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 القسم الرابع مرحلة التقرير

قت تدقيقرير امثل ت ظام  ال تدقيقمخرجات ن يات ال ن قدر معين م علىحتوي وت ،عمل

رير، ومن المرتعب التي االتق هفائدة هذ المعلومات، مصننننننرتب ومرتلب ُعنننننن ل ي عظ  من
حسين ، وتالتدقيقرير ازيادة مرتعب تق على. ويجب الحرص امستخدميه عليهايحصل 

ن ، وقد يرجع ذلك إلى أا، لزيادة ثقب مسننننتخدمي القوائ  الماليب فيهااإلعالميب له القيمب

 مدى علىمسنننننننتخدمو القوائ  الماليب  مثل األداة التي يح   من خاللهاترير االتق ههذ
  عدالب تلك القوائ .

هدف مرحلب التقرير إلى تحديد اإلجراءات الواجب إجرائها في نهايب عمليات التدقيق ت

 علىلضوء نلقى ا عمليب من تلك العمليات وفيما يلي حتى إصدار التقارير الرهائيب ل ل
 تلك اإلجراءات.

  :1محتويات تقارير التدقيق: أولا 

 -ما يلي:  علىويحتوي يجب أن ي ون تقرير المدقق م توب 

 العروان.  [ 1]

 الموجه إليه.[   2]

 .المدقق رأي [  3]

 .رأيأساس ال   [4]

 لقوائ  الماليب.ل عن الحوكمب ُالرسلب المسؤوليناإلدارة ومسؤوليات    [5]

 القوائ  الماليب. تدقيق عن عمليب المدققمسؤوليات [   6]

 القوائ  الماليب. تدقيقعن  المدققمسؤوليات لطليعب وصف [   7]

 مسؤوليات التقرير األخرى. [8]

 االستمراريب.   [9]

 [ فقرات لتت االنتلاه.11]

 .تدقيقلل الرئيسيباألمور    [11]

                                                             
1 ISSAI 1700 8102، تكوين الرأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية، إبريل. 
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 .فقرة األمور األخرى في التدقيق[ 12]

 اس  العريك المسؤول عن االرتلاط. [13]

 .المدققتوقيع  [14]

 .المدققعروان  [15]

 تقرير.التاريخ  [16]

 وفيما يلي شرح ل ل نقطب من الرقاط الساُقب:

 :ارير لتمييزه عن التق .المسنننتقل المدققيعنننير ُو نننوح إلى أنه تقرير  العنوان

ين المدققالتي قد تصنننندر عن نخرين مثل مديري المرعننننلة أو مجل  اإلدارة أو 
اآلخرين الذين ال يتطلب عمله  االلتزام ُمتطللات السننننننلون المهري التي يلتزم 

 .الحساُات مدققُها 
 :إ إمنا إلى المسنننننننناهمين أو الم لتين ُنالحوكمنب في الموجه  لليه  التقرير  غناللنا

ول وذلك ُالرسننننلب لعمليات التدقيق المعق قوائمها الماليب تدقيقالمرعننننلة التي يت  

قنند يحنندد نظننام أو الئحننب أو شنننننننروط أو المحنندود لقوائ  ذات غرع عننام، و
يه تقرير ال لاط إلى من سنننننننيوجه إل تدقيق االرت لب مهمات ال حا ما في  مدقق، أ

 شنننننننروط علىءإ ألغراع خاصنننننننب فيت  تحديد من يوجه إليه التقرير فق  ُرا

 االرتلاط المرتلطب ُالمهمب.
 تاحية) رأى المدقق تاحيب في تقرير  :(الفقرة الفت يجب أن تحدد التقرة االفت

قوائمها الماليب والقوائ  الماليب التي ت  تدقيق  التي ت  الجهبالحسننننننناُات،  مدقق

 ، كما يجب أن تحدد التقرة االفتتاحيب أيضا ما يلي:تدقيقها

)أ( تحديد عروان كل قائمب من القوائ  الماليب التي ت ون المجموعب ال املب  

 من القوائ  الماليب.

)ب( اإلشنننننننارة إلى ملخس السنننننننياسنننننننات المحاسنننننننليب الهامب وغيرها من 
 اإليضاحات المتممب.

 )ج( تحديد التاريخ والتترة التي تغطيها القوائ  الماليب.

اليب المطلق سنننواء كان إطار عام أو إطار )د( اإلشنننارة إلى إطار التقارير الم
خاص، وفى حالب األطر الخاصنننننننب ذات األغراع الخاصنننننننب يصنننننننف 

 قالمدقعالم مسنننننننتخدمي تقرير األغراع التي أعدت القوائ  لتحقيقها، إل
، ولي  ُغرع الحد من التقيي  الذي المدقق رأيُالسياق الذي ت  فيه اُداء 

يت   ىالمال الماليب طلقاإ إلطارين للتقريرت َعد القوائ  قام ُه المدقق، عردما 

عن  المدقق رأيأخذ كل إطار في الحسنننننلان ُعننننن ل مرتصنننننل عرد ت وين 
 .إلى كٍل من اإلطارينالمدقق  رأيويعير  القوائ  الماليب
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خرى، معلومات أ علىوثيقب تحتوي  تدقيقائ  الماليب الالقو تتضمنعردما )ه( 
حات تحديد أرقام الصت حسلانفي ال المدققمثل التقرير السروي، فقد يلخذ 

. ويسنننناعد ذلك المسننننتخدمين في تدقيقالالتي ع ر ننننت فيها القوائ  الماليب 

 .المدققتحديد القوائ  الماليب التي يتعلق ُها تقرير 

 )و( ما انتهى إليه رأى المدقق ُعلن القوائ  الماليب.

  أو المعارع في حالب يضاف إلى هذا العروان كلمب المتحتظ قد : رأيالأساس

قا لما يقضنننننننى ُه معيار ال يجب أن ، هذا و1715دقيق توجود رأى معدل وف

 المعايير التي ت  االلتزام ُها عرد القيام على المدققتقرير  ترس هذه التقرة من

، كما يجب أن يعننننرح التقرير أيضننننا أن تلك المعايير تتطلب أن ُعمليب التدقيق

 تندقيقلاُتخطي  عملينب  المندققالقينب وأن يقوم ُنالمتطللنات األخ المندققيلتزم 

ُلن القوائ  الماليب خاليب من أيب  معقولدرجب تلكد  علىوأدائها للحصنننننننول 

تات هامب ومؤثرة لب  تحري حا يب كاملب ذات غرع عام،  تدقيقفي  قوائ  مال

المحدود للقوائ  الماليب التتريب، أو درجب  تدقيقودرجب تلكد محدود في حالب ال

 .بألغراع خاص تدقيقفي اتتاق االرتلاط ُالرسلب لل عليهاالتلكد المتتق 

معدل )متحتظ، معارع االمتراع عن توصننننل إليه المدقق  الذي رأيالإذا كان 

 تدقيقدلب الما ي تي من أ علىالحصننول  علىناتجاإ عن عدم القدرة ( رأيإُداء 

رة ، وتعديل علارأيلقدرة في قس  أساس الإدراج أسلاب عدم افيجب  المراسلب،

ُاإلشننننارة إلى ما توصننننل إليه من كافيب ومراسننننلب  عليهاأن األدلب التي حصننننل 

  .و "معارع"كلمب "متحتظ" أ ُإ افب رأيال

 ث ُحي: الحوكمة بالنسبة للقوائم الماليةعن  المسؤولينمسؤوليات اإلدارة و

 :يليب عرما المسؤوليت  إيضاح أن اإلدارة هي 

 .طلقرير المالي المإعداد القوائ  الماليب طلقاإ إلطار التق (أ

لداخليب التي تراها االدارة  نننننننروريب، لتم يرها من إعداد قوائ   (ب الرقاُب ا

 ماليب خاليب من تحريٍف جوهري سواء ُسلب غش أو خطل.

اللقاء كمرعلة مستمرة، وما إذا كان استخدام أساس  علىتقدير قدرة المرعلة  (ج

إ، ُاإل افب إلى اإلفصاح عن األمور ذات  االستمراريب في المحاسلب مراسلا

إ.  العالقب ُاالستمراريب، إذا كان ذلك مرطلقا

عن الحوكمب ُالجهب المعنننننمولب ُالرقاُب  المسنننننؤولينكما يت  أيضنننننا تو ننننني  

 عمليات إعداد التقرير المالى. علىاالشراف  ُالرسلب لعمليبودوره  

  يليما  علىويجب أن ترس : القوائم المالية تدقيق عن المدققمسؤوليات: 
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حسنننننننب تلكيد معقول/محدود ) علىالحصنننننننول تتمثل في  المدققأهداف  (أ

التننلكينند المعقول هو مسنننننننتوى عنناٍل من و ،القوائ  المنناليننب علىاألحوال( 

إ  سننننننت عننننننف دائماإ عن  عمليب التدقيقأن  علىالتلكيد، إال أنه لي   ننننننمانا

 موجوداإ. تحريف جوهري عردما ي ون

أنها ت عَد جوهريب، إذا كان ، أن التحريتات يم ن أن ترعننل عن غش أو خطل  (ب

 علىيم ن ُعننننننن ل معقول توقع أنها سنننننننتؤثر ُمتردها أو في مجموعها، 

أسنننناس هذه القوائ   علىالقرارات االقتصنننناديب التي يتخذها المسننننتخدمون 

يب مال مالي   يقد، مع تال قاإ إلطار التقرير ال يب طل إ للهميب الرسنننننننل تا وصننننننن

 المرطلق.

  وهي القوائم المالية عملية تدقيقوصف لطبيعة مسؤوليات المدقق عن : 
نزعب العنك المهري خالل  علىلح   المهري ويحافظ ل ب المدققمارسنتو ني  م -1

إ لمعايير  عمليب التدقيق  التدقيقطلقا
 :يليما  علىويصف عمليب التدقيق من خالل الرس  -2

قديرها سنننننننواء  (أ يب وت مال تات الجوهريب في القوائ  ال تحديد مخاطر التحري
اسنننننننتجاُبإ لتلك  تدقيقُسنننننننلب غش أو خطل، لتصنننننننمي  وترتيذ إجراءات 

 .هأيركافيب ومراسلب لتوفير أساس ل دقيقتأدلب  علىالمخاطر، والحصول 
ت ، من أجل تصمي  إجراءاُعمليب التدقيقخليب ذات الصلب للرقاُب الدا تته  (ب

لب للظروف، ولي  ُغرع إُداء  لداخليب علىفي فا رأيمراسننننننن ب الرقاُب ا
مسنننننؤوالإ أيضننننناإ عن إُداء  المدققللمرعنننننلة. وفي الظروف التي ي ون فيها 

اليب، القوائ  الم عمليب تدقيقب الرقاُب الداخليب ُالتزامن مع علىفي فا رأي

للرقاُب الداخليب في الحسنننننننلان لي   المدققحذف علارة أن أخذ  عليهيجب 
 للجهب المعمولب ُالتدقيق.ب الرقاُب الداخليب علىفي فا رأيُغرع إُداء 

سليب المستخدمب، ومدى معقوليب مدى  علىالح     (ج سياسات المحا مراسلب ال

 ة.التقديرات المحاسليب واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها اإلدار
اسنترتاج مدى مراسنلب اسنتخدام اإلدارة ألسناس االسنتمراريب في المحاسنلب،  (د

ي هذا ه فجاتاسننترتا، وأن عليهاالتي ت  الحصننول  تدقيقالواسننتراداإ إلى أدلب 

حتى تاريخ  عليهاالتي ت  الحصنننننننول  التدقيقأدلب  على الخصنننننننوص ُراءاإ 

 تسنننننننلب فيتقريره. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المسنننننننتقلليب قد ت
 توقف المرعلة عن اللقاء كمرعلة مستمرة.

تقوي  العرع العننننننننامنل للقوائ  المنالينب وهي لهنا ومحتواهنا، ُمنا في ذلنك  (ه

اإلفصننننننناحات، وما إذا كانت القوائ  الماليب تعلر عن المعامالت واألحداث 

إ عادال.  التي تمثلها ُطريقب تحقق عر ا
 

 إدراج ايضاح إ افي ُما يلي:يجب عرد القيام ُتدقيق القوائ  الماليب المجمعب  -3
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 تدقيقالما ي تي من أدلب  علىهي الحصنننننننول  المدققمسنننننننؤوليات أن  (أ
 أو األنعنننننطب التجاريب للجهاتالمراسنننننلب فيما يتعلق ُالمعلومات الماليب 

 في القوائ  الماليب للمجموعب. رأيداخل المجموعب، إلُداء 

 تننندقيقهو المسنننننننؤول عن التوجينننه واإلشنننننننراف وأداء  لمننندققاأن   (ب
 المجموعب.

 ه.رأيوحده المسؤول عن  المدققيلقى  (ج
ُالم لتين ُالحوكمب فيما يتعلق، من ُين أمور أخرى،  اتصننننننناله عنننننننير إلىي -4

أيب  ، ُما في ذلكلهاوالرتائج المهمب  عمليب التدقيقُالرطاق والتوقيت المخط  

 .ت  اكتعافها أثراء التدقيقب الرقاُب الداخليأوجه قصور مهمب في 

الم لتين ُالحوكمب ُليان ُلنه قد التزم ُالمتطللات األخالقيب يعنننننننير ُإعالمه   -5

ذات الصننلب ُعننلن االسننتقالل، وأُلغه  ُجميع العالقات واألمور األخرى، التي 

 يقتدقات عملي في حالب المدققاسننتقالليب  علىقد يعتقد أنها تؤثر ُعنن ل معقول 
واإلجراءات ، في ُورصننننننب األوراق الماليبالقوائ  الماليب للمرعنننننندت المدرجب 

 .التي ت  اتخاذها لمواجهب أي تهديدات في هذا العلن
– ذكرها تتصننيالإ ي - أنه من األمور التي ت  إُالغها للم لتين ُالحوكمب و نن ي -6

  ي حالبف - يبالقوائ  الماليب للتترة الحال تدقيقُالغب عرد كانت لها أهميب أمور 
يت   والتي - القوائ  الماليب للمرعدت المدرجب وأيب مرعدت أخرى تدقيقعمليات 

إ لمعيار  للتدقيقب ياألمور الرئيس اعتلارهااإلُالغ ُ . ما ل  (1711) التدقيقطلقا

 المدقق عن هذا األمر، أو في حالب تقديرو الئحب اإلفصنننناح العلري يمرع نظام أ

من وائد تالسنننلليب تتوق  تلعاتسنننلب يقد في تقريره،  األمرهذا  اإلُالغ عنأن 

 .غوراء ذلك اإلُال

يب التدقيق في صننلب التقرير ويجوز يجب وصننف مسننؤوليات المدقق عن عمل -7

أن ر في التقرير لم ان هذا الملحق، كما يم ن أن يعنننننننا علىأن يدرج كملحق 

ائ  سننماح اللولياته في موقع إل تروني لسننلطب مختصننب في حالب ؤور لمسننيعننا
 والرظ  والمعايير الوطريب ُذلك.

 إ نننننننافب عليهفيجب  رأيفي حالب إصننننننندار تقرير ُامتراع المدقق عن إُداء ال -8

، فإن رأيُسننلب األمور المو ننحب في قسنن  أسنناس االمتراع عن اُداء علارة و

ب، المراسنننل التدقيقما ي تي من أدلب  علىالحصنننول  علىكان غير قادر  المدقق
 في القوائ  الماليب. المدقق رأيل لتوفير أساس

 سننننننن  قيدرج في التقرير  طلبات النظامية والتنظيمية األخرى:التقرير عن المت
مسنننننننؤوليات تقرير أخرى في تقريره عن  المدقق يتراولمرتصنننننننل في تقرير 

 .تدقيقلاالقوائ  الماليب، والتي ت ون ُاإل افب إلى مسؤولياته ُموجب معايير 
 :من أدلب  ما ي تي على أن يلين حصننننننوله 2المدقق علىيجب  السههههههتمرارية

  عرد إعداد القوائ  االسنننتمراريب لترع مراسنننلب اسنننتخدام اإلدارة حول التدقيق

                                                             
2 ISSAI 1570 8102، المؤسسة العاملة، أبريل. 
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داث أو ظروف، قد ُلح عدم تلكد جوهري ذي عالقب ، وفى حالب وجودالماليب
إ  أن يعد تقرير ُذلك متضننننمرا  االسننننتمرار على ُعننننلن قدرة المرعننننلة تلقي شنننن ا

ستتساره  ستمرار المؤسسب، ومو حا ُه ا العوامل التي أدت لوجود شك في ا

االسننننننتمرار، وخططها لمواجهب مظاهر  علىعن اإلدارة تقيي  اإلدارة لقدرتها 
 ه ُمدى مراسلتها.رأيأن وجدت، و التي تمثل خطر يهدد استمرارها

  :عننير إلى أمر تعلارة وفيما ال يعد تحتظا وتلدأ تلك التقرات ُفقرة لفت النتباه
والذي يعد  اإلفصننناح عره ُعننن ل مراسنننب في القوائ  الماليب،و عر نننه أ ما ت 

أسنناسننا لته  المسننتخدمين للقوائ   ، من األهميب ُحيث يعنن لالمدققحسننب ح   

، وذلك ُعنننرط أن تتضنننمن هذه التقرة ما يتطلب تعديل رأى المدقق عن الماليب
يب مال ُديال لل القوائ  ال يب أو إلفصننننننناح  رأيوال تعتلر  مال المعدل في القوائ  ال

مطلوب في القوائ  المنننالينننب، وأن ال تتضنننننننمن محتوى فقرة لتنننت االنتلننناه 

عن الحوكمب وتدرج في األمور  المسننننؤولينمو ننننوعات تمت مراقعننننتها مع 
الرئيسننننيب للتدقيق، وتو ننننع قلل أو ُعد األمور الرئيسننننيب في التدقيق وفقا لما 

 (.1716ضى ُه المعيار )يق

 تعتبر فقرة لف االنتباه ضرورية في الحاالت التالية:
o   بموجب نظام أو الئحة غير  عليهإذا كان إطار التقرير المالي المنصوووووووو

 .بموجب نظام أو الئحة عليه، ولكن للحقيقة فإنه منصو  مقبول
o خا .غرض  عدة طبقا إلطار ذومستخدمين بأن القوائم المالية م  لتنبيه ال 
o  تقرير  المدقعقدم وي بعد تاريخ تقريره، للمدقععندما تصوووبل الحقائع معروفة

 (.أي أحداث الحقة)جديد أو معدل 
 تعتبر  ويمكن أن يرى المددددقف لادددت االنتبددداه في بعا الحددداالت التي ال

 مثل: -المدقف غير ملزم باإلفصاح  - ضرورية

o قضائي أو تنظيمي ستثنائيعدم تأكد فيما يتعلع بالنتيجة المستقبلية لتصرف ا. 
o المدقعوتاريخ تقرير  حدث الحع مهم والذي يحدث بين تاريخ القوائم المالية. 
o  جديد له تأثير  محاسوووووووبي لمعيار( بهعندما يكون مسوووووووموحا )التطبيع المبكر

 .القوائم المالية علىجوهري 
o  للمنشأة.المالي  المركز علىكارثة كبيرة أثرت أو ال تزال تؤثر بشكل مهم 
  يةاألمور تدقيق الرئيسههههههه تدقيق : 3لل هذا القسننننننن  في التقرير عن ال  علىيدرج 

مجموعب كاملب من القوائ  الماليب ذات الغرع العام لجهات معنننننننمولب ُالرقاُب 
مدرجب في اللورصنننننننب، أو ي ون ذلك مطلوب وفقا لالئحب أو نظام، ول ن يحذر 

إال إذا كان ذلك مطلوب وفقا  رأيإدراج هذا القسنننن  في حالب االمتراع عن إُداء ال

 لرظام أو الئحب.
لتين للم إُالغها ت  هي ُعض المو ننننوعات التي  تدقيقالواألمور الرئيسننننيب في 

ويرى المدقق أن لها أهميب ُالغب عرد القيام ُعمليب التدقيق  الجهاتُحوكمب تلك 

                                                             
3 ISSAI 1701 ، 8102األمور الرئيسية في عملية التدقيع، إبريل. 
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ويقصنند ُذلك األهميب الرسننليب والتي ترتل  ُالح   الرسننلى لللرد عن التترة الحاليب 
 صنننننننحابقرارات أ علىوطليعب اللرد )درجب الخطر التي يتعرع لها( وتلثيره 

 األمور التاليب: علىمع التركيز المصال  والمستتيدين 

 اللرود ذات المخاطر المرتتعب. (أ

درجب مرتتعب من عدم  علىالمجاالت في القوائ  الماليب التي ترطوي   (ب
 التلكد وتمثل أح ام هامب لإلدارة مثل التقديرات المحاسليب. 

 القوائ  الماليب. علىتلثير تلك األحداث الهامب  (ج

مور الرئيسنننيب لعمليب التدقيق، ول ن يجب عدم عروان ل ل مو نننوع من األيت  إدراج 
إدراج األمور الرئيسننننيب للتدقيق التي يحذر نظام أو الئحب اإلفصنننناح عرها، أو األمور 

التي تؤدى إلصنننندار رأى معدل في القوائ  الماليب سننننواء في صننننورة تحتظ أو رفض 

االسنننننننتمرار  علىحدوث شنننننننك في قدرة الجهب دى لور التي تؤمللقوائ  الماليب، أو األ
 ما يلي: علىإلقاء الضوء في تلك التقرة  علىويجب 

 .إ  السلب وراء اعتلار هذا األمر رئيسيا
 القيام ُلعمال التدقيق. دالطريقب التي ت  التعامل ُها مع هذا األمر عر 

ن تلنارهنا ميجنب أن يقوم المندقق ُنإُالغ الم لتين ُنالحوكمنب ُناألمور التي سنننننننيت  اع
ى فُعمليب التدقيق األمور الرئيسننننننيب في عمليب التدقيق، أو عدم وجود أمور رئيسننننننيب 

 عدم وجود مثل تلك األمور. حالب

مور الرئيسننيب للتدقيق ُديالإ عن اإلفصنناحات التي يجب إدراجها ال يعد اإلُالغ عن األ
ق الرئيسنننيب في التدقيفي القوائ  الماليب، كما يجب اإلشنننارة إلى أن إدراج فقرة األمور 

إ للقوائ  الماليب أكثر مصداقيب.ال   يعرى  مانا

إ ُموجننب نظننام أو الئحننب، عرنندمننا يمترع  في  رأيعن اُننداء  المنندققمننا ل  ي ن مطلوُننا
 لتدقيق.ل الرئيسيبأال ي ضمن في تقريره قسماإ عن األمور  عليهالقوائ  الماليب، فيجب 

 األمور األخرى ما يلي: ضمنتت األمور األخرى في التدقيف: فقرة 
o نظام أو الئحة، ويرى هايتطلب التخطيط والنطاق في تقريره االبالغ عن أمور 

عن  المسوووووووؤولينها والتي ال يتم مناقشوووووووتها م  غ عناالبال ةضوووووووروردقع الم
 .الحوكمة وإدراجها في األمور الرئيسية للتدقيع

o لىعبسبب قيد فرضته اإلدارة  االنسحاب من االرتباط على دم قدرة المدقعع 
ي من ما يكف علىالحصوووول  علىلعدم القدرة  التأثير المحتملو، تدقيعالنطاق 
 االنسحاب. علىلتوضيل أسباب عدم قدرته المناسبة،  تدقيعالأدلة 

o  يتطلب أو يسمل نظام أو الئحة أو ممارسة مقبولة قبوال الموضوعات التي قد
األمور  بعض توضووويل إدراجها ضووومن فقرة األمور األخرى في التدقيع عاما

 قريرالقوائم المالية أو ت تدقيعإضووووووافيا لمسووووووؤولياته عند  التي توفر تفسوووووويرا
 بشأنها.  المدقع
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o صوولة بفهم المسووتخدمين ذوأمر  عندما يتضوومن قسووم األمور األخرى أكثر من 
يمكن إدراج  -المدقعحكم ل وفقا - أو تقريره المدقعأو مسووووووؤوليات  لعمليات

 .أمر عناوين فرعية مختلفة لكل
o  أخرى من القوائم  إلى حقيقة أنه قد تم إعداد مجموعةإشوووارة  تقريرهتضووومين

وذلك في حالة  ذو غرض عام خرآالمالية من قبل نفس المنشووووأة، طبقا إلطار 
إعداد المنشووووأة لمجموعتين من القوائم كالهما يخضوووو  إلطار ذو غرض عام 

حدهما يطبع المعايير  علىاختالف بين اإلطارين ) ويوجد يل المثال أ سوووووووب
لدولية( ويرى المدقع أن تلك األطر مقبولة  الوطنية واآلخر يطبع المعايير ا

ية للمجموعتين من القوائم مال عداد تقرير عن القوائم ال بإ وأن  ،ويكون مكلف 
 المالية. قد أصدر تقرير عن تلك القوائم المدقع

   إسنن  المدقق الم لف ُعمليب التدقيق في : المسههؤوع عن الرتبا اسههم اليههري

قع س  الذي تالجهب المعمولب ُالرقاُب، وقد يتطلب أيضا إس  مدير اإلدارة أو الق
شنرافه ويت  ذلك وفقا لما تقضنى ُه الرظ  واللوائ  في تلك الجهب  نمن نطاق إ

في هذه  عليهو ولالمسنننننننؤللرقاُب، مال  يمثل ذلك تهديدا لهذا  علىالجهاز األ

 عن الحوكمب ُذلك. المسؤولينالحالب إُالغ 
  :عن تدقيق  المسنننننننؤوليم ن أن يعنننننننمل توقيع كل من المدقق توقيع المدقق

ه عر المسنننننؤولالقوائ  الماليب للجهب المعنننننمولب ُالتدقيق واعتماد مدير اإلدارة 

 قاُب.را ُالعلىويرظ  ذلك ُع ل كلير الرظ  واللوائ  المرظمب في األجهزة ال
  :للرقاُب أو  علىعادة ي ون عروان المدقق هو عروان الجهاز األعنوان المدقق

إ للوائ  والرظ  الخاصننننننب ُالجهاز األ تدقيقعروان إدارة ال  ىعلالمختصننننننب وفقا
 .للرقاُب

  :صلُتاريخ ال يسلق التاريخ الذي ح المدققيؤرخ تقرير تاريخ تقرير التدقيق  
ي القوائ  ه فرأي إليها المراسننننلب، التي يسننننترد التدقيقما ي تي من أدلب  على فيه

يب،  مال لك وال تاريخ الحقذ عدادال في  هاء إدارة الجهب من إ يب نت مال  القوائ  ال

 تحملُ   سننلطب معترف ُهالديه ، وإقرار منلها المتممب اإليضنناحاتو الرهائيب
 .هاعر المسؤوليب

ا  في تقرير المدقق واألسههباا التي تؤدى للإ لصههدار رأى معدع  رأي: أنواع الثانيا

 في تقريره:

  رأييتروع رأى المنندقق في القوائ  المنناليننب إلى أرُع أنواع من ال :رأيأنواع ال]أ[ 

 :وهي

 غير معدل( الرظيف رأيال(. 
 المتحتظ. رأيال 
 السللي )المعارع( رأيال 
 رأياالمتراع عن إُداء ال. 

 أنواع الراي في تقرير المدقق:ويو   الع ل التالي 
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 لوصف تلثيرات التحريتات على يستخدمفي هذا الصدد شائع وجدير ُالذكر أن كلمب 

يب  مال تات على القوائ  ال لب للتحري تلثيرات المحتم يب، أو ال مال  -جدت إن و -القوائ  ال

 لتدقيقاوالتي ل  يت  اكتعننافها ُسننلب عدم القدرة على الحصننول على ما ي تي من أدلب 
 :قدقالمالمراسلب. والتلثيرات العائعب على القوائ  الماليب هي، التي ُحسب ح   

 ال تقتصر على عراصر أو حساُات أو ُرود معيرب في القوائ  الماليب. أ(

 وإذا اقتصرت على ذلك، تمثل أو يم ن أن تمثل جزءاإ كليراإ من القوائ  الماليب؛ أو ب(

 فيما يتعلق ُاإلفصاحات، فإنها ت ون أساس اإ لته  المستخدمين للقوائ  الماليب.  ج(

 أنواع الرأي المعدع

  بيعة األمر الذي أدى للإ التعديل

وجود تحريفات جوهرية في القوائم 

 المالية

عدم القدرة علإ الحصوع علإ أدلة 

 تدقيق المناسبة

           جوهرية 

  شائعةو
جوهرية ولكن 

 ليست شائعة 
جوهرية ولكن 

 ليست شائعة 
           جوهرية 

  شائعةو

  الرأي المتحفظ  الرأي السلبي  الرأي المتحفظ

 

   عدم لعطاء رأي
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ليسنننننت شنننننائعب إذا ل  تتعدى حدود قيمب الخطل المحدد وُذلك فت ون جوهريب و •
  كلهميب نسليب وكانت ذات قيمب كليرة ُالرسلب لللرد أو القائمب.

 :أمرين وهما علىالقرار ُخصوص مراسلب أي نوع من تلك اآلراء المعدلب  توقفي

o  يب محرفب مال ما أن ت ون القوائ  ال يل، أي إ عد لذي أدى إلى الت عب األمر ا طلي
ما ي تي  علىالحصنننننول  علىفي حالب عدم القدرة  -جوهري، أو أنها ُعننننن ٍل 

 قد ت ون محرفب ُع ٍل جوهري. -المراسلب  التدقيقمن أدلب 
o    لىعُعلن مدى شيوع التلثيرات أو التلثيرات المحتملب لهذا األمر  المدققح 

 .القوائ  الماليب

يصدر المدقق : (نظيفغير معدع ) رأي]ا[ الظروف التي تؤدى للإ لصدار تقرير ب

أن القوائ  الماليب تعلر ُعدالب وو نننننننوح في  إلىه رأيتقرير نظيف عردما يرتهي 
جميع جوانلها الهامب طلقا إلطار إعداد التقارير الماليب المطلق، ولذلك فيرلغي أن 

لتقارير نماذج  1،2،3،4 )مرفقات أرقام ذلك علىفي تقريره  رأيترس فقرة ال

 .غير معدلب )نظيتب((

 .أى خليرعمل  إلى المدققغير معدل، يجب أال يعير  رأيعرد إصدار تقرير ُ

يقوم المدقق ُإصنندار رأى متحفظ:  رأي]ج[ الظروف التي تؤدى للإ لصههدار تقرير ب

 متحتظ عردما:

o  حريتات أن الت -المراسلب  التدقيقما ي تي من أدلب  علىُعد الحصول  -يسترتج

ئ  الماليب، ل رها ليسننننننت ُمتردها أو في مجموعها، تعد جوهريب ُالرسننننننلب للقوا

 شائعب؛
o  المراسننننننلب التي التدقيقما ي تي من أدلب  علىالحصننننننول  علىي ون غير قادٍر 

، ول ره يسنننننترتج أن التلثيرات المحتملب للتحريتات غير رأيتعننننن ل أسننننناس ال

تب  يم ن أن ت ون جوهريب، ل رها  -إن وجدت  -الماليب  القوائ  علىالم تعننننننن
 ليست شائعب.

د القوائ  الماليب أنه وفقا لح   المدقق تتوافر فيه أح علىويقصنننند ُ لمب التلثير العننننائع 

 العروط الثالثب التاليب:

 عراصر أو حساُات أو ُرود معيرب في القوائ  الماليب. على( ال تقتصر أ )

 ( تمثل أو يم ن أن تمثل جزءاإ كلير اإ من القوائ  الماليب؛ ب)

إ لته  المستخدمين للقوائ  الماليب.جـ)  ( ُالرسلب لإلفصاحات أن ت ون أساسا
القوائ  الماليب  علىالمدقق في هذه الحالب إخطار إدارة الجهب ُمالحظاته  علىويجب 

ا ويطاللها ُإجراء التصننننويلات التي توصننننل إليها من خالل أعمال التدقيق التي قام ُه

لك اللرود ت علىالالزمب ومراعاة طليعب تلك التحريتات ُالرسنننننننلب للعمليات التي تمت 
وفى حالب إسننننتجاُب اإلدارة يقوم ُعمل إجراءات تدقيق إ ننننافيب للتلكد من أن الليانات 

تحريتات جوهريب وفى حالب ظهور تحريتات  علىالماليب ُعد التصنننننننويب ال تحتوي 
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دة تؤدى إلى اسنننننننتمرار حالب عدم التلكد من قي  اللرد فيجب مراقعنننننننب األمر مع جدي
التي  سننننننلاباألاللرود، مع تحديد تلك  على يرهرفي تقيتحتظ الم لتين ُالحوكمب، وأن 

 حبتلثيرات األمور المو أنه ُاستثراء  على رأيه وأن يرس في فقرة التحتظ إلى أدت

تعلر ُعدالب وو ننننننوح في جميع فإن القوائ  الماليب  المتحتظ رأيفي قسنننننن  أسنننننناس ال
نماذج   5،7)مرفقات أرقام  جوانلها الهامب طلقا إلطار إعداد التقارير الماليب المطلق

 .لتقارير متحتظب(

  أير مدققاليلدى )معارض(:  سلبي رأي]د[ الظروف التي تؤدى للإ لصدار تقرير ب
ه رأي ليهاع التي يلري التدقيقأدلب في  ننوء  ،( في القوائ  الماليبمعارعإ سننللي )

إ مرها أن متردها أو ُسواء تحريتات الليانات الوردة في القوائ  الماليب ُها  مسترتجا

نماذج  6رق  )مرفقات  وهريب وشنننننننائعب في القوائ  الماليبفي مجموعها، تعد ج
 .)معارع(( سللي رأيلتقارير ُ

 علىعردما ي ون غير قادر  رأيعن إُداء المدقق يمترع  :رأيالمتناع عن لبداء [ ه]

 ،رأيالمراسنننننلب التي تعننننن ل أسننننناس ال التدقيقما ي تي من أدلب  علىالحصنننننول 

القوائ   ىعل أن التلثيرات المحتملب للتحريتات غير الم تعنننننننتب مدققويسنننننننترتج ال

نماذج لتقارير ُاالمتراع  8،9مرفقات أرقام ) ت ون جوهريب وشنننننننائعب قدالماليب 
 .(رأيعن إُداء ال

متحتظ أو  رأييتطلننب التعلير عن  المنندققنطنناق عمننل  علىعرنندمننا يوجنند قينند 

 إلىهننذا القينند ويعنننننننير التنندقيق ، يجننب أن يلين تقرير رأياالمترنناع عن إُننداء 
 التي كان من المم ن حدوثها إذا ل  يوجد هذا القيد.يات المحتملب التسو

 عتبارات أخرى عند لعداد تقرير المدقق:: لاا ثالثا

 :4واألرقام المقابلة ]أ[ التقرير عن أرقام المقارنة

  في القوائ  المنناليننب منندرجننب الملننالو واإلفصنننننننناحننات التتمثننل األرقننام المقننارنننب في

المعلومات المقارنب هي  األرقام المقاُلب، أما ُتترة واحدة سنناُقب أو أكثروالخاصننب 

األخرى للتترة السننناُقب مضنننمرب كجزء ال يتجزأ  واإلفصننناحاتحيث ت ون الملالو 
لملالو عالقتها ُا الماليب للتترة الحاليب، والقصننننننند مرها أن تقرأ فق  في من القوائ 

 .الحاليب واإلفصاحات األخرى المتعلقب ُالتترة

  معلومات مقارنب  تحديد ما إذا كانت القوائ  الماليب تتضنننننننمن المدقق علىيجب
طلق، ومننا إذا كننانننت تلننك المعلومننات الم جننب إطننار التقرير المنناليمطلوُننب ُمو

 ما يلي:  تدقيقمن خالل  بمراس مصرتب ُع لٍ 
o  المعرو ننننب في  المعلومات المقارنب مع الملالو واإلفصنننناحات األخرىاتتاق

 .لساُقبالتترة ا
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o ،لقب تتسق مع تلك المط السياسات المحاسليب المرع سب في المعلومات المقارنب
تغيير في السننننياسننننات المحاسننننليب، ما إذا  التترة الحاليب، أو إذا كان هرانفي 

  قد تمت المحاسلب عرها ُع ٍل سلي ، وعر ها واإلفصاح كانت تلك التغييرات

 عرها ُع ٍل كاٍف.
o  قوائ  تعديل القد ت  األحداث الالحقب التي حدثت في التترة الحاليب وإذا ما كان

قب، وتحديد الم يب السننننننناُ مال يب ال مال علومات المقارنب التي تتتق مع القوائ  ال

 المعدلب.

 يرأ فيجب أن يعنننننننير، أو أرقام مقاُلب عردما يت  عرع القوائ  الماليب المقارنب  

السننننننناُق في تقارير  رأيالو إلى كل فترة ت  عرع القوائ  الماليب عرها، المدقق
 ُعلنها.التدقيق 

 القوائ  الماليب المقارنب عن عن جميع التترات  المدقق من اإلدارة شننننننهاداتطلب ي

عدتها أ أن اإلفادات الم توُب التي علىعادة تلكيد ، إلالمدققمعار إليها في تقرير ال
إ فيما يتعلق ُالتترة السننناُقب ال تزال مراسنننلب. وفيمسنننلق لب، يت  حالب األرقام المقاُ ا

يب للتترة الح طلب اإلفادات الم توُب عن القوائ  مال يب فق ، ألن ال  مدققال رأيال

لك لب. ومع ذلك، يطلب ي ون عن ت يب، التي تتضنننننننمن األرقام المقاُ مال  القوائ  ال
ُلي إعادة عرع ت  المدقق فادة م توُب محددة فيما يتعلق  لتصنننننننحي  تحريف  إ

 ب.المعلومات المقارن علىوالذي يؤثر  جوهري في القوائ  الماليب للتترة الساُقب

 رة الحاليب، إذا التت تدقيق قوائ  الماليب للتترة السنناُقب ُالتزامن مععرد التقرير عن ال
إ،الذي أُداه سننن رأيعن اللماليب للتترة السننناُقب ا في القوائ  المدقق رأي اختلف  اُقا

 .خرن في فقرة أمر رأياإلفصاح عن األسلاب األساسيب الختالف ال عليهفيجب 

  علىيجب ، فت  تدقيقها عن طريق مدقق نخر القوائ  الماليب للتترة الساُقبكانت إذا 

، يقهايق  ُتدقالمقارنب ل   أن القوائ  الماليب علىأن يرس في فقرة أمر نخر  المدقق
الذي توصنننل إليه المدقق السننناُق وفى حالب أن تقرير المدقق السننناُق  رأيونوع ال

ن من أالرغ  ُ. ، وتاريخ هذا التقريرذلكرأى معدل أن يذكر أسنننلاب  علىيحتوي 

ن مراسلب، ُل تدقيق ما ي تي من أدلب علىالحصول  وجوبمن  المدقق عتييال  اهذ
قوائ  ال علىتحريتات تؤثر ُعننننن ٍل جوهري  علىاألرصننننندة االفتتاحيب ال تحتوي 

 اليب.الح الماليب للتترة

  إ متحتظا أورأيالتترة السننناُقب  عن المدققتقرير تضنننمن في حالب يا أو ا ع سنننرأي ا
 مازالت قائمبل التعدي هذا إلىت وت ون الدواعي التي أد رأيإُداء الامتراع عن 

مر األ ، وُنالرغ  منفيمنا يخس األرقنام المقنارننب المندققيرلغي أن يعندل تقرير ف
قد ال ي ون ذا صننننننلب رأى المدقق السنننننناُق تعديل  الذي ل  يت  حله والذي أدي إلى

اع المتحتظ أو االمتر ه إلىرأيالمدقق دراسنننننننب تعديل  علىف لرقام التترة الحاليب. ُ

إ في القوائ  رأيأو ال رأيعن إُننداء  المنناليننب للتترة  المعننارع قنند ي ون مطلوُننا
قاُليب  لىعللمر الذي ل  يت  حله  الحاليب ُسنننننننلب التلثيرات أو التلثيرات المحتملب

 للمقارنب. األرقام الحاليب والمقاُلب
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  جود تحريف وتقرير عن التترة السنناُقب ُرأى غير متحتظ وتلين للمدقق الفي حالب
التحريف  إُالغ المدقق علىالقوائ  الماليب للتترة الساُقب فيجب  علىجوهري يؤثر 

إ معاركين في  للمستوى اإلداري المراسب، والم لتين ُالحوكمب ما ل  ي ونوا جميعا
ذلك. وإذا ت  تعديل القوائ   لىعالسننننننناُق  المدققإدارة المرعنننننننلة، ويطلب إطالع 

ئ  إصنندار تقرير جديد عن القوا علىالسنناُق  المدققالماليب للتترة السنناُقب، ووافق 

لحاليب عد تقريره عن التترة اأن ي المدقق علىالماليب المعدلب للتترة السنناُقب، فيجب 
أن يطلب من اإلدارة تعديل أرقام المقارنب، وفي حالب رفض اإلدارة  عليه، وفق 

إ.  إجراء ذلك، يقوم ُتعديل التقرير تعديال مالئما

 :5هاقيدقتالمرافقة للقوائم المالية التي تمت  خرىاألالمعلومات ]ا[ 

 ئ  المنناليننب القوا ُخالف)غير منناليننب  معلومننات منناليننب أو هي األخرى المعلومننات

السننننروي للمرعننننلة. وقد ي ون التقرير  ، المدرجب في التقرير(عليها المدققوتقرير 

 أو مجموعب من الوثائق التي تخدم نت  الغرع. السروي للمرعلة وثيقب واحدة

  َالتقرير السنننننننروي، مصننننننندر للمعلومات األخرى ومرهاد إن تحديد الوثائق التي ت ع  

العديد من الحاالت، قد  فيو ،نظام أو الئحب أو عرف علىا ما تسترد ُو وح غالل
 اإ مجموعب من الوثائق التي تعننن ل معا تقرير تصننندر اإلدارة أو الم لتين ُالحوكمب

د ت عَ  التي لوثائقا وا حا ما هي ي ُعض الحاالت، قد ال ي ونتومع ذلك، ف ،اسروي

 السنننننننروي. في مثل تلك الحاالت، فإن توقيت وغرع الوثائق أو تعنننننننمل التقرير
  ترداتللمسنن المدقق ُتوثيقأسنناسننا واألمور التي قد ت ون  المسننتهدفين مرهاوأولئك 

 د أو تعمل التقرير السروي.ت عَ التي 

 أو عردما ،أو الئحب ترجمب التقرير السننننروي إلى لغات أخرى ُمقتضننننى نظام عرد 
عردما ت ون المرعننننننلة  قوانين مختلتب يت  إعداد "تقارير سننننننرويب" متعددة ُموجب

أكثر من واحد  من دولب، قد تحتاج إلى الرظر عما إذا كان واحد أو في أكثر مدرجب
المعلومات األخرى. وقد يوفر نظام أو  من "التقارير السنننننرويب" تعننننن ل جزءا من

 االرشادات في هذا الصدد. الئحب محليب المزيد من

 وليننب عن القوائ  المنناليننب، أو ال تعتلر من قليننل المعلومننات األخرى اإلعالنننات األ
 االصدار. وثائق طرح األوراق الماليب، ُما في ذلك نعرات

 يليما اإلدارة أو الم لتين ُالحوكمب ُ دقق ُإُالغالم يقوم: 
o  لسرويمن التقرير ا الرسخب الرهائيب علىفيما يتعلق ُالحصول  المدققتوقعات  

، ُحيث يسنننننننتطيع إكمال اإلجراءات هفي الوقت المراسنننننننب قلل تاريخ تقرير

، في أقرب وقت مم ن ذلك مم را ، أو إذا ل  ي نتقريرالتاريخ  قلل المطلوُب
 لتلك المعلومات. الجهب أي حال قلل إصدار علىو

o  األخرى ُعد تاريخ  المعلومات علىاالنع اسننات المحتملب عردما يت  الحصننول

 .المدققتقرير 
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 تاحب المعلومات األخرى للمسنننننننتخدمين علر الموقع فإن  عرد إ اإلل تروني فق ، 
من المرعننلة، ولي  ملاشننرة من  عليهاالحصننول  نسننخب المعلومات األخرى التي ت 

يتحمل  وال هإجراءات المدقق عليهاسيرتذ هي الوثيقب ذي الصلب التي  موقع المرعلة،
 لللحث عن المعلومات األخرى، ُما في ذلك المعلومات أيب مسننننؤوليب ُموجب هذا

اءات أيب إجر الموقع االل تروني للمرعنننننننلة، وال لترتيذ علىاألخرى التي قد ت ون 

ها الموقع  علىل مراسنننننننب ُعننننننن  للتلكد من أن المعلومات األخرى يت  عر ننننننن
 اسب.ل مرُع  ات  نقلها أو ع ر ت إل ترونياإلل تروني للمرعلة، أو غير ذلك قد

 ا كان ذالمعلومات األخرى عمليب تلكد ُالرسنننننلب لتلك المعلومات إال إ تدقيقمثل ال ي

إ لرظننام أو الئحننب،  قراءة المعلومننات  وُننالرغ  من ذلننك يجننبذلننك مطلوب وفقننا
ل ُعنننننن  ونخذها في الحسننننننلان، ألن المعلومات األخرى التي ال تتسننننننق األخرى

القيام عرد  عليهاالحصنننننننول  التي ت  المدققجوهري مع القوائ  الماليب أو معرفب 

في القوائ  الماليب، أو وجود جوهري  قد تعنننننننير إلى وجود تحريف ُعمليب التدقيق
ي مرهما من مصننننننداقيب أ يضننننننعفالمعلومات األخرى، وقد  تحريف جوهري في

ب أيضنننننا الجوهري ُعنننننلنها. وقد تؤثر تلك التحريتات المدققالماليب وتقرير  القوائ 

 للمستخدمين، الذين يت  إعداد تقرير القرارات االقتصاديب علىل غير مراسب ُع 
  له . المدقق

 ق يب كما  لات المعلومات األخرى المدقق  تدقيقد تسننننننناعد عمل في االلتزام ُمتطل
عن عل   تجرلننا الرتلنناط المنندققالتي تتطلننب من  سنننننننلون ونداب المهرننب قواعنند

ي، ل جوهرأو مضللب ُع  علارة خاطئب علىأنها تحتوي  المدققُمعلومات يعتقد 

عنندة ُننإهمننال، معلومننات مطلوب أو تحننذف أو تحجننب  أو قوائ  أو معلومننات م 
 .الحذف أو الحجب يعد مضلال ذلك تضميرها في حين أن

  يليدقق القيام ُما الم علىيجب: 
o التي تعنننن ل التقرير  تحديد، من خالل المراقعننننب مع اإلدارة، ماهيب الوثائق

 المرعلة إلصدار تلك الوثائق. السروي، والطريقب والتوقيت المخط  من

o  لىعالمراسننب،  اإلدارة للحصننول في الوقتو ننع الترتيلات المراسننلب مع 
سنننننروي، وإذا كان ذلك تعننننن ل التقرير ال التي الرسنننننخب الرهائيب من الوثائق

 .المدقق ، قلل تاريخ تقريرمم را

o متنناحننب حتى ُعنند تنناريخ  المحننددة مننا ال ت ون ُعض أو جميع الوثننائقعرنند
 يبالرهائُب ُلن الرسنننننننخب تقدي  افادة م تو ، يطلب من اإلدارةالمدققتقرير 

 عرد توافرها، وقلل أن تصننننندرها المرعنننننلة، للمدققتقديمها  سنننننيت  للوثائق

 .هإكمال إجراءات المدققيستطيع  ُحيث

  ختالفات هامب ُيرها وُين اب أيلتحديد  األخرىقراءة المعلومات  المدقق علىيجب

 ها.قيدقتالقوائ  الماليب التي قام ُ

  تحديد ما إذا كانت القوائ  الماليب  عليههام، يجب  اختالفوجود للمدقق إذا تلين

 المرافقنب هي التي اآلخريتعندينل أم أن المعلومنات  إلىتحتناج  تندقيقهناالتي قنام ُ

 يجب تعديلها.
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   ي تحريف هننام أ علىالمرافقننب تحتوي  اآلخريُننلن المعلومننات  المنندققإذا عل
والم لتين  مراقعنننننننب األمر مع إدارة الجهب عليه، يجب قلل تاريخ التقرير للحقائق

 سفي الحسننلان انع الخذ ي أن بُالحوكمب، وإذا ل  يت  تصننحي  تلك المعلومات يج
 يقعمليننب التنندقالم لتين ُننالحوكمننب عن كيتيننب تخطي  وإُالغ  هتقرير علىذلننك 

 .التحريف الجوهري في تقريره لمعالجب

  األخرى التي ت   إلى وجود تحريف جوهري في المعلومنننات المننندققإذا َخل َس
 :عليه ، يجبتقريرالُعد تاريخ  عليهاالحصول 

o المعلومات األخرىإذا ت  تصحي   ،ترتيذ اإلجراءات الالزمب ُحسب الظروف. 

o إذا ل  يت  تصنننننحي  المعلومات األخرى ُعد اُالغ  اتخاذ التصنننننرف المراسنننننب
كذا و ،الحقوق وااللتزامات القانونيب الحسنننننننلانا في أخذ ،ُالحوكمب الم لتين

تتلسنننننننعي إلى ا عد له  تقرير  ل لذين ي  خدمين ا مام المسنننننننت  لتحريفعن ااهت

 ل مراسب.الجوهري غير المصح  ُع 

  واألمور الرئيسننيب ُالتدقيق أ  ننمنا مرتصننال قسننم المدققيجب أن يتضننمن تقرير 

قا لما هو مراسنننننننب  - أمور التدقيق األخرى ، خرى"األعلومات مال" ُعروان -وف
ُه أن إدارة الجهب هي  حا  ب عن المعلومات األخرى، وتحديد المسنننننننؤولمو ننننننن

قلل تقريره، والمعلومات األخرى المتوقع  عليهاالمعلومات األخرى التي حصننننننل 

 ل  فإنهوُالتالي ُعد تقريره، ومو ننننحا أن رأى المدقق ال يغطيها  عليهاحصننننوله 
إ رأييلدي  ولن  ،ن أش ال االسترتاج التلكيدي فيهاش ل ميوفر أى  ولن كمدقق عرها ا

، المعلومات األخرى ذات العالقب ُقراءة ومراعاة كمدقق همسننننؤولياتوصننننف مع 

 والتقرير عرها.

 المعلومننات  ُموجننب نظننام أو الئحننب اإلشننننننننارة إلى المنندققمن  إذا كننان مطلوب

ه ريرتق أن يعنننيرصنننياغب محددة، فيجب  ُاسنننتخدام تصنننمي  أوه األخرى في تقرير
 ،هتاريخ تقرير قلل المدقق عليهاتحديد المعلومات األخرى التي حصننننل لذلك، مع 

إ لما يقضى ُه هذا الرظا فيما يتعلق ُالمعلومات األخرى هوصتا لمسؤوليات م أو وفقا

 لهذا الغرع. هنتيجب عمل تو  علارة تلك الالئحب، 

 :6قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة تدقيقعتبارات ا ]ج[

  أو عن عرصر محدد في قائمب  تقرير عن قائمب ماليب واحدةُإعداد  المدقق كلفإذا
مولب للجهب المعمجموعب كاملب من القوائ  الماليب  لتدقيق ماليب ُالتزامن مع ارتلاط

 .مرتصل ل ل ارتلاط رأياُداء  عليه ، فيجبُالرقاُب

  ائمب ق معالعرصننر المحدد  أو تدقيقها القائمب الماليب الواحدة التي ت نعننر يجب عدم
 .للجهب المعننننننمولب ُالرقاُبال املب من القوائ  الماليب  مع المجموعب تدقيقهماليب ت  

المحدد في  أن عرع القائمب الماليب الواحدة أو العرصننننر المدققاسننننترتج  حتى إذا

                                                             
، اعتبارات مدققة قائمة مالية واحدة وعناصر وحسابات أو بنود محددة في قائمة مالية، ترجمة الهيئة 218معيار المدققة الدولى  6

 .8102السعودية للمحاسبين القانونيين، 
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ى ، وفيبال املب من القوائ  المال كاف عن المجموعب قائمب ماليب ال يختلف ُعنننننن ل
 . حالب حدوث ذلك يطالب اإلدارة ُتصحي  الو ع

  إ أن يميز ُين ال المدقق علىيجب قائمب الماليب الواحدة أو رأيأيضنننننننا عن  في ال
 ال املب من القوائ  الماليب. في المجموعب رأيالعرصر المحدد في قائمب ماليب وال

  في القائمب الماليب الواحدة  رأي علىالذي يحتوي  تقريره المدققيجب أال يصننننندر

إ ُهذا التمييزالمحدد في قائمب ماليب حتى ي ون مقترع أو العرصر  :يليا ُمراعاة مو ا
o  أو  معارع رأيإلى أنه من الضنننننننروري إُداء  المدققإذا توصنننننننل

المنناليننب  في المجموعننب ال نناملننب من القوائ  رأياالمترنناع عن إُننداء ال

إ غير معدل فيرأي إصنندار لمدققفال يم ن ل ل، للمرعننلة ك  عن هتقرير ا
حدة والتي تعننننننن ل جزءق يب وا يب أوعن ائمب مال مال لك القوائ  ال اإ من ت

غير المعدل  رأيال وذلك ألن هذا، د من تلك القوائ  الماليبعرصننر محد

في المجموعب  رأيعن إُداء ال المعارع أو االمتراع رأييتراقض مع ال
 للمرعلة ك ل. املب من القوائ  الماليبال 

o  أو  معارع رأيإذا توصننل إلى أنه من الضننروري إُداء يم ن للمدقق

المنناليننب  في المجموعننب ال نناملننب من القوائ  رأياالمترنناع عن إُننداء ال
د في لعرصر محد مرتصلب عمليب تدقيقفي سياق  - هللمرعلة ك ل، إال أن

غير معدل ُعننلن  رأيأنه من المراسننب إُداء  يرى - القوائ  الماليبتلك 

 :في الحاالت التاليبذلك فق  ُ يقومأن  عليهفيجب  هذا العرصر،
  من فعل ذلك.يوجد نظام أو الئحب تمرع ال 

  هريرتق ل  يت  نعننننره مع المدققالذي ت  اُدائه في تقرير  رأيال 
 .رأياالمتراع عن إُداء ال معارع أو رأي علىالذي يحتوي 

  القوائ العرصنننر ال يمثل نسنننلب كليرة في المجموعب ال املب من  

 الماليب للمرعلة.
o المجموعب ال املب كليرة من  تمثل نسننلباليب الواحدة القائمب الم إذا كانت

إ رأي ك ل في المجموعب ال املبالمدقق  رأيكان و القوائ  الماليب من ا

إ  إ عاأو امترمعار نننننننا إ رأييلدي أن  للمدقق، فال يم ن رأيعن إُداء ال ا ا
 عن المدقق واحدة، حتى لو كان تقريرال ماليبالقائمب الغير معدل عن 

 لىعالذي يحتوي  المدققواحدة ل  يت  نعننننره مع تقرير الماليب القائمب ال

إ أو االمتراع عن إُداء الرأي إ معار ا  .رأيا

  عنه انع اسنننننننات ُعض األمور الم ضنننننننمرب في تقريرالمدقق مراعاة  علىيجب 

مثل إصننننداره رأى معدل، أو فقرات المجموعب ال املب من القوائ  الماليب للمرعننننلة 

يده  حد لاه أو األمور األخرى، أو وجود شننننننننك في االسنننننننتمراريب، أو ت تت االنت ل
قائمب واحدة أو عرصنننر أو  تدقيقتقريره عن  علىغير مصنننح   لتحريف جوهري

 حساب.
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 :7الملخصة]د[ لعتبارات تدقيق القوائم المالية 

 عتقب من هى ملخصبالماليب القوائ  ال ها قوائ  ماليب، ول ر معلومات ماليب تاريخيب م 

ُيرما ال تزال توفر عرع يتسنننننننق مع  تتاصنننننننيل أقل من القوائ  الماليب، تحتوي
 أو ،للجهب المعمولب ُالرقاُبالوارد في القوائ  الماليب للموارد االقتصاديب  العرع

 فترة من الزمن. زمريب معيرب، أو التغييرات فيها خاللالتزاماتها في لحظب 

 يق القوائ  ت ليته ُالقيام ُتدق ماليب الملخصنننب عردال تقرير عن القوائ ال م ن للمدققي
لتي ت  اشننننتقاق القوائ  الماليب الملخصننننب الماليب لمجموعب كاملب من القوام الماليب ا

 مرها.

 اإلجراءات التاليب ترتيذُ الملخصب ه عن القوائ  الماليبرأي المدقق يلري: 
 ا كاف عن طليعته تقوي  ما إذا كانت القوائ  الماليب الملخصنننننب تتصننننن  ُعننننن ل

لخصب وتحدد القوائ  الماليب  .بقدقمالال املب  الم 
 ال املب ُالقوائ  الماليب  عردما ال ت ون القوائ  الماليب الملخصنننننننب مصنننننننحوُب

 :ُو وح تلينالقوائ  الماليب الملخصب تقوي  ما إذا كانت فيجب ، قبدقمال

(i)  المدققبال املب القوائ  الماليب  علىت  الحصول يممن أو من أين. 
(ii)  ل املب التوفير القوائ  الماليب  حاجبال علىالرظام أو الالئحب التي ترس

للقوائ  الماليب الملخصننننب، والتي تضننننع  للمسننننتخدمين المعريينالمدققب 

  الماليب الملخصب.إلعداد القوائ   الضواُ 
  ف عن الضننواُكا للقوائ  الماليب الملخصننب تتصنن  ُعنن تقوي  ما إذا كانت ا  

 المطلقب.

  الواردة في القوائ   مقارنب القوائ  الماليب الملخصنننننننب ُالمعلومات ذات العالقب
القوائ  الماليب الملخصنننننننب تتتق مع  ، لتحديد ما إذا كانتال املب المدققبالماليب 

 ، أو يم ن أنال املب المدققبالواردة في القوائ  الماليب  ذات العالقبالمعلومات 

 حساُها مرها. يعاد
  إ للضنننننننواُ   تقوي  ما إذا كانت القوائ  الماليب الملخصنننننننب قد ت  إعدادها طلقا

 المطلقب.

   ما إذا كانت القوائ   -في  ننننوء الغرع من القوائ  الماليب الملخصننننب  -تقوي
 روريب، وعرد مستو ى مراسب من  معلومات على الماليب الملخصب تحتوي

 ت ون مضللب ُحسب الظروف. التجميع، ُحيث ال

   ائ  للمسنننننننتخدمين المعريين للقو متاحب تدقيقالتقوي  ما إذا كانت القوائ  الماليب
 أنه ال علىصننننعوُب كليرة، ما ل  يرس نظام أو الئحب  الماليب الملخصننننب ُدون

 الماليب الملخصب. الضواُ  إلعداد القوائ حاجب الن ت ون متاحب، وتضع 

  الماليب الملخصننننننب هو  غير المعدل عن القوائ  رأيإلى أن ال المدققعردما يخلس
 العلارات التاليب: إحدى ن يستخدمالمراسب، فيجب أ

                                                             
عودية للمحاسبين القانونيين، ، اعتبارات إعداد التقارير عن القوائم مالية الملخصة، ترجمة الهيئة الس201معيار المدققة الدولى  7

8102. 
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 الجوانب الجوهريب، مع  تتسنننننننق القوائ  الماليب الملخصنننننننب المرفقب، من جميع
إ المدققبال املب القوائ  الماليب   . الضواُ  المطلقب ، طلقا

 قب ملخس عادل يب الملخصننننننننب المرف مال عد القوائ  ال يب  ت مال لب للقوائ  ال ال ام

إ ل المدققب  .[الضواُ  المطلقب]، طلقا

  ُين القوائ  الملخصنننب والمجموعب  عدم اتسننناق جوهري المدقق وجودإذا اكتعنننف

دارة. وتحديد ما إذا كانت مراقعنننننننب األمر مع اإل عليه، فيجب ال املب من القوائ 
القوائ   علىالملخصننب أو المعلومات الواردة في الوثيقب التي تحتوي  القوائ  الماليب

تعننديننل. وإذا حنندد أن تلننك  عرهننا تحتنناج إلى المنندققالمنناليننب الملخصننننننننب وتقرير 

  تعديل، وترفض اإلدارة أن تعدل المعلومات عرد الضرورة، المعلومات تحتاج إلى
الظروف، ُما في ذلك األخذ  أن يتخذ التصرف المراسب ُحسب المدقق علىيجب 

 عن القوائ  الماليب الملخصب. المدققتقرير  علىفي الحسلان االنع اسات 

  القوائم المالية الملخصة العناصر األساسية التالية وبالترتيب التالي: عنتقرير اليتضمن 
 

 عن القوائم المالية الملخصة. المدقعقرير بعبارة تقرير : يعنون التالعنوان 

 .الموجه إليهم التقرير 

 القوائم المالية الملخصة منها. استخراجو تدقيقها تحديد للقوائم المالية التي تم 

  ة الملخصة القوائم المالي استخراجالقوائم المالية التي تم  علىالمدقع تاريخ تقرير  ىإلإشارة

 الوارد بالتقرير. رأيمنها ونوع ال

  القوائم المالية الملخصة متفقة م  القوائم  يعما إذا كانت المعلومات الواردة ف رأيالإبداء

ا قد أصدر تقريرمنها. وفي حالة ما إذا كان  استخراجهاوالتي تم  تدقيقهاالمالية التي تم 

صة، مقتن  بعرض القوائم المالية الملخ هالقوائم المالية الكاملة إال أن علىاً معدالً رأييبدي فيه 

  م تساقهاالخصة يجب أن يذكر أنه بالرغم من عن القوائم المالية الم المدقعفإن تقرير 

در من قوائم مالية ص ستخراجهااالقوائم المالية الملخصة قد تم  القوائم المالية الكاملة إال أن

 معدل. رأيعنها تقرير ب

  المرفع م  القوائم المالية الملخصة والذي يبين أنه للحصول  ضاحياال ىإلعبارة أو إشارة

لتي ا التدقيعوالمركز المالي لها وكذلك لنطاق أعمال  للجهةتفهم أفضل لألداء المالي  على

 لتدقيعا يتعين قراءة القوائم المالية الملخصة م  القوائم المالية الكاملة وتقريروانه تمت 

 .لصادر عنهاا

 تاريخ التقرير. 

  المدقععنوان. 
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   المدقعتوقي. 

 ما قبل اإلصدار: تدقيق

 جهاز في ال علىما قلل اإلصننننندار من قلل مسنننننتوى إشنننننرافي أ تدقيقالقيام ُرلغي ي
القوائ  الماليب للعنننننننركات المقيدة  تدقيق للرقاُب الماليب والمحاسنننننننلب عرد علىاأل

 القيام ُاآلتي:وُاللورصب 

 .التلكد من تعيين فاحس ما قلل اإلصدار 

  وتعننننننمل تلك التي ت التدقيقمراقعننننننب األمور الجوهريب التي قد تطرأ أثراء عمليب  

 ما قلل اإلصدار مع فاحس ما قلل اإلصدار. تدقيقتحديدها أثراء 

 ما قلل اإلصدار. تدقيقاست مال  قلل التدقيق عدم إصدار تقرير 

  توي يتلع المسنن يجب أناآلخري  التدقيقُالرسننلب لمهام ما قلل اإلصنندار  تدقيقأداء
 نت  المتطللات. علىاألاالشرافي 

  يليما تقيي  مو وعي لـ علىما قلل اإلصدار  تدقيقيرلغي أن يحتوي: 
o .األح ام العخصيب الجوهريب التي اتخذها فريق العمل 

o التدقيقا عرد صياغب تقرير الرتائج التي ت  التوصل إليه. 

 العمننل مع أولئننك الننذين ت ل فريق داخنن رأيفي حننالننب حنندوث اختالفننات في ال 
وفاحس ما قلل اإلصنننندار،  علىاألاسننننتعننننارته ، وكذلك ُين المسننننتوي االداري 

للرقاُب والمحاسنننننننلب  علىاألفريق العمل إتلاع سنننننننياسنننننننات الجهاز  علىيرلغي 
 للتعامل مع مثل هذه األمور وحلها. وإجراءاته

  لق ليها فيما يتعمعلومات تتعارع مع الرتائج التي ت  التوصنننننننل إ المدققإذا حدد
 اجهاسننننننترتأن يوثق كيتيب معالجب هذا التعارع عرد ت وين  عليهُمو ننننننوع هام ف

 الرهائي.

  تدقيقاله لتوثيق عمليب تدقيقمن خالل  علىاألالمسنننننننتوي االشنننننننرافي  علىيرلغي 
قد لنه قراعب ُ علىأن ي ون التدقيق ل وقلل إصندار تقرير والمراقعنب مع فريق العم

يها من ل إلوذلك لدع  الرتائج التي ت  التوصنننمالئمب وكافيب أدلب  علىت  الحصنننول 

 .التدقيقأجل إصدار تقرير 
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 (4مرفق رق  )                                                                                                
 

ا إل ار عرض عن القوائم المالية لمنيأة م المدققتقرير ( 1رقم )نموذج  درجة، معدة  بقا

 عادع

 افتراع الظروف التاليب:ُ المدققهذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 عمليب مجموعب كاملب من القوائ  الماليب لمرعنننننننلة مدرجب، ُاسنننننننتخدام إطار عرع عادل.  تدقيق
 (.عليها ال يرطلق 4611 التدقيق)أي أن معيار ال تتضمن تدقيق قوائ  موحدة  التدقيق

   طار ذو )إقرير المالي إعداد القوائ  الماليب من قلل إدارة المرعنننننننلة، طلقا للمعايير الدوليب للتت

 غرع عام(

  إ لمسننننننؤوليب اإلدارة عن القوائ  الماليب الواردة في معيار  التدقيقتع   شننننننروط ارتلاط وصننننننتا

 (4341) التدقيق

  إ  رأيإلى  المدققَخل َس لتي ت  ا تدقيقالاستراداإ إلى أدلب  غير معدل )أي نظيف(، ويعد ذلك مراسلا

 .عليهاالحصول 

  مدة تهي قواعد سلون ونداب المهرب المع التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق

 .لمرظمب االنتوساى

  إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو  المدقق، َخل َس عليهاالتي ت  الحصنننول  التدقيقاسنننتراداإ إلى أدلب
علة ُلحداث أو ظروف قد تثير ش عالقب  إ كليراإ ُعلن قدرة المر إ اللقاء كمرعلة مستمرة ط علىا  لقا

 (4751) تدقيقلمعيار ال

  إ لمعيار  للتدقيق الرئيسيبت  اإلُالغ عن األمور  (4514) التدقيقطلقا

  القوائ  الماليب عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائ . علىيختلف المسؤولون عن اإلشراف 

  مسنؤوليات تقرير أخرى مطلوُب ُموجب نظام المدققالقوائ  الماليب، يتحمل  تدقيقُاإل نافب إلى 

 محلي.

 المستقل المدققتقرير 

 إلى مساهمي شركب أ ب ج ]أو موجه إليه نخر )مراسب([

 القوائم المالية  تدقيقتقرير عن 

 :رأيال

 24، والتي تعننننننمل قائمب المركز المالي كما في (ائ  الماليب لعننننننركب أ ب ج )العننننننركبالقو دققرالقد 

، وقائمب الدخل العنننننامل وقائمب التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب x314ديسنننننملر 
رب المرتهيب في ذلك التاريخ، واإليضننننننناحات المرفقب مع القوائ  الماليب، ُم  ا في ذلك ملخسللسننننننن

 للسياسات المحاسليب المهمب.

را، فإن القوائ  الماليب المرفقب تعرع ُعدل، من جميع الجوانب الجوهريب، المركز المالي رأيوفي 
وأدائها المالي وتدفقاتها الرقديب للسننننرب المرتهيب في ذلك التاريخ، x314ديسننننملر  24للعننننركب كما في 

إ للمعايير   .الماليالدوليب للتقرير طلقا

 :رأيأساس ال

موجب تلك ومسنننننننؤوليترا ُ ُمرظمب االنتوسننننننناىتمدة المع التدقيقلمعايير  وفقا ُعمليب التدقيقلقد قمرا 

 القوائ  الماليب في تقريرنا. ونحن تدقيقعن  المدققالمعايير ت  تو نننننننيحها في قسننننننن  مسنننننننؤوليات 
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إ لقواعد سننلون ونداب المهرب  ب ذات الصننلمرظمب االنتوسنناى المعتمدة في مسننتقلون عن العننركب طلقا
إ لتلك القواعد.  ُتدقيقرا إ ُمتطللات سننننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا للقوائ  الماليب. كما وفيرا أيضننننننا

 .رارأييب ومراسلب لتوفير أساس لكاف عليهاالتي حصلرا  التدقيقونعتقد أن أدلب 

 :للتدقيق الرئيسيباألمور 
هي تلك األمور التي كانت، ُحسننننب ح مرا المهري، لها األهميب اللالغب عرد  للتدقيق الرئيسننننيباألمور 

ائ  الماليب ك ل، للقو تدقيقراللقوائ  الماليب للتترة الحاليب. وقد ت  تراول هذه األمور في سنننننننياق  تدقيقرا

إ مرتصال في تلك األمور.رأيرا فيها، ول  نقدم رأيت وين  وعرد  ا
إ لمعيار الط للتدقيق]وصف كل أمر رئي    ([4514) تدقيقلقا

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إ   للمعايير الدوليب للتقرير المالياإلدارة هي المسؤولب عن إعداد القوائ  الماليب وعر ها العادل، طلقا
ي الت الداخلي التدقيقوأح ام نظام العننركات عن لمعتمدة في هذا الخصننوص واإلصنندارات األخرى ا

تراها اإلدارة  روريب، لتم يرها من إعداد قوائ  ماليب خاليب من تحريٍف جوهري سواء ُسلب غش 

 أو خطل.
 لىع الجهب المعنننمولب ُالرقاُبوعرد إعداد القوائ  الماليب، فإن اإلدارة هي المسنننؤولب عن تقدير قدرة 

ن األمور ذات العالقب ُاالستمراريب، عواللقاء كمرعلة مستمرة وعن اإلفصاح ُحسب مقتضى الحال، 

أو  بالجهب المعمولب ُالرقاُواستخدام أساس االستمراريب في المحاسلب، ما ل  ت ن هران نيب لتصتيب 
 إيقاف عملياتها، أو لي  هران خيار مالئ  ُخالف ذلك.

ب المعننننمولالجهب عمليب التقرير المالي في  علىوالم لتون ُالحوكمب ه  المسننننؤولون عن اإلشننننراف 

إ  هرا من ه  الم لتون ُالحوكمب أن يسنننننننمي المدقق علىيجب ) .ُالرقاُب ر معيالما يقضنننننننى ُه وفقا
 ((4361) التدقيق

 القوائم المالية: تدقيقعن  المدققمسؤوليات 

تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ  الماليب ك ل خاليب من تحريٍف  علىتتمثل أهدافرا في الحصنننننننول 
والتلكيد المعقول هو  ،رارأييتضنننننمن  تدقيقجوهري سنننننواء ُسنننننلب غش أو خطل، وإصننننندار تقرير 

إ  إ لمعايي عمليب التدقيقأن  علىمسننننننتوى عاٍل من التلكيد، إال أنه لي   ننننننمانا ر التي ت  القيام ُها طلقا

إ عردما ي ون موجوداإ. ويم ن أن ترعنل التحريتات عن سنت تمدةالمع التدقيق إ تحريتاإ جوهريا  عنف دائما
غش أو خطل، وت عَد جوهريب إذا كان يم ن ُعن ل معقول توقع أنها سنتؤثر ُمتردها أو في مجموعها، 

 أساس هذه القوائ  الماليب. علىالقرارات االقتصاديب التي يتخذها المستخدمون  على

يب الوكجزء من  إ لمعايير  تدقيقعمل قا تدقيقطل مدةالمع ال حافظ  ت مارس الح   المهري ون را ن  لىعفإن
إ علىو عمليب التدقيق،نزعب العك المهري خالل   :را أيضا

تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ  الماليب وتقديرها سواء ُسلب غش أو خطل، وتصمي  • 

وفير كافيب ومراسنننننلب لت تدقيقأدلب  علىاسنننننتجاُبإ لتلك المخاطر، والحصنننننول  تدقيقوترتيذ إجراءات 
من الخطر الراتج عن  علىرا. ويعد خطر عدم اكتعنننناف تحريف جوهري ناتج عن غش أرأيأسنننناس ل

تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضنننننللب أو تجاوز  علىخطل، نظر اإألن الغش قد يرطوي 
 .الداخلي التدقيق

 دقيقت، من أجل تصننننمي  إجراءات ُعمليب التدقيقذات الصننننلب  الداخلي للتدقيقفه   علىصننننول الح• 

 .للجهب المعمولب ُالرقاُب الداخلي التدقيقب علىفي فا رأيمراسلب للظروف، ولي  ُغرع إُداء 



 

 

 

دليل الرقابة المالية الحكومى العربى

245 

تقوي  مدى مراسنننننلب السنننننياسنننننات المحاسنننننليب المسنننننتخدمب، ومدى معقوليب التقديرات المحاسنننننليب • 
 واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها اإلدارة.

 لتدقيقااسترتاج مدى مراسلب استخدام اإلدارة ألساس االستمراريب في المحاسلب، واستراداإ إلى أدلب • 

 اإ عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير ش ، ما إذا كان هران عدم تلكد جوهري ذا عليهاالتي ت  الحصول 
اللقاء كمرعلة مستمرة. وإذا خلصرا إلى وجود عدم تلكد جوهري، ي ون  على الجهبكليراإ ُعلن قدرة 

إ مرا لتت االنتلاه في تقريرنا إلى اإلفصننننننناحات ذات العالقب الواردة في القوائ  الماليب، أو إذا  مطلوُا

التي ت   يقالتدقرا. وتسنننننننترد اسنننننننترتاجاترا إلى أدلب رأيكانت تلك اإلفصننننننناحات غير كافيب، يت  تعديل 
. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المسنتقلليب قد تتسنلب التدقيقحتى تاريخ تقرير  عليهالحصنول ا

 عن اللقاء كمرعلة مستمرة. الجهبفي توقف 

تقوي  العرع العننننننامل، وهي ل ومحتوى القوائ  الماليب، ُما في ذلك اإلفصنننننناحات، وما إذا كانت • 
إ عادالإ. القوائ  الماليب تعلر عن المعامالت واألحداث  التي تمثلها ُطريقب تحقق عر ا

ُالرطاق والتوقيت المخط   ُالحوكمب فيما يتعلق، من ُين أمور أخرى،  قد أُلغرا الم لتين  تدقيقلل  ل

راها الداخلي اكتعنننننننت التدقيق، ُما في ذلك أيب أوجه قصنننننننور مهمب في لعمليب التدقيقوالرتائج المهمب 
 .تدقيقخالل ال

إ الم ل تين ُالحوكمب ُليان يتيد أنرا التزمرا ُالمتطللات األخالقيب ذات الصننننلب المتعلقب لقد زودنا أيضننننا

 لىعُاالسنننننتقالل، وأُلغراه  ُجميع العالقات واألمور األخرى، التي قد يعتقد تلثيرها ُعننننن ل معقول 
إ، الضمانات ذات العالقب.  استقاللرا، وعردما ي ون ذلك مرطلقا

ومن األمور التي ت  إُالغها للم لتين ُالحوكمب، نحدد تلك األمور التي كانت لها األهميب اللالغب عرد 

نو   هذه األمور . وللتدقيق الرئيسيبذلك ت عَد األمور  علىالقوائ  الماليب للتترة الحاليب، وُراءإ  تدقيق
، أو عردما، في ظروف نادرة للغايب، في تقريرنا ما ل  يمرع نظام أو الئحب اإلفصاح العلري عن األمر

نرى أن األمر يرلغي أال يت  اإلُالغ عره في تقريرنا ُسننلب أن التلعات السننلليب لتعل ذلك من المتوقع 

 أن تتوق فوائد االهتمام العام من ذلك اإلُالغ ُع ل معقول.

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:

  طليعب مسؤوليات التقرير األخرى علىاعتماداإ  المدققلقس  من تقرير سيختلف ش ل ومحتوى هذا ا

أخرى. ويجب تراول األمور التي تراولها نظام  تدقيقالتي يحددها نظام أو الئحب أو معايير  للمدقق
أخرى )والمعار إليها ب "مسؤوليات التقرير األخرى"(  من  تدقيقنخر أو الئحب أخرى أو معايير 

هذا القسنننن  ما ل  تتراول مسننننؤوليات التقرير األخرى نت  المو ننننوعات التي عر ننننت في  ننننوء 

لقوائ  ا تدقيقكجزء من قسننننننن  التقرير عن  التدقيقمسنننننننؤوليات التقرير، والمطلوُب ُموجب معايير 
مسننننؤوليات التقرير األخرى، التي تتراول نت  المو ننننوعات الماليب. وقد يت  الجمع ُين التقرير عن 

حت عراوين القوائ  الماليب ت تدقيق)أي تضننننننميرها في قسنننننن  التقرير عن  التدقيقالتي تتطللها معايير 

ُو ننننوح مسننننؤوليات التقرير  المدققفرعيب مراسننننلب( ُعننننرط أن تميز الصننننياغب الواردة في تقرير 
 عردما يوجد مثل ذلك االختالف. التدقيقتتطللها معايير األخرى من مسؤوليات التقرير التي 

  المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا  
 ]السم[.                                                                          

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )
 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان 

 [التقرير تاريخ]                                                                               
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 (3مرفق رق  )                                                                                                

الموحدة لمنيأة مدرجة، معدة  بقاا إل ار  عن القوائم المالية دققتقرير الم (2رقم ) نموذج

 عرض عادع:

 الظروف التاليب: يت  افتراع المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 مدرجب، ُاسننننتخدام إطار عرع  مجموعب كاملب من القوائ  الماليب الموحدة لمرعننننلة عمليب تدقيق
 (يرطلق 4611 التدقيقأن معيار  تاُعب )أيمجموعب لمرعلة لها مرعدت  تدقيقهي  تدقيقعادل. ال

  إ قا لدوليب للتقرير  ت  إعداد القوائ  الماليب الموحدة من قلل إدارة المرعنننننننلة، طل  ماليالللمعايير ا

 .عام إطار ذو غرع المعتمدة وفقا واإلصدارات األخرى والمعايير

  إ لمسننننؤوليب اإلدارة عن التدقيقتع   شننننروط ارتلاط القوائ  الماليب الموحدة الواردة في  وصننننتا

  (.4341) تدقيقمعيار ال

  إ استراداإ إلى أدلب مراسل ، ويعد ذلك(أي نظيف)غير معدل  رأيإلى  المدققَخل َس لتي ت  ا التدقيقا

 .عليهاالحصول 

  ربقواعد سنننلون ونداب المه هي عمليب التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصنننلب التي ترطلق 

 .مرظمب االنتوساىالمعتمدة في 

  إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو  المدقق ، َخل سَ عليهاالتي ت  الحصنننول  التدقيقاسنننتراداإ الى أدلب
إ كمرعلة مستمر اللقاء علىقد تثير شك اإ كليراإ ُعلن قدرة المرعلة  ظروف عالقب ُلحداث أو ة طلقا

 (.4751) تدقيقلمعيار ال

  إ لمعيار  للتدقيق الرئيسيبت  اإلُالغ عن األمور  (.4514) التدقيقطلقا

  أولئك المسنننؤولين عن إعداد  عن القوائ  الماليب الموحدة علىيختلف المسنننؤولون عن اإلشنننراف
 هذه القوائ .

  ب تقرير أخرى مطلوُ مسنننننننؤوليات المدققالقوائ  الماليب الموحدة، يتحمل  تدقيقُاإل نننننننافب إلى
 ُموجب نظام محلي.

 المستقل المدققتقرير 

 ([مراسب)أو موجه إليه نخر]إلى مساهمي شركب أ ب ج 

 .القوائ  الماليب الموحدة تدقيقتقرير عن  

 :رأيال

عننننمل ، والتي ت(المجموعب) القوائ  الماليب الموحدة لعننننركب أ ب ج ومرعنننندتها التاُعب قمرا ُتدقيقلقد 

، وقائمب الدخل العامل الموحدة وقائمب التغيرات xx31/24/43في المركز المالي الموحدة كما  قائمب

 في ذلنك التناريخ، حقوق المل ينب الموحندة، وقنائمنب التندفقنات الرقندينب الموحندة للسنننننننرنب المرتهينب في

 ملخس للسياسات المحاسليب المهمب. واإليضاحات المرفقب مع القوائ  الماليب، ُما في ذلك

الجوانب الجوهريب، المركز  موحدة المرفقب تعرع ُعدل من جميعرا، فإن القوائ  الماليب الرأيوفي 

وحدة الرقديب الموأدائها المالي الموحد وتدفقاتها  xx31/24/43 المالي الموحد للمجموعب كما في
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إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي المعتمدة للسننرب صنندارات والمعايير واإل المرتهيب في ذلك التاريخ طلقا

 .معتمدةاألخرى ال

 :رأيال أساس

إ لمعايير  تدقيقالُقمرا  لقد لك المعايير ت  ت ومسنننننؤوليترا ُموجب اإلنتوسننننناي المعتمدة في التدقيقطلقا

 في تقريرنا. القوائ  الماليب الموحدة تدقيقعن  المدقق مسؤوليات تو يحها في قس 

إ ُمتط. كما وفيرا أيضننمسننتقلون عن المجموعب طلقا لقواعد سننلون ونداب المهرب المعتمدة ونحن للات ا

إ لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلب  المهرب سنننننننلون ونداب يب كاف عليها التي حصنننننننلرا التدقيقاألخرى طلقا

 .رايرأومراسلب لتوفير أساس ل

 :للتدقيق الرئيسية األمور

رد لها األهميب اللالغب ع المهري، لك األمور التي كانت، ُحسنننب ح مراهي ت للتدقيق الرئيسنننيب األمور

لقوائ  ا دقيقتي سننننياق . وقد ت  تراول هذه األمور فالحاليب لقوائ  الماليب الموحدة للتترةا قيامرا ُتدقيق

إ مرتصال في تلكرأيل  نقدم را فيها، ورأيك ل، وعرد ت وين  الموحدة الماليب كل أمر  وصف] .األمور ا

إ لمعيار  تدقيقللرئي    [)4514( التدقيقطلقا

 :الموحدة مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إ  الماليب الموحدة وعر نننننننها العادل، هي المسنننننننؤولب عن إعداد القوائ  اإلدارة للمعايير الدوليب  طلقا

 لتدقيقلأح ام نظام العنننننننركات  وعنمعتمدة، ارات األخرى ال، والمعايير واإلصننننننندماليللتقرير ال

لداخلي ها اإلدارة  ا يب  نننننننروريب، لتم يرها من إعداد قوائ التي ترا يب من تحريٍف  مال خال موحدة 

 جوهري سواء ُسلب غش أو خطل.

اء اللق علىالمجموعب  قدرة اإلدارة هي المسننننؤولب عن تقدير إنإعداد القوائ  الماليب الموحدة، ف وعرد

عن األمور ذات العالقب ُاالسننتمراريب، والحال،  مقتضننى ة وعن اإلفصنناح ُحسننبكمجموعب مسننتمر

 إيقاف في المحاسنننننلب، ما ل  ت ن هران نيب لتصنننننتيب المجموعب أو االسنننننتمراريب واسنننننتخدام أسننننناس

 ف ذلك.عملياتها، أو لي  هران خيار مالئ  ُخال

يجب ] في المجموعب. المالي عمليب التقرير علىُالحوكمب ه  المسنننؤولون عن اإلشنننراف  والم لتون

إ لمعيار الوذلك وفق يدققهاالتي  الجهبفي  ُالحوكمب أن يسننمي هرا من ه  الم لتون المدقق على  يقتدقا

(4361]) 

 القوائم المالية الموحدة: تدقيقعن  المدققمسؤولية 

الموحدة ك ل خاليب من  تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ  الماليب علىتتمثل أهدافرا في الحصنننننننول 

 را. والتلكيد المعقول هورأييتضننننمن  وإصنننندار تقرير تحريٍف جوهري سننننواء ُسننننلب غش أو خطل،

إ  إ لمع التي ت  عمليب التدقيقأن  علىمسنننننتوى عاٍل من التلكيد، إال أنه لي   نننننمانا ايير القيام ُها طلقا

عردما ي ون موجوداإ. ويم ن أن ترعننننل التحريتات عن  سننننت عننننف دائماإ عن تحريف جوهري التدقيق
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ستؤثر ُمتردها أو في غش أو خطل، وت عَد ع ل معقول توقع أنها   مجموعها، جوهريب إذا كان يم ن ُ

 القوائ  الماليب الموحدة.أساس هذه  علىالقرارات االقتصاديب التي يتخذها المستخدمون  على

إ لمعايير  عمليب التدقيقوكجزء من  قا  لىعح   المهري ونحافظ ال ، فإنرا نمارسالمعتمدة التدقيقطل

إ را أيضعلى. وعمليب التدقيقلمهري خالل ا نزعب العك  :ا

ل، سواء ُسلب غش أو خط وتقديرها تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ  الماليب الموحدة •

 ومراسننلب بكافي تدقيقأدلب  علىاسننتجاُبإ لتلك المخاطر، والحصننول  تدقيق وتصننمي  وترتيذ إجراءات

تج من الخطر الرا علىناتج عن غش أ جوهري را. ويعد خطر عدم اكتعاف تحريفرأيلتوفير أساس ل

تجاوز  أو فادات مضنننننننللبتواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إ علىيرطوي  قد عن خطل، ألن الغش

 .الداخلي التدقيق

 دقيقتإجراءات  تصننننمي  ، من أجلُعمليب التدقيقذات الصننننلب  بالداخلي الرقاُبفه   علىالحصننننول  •

 للمجموعب. بالداخلي الرقاُبب علىفي فا رأيمراسلب للظروف، ولي  ُغرع إُداء 

التقديرات المحاسنننننليب  معقوليبتقوي  مدى مراسنننننلب السنننننياسنننننات المحاسنننننليب المسنننننتخدمب، ومدى • 

 اإلدارة. واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها

 لتدقيقاالمحاسلب، واستراداإ إلى أدلب  استرتاج مدى مراسلب استخدام اإلدارة ألساس االستمراريب في• 

 اتثير ش  إذا كان هران عدم تلكد جوهري ذا عالقب ُلحداث أو ظروف قد ، ماعليهاالتي ت  الحصول 

 اللقاء كمجموعب مستمرة. علىكليراإ ُعلن قدرة المجموعب 

إ مرا لتت االنتلاه في تقريرنا إلى اإلفصاحات  وإذا َخل صرا إلى وجود عدم تلكد جوهري، ي ون مطلوُا

 الماليب الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصننننناحات غير كافيب، يت  تعديل ذات العالقب الواردة في القوائ 

مع ذلك، فإن حتى تاريخ تقريرنا. و عليهاالتي ت  الحصول  تدقيقالاسترتاجاترا إلى أدلب  را. وتستردرأي

 قد تتسلب في توقف المجموعب عن اللقاء كمرعلة مستمرة. األحداث أو الظروف المستقلليب

في ذلك اإلفصننناحات، وما إذا  تقوي  العرع العنننامل، وهي ل ومحتوى القوائ  الماليب الموحدة، ُما• 

إ تمثلها ُطريقب تحقق عر المعامالت واألحداث التي  ت القوائ  الماليب الموحدة تعلر عنكان  . عادالا

نعطب ُالمعلومات الماليب للمرعدت أو األ المراسلب فيما يتعلق تدقيقما ي تي من أدلب ال علىصول الح• 

 ولون عن التوجيهفي القوائ  الماليب الموحدة. ونحن مسنننننننؤ رأيإلُداء  التجاريب داخل المجموعب،

 .رارأيعن  المجموعب. ونظل المسؤولون الوحيدون عمليب تدقيقواإلشراف وأداء 

ُالرطاق ُالحوكمب فيما يتعلق، من ُين أمور أخرى،  قد أُلغرا الم لتين  تدقيقلوالتوقيت المخط   ل  ل

أوجه قصنننننننور مهمب في الرقاُب الداخليب اكتعنننننننتراها خالل  ، ُما في ذلك أيبتدقيقوالرتائج المهمب لل

 .عمليب التدقيق

إ الم لتين ُالحوكمب ُليان يتيد أنرا التزمرا ُالمتطللاتزودنا أيضننننلقد  لب المتعلقب األخالقيب ذات الصنننن ا

 لىعواألمور األخرى، التي قد يعتقد تلثيرها ُعننننن ل معقول  ُاالسنننننتقالل، وأُلغراه  ُجميع العالقات

إ، الضمانات ذات العالقب. قاللرا،است  وعردما ي ون ذلك مرطلقا
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رد كانت لها األهميب اللالغب ع ومن األمور التي ت  إُالغها للم لتين ُالحوكمب، نحدد تلك األمور التي

. ونو نننن  قيقتدلل الرئيسننننيبذلك ت عَد األمور  علىالحاليب، وُراءإ  القوائ  الماليب الموحدة للتترة تدقيق

أو عردما، في ظروف  مور في تقريرنا ما ل  يمرع نظام أو الئحب اإلفصننناح العلري عن األمر،األ هذه

ل ذلك عره في تقريرنا ُسلب أن التلعات السلليب لتع نادرة للغايب، نرى أن األمر يرلغي أال يت  اإلُالغ

 فوائد االهتمام العام من ذلك اإلُالغ ُع ل معقول. من المتوقع أن تتوق

 عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:التقرير 

  طليعب مسؤوليات التقرير األخرى علىاعتماداإ  المدققسيختلف ش ل ومحتوى هذا القس  من تقرير 

أخرى. ويجب تراول األمور التي تراولها نظام  تدقيقأو معايير  التي يحددها نظام أو الئحب للمدقق

  ننمن التقرير األخرى" والمعننار إليها ب "مسننؤولياتى أخر تدقيقئحب أخرى أو معايير أو ال نخر

األخرى نت  المو ننننوعات التي عر ننننت في  ننننوء  هذا القسنننن  ما ل  تتراول مسننننؤوليات التقرير

لقوائ  ا تدقيقكجزء من قسننننننن  التقرير عن  تدقيقوالمطلوُب ُموجب معايير ال مسنننننننؤوليات التقرير،

ات األخرى، التي تتراول نت  المو نننوع ات التقريرالماليب. وقد يت  الجمع ُين التقرير عن مسنننؤولي

 ت عراوينالقوائ  الماليب تح تدقيقأي تضنننننننميرها في قسننننننن  التقرير عن  تدقيقالتي تتطللها معايير ال

ُو ننننوح مسننننؤوليات التقرير  المدققُعننننرط أن تميز الصننننياغب الواردة في تقرير  فرعيب مراسننننلب

 عردما يوجد مثل ذلك االختالف. تدقيقمعايير ال األخرى من مسؤوليات التقرير التي تتطللها

  المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا  

 ]السم[.                                                                          

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان 

 [التقرير ]تاريخ                                                                               
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 (2مرفق رق  )                                                                                                

ا القوائم المال عن المدقق تقرير( 3رقم )نموذج  إل ار  ية لمنيأة غير مدرجة، معدة  بقا

 عرض عادع.

 يت  افتراع الظروف التاليب: المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 عادل.  لمرعنننننننلة غير مدرجب، ُاسنننننننتخدام إطار عرع مجموعب كاملب من القوائ  الماليب تدقيق

 .(ال يرطلق 4611 تدقيقالأن معيار  أي)مجموعب  تدقيقليست  تدقيقال

 ،لدوليب للتقرير المالي المع ت  إعداد القوائ  الماليب من قلل إدارة المرعنننننننلة إ للمعايير ا قا مدة تطل

 .معتمدةاألخرى ال واإلصداراتوالمعايير 

  إ  تدقيقالتع   شننننننروط ارتلاط ار في معي لمسننننننؤوليب اإلدارة عن القوائ  الماليب الواردة وصننننننتا
 (4341) تدقيقال

  إ استراد، ويعد ذلك مراسل(نظيف أي)غير معدل  رأيإلى  المدققَخل َس لتي ت  ا تدقيقال اإ إلى أدلبا
 .عليهاالحصول 

  لب لات األخالقيب ذات الصننننننن  هي قواعد سنننننننلون ونداب المهرب تدقيقال على التي ترطلقالمتطل
 .تمدةالمع

  و جوهري ذ إلى عدم وجود تلكد المدقق، َخل َس عليها التي ت  الحصنننول تدقيقالاسنننتراداإ إلى أدلب
علة  عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير إ كليراإ ُعلن قدرة المر إ  اللقاء علىش ا كمرعلة مستمرة طلقا

 .)4751(تدقيقاللمعيار 

 إ لمعيار  تدقيقلل الرئيسنننننننيب غير مطالب ُاإلُالغ عن األمور المدقق ، ول  (4514) تدقيقالطلقا
 يقرر ُخالف ذلك. 

  وائ .الق الماليب عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائ  علىيختلف المسؤولون عن اإلشراف 

  محلي.مطلوُب ُموجب نظام  مسؤوليات تقرير أخرى المدققال يتحمل 

 مراسلب سلطب المدققالموقع االل تروني يختار  لإلشارة إلى وصف مسؤوليته الواردة في. 

 المستقل المدققتقرير 

 ([مراسب)أو موجه إليه نخر ]إلى مساهمي شركب أ ب ج 

 :رأيال

  24، والتي تعننننننمل قائمب المركز المالي كما في (العننننننركب)ائ  الماليب لعننننننركب أ ب ج القو دققرالقد 

التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب  ، وقائمب الدخل العنننننامل وقائمب201×ديسنننننملر 

س ملخ ذلك التاريخ، واإليضننننننناحات المرفقب مع القوائ  الماليب، ُما في ذلك للسنننننننرب المرتهيب في

 للسياسات المحاسليب المهمب.

عدل من جرأيوفي  قب تعرع ُ يب المرف مال فإن القوائ  ال مالي را،  نب الجوهريب المركز ال ميع الجوا

المالي وتدفقاتها الرقديب للسننرب المرتهيب في ذلك التاريخ،  وأدائها ،314×ديسننملر  24للعننركب كما في 

إ لل  .المعتمدةخرى واإلصدارات األ والمعايير، مدةالدوليب للتقرير المالي المعتر معاييطلقا
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 :رأيال أساس

إ لمعايير ُعمليب التدقيق قمرا  لقد ا في ومسننننؤوليترا ُموجب تلك المعايير ت  تو ننننيحه النتوسنننناىاطلقا

إ لقواعن العركب ط مستقلون القوائ  الماليب في تقريرنا. ونحن تدقيقعن  المدقق مسؤولياتقس   عد لقا

إ ُمتطللاأيضننن للقوائ  الماليب، كما وفيرا تدقيقراذات الصنننلب ُسنننلون ونداب المهرب المعتمدة  ت سنننلون ا

إ لتلك القواعد. ونعتقد مراسنننننلب كافيب و عليهاالتي حصنننننلرا  التدقيقأدلب  أن ونداب المهرب األخرى طلقا

 را.رأيلتوفير أساس ل

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي  اإلدارة هي المسننؤولب عن إعداد القوائ  الماليب وعر ننها العادل طلقا

عركات معتمدة صدارات األخرى الواإل والمعاييرمدة المعت لتي ا الداخليب وعن الرقاُبوأح ام نظام ال

سواء ُسلب غش من تحريٍف جوهري  خاليب تراها اإلدارة  روريب، لتم يرها من إعداد قوائ  ماليب

 اللقاء على العنننننركب إعداد القوائ  الماليب، فإن اإلدارة هي المسنننننؤولب عن تقدير قدرة وعرد أو خطل.

عن األمور ذات العالقب ُاالسنننتمراريب، و الحال، كمرعنننلة مسنننتمرة وعن اإلفصننناح ُحسنننب مقتضنننى

 ملياتها،ع ب أو إيقاففي المحاسلب، ما ل  ت ن هران نيب لتصتيب العرك االستمراريب واستخدام أساس

 أو لي  هران خيار مالئ  ُخالف ذلك.

ب يج) في العننننركب. المالي عمليب التقرير علىُالحوكمب ه  المسننننؤولون عن اإلشننننراف  والم لتون

إ لمعيار  ُالحوكمب أن يسنننننمي هرا من ه  الم لتون المدقق على في العنننننركب التي يراجعها وذلك وفقا

 .(4361) التدقيق

 القوائم المالية: تدقيقعن  المدقق مسؤوليات

ٍف خاليب من تحري ك ل تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ  الماليب علىأهدافرا في الحصنننننننول  تتمثل

را. والتلكيد المعقول هو رأيالذي يتضمن  المدققتقرير  جوهري سواء ُسلب غش أو خطل، وإصدار

إ  مسنننننتوى عالٍ  إ  عمليب التدقيقأن  علىمن التلكيد، إال أنه لي   نننننمانا معايير ل التي ت  القيام ُها طلقا

إ المعتمدة  تدقيقال عل التحريتات  ست عف دائما تحريف اإ جوهري اإ عردما ي ون موجوداإ. ويم ن أن تر

ُمتردها أو في  غش أو خطل، وت َعد جوهريب إذا كان يم ن ُعننننننن ل معقول توقع أنها سنننننننتؤثر عن

 أساس هذه القوائ  الماليب. علىالمستخدمون  تي يتخذهاالقرارات االقتصاديب ال علىمجموعها، 

الماليب في الموقع االل تروني  القوائ  تدقيقعن  المدققويوجد المزيد من الوصنننننننف لمسنننننننؤوليات 

 .هذا الوصف جزء من تقريرنا ويع ل راُ  الموقع على للمرظمب

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا           

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (1رق  ) مرفق

معدة  بقاا إل ار التزام  لمنيأة غير مدرجة، عن القوائم المالية المدققتقرير ( 4رقم )نموذج 

 ذو غرض عام:

 افتراع الظروف التاليب: يت  المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 مدرجب، مطلوُب ُموجب نظام أو الئحب.  مجموعب كاملب من القوائ  الماليب لمرعنننننننلة غير تدقيق

 .(يرطلق ال 4611) تدقيقالمجموعب أي أن معيار  تدقيق ليست تدقيق

   (الرظام س ص ع)التقرير المالي  إعداد القوائ  الماليب من قلل إدارة المرعنننننننلة، طلقاإ إلطارت 

ب االحتياجات المعننترك إطار التقرير المالي يعننمل نظام أو الئحب، مصننم  لتلليب س أي أن للدولب
 من المستخدمين، ول ره لي  إطار عرع عادل. للمعلومات الماليب لقطاع عريض

 إ لمسننننننؤوليب اإلدارة التدقيقاط تع   شننننننروط ارتل عن القوائ  الماليب الواردة في معيار  وصننننننتا
 (.4341) تدقيقال

  إ اسنننتراداإ إلى أدلب ذلك مراسنننل ، ويعد(أي نظيف)غير معدل  رأيإلى  المدققَخل َس ي ت  الت تدقيقا

 .عليها الحصول

  مهرب عد سنننلون ونداب الهي قوا عمليب التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصنننلب التي ترطلق

 .المعتمدة

  إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو  المدقق ، َخل سَ عليهاالتي ت  الحصنننول  تدقيقالاسنننتراداإ إلى أدلب

علة أو ظروف قد تثير ش  عالقب ُلحداث إ كليراإ ُعلن قدرة المر إ اللقاء كمرعلة مستمرة ط علىا لقا
 (4751) تدقيقاللمعيار 

 إ لمعيار  تدقيقلل الرئيسنننننننيبغ عن األمور غير مطالب ُاإلُال المدقق ، ول  (4514) تدقيقالطلقا

 ُخالف ذلك. يقرر

  أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائ . القوائ  الماليب عن علىيختلف المسؤولون عن اإلشراف 

  ُموجب نظام محلي. مسؤوليات تقرير أخرى مطلوُب المدققال يتحمل 

 المستقل المدققتقرير 

 (المراسب)الموجه إليه 

 :رأيال

 24كما في  المركز المالي ، والتي تعننننننمل قائمب(العننننننركب)القوائ  الماليب لعننننننركب أ ب ج  دققرالقد 

، وقائمب التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب العنننامل ، وقائمب الدخل314× ديسنننملر

س ملخ المرفقب مع القوائ  الماليب، ُما في ذلكذلك التاريخ، واإليضننننننناحات  للسنننننننرب المرتهيب في

 للسياسات المحاسليب المهمب.

إ للرظام س را، فإن القوائ  الماليب المرفقب للعركب معدة من جميع الجوانبرأيوفي   الجوهريب، طلقا

 ص ع للدولب س.
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 :رأيأساس ال

إ لمعايير  تدقيقاللقد قمرا ُ ها في قس  ومسؤوليترا ُموجب تلك المعايير ت  تو يح تمدةالمع تدقيقالطلقا

إ لق مسننننتقلون القوائ  الماليب في تقريرنا. ونحن تدقيقعن  المدقق مسننننؤوليات واعد عن العننننركب طلقا

إ ُمتطللاأيضننن وفيرا للقوائ  الماليب، كما تدقيقراذات الصنننلب ُسنننلون ونداب المهرب المعتمدة  ت سنننلون ا

مراسنننننلب كافيب و عليهاالتي حصنننننلرا  تدقيقالأدلب  أن لتلك القواعد. ونعتقدونداب المهرب األخرى طلقاإ 

 .تدقيقال في رارأيلتوفير أساس ل

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إ للرظام س ص ع اإلدارة  وعن الرقاُب الداخليب س، للدولب هي المسؤولب عن إعداد القوائ  الماليب طلقا

 من إعداد قوائ  ماليب خاليب من تحريٍف جوهري سنواء ُسنلب لتم يرها تراها اإلدارة  نروريب،التي 

 على العنننننركب إعداد القوائ  الماليب، فإن اإلدارة هي المسنننننؤولب عن تقدير قدرة وعرد أو خطل. غش

، بعن األمور ذات العالقب ُاالستمراري الحال، اللقاء كمرعلة مستمرة وعن اإلفصاح ُحسب مقتضى

 ملياتها،ع في المحاسلب، ما ل  ت ن هران نيب لتصتيب العركب أو إيقاف االستمراريب واستخدام أساس

يب عمل علىُالحوكمب ه  المسؤولون عن اإلشراف  والم لتون أو لي  هران خيار مالئ  ُخالف ذلك.

عننركب في ال ُالحوكمب أن يسننمي هرا من ه  الم لتون المدقق علىيجب ] في العننركب. المالي التقرير

إ لمعيار   ([4361) تدقيقالالتي يراجعها وذلك وفقا

 القوائم المالية: تدقيقعن  المدقق مسؤوليات

ٍف خاليب من تحري ك ل تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ  الماليب علىأهدافرا في الحصنننننننول  تتمثل

را. والتلكيد المعقول هو رأيالذي يتضمن  المدقق تقرير جوهري سواء ُسلب غش أو خطل، وإصدار

إ  من مسننننتوى عالٍ  إ  ت  القيام ُه الذي تدقيقالأن  علىالتلكيد، إال أنه لي   ننننمانا  تدقيقال لمعايير طلقا

إ يسمدة المعت إ عردما ي ون موجوداإ. ويم ن أن ترعل التحريتات عناإ جوهريتحريت  عف دائما أو  شغ ا

 علىُمتردها أو في مجموعها،  خطل، وت عَد جوهريب إذا كان يم ن ُعننننن ل معقول توقع أنها سنننننتؤثر

 أساس هذه القوائ  الماليب. علىالمستخدمون  القرارات االقتصاديب التي يتخذها

إ لمعايير  تدقيقالوكجزء من  قا مدة  تدقيقالطل مارس الالمعت را ن حافظ فإن نزعب  علىح   المهري ون

إ أيضرا علىو ،تدقيقاللمهري خالل ا العك  -: ا

مي  ُسلب غش أو خطل، وتص سواء تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ  الماليب وتقديرها •

 توفيرل كافيب ومراسننننلب تدقيقأدلب  علىلتلك المخاطر، والحصننننول  اسننننتجاُبإ  تدقيقوترتيذ إجراءات 

من الخطر الراتج عن  علىغش أ عن جوهري ناتجرا. ويعد خطر عدم اكتعنننناف تحريف رأيأسنننناس ل

 بالرقاُ تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللب أو تجاوز على خطل، ألن الغش قد يرطوي

 الداخليب.

راسننلب م تدقيقإجراءات  تصننمي  ، من أجلتدقيقالفه  للرقاُب الداخليب ذات الصننلب ُ علىالحصننول  •

 ب الرقاُب الداخليب للعركب.علىفي فا رأي للظروف، ولي  ُغرع إُداء
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المحاسنننننليب  التقديرات تقوي  مدى مراسنننننلب السنننننياسنننننات المحاسنننننليب المسنننننتخدمب، ومدى معقوليب •

 .اإلدارة واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها

 تدقيقالالمحاسننلب، واسننتراداإ إلى أدلب  اسننترتاج مدى مراسننلب اسننتخدام اإلدارة ألسنناس االسننتمراريب في

إ تثير ش  إذا كان هران عدم تلكد جوهري ذا عالقب ُلحداث أو ظروف قد ، ماعليهاالتي ت  الحصول   ا

َخل صنننرا إلى وجود عدم تلكد جوهري،  اللقاء كمرعنننلة مسنننتمرة. وإذا علىكليراإ ُعنننلن قدرة العنننركب 

إ مرا لتت االنتلاه أو  الماليب، القوائ  في تقريرنا إلى اإلفصنناحات ذات العالقب الواردة في ي ون مطلوُا

التي ت   تدقيقالاسننننترتاجاترا إلى أدلب  را. وتسننننتردرأيإذا كانت تلك اإلفصنننناحات غير كافيب، يت  تعديل 

ي ف تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المسنننتقلليب قد تتسنننلب حتى تاريخ عليهاالحصنننول 

 توقف العركب عن اللقاء كمرعلة مستمرة.

قد أُلغرا الم لت ُالرطاقل ُالحوكمب فيما يتعلق، من ُين أمور أخرى،   تدقيقلوالتوقيت المخط  ل ين 

أوجه قصنننننننور مهمب في الرقاُب الداخليب اكتعنننننننتراها خالل  ، ُما في ذلك أيبتدقيقوالرتائج المهمب لل

 .تدقيقال

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا           

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (7رق  )مرفق 

 :جوهري في القوائم المالية متحفظ بسبب تحريف رأيتقرير ب( 5رقم )نموذج 

 :يت  افتراع الظروف التاليب ،المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 التدقيقمدرجب، ُاسنننننتخدام إطار عرع عادل.  مجموعب كاملب من القوائ  الماليب لمرعنننننلة تدقيق 
 .) يرطلقال  (4611) التدقيقأن معيار  مجموعب )أي تدقيقليست 

  والمعاييراليللمعايير الدوليب للتقرير الم ت  اعداد القوائ  الماليب من قلل إدارة المرعنننننلة، طلق اإ ، 
 .عام غرع طار ذوة إلعتمدالماألخرى التي  واإلصدارات

  إ لمسنننننؤوليب التدقيقتع   شنننننروط ارتلاط  رالقوائ  الماليب الواردة في معيااإلدارة عن  وصنننننتا
 (4341) التدقيق

 ،أيرأي أن ال)ل ره غير شننننننائع في القوائ  الماليب  ت  تحريف المخزون. ويعد التحريف جوهري  
 .ب(المتحتظ هو المراس

  دةهي قواعد سلون ونداب المهرب المعتم التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق 

 .اإلنتوسايمرظمب في 

  إلى أنه ال يوجد عدم تلكد جوهري المدققخلس  ،عليهاالتي ت  الحصول  التدقيقاستراداإ إلى أدلب  

إ كلير اإ   مرة،اللقاء كمرعلة مست علىُعلن قدرة المرعلة  ذو عالقب ُلحداث أو ظروف، قد تثير ش ا
إ لمعيار   (4751) التدقيقطلقا

 •  إ للتدقيق الرئيسيباإلُالغ عن األمور  ت  (4514) التدقيقلمعيار  ، طلقا

 الماليب عن المسؤولين عن اعداد هذه القوائ  القوائ  علىالمسؤولون عن اإلشراف  يختلف. 

 حلي.م مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام المدقق القوائ  الماليب، يتحمل تدقيقإلى  ُاإل افب 

 المستقل المدققتقرير 

 ([مناسب)أو موج  للي  آخر ]للإ مساهمي شركة أ ا ج 

 القوائم المالية تدقيقتقرير عن 

 المتحفظ رأيال

 24المركز المالي كما في ، والتي تعننننمل قائمب (العننننركب)را القوائ  الماليب لعننننركب أ ب ج لقد راجع

، وقائمب الدخل العننامل، وقائمب التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب 314× ديسننملر 

 ُما في ذلك ملخس المرتهيب في ذلك التاريخ، وااليضننننننناحات المرفقب مع القوائ  الماليب، للسنننننننرب
  أيررا، وُاسننتثراء تلثيرات األمر المو نن  في قسنن  أسنناس الرأيوفي  للسننياسننات المحاسننليب المهمب.

 ،جميع الجوانننب الجوهريننب المتحتظ في تقريرنننا، فننإن القوائ  المنناليننب المرفقننب تعرع ُعنندل، من

وأدائها المالي وتدفقاتها الرقديب للسنننرب المرتهيب  314× ديسنننملر  24المركز المالي للعنننركب كما في 
إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي الم ألخرى واإلصننننننندارات ا والمعايير، عتمدةفي ذلك التاريخ، طلقا

 لمعتمدة.ا
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 المتحفظ: رأيأساس ال

سنننننجل الالعنننننركب المخزون إدارة ل  تظهر  ُالت لتب أو صنننننافي  .××× في قائمب المركز المالي بم 

ب يمما يمثل خروجاإ عن المعايير الدول ول ن أظهرته ُالت لتب فق ، القيمب القاُلب للتحقق أيهما أقل

وتعير سجالت العركب إلى أنه لو أظهرت اإلدارة  األخرى واإلصدارات، والمعايير للتقرير المالي 
  مللوُه المخزون يرلغي تختيضنننن  ُالت لتب أو صننننافي القيمب القاُلب للتحقق أيهما األقل، فإن المخزون

  سننننترختضو ×××للتحقق، وُالتالي سننننتزيد ت لتب المليعات بلصننننافي قيمته القاُلب  وصننننوالإ ××× 

 التوالي. على ×××، و ×××و ،×××  وصافي الدخل، وحقوق المساهمين ب  ريلب الدخل
إ لمعا يقالتدققمرا ُ لقد المعايير ت   ومسنننؤولياترا ُموجب تلك االنتوسننناىالمعتمدة في  التدقيقيير طلقا

 القوائ  الماليب في تقريرنا. تدقيقعن  المدقققس  مسؤوليات  فيتو يحها 

إ لقواعد سننلون ونداب المهرب لب ذات الصنن النتوسنناىالمعتمدة في ا ونحن مسننتقلون عن العننركب طلقا
إ لتلك للقوائ  تدقيقراُ قواعد. ونعتقد ال الماليب، كما وفيرا ُمتطللات سنننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا

 را المتحتظ.رأيلتوفير أساس ل كافيب ومراسلب عليهاالتي حصلرا  التدقيقأن أدلب 

 :للتدقيق الرئيسيةاألمور 

رد المهري، لها األهميب اللالغب ع هي تلك األمور التي كانت، ُحسننب ح مرا للتدقيق الرئيسننيباألمور 

الماليب ك ل  لقوائ ل تدقيقراالحاليب. وقد تمت معالجب تلك األمور في سياق  للقوائ  الماليب للتترة تدقيقرا

إ مرتصننال في تلكرأيرا فيها، ول  نقدم رأيت وين  وعرد  األمور. وُاإل ننافب للمر المو نن  في قسنن  ا
  سننننيت للتدقيقلقد حددنا أن األمور المو ننننحب أدناه سننننت ون أمور رئيسننننب  المتحتظ، رأيأسنننناس ال

 .االُالغ عرها في تقريرنا

 ([4514) التدقيقا لمعيار ، طلقللتدقيقوصف ل ل أمر رئي  ]

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

  (4) رق  نموذجانظر 

 :القوائم المالية تدقيقعن  المدققمسؤوليات 

  (4) رق  نموذجانظر 

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:

  (4) رق  نموذجانظر 

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا           

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (6رق  )مرفق 

 جوهري في القوائم المالية الموحدة: معارض بسبب تحريف رأيبتقرير ( 6رقم )نموذج  

 افتراع الظروف التاليب: ، يت المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 لمرعننننلة مدرجب، ُاسننننتخدام إطار عرع عادل.  مجموعب كاملب من القوائ  الماليب الموحدة تدقيق
 .(يرطلق (4611) التدقيقمعيار  أنأي )مجموعب لمرعلة مع مرعدت تاُعب  تدقيقهي  التدقيق

 ،إ للمعايير الدوليب للتقرير المطلق ت  اعداد القوائ  الماليب الموحدة من قلل إدارة المرعنننننننلة ، لياا
 .عام غرع طار ذوإلوالمعايير واإلصدارات األخرى 

  إ لمسننننؤوليب اإلدارة التدقيقتع   شننننروط ارتلاط القوائ  الماليب الموحدة الواردة في  عن وصننننتا
 .(4341) التدقيقمعيار 

 ويعد التحريف ،توحيد شننننركب تاُعب عدم القوائ  الماليب الموحدة م حرفب ُعنننن ٍل جوهري ُسننننلب 
إ  الجوهري ائ  الماليب القو على التحريف ول  يت  تحديد تلثيرات ،في القوائ  الماليب الموحدة شنننائعا

إ القيام ُذلك  غير الموحدة، نظراإ ألنه من  .) المراسب هو المعارع رأيأي أن ال)المم ن عمليا

  هي قواعد سلون ونداب المهرب المعتمدة  التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق
 .النتوساىا في

  إلى أنه ال يوجد عدم تلكد جوهري  المدقق خلس ،عليهاالتي ت  الحصول  التدقيقاستراداإ إلى أدلب
إ كليرُل عالقب ذو اللقاء كمرعلة مستمرة،  علىالمرعلة  قدرة اإ ُعلنحداث أو ظروف، قد تثير ش ا

إ لمعيار  (4751) التدقيق طلقا

  إ لمعيار للتدقيق الرئيسننننيبت  اإلُالغ عن األمور يختلف المسننننؤولون عن  (4514) التدقيق، طلقا
قوائ  ال تدقيقُاإل نننافب إلى  المسنننؤولين عن اعداد هذه القوائ  الماليب عن القوائ  علىاإلشنننراف 

 محلي. مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام المدقق الماليب، يتحمل

 المستقل المدققتقرير 

 ([مناسب)أو موج  للي  آخر ]للإ مساهمي شركة أ ا ج 

  القوائم المالية تدقيقتقرير عن 

 المتحفظ رأيال

 24المركز المالي كما في ، والتي تعنننمل قائمب ) )العنننركبرا القوائ  الماليب لعنننركب أ ب ج لقد راجع

وقائمب التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب  ل،، وقائمب الدخل العنننامx314ديسنننملر 
لخس ُما في ذلك م المرتهيب في ذلك التاريخ، وااليضننننننناحات المرفقب مع القوائ  الماليب، للسنننننننرب

  أيررا، وُاسننتثراء تلثيرات األمر المو نن  في قسنن  أسنناس الرأيوفي  للسننياسننات المحاسننليب المهمب.

جميع الجوانننب الجوهريننب،  المتحتظ في تقريرنننا، فننإن القوائ  المنناليننب المرفقننب تعرع ُعنندل، من
ي رب المرتهيب فا الرقديب للسوأدائها المالي وتدفقاته 314×  ديسملر 24المركز المالي للعركب كما في 

إ للمعايير الدوليب لل ذلك  .تمدة لهالمعألخرى اواإلصدارات ا ، والمعاييرتقرير الماليالتاريخ، طلقا

 المتحفظ: رأيأساس ال 

سننننجل في قائمب المركز المالي ب اإلدارة المخزون ُالت لتب أو ول  تظهر  ××× مخزون العننننركب م 

 رول ن أظهرته ُالت لتب فق ، مما يمثل خروجاإ عن المعايي صنننننننافي القيمب القاُلب للتحقق أيهما أقل،

أنه لو  العركب إلىوتعير سجالت . المعتمدةاألخرى  واإلصدارات ، والمعاييرالدوليب للتقرير المالي
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ُالت لتب أو صننننننافي القيمب القاُلب للتحقق أيهما األقل، فإن المخزون يرلغي  المخزون أظهرت اإلدارة
  ،×××لصننافي قيمته القاُلب للتحقق، وُالتالي سننتزيد ت لتب المليعات ب وصننوالإ  ×××مللوُتختيضننه 

 على ×××و ،×××و ،×××  نننريلب الدخل، وصنننافي الدخل، وحقوق المسننناهمين ب وسنننترختض

 التوالي.
إ لمعايير  التدقيقلقد قمرا ُ المعايير ت   ومسنننؤولياترا ُموجب تلك اإلنتوسنننايالمعتمدة في  التدقيقطلقا

 القوائ  الماليب في تقريرنا. تدقيقعن  المدقققس  مسؤوليات  فيتو يحها 

إ لقواعد سننلون ونداب المهرب لب ذات الصنن اإلنتوسننايالمعتمدة في  ونحن مسننتقلون عن العننركب طلقا
إ لتلك للقوائ  تدقيقراُ قواعد. ونعتقد ال الماليب، كما وفيرا ُمتطللات سنننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا

 را المتحتظ.رأيلتوفير أساس ل كافيب ومراسلب عليهاالتي حصلرا  يقالتدقأن أدلب 

 :للتدقيق الرئيسيةاألمور 

رد المهري، لها األهميب اللالغب ع هي تلك األمور التي كانت، ُحسننب ح مرا للتدقيق الرئيسننيباألمور 

الماليب ك ل  لقوائ ل تدقيقراالحاليب. وقد تمت معالجب تلك األمور في سياق  للقوائ  الماليب للتترة تدقيقرا

إ مرتصننال في تلكرأيرا فيها، ول  نقدم رأيوعرد ت وين   األمور. وُاإل ننافب للمر المو نن  في قسنن  ا
  سننننيت للتدقيقلقد حددنا أن األمور المو ننننحب أدناه سننننت ون أمور رئيسننننب  المتحتظ، رأيأسنننناس ال

 االُالغ عرها في تقريرنا.

 [للتدقيقرئي   وصف ل ل أمر]

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

 (4) رق  نموذجانظر 

 :القوائم المالية تدقيقعن  المدققمسؤوليات 

 (4) رق  نموذجانظر 

 :التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى

 (4) رق  نموذجانظر 

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا         

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (5رق  )مرفق 

ما يكفي من  علإالحصوع  علإ المدقققدرة  متحفظ بسبب عدم رأي رأيبتقرير ( 7رقم )نموذج 

 .فيما يتعلق بمنيأة أجنبية زميلة التدقيق أدلة
 :يت  افتراع الظروف التاليب ،المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 عادل.  الموحدة لمرعننننلة مدرجب، ُاسننننتخدام إطار عرع مجموعب كاملب من القوائ  الماليب تدقيق
 ق(.يرطل 4611 التدقيقأي أن معيار ) مع مرعدت تاُعب مجموعب لمرعلة تدقيقهي  التدقيق

 إ للمع يب الموحدة من قلل إدارةت  اعداد القوائ  المال  ،ايير الدوليب للتقرير الماليالمرعنننننننلة، طلقا
 .عام غرعو طار ذلمعتمدة إلى ااألخر واإلصدارات والمعايير

  إ  التدقيقتع   شننننننروط ارتلاط ار معي اإلدارة عن القوائ  الماليب الواردة في لمسننننننؤوليب وصننننننتا
 (4341) التدقيق

 مدقق قادر  ال ل ي تي ما علىالحصنننننننول  علىكان غير  تدقيقب من أد ما يتعلق ال لب، في  المراسننننننن
ما  على لالحصننو علىالمحتملب لعدم القدرة  التلثيرات في مرعننلة أجرليب زميلب. وتعد ُاالسننتثمار

أي أن ) الموحدة ل رها ليسنننت شنننائعب في القوائ  الماليب جوهريب، المراسنننلب التدقيقي تي من أدلب 

 .) المراسبالمتحتظ هو  رأيال

 لمعتمدةا هي قواعد سلون ونداب المهرب التدقيق على المتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق 

 .نتوساىفي اال

  عدم تلكد يوجد ال أنه إلى المدقق خلس ،عليهاالحصنننننول  ت  التي التدقيق أدلب إلى اسنننننتراداإ 

إ  قد تثير ظروف، أو ُلحداث عالقب ذو جوهري  كمرعلة اللقاء على المرعلة قدرة ُعلن اإ  كلير ش ا
إ  مستمرة،  .)4517( التدقيق لمعيار طلقا

  إ  ،للتدقيق الرئيسيب األمور عن اإلُالغ ت  (.4514) التدقيق لمعيار طلقا

 هذه  اعداد عن المسنننؤولين عن الموحدة القوائ  الماليب على اإلشنننراف عن المسنننؤولون يختلف
 .القوائ 

 أخرى ُموجب تقرير مسننننؤوليات المدقق الموحدة، يتحمل الماليب القوائ  تدقيق إلى ُاإل ننننافب 
 .محلي نظام

 المستقل المدقق تقرير

 ] (مناسب (آخر للي  موج  أو] ج ا أ شركة مساهمي للإ

 :الموحدة المالية القوائم تدقيق عن تقرير

 متحفظ رأي

 تعنننمل والتي ،) المجموعب) التاُعب وشنننركاتها ج ب أ لعنننركب الموحدة الماليب القوائ  راجعرا لقد

 وقائمب الموحدة، العننامل الدخل وقائمب ،x314ديسننملر  24 في كما الموحدة المالي المركز قائمب

 ذلك في المرتهيب للسنننننننرب الموحدة الرقديب التدفقات وقائمب الموحدة، المل يب حقوق في التغيرات
 المحاسليب للسياسات ملخس ذلك في ُما الموحدة، الماليب القوائ  مع المرفقب وااليضاحات التاريخ،

 في المتحتظ رأيال أساس قس  في المو   للمر المحتملب التلثيرات وُاستثراء را،رأي وفي .المهمب

 المركز الجوهريب، الجوانب جميع من ُعدل، تعرع المرفقب الموحدة الماليب القوائ  فإن تقريرنا،
 للسرب الموحدة الرقديب وتدفقاتها الموحد المالي وأدائها ،×201ديسملر  24في كما للمجموعب المالي



 

 

 

دليل الرقابة المالية الحكومى العربى

260 

إ  التاريخ، ذلك في المرتهيب  األخرى واإلصنننندارات والمعايير المالي، للتقرير الدوليب للمعايير طلقا
 .المعتمدة

 :المتحفظ رأيال أساس

جل  عليها االسننتحواذ ت  زميلب أجرليب مرعننلة وهي - ع ص س العننركب في المجموعب اسننتثمار سنن 
 يف كما الموحدة المالي المركز قائمب فيالمل يب  حقوق ُطريقب عرها المحاسننلب وتمت العام، خالل

 ت  ع ص س شننركب دخل صننافي من ج ب أ العننركب وحصننب ،×××ُمللو  -x314ديسننملر  24

 قادرين غير وكرا .  ×××ُمللو  التاريخ ذلك في المرتهيب للسننرب ج ب أ العننركب دخل في تضننميره
ب  أ العركب الستثمار الدفتري المللو ُعلن المراسلب، التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصول على

 شركب دخل صافي من ج أب العركب وحصب ،314 ×ديسملر 24 في كما ع ص س العركب في ج

  شننركب يمدققو واإلدارة الماليب المعلومات إلى الوصننول من مرعرا ُسننلب السننرب هذه عن ع ص س
 . روريب كانت الملالو تلك على تعديالت أيب كانت إذا ما تحديد من نتم ن ل  وُالتالي .ع ص س

إ  التدقيقُ قمرا لقد  ت  المعايير تلك ُموجب ومسؤولياترا االنتوساى في المعتمدة التدقيق لمعايير طلقا

 مستقلون ونحن .تقريرنا في الموحدة الماليب القوائ  تدقيق عن المدقق مسؤوليات قس  في تو يحها
إ  المجموعب عن  للقوائ  تدقيقراُ الصلب ذات االنتوساى في المعتمدة المهرب ونداب سلون لقواعد طلقا

إ  األخرى المهرب ونداب سننننلون ُمتطللات وفيرا كما الموحدة، الماليب  أن ونعتقد .القواعد لتلك طلقا

 .المتحتظ رارأيل أساس لتوفير ومراسلب كافيب عليها حصلرا التي التدقيق أدلب

 :للتدقيق الرئيسية األمور

 عرد اللالغب األهميب لها ح مرا المهري، ُحسب كانت، التي األمور تلك هي للتدقيق الرئيسيب األمور

 للقوائ  تدقيقرا سننياق في األمور تلك معالجب تمت وقد  .الحاليب الموحدة للتترة الماليب للقوائ  تدقيقرا
إ مرتصننننالإ رأي نقدم ول  فيها، رارأي ت وين وعرد ك ل الموحدة الماليب  وُاإل ننننافب .األمور تلك في ا

أمور  سننت ون أدناه المو ننحب األمور أن حددنا لقد المتحتظ، رأيأسنناس ال قسنن  في المو نن  للمر

 .تقريرنا في عرها االُالغ سيت  للتدقيق رئيسب
 [للتدقيق رئي  أمر ل ل فوص [

 :الموحدةالمالية  القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 ([3)رق   نموذج انظر [

 :الموحدة المالية القوائم تدقيق عن المدقق مسؤوليات

 ([3)رق   نموذج انظر [

 :األخرى والتنظيمية النظامية المتطلبات عن التقرير

 ([3)رق   نموذج انظر [

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا      

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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 ما علإ الحصههوع علإ المدقق قدرة بسههبب عدم ،رأي ابداء عن متناعتقرير بال( 8نموذج رقم )

 .الموحدة المالية القوائم في واحد عنصر عن المناسبة، التدقيقأدلة  من يكفي

 :التاليب الظروف يت  افتراع ،المدقق لتقرير التو يحي الرموذج هذا ألغراع

 عرع إطار ُاسنننتخدام مدرجب، غير مرعنننلة الموحدة الماليب القوائ  من كاملب مجموعب تدقيق 
 .عادل

 يرطلق 4611 التدقيق معيار أن أي)- تاُعبال هاومرعدت مرعلة - مجموعب تدقيق هو التدقيقو (. 

  إ طلق المرعنننننلة، إدارة قلل من الموحدة الماليب القوائ  اعداد ت  المالي، للتقرير الدوليب للمعايير ا

 (عام غرع ذو إطار)معتمدة ال األخرى واإلصدارات والمعايير

   إ  التدقيق ارتلاط شنننروط تع  في الواردة الموحدة الماليب القوائ  عن إلدارةا لمسنننؤوليب وصنننتا

 (4341) التدقيق معيار

 سلب، التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصول على قادر غير كان المدقق  واحد عرصر عن المرا

إ  ل  المدقق أن أي .الموحدة الماليب القوائ  في ُعنننلن  تدقيق أدلب على الحصنننول من يتم ن أيضنننا

 صننافي من %81 عن يزيد ما يمثل معننترن، والذي معننروع في لالسننتثمار الماليب المعلومات
 أدلب من ي تي ما على الحصننننول على القدرة لعدم المحتملب التلثيرات وتعد .أصننننول المرعننننلة

 هو رأي اُداء عن أن االمتراع )أي الموحدة الماليب القوائ  في وشائعب المراسلب جوهريب التدقيق

 المراسب(.

 المهرب ونداب سنننننلون قواعد هي التدقيق على ترطلق التي الصنننننلب ذات األخالقيب المتطللات 

 .المعتمدة

 هذه اعداد عن المسنننؤولين عن الموحدة الماليب القوائ  على اإلشنننراف عن المسنننؤولون يختلف 

 .القوائ 

 إ  يتضمن قس  وجود يلزم  .المدقق تحديداإ لمسؤوليات أكثر وصتا

 نظام ُموجب أخرى تقرير مسؤوليات المدقق يتحمل الموحدة، الماليب القوائ  تدقيق إلى ُاإل افب 
 .محلي

 المستقل المدقق تقرير

 ])مناسب( آخر للي  موج  أو]  ج ا أ شركة مساهمي للإ

 :الموحدة المالية القوائم تدقيق عن تقرير

 :رأيال ابداء عن المتناع

 والتي ،) المجموعب) التاُعب وشركاتها ح ب أ لعركب الموحدة الماليب القوائ  تدقيق على تعاقدنا لقد
 الموحدة، العنننامل الدخل وقائمب ،x314ديسنننملر  24 في كما الموحدة المالي المركز قائمب تعنننمل

سرب الموحدة الرقديب التدفقات وقائمب الموحدة، المل يب حقوق في التغيرات وقائمب  هذا في المرتهيب لل

  المحاسليب للسياسات ملخس ذلك في ُما الموحدة، الماليب القوائ  مع المرفقب واإليضاحات التاريخ،
 .المهمب

إ رأي نلدي ول   قسن  في المو ن  األمر أهميب ُسنلب للمجموعب، المرفقب الموحدة الماليب القوائ  في ا

  التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصننول من نتم ن ول  تقريرنا، في رأي اُداء عن االمتراع أسنناس
 .الموحدة الماليب القوائ  تلك في التدقيق رأيل أساس لتوفير المراسلب،
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 :رأيال لبداء عن المتناع أساس

جل  المالي المركز قائمب في ع ص س العننركب مع المعننترن معننروعها في المجموعب اسننتثمار سنن 

 24في كما المجموعب أصنننننول صنننننافي من %81 عن ××× ب يزيد ما ذلك ويمثل للمجموعب،

 توثيق ذلك في ُما ع، ص س العركب يمدققو اإلدارة إلى ُالوصول لرا ي سم  ول  ،x314ديسملر 
 .للتدقيق ع ص س العركب يمدقق

 ُحصنننب يتعلق فيما  نننروريب، كانت تعديالت أيب كانت إذا ما تحديد من نتم ن ل  لذلك، وكرتيجب

 وحصنتها معنتركب، سنيطرة عليها تسنيطر والتي ع، ص س العنركب أصنول من كرسنلب المجموعب
 وحصننتها معننتركب، مسننؤوليب عرها مسننؤولب هي والتي ع، ص س العننركب التزامات من كرسننلب

سلب عركب ومصروفات دخل من كر سرب، تلك عن ع ص س ال  قائمب مرها تت ون التي والعراصر ال

 المل يب الموحدة، وقائمب التدفقات الرقديب الموحدة. حقوق في التغيرات

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

 ([3)رق   نموذج انظر [

 القوائم المالية الموحدة: تدقيقعن  المدققمسؤوليات 

إ لمعايير  القوائ  الماليب الموحدة تدقيقتتمثل مسننننننؤوليترا في القيام ُ المعتمدة  لتدقيقاللمجموعب، طلقا

ل   ،رأيفي قس  أساس االمتراع عن اُداء  . ومع ذلك، وُسلب األمر المو  مدققوإصدار تقرير 

ي تلك ف التدقيق رأيالمراسننننلب، لتوفير أسنننناس ل التدقيقما ي تي من أدلب  علىنتم ن من الحصننننول 
 القوائ  الماليب الموحدة.

إ لقواعد سلون ونداب المهرب   لقوائ ل تدقيقراذات الصلب ُمدة المعت ونحن مستقلون عن المجموعب طلقا

إ لتلك  القواعد. الماليب، كما وفيرا ُمتطللات سلون ونداب المهرب األخرى طلقا

 نظامية والتنظيمية األخرى:التقرير عن المتطلبات ال

 ([3)رق   نموذج انظر [

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا     

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (8رق  )مرفق 

 ما علإ الحصههوع علإ المدقق قدرة بسههبب عدم ،رأي ابداء عن متناعتقرير بال( 9نموذج رقم )

 :القوائم المالية في متعددة عناصر عن المناسبة التدقيقأدلة  من يكفي

 :التاليب الظروف افتراع يت  ،المدقق لتقرير التو يحي الرموذج هذا ألغراع

 عادل عرع إطار ُاسنننننتخدام مدرجب، غير لمرعنننننلة الماليب القوائ  من كاملب مجموعب تدقيق ،

 يرطلق(. ال 4611 التدقيقمعيار  أن مجموعب )أي تدقيق ليست التدقيق

  إ  المرعنننننلة، إدارة قلل من الماليب القوائ  اعداد ت  المعتمد، المالي للتقرير الدوليب للمعايير طلقا

 (.عام غرع ذو إطار) المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايير

   إ  التدقيق ارتلاط شننننروط تع  اإلدارة عن القوائ  الماليب الموحدة الواردة في لمسننننؤوليب وصننننتا
 (4341) التدقيقمعيار 

 المراسننننلب، ُعننننلن العديد من  التدقيقمن أدلب  ما ي تي علىالحصننننول  علىكان غير قادر  المدقق
إ من الحصنننول  ل  يتم ن المدققالقوائ  الماليب، وهذا يعري أن  عراصنننر ن ع تدقيقأدلب  علىأيضنننا

التلثيرات المحتملب لعدم ام انيب  والحسننننناُات مسنننننتحقب التحصنننننيل في المرعنننننلة. وتعد المخزون
 .في القوائ  الماليب المراسلب جوهريب وشائعب التدقيقي تي من أدلب  ما علىالحصول 

  دةهي قواعد سلون ونداب المهرب المعتم التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق 

 في الممل ب العرُيب السعوديب. 

  الماليب عن المسؤولون عن اعداد هذه القوائ  القوائ  لىعيختلف المسؤولون عن اإلشراف. 

 إ أكثر تحديداإ في قس  مسؤوليات  .المدقق مطلوب وصتا

  حلي.م مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام المدقق القوائ  الماليب، يتحمل تدقيقُاإل افب إلى 

 المستقل المدقق تقرير

 ])مراسب( نخر إليه موجه أو[  ج ب أ شركب مساهمي إلى

 المالية القوائم تدقيق عن تقرير
 :رأيال ابداء عن المتناع

 كما المالي المركز قائمب تعمل ( والتيالعركب) ح ب أ لعركب الماليب القوائ  تدقيق على تعاقدنا لقد

 وقائمب المل يب، حقوق في التغيرات وقائمب العنننننامل، الدخل وقائمب ، x 314 ديسنننننملر 24 في
 التدفقات

 ملخس ذلك في ُما الماليب، القوائ  مع المرفقب واإليضاحات التاريخ، هذا في المرتهيب للسرب الرقديب

 .المهمب المحاسليب للسياسات
إ رأي نلدي ول   أساس قس  في المو حب األمور ألهميب اإ  ونظر .للعركب المرفقب الماليب القوائ  في ا

 المراسلب، التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصول من نتم ن ل  تقريرنا، في رأي اُداء عن االمتراع

 .الماليب القوائ  تلك في التدقيق رأيل أساس لتوفير

 :رأي لبداء عن المتناع أساس
 علىالت الجرد نحضننر ل  وُالتالي x314 ديسننملر 31 ُعد إال للعننركب ينمدققك معرا التعاقد يت  ل  

  المخزون ُ ميات تتعلق ُديلب ُوسائل أنتسرا إقراع من نتم ن ول  .ونهايتها السرب ُدايب في للمخزون
 و ××× ب المالي المركز قائمتي في تظهر والتي 1x 22، 4x 22ديسملر 24 ُتاريخ ُها المحتتظ
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 مسننننتحقب للحسنننناُات جديد إل تروني نظام إدخال فإن ذلك، إلى وُاإل ننننافب .التوالي على ×××
 تاريخ وحتى .الحسنناُات تلك في عديدة أخطاء إلى أدى 4x 22 سننلتملر عام شننهر في التحصننيل

 ول  .األخطاء وتصننحي  الرظام في القصننور أوجه تدارن عمليب في تزال ال اإلدارة كانت تقريرنا،

 قائمب في الواردة التحصيل مستحقب الحساُات من التحقق أو التلكد أخرى وسائل خالل من نتم ن
 األمور، لتلك ونتيجب 4x 22 ديسننملر 31في  كما ××× مقداره إجمالي مللو ُواقع المالي المركز

 أو مسننجل هو ُما يتعلق فيما  ننروريب تعديالت أيب وجود تلين قد كان إذا ما تحديد من نتم ن ل 

 الدخل قائمب مرها تت ون التي والعراصر التحصيل، مستحقب والحساُات المخزون من مسجل غير
 .الرقديب التدفقات وقائمب المل يب، حقوق في التغيرات وقائمب العامل،

 :المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 ([4)رق   نموذج انظر [

 :المالية القوائم تدقيق عن المدقق مسؤوليات

إ  للعنننننننركب، الماليب القوائ  تدقيقُ القيام في مسنننننننؤوليترا تتمثل  في المعتمدة التدقيق لمعايير طلقا

 عن االمتراع أساس قس  في المو حب للمور ونظراإ  ذلك، ومع .مدقق تقرير وإصداراالنتوساى 
 لتوفير المراسننننلب، التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصننننول من نتم ن ل  تقريرنا، في رأي اُداء

 .الماليب القوائ  تلك في التدقيق رأيل أساس

إ  العنركب عن مسنتقلون ونحن  الصنلب ذات اإلنتوسناي في المعتمدة المهرب ونداب سنلون لقواعد طلقا
إ  األخرى المهرب ونداب سلون ُمتطللات وفيرا كما الماليب، للقوائ  تدقيقراُ  .القواعد لتلك طلقا

 :األخرى والتنظيمية النظامية المتطلبات عن التقرير

 ([4)رق   نموذج انظر [

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا     

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 

 


