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ةــــاجـــدب
جلساملدعاوالتيواملمارساتالنصائحألهمموجزاالوثيقةهذهتتضمن

أزمةتداعياتملجابهةIRBAافريقيابجنوبالحساباتملراجعياملستقلالتنظيمي
.اباتالحسومراجعيالتدقيقبأعماليتعلقمافيهللاوعافاكمعافاناكورونا

األجهزةتمكينإلىاملوجزهذاإصدارخاللمنالعامةاألمانةوتهدف
يتعلقمافياملقارن القانون وتجاربالفضلىاملمارساتعلىاالطالعمناالعضاء
أنعامةالاألمانةتعتبركما.الرقابياملجالعلىالكوروناأزمةتداعياتبمواجهة

تمكينطارإفيتندرجاألجهزةعلىوتوزيعهاترجمتهابصددهيالتيالوثائقجملة
سواءبهاعملالمنوبالتاليمضمونهادراسةمنالعربيةلألجهزةاملنتميناملدققين

.لهماملوكولةالرقابةأعمالانجازبمناسبةأوالبحثأعمالعند

البأعمالصلةذاتالفنيةاملخرجاتترجمةأنالعامةاألمانةتعتبركما
أدلةنتاجاإلىالعاجلالقريبفيللتوصلاألولىالخطوةتمثلوالتدقيقاملرجعة
نطقةباملالرقابيالعملعلىاألزمةتداعياتمجابهةبصيغتتعلقعملوورقات
.العربية

لألرابوساياألمانة العامة 



على أعمالالكوروناكيف يمكن مجابهة تداعيات أزمة 
الحساباتالتدقيق ومراجعة 

الجدول علىCOVID-19وباءتفش يتأثير حول فهمعلىالحصول •
العمالءتقاريرلتقديمالزمني

التجاريةالعملياتتعطيلإلىCOVID-19كوفيدوباءتفش ييؤديقد
علىيجبذلكلوتبعا.أيضاتتأثرقداملاليةالتقاريرإعدادمسارأن  كما.للهياكل
إذاماهملفالعمالءمعاستباقيةبصفةاملسائلهذهمناقشةالحساباتمراجعي

.لتدقيقاإجراءاتوعلىالعمالءتقاريرإلعدادالزمنيالجدول علىتأثيرهناككان

:للنظرنقاط
فهملاملناسب،الوقتفيالحوكمةعلىوالقائميناإلدارةمعالتواصل•

.املناسبالعملمساروتحديدكاملبشكلالوضع

العميل،بالخاصةالتقاريرإلعدادالزمنيالجدول فيتأخيرتسجيلتمإذا•

فيقالتدقيواقعيةبصفةوإنجازمنحسابات،كمراجعستتمكن،فهل

؟التقاريرادإلعدالقانونيةباآلجالااللتزاميتمبحيثاملاليةالقوائمجودة

ذاتيةالتنظيمبالسلطاملناسبالوقتفياالتصالالعميلتولىهل•

؟الصلة



املخاطرتقدير•

تقديرإعادةإلىالحساباتمراجعويحتاجقد،COVID-19كوفيدتفش يمع

عندإليهاداستنالتياملعلوماتأن  علمااملالية،للقوائمالجوهري التحريفمخاطر

اباتالحسمراجعة/التدقيقألعمالوبالنسبة.تتغيرقداملخاطرتقديربداية

عةمراجإلىيحتاجون وقداألثر،تقييمالحساباتمراجعيعلىيجبالجارية،

وفقاهالاملخططالحساباتمراجعة/التدقيقإجراءاتوتعديلللخطرتقديراتهم

ISA.اسايملعيار (1)(مراجعة)31

:للنظرنقاط

مرحلةخاللتقييمهايتملموالتيتحديدهايتمجديدةمخاطرأي•

.,يطالتخط

رمخاطاآلنأصبحتوالتيالتخطيطمرحلةخاللتقديرهاتممخاطرأي•

داللة،ذات/مهمة

.الداللةذات/املهمةاملخاطرملجابهةمطلوبإضافيجهدوأي•

.املخاطرلهذهاالستجابات•

 A151البند 31،  الفقرة "تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقديرها من خالل فهم املنشأة وبيئتها"315مراجعة معيار --(1)



املراجعة/التدقيقأدلةعلىالحصول •

يواجهدق،العملترتيباتومختلفالسفرعلىاملفروضةالقيودبسبب
يامللقالزبائن/العمالءعملأماكنإلىللوصول صعوباتالحساباتمراجعو

أوعاتاملستودأوالعميلمكاتبإغالقاملثال،سبيلعلى)التدقيقبإجراءات
(لالعميمخزونجردعملياتومعاينةالسفرمنالحساباتمراجعيتمكنعدم

ثلم)املناسبةاملراجعةأدلةمنيكفيماعلىالحصول منالتمكنعدمأو/و
.(املراجعةمصادقاتلتلقيكبيرتأخيرتسجيل

:للنظرنقاط

مننيكلمإذابديل،بتاريخللمخزونالفعليالجردعملياتبعضحضور •

بديلةاتبإجراءالقيامأوالسنة،نهايةتاريخفيالفعليالجردإجراءاملمكن

نممكغيرالفعليالجردعملياتحضور يكون عندماالحساباتملراجعة

.إساياملعيارعلىاالطالعيمكن.عمليا ISA 501(2)

تأخيرهناكيكون عندماالحساباتملراجعةبديلةإجراءاتاعتمادفيالنظر•

ISAإساياملعيارعلىاالطالعيمكن.املراجعةمصادقاتتلقيفيهام 505.(3)

عيارمحيثمناملراجعةرأيتعديلإلىيؤديقدللنطاقتقييدأياعتبار•

ISA705.(4)إساي

يتعلقفيمااملناسبالوقتفيبالحوكمةواملكلفيناإلدارةمعالتواصل•

ملراجعة،اعمليةأثناءمواجهتهاتمتالتيالصعوباتمثلالهامة،باملسائل

علىةاملتوقعوالتعديالتاملراجعة،تقاريرإلنجازاملحتملةوالتأخيرات

.التقرير

.A12 -A14، البند 7الفقرة ، "اعتبارات محددة لبنود مختارة–أدلة املراجعة "501معيار  (2)
. A18-A19، البند، 12الفقرة ."املصادقات الخارجية"505معيار املراجعة  (3)
."التعديالت على الرأي في تقرير املراجع املستقل:"705معيار (4)



/أثرةاملتالبلدانفيمهمةمكوناتمعاملجموعةمراجعةعمليات•
املتضررة

موعةاملجمكوناتمراجعويواجهقداملجموعة،مراجعةعملياتإلىبالنسبة
مماناسبة،ممراجعةأدلةمنيكفيماعلىالحصول فيصعوباتاملتأثرةالبلدانفي
ن مراجعةعملياتإنجازفيهامتأخيرفييتسببقد إلىافةباإلض.املجموعةمكو 

لدانالبإلىالسفرمناملجموعةمراجعةارتباطفريقأعضاءيتمكنالقدذلك،
مع.موعةللمجاملهمةللمكوناتالعملورقاتفحصاملثالسبيلعلىاملتضررة،

منييكفماعلىالحصول علىمسؤولاملجموعةمراجعةارتباطفريقفإنذلك،
علىلاملسؤو الشريكيكون و.املجموعةمراجعةرأيلتكوينمناسبةمراجعةأدلة

وعةاملجممراجعةارتباطوأداءواإلشرافالتوجيهعنمسؤوالاملجموعةارتباط
600ISA.(5)إسايللمعياروفقا

،"(املجموعةُمكوناتمراجعيعملذلكفيبما)للمجموعةاملاليةالقوائممراجعةعمليات_خاصةاعتبارات":600معيار(5)

.11وii(ب)8الفقرة

للنظرنقاط:

تبعاملةاملحتاآلثارملناقشةممكنوقتأقربفياملجموعةمكوناتمعالتواصل•

COVID-19كوفيدوباءلتفش ي ..

لكتعناملاليةاملعلوماتأن  هوالجوهري التحريفلخطرارتفاعأياعتبار•

نات .COVID-19تفش يبسببمكتملةغيرأودقيقةغيرتكون قداملكو 

.كلذلوفقاوخطتهاالتدقيقإستراتيجيةوتعديلاملخاطرتقديرمراجعة•

أوافيةاإلضاألعمالفيوالنظراملجموعةمكوناتمراجعيعملكفايةمدىتقييم•

يأنيمكنللنطاقتقييدأي لرأيإلىيؤد  .الحساباتملراجعةمعد 

باملسائلعلقيتفيمااملناسب،الوقتفيبالحوكمةواملكلفيناإلدارةمعالتواصل•

فيملحتملةااملراجعة،والتأخيراتأثناءمواجهتهاتمتالتيالصعوباتمثلالهامة،

.املراجعتقريرعلىاملتوقعةوالتعديالتاملراجعةتقارير



ة ــراريــتمـــاالس•

فيأيضايتسببأناملحتملومن،COVID-19كوفيدوباءتفش يتسببلقد
ذلكعلىةاألمثلومن.املنشآتلبعضاالقتصاديةالظروفعلىكبيرتأثيرإحداث
وقفكتبها،الصلةذاتأواملتضررةالبلدانداخلالتجاريةالعملياتتعطيل
سيكون هبدور وهذا.ذلكإلىومااألصول،تقييمبشأنالتأكدوعدمالتزود،سلسلة

النقديةفقاتوالتداملتوقعةاملاليةاملعلوماتأو/والنقديةالتدفقاتعلىتأثيرله
.تمرةمسكمنشأةالبقاءعلىاملنشأةقدرةتقديرعلىيؤثرقدوالذيللمنشأة،

علىأةاملنشقدرةبتقديرمطالبةاإلدارةتكون املالية،القوائمإعدادعند
ايسإمعيارفيالصلةذاتاملتطلباتتحديديتم.مستمرةكمنشأةالبقاء

1ISA(املراجعة)(6).

راجعةاملأدلةمنيكفيماعلىالحصول مسؤوليةالحساباتمراجعويتحمل
ألساساإلدارةاستخداممالءمة-استنتاجوبشأن-بمدىيتعلقمافياملناسبة،

عدمهناككانإذاماواستنتاجاملالية،القوائمإعدادعنداملحاسبةفياالستمرارية
أدلةىإل استنادامستمرةكمنشأةالبقاءعلىاملنشأةقدرةبشأنجوهري تأكد

ISAإسايمعيارعلىاالطالع.عليهاالحصول تمالتياملراجعة ,(7)(املراجعة)570

»املاليةالقوائمتقديم":(مراجعة)1معيار(6)

.6الفقرة،"االستمرارية":(املراجعة)570معيار(7)



•.

قةــــالالحداثــــاألح

تاريخبعدتحصلقدالتياألحداثتأثيرفيأيًضاالحساباتمراجعوينظرقد

ISAإساياملعيار معنىعلىاملالية،القوائم ملراجعييمكنالخصوص،هذاوفي.560

املتعلقةواإلفصاحاتاملاليةالتقاريرمتطلباتاالعتباربعيناألخذالحسابات

COVID-19كوفيدوباءلتفش ىنتيجةاألعمالأواألصول لقيمةالجوهري بالهبوط

:للنظرنقاط
األخذيجبمستمرة،كمنشأةالبقاءعلىاملنشأةلقدرةاإلدارةتقديرييمتقي

التيلةالصذاتاملعلوماتجميعيتضمنالتقديرهذاكانإذاماالحسبانفي

ملنشأةالقدرةاإلدارةوتقدير.للمراجعةكنتيجةبهاعلمعلىاملراجعيكون 

منذراشهعشرإثنىفترةأقليغطيأنيجبمستمرةكمنشأةالبقاءعلى

.املاليةالقوائمتاريخ

بعداملالظروفأوباألحداثمعرفتهابشأناإلدارةمناستفسارفيالنظر•

.اإلدارةتقديرفترة

اإلدارةعملبخططاملرتبطةوالتحدياتاملنهيالشكعلىالحفاظ•

بمايئتها،وباملنشأةفيتؤثرالتيالظروفأواألحداثحول الهامةوالفرضيات

.COVID-19كوفيدوباءبتفش ياملرتبطالتأكدعدمذلكفي

ISAالدولياملعيارمن16الفقرةتحدد• إجراءات(تعديلهتم  كما)570

دةظروفأوأحداثعلىالتعرفعندإضافيةمراجعة .محد 

.باالستمراريةاملتعلقةاإلفصاحاتكفاية/مالءمةمدىتقييم•

ISAإساياملعيارمن24-21الفقراتتبين• علىاملترتبةاآلثار(معدل)570

.املراجعتقرير



"  االحداث بعد فترة التقرير:"10معيار. (9)
.   A17إلى A11البنود من , 13إلى 10الفقرات ,"االحداث الالحقة" 560:معيار (10)
 A20إلىA18البنود من , 17إلى 14الفقرات ,"االحداث الالحقة" 560:معيار (11)

:للنظرنقاط
تأثيرالاملناسب،حول الوقتفيبالحوكمةواملكلفيناإلدارةمعالتحاور •

.املاليةالقوائمعلى-19COVIDكوفيدوباءلتفش ياملحتمل

10ISA(9)إسايمعيارمتطلباتسياقوفيبعناية،/بحذرالوضعدراسة•

:التاليالنحوعلى
oهبوطلتسجيوتماملراجعتقريرفترةنهايةفيحصلتاألحداثأن  حالةفي

لىعبناءً القيمةهبوطاختبارإجراءتم  إذافيماالنظر:املؤشراتلقيمة

.املراجعريرتقفترةنهايةفيالقائمةاألحداثوتعكسومثبتةمعقولةفرضيات

oجوهريةيةاملالاآلثاروكانتاملراجعتقريرفترةبعدموجودةاألحداثأن  حالةفي

فئاتمنفئةكلعناملناسباإلفصاحتمقدكانإذافيماالنظرهامة،/

بالتقريراملشمولةالقترةبعدللتعديلقابلغيرحدثفياملواد

القوائمبيتعلقفيمامراجعةإجراءاتأيبتنفيذااللتزاماملراجععلىليس•

كوفيدوباءبـاملرتبطةاألمور أصبحتإذاذلكمعو.تقريرهتاريخبعداملالية

19COVID-لقوائماإصدارقبللكنتقريرهتاريخبعدلهبالنسبةمعروفة

الحساباتمراجعيعلىيجبخصوصيةمتطلباتهناكفإناملالية،

ISAإساياملعيار.املراجعةتقريرمالءمةلضمانتنفيذها 560.(10)

جراءاتإأيبتنفيذااللتزاماملراجععلىليساملالية،القوائمإصداربعد•

تفش ييرتأثأصبحوإذاذلك،ومع.املاليةالقوائمبتلكيتعلقفيمامراجعة

اCOVID-19كوفيدفيروس
ً
لووانهعلما-املالية،القوائمإصداربعدمعروف

هذهفإن-لهتعديفيلهيتسببفقداملراجعةتقريرتاريخفيلهمعلوماكان

املعيارعلىاالطالعيمكن.املراجعقبلمنالنظرمنمزيدتتطلبالوضعية

560ISA.(11)إساي



املحاسبيةالتقديرات•
هممسؤولياتعلىCOVID-19تأثيرفيأيًضاالحساباتمراجعوينظرقد
العادلةلقيمةلاملحاسبيةالتقديراتذلكفيبمااملحاسبية،بالتقديراتاملتعلقة

ISAملعياروفًقااملالية،القوائمبمراجعةالصلةذاتواإلفصاحات (املعدل)540
(12,13).

•

ا

لتقديراتافيالنظرالحساباتمراجعيعلىيجبشاملةليستأعالهاملذكورةقائمةال
التقاريرعدادإل الدوليةاملعاييربموجبوذلكاإلدارةمناملطلوبةاألخرى الرئيسيةاملحاسبية

.املالية
الفصاحاتواالعادلةللقيمةاملحاسبيةالتقديراتذلكفيبمااملحاسبية،التقديراتمراجعة":(املراجعة)540معيار12-13

."العالقةذات

التي،"ةالعالقذاتواالفصاحاتاملحاسبيةالتقديراتذلكفيبمااملحاسبية،التقديراتمراجعة":(املراجعة)540معيار
.بعدهو2019ديسمبر15تاريخمنانطالقااملاليةالقوائمملراجعةبالنسبةالتنفيذحيزودخلتصدرت

A20 

للنظرنقاط
تمالذياءالوببتفش ياملتعلقةاملعلوماتفيالحساباتمراجعوينظرقد•

والتيلتقريراتاريخعندالسوق فياملتعاملون /املشاركون طريقعنمعرفته

كذلكو وااللتزاماتلألصول العادلةالقيمةقياسعلىتؤثرأنشأنهامن

.املاليةاإلفصاحات

ملنشأةاقياسعلىالوباءتفش يتداعياتفيالحساباتمراجعوينظرقد•

والكميةالنوعيةاإلفصاحاتوكذلك(ECLs)املتوقعةاالئتمانيةللخسائر

مبالغلىعاالئتمانمخاطرأثرفهممناملاليةالقوائممستعمليلتمكين

.التأكددمعمنبهايتصلماووتوقيتهااملستقبليةالنقديةالتدفقات

هوCOVID-19وباءتفش يكانإذافيماالحساباتمراجعوينظرقد•

قيمةديرتقالىيؤديمماالتقرير،تاريخفيالقيمةانخفاض/هبوطمؤشر

املاليةبالبياناتالواردةاإلفصاحاتكانتإذاوفيماالهبوط؛/االنخفاض

ر
 
التيالهامةاضاتاالفتر عنكافيةتفاصيلاملاليةالبياناتملستخدميتوف

.اإلدارةقدمتها



الحساباتمراجعتقرير علىاملترتبةاآلثار•

فييًضاأالحساباتمراجعوينظرقدأعاله،املذكورةاملجاالتإلىباإلضافة

.املراجعةتقريرعلىاملترتبةاآلثار

" اإلبالغ عن األمور الرئيسية للمراجعة في تقرير املراجع املستقل: " 701املراجعة عيار م(14)

".االستمرارية: " 570معيار م( 15) 

."مستقلمراجعتقرير فيالرأيعلىالتعديالت":705معيارمراجعة(16)

."األخرى باملعلوماتالعالقةذاتاملراجعمسؤوليات":720معيارمراجعة(17)

:للنظرنقاط
املراجعقريرتفيعنهاالكشفليتمالرئيسيةالتدقيقمسائلفيالنظرإعادة

اإلجاباتلتعكستحديثهايتملذلكحاجةهناككانتإذاماومعرفة

.701ISA(14)إساياملعيارراجع.الجديدة

حول اتالحسابمراجعبتقريرمنفصلقسمإدراجفيالنظرالظروف،حسب

570إساياملعيارراجع،"باالستمراريةالعالقةذاتالجوهري التأكدعدم"

ISA(15),

أثرسبببالحساباتمراجعةوباملحاسبةاملتعلقةاملسائلحلعلىاعتماًدا

اوفقمعدلرأيعنالتعبيرفيالنظرينبغي،COVID-19كوفيدوباءتفش ي

ISAإسايملعيار 705.(16)

ضافيةإمناقشاتاملاليةللقوائماملصاحبةاألخرى املعلوماتتتضمنقد

فياألخذمعCOVID-19كوفيدفيروسلتفش ياملصاحبةاملخاطرحول 

األخرى املعلوماتهذهبينجوهري تضاربهناككانإذاماالحسبان

ISAإسايملعيارطبقاتقريروإعداداملالية،والقوائم (17).(املعدل)720


