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 ارجية مع أدلة املراجعة) ٥٠٥معيار املراجعة (أفردت معاي املراجعة الدولية معيارا خاصا باملصادقات ا .إجراء أساس 

  دفاتره و عبارة عن خطاب تأييد مكتوب من طرف ثالث مستقل، بحيث يؤكد ع حقيقة أو حالة معينة لدى العميل أو معلومة مالية 
ية واملرتبطة بأحد إقرارات اإلدارة، اس نما تمتد لغ ذلك   ا س بالضرورة أن يتم طلب املصادقة ع املعلومات املالية فقط، و أن يتم ول

اطات الواردة  اتفاقية بيع ما عندما يظن أن اإلدارة تواجه ضغوطا لتحقيق توقعات م ة االش اح،طلب املراجع مصادقة ع   عينة من األر
ع سليم البضا اف باإليراد أو املردودات أو  وتتم املصادقة ع . وقد يؤدي ذلك إ توقيع اتفاقيات تتضمن شروطا غ سليمة مرتبطة باالع

ية عديلية أو اتفاقات جان اطات، وذلك عند وجود مالحق  . شروط االتفاقيات سواء بوجود أو غياب تلك االش

  ل ش ا دليل موثق يحصل عليه املراجع  ا قبل حيث  يمكن للمراجع طلب العميل تج طلبات املصادقة ع) مباشر(وتتم بأ  أن يتحقق م
ال للرد، و  ستغرق وقتا طو لفة مقارنة بإجراءات املراجعة األخرى كما  ا م ا أ عي عد عالية اإلقناع، و ا، و بذلك  ة إجراء عد املصادقإرسال

ا ألغراض تأكيد )الوجود(أساسيا لتأكيد  ان االعتماد عل اإلم امات من خالل إرسال طلبات با) االكتمال(، و سبة لالل ملصادقة للموردين  بال
ا مباشرة للمراجع م توف  من حسابات العميل بحيث يتم إرسال الت العم -قائمة املوردين وطل ر  ن لم تظ يل أية مبالغ ح و

م لة -مستحقة ل امات غ امل شاف االل ذا األسلوب فعاال  اك عت  .  و
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ا صول عل ذا يتطلب األمر من امل. عد رفض اإلدارة السماح للمراجع بإرسال طلب املصادقة قيدا ع أدلة املراجعة ال قد يرغب املراجع  ا :راجع القيام بما يول

ا.١ ذه األسباب ومعقولي ة  شأن  صول ع أدلة مراجعة  ذا الرفض، والس ل االستفسار عن األسباب ال دعت اإلدارة إ 

ري ذات الصلة، بما  ذلك خطر الغش، وع طبيعة وت.٢ و ف ا اطر التحر تب ع رفض اإلدارة من آثار ع تقييم املراجع  م ما ي ومدى إجراءات  توقيتقو
املراجعة األخرى 

ا .٣ مكن االعتماد عل صول ع أدلة مراجعة مالئمة وُ .  تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة مصممة ل

صول ع أدلة مر  مكن ااجعإذا خلص املراجع إ عدم معقولية رفض اإلدارة السماح له بإرسال طلب املصادقة، أو إذا لم يكن املراجع قادرا ع ا ا ة مالئمة وُ العتماد عل
تب ع ذلك من آثار ع رأي املراجعة وكمة وأن يحدد ما ي ن با لف .من خالل إجراءات مراجعة بديلة، فيجب عليه أن يتواصل مع امل

ي أو مفاوضات قائمة مع الطرف املطلوب منه املصادقة، قد ت يل املثال عند وجود نزاع قانو را، ع س ون رفض اإلدارة معقوال وم ا بتأثوقد ي طلب املصادقة  ر نتائج
طر املتمثل  أن اإلدار . وقت غ مناسب ا، نظرا ل ة أسباب الرفض ومدى معقولي تطلب األمر من املراجع البحث عن أدلة مراجعة فيما يتعلق ب ما تو حاول منع ة ر

املراجع من الوصول إ أدلة املراجعة ال قد تكشف غشا أو خطأ
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ناء ):  االختالف(االست

شأة، واملعلومات املقدمة من الطرف القا الت امل ا أو الواردة   ن املعلومات املطلوب املصادقة عل ش إ وجود اختالف ب .صادقةئم باملرد 

ف :التحر

ذا البند أو تص  ون عليه مبلغ  يفه أو عرضه أو اإلفصاح عنه وما يجب أن ي ن مبلغ بند من بنود القوائم املالية أو تص رضه أو يفه أو عاختالف ب
ر املا املنطبق ق خطأ أو غش. اإلفصاح عنه وفقا إلطار التقر فات عن طر شأ التحر مكن أن ت .و

عطي صورة حقيق ا  ة، أو أ ر و وانب ا ل عادل من جميع ا ش انت القوائم املالية معروضة  شأن ما إذا  ادلة، فإن ية وعوعندما يبدي املراجع رأيه 
عد، بحسب حكم املراجع، ض

ُ
يفات أو العرض أو اإلفصاحات ال  ذف والتعديالت  املبالغ أو التص شمل أيضا ا فات  ة لعرض القو التحر ائم رور

عطي القوائم املالية صورة حقيقية وعادلة ة، أو ح  ر و وانب ا ل عادل من جميع ا ش .املالية 

ة َ ُ
فات غ امل :  التحر

ا يح ا خالل املراجعة ولم يتم ت فات قام املراجع بتجميع .تحر
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سية صائص الرئ عدد من ا ارجية  : يجب أن تتم املصادقة ا

 ار أو بإشرافه ق املراجع ا طلب املعلومات عن طر

ل مباشر ش رسل ع عنوان املراجع  ا و ون مكتو .  الرد ي

افية ون إجراء املصادقة من األطراف ذات العالقة فعاال بدرجة  .  الطرف املصادق مستقل عن العميل وعليه لن ي

: كما أن املصادقات نوعان

 ااملصادقة املوجبة .  مع طلب توف معلومات أو تلك ال  تتضمن املعلومات املطلوب الرد عل

 ة  الطلبو طلب أن يرد الطرف القائم باملصادقة ع املراجع فقط  حالة عدم موافقته ع املعلومات املقدماملصادقة السالبة.

أجراء أسا إذا توفر أي مما ي :وال يجوز للمراجع استخدام املصادقات السلبية 

ا ان أن برفض . عند ظن املراجع أن املصادقة قد ال تصل إ العميل أو باإلم

ري مقدر متوسط أو عا ف جو .  عند وجود خطر تحر

ا املراجع علم ع ة أو تتضمن أخطاء و سابات كب ون مجتمع الفحص قليل العدد أو أن أرصدة ا . عندما ي

تم تدعيمه من خالل إجراءات تحقق أساسية أخرى لفحص إقر  ان س ل عام يمكن للمراجع استعمال املصادقة السلبية كدليل إذا ما  ش  ار اإلدارةو
.املرتبط بالبند
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:أنواع املصادقات

ذا النوع يتطلب من املتلقي

)  الطرف املطلوب منه املصادقة(

  الرد مباشرة ع املراجع فقط

حالة عدم موافقته ع 

املعلومات الواردة  طلب 

.املصادقة

مصادقة سلبية

ه ذا النوع يتطلب من املرسل إلي

)  ةالطرف املطلوب منه املصادق(

ا الرد مباشرة ع املراجع، مش

ان موافقا أو غ موافق  ما إذا 

لب، ع املعلومات الواردة  الط

.مع ذكر أسباب عدم املوافقة

مصادقة األرصدة 
ة الصفر

مصادقة ايجابية
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  ذا النوع يتطلب من املتلقي
)  الطرف املطلوب منه املصادقة(

الرد مباشرة ع املراجع من خالل 
 التوقيع ع طلب املصادقة دون 

ا  التحقق من املعلومات الواردة 
حيث يتم إعداد املصادقات 

طلب من  اإليجابية ع بياض و
اص به املتلقي تحديد الرصيد ا
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ارجية : أمثلة ع املصادقات ا

مأة بمصادقات العمالء .١ .رصدة حسابا

م.٢ .كشوف حسابات من املوردين تو املبالغ املستحقة ل

م وقيمة الب.٣ م وتو  شأة مودعة لد ا بحيث تؤكد وجود بضاعة مملوكة للم دمية ال يحتفظ العميل ببضاعته لد شأة ا .  ةضاعمصادقة من امل

أمانة والكمبياالت .٤ ا  تفظ  ندية املفتوحة باسمه واألوراق املالية ا .ةصومااملصادقة البنكية ال تو أرصدة العميل واالعتمادات املس

م.٥ ادة من وكالء البيع تفيد وجود بضاعة لد .ش

ارجية : ظروف تقوض املوثوقية باملصادقة ا

استالم الرد من قبل املراجع بصورة غ مباشرة.

ان مقصودا  البداية .اتضاح أن الرد لم يكن من الطرف القائم باملصادقة الذي 

 ح فيما يخص سالمة الرد ع املصادقة ل صر ش وجود أمر ملفت 
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صول ع انية االعتماد ع أدلة املراجعة ال يتم ا ل مباشر ع معدل الردود ع املصادقة، وع إم ش واجه امللقد يؤثر تصميم طلب املصادقة  ن  ذلكا من الردود، و : راجع حالت

افية عدم تلقي ردود 

كد يجب ع املراجع معاودة إرسال مصادقات مرة أخرى وعندما يتأ
أ إ  تطبيق إجراءات مراجعة بديلة  من عدم وجود ردود ي

صول ع أدلة .إثبات أخرى  ل

افية تلقي ردود 

م مدى الثقة  املصادقات املستلمة، و  من ثم ع املراجع تقو
يحة بحيث يح سبة الردود ونوع البيانات غ ال دد تحديد 

تاجه بناء ع تلك الردود است

عا إجراءات املراجعة: را
ارجية -٢ املصادقة ا

يم القري . أ: حقيبة خاصة رواء إبرا
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  طلب مصادقات للذمم املدينة
السادة  

عد ، تحية طيبة و
 

ة رصيد -مكتب  القري /  بمناسبة قيام مراج حساباتنا السادة  ة ، ير تأييد  ان  ٤٥٠٬٠٠٠حسابكم معنا بقيمة  محاسبون قانونيون بفحص حساباتنا السنو ال   امل ر
خ  و بتار سم  ٣١املعد إلجابتكم كما  م ٢٠٢١د

 
ا رأسا إ عنوان  كن  علما بأن ذلك ال محاسبون قانونيون املو أدناه   أقرب وقت مم -مكتب القري /  ير توقيع قسيمة التأييد أدناه واالدالء بأية اختالفات ان وجدت وارسال

. عد مطالبة بالدفع
   

ام ،،،                                                                                                     وتفضلوا بقبول فائق االح
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

محاسبون قانونيون  -مكتب  القري / إ السادة 
اض ص  دىرمز  ٩٩١١ب . الر ي   ١١٦٧٢ بر و د الك @comAlgari.Rawaبر

 
 يح إن رصيد حسابنا املدين 
ال (....................)  غ ان رصيد حسابنا املدين  يبل ر

............................التوقيع                                                                                                      

عا إجراءات املراجعة: را
ارجية -٢ املصادقة اإليجابية/ املصادقة ا

يم القري . أ: حقيبة خاصة رواء إبرا
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  طلب مصادقات للذمم املدينة
السادة  

عد ، تحية طيبة و
 

ة ، ير تحديد رصيد -مكتب  القري /  بمناسبة قيام مراج حساباتنا السادة  ان املعد محاسبون قانونيون بفحص حساباتنا السنو خ  حسابكم معنا  امل و بتار إلجابتكم كما 
سم  ٣١ م ٢٠٢١د

 
ا رأسا إ عنوان  عد مطالب -مكتب القري /  ير توقيع قسيمة التأييد أدناه وارسال . ة بالدفعمحاسبون قانونيون املو أدناه   أقرب وقت ممكن  علما بأن ذلك ال 

   
ام ،،،                                                                                                     وتفضلوا بقبول فائق االح

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
محاسبون قانونيون  -مكتب  القري / إ السادة 

اض ص  دي   ٩٩١١ب . الر ي   ١١٦٧٢رمز بر و د الك @comAlgari.Rawaبر
 
غ إن رصيد حسابنا املدين  يبل .........................

............................التوقيع                                                                                                      

عا إجراءات املراجعة: را
ارجية -٢ ة/ املصادقة ا املصادقة الصفر

يم القري . أ: حقيبة خاصة رواء إبرا
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  طلب مصادقات للذمم املدينة
السادة  

عد ، تحية طيبة و
 

ة رصيد -مكتب  القري /  بمناسبة قيام مراج حساباتنا السادة  ة ، ير تأييد  ان املعد  ٦٠٬٠٠٠حسابكم معنا بقيمة  محاسبون قانونيون بفحص حساباتنا السنو ال   امل ر
خ  و بتار سم  ٣١إلجابتكم كما  م ٢٠٢١د

 
ا رأسا إ عنوان  يوما  علما بأنه  حال عدم  ١٥محاسبون قانونيون املو أدناه  خالل  -مكتب القري /  ير توقيع قسيمة التأييد أدناه واالدالء بأية اختالفات ان وجدت وارسال

عت مطالبة  ذه املصادقة ال  يحا، نرجو الرد  أقرب وقت ممكن  علما بأن  تم اعتبار الرصيد مطابقا و ددة فس . دفعبالردكم خالل املدة ا
   

ام ،،،                                                                                                     وتفضلوا بقبول فائق االح
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

محاسبون قانونيون  -مكتب  القري / إ السادة 
اض ص  دىرمز  ٩٩١١ب . الر ي   ١١٦٧٢ بر و د الك @comAlgari.Rawaبر

 
ال(.....................)  غ ان رصيد حسابنا املدين  يبل ر

............................التوقيع                                                                                                      

عا إجراءات املراجعة: را
ارجية -٢ املصادقة السلبية/ املصادقة ا

يم القري . أ: حقيبة خاصة رواء إبرا


