ب(

جع املكون قد التزم باملتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنطبق على ارتباط مراجعة املجموعة، بما فيها تلك املتعلقة  ما إذا كان مرا )ج(

 باالستقالل؛ 

 املعلومات املتعلقة بحاالت عدم االلتزام باألنظمة أو اللوائح؛  )د( 

التي تعرف عليها مراجع املكون والتي تتجاوز الحد الذي قام مراجع التحريفات املصححة وغير املصححة في املعلومات املالية للمكون   )ه( 

 للفقرة 
ً
 (145؛ )راجع: الفقرة أ 36املجموعة باإلبالغ به وفقا

 املؤشرات على احتمال تحيز اإلدارة؛ )و(

 تنفيذها؛ توضيح ألي أوجه قصور في نظام الرقابة الداخلية تم التعرف عليها من خالل إجراءات املراجعة التي تم  )ز(

 مهمة في نظام الرقابة الداخلية للمجمو  )ح(
ً
عة  حاالت الغش، أو شبهة الغش، التي تتورط فيها إدارة املكون، أو املوظفون الذين يتولون أدوارا

 لدى املكون، أو غيرهم، عندما يكون الغش قد أدى إلى تحريف جوهري في املعلومات املالية للمكون؛

 التي قام مراجع املكون بإبالغها، أو التي يتوقع أن يقوم بإبالغها، إلى إدارة املكون أو املكلفين بالحوكمة في املكون؛األمور األخرى املهمة  )ط( 

أي أمور أخرى قد تكون ذات صلة بمراجعة املجموعة، أو يحدد مراجع املكون أنه من املناسب لفت انتباه مراجع املجموعة إليها، بما  )ي(

 االستثناءات التي تم ذكرها في اإلفادات املكتوبة التي طلبها مراجع املكون من إدارة املكون؛في ذلك 

 ( 146النتائج أو االستنتاجات العامة ملراجع املكون. )راجع: الفقرة أ )ك(

 يجب على مراجع املجموعة: . 46

 للفقرة  مناقشة األمور املهمة الناشئة عن االتصاالت مع مراجع املكون، بما في ذ )أ(
ً
، مع مراجع املكون أو 45لك التبليغات التي تتم وفقا

 إدارة املكون أو إدارة املجموعة، حسب مقتض ى الحال؛

بأغراض مراجع   )ب( بأغراض مراجع املجموعة. وفي حال عدم وفاء تلك االتصاالت  إذا كانت االتصاالت مع مراجع املكون تفي  تقويم ما 

 ( 147وعة النظر في اآلثار املترتبة على ذلك فيما يتعلق بمراجعة املجموعة. )راجع: الفقرة أاملجموعة، فيجب على مراجع املجم
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يجب على مراجع املجموعة تحديد ما إذا كان من الضروري فحص املزيد من توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات، ومدى تلك   . 47

 ( 149، أ148املجموعة النظر فيما يلي: )راجع: الفقرتين أ الضرورة. وفي سبيل هذا التحديد، يجب على مراجع

 طبيعة العمل الذي نفذه مراجع املكون وتوقيته ومداه؛ )أ(

 للفقرة  )ب(
ً
 )أ(؛ 26كفاءة مراجع املكون وقدراته التي تم التحقق منها وفقا

 التوجيه املقدم ملراجع املكون واإلشراف عليه وفحص عمله.  )ج(

ع املجموعة أن عمل مراجع املكون ال يفي بأغراض مراجع املجموعة، فيجب على مراجع املجموعة تحديد إجراءات املراجعة إذا استنتج مراج . 48

 الزائدة التي سيتم تنفيذها، وما إذا كان الذي سيقوم بتنفيذها مراجع املكون أو مراجع املجموعة. 

 األحداث الالحقة 

على مراجع املجموعة تحمل املسؤولية عن تنفيذ إجراءات تهدف إلى التعرف على األحداث التي قد    يجب  28(،560عند تطبيق معيار املراجعة ) . 49

بتنفيذ تلك اإلجراءات.  في ذلك حسب مقتض ى الحال مطالبة مراجعي املكونات  بما  للمجموعة،  املالية  القوائم  في   
ً
 أو إفصاحا

ً
  تتطلب تعديال

 (150)راجع: الفقرة أ 

 جعي املكوناتاعتبارات عند إشراك مرا

 في القوائ  . 50
ً
 أو إفصاحا

ً
م  يجب على مراجع املجموعة مطالبة مراجعي املكونات بإبالغه إذا أصبحوا على دراية بأحداث الحقة قد تتطلب تعديال

 (150املالية للمجموعة. )راجع: الفقرة أ

 تقويم مدى كفاية ومناسبة أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها 

يجب على مراجع املجموعة تقويم ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة من   29(،330تطبيق معيار املراجعة )عند  . 51

الخاص بمراجعة املجموعة. للرأي  التي نفذها مراجعو املكونات، لتوفير أساس  في ذلك من األعمال  بما  تنفيذها،  التي تم    إجراءات املراجعة 

 ( 155أ–151الفقرات أ )راجع:

يجب على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة تقويم التأثير الذي يلحق برأي مراجعة املجموعة بسبب أي تحريفات غير مصححة )تعرف  . 52

ناسبة. )راجع: الفقرة  عليها مراجع املجموعة أو أبلغ عنها مراجعو املكونات( وأي حاالت لم يمكن فيها الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة امل

 ( 156أ

 تقرير املراجع 

رة. وإذا  ال يجوز أن يشير تقرير املراجع عن القوائم املالية للمجموعة إلى مراجعي املكونات، ما لم تتطلب األنظمة أو اللوائح تضمين تلك اإلشا . 53

هذه اإلشارة ال تقلل من مسؤولية الشريك املسؤول عن ارتباط  تطلبت األنظمة أو اللوائح تلك اإلشارة، فيجب أن يشير تقرير املراجع إلى أن  

 ( 158، أ157املجموعة، أو مسؤولية مكتب الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة، عن رأي مراجعة املجموعة. )راجع: الفقرتين أ

 االتصال بإدارة املجموعة واملكلفين بالحوكمة في املجموعة

 االتصال بإدارة املجموعة

على مراجع املجموعة إعطاء إدارة املجموعة نظرة عامة على نطاق املراجعة وتوقيتها املخطط لهما، بما في ذلك نظرة عامة على العمل  يجب   . 54

 ( 159الذي سيتم تنفيذه في مكونات املجموعة. )راجع: الفقرة أ

)ح((، أو في حال  45ه مراجع املجموعة إليه )انظر الفقرة في حال وجود غش يكتشفه مراجع املجموعة أو يقوم مراجع أحد املكونات بلفت انتبا . 55

إدارة   في  املناسب  املستوى  إلى  املناسب  الوقت  في  ذلك  اإلبالغ عن  املجموعة  مراجع  على  يجب  احتمال وجود غش،  إلى  تشير  التي  املعلومات 

 
 7، 6، الفقرتان "األحداث الالحقة"( 560معيار املراجعة ) 28
 26(، الفقرة 330معيار املراجعة ) 29
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 ( 160ذات الصلة بمسؤولياتهم. )راجع: الفقرة أ املجموعة من أجل إبالغ من يتولون املسؤولية الرئيسية عن منع الغش واكتشافه باألمور 

  قد ُيطلب من مراجع املكون بموجب األنظمة أو اللوائح أو ألسباب أخرى إبداء رأي مراجعة في القوائم املالية ملنشأة أو وحدة عمل تشكل   . 56
ً
جزءا

الم إدارة املنشأة أو وحدة العمل بأي أمر يصبح مراجع  من املجموعة. وفي تلك الحالة، يجب على مراجع املجموعة مطالبة إدارة املجموعة بإع

 للقوائم املالية الخاصة باملنشأة أو وحدة العمل، ولكن إدارة املنشأة أو وحدة العمل قد ال تك
ً
ون على  املجموعة على دراية به، قد يكون مهما

أو وحدة   املنشأة  إدارة  إلى  األمر  إبالغ  املجموعة  إدارة  وإذا رفضت  به.  املكلفين دراية  مع  األمر  مناقشة  املجموعة  مراجع  على  فيجب  العمل، 

إذا   بالحوكمة في املجموعة. وإذا ظل األمر دون حل، فيجب على مراجع املجموعة، مع مراعاة اعتبارات السرية املهنية والقانونية، النظر فيما

، 161شأة أو وحدة العمل إلى حين حل األمر. )راجع: الفقرتين أكان سيشير على مراجع املكون بعدم إصدار تقريره بشأن القوائم املالية للمن

 ( 162أ

 االتصال باملكلفين بالحوكمة في املجموعة

ومعايير    30( 260يجب على مراجع املجموعة إبالغ املكلفين بالحوكمة في املجموعة باألمور اآلتية، إضافة إلى األمور التي يتطلبها معيار املراجعة ) . 57

 ( 163املراجعة األخرى: )راجع: الفقرة أ

نظرة عامة على العمل الذي سيتم تنفيذه في مكونات املجموعة وطبيعة مشاركة مراجع املجموعة املخطط لها في األعمال التي سينفذها   )أ(

 (164مراجعو املكونات. )راجع: الفقرة أ

املجموعة لعمل مراجع أحد املكونات مخاوف بشأن جودة عمل ذلك املراجع، وكيفية    الحاالت التي أثار فيها الفحص الذي أجراه مراجع )ب(

 مواجهة مراجع املجموعة لتلك املخاوف. 

أو  )ج( إلى األفراد  بالقيود املفروضة على إمكانية الوصول  يتعلق  أي قيود على نطاق مراجعة املجموعة، ومثال ذلك، األمور املهمة فيما 

 املعلومات.

 مهمة في نظام   )د( 
ً
حاالت الغش، أو شبهة الغش، التي تتورط فيها إدارة املجموعة، أو إدارات املكونات، أو املوظفون الذين يتولون أدوارا

 الرقابة الداخلية للمجموعة، أو غيرهم، عندما يكون الغش قد أدى إلى تحريف جوهري في القوائم املالية للمجموعة. 

 تم التعرف عليها في الرقابة الداخلية اإلبالغ عن أوجه القصور التي 

يجب على مراجع املجموعة تحديد ما إذا كان يتعين اإلبالغ عن أي أوجه قصور تم التعرف عليها في نظام    31(،265عند تطبيق معيار املراجعة ) . 58

إلى إدارة املجموعة. وفي   أو  في املجموعة  بالحوكمة  إلى املكلفين  للمجموعة  سبيل هذا التحديد، يجب على مراجع املجموعة الرقابة الداخلية 

 للفقرة  
ً
)ز(. )راجع: 45النظر في أوجه القصور في الرقابة الداخلية التي تعرف عليها مراجعو املكونات وتم اإلبالغ عنها إلى مراجع املجموعة وفقا

 (165الفقرة أ 

 التوثيق

 ملعيار املراجعة ) . 59
ً
 لتمكين أي مراجع خبير، فإن توثيق أعمال املراجع  32(، 230وفقا

ً
ة فيما يخص ارتباطات مراجعة املجموعات يلزم أن يكون كافيا

عليها،  الحصول  تم  التي  واألدلة  تنفيذها،  تم  التي  املراجعة  إجراءات  ومدى  وتوقيت  طبيعة  فهم  من  باملراجعة،  السابق  في  له صلة  تكن  لم 

يجب على    33(، 230التي نشأت أثناء مراجعة املجموعة. وعند تطبيق معيار املراجعة )واالستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن األمور املهمة  

ن في توثيقه ألعمال املراجعة ما يلي: )راجع: الفقرات أ  ( 182أ–179، أ169أ–166مراجع املجموعة أن ُيضّمِ

املجموعة التي تم النظر فيها قبل اتخاذ القرار بقبول    األمور املهمة املتعلقة بالقيود على إمكانية الوصول إلى األفراد أو املعلومات داخل )أ(

 االرتباط أو االستمرار فيه، أو التي نشأت بعد القبول أو االستمرار، وكيفية مواجهة تلك األمور. 

 ( 170رة أاألساس الذي استند إليه مراجع املجموعة في تحديد املكونات ألغراض التخطيط ملراجعة املجموعة وتنفيذها. )راجع: الفق  )ب(

 
 االتصال باملكلفين بالحوكمة" ( " 260معيار املراجعة ) 30
 "إبالغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة واإلدارة"( 265معيار املراجعة ) 31
 8(، الفقرة 230معيار املراجعة ) 32
 وامللحق  7، أ6، أ11-9، 3-1(، الفقرات 230معيار املراجعة ) 33
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أساس تحديد األهمية النسبية للتنفيذ في املكونات، والحد الذي يلزم عنده اإلبالغ عن التحريفات في املعلومات املالية للمكونات إلى  )ج(

 مراجع املجموعة.

املن )د(  بالكفاءات والقدرات  التحقق من أن مراجعي املكونات يحظون  في  إليه مراجع املجموعة  في ذلك  األساس الذي استند  بما  اسبة، 

 ( 171الوقت الكافي، لتنفيذ إجراءات املراجعة املسندة إليهم في املكونات. )راجع: الفقرة أ

 للفقرة   )ه( 
ً
 )ج(؛30العناصر الرئيسية في فهم نظام الرقابة الداخلية للمجموعة وفقا

وإش )و( املكونات  ملراجعي  املجموعة  مراجع  من  املقدم  التوجيه  ومدى  وتوقيت  عند  طبيعة  ذلك  في  بما  لعملهم،  وفحصه  عليهم  رافه 

 للفقرة  
ً
. )راجع: الفقرات 47االقتضاء، فحص مراجع املجموعة للمزيد من توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات وفقا

 ( 178أ–172أ

 األمور املتعلقة باالتصاالت مع مراجعي املكونات، بما في ذلك: )ز(

 للفقرة األمور املتعلقة بالغ (1)
ً
 . 32ش أو األطراف ذات العالقة أو االستمرارية، إن وجدت، التي تم اإلبالغ بها وفقا

 للفقرة   (2)
ً
، بما في ذلك كيفية مواجهة مراجع 45األمور ذات الصلة باستنتاج مراجع املجموعة بشأن مراجعة املجموعة، وفقا

 املكونات أو إدارات املكونات أو إدارة املجموعة. املجموعة لألمور املهمة التي تم مناقشتها مع مراجعي 

تقويم مراجع املجموعة، واستجابته، لنتائج أو استنتاجات مراجعي املكونات بشأن األمور التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم   )ح(

 املالية للمجموعة. 

* * * 

 املواد التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى 

 (2، 1)راجع: الفقرتين  املعيارنطاق هذا 

املتطلبات   .1أ تطبيق  عند  االقتضاء،  املجموعة، حسب  مراجع  أو  املجموعة  ارتباط  املسؤول عن  للشريك  خاصة  اعتبارات  املعيار  هذا  يتناول 

 ف عليهم وفحص عملهم.( )املحدث(، بما في ذلك فيما يخص توجيه مراجعي املكونات واإلشرا220واإلرشادات الواردة في معيار املراجعة )

مسألة تعيين فاحص جودة   35(2االرتباطات التي يتعين تنفيذ فحص لجودتها. ويناقش معيار إدارة الجودة )  34( 1يتناول معيار إدارة الجودة ) .2أ

مراجعة  يخص  فيما  ذلك  في  بما  وتوثيقه،  االرتباط  جودة  فحص  بتنفيذ  يتعلق  فيما  االرتباط  جودة  فاحص  ومسؤوليات  وأهليته  االرتباط 

 املجموعة.

 إحدى املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة بإعداد قوائم مالية ملجموعة خاصة بها تحتوي على .3أ
ً
املعلومات املالية لتلك   قد تقوم أيضا

عة  املنشآت أو وحدات العمل التي تشتمل عليها املنشأة أو وحدة العمل )بعبارة أخرى، مجموعة فرعية(. وينطبق هذا املعيار على عمليات مراج

 القوائم املالية لتلك املجموعات الفرعية التي يتم تنفيذها ألسباب نظامية أو تنظيمية أو غيرها. 

املنشأة النظامية الواحدة على أكثر من وحدة عمل واحدة، ومثال ذلك، الشركة التي تنتشر عملياتها التشغيلية في مواقع متعددة،   قد تشتمل . 4أ

مثل املصرف الذي له فروع متعددة. وعندما تتصف وحدات العمل تلك بخصائص مثل وقوعها في مواقع منفصلة أو وجود إدارات منفصلة أو  

املنشأة    نظم معلومات منفصلة لتلك  املالية  القوائم  إعداد  املالية عند  املعلومات  تجميع  ويتم  في ذلك دفاتر أستاذ عامة منفصلة(  )بما  لها 

عمل  النظامية، فإن القوائم املالية تلك تستوفي تعريف القوائم املالية للمجموعة ألنها تحتوي على معلومات مالية ألكثر من منشأة أو وحدة  

 ة التوحيد.واحدة من خالل آلي

حدة،  في بعض الحاالت، قد تقوم املنشأة النظامية الواحدة بتكوين نظام معلوماتها لتسجيل املعلومات املالية ألكثر من منتج واحد أو خدمة وا  .5أ

عد القوائم امل
ُ
الية للمنشأة قوائم مالية  ألغراض إعداد التقارير النظامية أو التنظيمية أو لغير ذلك من األغراض اإلدارية. وفي هذه الظروف، ال ت

 لعدم وجود تجميع ملعلومات مالية خاصة بأكثر من منشأة أو وحدة عمل واحدة من خالل آلية التوحيد. وعالوة على ذلك، ال  
ً
ملجموعة نظرا

 
 القة""إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات الع( 1املعيار الدولي إلدارة الجودة ) 34
 "فحوصات جودة االرتباطات"( 2معيار إدارة الجودة ) 35
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ية أو التنظيمية أو  ينشأ عن القيام بتسجيل معلومات منفصلة )على سبيل املثال، في دفاتر أستاذ مساعدة( ألغراض إعداد التقارير النظام

 لغير ذلك من األغراض اإلدارية منشآت أو وحدات عمل منفصلة )على سبيل املثال، أقسام( ألغراض هذا املعيار. 

 (5، 4)راجع: الفقرتين املجموعات واملكونات 

 مع اله  .6أ
ً
يكل التنظيمي للمجموعة، أو قد ال يكون  قد يكون نظام معلومات املجموعة، بما في ذلك آلية إعداد التقرير املالي للمجموعة، متفقا

كذلك. وعلى سبيل املثال، قد يتم تنظيم املجموعة حسب هيكلها النظامي، ولكن نظام معلوماتها قد يتم تنظيمه حسب الوظائف أو آليات 

 إلدارة أو إعداد التقارير.العمل أو املنتجات أو الخدمات )أو حسب مجموعات من املنتجات أو الخدمات( أو املواقع الجغرافية ألغراض ا

وحدات بناًء على فهم الهيكل التنظيمي للمجموعة ونظام معلوماتها، قد يحدد مراجع املجموعة أنه يمكن النظر في املعلومات املالية ملنشآت أو  .7أ

جموعة على ثالث منشآت نظامية عمل معينة بصورة جماعية ألغراض التخطيط إلجراءات املراجعة وتنفيذها. وعلى سبيل املثال، قد تحتوي امل

متشابهة في خصائص العمل، تعمل في نفس املوقع الجغرافي، تحت نفس اإلدارة، وباستخدام نظام مشترك للرقابة الداخلية، بما في ذلك نظام  

 بالتعامل مع هذه املنشآت النظامية الثالثة على 
ً
 أنها مكون واحد. املعلومات. وفي هذه الظروف، قد يتخذ مراجع املجموعة قرارا

 األنشطة أو آليات العمل الخاصة بأكثر من منشأة أو وحدة عمل واحدة بشكل مركزي داخل املجموعة، على سبيل   .8أ
ً
قد تدير املجموعة أيضا

خاصة باملجموعة، املثال من خالل استخدام مركز للخدمة املشتركة. وعندما تكون تلك األنشطة املركزية ذات صلة بآلية إعداد التقرير املالي ال

.
ً
 فقد يحدد مراجع املجموعة أن مركز الخدمة املشتركة ُيعد مكونا

  يتمثل أحد االعتبارات األخرى التي قد تكون ذات صلة بتحديد مراجع املجموعة للمكونات في كيفية تحديد اإلدارة للقطاعات التشغيلية وفق .9أ
ً
ا

 36املنطبق. ملتطلبات اإلفصاح الواردة في إطار التقرير املالي

 (8، 7)راجع: الفقرتين إشراك مراجعي املكونات 

املكون   قد ينفذ مراجعو املكونات مراجعة للقوائم املالية الخاصة باملكونات، سواًء ألسباب نظامية أو تنظيمية أو غيرها، والسّيما عندما يكون  . 10أ

 للقوائم املالية ملكون، أو عندما يكون قد أنجز تلك املراجعة، فقد  منشأة نظامية. وعندما يكون مراجع أحد املكونات بصدد تنفيذ  
ً
مراجعة أيضا

سبة  يستطيع مراجع املجموعة استخدام أعمال املراجعة التي تم تنفيذها على القوائم املالية للمكون، شريطة اطمئنان مراجع املجموعة إلى منا

قد يقوم مراجعو املكونات بتكييف العمل الذي يتم تنفيذه أثناء مراجعة القوائم   تلك األعمال ألغراض مراجعة املجموعة. وإضافة إلى ذلك،

بت تتعلق  التي  تلك  فيها  بما  املعيار،  تنطبق متطلبات هذا  املجموعة. وفي كل األحوال،  باحتياجات مراجع   
ً
أيضا للوفاء  للمكونات  وجيه  املالية 

 مراجعي املكونات واإلشراف عليهم وفحص عملهم.

املراجعة  وفق . 11أ  ملعيار 
ً
التوجيه واإلشراف والفحص   37)املحدث(،   220ا بالتحقق من مراعاة منهج  مطالب  االرتباط  املسؤول عن  الشريك  فإن 

أمثلة لطرق مختلفة قد يتحمل بها الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة املسؤولية عن    76لطبيعة ارتباط املراجعة وظروفه. وتقدم الفقرة أ 

ي املكونات واإلشراف عليهم وفحص عملهم، وقد تفيد في الظروف التي يخطط فيها مراجع املجموعة لالستعانة بأعمال املراجعة  توجيه مراجع

 من املراجعات التي تم إنجازها بالفعل للقوائم املالية للمكونات. 

) . 12أ املراجعة  معيار  في  هو موضح  ملا   
ً
و   38(،200وفقا بطبيعة  يتعلق  االكتشاف  املراجع فإن خطر  يحددها  التي  املراجع  إجراءات  توقيت ومدى 

تطبيق   في   
ً
املراجعة وأيضا إجراء  فاعلية  في  قبولها. وُيعد خطر االكتشاف دالة  يمكن  بدرجة  إلى مستوى منخفض  املراجعة  لتخفيض خطر 

ناسبة لالرتباط وممارسة نزعة الشك املنهي  املراجع لذلك اإلجراء. ولهذا يتأثر خطر االكتشاف بأمور مثل كفاية التخطيط وتخصيص املوارد امل

 واإلشراف على أعمال املراجعة املنفذة وفحصها. 

 من خطر التجميع املوضح في الفقرتين   . 13أ
ً
. وأثناء مراجعة املجموعة، قد تزيد احتمالية أن  19)أ( وأ 14خطر االكتشاف هو مفهوم أوسع نطاقا

كتشفة األهمية النسبية الخاصة بالقوائم املالية للمجموعة ككل ألن إجراءات املراجعة قد  يتجاوز مجموع التحريفات غير املصححة وغير امل

في    يتم تنفيذها بشكل منفصل على املعلومات املالية للمكونات عبر املجموعة. وعليه، يقوم مراجع املجموعة بتعيين األهمية النسبية للتنفيذ

 بدرجة مناسبة. املكونات لتخفيض خطر التجميع إلى مستوى منخفض 
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 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  16 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 ( 9)راجع: الفقرة نزعة الشك املنهي 

) . 14أ في ذلك تحيزات املراجع غير    39( )املحدث(220يقدم معيار املراجعة  بما  أمثلة ملعوقات ممارسة نزعة الشك املنهي على مستوى االرتباطات، 

(  220فيذها وتقويم أدلة املراجعة. ويذكر معيار املراجعة )املقصودة التي قد تعيق ممارسة نزعة الشك املنهي عند تصميم إجراءات املراجعة وتن

 التصرفات املمكنة التي قد يتخذها فريق االرتباط للتخفيف من معوقات ممارسة نزعة الشك املنهي على مستوى االرتباطات.
ً
 )املحدث( أيضا

وسائر    41( )املحدث( 540ومعيار املراجعة )  40( 2019ملحدث في عام  ( )ا315تتناول املتطلبات واملواد التطبيقية ذات الصلة في معيار املراجعة ) . 15أ

لنزعة  معايير املراجعة ممارسة نزعة الشك املنهي، وتشتمل على أمثلة للكيفية التي قد يساعد بها التوثيق في توفير أدلة على ممارسة املراجع  

 الشك املنهي. 

جموعة بتوجيهه ألعضاء يتعين على جميع أعضاء فريق االرتباط ممارسة نزعة الشك املنهي طوال مراجعة املجموعة. وقد يسترشد مراجع امل . 16أ

ي على فريق االرتباط، بمن فيهم مراجعي املكونات، وإشرافه عليهم وفحصه لعملهم في معرفة ما إذا كان فريق االرتباط قد مارس نزعة الشك املنه

 نحو مناسب. 

 قد تتأثر ممارسة نزعة الشك املنهي أثناء مراجعة املجموعة بأمور مثل ما يلي: . 17أ

 املكونات في املواقع املختلفة ملؤثرات ثقافية متباينة، مما قد يؤثر على طبيعة التحيزات التي يتعرضون لها.  قد يخضع مراجعو •

قد يطرأ عن الهياكل املعقدة لبعض املجموعات عوامل تنشأ عنها زيادة في قابلية التعرض ملخاطر التحريف الجوهري. وإضافة إلى ذلك،  •

 ملعيار املراجعة )قد يكون الهيكل التنظيمي املعقد ب
ً
مما قد يتطلب املزيد من   42(240شكل أكثر من الالزم أحد عوامل خطر الغش وفقا

 الوقت أو الخبرة لفهم األغراض التجارية واألنشطة الخاصة بمنشآت أو وحدات عمل معينة. 

نطوي على منشآت ووحدات عمل متعددة  قد ينشأ املزيد من التعقيد عن طبيعة ومدى املعامالت )على سبيل املثال، املعامالت التي ت •

داخل املجموعة أو أطراف ذات عالقة متعددة( أو التدفقات النقدية أو االتفاقيات الخاصة بتحديد أسعار النقل داخل املجموعة. 

 عن هذه األمور عوامل لخطر الغش. 
ً
 وفي بعض الحاالت، قد ينشأ أيضا

ملواعيد ضيقة   • املجموعة  مراجعة  تخضع  فريق عندما  أعضاء  على   
ً
هذا ضغوطا يضع  التقرير، فقد  املجموعة إلعداد  إدارة  فرضتها 

االرتباط عند إنجاز العمل املسند إليهم. وفي هذه الظروف، قد يحتاج فريق االرتباط إلى املزيد من الوقت لنقد إقرارات اإلدارة بشكل  

 ل املراجعة التي تم تنفيذها.مناسب أو اتخاذ األحكام املناسبة أو تطبيق الفحص املناسب ألعما

نات  تشتمل ممارسة مراجع املجموعة لنزعة الشك املنهي على االنتباه الدائم للمعلومات غير املتسقة التي يتم الحصول عليها من مراجعي املكو  . 18أ

 وإدارات املكونات وإدارة املجموعة بشأن األمور التي قد تكون ذات أهمية للقوائم املالية للمجموعة. 

 التعريفات 

 )أ((14)راجع: الفقرة خطر التجميع 

يكمن خطر التجميع في جميع عمليات مراجعة القوائم املالية، ولكن من املهم فهم هذا الخطر ومواجهته بصفة خاصة عند مراجعة املجموعات  . 19أ

 الرتفاع احتمالية تنفيذ إجراءات املراجعة على فئات معامالت أو أرصدة حسابات أو  
ً
وبصفة   إفصاحات منقسمة عبر مكونات مختلفة.نظرا

بتنفيذها مراجعي  القائم  تنفيذ إجراءات املراجعة بشكل منفصل، سواًء كان  التي تشهد  التجميع كلما زاد عدد املكونات  عامة، يرتفع خطر 

 املكونات أو األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط.

 )ب(( 14)راجع: الفقرة  املكون 

أنه يمكن النظر في املعلومات   7املجموعة الحكم املنهي عند تحديد املكونات التي ستشهد تنفيذ أعمال املراجعة. وتوضح الفقرة أيستخدم مراجع   . 20أ
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 © للمحاسبين االتحاد الدولي  17 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

املراجعة وتنفيذها. ومع ذلك، تشمل مسؤولية مراجع  التخطيط إلجراءات  أو وحدات عمل معينة بصورة جماعية ألغراض  املالية ملنشآت 

بالتعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها في القوائم املالية للمجموعة جميع املنشآت ووحدات العمل التي لها املجموعة فيما يتعلق  

نة في القوائم املالية للمجموعة.   معلومات مالية ُمضمَّ

 )ج((14)راجع: الفقرة مراجع املكون 

عة ومراجعي املكونات. وقد يكون مراجعو املكونات من مكتب ضمن الشبكة أو  تشمل اإلشارات إلى فريق االرتباط في هذا املعيار مراجع املجمو  . 21أ

 من مكتب آخر خالف مكاتب الشبكة أو من مكتب مراجع املجموعة )على سبيل املثال، فرع آخر ضمن مكتب مراجع املجموعة(.

 على فئات املعامالت أ . 22أ
ً
 مركزيا

ً
و أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات، أو قد ينفذ إجراءات  في بعض الظروف، قد ينفذ مراجع املجموعة اختبارا

 ملكون.
ً
 املراجعة فيما يتعلق بأحد املكونات. وفي هذه الظروف، ال ُيعد مراجع املجموعة مراجعا

بتنفيذ العمل الذي سيطلبه  من مراجع املجموعة مطالبة مراجع املكون بتأكيد تعاونه معه، بما في ذلك ما إذا كان سيقوم    24تتطلب الفقرة   . 23أ

 مثل هذا التأكيد. إرشادات فيما يخص الظروف التي ال يستطيع فيها مراجع املكون تقديم 58منه. وتقدم الفقرة أ 

 )د((14)راجع: الفقرة  إدارة املكون 

ثال، معالجة املعامالت في مركز للخدمة املشتركة(  تشير إدارة املكون إلى اإلدارة املسؤولة عن املعلومات املالية أو األنشطة األخرى )على سبيل امل . 24أ

 من املجموعة. وعند قيام مراجع املجموعة بالنظر في املعلومات املالية ملنشآت أو وحدات ع
ً
مل  في املنشآت أو وحدات العمل التي تشكل جزءا

 للخدمة املشتركة يع
ً
 )انظر الفقرتين أمعينة بصورة جماعية على أنها مكون واحد أو عندما يحدد أن مركزا

ً
(، تشير إدارة املكون 8، أ7د مكونا

تعلق بذلك عندئٍذ إلى اإلدارة املسؤولة عن املعلومات املالية أو عمليات معالجة املعامالت التي تخضع إلجراءات املراجعة الجاري تنفيذها فيما ي

تتولى إدارة للمكون وقد  أو    املكون. وفي بعض الظروف، قد ال توجد إدارة منفصلة  املالية  املجموعة املسؤولية بشكل مباشر عن املعلومات 

 األنشطة األخرى الخاصة باملكون. 

 )ي((14)راجع: الفقرة الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة 

التاب . 25أ االرتباط  وفرق  االرتباط  عن  املسؤولين  املتشاركين  الشركاء  فإن  املجموعة،  مراجعة  في  مراجع  من  أكثر  يشترك  يشكلون عندما  لهم  عة 

يتناول هذا املعيار العالقة ب ين مجتمعين "الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة" و"فريق االرتباط" ألغراض معايير املراجعة. ومع ذلك، ال 

 املراجعين املتشاركين أو العمل الذي ينفذه أحدهم مقارنة بعمل اآلخرين ألغراض مراجعة املجموعة. 

 )ك((14، 2)راجع: الفقرتين ة القوائم املالية للمجموع

ملالية قد تكون متطلبات إعداد القوائم املالية للمجموعة وعرضها محددة في إطار التقرير املالي املنطبق، مما قد يؤثر على تحديد املعلومات ا . 26أ

املثال، تتطلب بعض األطر إعداد قوائم مالية موحدة للمنشآت أو وحدات العمل التي سيتم تضمينها في القوائم املالية للمجموعة. وعلى سبيل 

رها من عندما تسيطر املنشأة )املنشأة األم( على منشأة أخرى واحدة أو أكثر )على سبيل املثال، املنشآت التابعة( من خالل حصة األغلبية أو غي

لة لعرض القوائم املالية املجمعة، أو قد يجيز عرضها  الوسائل. وفي بعض الحاالت، يشتمل إطار التقرير املالي املنطبق على متطلبات منفص

نفس   تقع تحت  أم ولكنها  لها منشأة  ليست  التي  املنشآت  مالية مجمعة،  بعرض قوائم  فيها  ُيسمح  قد  التي  الظروف  أمثلة  بطرق أخرى. ومن 

 السيطرة أو املنشآت التي تقع تحت نفس اإلدارة. 

املستخدم في هذا املعيار أن يكون له نفس معنى "التوحيد" أو "القوائم املالية املوحدة" املحدد أو املوضح ليس املراد من مصطلح "آلية التوحيد"   . 27أ

 إلى اآللية املستخدمة إلعداد القوائم املالية للمجموعة. 
ً
 في أطر التقرير املالي. ولكن مصطلح "آلية التوحيد" يشير بصورة أكثر شموال

لية التوحيد من مجموعة ألخرى، بناًء على هيكل املجموعة ونظام املعلومات الخاص بها، بما في ذلك آلية إعداد تختلف الجوانب التفصيلية آل . 28أ

ثار املترتبة  التقرير املالي. ومع ذلك، تنطوي آلية التوحيد على اعتبارات مثل إزالة املعامالت واألرصدة داخل املجموعة، وعند االقتضاء، إزالة اآل

نة في القوائم املالية للمجموعة. على اختالف فترا ضمَّ
ُ
 ت التقرير الخاصة باملنشآت أو وحدات العمل امل

 ( 16، 11)راجع: الفقرتين  مسؤوليات القيادة عن إدارة الجودة وتحقيقها عند مراجعة املجموعة



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  18 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

( 220بمفرده مع جميع املتطلبات الواردة في معيار املراجعة )قد ال يكون من املمكن أو العملي للشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة أن يتعامل   . 29أ

 من مراجعي املكونات املتواجدين في مواقع متعددة. وعند إدارة الجودة على  
ً
 كبيرا

ً
مستوى )املحدث(، والسّيما عندما يضم فريق االرتباط عددا

رتباط بإسناد تصميم أو تنفيذ اإلجراءات أو املهام أو التصرفات إلى للشريك املسؤول عن اال   43( )املحدث( 220االرتباط، يسمح معيار املراجعة )

و  أعضاء آخرين في فريق االرتباط لدعم الشريك املسؤول عن االرتباط. وعليه، يجوز للشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة إسناد اإلجراءات أ

 القيام بإسناد اإلجراءات أو املهام أو التصرفات. وفي هذه املهام أو التصرفات إلى أعضاء فريق االرتباط اآلخرين ويجوز لهؤالء ا
ً
ألعضاء أيضا

( )املحدث( من الشريك املسؤول عن االرتباط االستمرار في تحمل املسؤولية العامة عن إدارة الجودة 220الظروف، يتطلب معيار املراجعة )

 وتحقيقها في ارتباط املراجعة. 

عد من متطلبات الشبكة أو خدماتها املشتركة، قد تدعم السياسات أو اإلجراءات . 30أ
ُ
الشريك املسؤول عن ارتباط  44التي يحددها املكتب، أو التي ت

هم املجموعة عن طريق تيسير االتصال بين مراجع املجموعة ومراجعي املكونات ودعم مراجع املجموعة في توجيهه ملراجعي املكونات وإشرافه علي

 وفحصه لعملهم. 

 بالجودة تتشكل ويتم تعزيزها عن طريق أعضاء فريق االرتباط من خالل  45( )املحدث(220ار املراجعة )يوضح معي . 31أ
ً
أن الثقافة التي تبدي التزاما

)أ(، قد يقوم الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة  16التزامهم بالسلوكيات املأمولة عند تنفيذ االرتباط. وعند تناول املتطلب الوارد في الفقرة  

باالتصال مباشرة باألعضاء اآلخرين في فريق االرتباط )بمن فيهم مراجعي املكونات( وتعزيز هذا االتصال من خالل سلوكه وتصرفه الشخص ي  

 )على سبيل املثال، القيادة بالقدوة(.

 القبول واالستمرار 

 ( 18، 17)راجع: الفقرتين تحديد ما إذا كان من املمكن بدرجة معقولة توقع الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 

عند تحديد ما إذا كان من املمكن بدرجة معقولة توقع الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، قد يتوصل الشريك املسؤول عن   . 32أ

 إلى فهم ألمور مثل: ارتباط املجموعة

 هيكل املجموعة، بما في ذلك كل من الهيكل النظامي والتنظيمي.  •

 األنشطة املهمة للمجموعة، بما في ذلك البيئات الصناعية والتنظيمية واالقتصادية والسياسية التي تتم فيها تلك األنشطة.  •

 استخدام املنشآت الخدمية.  •

 استخدام مراكز الخدمة املشتركة.  •

 حيد. آلية التو  •

 ما إذا كان مراجع املجموعة:  •

o   سيكون لديه وصول غير مقيد إلى املكلفين بالحوكمة في املجموعة، وإدارة املجموعة، واملكلفين بالحوكمة في املكونات، وإدارات

 املكونات، ومعلومات املكونات، بما في ذلك تلك املكونات املحاسب عنها بطريقة حقوق امللكية؛ 

o  على 
ً
 تنفيذ العمل الالزم على املعلومات املالية للمكونات، عند االقتضاء. سيكون قادرا

 ما إذا كان قد تم تخصيص موارد كافية ومناسبة أو سيتم توفيرها.  •

 من خالل: 32في حالة ارتباط مراجعة املجموعة ألول مرة، قد يتوصل مراجع املجموعة إلى فهم لألمور الواردة في الفقرة أ . 33أ

 توفرها إدارة املجموعة؛املعلومات التي  •

 االتصال بإدارة املجموعة؛ •

 
 15ة ( )املحدث(، الفقر 220معيار املراجعة ) 43
 52–48(، الفقرات 1معيار إدارة الجودة ) 44
 28( )املحدث(، الفقرة أ220معيار املراجعة ) 45



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  19 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 االتصال باملكلفين بالحوكمة في املجموعة؛ •

 عند االقتضاء، االتصال بإدارات املكونات أو املراجع السابق. •

املهمة فيما يلي، على سبيل    فيما يخص االرتباطات املتكررة، قد تتأثر القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بالتغييرات . 34أ

 املثال:

هيكل املجموعة )على سبيل املثال، عمليات االستحواذ أو االستبعاد أو املشروعات املشتركة أو عمليات إعادة التنظيم أو التغييرات في  •

 كيفية ترتيب نظام التقرير املالي للمجموعة(. 

 أنشطة املكونات، املهمة للمجموعة.  •

 مة في املجموعة أو إدارة املجموعة أو اإلدارات العليا للمكونات التي من املتوقع تنفيذ إجراءات مراجعة لها. تكوين املكلفين بالحوك •

 فهم مراجع املجموعة لنزاهة وكفاءة إدارة املجموعة أو إدارات املكونات.  •

 إطار التقرير املالي املنطبق.  •

يكفي من أدلة املراجعة املناسبة أثناء مراجعة املجموعة عندما تقع املكونات في دول قد توجد تعقيدات إضافية فيما يتعلق بالحصول على ما   . 35أ

على   خالف دولة مراجع املجموعة بسبب اختالف الثقافة واللغة، واختالف األنظمة أو اللوائح. وعلى سبيل املثال، قد تحظر األنظمة أو اللوائح

قيد الحروب أو االضطرابات املدنية أو حاالت تفش ي األمراض وصول مراجع املجموعة إلى  مراجع املكون تقديم التوثيق خارج الدولة، أو قد ت

 على طرق ممكنة ملواجهة هذه الحاالت.  180توثيق أعمال املراجعة ذي الصلة الذي أعده مراجعو املكونات. وتشتمل الفقرة أ

باط مراجعة املجموعة مما قد يؤثر على قدرة فريق االرتباط على الحصول  قد ُتفرض قيود بعد قبول الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة الرت . 36أ

 على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. وقد تشتمل هذه القيود على قيود تؤثر على ما يلي:

ات )بما في ذلك توثيق  وصول مراجع املجموعة إلى معلومات املكونات، أو اإلدارات أو املكلفين بالحوكمة في املكونات، أو مراجعي املكون •

 (؛ أو21و 20أعمال املراجعة ذي الصلة الذي يسعى مراجع املجموعة للحصول عليه( )انظر الفقرتين 

 األعمال املراد تنفيذها على املعلومات املالية للمكونات. •

 املالية للمجموعة. التأثير املحتمل لهذه القيود على تقرير املراجع بشأن القوائم  46وأ 45وتوضح الفقرتان أ

 (19)راجع: الفقرة االتفاق على شروط ارتباطات املراجعة 

أن يتفق املراجع على شروط ارتباط املراجعة مع اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال. وتحدد   46(210يتطلب معيار املراجعة ) . 37أ

 مور اإلضافية التي قد يتم تضمينها في شروط ارتباط مراجعة املجموعة: شروط االرتباط إطار التقرير املالي املنطبق. ومن بين األ 

 ضرورة عدم تقييد االتصاالت بين مراجع املجموعة ومراجعي املكونات بقدر ما تسمح به األنظمة أو اللوائح؛ •

ات أو إدارات املكونات، بما في ذلك  ضرورة إبالغ مراجع املجموعة باالتصاالت املهمة بين مراجعي املكونات واملكلفين بالحوكمة في املكون •

 االتصاالت بشأن أوجه القصور املهمة في الرقابة الداخلية؛

ضرورة إبالغ مراجع املجموعة باالتصاالت التي تتم بين السلطات التنظيمية واملنشآت أو وحدات العمل فيما يتعلق باألمور الخاصة  •

 عة املجموعة؛بإعداد التقرير املالي التي قد تكون ذات صلة بمراج

 ضرورة السماح ملراجع املجموعة بتنفيذ العمل، أو مطالبة مراجعي املكونات بتنفيذ العمل، في املكونات. •

 (21، 20)راجع: الفقرتين القيود على الوصول إلى املعلومات أو األفراد 

 املجموعة على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. ال تلغي القيود على الوصول إلى املعلومات أو األفراد متطلب أن يحصل مراجع  . 38أ

تي تفرضها  قد يتم تقييد الوصول إلى املعلومات أو األفراد ألسباب عديدة، مثل القيود التي تفرضها إدارات املكونات أو األنظمة أو اللوائح أو ال . 39أ
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 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  20 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

كيف يمكن ملراجع املجموعة التغلب على   180وضح الفقرة أظروف أخرى مثل الحروب أو االضطرابات املدنية أو حاالت تفش ي األمراض. وت

 القيود التي تعيق وصوله إلى توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات.

 في بعض الظروف، قد يستطيع مراجع املجموعة التغلب على القيود التي تعيق الوصول إلى املعلومات أو األفراد، وعلى سبيل املثال: . 40أ

 إلى إدارة املكون أو املكلفين بالحوكمة في املكون، فقد يطلب مراجع املجموعة من إدارة املجموعة أو املكلفين إذا ك •
ً
ان الوصول مقيدا

في  بالحوكمة  املكلفين  أو  املجموعة  إدارة  من  مباشر  بشكل  املعلومات  يطلب  قد  أو  القيود  برفع  مساعدته  املجموعة  في  بالحوكمة 

 املجموعة.

جموعة حصة غير مسيطرة في منشأة محاسب عنها بطريقة حقوق امللكية، فقد يتحقق مراجع املجموعة مما إذا كانت ثمة  إذا كان للم •

نصوص )على سبيل املثال، في شروط االتفاقيات الخاصة باملشروعات املشتركة أو شروط االتفاقيات االستثمارية األخرى( بشأن حق 

 الية لتلك املنشأة ويطلب من إدارة املجموعة ممارسة هذه الحقوق.املجموعة في الوصول إلى املعلومات امل

إذا كان للمجموعة حصة غير مسيطرة في منشأة محاسب عنها بطريقة حقوق امللكية وكان للمجموعة ممثلون في املجلس التنفيذي أو  •

املجموعة عّما إذا كان بمقدور هؤالء املمثلين تزويده بين املكلفين بالحوكمة في تلك املنشأة غير املسيطر عليها، فقد يستفسر مراجع  

 باملعلومات املالية وغيرها املتاحة لهم بحكم مناصبهم. 

إذا كان للمجموعة حصة غير مسيطرة في منشأة محاسب عنها بطريقة حقوق امللكية وكان وصول مراجع املجموعة إلى املعلومات أو األفراد في  . 41أ

فقد  ،
ً
مقيدا املنشأة  املالية    تلك  املعلومات  بشأن  مراجعة  كأدلة  استخدامها  سيتم  التي  املعلومات  على  الحصول  املجموعة  مراجع  يستطيع 

 للمنشأة، ومثال ذلك: 

باملنشأة غير   • الخاصة  املالية  املعلومات  الحصول على  إلى   
ً
أيضا تحتاج  املجموعة  املجموعة، ألن  إدارة  لدى  املتاحة  املالية  املعلومات 

 ا ألجل إعداد القوائم املالية للمجموعة. املسيطر عليه

املعلنة ألدوات حقوق   • األسعار  أو  العامة  باإلفصاحات  الخاصة  الوثائق  أو  راجعة 
ُ
امل املالية  القوائم  مثل  للعموم،  املتاحة  املعلومات 

 امللكية في املنشأة غير املسيطر عليها.

 على الحصول على ما  
ً
 يخضع للحكم املنهي، والسّيما في ضوء مخاطر وُيعد تحديد ما إذا كان املراجع قادرا

ً
يكفي من أدلة املراجعة املناسبة أمرا

تم الحصول التحريف الجوهري التي تم تقييمها في القوائم املالية للمجموعة والنظر في مصادر املعلومات األخرى التي قد تؤيد أدلة املراجعة التي  

 47عليها أو قد تسهم فيها بأية صورة أخرى.

إذا كان للمجموعة حصة غير مسيطرة في منشأة محاسب عنها بطريقة حقوق امللكية وكان الوصول إلى املعلومات أو األفراد في تلك املنشأة  . 42أ

، فقد ينظر مراجع املجموعة فيما إذا كانت تلك القيود تتعارض مع إقرارات إدارة املجموعة بشأن مناسبة استخدام طريقة حقوق  
ً
امللكية مقيدا

 في املحاسبة. 

إن  عند عدم قدرة مراجع املجموعة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بسبب قيود على الوصول إلى املعلومات أو األفراد، ف . 43أ

 مراجع املجموعة:

يتصل مكتب مراجع املجموعة بإدارة   قد يبلغ عن هذه القيود إلى مكتبه ملساعدته في تحديد التصرف املناسب. وعلى سبيل املثال، قد •

 عندما تؤثر القيود على عمليات مراجعة  
ً
املجموعة بشأن القيود ويشجعها على االتصال بالسلطات التنظيمية. وقد يكون هذا مفيدا

ة على  متعددة تتم داخل الدولة أو ينفذها نفس املكتب، بسبب حرب أو اضطرابات مدنية أو تفش ألمراض في سوق اقتصادية كبير 

 سبيل املثال.

 بموجب األنظمة أو اللوائح باالتصال بالسلطات التنظيمية أو سلطات اإلدراج في أسواق املال أو غيرها بشأن هذه  •
ً
قد يكون مطالبا

 القيود. 
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 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  21 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

ت القيود مفروضة من قد يترتب على القيود املفروضة على الوصول تأثيراٌت أخرى فيما يخص مراجعة املجموعة. وعلى سبيل املثال، إذا كان . 44أ

كانت   جانب إدارة املجموعة، فقد يلزم مراجع املجموعة إعادة النظر في إمكانية االعتماد على ردود إدارة املجموعة على استفساراته وفيما إذا

 القيود تدعو إلى التشكيك في نزاهة إدارة املجموعة.

 ( 21، 20)راجع: الفقرتين ر املراجع بشأن القوائم املالية للمجموعة تأثير القيود على الوصول إلى املعلومات أو األفراد على تقري

على متطلبات وإرشادات بشأن كيفية مواجهة الحاالت التي ال يستطيع فيها مراجع املجموعة الحصول على ما   48(705يحتوي معيار املراجعة ) . 45أ

م يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. ويحتوي امللحق األول على مثال لتقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ بشأن مراجعة مجموعة بناًء على عد

 لى ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بمكون محاسب عنه بطريقة حقوق امللكية. قدرة مراجع املجموعة على الحصول ع

 ( 21، 20)راجع: الفقرتين األنظمة أو اللوائح تحظر على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة رفض االرتباط أو االنسحاب منه 

املجموعة رفض االرتباط أو االنسحاب منه. وعلى سبيل املثال، يتم تعيين املراجع في قد يحظر نظام أو الئحة على الشريك املسؤول عن ارتباط   . 46أ

، في القطاع العام، قد ال يكون خيار الرفض أو اال
ً
نسحاب  بعض الدول لفترة زمنية محددة، وُيحظر عليه االنسحاب قبل نهاية تلك الفترة. وأيضا

 للمراجع بسبب طبيعة التكليف أ
ً
و العتبارات املصلحة العامة. وفي هذه الظروف، تظل متطلبات هذا املعيار منطبقة على من االرتباط متاحا

معيار    مراجعة املجموعة، وقد تم تناول التأثير املترتب على عدم قدرة مراجع املجموعة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة في

 (.705املراجعة )

 ملجموعة وخطة مراجعة املجموعة االستراتيجية العامة ملراجعة ا

 ( 22)راجع: الفقرة الطبيعة املستمرة واملتكررة ألعمال التخطيط ملراجعة املجموعة وتنفيذها 

 ملا هو موضح في معيار املراجعة ) . 47أ
ً
   49(، 300وفقا

ً
فإن التخطيط ليس مرحلة منفصلة أثناء املراجعة، بل هو عملية مستمرة ومتكررة تبدأ غالبا

داث بعد وقت قصير من )أو بالتزامن مع( إنجاز املراجعة السابقة، وتستمر حتى إنجاز ارتباط املراجعة الحالي. وعلى سبيل املثال، بسبب األح

لة املراجعة التي تم الحصول عليها من إجراءات تقييم املخاطر أو إجراءات املراجعة اإلضافية، قد غير املتوقعة، أو التغيرات في الظروف، أو أد

فية يحتاج مراجع املجموعة إلى تعديل االستراتيجية العامة ملراجعة املجموعة وخطة مراجعة املجموعة، وما نتج عنهما من إجراءات مراجعة إضا

 مراجع املجموعة تحديده للمكونات  مخطط لها من حيث طبيعتها وتوقيتها ومد
ً
مة. وقد يعدل أيضا اها، بناًء على تعديل النظر في املخاطر املقيَّ

من املراجع    50( 300التي ستشهد تنفيذ أعمال املراجعة إضافة إلى طبيعة وتوقيت ومدى مشاركة مراجعي املكونات. ويتطلب معيار املراجعة )

 راجعة وخطة املراجعة، عند اللزوم، خالل سير املراجعة. تحديث وتغيير االستراتيجية العامة للم

 ( 22)راجع: الفقرة تحديد االستراتيجية العامة ملراجعة املجموعة وخطة مراجعة املجموعة 

طبق ونظام الرقابة  في ارتباطات مراجعة املجموعة ألول مرة، قد يتوفر لدى مراجع املجموعة فهم أولي للمجموعة وبيئتها وإطار التقرير املالي املن . 48أ

ن االتصال  الداخلية للمنشأة بناًء على املعلومات التي يتم الحصول عليها من إدارة املجموعة واملكلفين بالحوكمة في املجموعة، وعند االقتضاء، م

إلى   املجموعة  يتوصل مراجع  قد  املتكررة،  املجموعة  ارتباطات مراجعة  وفي  السابق.  املراجع  أو  املكونات  األولي من خالل  بإدارات  الفهم  هذا 

  مراجعة الفترات السابقة. وقد يساعد هذا الفهم األولي مراجع املجموعة في وضع توقعاته املبدئية بشأن فئات املعامالت وأرصدة الحسابات 

 واإلفصاحات التي قد تكون مهمة. 

 املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء آل . 49أ
ً
ية قبول االرتباط واالستمرار فيه عند تحديد االستراتيجية العامة  قد يستخدم مراجع املجموعة أيضا

 ملراجعة املجموعة وخطة مراجعة املجموعة، على سبيل املثال، فيما يتعلق باملوارد الالزمة لتنفيذ مراجعة املجموعة. 

العامة ملراجعة املجموعة وخطة مراجعة املجموعة وال . 50أ آلية تحديد االستراتيجية  توقعات املبدئية بشأن فئات املعامالت وأرصدة قد تساعد 

 الحسابات واإلفصاحات التي قد تكون مهمة على مستوى القوائم املالية للمجموعة مراجع املجموعة في التحديد املبدئي ألمور مثل:

 
 "التعديالت على الرأي في تقرير املراجع املستقل"( 705معيار املراجعة ) 48
 2(، الفقرة أ300املراجعة )معيار  49
 10(، الفقرة 300معيار املراجعة ) 50
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 ما إذا كان سينفذ أعمال املراجعة بشكل مركزي أو في املكونات أو بالجمع بين كال النهجين؛  •

وتوقيت ومدى أعمال املراجعة التي سيتم تنفيذها فيما يخص املعلومات املالية للمكونات )على سبيل املثال، تصميم وتنفيذ  طبيعة   •

 إجراءات لتقييم املخاطر أو إجراءات مراجعة إضافية أو مزيج من كليهما(. 

 )أ((22)راجع: الفقرة املكونات التي ستشهد تنفيذ أعمال املراجعة 

نات، تحديد املكونات التي ستشهد تنفيذ أعمال املراجعة مسألة حكم منهي. ومن بين األمور التي قد تؤثر في تحديد مراجع املجموعة لهذه املكو ُيعد   . 51أ

 على سبيل املثال:

ئم املالية  طبيعة األحداث أو الظروف املرتبطة باملكون التي قد تنشأ عنها مخاطر للتحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات في القوا •

 للمجموعة، مثل: 

o لاملنشآت أو وحدات العمل التي تم إنشاؤها أو االستحواذ ع.
ً
 يها حديثا

o  .املنشآت أو وحدات العمل التي شهدت حدوث تغييرات مهمة 

o .املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة 

o  .املعامالت املهمة خارج مسار العمل الطبيعي 

o   ملعيار  التقلبات غير العادية التي تم 
ً
اكتشافها من خالل اإلجراءات التحليلية التي تم تنفيذها على مستوى املجموعة، وفقا

 51(.2019( )املحدث في عام 315املراجعة )

فئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات املهمة في القوائم املالية للمجموعة عبر املكونات املختلفة، مع مراعاة  انقسام  مدى   •

 األصول وااللتزامات واملعامالت في املوقع أو وحدة العمل بالنسبة إلى القوائم املالية للمجموعة.  حجم وطبيعة

ما إذا كان من املتوقع الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن جميع فئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات  •

 أعمال املراجعة املخطط لتنفيذها على املعلومات املالية للمكونات املحددة. املهمة في القوائم املالية للمجموعة من 

 طبيعة ومدى التحريفات أو أوجه القصور في الرقابة التي تم التعرف عليها في املكون أثناء مراجعة الفترات السابقة.  •

األنشطة ذات الصلة بإعداد التقرير املالي بشكل    طبيعة أدوات الرقابة ومدى التشارك فيها عبر املجموعة وما إذا كانت املجموعة تطبق •

 مركزي، وكيفية القيام بذلك حال حدوثه. 

 )ب(( 22)راجع: الفقرة املوارد 

تلك  . 52أ لتنفيذ مراجعة املجموعة وطبيعة مشاركة مراجعي املكونات، وتوقيت  للموارد الالزمة  التي تؤثر على تحديد مراجع املجموعة    إن األمور 

 املشاركة ومداها، هي أمور تخضع للحكم املنهي وقد تشتمل، على سبيل املثال، على ما يلي:

فهم املجموعة، واملكونات داخل املجموعة التي ستشهد تنفيذ أعمال املراجعة، وما إذا كان العمل سيتم تنفيذه بشكل مركزي أو في  •

 املكونات أو بالجمع بين كال النهجين. 

توفرة لدى فريق االرتباط. وعلى سبيل املثال، قد يحظى مراجعو املكونات بخبرة أكبر من مراجع املجموعة ومعرفة  املعرفة والخبرة امل •

 منه في الصناعات املحلية التي تعمل فيها املكونات واألنظمة أو اللوائح املحلية وممارسات العمل واللغة والثقافة. وقد يل
ً
زم أكثر عمقا

 إشراك خبراء ممن يست
ً
 عين بهم املراجع في األمور املعقدة. أيضا

 التوقعات املبدئية بشأن مخاطر التحريف الجوهري املحتملة. •

انتشار املكونات عبر مواقع  • يلزم تخصيصها ملجاالت املراجعة الخاصة. وعلى سبيل املثال، قد يؤثر مدى  التي  حجم أو موقع املوارد 
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 خاصة.   متعددة على ضرورة إشراك مراجعي املكونات في مواقع

 في دولة معينة، فقد يلزم   •
ً
الترتيبات الخاصة بالوصول. وعلى سبيل املثال، عندما يكون وصول مراجع املجموعة إلى أحد املكونات مقيدا

 إشراك مراجعي املكونات. 

 طبيعة أنشطة املكونات، بما في ذلك مدى تعقيدها أو مدى تخصص عملياتها التشغيلية.   •

للم • الداخلية  الرقابة  احتمالية  نظام  تزيد  قد  املثال،  سبيل  وعلى  مركزيته.  ودرجة  املستخدم،  املعلومات  نظام  ذلك  في  بما  جموعة، 

 مشاركة مراجعي املكونات عندما يكون نظام الرقابة الداخلية غير مركزي. 

 التجارب السابقة مع مراجع املكون. •

 سبيل املثال، قد يقوم مراجعو املكونات بتصميم أو تنفيذ:  قد يتم إشراك مراجعي املكونات في مختلف مراحل املراجعة، وعلى . 53أ

 إجراءات تقييم املخاطر؛  •

 إجراءات االستجابة ملخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها.  •

مراجعة   . 54أ بارتباط  الخاصة  والظروف  الحقائق  على  ومداها،  املشاركة  تلك  وتوقيت  املكونات،  مراجعي  ويتم  تعتمد طبيعة مشاركة  املجموعة. 

إشراك مراجعي املكونات في الغالب في جميع مراحل املراجعة، ولكن قد يقرر مراجع املجموعة إشراك مراجعي املكونات في مرحلة معينة دون  

ش معهم حول غيرها. وعندما ال ينوي مراجع املجموعة إشراك مراجعي املكونات في إجراءات تقييم املخاطر، فإنه قد يظل بحاجة إلى إجراء نقا

حريف ما إذا كانت هناك أي تغييرات مهمة قد حدثت في عمل املكون أو في نظامه الخاص بالرقابة الداخلية مما قد يكون له تأثير على مخاطر الت

 الجوهري في القوائم املالية للمجموعة.

) . 55أ ال  52( 300يتطلب معيار املراجعة  للمراجعة. إشراك الشريك املسؤول عن االرتباط واألعضاء  في التخطيط  رئيسيين اآلخرين لفريق االرتباط 

 في فريق االرتباط، ومن ثّم، يتم 
ً
 رئيسيا

ً
 أو أكثر من مراجعي املكونات قد يكون عضوا

ً
 واحدا

ً
إشراكه في وعند إشراك مراجعي املكونات، فإن فردا

اجعة إلى االستفادة من خبراتهم وبصيرتهم، مما يعزز من فاعلية  التخطيط ملراجعة املجموعة. ويؤدي إشراك مراجعي املكونات في التخطيط للمر 

وكفاءة آلية التخطيط. ويستخدم الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة حكمه املنهي عند تحديد مراجعي املكونات الذين سيتم إشراكهم في 

في تصميم وتنفيذ إجراءات تقييم املخاطر أو إجراءات املراجعة التخطيط للمراجعة. وقد يتأثر هذا بطبيعة املشاركة املتوقعة ملراجعي املكونات  

 اإلضافية، وتوقيت تلك املشاركة ومداها.

) . 56أ في معيار إدارة الجودة   ملا هو موضح 
ً
 لطبيعة االرتباط    53(،1وفقا

ً
فإنه قد توجد ظروف ال تكون فيها األتعاب املقترحة لالرتباط كافية نظرا

ي التنظيمية املنطبقة. وقد  أو  النظامية  للمعايير املهنية واملتطلبات   
ً
تنفيذ االرتباط وفقا كون  وظروفه، مما قد يضعف من قدرة املكتب على 

جعي املكونات، ومدى تعلقها باملوارد املطلوبة، أحد االعتبارات الخاصة فيما يخص ارتباطات  مستوى األتعاب، بما في ذلك تخصيصها على مرا

 على تحديد املكونات  مراجعة املجموعات.
ً
وعلى سبيل املثال، عند مراجعة املجموعة، قد تفرض األولويات املالية والتشغيلية للمكتب قيودا

ملوارد الالزمة، بما في ذلك إشراك مراجعي املكونات. وفي هذه الظروف، ال تطغى هذه القيود على التي ستشهد تنفيذ أعمال املراجعة، إضافة إلى ا

مسؤولية الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة فيما يتعلق بتحقيق الجودة على مستوى االرتباط أو على متطلبات حصول مراجع املجموعة  

 ساس للرأي الخاص بمراجعة املجموعة. على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتوفير أ 

 اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات

 ( 24، 23املشاركة الكافية واملناسبة في عمل مراجع املكون )راجع: الفقرتين 

جموعة إلى فهم عند تقويم ما إذا كان مراجع املجموعة سيستطيع املشاركة بصورة كافية ومناسبة في عمل مراجع املكون، قد يتوصل مراجع امل . 57أ

جموعة. ملا إذا كان مراجع املكون يخضع ألي قيود تحد من اتصاله بمراجع املجموعة، بما في ذلك بشأن تبادل توثيق أعمال املراجعة مع مراجع امل

 إلى فهم ملا إذا كانت أدلة املراجعة املتعلقة باملكونات التي تقع في دولة مختلفة  
ً
قد تكون بلغة مختلفة وقد وقد يتوصل مراجع املجموعة أيضا
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 تكون بحاجة إلى الترجمة حتى يتسنى له استخدامها. 

 إذا كان مراجع املكون غير قادر على التعاون مع مراجع املجموعة، فإن مراجع املجموعة: . 58أ

 قد يطلب من مراجع املكون تقديم مبرراته لذلك. •

 على اتخاذ تصرف مناسب ملواجهة هذا األمر،   •
ً
ويشمل ذلك تعديل طبيعة العمل املطلوب تنفيذه. أو قد يلزم مراجع  قد يكون قادرا

 للفقرة  
ً
، الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بالعمل الذي سيتم تنفيذه في املكون دون  27املجموعة، وفقا

 إشراك مراجع املكون. 

 ( 25الستقالل )راجع: الفقرة املتطلبات املسلكية ذات الصلة، بما فيها تلك املتعلقة با

بارتباط  . 59أ الصلة  ذات  املسلكية  للمتطلبات  املكون  مراجع  يخضع  املجموعات،  مراجعة  ارتباطات  فيما يخص  املكونات  على  العمل  تنفيذ  عند 

ة إلى، املتطلبات التي تنطبق  مراجعة املجموعة، بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل. وهذه املتطلبات قد تختلف عن، أو قد يتم تطبيقها باإلضاف

 من املجموعة ألسباب نظامي
ً
ة أو  على مراجع املكون عند تنفيذ أعمال املراجعة على القوائم املالية للمنشآت أو وحدات العمل التي تشكل جزءا

 تنظيمية أو غيرها في دولة مراجع املكون. 

الصلة، قد ينظر مراجع املجموعة فيما إذا كان من الضروري تقديم معلومات أو  في سبيل إحاطة مراجعي املكونات باملتطلبات املسلكية ذات   . 60أ

 دورات تدريبية إضافية ملراجعي املكونات بشأن النصوص الخاصة باملتطلبات املسلكية ذات الصلة بارتباط مراجعة املجموعة. 

 ( 26موارد االرتباط )راجع: الفقرة 

) . 61أ املراجعة  معيار  )املحدث(220يتطلب  لفريق   54(  ومناسبة  كافية  موارد  توفير  أو  تخصيص  من  التحقق  االرتباط  عن  املسؤول  الشريك  من 

فيذه،  االرتباط في الوقت املناسب لتنفيذ االرتباط. وعند عدم توفير موارد كافية أو مناسبة فيما يتعلق بالعمل الذي سيقوم مراجع املكون بتن

  قد يناقش الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة  
ً
هذا األمر مع مراجع املكون أو إدارة املجموعة أو مكتب مراجع املجموعة وقد يطلب تبعا

 لذلك من مراجع املكون أو من مكتب مراجع املجموعة توفير املوارد الكافية واملناسبة. 

 كفاءات وقدرات مراجعي املكونات 

إرشادات بشأن األمور التي قد يأخذها الشريك املسؤول عن االرتباط في الحسبان عند التحقق من    55( )املحدث(220يقدم معيار املراجعة ) . 62أ

كفاءات وقدرات فريق االرتباط. ويكتس ي هذا التحقق أهمية خاصة في حالة مراجعة املجموعة عندما يضم فريق االرتباط مراجعي املكونات.  

سياسات أو إجراءات املكتب قد تتطلب من املكتب أو الشريك املسؤول عن االرتباط اتخاذ  إلى أن    56( )املحدث(220ويشير معيار املراجعة )

بالكفاءات   املكاتب األخرى يحظون  املكونات من  كان مراجعو  إذا  ملا  فهم  إلى  التوصل  العاملين عند  املنطبقة على  تلك  تختلف عن  تصرفات 

 والقدرات املناسبة لتنفيذ ارتباط املراجعة.

الت . 63أ ارتباط  إن  بطبيعة وظروف  ذلك  ويتأثر  منهي  مسألة حكم  هو  املناسبة  والقدرات  بالكفاءات  يحظون  املكونات  مراجعو  كان  إذا  مما  حقق 

مراجعة املجموعة. ويؤثر هذا التحقق على طبيعة وتوقيت ومدى توجيه الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة ملراجع املكون وإشرافه عليه  

 وفحصه لعمله. 

د ينظر عند التحقق مما إذا كان مراجعو املكونات يحظون بالكفاءات والقدرات املناسبة لتنفيذ إجراءات املراجعة املسندة إليهم في املكونات، ق . 64أ

 الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة في أمور مثل: 

 التجارب السابقة مع مراجع املكون أو املعرفة السابقة به. •

 جع املكون )على سبيل املثال، املعرفة بصناعات بعينها(. املهارات املتخصصة ملرا •
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 مدى خضوع مراجع املجموعة ومراجع املكون لنظام مشترك إلدارة الجودة، ومثال ذلك، ما إذا كان مراجع املجموعة ومراجع املكون:  •

o ية املعلومات(؛ أويستخدمان موارد مشتركة لتنفيذ األعمال )على سبيل املثال، منهجيات املراجعة أو تطبيقات تقن 

o  يتشاركان في سياسات أو إجراءات مشتركة تؤثر على تنفيذ االرتباط )على سبيل املثال، التوجيه واإلشراف وفحص العمل أو

 التشاور(؛ أو

o  يخضعان ألنشطة متابعة مشتركة؛ أو 

o  .يتشاركان في أمور أخرى، بما في ذلك القيادة املشتركة أو البيئة الثقافية املشتركة 

 تساق أو التشابه في:اال •

o األنظمة أو اللوائح أو النظام القانوني؛ أو 

o اللغة والثقافة؛ أو 

o  التعليم والتدريب؛ أو 

o  اإلشراف املنهي واالنضباط وضمان الجودة الخارجي؛ أو 

o  .الهيئات واملعايير املهنية 

اإلدارة واملكلفين بالحوكمة وكبار العاملين اآلخرين لدى املعلومات التي تم الحصول عليها عن مراجع املكون من خالل التفاعالت مع   •

 املكون، مثل املراجعين الداخليين. 

 قد تشتمل إجراءات التحقق من كفاءات وقدرات مراجع املكون، على سبيل املثال، على ما يلي: . 65أ

 بما في ذلك: إجراء تقويم للمعلومات التي قام مكتب مراجع املجموعة بإبالغها إلى مراجع املجموعة،  •

o  .57االتصال الدائم مع املكتب فيما يتعلق باملتابعة والتصحيح، عندما يكون مراجع املجموعة ومراجع املكون من نفس املكتب 

o  .58املعلومات التي يتم الحصول عليها من الشبكة عن نتائج أنشطة املتابعة التي تنفذها الشبكة عبر مكاتبها 

o   عليها من الهيئات املهنية التي ينتمي إليها مراجع املكون، أو السلطات التي حصل منها مراجع املكون املعلومات التي يتم الحصول

 على ترخيصه، أو غير ذلك من األطراف. 

 مناقشة مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها مع مراجع املكون. •

، لألمور املشار إليها في  •
ً
 .25الفقرة مطالبة مراجع املكون بتأكيد فهمه، كتابيا

مناقشة الكفاءات والقدرات الخاصة بمراجع املكون مع الزمالء في مكتب الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة الذين عملوا بشكل  •

 مباشر مع مراجع املكون.

 الحصول على تقارير التقصيات الخارجية التي تم نشرها. •

املجموعة ومراجع املكون أعضاًء في نفس الشبكة وقد يخضعون ملتطلبات مشتركة خاصة بالشبكة  قد يكون مكتب الشريك املسؤول عن ارتباط   . 66أ

وعند التحقق مما إذا كان مراجعو املكونات يحظون بالكفاءات والقدرات املناسبة لتنفيذ   59أو قد يستخدمون خدمات مشتركة تقدمها الشبكة. 

 الرتباط مراجعة املجموعة، فقد يستطي
ً
ع الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة االعتماد على تلك املتطلبات الخاصة بالشبكة،  العمل دعما

لقة  ومثال ذلك، املتطلبات التي تتناول التدريب املنهي أو التوظيف، أو التي تتطلب استخدام منهجيات خاصة باملراجعة وأدوات التطبيق املتع
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 ملعيار إدارة الجودة )
ً
ب مسؤول عن تصميم نظام إدارة الجودة الخاص به، وتطبيقه وتشغيله، وقد يلزمه تكييف فإن املكت  60(، 1بها. ووفقا

 متطلبات الشبكة أو خدماتها أو اإلضافة إليها حتى تكون مناسبة لالستخدام في نظام إدارة الجودة الخاص به. 

 استخدام عمل أحد الخبراء الذين يستعين بهم املراجع 

من الشريك املسؤول عن االرتباط التحقق من أن أعضاء فريق االرتباط، وأي خبراء خارجيين يستعين   61( )املحدث(022يتطلب معيار املراجعة ) . 67أ

 من فريق االرتباط، يحظون مجتمعين بالكفاءات والقدرات املناسبة، بما في ذلك الوقت الكافي، لتنفيذ ارتباط  
ً
املراجعة.  بهم املراجع وليسوا جزءا

حد الخبراء، فقد يلزم الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة الحصول على معلومات من مراجع املكون. وعلى  وفي حال استعانة مراجع املكون بأ

 سبيل املثال، قد يناقش مراجع املجموعة مع مراجع املكون تقويم مراجع املكون لكفاءات وقدرات الخبير. 

 األدوات واألساليب اآللية 

ط يحظى بالكفاءات والقدرات املناسبة، قد يأخذ الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة في الحسبان  عند التحقق مما إذا كان فريق االرتبا . 68أ

( املراجعة  معيار  في  موضح  هو  ملا   
ً
ووفقا املثال،  سبيل  وعلى  اآللية.  واألساليب  األدوات  استخدام  في  املكون  مراجع  خبرة  مثل   

ً
(  220أمورا

مراجعي املكونات استخدام أدوات وأساليب آلية خاصة عند تنفيذ إجراءات املراجعة، فقد   عندما يطلب مراجع املجموعة من  62)املحدث(، 

 يبلغ مراجع املجموعة مراجعي املكونات بضرورة االلتزام بتعليمات مراجع املجموعة أثناء استخدام هذه األدوات واألساليب اآللية. 

 (27 تطبيق فهم مراجع املجموعة ملراجعي املكونات )راجع: الفقرة

من الشريك املسؤول عن االرتباط تحمل املسؤولية عن إحاطة األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط   63( )املحدث(220يتطلب معيار املراجعة ) . 69أ

ة.  باملتطلبات املسلكية ذات الصلة املنطبقة في ضوء طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه، وإحاطتهم بسياسات أو إجراءات املكتب ذات العالق

 ويشمل هذا سياسات أو إجراءات املكتب التي تتناول الظروف التي قد تتسبب في وقوع مخالفة للمتطلبات املسلكية ذات الصلة، بما فيها تلك 

 مخالفة 
ً
  املتعلقة باالستقالل، ومسؤوليات أعضاء فريق االرتباط عند علمهم بتلك املخالفات. وقد تتناول سياسات أو إجراءات املكتب أيضا

 للمتطلبات املسلكية ذات الصلة.  م
ً
راجعي املكونات ملتطلبات االستقالل، والتصرفات التي قد يتخذها مراجع املجموعة في تلك الظروف وفقا

 معينة يلزم إبالغ املكلفين بالحوكمة به
ً
 املتطلبات املسلكية ذات الصلة أو األنظمة أو اللوائح أمورا

ً
لظروف  ا في اوإضافة إلى ذلك، قد تحدد أيضا

 64التي يتم التعرف فيها على مخالفات ملتطلبات االستقالل.

املتعلقة   . 70أ تلك  فيها  بما  املجموعة،  مراجعة  ارتباط  على  تنطبق  التي  الصلة  ذات  املسلكية  للمتطلبات  املكونات  أحد  مراجع  مخالفة  حال  في 

 لنصوص املتطلبات  باالستقالل،  
ً
فال يستطيع مراجع املجموعة استخدام   املسلكية ذات الصلة،وعدم مواجهة املخالفة بصورة مرضية وفقا

 عمل مراجع ذلك املكون.

ية هي تلك املخاوف التي ال يمكن التغلب عليها بحسب الحكم املنهي ملراجع املجموعة. وقد يستطيع الشريك املسؤول عن ارت . 71أ باط  املخاوف الجّدِ

الجدية بشأن الكفاءة املهنية ملراجع املكون )مثل عدم املعرفة بصناعة بعينها( أو حقيقة أن مراجع املكون املجموعة التغلب على ما دون املخاوف  

ءات ال يعمل في بيئة تشرف بشكل فّعال على املراجعين، عن طريق زيادة مشاركة مراجع املجموعة في عمل مراجع املكون، أو عن طريق تنفيذ إجرا

 على املعلومات املالية للمكون. املراجعة اإلضافية بشكل مباشر

 ( 28تنفيذ االرتباط )راجع: الفقرة  

من الشريك املسؤول عن االرتباط التحقق من أن الجوانب الخاصة بطبيعة وتوقيت ومدى التوجيه   65( )املحدث(220يتطلب معيار املراجعة ) . 72أ

 لسياسات أو إجراءات املكتب واملعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظي
ً
مية  واإلشراف والفحص قد تم التخطيط لها، وتم تنفيذها، وفقا

اط املراجعة واملوارد التي تم تخصيصها أو توفيرها لفريق االرتباط. وفيما يخص مراجعة املجموعة، املنطبقة، ومن أنها تراعي طبيعة وظروف ارتب
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سيشتمل النهج الخاص بالتوجيه واإلشراف والفحص، بصفة عامة، على مزيج من سياسات أو إجراءات مكتب مراجع املجموعة واستجابات  

 يختص بها ارتباط مراجعة املجموعة. 

 من مراجعي املكونات الذين قد يتواجدون في مواقع متعددة، قد فيما يخص مر  . 73أ
ً
 كبيرا

ً
اجعة املجموعة، والسّيما عندما يضم فريق االرتباط عددا

في فريق االرتباط إلى أعضاء آخرين  أو التصرفات  أو املهام  تنفيذ اإلجراءات  أو  بإسناد تصميم    يقوم الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة 

 الفقرة ملساعدته في 
ً
 (. 11الوفاء بمسؤوليته عن طبيعة وتوقيت ومدى توجيه مراجعي املكونات واإلشراف عليهم وفحص عملهم )انظر أيضا

إذا كان مراجعو املكونات من مكتب آخر خالف مكتب مراجع املجموعة، فقد تختلف سياسات أو إجراءات املكتب، أو قد يلزم اتخاذ تصرفات   . 74أ

، فيما يتعلق بطبيعة وتوقيت ومدى توجيه هؤالء األعضاء في فريق االرتباط واإلشراف عليهم وفحص عملهم. وعلى وجه  مختلفة، على الترتيب

الخصوص، قد تتطلب سياسات أو إجراءات املكتب من املكتب أو الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة اتخاذ تصرفات تختلف عن تلك 

ين من داخل املكتب أو الشبكة )على سبيل املثال، فيما يتعلق بشكل ومحتوى وتوقيت االتصاالت مع  املنطبقة على أعضاء فريق االرتباط الذ

( )املحدث( أمثلة 220مراجعي املكونات، بما في ذلك قيام مراجع املجموعة بتوجيه التعليمات إلى مراجعي املكونات(. ويقدم معيار املراجعة )

 66لظروف. للتصرفات التي قد يلزم اتخاذها في تلك ا

قد يتم تكييف طبيعة وتوقيت ومدى توجيه مراجعي املكونات واإلشراف عليهم وفحص عملهم بناًء على طبيعة وظروف االرتباط وبناًء على ما   . 75أ

 يلي، على سبيل املثال:

على خطر مهم، فقد مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها. وعلى سبيل املثال، إذا تعرف مراجع املجموعة على مكون يشتمل   •

 لتوثيق أعمال املراجعة 
ً
يكون من املناسب زيادة مدى التوجيه املقدم ملراجع املكون، ومدى اإلشراف عليه، وإجراء فحص أكثر تفصيال

 الذي أعده مراجع املكون.

ملراجع املجموعة سابق تجربة كفاءات وقدرات مراجعي املكونات الذين يتولون تنفيذ أعمال املراجعة. وعلى سبيل املثال، إذا لم يكن   •

النقاشات أو   ملراجع ذلك املكون وزيادة معدل 
ً
مع مراجع أحد املكونات، فقد يقوم مراجع املجموعة بتوجيه تعليمات أكثر تفصيال

 التفاعالت األخرى معه أو تخصيص أفراد أكثر خبرة لإلشراف عليه أثناء تنفيذ العمل. 

في ذ • بما  االرتباط،  في ذلك عند استخدام مراكز  موقع أعضاء فريق  بما  االرتباط عبر مواقع متعددة،  انتشار أعضاء فريق  لك مدى 

 لتقديم الخدمات.

اللوائح إرسال   • أو  إلى توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات. وعلى سبيل املثال، عندما تمنع األنظمة  إمكانية الوصول 

حد املكونات إلى خارج دولة مراجع ذلك املكون، فقد يستطيع مراجع املجموعة فحص توثيق توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجع أ

 بموجب األنظمة أو اللوائح  
ً
أعمال املراجعة في موقع مراجع املكون أو عن بعد من خالل استخدام التقنية، عندما ال يكون ذلك محظورا

 الفقرتين أ
ً
 (. 180، أ179)انظر أيضا

قد يتحمل من خاللها الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة املسؤولية عن توجيه مراجعي املكونات واإلشراف عليهم وفحص  ثمة طرق مختلفة   . 76أ

 عملهم، منها على سبيل املثال: 

 االتصاالت مع مراجعي املكونات طوال مدة مراجعة املجموعة، بما في ذلك االتصاالت التي يتطلبها هذا املعيار؛ •

والنتائج   • القضايا  ومناقشة  تقييمها  وتم  عليها  التعرف  تم  التي  املخاطر  ملناقشة  املكونات  مراجعي  مع  املكاملات  أو  االجتماعات 

 واالستنتاجات.

 فحص توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجع املكون، بشكل شخص ي أو عن بعد عندما ُيسمح بذلك بموجب األنظمة واللوائح. •

عقد بين مراجعي املكونات وإدارات املكونات.املشاركة في اال  •
ُ
 جتماعات الختامية أو االجتماعات األخرى الرئيسية التي ت

يتعين على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة فحص توثيق أعمال املراجعة في األوقات   67( )املحدث(، 220عند تطبيق معيار املراجعة ) . 77أ

 بما في ذلك توثيق أعمال املراجعة ذي الصلة بمراجعة املجموعة فيما يتعلق بما يلي: املناسبة أثناء ارتباط املراجعة،
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 93، أ92، أ31)املحدث(، الفقرات ( 220معيار املراجعة ) 67
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 األمور املهمة؛  •

تاجات األحكام املهمة، بما في ذلك تلك التي تتعلق باألمور الصعبة أو املثيرة للجدل التي تم التعرف عليها أثناء ارتباط املراجعة، واالستن •

 التي تم التوصل إليها؛

عد، بحسب الحكم املنهي للشريك املسؤول عن االرتباط، ذات صلة بمسؤوليات الشريك املسؤول عن االرتباط. األمور األ  •
ُ
 خرى التي ت

ويقوم الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة في الغالب بفحص ذلك التوثيق الخاص بأعمال املراجعة أثناء مراجعة املجموعة، بما في ذلك 

 الفقرة أفحص توثيق أعمال 
ً
 (. 148املراجعة ذي الصلة الذي أعده مراجعو املكونات )انظر أيضا

 ( 29االتصاالت مع مراجعي املكونات )راجع: الفقرة 

ات مما يساعد في إرساء األساس الالزم لالتصال املتبادل الفّعال، االتصال الواضح وفي الوقت املناسب بين مراجع املجموعة ومراجعي املكون . 78أ

سؤوليات كل منهم، إلى جانب وضوح التوجيه املقدم ملراجعي املكونات بشأن طبيعة العمل الذي سيتم تنفيذه، وتوقيته ومداه، واألمور بشأن م

 االتصال املتبادل الفّعال بين مراجع املجموعة ومراجعي املكونات في تحديد  
ً
التوقعات  التي من املتوقع إبالغ مراجع املجموعة بها. ويساعد أيضا

 مل
ً
  راجعي املكونات وتيسير التوجيه املقدم من مراجع املجموعة ملراجعي املكونات وإشرافه عليهم وفحصه لعملهم. وتوفر هذه االتصاالت أيضا

ذه  الفرصة للشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة للتشديد على ضرورة ممارسة مراجعي املكونات لنزعة الشك املنهي أثناء العمل الذي يتم تنفي

 غراض مراجعة املجموعة. أل 

 في االتصال املتبادل الفّعال: . 79أ
ً
 من بين العوامل األخرى التي قد تساهم أيضا

 بالسياسات •
ً
ا   وضوح التعليمات املوجهة إلى مراجع املكون، والسّيما عندما يكون مراجع املكون من مكتب آخر ومن املحتمل أال يكون ُملّمِ

 املجموعة. أو اإلجراءات الخاصة بمكتب مراجع

وجود فهم متبادل لقدرة مراجع املكون على مناقشة أعمال املراجعة املطلوب تنفيذها، بناًء على معرفة مراجع املكون باملكون وفهمه   •

 له. 

 وجود فهم متبادل للقضايا ذات الصلة والتصرفات املتوقعة الناشئة عن آلية االتصال.  •

 من تبادل الرسائل  شكل االتصاالت. على سبيل املثال، األمور الت •
ً
ي يلزم االنتباه لها في حينها قد يكون من األنسب مناقشتها في اجتماع بدال

 اإللكترونية بشأنها. 

 وجود فهم متبادل بين األشخاص املسؤولين عن إدارة االتصاالت، لدى مراجع املجموعة ومراجعي املكونات، بشأن األمور ذات الصلة. •

 ون في اتخاذ التصرفات بشأن األمور التي يقوم مراجع املجموعة باإلبالغ بها، ورفع التقارير عنها.اآللية التي يتبعها مراجع املك •

  تعتمد االتصاالت بين مراجع املجموعة ومراجعي املكونات على الحقائق والظروف الخاصة بارتباط مراجعة املجموعة، بما في ذلك طبيعة ومدى  . 80أ

مراجع املجموعة ومراجعي املكونات ألنظمة مشتركة إلدارة الجودة أو متطلبات أو خدمات مشتركة مشاركة مراجعي املكونات ومدى خضوع  

 خاصة بالشبكة. 

 شكل االتصاالت 

لب من مراجعي املكو  . 81أ
ُ
نات  قد يختلف شكل االتصاالت بين مراجع املجموعة ومراجعي املكونات بناًء على عوامل مثل طبيعة أعمال املراجعة التي ط

 تنفيذها، ومدى دمج قدرات االتصال في أدوات املراجعة املستخدمة ملراجعة املجموعة. 

 شكل االتصاالت بعوامل مثل: . 82أ
ً
 قد يتأثر أيضا

 أهمية األمر أو مدى تعقيده أو إلحاحه.  •

 واملكلفين بالحوكمة في املجموعة. ما إذا كان األمر قد تم إبالغه، أو من املتوقع أن يتم إبالغه، إلى إدارة املجموعة  •

. ولكن قد يتم استكمال االتصاالت الشفوية ملراجع املجموع . 83أ
ً
ة ليس من الضروري أن يكون االتصال بين مراجع املجموعة ومراجع املكون كتابيا
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ه، عندما يرغب مراجع املجموعة في  مع مراجعي املكونات باتصاالت كتابية، مثل إرسال مجموعة من التعليمات بشأن العمل الذي سيتم تنفيذ

األمور توجيه اهتمام خاص ألمور معينة أو تعزيز الفهم املتبادل بشأنها. وإضافة إلى ذلك، قد يجتمع مراجع املجموعة مع مراجع املكون ملناقشة  

 املهمة أو لفحص األجزاء ذات الصلة في توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجع املكون. 

 ملا هو   45الفقرة تتطلب  . 84أ
ً
من مراجع املجموعة مطالبة مراجعي املكونات بإبالغه باألمور ذات الصلة باستنتاجه بشأن مراجعة املجموعة. ووفقا

لب منه تنفيذها. 146موضح في الفقرة أ
ُ
 ، فإن شكل ومحتوى منجزات مراجع املكون يتأثران بطبيعة ومدى أعمال املراجعة التي ط

 كل االتصال، تنطبق متطلبات التوثيق الواردة في هذا املعيار وسائر معايير املراجعة. بغض النظر عن ش . 85أ

 توقيت االتصاالت

التي سيقوم مراجع املكون  . 86أ التوقيت املناسب لالتصاالت باختالف ظروف االرتباط. وقد تشمل الظروف ذات الصلة طبيعة األعمال  يختلف 

 ما تتم االتصاالت املتعلقة   بتنفيذها، وتوقيتها ومداها، والتصرفات
ً
التي من املتوقع أن يقوم مراجع املكون باتخاذها. وعلى سبيل املثال، غالبا

على بأمور التخطيط في وقت مبكر أثناء ارتباط املراجعة، وفيما يخص ارتباطات مراجعة املجموعة ألول مرة، قد تتم االتصاالت أثناء االتفاق  

 شروط االرتباط. 

 ( 29، 25باألنظمة أو اللوائح )راجع: الفقرتين عدم االلتزام 

قد يصبح الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة على دراية بمعلومات تتعلق بعدم التزام أو   68( )املحدث(، 250عند تطبيق معيار املراجعة ) . 87أ

ارتباط املجموعة واجب بموجب املتطلبات املسلكية   شبهة عدم التزام باألنظمة أو اللوائح. وفي هذه الظروف، قد يكون على الشريك املسؤول عن

وقد يمتد هذا الواجب الذي يقض ي بقيام الشريك املسؤول  69ذات الصلة أو األنظمة أو اللوائح يقض ي باإلبالغ عن هذا األمر إلى مراجع املكون.

لقوائم املالية للمنشآت أو وحدات العمل التي يتعين إجراء  عن ارتباط املجموعة باإلبالغ عن عدم االلتزام أو شبهة عدم االلتزام ليشمل مراجعي ا

ذ عليها أعمال مراجعة ألغراض مراجعة املجموعة.   مراجعة لها بموجب األنظمة أو اللوائح أو ألسباب أخرى، ولكن ال ُتنفَّ

 ( 30لفقرة  )راجع: ا فهم املجموعة وبيئتها وإطار التقرير املالي املنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة

على متطلبات وإرشادات بشأن مسؤولية املراجع عن التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها    70( 2019( )املحدث في عام  315ينص معيار املراجعة ) . 88أ

خلية قد تفيد في  وإطار التقرير املالي املنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمنشأة. ويقدم امللحق الثاني لهذا املعيار أمثلة ألمور تتعلق بالرقابة الدا

(  2019( )املحدث في عام 315في سياق بيئة املجموعات، ويستفيض في كيفية تطبيق معيار املراجعة ) التوصل إلى فهم لنظام الرقابة الداخلية 

 على مراجعة القوائم املالية للمجموعات.

 قد يتم التوصل إلى فهم املجموعة وبيئتها وإطار التقرير املالي املنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة من خالل االتصاالت مع: . 89أ

حال  إدارة املجموعة أو إدارات املكونات أو األفراد اآلخرين املناسبين داخل املنشأة، بمن فيهم األفراد في وظيفة املراجعة الداخلية )في   •

وجود تلك الوظيفة( ومن تتوفر لديهم املعرفة بنظام الرقابة الداخلية للمجموعة والسياسات واملمارسات املحاسبية وآلية التوحيد؛ 

 أو

 عي املكونات؛ أو مراج •

املراجعين الذين يقومون بتنفيذ مراجعات، ألسباب نظامية أو تنظيمية أو غيرها، للقوائم املالية الخاصة باملنشآت أو وحدات العمل  •

 من املجموعة.
ً
 التي تعد جزءا

طر الرقابة بطرق مختلفة بناًء على أساليب  يمكن التوصل إلى فهم للمجموعة والتعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييم الخطر املالزم وخ . 90أ

م أو منهجيات املراجعة املفضلة، ويمكن التعبير عن ذلك بطرق مختلفة. وعليه، فعند إشراك مراجعي املكونات في تصميم وتنفيذ إجراءات تقيي

 
 "مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم املالية"( )املحدث( 250معيار املراجعة )  68
املعتمد في اململكة   ولية()بما في ذلك معايير االستقالل الد امليثاق الدولي لسلوك وآداب املهنة للمحاسبين املهنيينمن  360/18وي   360/17انظر، على سبيل املثال، الفقرتين ي 69

 العربية السعودية 
 183أ‒50، أ27–19(، الفقرات 2019( )املحدث في عام 315معيار املراجعة ) 70
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 عليمات.املخاطر، قد يلزم مراجع املجموعة إبالغ مراجعي املكونات بنهجه املفضل أو قد يقوم بتزويدهم بت

 ( 30)راجع: الفقرة  مناقشة فريق االرتباط 

يتعين على الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة واألعضاء الرئيسيين اآلخرين    71(، 2019( )املحدث في عام  315عند تطبيق معيار املراجعة ) . 91أ

ثر تحديد في فريق االرتباط مناقشة تطبيق إطار التقرير املالي املنطبق وقابلية تعرض القوائم املالية الخاصة باملجموعة للتحريف الجوهري. ويتأ

تباط الذين سيتم إشراكهم في النقاش، واملوضوعات التي سيتم مناقشتها، بأمور مثل  الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة ألعضاء فريق االر 

 التوقعات املبدئية بشأن مخاطر التحريف الجوهري والتوقع األولي بشأن ما إذا كان سيتم إشراك مراجعي املكونات.

 يوفر النقاش الفرصة ملا يلي: . 92أ

 ي ذلك األنشطة املركزية للمكونات.تبادل املعرفة بشأن املكونات وبيئاتها، بما ف •

تبادل املعلومات بشأن مخاطر األعمال في املكونات أو املجموعة، والكيفية التي قد تؤثر بها عوامل الخطر املالزم على قابلية تعرض  •

 فئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات للتحريفات. 

لل • املالية  القوائم  تعرض  كيفية  بشأن  األفكار  التحريف. تبادل  هذا  ومواضع  الخطأ،  أو  الغش  بسبب  الجوهري  للتحريف  مجموعة 

أن تركز مناقشات فريق االرتباط بشكل خاص على كيفية تعرض القوائم املالية الخاصة باملنشأة    72(240ويتطلب معيار املراجعة )

 ي ذلك الطرق املحتملة لحدوث الغش.للتحريف الجوهري بسبب الغش، ومواضع مثل هذه التحريفات في القوائم املالية، بما ف

تحديد السياسات التي اتبعتها إدارة املجموعة أو إدارات املكونات والتي قد تكون منحازة أو مصممة بهدف إدارة األرباح مما قد يؤدي   •

 إلى إعداد تقرير مالي مغشوش.

 على إدارة املجموعة أو إدارة    النظر في العوامل الداخلية والخارجية املعروفة التي لها تأثير على املجموعة •
ً
 أو ضغطا

ً
والتي قد تولد دافعا

مكون أو األشخاص اآلخرين الرتكاب الغش، أو التي قد توفر الفرصة الرتكاب الغش، أو التي قد تشير إلى وجود ثقافة أو بيئة تمكن 

 إدارة املجموعة أو إدارة مكون أو األشخاص اآلخرين من تبرير ارتكابهم للغش.

 في خطر تجاوز إدارة املجموعة أو إدارة مكون ألدوات الرقابة.النظر  •

 مناقشة الغش الذي تم التعرف عليه، أو املعلومات التي تشير إلى وجود غش. •

 التعرف على مخاطر التحريف الجوهري ذات الصلة باملكونات عند احتمال وجود معوقات ملمارسة نزعة الشك املنهي.  •

ستخدم إلعداد املعلومات املالية الخاصة باملكونات من أجل إعداد القوائم  النظر فيما إذا كانت هناك سي •
ُ
اسات محاسبية موحدة ت

املالية للمجموعة، وإذا لم يكن األمر كذلك، فكيف يتم تحديد االختالفات في السياسات املحاسبية وكيف يتم تعديلها )عندما يتطلب  

 ذلك إطار التقرير املالي املنطبق(. 

 على  تبادل املعلو  •
ً
مات بشأن مخاطر التحريف الجوهري في املعلومات املالية ألحد املكونات عند احتمال انطباقها بصورة أوسع نطاقا

.
ً
 بعض املكونات األخرى أو عليها جميعا

السليمة فيما يتعلق  تبادل املعلومات التي قد تشير إلى عدم التزام باألنظمة أو اللوائح الوطنية، مثل دفع الرشاوى واملمارسات غير   •

 بتحديد أسعار النقل داخل املجموعة.

قدرة  • حول  كبيرة   
ً
تثير شكوكا قد  التي  االرتباط،  فريق  أو  مكون  إدارة  أو  املجموعة  إدارة  حددتها  التي  الظروف  أو  األحداث  مناقشة 

 املجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة.

قة التي حددتها إدارة املجموعة أو إدارة مكون، وأي أطراف أخرى ذات عالقة مناقشة العالقات أو املعامالت مع األطراف ذات العال •

 يكون فريق االرتباط على دراية بها. 
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 )أ(( 30)راجع: الفقرة املجموعة وبيئتها 

 قد يساعد فهم الهيكل التنظيمي للمجموعة ونموذج عملها مراجع املجموعة في فهم أمور مثل: . 93أ

 من املنشأة الواحدة ألنها قد تضم العديد من املنشآت التابعة أو األقسام أو  تعقيد هيكل   •
ً
املجموعة. قد تكون املجموعة أكثر تعقيدا

 الهيكل النظامي للمجموعة عن الهيكل التشغيلي، 
ً
وحدات العمل األخرى، بما في ذلك انتشارها في مواقع متعددة. وقد يختلف أيضا

الض ألغراض  املثال،  سبيل  للتحريفات  على  التعرض  قابلية  في  زيادة  عنها  تنشأ  قد  عوامل  املعقدة  الهياكل  الغالب  في  وتخلق  ريبة. 

الجوهرية، مثل ما إذا كانت الشهرة أو املشروعات املشتركة أو املنشآت ذات الغرض الخاص قد تمت املحاسبة عنها بشكل مناسب وما  

 إذا كان قد تم تقديم إفصاحات كافية بشأنها. 

ع الجغرافية للعمليات التشغيلية الخاصة باملجموعة. قد ينشأ عن تواجد املجموعة في مواقع جغرافية متعددة زيادة في قابلية املواق •

التعرض للتحريفات الجوهرية. وعلى سبيل املثال، قد يترتب على اختالف املواقع الجغرافية اختالف في اللغات والثقافات وممارسات 

 العمل.

املعلومات الخاصة باملجموعة وتعقيدها. تخلق في الغالب بيئة تقنية املعلومات املعقدة عوامل قد تنشأ عنها زيادة في    هيكل بيئة تقنية •

 لتعدد نظم تقنية  
ً
قابلية التعرض للتحريفات الجوهرية. وعلى سبيل املثال، قد تكون بيئة تقنية املعلومات لدى املجموعة معقدة نظرا

. ولذلك، فقد يكون من األهمية بمكان التوصل إلى فهم  املعلومات التي لم يتم دم
ً
جها بسبب عمليات استحواذ أو اندماج حدثت مؤخرا

البيانات   في تطبيقات تقنية املعلومات وقواعد  في ذلك مواطن الضعف  بما  ببيئة تقنية املعلومات،  ملدى تعقيد نظام األمن الخاص 

املعلومات تقنية  ببيئة  الخاصة  األخرى  يخص  والجوانب  فيما  أكثر  أو  واحد  خارجي  خدمات  مقدم   
ً
أيضا املجموعة  تستخدم  وقد   .

 الجوانب الخاصة ببيئة تقنية املعلومات.

ة  العوامل التنظيمية ذات الصلة، بما فيها البيئة التنظيمية. قد تخلق األنظمة أو اللوائح املختلفة عوامل قد تنشأ عنها زيادة في قابلي •

ة. وقد تقوم املجموعة بتنفيذ عمليات تشغيلية تخضع ألنظمة أو لوائح على درجة عالية من التعقيد في التعرض للتحريفات الجوهري

 حدات العمل داخل املجموعة في صناعات متعددة تخضع ألنواع مختلفة من األنظمة أو اللوائح. و دول متعددة، أو قد تعمل املنشآت أو  

ن أو املنشآت األخرى، بما في ذلك األطراف ذات العالقة. قد يكون فهم امللكية والعالقات امللكية والعالقات بين املالك واألشخاص اآلخري •

أو   أو االستحواذ  اإلنشاء  امللكية من خالل عمليات  في  تغييرات  عبر دول متعددة وعند حدوث  تعمل  التي  املجموعة  في   
ً
تعقيدا أكثر 

 ل زيادة في قابلية التعرض للتحريفات الجوهرية. االستبعاد أو املشروعات املشتركة. وقد ينشأ عن هذه العوام

قد يساعد التوصل إلى فهم ملدى التشابه بين عمليات أو أنشطة املجموعة في التعرف على مخاطر التحريف الجوهري املتشابهة عبر مختلف   . 94أ

 املكونات، وفي تصميم االستجابات املناسبة. 

ض النتائج املالية للمنشآت أو وحدات العمل. وقد تكشف االستفسارات التي يتم توجيهها إلى إدارة  تقوم إدارة املجموعة عادة بقياس واستعرا . 95أ

نها.  املجموعة عن اعتماد إدارة املجموعة على مؤشرات رئيسية معينة لتقويم األداء املالي ملنشآت ووحدات عمل املجموعة واتخاذ التصرفات بشأ

 لتعرف على:وقد يساعد فهم مقاييس األداء تلك في ا

املجاالت التي تزيد فيها قابلية التعرض للتحريفات الجوهرية )على سبيل املثال، بسبب الضغوط على إدارات املكونات لتحقيق مقاييس   •

 أداء معينة(. 

 أدوات الرقابة على آلية إعداد التقرير املالي للمجموعة. •

 نظام الرقابة الداخلية للمجموعة

 (( 1)ج()30ومدى التشارك فيها )راجع: الفقرة طبيعة أدوات الرقابة 

.  قد تصمم إدارة املجموعة أدوات رقابة الهدف منها هو العمل بشكل مشترك عبر املنشآت أو وحدات العمل املتعددة )أي أدوات رقابة مشتركة(  . 96أ

ق عبر  وعلى سبيل املثال، قد تصمم إدارة املجموعة أدوات رقابة مشتركة إلدارة املخزون، تعمل ب استخدام نظام تقنية املعلومات نفسه وُتطبَّ

ة، جميع املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة. وقد توجد أدوات الرقابة املشتركة في كل مكون من مكونات نظام الرقابة الداخلية للمجموع

جموعة املوحدة ككل، أو فيما يخص مستويات  وقد يتم تطبيقها على مختلف املستويات داخل املجموعة )على سبيل املثال، على مستوى امل
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ملباشرة التجميع األخرى داخل املجموعة(. وقد تكون أدوات الرقابة املشتركة أدوات رقابة مباشرة أو أدوات رقابة غير مباشرة. وأدوات الرقابة ا

وات الرقابة غير املباشرة هي أدوات رقابة تدعم  هي أدوات رقابة دقيقة بما يكفي ملواجهة مخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات. وأد

 73أدوات الرقابة املباشرة. 

يشمل فهم مكونات نظام الرقابة الداخلية للمجموعة فهم مدى التشارك في أدوات الرقابة داخل تلك املكونات عبر املجموعة. وعند فهم مدى  . 97أ

 التي قد تكون ذات صلة: التشارك في أدوات الرقابة عبر املجموعة، تشمل االعتبارات 

 ما إذا كانت أداة الرقابة مصممة بشكل مركزي ويلزم تطبيقها حسب تصميمها )أي دون تعديل( في بعض املكونات أو في جميعها؛ أو  •

يع املكونات  ما إذا كانت أداة الرقابة يتم تطبيقها، وفي حال تطبيقها، ما إذا كان يقوم بمتابعتها أفراٌد بمسؤوليات وقدرات متشابهة في جم •

ق فيها أداة الرقابة؛ أو  التي ُتطبَّ

املعلومات  • تقنية  تطبيقات  كانت  إذا  ما  املعلومات،  تقنية  تطبيقات  الحصول عليها من  تم  الرقابة تستخدم معلومات  أداة  كانت  إذا 

 واقع؛ أو والجوانب األخرى لبيئة تقنية املعلومات التي تنتج املعلومات هي نفسها عبر مختلف املكونات أو امل

 إذا كانت أداة الرقابة آلية، ما إذا كان يتم تكوينها بنفس الطريقة في كل تطبيق من تطبيقات تقنية املعلومات عبر مختلف املكونات. •

عد أداة رقابة مشتركة. وعلى سبيل   . 98أ
ُ
املثال، قد تطلب  قد تستدعي الحاجة في غالب األحيان ممارسة الحكم املنهي لتحديد ما إذا كانت أداة الرقابة ت

التقويم من أحد تطبيقات   إنتاج هذا  لتقادم حسابات العمالء ويتم  إدارة املجموعة من جميع املنشآت ووحدات العمل إجراء تقويم شهري 

طبيق  تقنية املعلومات الخاصة. وعند إنتاج تقارير التقادم من تطبيقات تقنية معلومات مختلفة أو عند وجود اختالف في طريقة استخدام ت

تركة.  تقنية املعلومات عبر املنشآت أو وحدات العمل، فقد تكون هناك حاجة للنظر فيما إذا كانت أداة الرقابة يمكن تحديدها على أنها أداة مش

إذا كان    وُيعزى هذا إلى االختالفات التي قد توجد في تصميم أداة الرقابة بسبب وجود تطبيقات تقنية معلومات مختلفة )على سبيل املثال، ما 

ت عبر  تطبيق تقنية املعلومات يتم تكوينه بنفس الطريقة عبر مختلف املكونات، وما إذا كانت توجد أدوات رقابة عامة فعالة على تقنية املعلوما

 مختلف تطبيقات تقنية املعلومات(. 

املثال، على مستوى املجموعة املوحدة ككل أو فيما يخص  قد يكون من املهم النظر في مستوى تنفيذ أدوات الرقابة داخل املجموعة )على سبيل   . 99أ

بعض  وفي  عليها.  والرقابة  املعلومات  معالجة  كيفية  لفهم  فيها  التشارك  ومدى  مركزيتها  ودرجة  املجموعة(  داخل  األخرى  التجميع  مستويات 

 )على سبيل املثال، في منشأة أو وحدة عمل 
ً
قد يكون لها تأثير منتشر على  ها(، ولكنفحسب  واحدةالظروف، قد يتم تنفيذ أدوات الرقابة مركزيا

ل  املنشآت أو وحدات العمل األخرى )على سبيل املثال، مركز للخدمة املشتركة يقوم بمعالجة املعامالت بالنيابة عن املنشآت أو وحدات العم 

العالقة   ذات  الرقابة  أدوات  وتطبيق  املعامالت  معالجة  يتم  وقد  املجموعة(.  داخل  لتلك  األخرى  الطريقة  بنفس  املشتركة  للخدمة  مركز  في 

وأدوات املعامالت التي يقوم مركز الخدمة املشتركة بمعالجتها بغض النظر عن املنشأة أو وحدة العمل )على سبيل املثال، آليات العمل واملخاطر  

قد يكون من   الحاالت،  املعاملة(. وفي هذه  النظر عن مصدر  نفسها بغض  تكون هي  قد  الرقابة وتقويم  الرقابة  أدوات  التعرف على  املناسب 

 تصميمها وتحديد تطبيقها، وعند االقتضاء، اختبار فاعليتها التشغيلية، على أنها مجتمع عينة واحد. 

 ((2(، )1)ج()30األنشطة املركزية )راجع: الفقرة 

يتم تنفيذ املهام الخاصة بإعداد التقرير املالي أو املحاسبة   قد تتعامل إدارة املجموعة بشكل مركزي مع بعض أنشطتها، وعلى سبيل املثال، قد . 100أ

ثال،  ملجموعة معينة من املعامالت املشتركة أو املعلومات املالية األخرى بطريقة متسقة ومركزية ملنشآت أو وحدات عمل متعددة )على سبيل امل

 ا أو معالجتها أو التقرير عنها في مركز للخدمة املشتركة(. عندما يتم إنشاء املعامالت املدرة لإليرادات أو التصريح بها أو تسجيله 

ر قد يساعد التوصل إلى فهم ملدى تماش ي األنشطة املركزية مع هيكل املجموعة ككل، وطبيعة األنشطة التي يتم تنفيذها، في التعرف على مخاط . 101أ

بيل املثال، قد تعمل أدوات الرقابة املطبقة في مركز للخدمة التحريف الجوهري وتقييمها واالستجابة لتلك املخاطر بشكل مناسب. وعلى س

لومات  املشتركة بشكل مستقل عن أدوات الرقابة األخرى، أو قد تعتمد على أدوات الرقابة املطبقة في املنشأة أو وحدة العمل املستمد منها املع

في بها  البيع والتصريح  يتم إنشاء معامالت  في مركز الخدمة   املالية )على سبيل املثال، قد  املنشأة أو وحدة العمل، ولكن املعالجة قد تحدث 

 املشتركة(. 
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باألنشطة قد يقوم مراجع املجموعة بإشراك مراجعي املكونات في اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة املشتركة أو أدوات الرقابة املتعلقة   . 102أ

فّعال بين مراجع املجموعة ومراجعي املكونات حيث إن أدلة املراجعة التي يتم الحصول عليها   املركزية. ومن املهم في هذه الظروف وجود تعاون 

تحديد طبيعة اإلجرا تدعم  املركزية  باألنشطة  املتعلقة  الرقابة  أدوات  أو  املشتركة  الرقابة  التشغيلية ألدوات  الفاعلية  اختبار  ءات من خالل 

 ا عبر املجموعة. األساس، وتوقيتها ومداها، التي سيتم تنفيذه

 (( 4)ج()30االتصاالت بشأن األمور املهمة التي تدعم إعداد القوائم املالية للمجموعة )راجع: الفقرة 

 قد تستخدم املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة إطار تقرير مالي ألسباب نظامية أو تنظيمية أو غيرها يختلف عن إطار التقرير املالي . 103أ

عها إدارة املجموعة لتوفيقاملستخدم إلعدا ن فهم آليات إعداد التقرير املالي التي تتّبِ ِ
ّ
  د القوائم املالية الخاصة باملجموعة. وفي هذه الظروف، يمك

هم  السياسات املحاسبية، وعند االقتضاء، توفيق نهايات فترات التقرير املالي، التي تختلف عن تلك الخاصة باملجموعة، مراجع املجموعة من ف

 بواسطة املجموعة أو بواسطة املنشأة أوكي
ً
  فية إجراء عمليات التعديل واملطابقة وإعادة التصنيف، وما إذا كانت تلك العمليات تتم مركزيا

 وحدة العمل. 

 تعليمات إدارة املجموعة إلى املنشآت أو وحدات العمل 

يتعين على مراجع املجموعة فهم كيفية قيام إدارة املجموعة باإلبالغ باألمور املهمة    74(، 2019( )املحدث في عام  315عند تطبيق معيار املراجعة ) . 104أ

 لتجانس املعلومات املالية وقابليتها للمقارنة، قد تقوم إدارة املجموعة بإصدار
ً
تعليمات   التي تدعم إعداد القوائم املالية للمجموعة. وتحقيقا

باإلبالغ بسياسات تقوم  قد  املثال،  إعداد    )على سبيل  آليات  بشأن  العمل تشتمل على تفاصيل  أو وحدات  املنشآت  إلى  املالي(  التقرير  إعداد 

التقرير املالي أو قد تفرض سياسات مشتركة عبر املجموعة. وقد يؤثر فهم التعليمات الصادرة عن إدارة املجموعة على التعرف على مخاطر  

للمج املالية  القوائم  في  وتقييمها  الجوهري  التعرض التحريف  احتمالية  زيادة  إلى  التعليمات  كفاية  يؤدي عدم  قد  املثال،  وعلى سبيل  موعة. 

 للتحريفات بسبب خطر تسجيل املعامالت أو معالجتها بشكل غير صحيح، أو تطبيق السياسات املحاسبية بشكل غير صحيح. 

 قد يتناول فهم مراجع املجموعة للتعليمات أو السياسات ما يلي:  .  105أ

 تعليمات الخاصة باستكمال حزمة التقارير، وقابليتها للتطبيق. وضوح ال  •

 ما إذا كانت التعليمات: •

o  توضح بصورة وافية خصائص إطار التقرير املالي املنطبق والسياسات املحاسبية التي سيتم تطبيقها؛ 

o   التقرير املالي املنطبق، ومثال ذلك، اإلفصاح  تتناول املعلومات الالزمة إلعداد ما يكفي من اإلفصاحات لاللتزام بمتطلبات إطار

 عن العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة واملعلومات القطاعية؛ 

o   وأرصدة املجموعة،  داخل  املحققة  غير  واألرباح  املعامالت  ذلك،  ومثال  التوحيد،  تعديالت  الالزمة إلجراء  املعلومات  تتناول 

 الحسابات داخل املجموعة؛

o جدول زمني إلعداد التقرير. تشتمل على 

 ( 32، 31الفقرتين  )راجع: اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات

إلى مراجعي املكونات اآلخرين، إذا كانت هذه األمور ذات    31أثناء مراجعة املجموعة، قد يقوم مراجع املجموعة بإبالغ األمور الواردة في الفقرة   . 106أ

 على أمثلة ألمور أخرى قد يلزم اإلبالغ بها في الوقت املناسب أثناء عمل مراجع املكون. 144الفقرة أصلة بعملهم. وتحتوي 

ن  قد ينشأ عن طبيعة العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة، في بعض الظروف، مخاطر تحريف جوهري في القوائم املالية أعلى مما يكو  . 107أ

التي   األطراف  مع  املعامالت  مع    75ليست ذات عالقة.في  بالعالقات  املرتبطة  الجوهري  التحريف  مخاطر  ترتفع  قد  املجموعة،  مراجعة  وأثناء 

 األطراف ذات العالقة في القوائم املالية للمجموعة، بما في ذلك بسبب الغش، في الحاالت اآلتية:
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؛  •
ً
 عندما يكون هيكل املجموعة معقدا

 يقلل من فاعليتها في تحديد وتسجيل العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة؛عند عدم دمج نظم معلومات املجموعة، مما  •

 عند وجود معامالت عديدة أو متكررة مع األطراف ذات العالقة فيما بين املنشآت ووحدات العمل.  •

 ملتطلبات معيار
ً
ُيعد ذا أهمية خاصة في   76(،200املراجعة )  وبناًء عليه، فإن التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك املنهي، وفقا

 وجود هذه الظروف. 

 ( 33)راجع: الفقرة  التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها

بالتحديات، ُيعد التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها في القوائم املالية للمجموعة عملية متكررة ومتجددة، وقد تكون محفوفة   .  108أ

ة  والسّيما عندما تكون أنشطة املكونات معقدة أو متخصصة، أو عند وجود العديد من املكونات عبر مواقع متعددة. وعند تطبيق معيار املراجع

 لفئات امل  77(، 2019( )املحدث في عام  315)
ً
 أوليا

ً
 بشأن مخاطر التحريف الجوهري املحتملة وتحديدا

ً
 مبدئيا

ً
عامالت وأرصدة  يضع املراجع توقعا

الر  ونظام  املنطبق  املالي  التقرير  وإطار  وبيئتها  للمجموعة  فهمه  على  بناًء  للمجموعة  املالية  القوائم  في  املهمة  واإلفصاحات  قابة  الحسابات 

 الداخلية للمجموعة.

في ذلك منشآتها أو وحدات عملها، والبيئات تراعي التوقعات املبدئية بشأن مخاطر التحريف الجوهري املحتملة فهم املراجع للمجموعة، بما   .  109أ

وبناًء على هذه التوقعات املبدئية، قد يقوم مراجع املجموعة بإشراك مراجعي املكونات في إجراءات تقييم املخاطر،   والصناعات التي تعمل فيها.

 ما يقوم بذلك، ألنه قد تتوفر لديهم معرفة وخبرة مباشرة باملنشآت أو وحدات ال 
ً
عمل مما قد يفيد في فهم األنشطة واملخاطر املتعلقة  وهو غالبا

 بها، واملواطن التي قد تظهر فيها مخاطر للتحريف الجوهري في القوائم املالية للمجموعة فيما يتعلق بتلك املنشآت أو وحدات العمل. 

على مراجع املجموعة تحمل املسؤولية عن تقييم    فيما يخص مخاطر التحريف الجوهري التي تم التعرف عليها على مستوى اإلقرارات، يتعين  .  110أ

 78الخطر املالزم. وينطوي هذا التقييم على تقييم احتمالية حدوث التحريف وحجمه، وُيراعى في ذلك كيفية ودرجة ما يلي:

 تأثير عوامل الخطر املالزم على قابلية أن تحتوي اإلقرارات ذات الصلة على تحريف. •

هري، على مستوى القوائم املالية للمجموعة، على تقييم الخطر املالزم ملخاطر التحريف الجوهري على تأثير مخاطر التحريف الجو   •

 مستوى اإلقرارات.

ئم بناًء على إجراءات تقييم املخاطر التي تم تنفيذها، قد يحدد مراجع املجموعة أن أحد مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها في القوا .  111أ

موعة ال يظهر إال فيما يتصل باملعلومات املالية ملكونات معينة. وعلى سبيل املثال، قد ال يوجد خطر التحريف الجوهري املتعلق  املالية للمج

 شطة.بمطالبة قانونية إال في املنشآت أو وحدات العمل التي تعمل في دولة معينة أو املنشآت أو وحدات العمل املتشابهة في العمليات أو األن

نص امللحق الثالث على أمثلة لألحداث والظروف التي قد تشير، كل منها على حدة أو مجتمعة، إلى مخاطر وجود تحريف جوهري في القوائم  ي .  112أ

 املالية للمجموعة، سواًء بسبب الغش أو الخطأ، بما في ذلك فيما يتعلق بآلية التوحيد. 

 الغش 

) .  113أ املراجعة  تطبيق معيار  املالية،    79(،240عند  القوائم  في  الغش وتقييمها  الجوهري بسبب  التحريف  التعرف على مخاطر  املراجع  يتعين على 

وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية تستجيب في طبيعتها وتوقيتها ومداها ملخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش التي تم تقييمها على 

خدمة في التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية للمجموعة بسبب الغش ما  مستوى اإلقرارات. وقد تتضمن املعلومات املست

 يلي:

 تقييم إدارة املجموعة لخطر احتمال تحريف القوائم املالية للمجموعة بشكل جوهري بسبب الغش. •
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ملالية للمجموعة، بما في ذلك أي مخاطر خاصة  اآللية التي تتبعها إدارة املجموعة للتعرف على مخاطر الغش واالستجابة لها في القوائم ا •

 للغش تعرفت عليها إدارة املجموعة، أو في فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات التي يرتفع فيها خطر الغش.

 ما إذا كانت توجد مكونات معينة أكثر قابلية للتعرض ملخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش.  •

 أي عوامل لخطر الغش، أو مؤشرات على تحيز اإلدارة، في آلية التوحيد. ما إذا كانت توجد  •

كيفية متابعة املكلفين بالحوكمة في املجموعة لآلليات التي تستخدمها إدارة املجموعة للتعرف على مخاطر الغش واالستجابة لها في   •

 اطر.املجموعة، وأدوات الرقابة التي وضعتها إدارة املجموعة للتخفيف من هذه املخ

ات  ردود املكلفين بالحوكمة في املجموعة وإدارة املجموعة واألفراد املعنيين في وظيفة املراجعة الداخلية )وعند االقتضاء، إدارات املكون •

ومراجعي املكونات وغيرهم( على استفسار مراجع املجموعة بشأن ما إذا كانت لديهم معرفة بأي غش فعلي أو مشتبه فيه أو مزعوم،  

 ى أحد املكونات أو على املجموعة. يؤثر عل

 ( 34)راجع: الفقرة  اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات 

عندما يقوم مراجع املجموعة بإشراك مراجعي املكونات في تصميم إجراءات تقييم املخاطر وتنفيذها، يظل مراجع املجموعة هو املسؤول عن   .  114أ

قرير املالي املنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة لتكوين األساس الكافي للتعرف على مخاطر  التوصل إلى فهم للمجموعة وبيئتها وإطار الت

 للفقرة 
ً
 . 33التحريف الجوهري وتقييمها في القوائم املالية للمجموعة وفقا

   .  115أ
ً
مناسبا  

ً
أساسا املخاطر  تقييم  إجراءات  من  عليها  الحصول  تم  التي  املراجعة  أدلة  توفر  ال  الجوهري عندما  التحريف  مخاطر  على  للتعرف 

من املراجع تنفيذ املزيد من إجراءات تقييم املخاطر حتى يتم الحصول على    80(2019( )املحدث في عام  315وتقييمها، يتطلب معيار املراجعة )

 أدلة مراجعة توفر مثل هذا األساس. 

 األهمية النسبية

 )أ(( 35)راجع: الفقرة  األهمية النسبية للتنفيذ في املكونات 

الفقرة   .  116أ املراجعة على  35تتطلب  تنفيذ إجراءات  يتم  لكل مكون عندما  املكونات  في  للتنفيذ  النسبية  األهمية  تحديد  املجموعة  )أ( من مراجع 

كونات من مكون آلخر. وال يلزم كذلك أن يكون مبلغ األهمية النسبية وقد يختلف مبلغ األهمية النسبية للتنفيذ في امل معلومات مالية منقسمة. 

 من األهمية النسبية للتنفيذ في املجموعة، ومن ثّم، فقد يتجاوز مجموع األهمية النسبية للتنفيذ في
ً
 حسابيا

ً
املكونات    للتنفيذ في كل مكون جزءا

 األهمية النسبية للتنفيذ في املجموعة.

ملعيار تحديد األهمية النسبية للتنفيذ في املكونات لكل فئة معامالت أو رصيد حساب أو إفصاح في املكونات التي تشهد تنفيذ  ال يتطلب هذا ا .  117أ

إجراءات املراجعة. ولكن في ظل الظروف الخاصة املحيطة باملجموعة، إذا كانت هناك فئة معامالت معينة واحدة أو أكثر أو رصيد حساب أو  

و أكثر من املتوقع، بدرجة معقولة، أن تؤثر التحريفات فيه بمبالغ دون األهمية النسبية الخاصة بالقوائم املالية للمجموعة  إفصاح معين واحد أ

للمجموعة، فإن معيار املراجعة ) املالية  القوائم  ُتتخذ على أساس  التي  القرارات االقتصادية للمستخدمين  يتطلب تحديد    81(320ككل على 

أو مستويات   هذه مستوى  وفي  تلك.  املعينة  اإلفصاحات  أو  الحسابات  أرصدة  أو  املعامالت  فئات  على  تطبيقها  سيتم  التي  النسبية  األهمية 

أو أرصدة   املعامالت  لفئات  املكونات،  في  للتنفيذ  نسبية  أهمية  تحديد  املناسب  كان من  إذا  فيما  النظر  املجموعة  يلزم مراجع  قد  الظروف، 

 82ينة تلك، أقل من املبلغ الذي تم إبالغ مراجع املكون به.الحسابات أو اإلفصاحات املع

قد   إن تحديد األهمية النسبية للتنفيذ في املكونات ليس عملية حسابية آلية بسيطة وينطوي ذلك على ممارسة الحكم املنهي. ومن العوامل التي  .  118أ

 النسبية للتنفيذ في املكونات:يأخذها مراجع املجموعة في الحسبان عند تعيين األهمية 
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املالية عبر املكونات )على سبيل املثال، كلما زاد مدى    انقساممدى   • املالية عبر املكونات، قلت األهمية  انقسام  املعلومات  املعلومات 

للمكون  النسبي  الحجم  يؤثر  التجميع(. وقد  ملواجهة خطر  االعتيادية  الظروف  في  مناسبة  التي ستكون  املكونات  في  للتنفيذ  النسبية 

 من املجموعة،   املعلومات املالية )على سبيل املثال، في حال وجود مكون واحد يمثلانقسام  مقارنة باملجموعة على مدى  
ً
 كبيرا

ً
جزءا

 املعلومات املالية عبر املكونات(. مدى انقسام فمن املحتمل أن يقل 

 التوقعات املتعلقة بطبيعة التحريفات ومعدل تكرارها وحجمها في املعلومات املالية للمكونات، ومثال ذلك:  •

o   املثال، األمور املحاسبية التي تختص بها صناعة معينة،  ما إذا كانت توجد مخاطر تنفرد بها املعلومات املالية للمكون )على سبيل

 واملعامالت غير املعتادة أو املعقدة(.

o .طبيعة ومدى التحريفات التي تم التعرف عليها في املكون أثناء املراجعات السابقة 

   )أ( أن تكون األهمية النسبية للتنفيذ في املكونات35ملواجهة خطر التجميع، تتطلب الفقرة   .  119أ
ً
أقل من األهمية النسبية للتنفيذ في املجموعة. ووفقا

املعلومات املالية عبر املكونات، قل مبلغ األهمية النسبية للتنفيذ في املكونات الذي سيكون انقسام  ، فكلما زاد مدى  118ملا هو موضح في الفقرة أ

 في الظروف االعتيادية ملواجهة خطر التجميع. ولكن قد يتم تعيين  
ً
األهمية النسبية للتنفيذ في املكونات، في بعض الظروف، بمبلغ أقرب مناسبا

 ك 
ً
  إلى األهمية النسبية للتنفيذ في املجموعة بسبب انخفاض خطر التجميع، كما هو الحال عندما تمثل املعلومات املالية ملكون واحد جزءا

ً
بيرا

ذ في املكونات لحصة غير مسيطرة في منشأة محاسب عنها بطريقة حقوق من القوائم املالية للمجموعة. وعند تحديد األهمية النسبية للتنفي

 امللكية، قد يأخذ مراجع املجموعة في الحسبان نسبة ملكية املجموعة والنصيب في أرباح وخسائر املنشأة املستثمر فيها.

ضافية على فئة معامالت مهمة أو رصيد حساب مهم على  في بعض الحاالت، قد ينفذ مراجع املجموعة أو مراجعو املكونات إجراءات املراجعة اإل  .  120أ

  أنه مجتمع عينة واحد )أي ليس  
ً
ستخدم في الغالب األهمية النسبية للتنفيذ في املجموعة ألغراض منقسما

ُ
عبر املكونات(. وفي هذه الحاالت، ت

 تنفيذ هذه اإلجراءات. 

 بشكل واضح" 
ً
 )ب(( 35)راجع: الفقرة الحد الخاص بما يعد "تافها

 بشكل وا .  121أ
ً
ضح فيما  يتم تعيين الحد الذي يتعين عنده اإلبالغ عن التحريفات إلى مراجع املجموعة بمبلغ يساوي، أو يقل عن، املبلغ الذي يعد تافها

 ملعيار املراجعة )
ً
يفات التي تقل عنه ألن  فإن هذا الحد هو املبلغ الذي ال يلزم تجميع التحر   83(، 450يخص القوائم املالية للمجموعة. ووفقا

 مراجع املجموعة يتوقع أن تجميع تلك املبالغ من الواضح أنه لن يكون له تأثير جوهري على القوائم املالية للمجموعة. 

 اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات

 (36اإلبالغ باألهمية النسبية للتنفيذ في املكونات )راجع: الفقرة 

في  في بعض   .  122أ للتنفيذ  النسبية  في تحديد مبلغ مناسب لألهمية  أحد املكونات  الحاالت، قد يكون من املناسب ملراجع املجموعة إشراك مراجع 

للمكون. وفي هذا الصدد، قد ينظر مر  املالية  في املعلومات  التحريف املحتملة   ملعرفة مراجع املكون بذلك املكون وبمصادر 
ً
اجع  املكون، نظرا

 في إبالغ مراجع املكون باألهمية النسبية للتنفيذ في املجموعة لتعزيز التعاون في تحديد ما إذا كانت األهمية النسبية للتنفيذ في املجموعة أي
ً
  ضا

 في ظل الظروف القائمة. 
ً
 املكون، باملقارنة مع األهمية النسبية للتنفيذ في املجموعة، مناسبة

كونات، في جزء منها على األقل، على التوقعات املتعلقة بطبيعة التحريفات ومعدل تكرارها وحجمها في تعتمد األهمية النسبية للتنفيذ في امل  .  123أ

التي  املعلومات املالية للمكونات. ولذلك، من املهم حدوث اتصال دائم بين مراجع املكون ومراجع املجموعة، والسّيما إذا كان عدد التحريفات  

. تعرف عليها مراجع املكون وحجمها أ
ً
 كبر مما كان متوقعا
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 ( 37)راجع: الفقرة  االستجابة ملخاطر التحريف الجوهري املقّيمة

 تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية 

 تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية بشكل مركزي 

الحصول عليها من تنفيذ إجراءات املراجعة  قد يتم تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية بشكل مركزي إذا كانت أدلة املراجعة التي سيتم   .  124أ

اإلضافية على واحدة أو أكثر من فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات املهمة ستستجيب في املجمل ملخاطر التحريف الجوهري 

ات للمجموعة بأكملها يتم االحتفاظ بها بشكل التي تم تقييمها، على سبيل املثال، إذا كانت السجالت املحاسبية الخاصة باملعامالت املدرة لإليراد

ملراجعة مركزي )على سبيل املثال، في مركز للخدمة املشتركة(. ومن العوامل التي قد تكون ذات صلة بتحديد املراجع ملا إذا كان سينفذ إجراءات ا

 اإلضافية بشكل مركزي، على سبيل املثال:

 ير املالي. مستوى مركزية األنشطة ذات الصلة بإعداد التقر  •

 طبيعة أدوات الرقابة ومدى التشارك فيها. •

 مدى التشابه بين أنشطة املجموعة وخطوط عملها.  •

املراجعة   .  125أ إجراءات  تنفيذ  لغرض  واحد  عينة  مجتمع  اعتبارها  يمكن  املكونات  من  للعديد  املالية  املعلومات  أن  املجموعة  مراجع  يحدد  قد 

عتبر املعامالت متماثلة ألنها تتشارك في الخصائص نفسها، وألن مخاطر التحريف الجوهري املتعلقة بها هي اإلضافية، على سبيل املثال، عندما ت

 نفسها، وأدوات الرقابة املطبقة عليها مصممة وتعمل بطريقة متسقة.

املثال، عندما يكون للمجموعة مراكز عند تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية بشكل مركزي، قد يستمر إشراك مراجعي املكونات. وعلى سبيل   .  126أ

 خدمة مشتركة متعددة، قد يقوم مراجع املجموعة بإشراك مراجعي املكونات في تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية لهذه املراكز. 

 تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية على مستوى املكونات 

اطر التحريف الجوهري في القوائم املالية للمجموعة أكثر فاعلية على مستوى املكونات في ظروف أخرى، قد يكون تنفيذ إجراءات االستجابة ملخ .  127أ

 عندما تتعلق املخاطر باملعلومات املالية لتلك املكونات. وقد يكون هذا هو الحال عندما يكون للمجموعة:

 مصادر إيراد مختلفة؛ أو •

 خطوط عمل متعددة؛ أو •

 متعددة؛ أوعمليات منتشرة عبر مواقع  •

 أنظمة غير مركزية للرقابة الداخلية. •

عد جوهرية، للقوائم املالية للمجموع
ُ
 ة ارتفاع عدد املكونات التي تعد معلوماتها املالية غير جوهرية كل منها على حدة، ولكنها مجتمعة ت

عد جوهرية، للقوائم قد تتشكل املجموعة من عدد كبير من املكونات التي تعد معلوماتها املالية غير جوه .  128أ
ُ
رية كل منها على حدة، ولكنها مجتمعة ت

فيها فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات املهمة في القوائم املالية للمجموعة  تكون  املالية للمجموعة. وفي مثل هذه الظروف التي  

 عدد كبير من املكونات، قد يواجه مراجع املجموعة املزيد من التحديات عند التخطيط إلجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها. منقسمة عبر 

ول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن طريق تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية بشكل في بعض الحاالت، قد يكون من املمكن الحص .  129أ

كة  مركزي على فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات املهمة تلك )على سبيل املثال، إذا كانت متجانسة وتخضع ألدوات رقابة مشتر 

 ملعيار املراجعة وقد   ويمكن الوصول إلى املعلومات املناسبة(.
ً
 على اإلجراءات التحليلية األساس وفقا

ً
تشتمل إجراءات املراجعة اإلضافية أيضا

وبناًء على ظروف االرتباط، قد يتم تجميع املعلومات املالية للمكونات على مستويات مناسبة ألغراض وضع التوقعات وتحديد مبلغ أي   84(. 520)

ملتوقعة عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية األساس. وقد يكون من املفيد استخدام األدوات واألساليب اآللية  فروقات في املبالغ املسجلة عن القيم ا 

 في هذه الظروف. 

 
 "اإلجراءات التحليلية"( 520معيار املراجعة ) 84
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في حاالت أخرى، قد يكون من الضروري تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية في مكونات مختارة ملواجهة مخاطر التحريف الجوهري في القوائم   .  130أ

للمج في  املالية  تنفيذها  التي سيتم  املراجعة اإلضافية  املراجعة، وطبيعة إجراءات  تنفيذ إجراءات  التي ستشهد  املكونات  تحديد  وُيعد  موعة. 

اختبارها  املكونات املختارة، وتوقيتها ومداها، مسألة حكم منهي. وفي هذه الظروف، قد يكون إدخال عنصر املفاجأة في اختيار املكونات التي سيتم  

 
ً
 الفقرة أ مفيدا

ً
 فيما يتعلق بمخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية للمجموعة بسبب الغش )انظر أيضا

ً
 (. 136أيضا

 طبيعة ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية

 ملخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها، قد يحدد مراجع املجموعة مناسبة نطاق العمل التالي في املكونا .  131أ
ً
ت )مع إشراك مراجعي استجابة

 املكونات، عند االقتضاء(: 

 تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها على كامل املعلومات املالية للمكون؛ أو •

 تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها على واحدة أو أكثر من فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات؛ أو •

 مراجعة إضافية خاصة. تنفيذ إجراءات  •

مراجعي   .  132أ فإن  ومداها،  وتوقيتها  تنفيذها،  سيتم  التي  اإلضافية  املراجعة  إجراءات  طبيعة  عن  املسؤولية  املجموعة  مراجع  تحمل  من  بالرغم 

ذها، وهو ما يتم في املكونات يمكن إشراكهم في جميع مراحل مراجعة املجموعة، بما في ذلك أثناء تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفي

 الغالب.

 تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها على كامل املعلومات املالية للمكون 

 قد يحدد مراجع املجموعة أن تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها على كامل املعلومات املالية للمكون هو نهج مناسب، بما في ذلك  .  133أ

 عندما:

الحصول على أدلة مراجعة بشأن املعلومات املالية للمكون، كلها أو جزء كبير منها، لالستجابة ملخاطر التحريف الجوهري التي تم  يلزم  •

 تقييمها في القوائم املالية للمجموعة. 

صلة بتقويم  يوجد خطر تحريف جوهري منتشر في القوائم املالية للمجموعة بسبب وجود أحداث أو ظروف في املكون قد تكون ذات   •

 مراجع املجموعة للتقييم الذي أجرته إدارة املجموعة بشأن قدرة املجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة.

 تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها على واحدة أو أكثر من فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات

ءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها على فئة معامالت معينة واحدة أو أكثر أو رصيد حساب أو إفصاح  قد يحدد مراجع املجموعة أن تصميم إجرا .  134أ

لمجموعة. معين واحد أو أكثر في املعلومات املالية للمكون هو نهج مناسب ملواجهة مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها في القوائم املالية ل

 من األراض ي واملباني الخاصة باملجموعة أو يتحمل أرصدة ضرائب  وعلى سبيل املثال، قد يكون للمكون  
ً
 كبيرا

ً
عمليات محدودة ولكنه يمتلك جزءا

 كبيرة. 

 تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية خاصة

ا هو الحال قد يحدد مراجع املجموعة أن تصميم إجراءات مراجعة إضافية خاصة وتنفيذها على املعلومات املالية ملكون هو نهج مناسب، كم .  135أ

عندما يلزم الحصول على أدلة مراجعة بشأن إقرار ذي صلة واحد أو أكثر فحسب. وعلى سبيل املثال، قد يقوم مراجع املجموعة باختبار فئة  

 وقد يطلب من مراجع املكون تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية خاصة في املكون )على سبيل
ً
 املعامالت أو رصيد الحساب أو اإلفصاح مركزيا

 املثال، إجراءات مراجعة إضافية خاصة فيما يتعلق بتقويم مطالبات أو دعاوى قضائية في دولة املكون أو فيما يتعلق بوجود أصل(. 

 عنصر املفاجأة

قد يؤدي إدخال عنصر املفاجأة في نوع العمل الذي سيتم تنفيذه، واملنشآت أو وحدات العمل التي تشهد تنفيذ اإلجراءات، ومدى مشاركة   .  136أ

يف جوهري  مراجع املجموعة في العمل، إلى زيادة احتمالية التعرف على التحريفات الجوهرية في املعلومات املالية للمكونات التي قد ينشأ عنها تحر 
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 85 في القوائم املالية للمجموعة بسبب الغش.

 الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة 

التي تعمل في جميع أجزاء املجموعة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى   .  137أ الرقابة  التشغيلية ألدوات  الفاعلية  قد يعتمد مراجع املجموعة على 

من املراجع أن ُيصمم    86  (330ى املجموعة أو في املكونات. ويتطلب معيار املراجعة )اإلجراءات األساس التي سيتم تنفيذها، سواًء على مستو 

تم إشراك  وُينفذ اختبارات ألدوات الرقابة للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة تلك. وقد ي

 ابة وتنفيذها.مراجعي املكونات في تصميم اختبارات أدوات الرق

من املراجع إجراء استفسارات   87 (330في حال اكتشاف انحرافات عن أدوات الرقابة التي ينوي املراجع االعتماد عليها، يتطلب معيار املراجعة ) .  138أ

يلية خاصة لفهم هذه األمور والتبعات املحتملة املترتبة عليها. وفي حال اكتشاف انحرافات أكثر مما هو متوقع نتيجة الختبار الفاعلية التشغ

 خطة مراجعة املجموعة ما يلي: ألدوات الرقابة، فقد يلزم مراجع املجموعة تعديل خطة مراجعة املجموعة. وقد تشمل التعديالت املحتملة في 

 طلب تنفيذ املزيد من اإلجراءات األساس في مكونات معينة.  •

 التعرف على أدوات الرقابة األخرى ذات الصلة التي تم تصميمها وتطبيقها بفاعلية واختبار فاعليتها التشغيلية. •

 زيادة عدد املكونات التي تم اختيارها لتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية.  •

 )على سبيل املثال، أدوات الرقابة في مركز للخدمة املشتركة أو اختبار أدوات   .  139أ
ً
الرقابة  عند اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة مركزيا

عندما ُيطلب    املشتركة(، قد يلزم مراجع املجموعة إبالغ مراجعي املكونات بمعلومات عن أعمال املراجعة التي تم تنفيذها. وعلى سبيل املثال،

دة  من مراجع املكون تصميم اإلجراءات األساس وتنفيذها على كامل املعلومات املالية للمكون، أو تصميم اإلجراءات األساس وتنفيذها على واح

 مع مراجع املجموعة حول اختبار  
ً
أدوات الرقابة أو أكثر من فئات املعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات، قد يجري مراجع املكون نقاشا

 لتحديد طبيعة اإلجراءات األساس وتوقيتها ومداها. 
ً
 الذي تم تنفيذه مركزيا

 آلية التوحيد 

 ( 38إجراءات التوحيد )راجع: الفقرة  

 قد تشمل إجراءات املراجعة اإلضافية التي يتم تنفيذها على آلية التوحيد، بما في ذلك آليات التوحيد الفرعية، ما يلي: .  140أ

 من انعكاس أثر قيود اليومية الضرورية في التوحيد؛التحقق  •

تقويم الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة املطبقة على آلية التوحيد واالستجابة بشكل مناسب حال تحديد عدم فاعلية أي من أدوات   •

 الرقابة.

 )ب((38التعديالت وعمليات إعادة التصنيف الخاصة بالتوحيد )راجع: الفقرة 

تقنية .  141أ تطبيقات  عبر  تمر  ال  للمجموعة  املالية  القوائم  في  عنها  مقرر  ملبالغ  تصنيف  إعادة  وعمليات  تعديالت  إجراء  التوحيد  آلية  تتطلب    قد 

مل املجموعة  تقويم مراجع  املالية األخرى. وقد يشتمل  املعلومات  لها  التي تخضع  الرقابة  أدوات  لنفس  املعتادة، وقد ال تخضع  دى املعلومات 

 مناسبة التعديالت وعمليات إعادة التصنيف، واكتمالها ودقتها، على ما يلي:

 تقويم ما إذا كانت التعديالت املهمة تعكس بشكل مناسب األحداث واملعامالت التي تشكل أساس هذه التعديالت؛  •

قوائم املالية للمجموعة قد تم تضمينها بشكل  تحديد ما إذا كانت تلك املنشآت أو وحدات العمل التي تم تضمين معلوماتها املالية في ال •

 مناسب؛

 
 )ج(30(، الفقرة 240راجعة )معيار امل 85
 8(، الفقرة 330معيار املراجعة ) 86
 17(، الفقرة 330معيار املراجعة ) 87
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تحديد ما إذا كانت التعديالت املهمة قد تم احتسابها ومعالجتها والتصريح بها بشكٍل صحيح من قبل إدارة املجموعة، وعند االقتضاء،   •

 من قبل إدارة املكون؛

قة بش •
َّ
دة بشكل سليم وموث  كل كاٍف؛تحديد ما إذا كانت التعديالت املهمة مؤيَّ

 تقويم مطابقة وإزالة املعامالت داخل املجموعة واألرباح غير املحققة وأرصدة الحسابات داخل املجموعة. •

 ( 43، 42)راجع: الفقرتين اعتبارات عند إشراك مراجعي املكونات 

اإلضافية أو تنفيذها، قد يحدد مراجع املكون أنه من  عندما يقوم مراجع املجموعة بإشراك مراجعي املكونات في تصميم إجراءات املراجعة   .  142أ

املناسب استخدام عمل أحد الخبراء الذين استعان بهم ويبلغ مراجع املجموعة بذلك. وفي هذه الظروف، عند تحديد ما إذا كان تصميم مراجع 

، قد يناقش مراجع املجموعة مع مراج
ً
 ع املكون، على سبيل املثال:املكون وتنفيذه إلجراءات املراجعة اإلضافية مناسبا

 طبيعة عمل الخبير الذي استعان به، ونطاقه وأهدافه. •

 تقويم مراجع املكون ملدى وفاء عمل الخبير الذي استعان به بأغراض مراجع املجموعة. •

جارب السابقة ملراجع املجموعة قد يعتمد املستوى املناسب ملدى مشاركة مراجع املجموعة على ظروف وهيكل املجموعة وعوامل أخرى مثل الت .  143أ

وعة مع مراجعي املكونات الذين يتولون تنفيذ اإلجراءات على آلية التوحيد، بما في ذلك آليات التوحيد الفرعية، وظروف ارتباط مراجعة املجم

 لنفس السيا
ً
سات املحاسبية املطبقة على القوائم )على سبيل املثال، إذا كانت املعلومات املالية للمنشأة أو وحدة العمل لم يتم إعدادها وفقا

 املالية للمجموعة(. 

 تقويم التبليغات التي ترد من مراجع املكون ومدى كفاية عمله

 ( 45)راجع: الفقرة اإلبالغ باألمور ذات الصلة باستنتاج مراجع املجموعة بشأن مراجعة املجموعة 

 للفقرة بالرغم من أن األمور التي يتعين اإلبالغ بها  .  144أ
ً
هي أمور ذات صلة باستنتاج مراجع املجموعة بشأن مراجعة املجموعة، فإنه قد يتم   45وفقا

، فإن هذه األمور قد تشتمل، 50و  32اإلبالغ بأمور معينة أثناء تنفيذ اإلجراءات الخاصة بمراجع املكون. وإضافة إلى األمور الواردة في الفقرتين  

 على سبيل املثال، على ما يلي:

علومات املتعلقة بمخالفة املتطلبات املسلكية ذات الصلة، بما فيها املخالفات التي يتم التعرف عليها للنصوص املتعلقة باالستقالل؛  امل •

 أو

 املعلومات املتعلقة بحاالت عدم االلتزام باألنظمة أو اللوائح؛ أو  •

، بما فيها مخاطر الغش؛  •
ً
 أومخاطر التحريف الجوهري املهمة الناشئة حديثا

حاالت الغش أو التصرفات غير القانونية املحدد حدوثها أو املشتبه في حدوثها التي تتورط فيها إدارات أو موظفو املكونات والتي قد   •

 يكون لها تأثير جوهري على القوائم املالية للمجموعة؛ أو 

 املعامالت املهمة وغير املعتادة.  •

 )ه((45)راجع: الفقرة  كونات اإلبالغ عن التحريفات في املعلومات املالية للم

ه املعرفة بالتحريفات املصححة وغير املصححة عبر املكونات مراجع املجموعة إلى أوجه القصور التي من املحتمل أن تكون منتشرة   .  145أ في قد تنّبِ

 
ً
 إلى جنب مع أوجه القصور التي يتم اإلبالغ عنها وفقا

ً
)ز(. وإضافة إلى ذلك، قد يشير 45 للفقرة  الرقابة الداخلية، عندما يتم النظر فيها جنبا

قد  ارتفاع عدد التحريفات )غير املصححة أو املصححة( التي يتم التعرف عليها عّما هو متوقع إلى ارتفاع خطر التحريفات غير املكتشفة، مما  

 يقود مراجع املجموعة إلى استنتاج ضرورة تنفيذ املزيد من إجراءات املراجعة في مكونات معينة. 
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 )ك(( 45 الفقرة )راجع:النتائج أو االستنتاجات العامة ملراجع املكون 

لب منه تنفيذها. وقد تتناول السياسات أو اإلجراءات الخاص .  146أ
ُ
ة يتأثر شكل ومحتوى منجزات مراجع املكون بطبيعة ومدى أعمال املراجعة التي ط

يتم الحصول عليها من مراجع املكون بشأن أعمال املراجعة التي قام بتنفيذها  بمكتب مراجع املجموعة شكل أو صيغة االستنتاجات العامة التي  

قدمها ألغراض مراجعة املجموعة. وفي بعض الحاالت، قد تحدد األنظمة أو اللوائح املحلية شكل االستنتاجات )على سبيل املثال، اآلراء( التي سي

 مراجع املكون.

 )ب((46)راجع: الفقرة  مراجع املكون تفي بأغراض مراجع املجموعةتقويم ما إذا كانت االتصاالت مع 

 لي: إذا حدد مراجع املجموعة أن اتصاالت مراجع املكون ال تفي بأغراض مراجع املجموعة، فقد ينظر مراجع املجموعة، على سبيل املثال، فيما ي .  147أ

ون )على سبيل املثال، من خالل املزيد من النقاشات أو االجتماعات(؛  ما إذا كان يمكن الحصول على املزيد من املعلومات من مراجع املك •

 أو

 للفقرة   •
ً
 ؛ أو 47ما إذا كان من الضروري فحص املزيد من توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجع املكون وفقا

 للفقرة  •
ً
 ؛ أو48ما إذا كان يلزم تنفيذ املزيد من إجراءات املراجعة وفقا

 أي مخاوف بشأن كفاءة مراجع املكون أو قدراته.ما إذا كانت توجد  •

 ( 47)راجع: الفقرة  فحص املزيد من توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات 

 إرشادات ملراجع املجموعة بشأن تكييف طبيعة وتوقيت ومدى توجيهه ملراجعي املكونات وإشرافه عليهم وفحصه لعملهم، بناءً   75تقدم الفقرة أ .  148أ

املالية   القوائم  في  تقييمها  تم  التي  الجوهري  التحريف  مخاطر  املثال،  سبيل  )على  األمور  من  وغيرها  املجموعة  مراجعة  على حقائق وظروف 

للفقرة    
ً
وفقا املجموعة  مراجع  يجريه  الذي  النظر   

ً
أيضا يتأثر  وقد  ملراجع  47للمجموعة(.  الدائمة  باملشاركة  الصلة  ذات  اآلتية  باألمور  )ج( 

 جموعة في عمل مراجعي املكونات: امل

 للفقرة   •
ً
 من هذا املعيار؛  45التبليغات التي ترد من مراجعي املكونات، بما فيها تلك التي تتم وفقا

الفحص الذي يجريه مراجع املجموعة أثناء مراجعة املجموعة لتوثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات )على سبيل املثال،   •

 للفقرة  43و  42و  34ات الفقرات  للوفاء بمتطلب
ً
من معيار املراجعة   31( أو الذي يجريه الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة وفقا

 ( )املحدث(. 220)

إذا كان من الضروري فحص املزيد من توثيق أعمال املراجعة الذي أعده   .  149أ التي قد تؤثر على تحديد مراجع املجموعة ملا  من العوامل األخرى 

 عو املكونات، ومدى تلك الضرورة، في ظل الظروف القائمة: مراج

املالية   • القوائم  في  وتقييمها  الجوهري  التحريف  مخاطر  على  التعرف  وفي  املخاطر  تقييم  إجراءات  في  املكون  مراجع  مشاركة  درجة 

 للمجموعة؛

عد ذات أهمية نسبية للقوائم األحكام املهمة التي اتخذها مراجع املكون، والنتائج أو االستنتاجات التي توصل إلي •
ُ
ها، بشأن األمور التي ت

 املالية للمجموعة؛ 

 كفاءة وقدرات أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة لدى مراجع املكون املسؤولين عن فحص العمل الخاص باألفراد األقل خبرة؛  •

 ا يخص فحص توثيق أعمال املراجعة.ما إذا كان مراجع املكون ومراجع املجموعة يخضعان لسياسات أو إجراءات مشتركة فيم •

 (50، 49)راجع: الفقرتين  األحداث الالحقة

 قد يقوم مراجع املجموعة بما يلي: .  150أ

مطالبة مراجعي املكونات بتنفيذ اإلجراءات الخاصة باألحداث الالحقة ملساعدة مراجع املجموعة في التعرف على األحداث التي تقع بين  •
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 تواريخ املعلومات املالية للمكونات وتاريخ تقرير املراجع بشأن القوائم املالية للمجموعة. 

مراجع • قيام  تاريخ  بين  الفترة  لتغطية  إجراءات  املالية   تنفيذ  القوائم  بشأن  املراجع  تقرير  وتاريخ  الالحقة  باألحداث  باإلبالغ  املكون 

 للمجموعة. 

 تقويم مدى كفاية ومناسبة أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها 

 ( 51)راجع: الفقرة مدى كفاية ومناسبة أدلة املراجعة 

عد مراجعة القوائم املالية للمجموعة عملية تراكمية ومت .  151أ
ُ
كررة. وأثناء قيام مراجع املجموعة بتنفيذ إجراءات املراجعة املخطط لها، قد تدفع  ت

مو إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها مراجع املجموعة إلى تعديل طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات املراجعة األخرى املخطط لها إذ قد تن

 عن املع
ً
 لومات التي استند إليها تقييم املخاطر. وعلى سبيل املثال: علم مراجع املجموعة معلومات تختلف كثيرا

 ؛ أو باملقارنة مع املكونات األخرى التي تم التعرف عليها في أحد املكونات قد يلزم النظر في التحريفات  •

تغيرات في البيئة )على سبيل قد يصبح مراجع املجموعة على دراية بقيود على الوصول إلى املعلومات أو األفراد في أحد املكونات بسبب   •

 املثال، نشوب حرب أو اندالع اضطرابات مدنية أو تفش ي أمراض(. 

تقييمها  وفي مثل هذه الظروف، قد يلزم مراجع املجموعة إعادة تقويم إجراءات املراجعة املخطط لها، بناًء على تعديل النظر في املخاطر التي تم  

 لحسابات أو اإلفصاحات املهمة واإلقرارات املتعلقة بها. لجميع أو بعض فئات املعامالت أو أرصدة ا

مراجع املجموعة في تحديد ما إذا كانت االستراتيجية العامة ملراجعة املجموعة وخطة مراجعة املجموعة    51يساعد التقويم الذي تتطلبه الفقرة   .  152أ

في القوائم املالية للمجموعة ما زالتا مناسبتين. وقد يكون املتطلب  اللتان تم وضعهما لالستجابة ملخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها  

( املراجعة  في معيار  نسبية ولكل رصيد    88( 330الوارد  أهمية  فئة معامالت ذات  لكل  إجراءاٍت أساس  املراجع  بأن يصمم وينفذ  يقض ي  الذي 

 ألغراض هذا التقويم في سياق  
ً
 أيضا

ً
حساب وكل إفصاح ذي أهمية نسبية، بغض النظر عن مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها، مفيدا

 القوائم املالية للمجموعات.

راجع املجموعة في ممارسة فريق االرتباط لنزعة الشك املنهي عند تقويم مدى كفاية ومناسبة أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها.  قد ينظر م .  153أ

 قد قادت فريق االرتباط على نحو غير مالئم إلى:   17وعلى سبيل املثال، قد ينظر مراجع املجموعة فيما إذا كانت أمور كتلك املوضحة في الفقرة أ

 ول على أدلة املراجعة التي يسهل الوصول إليها دون إيالء االعتبار املناسب ملدى صلتها وإمكانية االعتماد عليها؛ أوالحص •

 مما يلزم في ظل الظروف القائمة؛ أو  •
ً
 الحصول على أدلة أقل إقناعا

دة أو استبعاد األ  •  دلة املناِقضة. تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة بطريقة تنحاز للحصول على األدلة املؤّيِ

من الشريك املسؤول عن االرتباط أن يحدد، من خالل فحصه لتوثيق أعمال املراجعة واملناقشة مع  89( )املحدث(220يتطلب معيار املراجعة ) .  154أ

الستنتاجات التي تم التوصل فريق االرتباط، في تاريخ تقرير املراجع أو قبله، أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لدعم ا

من العمل إليها وإلصدار تقرير املراجع. وتعتمد املعلومات التي قد تكون ذات صلة بتقويم مراجع املجموعة ألدلة املراجعة التي تم الحصول عليها  

 الذي نفذه مراجعو املكونات على الحقائق والظروف الخاصة بمراجعة املجموعة، وقد يشمل ذلك: 

، بما في ذلك النتائج أو االستنتاجات العامة ملراجعي املكونات بشأن 45لتي ترد من مراجعي املكونات، التي تتطلبها الفقرة  التبليغات ا •

 العمل املنفذ ألغراض مراجعة املجموعة؛

 ؛ 32التبليغات األخرى التي ترد من مراجعي املكونات طوال مراجعة املجموعة، بما فيها تلك التي تتطلبها الفقرة  •

مراجع  • فحص  االقتضاء  عند  ذلك  في  بما  لعملهم،  وفحصه  عليهم  وإشرافه  املكونات  ملراجعي  املجموعة  مراجع  من  املقدم  التوجيه 

 للفقرة 
ً
 .47املجموعة للمزيد من توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات وفقا

 
 18(، الفقرة 330معيار املراجعة ) 88
 32( )املحدث(، الفقرة 220معيار املراجعة ) 89
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نه من استنتاج  في بعض الظروف، قد توفر مذكرة عامة موجزة، توضح العمل ال .  155أ ِ
ّ
 في حد ذاتها ملراجع املجموعة يمك

ً
ذي تم تنفيذه ونتائجه، أساسا

ثال،  أن العمل الذي نفذه مراجع املكون وأدلة املراجعة التي حصل عليها تفي بأغراض مراجعة املجموعة. وقد تكون هذه هي الحال، على سبيل امل 

لب منه تنفذ إجراءات م
ُ
 راجعة إضافية خاصة حددها وأبلغه بها مراجع املجموعة. عندما يكون مراجع املكون قد ط

 ( 52)راجع: الفقرة  تقويم التأثير الذي يلحق برأي مراجعة املجموعة

 قد يشتمل التقويم الذي يجريه الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة على النظر فيما إذا كانت التحريفات املصححة وغير املصححة التي قام  .  156أ

كونات باإلبالغ عنها تشير إلى وجود إشكالية منهجية )على سبيل املثال، بشأن معامالت تخضع لسياسات محاسبية مشتركة أو أدوات  مراجعو امل

 رقابة مشتركة( قد تؤثر على املكونات األخرى.

 ( 53)راجع: الفقرة  تقرير املراجع

 على   .  157أ
ً
املعلومات املالية للمكونات من أجل مراجعة املجموعة وبهذا يكونون مسؤولين عن  على الرغم من أن مراجعي املكونات قد ينفذون أعماال

موعة  النتائج أو االستنتاجات العامة التي يتوصلون إليها، فإن الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة أو مكتب الشريك املسؤول عن ارتباط املج

 هو املسؤول عن رأي مراجعة املجموعة. 

تعديل   .  158أ يتعلق  عند  فيما  املناسبة  املراجعة  أدلة  من  يكفي  ما  على  الحصول  على  املجموعة  مراجع  قدرة  عدم  بسبب  املجموعة  مراجعة  رأي 

قرير باملعلومات املالية ملكون واحد أو أكثر، يتم توضيح أسباب ذلك في قسم "أساس الرأي املتحفظ" أو "أساس االمتناع عن إبداء الرأي" في ت

وفي بعض الظروف، قد يكون من الضروري اإلشارة إلى مراجع املكون لشرح أسباب الرأي املعدل   90ائم املالية للمجموعة. املراجع بشأن القو 

تنفيذ أو استكمال العمل املطلوب على املعلومات املالية للمكو  ن بصورة وافية، على سبيل املثال، عندما يكون مراجع املكون غير قادر على 

 طرة إدارة املكون.بسبب ظروف خارجة عن سي

 االتصال بإدارة املجموعة واملكلفين بالحوكمة في املجموعة

 ( 56–54)راجع: الفقرات االتصال بإدارة املجموعة 

 ملا هو  .  159أ
ً
إلى ذلك، ووفقا التي تتشكل منها املجموعة. وإضافة   لعدد وطبيعة املنشآت ووحدات العمل 

ً
قد تكون مراجعة املجموعة معقدة نظرا

، فإن مراجع املجموعة قد يحدد أنه يمكن النظر في منشآت أو وحدات عمل معينة بصورة جماعية على أنها مكون واحد 7موضح في الفقرة أ

ألغراض التخطيط ملراجعة املجموعة وتنفيذها. وعليه، فقد يساعد النقاش مع إدارة املجموعة لتزويدها بنظرة عامة حول النطاق والتوقيت  

في تنسيق العمل الذي يتم تنفيذه في املكونات، بما في ذلك عند إشراك مراجعي املكونات، وفي التعرف على إدارات املكونات )انظر  املخطط لهما

 (. 24الفقرة أ 

ندما تكون اإلدارة  على متطلبات وإرشادات بشأن اإلبالغ عن حاالت الغش إلى اإلدارة، أو إلى املكلفين بالحوكمة ع  91( 240يحتوي معيار املراجعة ) .  160أ

 متورطة في الغش. 

لخاصة  قد تحتاج إدارة املجموعة إلى الحفاظ على سرية معلومات معينة جوهرية وحساسة. ومن أمثلة األمور التي قد تكون مهمة للقوائم املالية ا .  161أ

 باملكون والتي قد ال تكون إدارة املكون على علم بها: 

 الدعاوى القضائية املحتملة.  •

 تخلي عن أصول تشغيلية جوهرية.خطط ال •

 األحداث الالحقة. •

 االتفاقيات القانونية املهمة.  •

في املنشآت أو وحدات الع . 162أ مل  قد تقوم إدارة املجموعة بإحاطة مراجع املجموعة بحاالت عدم التزام أو شبهة عدم التزام باألنظمة أو اللوائح 

 
 24و 20(، الفقرتان 705معيار املراجعة ) 90
 43-41(، الفقرات 240معيار املراجعة ) 91



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )
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 املسؤول عن ارتباط املجموعة في هذه الظروف. إرشادات للشريك  87داخل املجموعة. وتقدم الفقرة أ 

 ( 57)راجع: الفقرة االتصال باملكلفين بالحوكمة في املجموعة 

ه مراجع  قد تشمل األمور التي يقوم مراجع املجموعة بإبالغها إلى املكلفين بالحوكمة في املجموعة األمور التي قام مراجعو املكونات بلفت انتبا .  163أ

إليها، والتي يقرر مراجع املجموعة أنها ذات أهمية ملسؤوليات املكلفين بالحوكمة في املجموعة. وقد يتم االتصال باملكلفين بالحوكمة املجموعة  

ع )أ( بعد قيام مراج57في املجموعة في أوقات مختلفة أثناء مراجعة املجموعة. وعلى سبيل املثال، قد يتم اإلبالغ باألمر املشار إليه في الفقرة  

)ب(  57قرة  املجموعة بتحديد العمل الذي سيتم تنفيذه على املعلومات املالية للمكونات. ومن جهة أخرى، قد يتم اإلبالغ باألمر املشار إليه في الف 

 )ج( و)د( عند حدوثها.  57في نهاية املراجعة، ويتم اإلبالغ باألمور املشار إليها في الفقرة 

) .  164أ املراجعة  معيار  يخص   92( 260يتطلب  وفيما  لهما.  املخطط  وتوقيتها  املراجعة  نطاق  على  عامة  نظرة  بالحوكمة  املكلفين  إعطاء  املراجع  من 

ا مراجعة املجموعة، يساعد هذا االتصال املكلفين بالحوكمة في فهم تحديد مراجع املجموعة للمكونات التي ستشهد تنفيذ أعمال املراجعة، بم

نشآت أو وحدات عمل معينة للمجموعة بصورة جماعية على أنها مكون واحد، وفهم خطة إشراك مراجعي  في ذلك ما إذا كان سيتم النظر في م

 في التمكين من التوصل إلى فهم متبادل وإجراء نقاش حول املجموعة وبيئتها )انظر الفقرة 
ً
( واملجاالت  30املكونات. ويساعد هذا االتصال أيضا

 جع املجموعة تنفيذ املزيد من اإلجراءات بشأنها، إن وجدت.التي قد يطلب املكلفون بالحوكمة من مرا

 ( 58)راجع: الفقرة اإلبالغ عن أوجه القصور التي تم التعرف عليها في الرقابة الداخلية 

ل، منفردة .  165أ
ّ
أو في مجملها،    يتولى مراجع املجموعة مسؤولية تحديد ما إذا كان وجه واحد أو أكثر من أوجه القصور التي تم التعرف عليها تشك

 إلى أعمال املراجعة التي تم تنفيذها. 
ً
وقد يطلب مراجع املجموعة معلومات من مراجع املكون بشأن ما إذا كان   93أوجه قصور مهمة، استنادا

 في الرقابة الداخ
ً
 مهما

ً
عد قصورا

ُ
 لية.القصور الذي تم التعرف عليه أو مجموعة أوجه القصور التي تم التعرف عليها في املكون ت

 ( 59)راجع: الفقرة  التوثيق

( في ظل الظروف الخاصة بتلك املعايير  230تحتوي معايير املراجعة األخرى على متطلبات توثيق خاصة تهدف إلى توضيح تطبيق معيار املراجعة ) .  166أ

شتمل على متطلبات وإرشادات خاصة فيما  ( على قائمة بمعايير املراجعة األخرى التي ت230األخرى. ويحتوي امللحق الخاص بمعيار املراجعة )

 يتعلق بالتوثيق.

للفقرة   .  167أ  
ً
املجموعة وفقا الذي يجريه مراجع  التقويم  املجموعة  فيما يخص مراجعة  املراجعة  أعمال  توثيق  تم    51يدعم  قد  كان  إذا  ما  بشأن 

 الفقرة أالحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتوفير أساس للرأي الخاص بمراج
ً
 . 154عة املجموعة. انظر أيضا

 يتألف توثيق أعمال املراجعة فيما يخص مراجعة املجموعة مما يلي: .  168أ

 التوثيق الوارد في ملف مراجع املجموعة؛ •

املجموعة )أي توثيق  التوثيق املنفصل في امللفات الخاصة بمراجعي املكونات فيما يتعلق بالعمل الذي قاموا بتنفيذه ألغراض مراجعة   •

 أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات(.

لتوثيق أعمال املراجعة، واالحتفاظ به، فيما يخص مراجعة املجموعة للسياسات واإلجراءات الخاصة بمكتب مراجع   .  169أ النهائي  يخضع الجمع 

 ملعيار إدارة الجودة )
ً
عليمات خاصة إلى مراجعي املكونات بشأن جمع التوثيق الخاص بالعمل  وقد يصدر مراجع املجموعة ت  94(.1املجموعة وفقا

 الذي قاموا بتنفيذه ألغراض مراجعة املجموعة، واالحتفاظ به.

 )ب(( 59)راجع: الفقرة  األساس الذي استند إليه مراجع املجموعة في تحديد املكونات 

تحديد املكونات بعدة طرق، من بينها على سبيل املثال، توثيق ما يتعلق بالوفاء    قد يتم توثيق األساس الذي استند إليه مراجع املجموعة في .  170أ

 
 15(، الفقرة 260معيار املراجعة ) 92
 8(، الفقرة 265معيار املراجعة ) 93
 85أ–83)و( وأ31(، الفقرات 1معيار إدارة الجودة ) 94
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 )أ( من هذا املعيار. 57و 33و 22بمتطلبات الفقرات 

 )د((59)راجع: الفقرة األساس الذي استند إليه مراجع املجموعة في التحقق من كفاءات وقدرات مراجعي املكونات 

إرشادات بشأن األمور التي قد تتناولها سياسات أو إجراءات املكتب فيما يتعلق بكفاءات وقدرات أعضاء فريق   95( 1يقدم معيار إدارة الجودة ) .  171أ

االرتباط. وقد تقدم هذه السياسات أو اإلجراءات توضيحات أو إرشادات بشأن كيفية توثيق التحقق من كفاءات وقدرات فريق االرتباط، بمن 

 للفقرة  فيهم مراجعي املكونات. وعلى س
ً
على معلومات بشأن   24بيل املثال، قد يشتمل التأكيد الذي يتم الحصول عليه من مراجع املكون وفقا

 الحصول على تأكيد بأن مراجع املكون لديه الوقت الكافي لت
ً
نفيذ  خبرة مراجع املكون في الصناعات ذات الصلة. وقد يطلب مراجع املجموعة أيضا

 يه. إجراءات املراجعة املسندة إل

 )و(( 59)راجع: الفقرة توثيق التوجيه املقدم ملراجعي املكونات واإلشراف عليهم وفحص عملهم 

 ملا هو موضح في الفقرة أ  .  172أ
ً
، سيقوم مراجع املجموعة بتكييف النهج الخاص بالتوجيه واإلشراف والفحص عند مراجعة املجموعة بناًء  75وفقا

االرتباط،   وظروف  حقائق  إلى  على  إضافة  املجموعة  مراجع  بمكتب  الخاصة  اإلجراءات  أو  السياسات  بين  عامة  بصفة  النهج  هذا  وسيجمع 

 توضيحات أو إرشادات بشأن توثيق التوجيه  
ً
 ملراجعة املجموعة. وقد تقدم هذه السياسات أو اإلجراءات أيضا

ً
االستجابات التي توضع خصيصا

 وإشرافه عليهم وفحصه لعملهم. املقدم من مراجع املجموعة لفريق االرتباط 

من املراجع وضع خطة مراجعة تشتمل على وصف لطبيعة وتوقيت ومدى األعمال املخطط لها فيما يتعلق    96(300يتطلب معيار املراجعة ) .  173أ

الوصف سيت فإن مدى هذا  املكونات،  االرتباط واإلشراف عليهم وفحص عملهم. وعند إشراك مراجعي  الغالب  بتوجيه أعضاء فريق  في  باين 

حسب املكون، مع إدراك أن الخطة املوضوعة لطبيعة وتوقيت ومدى توجيه مراجعي املكونات واإلشراف عليهم وفحص عملهم قد تتأثر باألمور 

 . 51املوضحة في الفقرة أ

 ص عملهم، على سبيل املثال، على ما يلي:قد يشتمل توثيق مراجع املجموعة لألعمال املتعلقة بتوجيه مراجعي املكونات واإلشراف عليهم وفح .  174أ

 االتصاالت املطلوبة مع مراجعي املكونات، بما في ذلك التعليمات الصادرة والتأكيدات األخرى التي يتطلبها هذا املعيار. •

 م مناقشتها.املبررات وراء اختيار الزيارات التي تمت ملواقع مراجعي املكونات والحاضرين في االجتماعات وطبيعة األمور التي ت •

 األمور التي تم مناقشتها في االجتماعات مع مراجعي املكونات أو إدارات املكونات. •

 مبررات تحديد مراجع املجموعة لتوثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات الذي تم اختياره لفحصه.  •

املكونات • في عمل مراجعي  للمشاركة  املقررين  الطبيعة واملدى  في  في فريق التغييرات  املثال، تخصيص أعضاء  )على سبيل  ، وأسبابها 

 في البداية في مجاالت املراجعة التي ترتفع فيها درجة التعقيد أو عدم املوضوعية(. 
ً
 االرتباط أكثر خبرة مما كان متوقعا

املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات،   من مراجع املجموعة تحديد ما إذا كان من الضروري فحص املزيد من توثيق أعمال  47تتطلب الفقرة   .  175أ

 إرشادات ملراجع املجموعة بشأن هذا التحديد. 149وأ  148ومدى تلك الضرورة. وتقدم الفقرتان أ

مراجع  .  176أ يقرر  قد  ولكن  املجموعة.  بمراجع  الخاصة  املراجعة  ملف  في  املكونات  مراجعو  أعده  الذي  املراجعة  أعمال  توثيق  نسخ   
ً
عادة يلزم  ال 

جموعة تلخيص توثيق معين أعده مراجعو املكونات، أو نسخه أو االحتفاظ بنسخ منه، في ملف املراجعة الخاص بمراجع املجموعة الستكمال امل

كر في التبليغات التي وردت من مراجع املكون، بما في ذلك األمور التي يتطلب هذا املعيار اإلبالغ بها. وقد يكون من أ
ُ
 مثلة هذاوصف أمر معين ذ

 التوثيق الخاص بمراجعي املكونات:

بمراجعة   • ذات صلة  عد 
ُ
ت التي  بشأنها،  إليها  توصل  التي  واالستنتاجات  املكون،  مراجع  اتخذها  التي  املهمة  باألحكام  ملخص  أو  قائمة 

 املجموعة؛

 األمور التي قد يلزم إبالغها إلى املكلفين بالحوكمة في املجموعة؛   •

 
 96(، الفقرة أ1معيار إدارة الجودة ) 95
 9(، الفقرة 300معيار املراجعة ) 96
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 من األمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم اإلبالغ بها في تقرير املراجع بشأن القوائم املالية للمجموعة. األمور التي قد يتم تحديد أنها  •

قد يلزم تضمين توثيق معين أعده مراجعو املكونات في ملف املراجعة الخاص بمراجع املجموعة، عندما تتطلب األنظمة أو اللوائح ذلك، على   .  177أ

 السلطات التنظيمية بفحص التوثيق املتعلق بالعمل الذي نفذه مراجعو املكونات. سبيل املثال، لالستجابة لطلب

 لنظام إدارة الجودة الخاص به، أو املوارد التي يوفرها املكتب أو الشبكة، .  178أ
ً
مراجع   قد تساعد السياسات أو اإلجراءات التي يحددها املكتب وفقا

توجيهه ملراجعي   توثيق  في  إلكترونية  املجموعة  أداة مراجعة  يتم استخدام  قد  املثال،  لعملهم. وعلى سبيل  املكونات وإشرافه عليهم وفحصه 

لتوف في ذلك  بما  لتوثيق أعمال املراجعة،   
ً
يتم استخدام هذه األداة أيضا بين مراجع املجموعة ومراجعي املكونات. وقد  ير  لتيسير االتصاالت 

 فحصهم ومداه.  املعلومات املتعلقة بالفاحصين وتواريخ

 ( 59)راجع: الفقرة اعتبارات إضافية عند تقييد الوصول إلى توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات 

قد يفرض توثيق أعمال املراجعة عند مراجعة املجموعة بعض التعقيدات أو التحديات اإلضافية في ظروف معينة. وقد تكون هذه هي الحال،   .  179أ

التوثيق خارج الدولة، أو عندما تقيد الحروب أو االضطرابات  على   اللوائح على مراجع املكون تقديم  أو  سبيل املثال، عندما تحظر األنظمة 

 املدنية أو حاالت تفش ي األمراض الوصول إلى توثيق أعمال املراجعة ذي الصلة الذي أعده مراجعو املكونات. 

 تغلب على تلك القيود، على سبيل املثال، عن طريق ما يلي:قد يتمكن مراجع املجموعة من ال .  180أ

زيارة موقع مراجع املكون، أو االجتماع مع مراجع املكون في موقع يختلف عن املكان الذي يتواجد فيه، لفحص توثيق أعمال املراجعة  •

 الذي أعده مراجع املكون؛ أو

 بموجب األنظمة أو اللوائح؛ أو فحص توثيق أعمال املراجعة ذي الصلة عن ُبعد عبر استخدام ا •
ً
 لتقنية، عندما ال يكون ذلك محظورا

ملناقشة   • اللزوم،  املكون، عند  نقاشات مع مراجع  الصلة وعقد  ذات  املعلومات  تتناول  بإعداد وتقديم مذكرة  املكون  مطالبة مراجع 

 محتوى تلك املذكرة؛ أو

 يذها واألدلة التي حصل عليها واالستنتاجات التي توصل إليها.إجراء نقاش مع مراجع املكون بشأن اإلجراءات التي قام بتنف •

الح على  بناًء  املنهي،  للحكم  يخضع   
ً
أمرا القيود  على  للتغلب   

ً
كافيا أعاله  املوضحة  التصرفات  من  أكثر  أو  واحد  كان  إذا  ما  تحديد  قائق وُيعد 

 والظروف الخاصة بمراجعة املجموعة. 

  عند تقييد الوصول إلى توثيق أ .  181أ
ً
عمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات، يلزم رغم ذلك أن يكون التوثيق الخاص بمراجع املجموعة مستوفيا

عليه وإشرافه  املكونات  ملراجعي  املجموعة  مراجع  توجيه  وتوقيت ومدى  بتوثيق طبيعة  تتعلق  التي  تلك  فيها  بما  املراجعة،  معايير  م ملتطلبات 

في تحديد مدى فحص مراجع املجموعة لتوثيق أعمال املراجعة الذي   149وأ   148ادات الواردة في الفقرتين أوفحصه لعملهم. وقد تفيد اإلرش

أمثلة للظروف التي قد يتم فيها تضمين توثيق معين ألعمال املراجعة أعده    177وأ   176أعده مراجعو املكونات في هذه الظروف. وتقدم الفقرتان أ

 الخاص بمراجع املجموعة. مراجعو املكونات في ملف املراجعة

في حال عدم قدرة مراجع املجموعة على التغلب على القيود املفروضة على الوصول إلى توثيق أعمال املراجعة الذي أعده مراجعو املكونات،   .  182أ

 في الرأي املتعلق بال
ً
قوائم املالية للمجموعة. انظر الفقرة  فقد يلزم مراجع املجموعة النظر فيما إذا كان هناك قيد على النطاق قد يتطلب تعديال

 . 45أ



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  47 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 امللحق األول 

 ( 45)راجع: الفقرة أ 

يكفي من أدلة املراجعة  مثال توضيحي لتقرير املراجع املستقل عندما يكون مراجع املجموعة غير قادر على الحصول على ما 

 املناسبة لتوفير أساس للرأي الخاص بمراجعة املجموعة 

 ألغراض هذا املثال التوضيحي لتقرير املراجع، تم افتراض الظروف اآلتية: 

مراجعة   • هي  واملراجعة  عادل.  عرض  إطار  باستخدام  مدرجة  غير  ملنشأة  املوحدة  املالية  القوائم  من  كاملة  ملجموعة  مراجعة  هذه 

 ( )املحدث( منطبق(. 600وعة ملنشأة لها منشآت تابعة )أي أن معيار املراجعة )مجم

 للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السع •
ً
،  ()وديةتم إعداد القوائم املالية املوحدة من قبل إدارة املنشأة، وفقا

 )إطار ذو غرض عام(.  ()الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبينواملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من 

 (. 210تعكس شروط ارتباط املراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن القوائم املالية املوحدة املنصوص عليه في معيار املراجعة )  •

بمكون تمت املحاسبة عنه بطريقة حقوق  مراجع املجموعة غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق   •

اقع  15امللكية )مثبت بمبلغ   إجمالية بو
ً
مليون ريال( ألن مراجع املجموعة لم   60مليون ريال في قائمة املركز املالي، التي تتضمن أصوال

 تتوفر له إمكانية الوصول إلى السجالت املحاسبية الخاصة باملكون أو إدارة املكون أو مراجع املكون. 

راجعة للمكون كما في   •
ُ
، بما في ذلك تقرير املراجع عليها، ونظر في املعلومات  20×1ديسمبر    31لقد قرأ مراجع املجموعة القوائم املالية امل

 املالية ذات الصلة التي تحتفظ بها إدارة املجموعة فيما يتعلق باملكون. 

الو  • التأثير  فإن  املجموعة،  ارتباط  عن  املسؤول  الشريك  حكم  على بحسب  القدرة  عدم  بسبب  للمجموعة  املالية  القوائم  على  اقع 

 1الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة هو تأثيٌر جوهري، ولكنه غير منتشر.

بق  يشتمل امليثاق الدولي لسلوك وآداب املهنة املعتمد في اململكة العربية السعودية على جميع املتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنط •

 على املراجعة. 

 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، خلص املراجع إلى أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   •
ً
استنادا

 ملعيار املراجعة )
ً
 كبيرة حول قدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا

ً
 (. 570تثير شكوكا

 ملعيار املراجعة ) املراجع غير مطالب باإلبالغ عن •
ً
 2(، ولم يقرر اإلبالغ عنها على أي نحو آخر. 701األمور الرئيسة للمراجعة وفقا

 على املعلومات   •
ً
حصل املراجع على جميع املعلومات األخرى قبل تاريخ تقريره، والرأي املتحفظ في القوائم املالية املوحدة يؤثر أيضا

 األخرى. 

 القوائم املالية املوحدة عن املسؤولين عن إعداد تلك القوائم.يختلف املسؤولون عن اإلشراف على  •

 باإلضافة إلى مراجعة القوائم املالية املوحدة، يتحمل املراجع مسؤوليات تقرير أخرى تتطلبها األنظمة املحلية.  •

 
   ملا ورد في وثيقة اعتماد  املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما 

ً
صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقا

 املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.

  اجعين واملحاسبين من معايير أو أراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.يقصد باملعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمر 
1   

ً
، بحسب حكم الشريك إذا كان التأثير الواقع على القوائم املالية للمجموعة بسبب عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة تأثيرا

ً
 ومنتشرا

ً
جوهريا

 ملعيار املراجعة )امل
ً
 (.705سؤول عن ارتباط املجموعة، فإن الشريك املسؤول عن ارتباط املجموعة يمتنع عن إبداء الرأي وفقا

 "اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير املراجع املستقل"( 701معيار املراجعة ) 2



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  48 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 تقرير املراجع املستقل 

ب آخر مناسب[
َ
 إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخاط

 3مراجعة القوائم املالية املوحدة التقرير عن 

 الرأي املتحفظ 

، 20×1ديسمبر    31لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة للشركة )س( واملنشآت التابعة لها )املجموعة(، والتي تشمل قائمة املركز املالي املوحدة كما في  

امللكية   حقوق  في  التغيرات  وقائمة  املوحدة،  الشامل  الدخل  التاريخ،  وقائمة  ذلك  في  املنتهية  للسنة  املوحدة  النقدية  التدفقات  وقائمة  املوحدة، 

 واإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية املوحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات املحاسبية املهمة. 

نا، فإن القوائم املالية املوحدة املرفقة تعرض بشكل وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات املحتملة لألمر املوضح في قسم "أساس الرأي املتحفظ" الوارد في تقرير 

، وأدائها املالي املوحد 20×1ديسمبر    31عادل، من جميع الجوانب الجوهرية )أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( املركز املالي املوحد للمجموعة كما في  

 للمعا
ً
يير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين. 

 أساس الرأي املتحفظ 

تم االستحواذ عليها خالل   زميلة  أجنبية  الشركة )ص(، وهي منشأة  في  الشركة )س(  استثمار  بطريقة حقوق  تم تسجيل  املحاسبة عنها  العام، وتمت 

، وتم تضمين نصيب الشركة )س( في صافي دخل الشركة )ص(  20×1ديسمبر    31مليون ريال في قائمة املركز املالي املوحدة كما في    15امللكية، بمبلغ  

. ولم يكن بمقدورنا الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة  مليون ريال في قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ  1والبالغ قيمته 

، ونصيب الشركة )س( في صافي دخل الشركة )ص( لنفس 20×1ديسمبر    31املناسبة بشأن املبلغ الدفتري الستثمار الشركة )س( في الشركة )ص( كما في  

في الشركة )ص(. وبناًء عليه، فلم نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة   العام ألننا ُمنعنا من الوصول إلى املعلومات املالية واإلدارة واملراجعين 

 إلجراء أي تعديالت على هذه املبالغ. 

موضح املعايير  تلك  بموجب  ومسؤولياتنا  السعودية.  العربية  اململكة  في  املعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير   
ً
وفقا باملراجعة  قمنا  من  ولقد  بمزيد  ة 

    "مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية املوحدة"في قسم  التفصيل  
ً
للميثاق الدولي لسلوك الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن املجموعة وفقا

اتنا املسلكية األخرى  ، املعتمد في اململكة العربية السعودية، وقد وفينا بمسؤولي)بما في ذلك معايير االستقالل الدولية(  للمحاسبين املهنيين   وآداب املهنة

 لتوفير أساس لرأينا املتحفظ. 
ٌ
 ومناسبة

ٌ
 لذلك امليثاق. وفي اعتقادنا، فإن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية

ً
 وفقا

 مثل "معلومات أخرى بخالف القوائم املالية وتقرير املراجع بشأنها"[
ً
 املعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبا

 ملتطلبات التقرير الواردة في معيار املراجعة )يتم ال]
ً
(. ويتم تعديل  720( في امللحق الثاني ملعيار املراجعة )6انظر املثال التوضيحي ) - 4(720تقرير وفقا

 على املعلومات 6الفقرة األخيرة في قسم "املعلومات األخرى" في املثال التوضيحي )
ً
( لتصف األمر الخاص الذي نتج عنه الرأي املتحفظ والذي يؤثر أيضا

 [األخرى.

 5لحوكمة عن القوائم املالية املوحدةمسؤوليات اإلدارة واملكلفين با

 ملعيار املراجعة )
ً
 (.[ 700( الوارد في معيار املراجعة )2انظر املثال التوضيحي ) – 6(700]يتم التقرير وفقا

 
دة" غير ضروري في الظروف التي ال يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم املالية املوح 3

.
ً
 األخرى" منطبقا

 "مسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات األخرى"( 720معيار املراجعة ) 4
يحتاج مصطلحا اإلدارة واملكلفون بالحوكمة إلى استبدالهما بمصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في اململكة  في جميع هذه األمثلة التوضيحية لتقارير املراجع، قد   5

 العربية السعودية. 
 "تكوين الرأي والتقرير عن القوائم املالية" 700معيار املراجعة  6
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 مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية املوحدة

 ملعيار املراجعة )
ً
(. وال يتم إدراج الفقرتين األخيرتين اللتين تنطبقان  700( الوارد في معيار املراجعة )2انظر املثال التوضيحي )  -(  700]يتم التقرير وفقا

 على عمليات مراجعة املنشآت املدرجة فقط.[

 التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى 

 ملعيار املراجعة )
ً
 (.[ 700راجعة )( الوارد في معيار امل2انظر املثال التوضيحي ) -( 700]يتم التقرير وفقا

 ()]التوقيع باسم مكتب املراجعة، أو االسم الشخص ي للمراجع، أو بكليهما، حسب االقتضاء[

 ]عنوان املراجع[

 ]التاريخ[ 

  

 
 سعودية.ينبغي االلتزام بنظام مهنة املحاسبة واملراجعة في اململكة العربية ال 



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  50 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 امللحق الثاني

 ( 88)راجع: الفقرة أ 

 فهم نظام الرقابة الداخلية للمجموعة

ويستفيض  يقدم هذا امللحق أمثلة ألمور تتعلق بالرقابة الداخلية قد تفيد في التوصل إلى فهم لنظام الرقابة الداخلية في سياق بيئة املجموعات،   .1

فيما يتعلق بمراجعة القوائم املالية للمجموعات. وهذه األمثلة قد ال   1( 2019( )املحدث في عام  315معيار املراجعة )امللحق في كيفية تطبيق  

 تكون ذات صلة بكل ارتباط ملراجعة املجموعات وهذه القائمة ليس بالضرورة أن تكون قائمة كاملة باألمثلة.

 بيئة الرقابة

 مثل ما يلي:قد يتناول فهم مراجع املجموعة لبيئ .2
ً
 ة الرقابة أمورا

هيكل الحوكمة ومهام اإلدارات عبر املجموعة، ومسؤوليات اإلشراف التي تتوالها إدارة املجموعة، بما في ذلك ترتيبات إسناد الصالحيات   •

 واملسؤوليات إلى إدارات املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة.

 على نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.  طريقة هيكلة وتنظيم إشراف املكلفين بالحوكمة •

برامج على   • املثال، عن طريق  )على سبيل  املجموعة  العملية عبر  املمارسة  في  املسلكية والسلوكية، وتعزيزها،  باملعايير  اإلبالغ  طريقة 

 مستوى املجموعة، مثل مدونات قواعد السلوك وبرامج منع الغش(.

 ، بما في ذلك األدلة اإلرشادية إلجراءات إعداد التقرير املالي في املجموعة. اتساق السياسات واإلجراءات عبر املجموعة •

 آلية املجموعة لتقييم املخاطر

 مثل آلية إدارة املجموعة لتقييم املخاطر، وبعبار  .3
ً
ة أخرى،  قد يتناول فهم مراجع املجموعة لآللية التي تتبعها املجموعة لتقييم املخاطر أمورا

اطر األعمال وتحليلها وإدارتها، بما فيها خطر الغش، التي قد تؤدي إلى تحريف جوهري في القوائم املالية للمجموعة. وقد  آلية التعرف على مخ

 هذا الفهم مدى تطور آلية املجموعة لتقييم املخاطر ومدى مشاركة املنشآت ووحدات العمل في هذه اآللية.
ً
 يتناول أيضا

 الداخليةآلية املجموعة ملتابعة نظام الرقابة 

 مثل متابعة أدوات الرقابة، .4
ً
بما في ذلك   قد يتناول فهم مراجع املجموعة لآللية التي تتبعها املجموعة ملتابعة نظام الرقابة الداخلية لديها أمورا

ذلك طبيعتها ومسؤولياتها  كيفية متابعة أدوات الرقابة عبر املجموعة، وعند االقتضاء، أنشطة وظيفة املراجعة الداخلية عبر املجموعة، بما في  

من املراجع تقويم   2 (610وأنشطتها فيما يتعلق بمتابعة أدوات الرقابة في املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة. ويتطلب معيار املراجعة )

املراجعين   ملوضوعية  الصلة  ذات  واإلجراءات  والسياسات  الداخلية  املراجعة  بوظيفة  الخاص  التنظيمي  املوقع  يوفره  الذي  الدعم  مدى 

بما    ،
ً
 ومنضبطا

ً
 منتظما

ً
إذا كانت وظيفة املراجعة الداخلية تطبق منهجا في ذلك  الداخليين، ومستوى كفاءة وظيفة املراجعة الداخلية، وما 

 تطبيقها لرقابة الجودة. 

 نظام املعلومات واالتصاالت 

 مثل ما يلي: .5
ً
 قد يتناول فهم مراجع املجموعة لنظام املعلومات واالتصاالت داخل املجموعة أمورا

لومات والبنية  مدى املركزية في بيئة تقنية املعلومات داخل املجموعة ومدى التشارك في تطبيقات تقنية املعلومات وآليات تقنية املع •

 التحتية لتقنية املعلومات. 

اإلجراءات  • ذلك  في  بما  املجموعة،  داخل  العمل  وحدات  أو  للمنشآت  املالية  والنتائج  التشغيلية  للعمليات  املجموعة  إدارة  متابعة 

 
 (، امللحق الثالث 2019( )املحدث في عام 315معيار املراجعة ) 1
 15، الفقرة "استخدام عمل املراجعين الداخليين"( 610معيار املراجعة ) 2



ث( 600معيار املراجعة ) حدَّ
ُ
 ( )امل

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  51 السعودية للمراجعين واملحاسبينترجمة الهيئة 

ن إدارة املجموعة من متابعة األداء مقارنة بامليزانيات  ِ
ّ
 واتخاذ التصرفات املناسبة. الروتينية املعتادة إلعداد التقارير، التي تمك

املتابعة والرقابة واملطابقة واإلزالة للمعامالت واألرباح غير املحققة داخل املجموعة، وأرصدة الحسابات داخل املجموعة على مستوى   •

 املجموعة.

، وتقويم مدى دقة تلك آلية متابعة حسن توقيت املعلومات املالية التي يتم استالمها من املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة •

 املعلومات واكتمالها. 

 آلية التوحيد 

 مثل ما يلي: .6
ً
 قد يتناول فهم مراجع املجموعة آللية التوحيد أمورا

 أمور تتعلق بإطار التقرير املالي املنطبق:

 مدى فهم إدارات املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة إلطار التقرير املالي املنطبق.  •

 إلطار التقرير املالي املنطبق.آلية  •
ً
 تحديد املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة، واملحاسبة عنها، وفقا

 إلطار التقرير املالي املنطبق.  •
ً
 آلية تحديد القطاعات التي يتم التقرير عنها، ألجل التقرير عن القطاعات وفقا

 إلطار التقرير املالي املنطبق.آلية تحديد العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة لل •
ً
 تقرير عنها وفقا

ت السياسات املحاسبية املطبقة على القوائم املالية للمجموعة، والتغييرات فيها عن مثيالتها الخاصة بالسنة املالية السابقة، والتغييرا •

 الناتجة عن إصدار معايير جديدة أو محدثة بموجب إطار التقرير املالي املنطبق. 

 التعامل مع املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة التي تختلف نهايات السنة املالية لها عن نهاية السنة املالية للمجموعة.إجراءات   •

 أمور تتعلق بآلية التوحيد: 

جموعة، اآللية التي تتبعها إدارة املجموعة للتوصل إلى فهم للسياسات املحاسبية التي تستخدمها املنشآت أو وحدات العمل داخل امل •

وعند االقتضاء، التأكد من استخدام سياسات محاسبية موحدة إلعداد املعلومات املالية للمنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة 

ألجل إعداد القوائم املالية للمجموعة، والتأكد من أن االختالفات في السياسات املحاسبية قد تم تحديدها، وتم تعديلها عند الحاجة 

 إلطار
ً
التي    وفقا الخاصة  املبادئ واألسس واألعراف والقواعد واملمارسات  املوحدة هي  املحاسبية  املنطبق. والسياسات  املالي  التقرير 

عن   للتقرير  املجموعة  داخل  العمل  وحدات  أو  املنشآت  تستخدمها  والتي  املنطبق،  املالي  التقرير  إطار  على  بناًء  املجموعة،  تتبناها 

 ما تكون هذه السياسات موضحة في األدلة اإلرشادية إلجراءات إعداد التقرير املالي وحزمة    املعامالت املتشابهة بشكل
ً
متسق. وعادة

 التقارير التي تصدرها إدارة املجموعة.

اآللية التي تتبعها إدارة املجموعة للتأكد من اكتمال ودقة التقارير املالية وصدورها في الوقت املناسب من قبل املنشآت أو وحدات  •

 العمل داخل املجموعة من أجل توحيدها.

 آلية ترجمة املعلومات املالية للمنشآت أو وحدات العمل األجنبية داخل املجموعة إلى العملة الخاصة بالقوائم املالية للمجموعة.  •

تدفق املعلومات خالل آلية كيفية تنظيم بيئة تقنية املعلومات الخاصة باملجموعة لتناسب التوحيد، والسياسات التي تحدد مسارات  •

 التوحيد، بما في ذلك تطبيقات تقنية املعلومات املستخدمة.

 اآللية التي تتبعها إدارة املجموعة للحصول على املعلومات املتعلقة باألحداث الالحقة. •

 أمور تتعلق بالتعديالت وعمليات إعادة التصنيف الخاصة بالتوحيد: 

ي ذلك إعداد قيود اليومية ذات العالقة والتصريح بها ومعالجتها، وخبرة املوظفين املسؤولين عن  آلية تسجيل تعديالت التوحيد، بما ف •

 التوحيد.

 تعديالت التوحيد التي يتطلبها إطار التقرير املالي املنطبق. •



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  52 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 املبرر التجاري لألحداث واملعامالت التي نشأت عنها تعديالت التوحيد.  •

 ت العمل داخل املجموعة، وطبيعتها وحجمها. معدل املعامالت بين املنشآت أو وحدا  •

 إجراءات املتابعة والرقابة واملطابقة واإلزالة للمعامالت واألرباح غير املحققة داخل املجموعة، وأرصدة الحسابات داخل املجموعة. •

استنفاد   • وإجراءات  عليها،  املستحوذ  وااللتزامات  لألصول  العادلة  القيمة  إلى  للوصول  املتخذة  االقتضاء(،  الخطوات  )عند  الشهرة 

 إلطار التقرير املالي املنطبق.
ً
 واختبار الهبوط في قيمة الشهرة، وفقا

الترتيبات مع مالك األغلبية أو مع أصحاب حقوق األقلية فيما يتعلق بالخسائر التي تكبدتها املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة  •

 بالتعويض عن تلك الخسائر(. )على سبيل املثال، الواجب على صاحب حق األقلية

 أنشطة الرقابة

 مثل ما يلي: .7
ً
 قد يتناول فهم مراجع املجموعة ملكون أنشطة الرقابة أمورا

مدى التشارك في أدوات الرقابة على معالجة املعلومات وأدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات، فيما يخص املجموعة بكاملها أو  •

 جزء منها.

في تصميم أدوات الرقابة التي تواجه مخاطر التحريف الجوهري في القوائم املالية للمجموعة على مستوى اإلقرارات،  مدى التشارك   •

 فيما يخص املجموعة بكاملها أو جزء منها.

 مدى التطبيق املتسق ألدوات الرقابة املصممة بشكل مشترك، فيما يخص املجموعة بكاملها أو جزء منها. •

  



ث( 600معيار املراجعة ) حدَّ
ُ
 ( )امل
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 الثالث امللحق 

 (112)راجع: الفقرة أ 

 أمثلة لألحداث أو الظروف التي قد تنشأ عنها مخاطر للتحريف الجوهري في القوائم املالية للمجموعة

سواًء بسبب  فيما يلي أمثلة لألحداث )بما فيها املعامالت( والظروف التي قد تشير إلى وجود مخاطر للتحريف الجوهري في القوائم املالية للمجموعة،  

 منا
ً
 واسعا

ً
األحداث    لغش أو الخطأ، بما في ذلك فيما يتعلق بآلية التوحيد. ورغم أن هذه األمثلة املذكورة حسب عوامل الخطر املالزم تغطي نطاقا

 قائمة شاملة. و 
ً
قد تم  والظروف؛ فإن هذه األحداث والظروف ليست جميعها ذات صلة بكل ارتباط ملراجعة املجموعات وقائمة األمثلة ليست أيضا

 للعالق
ً
ات املتبادلة  تصنيف األحداث والظروف حسب عامل الخطر املالزم الذي قد يكون له األثر األكبر في ظل الظروف القائمة. وجدير بالذكر أنه نظرا

 أن تخضع لعوامل أخرى من عوامل الخطر املالزم، أ
ً
و قد تتأثر بها، بدرجات بين عوامل الخطر املالزم، فإن أمثلة األحداث والظروف من املرجح أيضا

 امللحق الثاني ملعيار املراجعة )
ً
 (.2019( )املحدث في عام 315متفاوتة. انظر أيضا

أمثلة لألحداث أو الظروف التي قد ينشأ عنها وجود مخاطر للتحريف الجوهري في القوائم املالية للمجموعة على  عامل الخطر املالزم 

 مستوى اإلقرارات:

 معامالت معقدة تتم املحاسبة عنها في أكثر من منشأة أو وحدة عمل واحدة داخل املجموعة.وجود  • التعقيد

املطبقة على   • تلك  تختلف عن  بتطبيق سياسات محاسبية  العمل داخل املجموعة  أو وحدات  املنشآت  قيام 

 القوائم املالية للمجموعة. 

تستخدمها املنشآت أو وحدات العمل داخل القياسات أو اإلفصاحات املحاسبية التي تشتمل على آليات معقدة   •

 املجموعة، مثل املحاسبة عن األدوات املالية املعقدة.

العمليات التشغيلية التي تخضع للوائح على درجة عالية من التعقيد في دول متعددة، أو املنشآت أو حدات   •

 اللوائح.العمل داخل املجموعة التي تعمل في صناعات متعددة تخضع ألنواع مختلفة من 

في   • عدم املوضوعية  املالية  معلوماتها  إدراج  يتعين  التي  املجموعة  داخل  العمل  وحدات  أو  املنشآت  تحديد  بشأن  االجتهادات 

 إلطار التقرير املالي املنطبق، على سبيل املثال ما إذا كانت توجد أية منشآت ذات 
ً
القوائم املالية للمجموعة وفقا

 يتعين إدراجها.  غرض خاص أو منشآت غير تجارية

االجتهادات بشأن التطبيق الصحيح ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق من قبل املنشآت أو وحدات العمل في   •

 املجموعة.

 عمليات االستحواذ أو االستبعاد أو إعادة التنظيم املتكررة.  • التغيير 

أجنبية مما قد يعرضها لعوامل مثل التدخل الحكومي  عمل املنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة في دول  • عدم التأكد

 عن  
ً
غير املتوقع في مجاالت مثل السياسة التجارية واملالية والقيود على حركات العملة وتوزيعات األرباح، فضال

 التقلبات في أسعار الصرف.

قابلية التعرض 

للتحريف بسبب 

تحيز اإلدارة أو  

عوامل خطر الغش  

تأثيرها األخرى بقدر 

 على الخطر املالزم

 العالقات واملعامالت غير املعتادة مع األطراف ذات العالقة.  •

اختالف نهايات السنة املالية للمنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة، وإمكانية استغالل ذلك للتالعب في  •

 توقيت املعامالت.

 . وجود سوابق لتعديالت غير مصرح بها أو غير مكتملة عند التوحيد •

التخطيط الصارم ملواجهة الضرائب داخل املجموعة، أو كبر حجم املعامالت النقدية مع املنشآت في املالذات   •



 )املحدث(  (600معيار املراجعة )

 © للمحاسبين االتحاد الدولي  54 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

أمثلة لألحداث أو الظروف التي قد ينشأ عنها وجود مخاطر للتحريف الجوهري في القوائم املالية للمجموعة على  عامل الخطر املالزم 

 مستوى اإلقرارات:

 الضريبية.

 وجود سوابق لعدم توازن أرصدة الحسابات داخل املجموعة أو عدم تطابقها عند التوحيد.  •

إ • املجموعة، والسّيما  داخل  املعتادة  غير  أو  الكبيرة  النقدية  تم التحويالت  التي  العمل  أو وحدات  املنشآت  لى 

 والتي تعمل في مواقع ذات مخاطر غش مهمة أو شديدة.
ً
 إنشاؤها حديثا

ير مناسبة لظروف  من املؤشرات الدالة على أن بيئة الرقابة أو آلية املجموعة لتقييم املخاطر أو آلية املجموعة ملتابعة نظام الرقابة الداخلية لديها غ

 للمكونات األخرى في نظام الرقابة الداخلية للمجموعة:
ً
 مناسبا

ً
 املجموعة، بالنظر إلى طبيعة املجموعة ومدى تعقيدها، وال توفر أساسا

 ضعف هياكل حوكمة الشركات، بما في ذلك عدم الشفافية في آليات اتخاذ القرار. •

، أو عدم فاعلية تلك األدوات، بما في ذلك عدم كفاية املعلومات املتوفرة لدى  عدم وجود أدوات رقابة على آلية إعداد التقرير املالي للمجموعة •

 إدارة املجموعة بشأن متابعة العمليات التشغيلية والنتائج املالية للمنشآت أو وحدات العمل داخل املجموعة.
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بتيسير عمل الهياكل واآلليات التي تدعم العمليات التشغيلية الخاصة بمجلس املعايير الدولية للمراجعة    IFAC®أو    ®يقوم االتحاد الدولي للمحاسبين
 والتأكيد. 

و يمتنع  وال يتحمل مجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد وال االتحاد الدولي للمحاسبين املسؤولية عن الخسائر التي تلحق أي شخص يتصرف، أ
 على محتوى هذا املنشور، سواًء كان سبب هذه الخسارة اإلهمال أو غير ذلك. عن التصرف، اعتما

ً
 دا

ذات العالقة واملعايير إن املعايير الدولية للمراجعة واملعايير الدولية الرتباطات التأكيد واملعايير الدولية الرتباطات الفحص واملعايير الدولية للخدمات  
ت املراجعة الدولية ومسودات العرض على العموم واألوراق االستشارية وسائر املنشورات الخاصة بمجلس  الدولية لرقابة الجودة ومذكرات ممارسا

 املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد قام بنشرها االتحاد الدولي للمحاسبين وحقوق تأليفها ونشرها محفوظة لالتحاد. 

ف للمحاسبين  الدولي  لالتحاد  محفوظة   © والنشر  التأليف  أبريل  حقوق  لالستخدام  2022ي  املنشور  هذا  تحميل  ويجوز  محفوظة.  الحقوق  جميع   .
موافقة خطية  . ويلزم الحصول على www.iaasb.orgالشخص ي غير التجاري )أي ألغراض االسترشاد أو البحث املنهي( أو يمكن شراؤه من خالل الرابط  

 لترجمة هذا املستند أو نسخه أو تخزينه أو إرساله أو استخدامه بأية طرق أخرى مشابهة. 

ال  و"املعايير  التأكيد"  الرتباطات  الدولية  و"املعايير  للمراجعة"  الدولية  و"املعايير  والتأكيد"  للمراجعة  الدولية  املعايير  "مجلس  الرتباطات إن  دولية 
"  IAASBولية للخدمات ذات العالقة" و"املعايير الدولية لرقابة الجودة" و"مذكرات ممارسات املراجعة الدولية" واالختصارات "الفحص" و"املعايير الد

" وشعار مجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد هي عالمات تجارية لالتحاد الدولي  IAPN" و"ISQM" و"ISQC" و"ISRS" و"ISRE" و"ISAE" و"ISAو"
 للمحاسبين، أو عالمات تجارية وعالمات خدمة مسجلة لالتحاد الدولي للمحاسبين في الواليات املتحدة وسائر الدول.

 .permissions@ifac.orgأو االتصال على    permissionsللمعلومات املتعلقة بحقوق التأليف والنشر والعالمات التجارية والتصاريح، الرجاء االنتقال إلى  

http://www.iaasb.org/
http://www.ifac.org/about-ifac/translations-permissions
mailto:permissions@ifac.org
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للمراجع السعودية  الهيئة  في  "قامت  واملحاسبين  بإعداد   2022نوفمبر  ين 

اعتبارات خاصة ( )املحدث(  600للمعيار الدولي للمراجعة )الترجمة العربية  

عمليات مراجعة القوائم املالية للمجموعات )بما في ذلك عمل مراجعي   —

املجموعة(  أصدره ذال  مكونات  ا  ي  املعايير  للمراجعة  مجلس  لدولية 

ونشره  في    والتأكيد،  للمحاسبين  الدولي  باللغة    2022  أبريلاالتحاد 

بإذن من االتحاد الدولي للمحاسبين.    املعياراإلنجليزية. وتم إعادة نشر هذا  

املعايير الدولية لرقابة  وقد نظر االتحاد الدولي للمحاسبين في آلية ترجمة  

العالقة ذات  والخدمات  األخرى  والتأكيدات  والفحص  واملراجعة  ،  الجودة 

 لسياسة االتحاد املنشورة بعنوان "بيان السياسات:    اي تمت ترجمتهتلوا
ً
وفقا

للمحاسبين". والنسخة املعتمدة  الدولي  سياسة ترجمة مطبوعات االتحاد 

والفحص والتأكيدات جميع  من   واملراجعة  الجودة  لرقابة  الدولية  املعايير 

العالقة ذات  والخدمات  االتحا  األخرى  أصدرها  التي  النسخة  الدولي  هي  د 

اإلنجليزية. باللغة  أية    للمحاسبين  للمحاسبين  الدولي  االتحاد  يتحمل  وال 

 مسؤولية عن دقة واكتمال الترجمة أو التصرفات التي قد تنجم عنها.
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(  600املعيار الدولي للمراجعة ) من  حقوق التأليف والنشر للنص اإلنجليزي  

لمجموعات عمليات مراجعة القوائم املالية ل  —اعتبارات خاصة  )املحدث(  

املجموعة( مكونات  مراجعي  عمل  ذلك  في  لالتحاد    )بما  الدولي  محفوظة 

 . جميع الحقوق محفوظة. 2022للمحاسبين © 

Arabic language text of the International Standard 

on Auditing 600 (Revised), Special 

Considerations—Audits Of Group Financial 

Statements (Including the Work of Component 

Auditors) © 2022 by IFAC. All rights reserved. 

من   العربي  للنص  والنشر  التأليف  )حقوق  للمراجعة  الدولي  ( 600املعيار 

عمليات مراجعة القوائم املالية للمجموعات   —اعتبارات خاصة  )املحدث(  

مكونات   مراجعي  عمل  ذلك  في  لالتحاد    املجموعة()بما  الدولي  محفوظة 

 . جميع الحقوق محفوظة. 2022للمحاسبين © 
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