معيار  IASSIرقم  :1701التقرير عن قضايا التدقيق الرئيسة في تقرير المدقق
يهدف ىرا املعُاز إلى شٍادة فاعلُت جقسٍس المدقق وجدظين قُمخه في عملُت جىصُل هدُجت الخدقُق
ىألمىز ألاطاطُت التي من شأنها أن جدظن من شفافُت عملُت الخدقُق ،وجمنن مظخسدمي البُاهاث
املالُت من إدزاك ألامىز ألاطاطُت  ،والتي ًساىا املدقق من ألامىز الهامت في جدقُق اىبُاهاث املالُت .
ّت
مسائئ اللدقيق الرئيسة :
مظائل الخدقُق السئيضة هي املظائل التي ًساىا املدقق ألثر أىمُت في جدقُق البُاهاث املالُت في الفترة
االالُت ،ويثم ار ثًازها من املظائل التي جمذ مناقشتها مع اجنت االىلمت.
وٍجب على املدقق أن ًأزر بعين الاعخباز ألامىز الخالُت:
أ -المحاالث املدددة بأنها ألاعلى جقُُما ملساطس الخدسٍفاث املادًت وفقا ملعُاز .ISSAI1315
ب -أخهام املدقق الهامت (ألاىمُت النظبُت ) مشل ا لخقدًساث املداطبُت التي جدُطها ظسوف عدم جألد
عالُت.
ج -مدي جأسيزىا على دقُق ألاخدار أو العملُاث الهامت التي خدزذ أزناء الفترة.
مظائل الخدقُق السئٌظت في جقسٍس المدقق حظاعد في جسشُد االنم املنهي والسأي خىى البُاهاث املالُت
لهل ،ولنن ًنبغي مساعاة ما ًلي :
ًال
 - 1ال ًهىن ذلو بدًي عن إلافصاح املىحىد في البُاهاث املطلىبت من إلادازة املالُت وفقا إلطاز الخقازٍس
املالُت أو ما ىى طسوزي لخدقُق العسض العادى .
ًال
ًال
ًال
 - 2ال ًهىن بدًي عن السأي املعدى للمدقق في خالت إصداز املدقق زأًا معدال وفقا للمعُاز .705ISSAI
ًال
 - 3ال ًهىن بدًي عن إصداز جقسٍس وفقا ى ىمعُاز  570ISSAIعند وحىد شو حىىسي ًخعلق بقدز
املنشأة على الاطخمسازٍت.
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كيفية إيصال مسائئ التدقيق الرئيسة:
-

ًخم إدزاج قظم منفصل ٌظمى بمظائل الخدقُق السئِظت بعد زأي مدقق االظاباث من أحل
إعطاء أىمُت لهرو املظائل وقُمتها التي ًخىقعها مظخسدمى البُاهاث املالُت .

-

ًقىم املدقق بترجِب املظائل خظب ألاىمُت النظبُت أو بالخىافق مع الطسٍقت التي ًخم بها
إلافصاح عن ىرو املظائل في البُاهاث املالُت .

-

ًجب أن جبين مقدمت قظم مظائل الخدقُق السئِظت أن ىرو املظائل جخعلق بخدقُق البُاهاث
املالُت للفترة االالُت ،وال ًطلب جددًث مظائل الخدقُق الس ئٌظت املخظمنت في جقسٍسو عن
الفترة الظابقت ،إال أهه ال ًمنع إذا ز أي املدقق أهه من مصللخه إعادة النظس في مظائل
الخدقُق اىزئِظت للبُاهاث املالُت للفترة الظابقت والتي ال جصاى حشهل مظائل جدقُق زئِظت
للفترة االالُت.

-

ًجب وصف مل مظألت من مظائل الدقُق السئِظت باطخسدام عنىان فسعي مناطب جدذ
ًال
الفقسة ااخاصت بعنىان المطائل الخدقُق السئِظت في جقسٍسو إال إذا مان ذلو ممنىعا قاهىهُا أو
أهه ًخىقع أن ًهىن له هخائج عنظُت.

-

ًجب أن جىضح الفقسة

الخمهُدًت لفقسة"مظائل اىثدقُق السئِظت "بأن مظائل اىثدقُق

السئِظت هي جلو املظائل التي خظب الخقدًس املنهي ملدقق االظاباث والتي حعخبر ألالثر أىمُت في
عملُت الخدقُق للفترة االالُت.
وججدز إلاشازة إلى أن ىناك بعع االاالث ال ًخم ذلسىا في جقدًس املدقق بالسغم من اعخباز ها من
املظائل السئِظت ،مشل خالت وحىد قاهىن أو حشسَع ًمنع إلافصاح عن مىطىع ما أو عندما ٌغلب على
ظن املدقق بأهه طىف جهىن ىناك هخائج عنظُت لعملًت إلاًصاى.
وٍجب إبساش ألامىز الخالُت في جقسٍس املدقق وذلو على الندى الخالي :
 - 1طبب اعخباز ىرو املظألت من املظائل الهامت في اى ثدقُق ،ومبرزاث اعخبازها من مظائل
الخدقُق السئِظت.
 - 2لُفُت جناوى ىرو املظألت في الخدقُق.
 - 3إلاشازة إلى أي إفصاح في البُاهاث املالُت ذاث اىعيقت إن وحدث.
2

وفي خالت عدم وحىد مظائل جدقُق زئِظت ًجب على املدقق جىطُذ ما ًلي :
-1

النص صساخت على أهه بعدم وحىد مظائل جدقُق زئِظت في جقسيزو  ،وعدم جظمين وجددًد أي
مظائل أزسي لمظائل جدقُق زئِظُت.

-2

النص صساخت بأن املظائل التي جم جددًدىا لمظائل جدقُق زئِظت هي فقط التي جم جىطُدها في

جقسٍسو
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