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 حقوق التأليف والترجمة
خالقي للمحاسبين المهنيين وغيرها من اإلصدارات إلالدولي للمحاسبين أدلة ومعايير قواعد السلوك ا إلتحادينشر ا

 ويملك حقوق التأليف الخاصة بها.
 

مالية والمدققين والمنظّمين والمحامين الدولي للمحاسبين بأهمية إطالع معّدي ومستخدمي البيانات ال إلتحاديعترف ا
واألكاديميين والطالب والمجموعات األخرى المعنّية في الدول غير الناطقة باللغة اإلنجليزية على المعايير بلغتهم 

 األم، كما أنه يشجع ويسّهل نسخ أو ترجمة ونسخ إصداراته.  
 

سياسة خ إصداراته المحمية بحقوق تأليف في "الدولي للمحاسبين بخصوص ترجمة ونس إلتحادتم تحديد سياسة ا
 إلتحادسياسة نسخ أو ترجمة ونسخ إصدارات ا" و"ترجمة ونسخ المعايير المنشورة من قبل اإلتحاد الدولي للمحاسبين

تصال عبر البريد اإللكتروني: إل". وعلى الجهات الراغبة بنسخ أو ترجمة ونسخ هذا الدليل االدولي للمحاسبين
permissions@ifac.org  .لإلطالع على الشروط واألحكام ذات الصلة  
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 مقدمة 1 

 مقدمة إلى مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين
تقوم وضع المعايير لهيئة مستقلة هو  (IESBA)مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين  إن

 . يينللمحاسبين المهنقواعد السلوك األخالقي صياغة بوضع و 

خدمة المصلحة العامة من خالل في ، العامة بنوده وشروطهكما هو موضح في  ،يتمثل هدف المجلس
هدف المجلس طويل األجل  في حين يتلخصللمحاسبين المهنيين.  الجودةوضع معايير أخالقيات عالية 

ستقاللية إعايير م ذلك بما في ،للمحاسبين المهنيين السلوك األخالقيمعايير بين مقاربة ال في تحقيق
مجموعة مع لمقاربة ا إن تحقيقالصادرة عن المنظمين وواضعي المعايير الوطنية.  والمعايير ،المدقق

المحاسبون المهنيون  يقدمهاتساق الخدمات التي ا  تحسين جودة و يسهم في  يمكن أن فردة من المعاييرنم
 أس المال العالمية. كفاءة أسواق ر ويمكن أن يحّسن كذلك من  في جميع أنحاء العالم

عضو متطوع من جميع أنحاء العالم.  18مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين يضم 
غير أعضاء أو موظفين لدى شركة تدقيق )غير أفراد  1ممارسين و 1من هؤالء األعضاء ويتألف 

توقع منهم أن يعكسوا ي   فرادأ: الجمهور العامعلى األقل ثالثة من غير الممارسين من  ويكونممارسين(. 
على  الدولي للمحاسبين بناءا  تحادإل. يتم تعيين األعضاء من قبل مجلس االمصلحة العامة األكثر شموالا 

الذي  ،بموافقة من مجلس اإلشراف على المصلحة العامة وأيضاا  تحادلجنة الترشيح التابعة لإلتوصيات 
 خالقي الدولية للمحاسبين.ي عنى بمراقبة نشاطات مجلس معايير السلوك األ

تتضمن عملية وضع المعايير من قبل مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين إشراك مجلس 
مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية لستشارية التابعة إلاإلشراف على المصلحة العامة والمجموعة ا

رشاد  حول المصلحة العامة.  بمدخالتات المجلس للمحاسبين من أجل إثراء عملية صياغة معايير وا 

بأسلوب العمل معاييره أن يتمتع بالشفافية في نشاطاته وأن يلتزم  صياغةي طلب من المجلس أثناء 
ذلك  بما في ،جتماعات المجلسإتكون و مجلس اإلشراف على المصلحة العامة.  المعتمد من قبل

أوراق جدول األعمال على الموقع تتوفر و  ور العاممتاحة أمام الجمه، التي ت عقد عن بعدجتماعات إلا
 لمجلس. لاإللكتروني 

 . www.ethicsboard.comيرجى زيارة  ،للمزيد من المعلومات
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  2 اإلتحاد الدولي للمحاسبين دور

 دور اإلتحاد الدولي للمحاسبين
المساهمة في تطوير مؤسسات يسعى اإلتحاد الدولي للمحاسبين إلى خدمة المصلحة العامة من خالل 

قتصاديات قوية ومستدامة. وهو يدعم كال من شفافية ومسائلة ومقارنة التقارير المالية؛ ويساعد  وأسواق وا 
على تطوير مهنة المحاسبة؛ ويسهم في نشر أهمية وقيمة المحاسبين بالنسبة للبنية التحتية المالية في 

 171ما مجموعه  1177لمحاسبين الذي تم تأسيسه في عام مختلف أرجاء العالم. يضم اإلتحاد الدولي ل
مليون محاسب في القطاع العام  2.5دولة ومنطقة، حيث يمثل ما يقارب  131عضواا وزميالا في 

 وميادين التعليم والخدمة الحكومية والصناعة والتجارة. 
 

لحة العامة، في صياغة ويسهم اإلتحاد الدولي للمحاسبين، كجزٍء من تكليفه المتمثل في خدمة المص
عالية الجودة، من خالل دعمه بشكل رئيسي لمجلس  السلوك األخالقي الدوليةوتبني وتطبيق معايير 

دارة السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينمعايير  . ويوفر اإلتحاد الدولي للمحاسبين الموارد البشرية وا 
المتخصص بوضع المعايير، كما يسهل عملية  المرافق ودعم اإلتصاالت والتمويل لهذا المجلس المستقل

 ترشيح واختيار أعضاء هذا المجلس.
 

جدول األعمال الخاص به ويصادق على  السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينمجلس معايير يضع 
إصداراته وفقاا ألسلوب عمله ودون مشاركة اإلتحاد الدولي للمحاسبين. وال يكون بإمكان اإلتحاد الدولي 

سبين أن يؤثر على جداول األعمال أو اإلصدارات المشار إليها. وينشر اإلتحاد الكتب والمعايير للمحا
 واإلصدارات األخرى ويملك حقوق تأليفها. 

 
 بعدة طرق:  السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينمجلس معايير تتم حماية استقاللية 

 ي المصلحة العامة من قبل مجلس اإلشراف الرسمي والمستقل على وضع المعايير وبما يصب ف
لمزيد من المعلومات(، والذي يشتمل  www.ipiob.orgاإلشراف على المصلحة العامة )أنظر 

 على أسلوب عمل صارم ينطوي على مشاورات عامة؛
 اإلختيار من قبل مجلس  الدعوة العامة للترشيح، واإلشراف الرسمي والمستقل على الترشيحات/عملية

 اإلشراف على المصلحة العامة؛
  الشفافية التامة، بخصوص أسلوب عمل وضع المعايير باإلضافة إلى إمكانية وصول الجمهور

العام إلى مواد جدول األعمال واإلجتماعات، إلى جانب نشر أساس اإلستنتاجات مع كل معيار 
 نهائي.

 ن في عملية وضع المعايير؛ ومشاركة المجموعة اإلستشارية والمراقبي 
  اإلشتراط على أعضاء مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية، باإلضافة إلى المؤسسات القائمة على

 الترشيح/التوظيف، اإللتزام بإستقاللية المجلس ونزاهته ومهمته المتمثلة في خدمة المصلحة العامة.
الدولي للمحاسبين على العنوان التالي لإلتحاد ي يرجى زيارة الموقع اإللكترونلمزيد من المعلومات 

www.ifac.org.  

http://www.ipiob.org/
http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/


 

 النطاق 3 

 نطاق هذا الدليل
 4102إصدار عام 

النص الرسمي باإلضافة إلى الدولي للمحاسبيين تحاد إلهذا الدليل معلومات حول دور ا يجمع
 السلوك معاييرمجلس  الصادر عن( واعد السلوكق) قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيينل
 .ليكون بمثابة مرجع مستمر خالقي الدولية للمحاسبينإلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   





 

  4 التغييرات

 4102 عن إصدار المواديرات يتغ
 

 لمحاسبيين المهنيينل قواعد السلوك األخالقي
 .ييندليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنمن  2113 محل إصدارهذا الدليل  يحل

 

 يراتغيالت
 يرات التالية على قواعد السلوك األخالقي.يمن الدليل التغ 2113 إصدار يتضمن

 

 تعريف "أولئك المكلفون بالحوكمة"
ليكون  " أولئك المكلفون بالحوكمة "راجع مجلس معايير السلوك االخالقي الدولية للمحاسبين تعريف 

 " اإلتصال مع أولئك المكلفون بالحوكمة"  261قيق الدولي معيار التدفي  التعريف الوارد مع أكثر توافقاا 
 التأكيد الدولية.و لمجلس معايير التدقيق التابع 

 

 تغييراا  وأجرى 111.25فقرة جديدة  خالقي الدولية للمحاسبين أيضاا ألأضاف مجلس معايير السلوك ا
 لجنة تدقيقك، ةلمنشأابحوكمة ن يأولئك المكلفمن مجموعة فرعية  ه بإمكانأن لبيان 211.28على الفقرة 

 تواصلذا إالحاالت،  تلكمسؤولياتها. في مثل ب ضطالعإلاأن تساعد الهيئة االدارية في  معينة،
تتطلب من قواعد السلوك األخالقي  فإنالمجموعة الفرعية،  تلكمع  الشركةالمحاسب المهني أو 

 ن بالحوكمة هو أيضاا يأولئك المكلف ةكافتحديد ما اذا كان اإلتصال مع  الشركةمهني أو المحاسب ال
 كافي. بشكليتم إعالمهم لضروري 

 

قواعد السلوك األخالقي على رات ذات العالقة يوالتغي " ولئك المكلفون بالحوكمةأل "المنقح  التعريفكون ي
ك لكتروني لمجلس معايير السلو إلرات على الموقع ايتم نشر التغيوقد . 2114يوليو  1في  نافذة المفعول

 .2113خالقي الدولية للمحاسبين في سبتمبر ألا
 

"النشاط المهني" مصطلح على  ءا بنا من قواعد السلوك األخالقي "أ"الجزء  المتطابقة علىالتغيرات 
 ا ف حديثا المعرّ 
 131.1و 121.2)ب( و111.12و 111.1)ج( و111.5 طابقة على الفقراتتيرات ميجراء تغإتم 
التي تمت على يرات ين التغعالناشئ و  ف حديثاا نشاط المهني" المعرّ "المصطلح على  بناءا  131.6و

خالقي ألمجلس معايير السلوك ا التي أصدرهاالمصالح،  تضارب وتتناول قواعد السلوك األخالقي
 .2113الدولية للمحاسبين في مارس 

 

 ، ومسودات العرض  4102 يونيو 21التغييرات على قواعد السلوك الصادرة بعد 
أو مسودات  2114 يونيو 31من المعلومات حول آخر التطورات والبيانات النهائية الصادرة بعد لمزيد 

العرض القائمة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين 
www.ethicsboard.org .
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 تمهيد 7 

 تمهيد
صوودار وفووق سوولطاتهيقوووم مجلووس معووايير السوولوك األخالقووي الدوليووة للمحاسووبين  قواعوود  الخاصووة بصووياغة وا 

جميووع  فوويليووتم اسووتخدامها موون قبوول المحاسووبين المهنيووين  )القواعوود( للمحاسووبين المهنيووين السوولوك األخالقووي
 أنحاء العالم. 

 
أي . وال يجوووز أن تطبووق نسووبين المهنيوويهووذه المتطلبووات األخالقيووة للمحا قواعوود السوولوك األخالقوويوتحوودد 

هووذه ممووا هووو مووذكور فووي  صوورامة أقوولأي شووركة معووايير وال الوودولي للمحاسووبين  تحوواداإل فووي هيئووة عضووو
 أوقووانون بقوووة  القواعوود همعينووة موون هووذ بووأجزاء لتووزاماإلشووركة موون  أوعضووو  ت هيئووةنعووم   إذالكوون  القواعوود.

 .  هذه القواعدمن  األخرى األجزاءبكافة  أن تلتزم يجوزه فإن ما، نظام
 

رشوواداتربمووا يكووون لوودى بعووض المنوواطق متطلبووات   أن وينبغووي. هووذه القواعوودفووي تختلووف عمووا يوورد نصووه  وا 
رشاداتن يلتزموا بمتطلبات أو  ختالفاتإلا تلك في تلك المناطق المحاسبون المهنيون يعي صورامة  أكثور وا 

 النظام.  أوالقانون  ما لم ي حظر عليهم ذلك بقوة
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 011القسم 
  األساسية مبادئالو مقدمة ال

المصولحة العاموة. لوذلك  بموا يصوب فويلعمول ها لمسؤولية اقبول ومهنة المحاسبة هما يميز  إن  111.1
صواحب  أوالفورد  العميول احتياجواتتلبيوة فوي  ال تنحصور فقوطلمهنوي ااسوب مسوؤولية المح فإن

يراعووي هووذه  أنفووي سووبيل المصوولحة العامووة  المحاسووب المهنووي أثنوواء عملووه العموول. يجووب علووى
ألجوزاء معينوة مون هوذه القواعود بموجوب  متثوالوفي حال منع المحاسوب المهنوي مون اإل .القواعد

 لكافة األجزاء األخرى من هذه القواعد. متثاله اإلالقانون أو اللوائح التنظيمية، فعلي
 

 األساسووية المبووادئمنهووا الجووزء )أ( إذ يحوودد . أجووزاءثالثووة  قواعوود السوولوك األخالقووي هووذه تضووم 111.2
يطبقوه المحاسوبون المهنيوون علوى إطار مفواهيم المهنية للمحاسبين المهنيين ويوفر  لألخالقيات

 ما يلي:
 و ؛األساسية لمبادئبا لتزاماإل تهديدات تحديد (أ)

 و ؛أهمية التهديدات التي تم تحديدهاتقييم  (ب)

. مقبوووول مسوووتوىتقليصوووها إلوووى  أو عليهووواللقضووواء  زموووةتطبيوووق اإلجوووراءات الوقائيوووة الال  (ج)
وتعتبوور اإلجووراءات الوقائيووة ضوورورية عنوودما يحوودد المحاسووب المهنووي أن التهديوودات لووم 

قوي ومطلوع أن يسوتنتب، بعود يكوون مون الممكون فيوه لطورف ثالوث منط تصل إلى مستوى
تقيوويم كافووة الحقووائق والظووروف المحووددة المتوووفرة للمحاسووب المهنووي فووي ذلووك الوقووت، أن 

 لم يتم تقويضه.  األساسية بالمبادئ لتزاماإل
 

 يستخدم المحاسب المهني التقدير المهني عند تطبيق إطار المفاهيم هذا.
 

علوى  أمثلوة ويقدمان. معينةفي حاالت  مفاهيمال إطار قينطب)ب( و)ج( كيف ان الجزء يصف  111.3
، كمووا األساسووية بالمبووادئ لتووزاماإلتهديوودات تكووون مناسووبة لمواجهووة  اإلجووراءات الوقائيووة التووي قوود

لمواجهووة  اإلجووراءات الوقائيووة غيوور متوووفرة  فيهووا تكووون التوويحوواالت العلووى  أمثلووة أيضوواا يقوودمان 
 الجوزء. ينطبوق التوي تخلوق هوذه التهديودات قوةالعال أو الظورفينبغوي تجنوب التهديدات وبالتوالي 

)ج( علوى المحاسوبين  الجوزءالقطاع العام. في حوين ينطبوق )ب( على المحاسبين المهنيين في 
)ج(  الجووزء القطوواع العووام. وربمووا يجوود المحاسووبون المهنيووون فووي األعمووالقطوواع المهنيووين فووي 

 ظروفهم المحددة. ل مالئماا 
 

علووووى المحاسووووب المهنووووي أو الشووووركة  ينبغووووي" فووووي هووووذه القواعوووود متطلبوووواا كلمووووة " إسووووتخداميفوووورض   111.4
 سووتثناءمووا لووم يكوون اإل مطلوبوواا  متثووالها. ويكووون اإلإسووتخدامألحكووام محووددة "ينبغووي"  متثووالباإل

 .القواعدبموجب هذه  مسموحاا 
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 األساسيةالمبادئ 
   -التالية: األساسية بالمبادئيلتزم  أنالمحاسب المهني  ينبغي على  111.5

 

 .  جميع العالقات المهنية والتجاريةفي  وصادقاا  أن يكون أميناا  - النزاهة (أ)
 

آلخووورين ل المفووورط توووأثيرال أوالمصوووالح تضوووارب  أوأن ال يسووومح بوووالتحيز  -الموضووووعية (ب)
 .التجارية أواألحكام المهنية لتجاوز 

 

بالمسوتوى ة المهنيووالمهوارات علوى المعرفوة  أن يحوافظ -الالزموة والعناية المهنية الكفاءة (ج)
علووى ة مبنيووة صوواحب العموول خوودمات مهنيووة كفووؤ  أوالعميوول يسووتلم  أن لضوومانالمطلوووب 

 اجتهواديوؤدي مهاموه بكول وأن  واألسواليب اتوالتشوريع التطورات الحالية فوي الممارسوات
 .  المعمول بهالمعايير الفنية والمهنية ل وفقاا  وعناية

 

لعالقووووات المهنيووووة يهووووا نتيجووووة اأن يحتوووورم سوووورية المعلومووووات التووووي يحصوووول عل -السوووورية (د)
 تفوويضدون ثالثوة  ألطورافمن هذه المعلوموات  أي وينبغي أن ال يفصح عنوالتجارية 

. كموا باإلفصوا  عنهوامهنوي  أوقانوني واجب  أوكان هناك حق  إذا إال صحيح ومحدد
 .  الثالثة األطراف أوالمعلومات للمنفعة الشخصية للمحاسب المهني  ت ستخدم أالّ يجب 

 

يسوئ إلوى يتجنب أي عمول و ، الصلةذات  واألنظمةيلتزم بالقوانين  أن  -المهني السلوك ( ـه)
 .  سمعة المهنة

 

   األساسية.  المبادئهذه من  لكل مناقشة أكثر تفصيالا  151 -111ويرد في األقسام 
 

 منهب إطار المفاهيم
تهديودات محوددة  نشووء إلوىتؤدي الظروف التي يعمل المحاسبون المهنيون في ظلهوا  يمكن أن  111.6

 لتووزامعلوى اإلتهديوودات تعريووف كول حالووة تخلوق  ومون غيوور الممكون. األساسووية بالمبوادئ لتوزاملإل
 العمليوواتطبيعووة  فقوود تختلووف ،ذلووكإلووى  إضووافة. المناسووب وتحديوود اإلجووراءبالمبووادئ األساسووية 

 إجوراءات وقائيوةا يتطلوب تطبيوق موم ،مختلفوةتهديودات  بالتوالي ينشأ عون ذلوكقد ومهام العمل و 
تحديوود يتطلووب موون المحاسووب المهنووي  المفوواهيم الووذي إطووارلووذلك، تحوودد هووذه القواعوود مختلفووة. 
إطوار المفواهيم المسواعدة  منهب وفروي، األساسية وتقييمها ومواجهتها بالمبادئ لتزاماإلتهديدات 

يته للعمول بموا فيوه بالمتطلبات األخالقيوة لهوذه القواعود والوفواء بمسوؤول لتزاملإللمحاسب المهني ل
 لتوزاماإلتهديودات ختالفات في الظروف التي تخلوق إلوهي تشمل العديد من االمصلحة العامة. 

بوأن حالوة معنيوة تعتبور مسوموحة إذا  سوتنتاجويمنع المحاسب المهني من اإل األساسيةبالمبادئ 
 .  لم تكن محظورة تحديداا 
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 بنوواءا ويحوودد  األساسووية المبووادئب لتزامبوواإلتعلووق ت اتتهديوودالمهنووي المحاسووب  يلتووزمعنوودما يحوودد   111.7
علووى تقيوويم تلووك التهديوودات أنهووا ليسووت بمسووتوى مقبووول، فعليووه أن يحوودد موودى توووفر اإلجووراءات 
مكانيووة تطبيقهووا للقضوواء علووى التهديوودات أو تقليصووها إلووى مسووتوى مقبووول.  الوقائيووة المالئمووة وا 

موا إذا كوان مون  عتبوارالمهنوي ويأخوذ بعوين اإل وأثناء التحديد، يمارس المحاسب المهني التقدير
ثالووث منطقووي ومطلووع أن يسووتنتب، بعوود تقيوويم كافووة الحقووائق والظووروف المحووددة  الممكوون لطوورف

المتوووفرة للمحاسووب المهنووي فووي ذلووك الوقووت، إمكانيووة القضوواء علووى التهديوودات أو تقليصووها إلووى 
بالمبووادئ األساسووية لووم  لتووزاماإلأن بحيووث  مسووتوى مقبووول موون خووالل تطبيووق اإلجووراءات الوقائيووة

 يتم تقويضه. 
  

بالمبوادئ األساسوية عنودما  لتزامينبغي أن يلتزم المحاسب المهني بتقييم أي تهديودات تتعلوق بواإل 111.8
يعلووم، أو موون المتوقووع علووى نحووو معقووول أن يعلووم، بووالظروف أو العالقووات التووي قوود تقوووض موون 

 .  بالمبادئ األساسية لتزامعملية اإل
 

 تهديود أهميوة تقيويمالعوامول النوعيوة والكميوة عنود  عتباراإل فيالمحاسب المهني  ينبغي أن يأخذ  111.1
 حووواالت ال يمكووون فيهوووا  المحاسوووب المهنوووي. عنووود تطبيوووق إطوووار المفووواهيم، يمكووون أن يواجوووه موووا

أو ألن  جوووداا ن التهديووودات هاموووة ألالقضووواء علوووى التهديووودات أو تقليصوووها إلوووى مسوووتوى مقبوووول 
ى علو ينبغويفوي هوذه الحواالت، ، غيور متووفرة أو ال يمكون تطبيقهوا المناسوبة ات الوقائيوةاإلجراء

متوى سوتقيل ي أو، أو خدموة معوين مهنوي نشاطعن تقديم  يتوقف أويمتنع  أن المحاسب المهني
)فووي  رب العموول أو( القطوواع العووامالمحاسووب المهنووي فووي  )فووي حووال العمليووةموون  ضوورورياا  كووان
 .(األعمال قطاع فيالمحاسب المهني حال 

 

 فوووي حوووال لهوووا متثوووالإليجوووب علوووى المحاسوووب المهنوووي ا أحكامووواا  211و 211 القسووومانحتووووي ي  111.11
ذا و . فووي قواعوود السوولوك األخالقووي يةسووتقاللإلا أحوود أحكووامإنتهوواك  اكتشووف المحاسووب  اكتشووفا 

 وأثوورهاك إلنتهوواهميووة أ  فإنووه يجووب أن يقووّيمقواعوود، أحكووام أخوورى فووي هووذه الالمهنووي إنتهوواك ألي 
 أيوة إجوراءاتالمحاسوب  وينبغي أن يتخوذساسية. لمبادئ األلمتثال إلا على على قدرة المحاسب

أن يحودد  كموا ينبغويإلنتهواك بصوورة مرضوية. امعالجة عواقب لقرب وقت ممكن، أ، في متاحة
الووذين يمكووون أن  أولئووكلوووى إاإلنتهوواك، علوووى سووبيل المثووال،  سووويبلن عوونالمحاسووب مووا اذا كووان 

عالقوة أو سولطة  أو جهة منظمة ذات أو إلى أحد الهيئات األعضاءاإلنتهاك ب واقد تأثر  يكونوا
 رقابة.

 

عندما يواجه المحاسوب المهنوي ظروفوا غيور عاديوة يمكون أن يوؤدي فيهوا تطبيوق متطلوب معوين   111.11
وادر في القواعد إلى نتيجة غير مرضية أو إلى نتيجة ال تصب في المصلحة العاموة، فينصوح 

   ذات العالقة. 1يستشير المحاسب المهني إحدى الهيئات األعضاء أو الجهة التشريعية  أن
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  اإلجراءات الوقائيةالتهديدات و 
وعنوودما ينشووأ عوون  .والعالقووات بسووبب مجموعووة واسووعة موون الظووروفتنشووأ التهديوودات أن يمكوون   111.12

ه علووى انووه يمكوون أن ظوورف أو عالقووة تهديوود مووا، يمكوون أن يقوووض هووذا التهديوود، أن ينظوور إليوو
المحاسووب المهنووي بالمبووادئ األساسووية. ويمكوون أن ينشووأ عوون  ظوورف أو عالقووة  إلتووزاميقوووض، 

بوأكثر مون واحود مون المبوادئ األساسوية.   لتوزامأكثر من تهديد، ويمكن أن يوؤثر التهديود علوى اإل
   -التالية: الفئات واحدة أو أكثر من التهديدات ضمن وتندرج

 

 األخوورىالمصووالح  أوالمصووالح الماليووة تهديوود أن تووؤثر  -خصوويةالمصوولحة الش تهديوود (أ)
   ؛سلوكه أوللمحاسب المهني بشكل غير مالئم على تقدير 

تهديد أن ال يقوم المحاسب المهني بشوكل مالئوم بتقيويم نتوائب  -المراجعة الذاتية تهديد (ب)
أو خدموة منجوزة مون قبول المحاسوب المهنوي أو مون قبول شوخص أو نشاط حكم سابق 

ضوووومن شووووركة المحاسووووب المهنووووي أو المنظمووووة صوووواحبة العموووول، يعتموووود عليهووووا آخوووور 
  توفير الخدمة الحالية؛  أو أداء نشاط حاليمن المحاسب عند تكوين رأيه كجزء 

العميول أو صوواحب يقوووم المحاسوب المهنوي بووالترويب لموقوف تهديود أن  -التأييودتهديود  (ج)
   ؛هنيالمحاسب الم موضوعية أنه يمكن تقويضدرجة  إلى العمل

تجووواه مصووووالح  يصوووبح المحاسوووب المهنوووي أكثووور تعاطفووواا تهديووود أن  -، التووو لف تهديووود (د)
   ؛ وأو طويلة معهم بسبب عالقة وثيقةالعميل أو صاحب العمل أو متقبال لعملهم 

المهنوووي مووون العمووول بموضووووعية بسوووبب منوووع المحاسوووب ي   أن تهديووود -المضوووايقةتهديووود  (  هـ)
ممارسووووة التووووأثير المفوووورط علووووى المحاسووووب متوقعووووة، بمووووا فيهووووا  أوفعليووووة  ضووووغوطات

 المهني.

 

مووون  الفئوواتهووذه  تخلووق أنالظوووروف التووي يمكوون هووذه القواعوود  )ج( موون)ب( و انالجووزء يشوور 
يجوود  وقوود. ، علووى التوووالياألعمووالقطوواع و  القطوواع العوواملمهنيووين فووي اللمحاسووبيين  اتالتهديوود

 .  المحددةظروفهم ل ماا مالئ)ج(  الجزء أيضاا القطاع العام المحاسبون المهنيون في 
 

تعتبووووور اإلجوووووراءات الوقائيوووووة  تصووووورفات أو إجوووووراءات أخووووورى يمكووووون أن تزيووووول أو تقلوووووص مووووون   111.13
   -:فئتين واسعتينضمن  اإلجراءات الوقائيةتقع التهديدات إلى مستوى مقبول.  

 األنظمة؛ و أو اتالتشريع أوالمهنة  تنشأ نتيجةالتي  اإلجراءات الوقائية (أ)
 . في بيئة العمل لوقائيةاإلجراءات ا (ب)

 

 -:األنظمة أوالتشريعات  أوالتي تنشأ نتيجة المهنة  اإلجراءات الوقائيةتتضمن   111.14
 م والتدريب والخبرة لدخول المهنةمتطلبات التعلي  . 
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 متطلبات التطوير المهني المستمر. 

 الشركات. حوكمة أنظمة   

 المعايير المهنية. 

 التنظيمية أوهنية الم والتأديبالمراقبة  إجراءات. 

 أو البالغوات أو القووائم أوللتقوارير  اا رجية من قبل طرف ثالث مخول قانونالمراجعة الخا 
 المحاسب المهني.  يعدهاالمعلومات التي 

 

فوي بيئوة العمول  اإلجوراءات الوقائيوة ،علوى التووالي هوذه القواعود،)ب( و)ج( مون ان يبحث الجزء  111.15
  .  األعمال قطاعوالمحاسبين المهنيين في  القطاع العامين في بالنسبة للمحاسبين المهني

 

 وتشومل. األخالقويمنوع السولوك غيور  أو تحديود إحتماليوةمن  اإلجراءات الوقائيةتزيد بعض  قد  111.16
 أو تهواأنظم أو اتهاتشوريع أومهنوة المحاسوبة  تنشأ نتيجة أنالتي يمكن  اإلجراءات الوقائيةهذه 

   -:العمل ربمن قبل 
 جهووة  أوالمهنووة  أوالعموول  ربدار موون قبوول توو جيووداا  اومعلوون عنهوو ةفعالوو ىشووكاو  أنظمووة

إلووى  نتبوواهإلالفووت الجمهووور موون و العموول  وأصووحابالووزمالء تنظيميووة، األموور الووذي ي مّكوون 
 .  األخالقيغير  أولسلوك غير المهني ا

 األخالقيةالمتطلبات  خروقاتعن بالتبلين  مذكور صراحة واجب  . 
 

 الحتضارب المص
يمكووون أن يواجوووه المحاسوووب المهنوووي تضوووارباا فوووي المصوووالح عنووود القيوووام بنشووواط مهنوووي. يوووؤدي    111.17

تضووارب المصوووالح إلوووى نشووووء تهديوود علوووى الموضووووعية ويمكووون أن يووؤدي إلوووى نشووووء تهديووودات 
 للمبادئ األساسية األخرى. قد تنشأ هذه التهديدات عندما:

 كثر تتعارض ألطرفين أو  محددة ةأليقوم المحاسب المهني بنشاط مهني متعلق بمس
 أو ة؛المسأل بتلكمصالحهم فيما يتعلق 

  الذي ومصالح الطرف  محددة بمسألةلمحاسب المهني فيما يتعلق اتتضارب مصالح
 .ةالمسأل بتلك متعلق نشاط مهني لصالحهلمحاسب المهني ينفذ ا

 

 القطواعللمحاسوبيين المهنيوين فوي لمصوالح ا تضواربقواعد ال ههذمن  "ج"و "ب" الجزءانناقش ي  111.18
 عمال على التوالي.األقطاع العام والمحاسبيين المهنيين في 

 

   األخالقي النزاعل ح
 .  األساسية المبادئفي تطبيق  النزاعطلب من المحاسب المهني حل ي   قد  111.11
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بشوكل  مواإ ،تاليوةال املالعو  يمكن أن تكون، النزاعحل غير رسمية ل أورسمية عند البدء بعملية   111.21
   -عملية الحل:مهمة ل، أخرى أمورمع  أوفردي 

 ؛الصلةالحقائق ذات  
 ؛المعنية األخالقية القضايا 

 ؛قيد الدراسةالمتعلقة بالمسألة  األساسية المبادئ 

 و ؛اإلجراءات الداخلية المقبولة 

   .العمل البديلة إجراءات     (  هـ) 
 

العموووول  إجوووراءالمحاسوووب المهنوووي  ينبغوووي أن يحووودد، بوووارعتاإل فوووي العوامووول الهاموووةوبعووود أخوووذ 
المحاسوب  قود يرغوبدون حول،  المسوألة تذا بقيوا  ممكون. و  إجراءكل  عواقب تقييممع المناسب 
للمسووواعدة فوووي  رب العمووول أو ةضووومن الشووورك آخووورينمناسوووبين  أشوووخاصتشووواور موووع بالالمهنوووي 

   حل.الحصول على 
 

إمكانيوووة المحاسووب المهنوووي  يحوووددداخلهوووا،  أو المؤسسووة موووع نوووزاع تنطووووي المسوووألة علووىعنوودما   111.21
 لجنة التدقيق.  أو اإلدارةمثل مجلس  المؤسسة، في واإلدارة المكلفين بالحوكمةأولئك  إستشارة

 

 أي وتفاصوووويل  جوووووهر القضووووية يقوووووم بتوثيووووق أنربمووووا يكووووون موووون مصوووولحة المحاسووووب المهنووووي   111.22
 .  القضيةوص تلك تخذ بخصت   التي قراراتالو  مناقشات ت عقد

علوى نصويحة  في الحصوولالمحاسب المهني  يفكرقد ، من غير الممكن حل نزاع هامكان  إذا  111.23
. ويسوووتطيع المحاسوووب المستشوووارين القوووانونيين مووون أو ذات العالقوووةمهنيوووة مووون الجهوووة المهنيوووة 

ئ المبوووواد إنتهوووواكدون  األخالقيووووة القضوووواياحووووول  اإلرشوووواداتالحصووووول علووووى  عموموووواا المهنووووي 
إذا تووم مناقشووة المسووائل مووع الجهووة المهنيووة ذات العالقووة علووى أسوواس مجهووول  لسووريةاألساسووية ل

وتختلووف الحوواالت التووي يمكووون أن . أو مووع مستشووار قووانوني بموجووب حمايووة االمتيووواز القووانوني
المحاسوووب قووود يواجوووه علوووى سوووبيل المثوووال. يطلوووب فيهوووا المحاسوووب المهنوووي النصووويحة القانونيوووة. 

المحاسوب المهنوي مسوؤولية  إنتهواكد يوؤدي التبليون عنهوا إلوى والتي قو ما، تيالإحالمهني عملية 
فووي تلووك قانونيووة  إستشووارةعلووى  الحصووول فوويالمحاسووب المهنووي  وقوود يفكوور فووي احتوورام السوورية.

 .  لتحديد ما إذا يوجد متطلب يقضي بالتبلينالحالة 
 

ينبغوووي أن  ذات الصووولة، مكانيووواتاإلجميوووع  سوووتنفاذإبعووود  دون حووول األخالقووويبقوووي الصوووراع  إذا  111.24
 وينبغووي أن النووزاع.المسووألة التووي تخلووق ب يورفض المحاسووب المهنووي، حيووث أمكوون، بقوواءه مرتبطوواا 

ينسووحب موون  أنموون المناسووب  مووا إذا كوواناسووب المهنووي، فووي مثوول هووذه الظووروف، المح يحوودد
التوي يعموول ة المؤسسوو أو الشوركة أو العمليوةيسوتقيل موون  أن أومحوددة، مهمووة  أو العمليوةفريوق 

 .  بها
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 اإلتصال مع أولئك المكلفون بالحوكمة
موووع مراعووواة طبيعوووة و  قواعووود،ال هوووذه ألحكوووام ن بالحوكموووة وفقووواا يعنوود اإلتصوووال موووع أولئوووك المكلفووو  111.25

المحاسوووب  ينبغوووي أن يحووودد ،التوووي ينبغوووي اإلبوووال  عنهووواوالمسوووألة  المحوووددةوأهميوووة الظوووروف 
للتواصول معوه.  ةدارة المنشوأإضومن هيكول ين لمالئما )األشخاص( الشخص الشركةالمهني أو 

ذا و  ن بالحوكمووة، يأولئووك المكلفووموون مووع مجموعووة فرعيووة  الشووركةالمحاسووب المهنووي أو  تواصوولا 
 الشوركةالمحاسوب المهنوي أو فإنه ينبغوي أن يحودد ، (ماسبيل المثال لجنة تدقيق أو فرد )على 
عالمهووم إ يووتم لضووروري  كمووة هووو أيضوواا ن بالحو يذا كووان اإلتصووال مووع جميووع أولئووك المكلفووإمووا 

 بصورة كافية.
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  001القسم 
 النزاهة
فوي  واألمانوة سوتقامةإلبايتصوفوا  أنبوالمحاسبيين المهنيين كافة على  اا إلتزام النزاهة مبدأيفرض   111.1

 ل العادل والصدق. التعام ضمناا  وتعني النزاهة. والتجاريةعالقاتهم المهنية كافة 
 

 أو البالغوووات أو القووووائم أوموووع التقوووارير  عالقوووة بعلوووم منوووه لمحاسوووب المهنووويل يكوووون أال ينبغوووي  111.2
   -هذه المعلومات: أنالمحاسب المهني ، حيث يعتقد األخرى معلوماتال
   ؛بشكل كبير مضللة أوتحتوي على عبارات خاطئة  (أ)
   أوة؛ مسؤولمقدمة بطريقة غير معلومات  أوتحتوي على عبارات  (ب)

 اإلخفووواء أوهوووذا الحوووذف  يكوووونحيوووث التوووي ي طلوووب شوووملها لوموووات معال تخفوووي أوتحوووذف  (ج)
 .  مضلالا 

 إتخوواذعنوودما يصووبح المحاسووب المهنووي موودركا بووأن المحاسووب لووه عالقووة بهووذه المعلومووات، فعلووى المحاسووب 
 إجراءات لقطع عالقته بتلك المعلومات.

 

مسوألة واردة يخوص فيموا  معودالا  تقريوراا  قدم إذا 111.2للفقرة  عتبر المحاسب المهني مخالفاا ال ي    111.3
   .111.2في الفقرة 
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  041القسم 
 الموضوعية 

 
ال يتهوواونوا فووي حكمهووم  أنبووالمحاسووبين المهنيووين  جميووع علووى اا إلتزامووالموضوووعية  مبوودأيفوورض  121.1

 .  آلخرينل غير المفرط تأثيرال أوتضارب المصالح  أو التحيزبسبب  التجاري أوالمهني 
 

 وموون غيوور الممكوونموون موضوووعيته.  قوود تضووعفيتعوورض المحاسووب المهنووي لحوواالت  يمكوون أن  121.2
نشواط مهنوي أو وينبغي على المحاسب المهني عودم تقوديم  الحاالت.ووصف جميع تلك  تحديد
 علوى الحكوم المهنوي للمحاسوب تؤثر بشوكل مفورطأو  إذا كانت العالقة أو الظرف متحيزاا  خدمة

 .  فيما يتعلق بتلك الخدمة
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 021القسم 
  زمةالال  والعنايةالكفاءة المهنية 

المحاسبيين كافة التالية على  اتلتزاماإل زمةالال والعنايةيفرض مبدأ الكفاءة المهنية   131.1
  -المهنيين:
المهنيووووة بالمسووووتوى المطلوووووب لضوووومان حصووووول والمهووووارات المحافظووووة علووووى المعرفووووة  

  ؛ والمهنية الكفؤة على الخدمة أصحاب العمل أوالعمالء 
العمووول بجووود وفوووق المعوووايير الفنيوووة والمهنيوووة المعموووول بهوووا عنووود أداء أنشوووطة مهنيوووة أو  

 .تقديم خدمات مهنية
 

المهنيووة والمهووارات تتطلووب الخدمووة المهنيووة الكفووؤة ممارسووة الحكووم الصووائب فووي تطبيووق المعرفووة   131.2
   -مرحلتين منفصلتين: إلىتلك الخدمة. ويمكن تقسيم الكفاءة المهنية  أداءفي 

  الحصول على الكفاءة المهنية؛ و 
 المحافظة على الكفاءة المهنية.  

 

والتجاريوة الفنيوة للتطوورات المهنيوة  وتفهمواا  مسوتمراا  تتطلب المحافظة علوى الكفواءة المهنيوة وعيواا   131.3
 ي ت مّكونتطوير القودرات التو منالتطور المهني المستمر المحاسب المهني  ويمكن ذات الصلة.
 .  والمحافظة عليها بكفاءة في البيئات المهنية أداء مهامه

 

وفوي الوقوت بعنايوة وشومولية  مهموة موامتطلبوات ل وفقواا لتصورف مسوؤولية ا جتهوادإلوايشمل الكّد   131.4
 المناسب. 

 

 يكوون لودى أولئوك الوذين يعملوون أن لضومانمعقولوة خطووات  المحاسب المهني ينبغي أن يتخذ  131.5
 المناسب.  واإلشرافسلطته بصفة مهنية التدريب  تحت

 

 أوالعموووول  أصووووحاب أوالمحاسووووب المهنووووي العمووووالء  يجووووب أن ي طلووووع، مناسووووباا  وحيثمووووا يكووووون  131.6
علوووى القيوووود المتأصووولة فوووي للمحاسوووب  أو النشووواطات للخووودمات المهنيوووة اآلخووورينالمسوووتخدمين 

   .أو النشاطات الخدمات
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  021القسم 
 السرية 
  -:عن لالمتناعالمحاسبين المهنيين  كافة على اا إلتزامالسرية  مبدأيفرض     141.1

والتووي يووتم الحصووول عليهووا  رب العموول أو الشووركةالكشووف عوون معلومووات سوورية خووارج  (أ)
كوان هنواك  إذا إال، وصوحيح تفوويض محوددالتجاريوة دون  أولعالقات المهنيوة نتيجة ا
  ؛ وبالكشف عنهامهني  أوواجب قانوني  أوحق 

لعالقووووات المهنيووووة انتيجووووة حصووووول عليهووووا المعلومووووات السوووورية التووووي يووووتم ال اسووووتعمال (ب)
 ثالثة.  أطرافمصلحة  أوالتجارية لمصلحتهم الشخصية و 

 

 يقظوووا بالبقوواء اجتماعيووة.بيئووة ذلوووك فووي  بمووايحووافظ المحاسووب المهنووي علوووى السوورية  أن ينبغووي  141.2
أفووووراد العائلووووة  أحوووود أو قريووووب يمووووع شووووريك تجووووار  وتحديووووداالكشووووف غيوووور المقصووووود،  إلمكانيووووة
 .  المقربين أو نالمباشري

 

 أو يفصووح عنهووا عميوولالمعلومووات التووي سوورية علووى  أيضوواا يحووافظ المحاسووب المهنووي  أنيجووب   141.3
 .  محتمل صاحب عمل

 

 أو الشوركةالمحاسب المهني الحاجوة للمحافظوة علوى سورية المعلوموات ضومن  يدرس أن ينبغي  141.4
 .  رب العمل

 

 نلضووومان أن يحتووورم الموظفوووو الخطووووات المعقولوووة جميوووع المحاسوووب المهنوووي أن يتخوووذ  ينبغوووي  141.5
موونهم علووى النصوويحة والمسوواعدة واجووب يووتم الحصووول الووذين  واألشووخاص لسوويطرته الخاضووعون

 المحاسب المهني في المحافظة على السرية. 
 

بين المحاسب المهني والعميل  اتدأ السرية حتى بعد انتهاء العالقبمب لتزاملإلتستمر الحاجة   141.6
 يكون ،على عميل جديد يحصل أو وظيفتهالمحاسب المهني  يغيرصاحب العمل. وعندما  أو

ال  أنعلى المحاسب المهني  لكنه ينبغيسابقة. الخبرة ال ستخدامإلمخوال المحاسب المهني 
مهنية ة عالقة استالمها نتيج أومعلومات سرية تم الحصول عليها  أيةعن  يفصح أويستعمل 

 تجارية.  أو
 

عن اإلفصا  المحاسبيين المهنيين قد ي طلب فيها من  أوفيما يلي الظروف التي ي طلب فيها   141.7
  -:مناسباا ذلك اإلفصا  عندما يكون  أوالمعلومات السرية 

  ؛ صاحب العمل أومن قبل العميل به  القانون ويكون مفوضاا  بقوة باإلفصا سمح ي   (أ)
  -على سبيل المثال:قوة القانون، لوب بمط اإلفصا  (ب)

  أو؛ القانونية اإلجراءات في سياق أخرى أدلة تقديم أوالوثائق  إعداد (1)
  تعديات القانون التي تظهر؛ ولسلطات العامة المختصة عن ل اإلفصا  (2)



قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين لمجلس    
 معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين

 

   21 141القسم 

  -:بقوة القانون عندما ال يكون ذلك ممنوعاا  باإلفصا ،مهني حق  أوهنالك واجب  (ج)
  مهنية؛ هيئة أوعضو  لهيئة الجودة مراجعةب لتزاملإل (1)
   هيئة تنظيمية؛ أوعضو  هيئةتحقيق من قبل  أوالستفسار  لالستجابة (2)

   أو؛ القانونية اإلجراءاتحماية المصالح المهنية للمحاسب المهني في  (3)

 .  األخالقيةبالمعايير الفنية والمتطلبات  لتزاملإل (4)

 

تشمل العوامل الهامة التي ينبغي لومات السرية، المع اإلفصا  عن تحديد ما إذا ينبغيعند   141.8
 -:عتباراإل فيأخذها 

  الثالثووة  األطووراف، بمووا فيهووا األطوورافمصووالح جميووع  كووان موون الممكوون أن تتضوورر إذامووا
 اإلفصووووا  عوووونصوووواحب العموووول علووووى  أوالعميوووول  وافووووق إذا ،مصووووالحها تتووووأثر قوووودالتووووي 

 المعلومات من قبل المحاسب المهني.
   عنوودما الممكوونالحوود  إلووى ومثبتووة معلومووة الصوولةالمعلومووات ذات يووع جمكانووت  إذامووا ،

، مؤكوودةنتووائب غيوور  أوغيوور كاملووة  معلومووات أو مثبتووةحقووائق غيوور  علووى الحووال ينطوووي
 اإلفصا  الواجب إجرائه.نوع  في تحديدالحكم المهني  إستخدامه ينبغي فإن

  إلويهمه وّجوالتوي ت   األطراف كانت وما إذا، التي ت وّجه إليهاجهة الالمتوقعة و  البالغاتنوع 
 هم المستقبلون المناسبون.  البالغات
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  051القسم 
  السلوك المهني

ذات  واألنظمووةعلووى المحاسووبين المهنيووين للتقيوود بووالقوانين  اا إلتزاموويفوورض مبوودأ السوولوك  المهنووي   151.1
المهنوة.  يسيء إلى سومعة قديعرف المحاسب أو ينبغي أن يعرف أنه وتجنب أي عمل  الصلة

بعووود تقيووويم كافوووة الحقوووائق التوووي يعتبرهوووا طووورف ثالوووث عاقووول ومطلوووع،  األعموووالوهوووذا يتضووومن 
شووكل سوولبي علووى بأنهووا تووؤثر  والظووروف المحووددة المتوووفرة للمحاسووب المهنووي فووي ذلووك الوقووت،

 السمعة الجيدة للمهنة. 
 

سوومعة إلووى ن المحاسووبون المهنيووو  ءأن ال يسووي ينبغووي، وأعمووالهم أنفسووهمعنوود تسووويق وتوورويب  151.2
 -ال يقوموا بما يلي: أن وينبغيوصادقين،  أمناءيكونوا  أنيجب بل  المهنة.

المووؤهالت التووي  أو تقووديمها،لخوودمات التووي يمكوونهم حووول اادعوواءات مبووالن فيهووا إبووداء  (أ)
  أو؛ كتسبوهاإالخبرات التي  أو ،يملكونها

 .  اآلخرين ع أعمالم مؤكدةمقارنات غير  أوإشارات مسيئة إبداء  (ب)
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  411القسم 
 مقدمة ال

فوي فوي الجوزء )أ( المنصووص عليوه  المفواهيم إطوارتطبيوق  يوةكيفقواعد الهذا الجزء من  يصف  211.1
 هووذا القسووم وصووفقصوود موون وال ي  العووام.  القطوواعلمحاسووبين المهنيووين فووي احوواالت معينووة علووى 

قود تخلوق أو  والتويفوي القطواع العوام التوي يواجههوا المحاسوب المهنوي والعالقات لظروف كافة ا
فووي القطوواع المحاسووب المهنووي  ي شووجعه فإنوو. لووذلك، األساسووية بالمبووادئ لتووزاملإلتخلووق تهديوودات 

 روف والعالقات. على التنبه إلى هذه الظالعام 
 

نشواط  أومهنوة  أوفوي أي عمول منوه  بعلومٍ في القطواع العوام المحاسب المهني  يشارك أاليجب   211.2
نتيجووة ويتعووارض  سوومعتها الجيوودة أو موضوووعيتها أوالمهنووة  موون نزاهووة قوود ي ضووعف أو ي ضووعف

 .  المبادئ األساسيةلذلك مع 
 

  اإلجراءات الوقائيةالتهديدات و 
 .والعالقووات الظووروفمجموعووة واسووعة موون  بسووبب األساسووية بالمبووادئ لتووزاماإل يتهوودد أنيمكوون   211.3

علوووى موووا إذا كانوووت تنشوووأ فيموووا يتعلوووق بتقوووديم  عتموووادوقووود تختلوووف طبيعوووة وأهميوووة التهديووودات باإل
الخووودمات إلوووى عميووول تووودقيق وموووا إذا كوووان عميووول التووودقيق منشوووأة ذات حصوووص عاموووة أو إلوووى 

 قيق أو إلى عميل ال يطلب خدمة التأكيد.  عميل تأكيد، ال يكون عميل تد
 

 وتقع العديد من التهديدات ضمن الفئات التالية
   ؛الشخصية ةحالمصل (أ)
 ؛المراجعة الذاتية (ب)

 ؛التأييد (ج)

 ؛ والت لف (د)

 .المضايقة(  هـ) 
 

   دات.هذه التهديويناقش الجزء )أ( من هذه القواعد 
 

لمحاسب على ا الشخصيةات المصلحة تخلق تهديدقد على الظروف التي  األمثلةتشمل   211.4
  -:العام القطاعالمهني في 

  التأكيد مع عميل مباشر بشكلٍ عضو في فريق التأكيد له مصلحة مالية. 
  ما من عميل األتعاب اإلجماليةغير مناسب على  إعتمادشركة لها.   

  تأكيدعالقة تجارية وطيدة مع عميل عضو في فريق التأكيد له. 

  مهم عميلفقدان  إمكانية ق حولالقلشركة يساورها . 
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  التدقيق عميل معتوظيف عضو في فريق التدقيق يدخل في مفاوضات.   

  بعملية تأكيد. المتعلقة تكاليف مشروطةشركة تدخل في ترتيب   

  عنوود تقيوويم نتووائب الخدمووة المهنيووة السووابقة المقدمووة  محاسووب مهنووي يكتشووف خطووأ جوهريوواا
    ني.من قبل عضو في شركة المحاسب المه

 

محاسووب المهنووي فووي لتخلووق تهديوودات المراجعووة الذاتيووة لقوود علووى الظووروف التووي  األمثلووةتشوومل   211.5
 -:القطاع العام

  هاتنفيذ أو هاالمالية تصميم األنظمة تشغيلشركة تصدر تقرير تأكيد حول فاعلية  . 

 عمليوووةلوضوووع السوووجالت موضووووع  المسوووتخدمة األصوووليةالبيانوووات  إعووودادشوووركة تقووووم ب 
 .  تأكيدال

  ذلوووك دى لووو مسوووؤوالا  أو موووديراا  ،موووؤخراا  أصوووبحقووود  أنوووه أوالتأكيووود، عضوووو فريوووق أن يكوووون
 العميل. 

  ،فووي ، مون قبول العميول موؤخراا أنوه قود توم توظيفوه  أوأن يوتم توظيوف عضوو فريوق التأكيود
 .  العمليةهام على موضوع  تأثير لممارسة ما منصب

 موضوووع معلومووات شووكل مباشوور علووى ؤثر بتووالتأكيوود عميوول الشووركة التووي تووؤدي خدمووة ل
 .  عملية التأكيد

 

للمحاسوووب المهنووي فوووي القطووواع  التأييوودتخلووق تهديووودات قووود الظوووروف التووي  علووى األمثلوووةتشوومل   211.6
 -:العام
  عميل تدقيق.في  األسهمتروج الشركة التي   
  دعووواوى فوووي معوووين  تووودقيقكمحوووام بالنيابوووة عووون عميووول المحاسوووب المهنوووي الوووذي يعمووول

 ثالثة.  أطرافمع  النزاعات وأ المقاضاة

 

للمحاسووب المهنووي فووي القطوواع  التوو لفتخلووق تهديوودات  قوود علووى الظووروف التووي األمثلووةتشوومل   211.7
 -:العام
  أو مووديراا  عضووو يعموول مباشوورة مووع أوقريبووة عالقووة عائليووة  ذو العمليووةعضووو موون فريووق 

 لدى العميل.  مسؤوالا 

 لودى  موظفواا عضو يعمل مباشرة مع  أوة عضو من فريق العملية ذو عالقة عائلية قريب
 .يخوله بممارسة تأثير هام على موضوع العملية اا منصب يشغلالعميل 

  بوووذل توووأثير هوووام علوووى منصوووب يخولوووه بموظوووف فوووي  أولووودى العميووول  مسوووؤول أومووودير
 كشريك في العملية. مؤخراا عمل  العملية موضوع

  القيمووة  مووا لووم تكوون، مووا ميوولالمعاملووة التفضوويلية موون ع أوالهوودايا محاسووب مهنووي يقبوول
 .  أو ليس لها عواقب أهميةليست ذات 
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  التأكيدمع عميل  ة األمدطويل إرتباطعالقة له موظف رئيسي  . 
 

للمحاسوووب المهنوووي فوووي القطووواع  المضوووايقةتخلوووق تهديووودات  قووود علوووى الظوووروف التوووي األمثلوووةتشووومل   211.8
 -:العام
  ن.عملية لعميل معي من أوبالطرد  هاتهديدشركة يتم  

  تأكيوود المخطووط لووه إلووى ال تقووديم خدمووة نووه لوون يموونح عقوود عوودمأعميوول توودقيق يشووير إلووى
ستمرت الشركة في عودم الموافقوة علوى المعاملوة المحاسوبية للعميول لمعاملوة الشركة إذا إ

 معينة.
  من قبل العميل. بالمقاضاةشركة يتم تهديدها   

  بهوووودف غيووور مالئوووم بشووووكل العمووول المنجوووز نطوووواق لتخفيوووفعليهوووا الضووووغط شوووركة يوووتم 
 .  تخفيض األتعاب

 الووذي يشووعر بالضووغط للموافقووة علووى حكووم موظووف لوودى العميوول الن  المحاسووب المهنووي
 كبر حول القضية المطروحة.أن الموظف يتمتع بخبرة ألالموظف 

  المحاسب المهني الذي يبلغه شريك ما في الشوركة بعود حودوث التورويب المخطوط لوه موا
 املة المحاسبية غير المالئمة لعميل التدقيق.لم يوافق المحاسب على المع

 

تقوووع اإلجوووراءات الوقائيوووة التوووي يمكووون أن تقضوووي علوووى التهديووودات أو تقلصوووها إلوووى مسوووتوى مقبوووول   211.1
  -ضمن فئتين واسعتين:

 اإلجراءات الوقائية التي تنشأ نتيجة المهنة أو التشريعات أو األنظمة؛ و (أ)
  اإلجراءات الوقائية في بيئة العمل.  (ب)

 
من الجزء )أ( مون هوذه القواعود أمثلوة علوى اإلجوراءات الوقائيوة التوي تنشوأ  111.14وتصف الفقرة 

 نتيجة المهنة أو التشريعات أو األنظمة.  
 

يمارس المحاسب المهني في القطاع العام تقديره لتحديد أفضل طريقة للتعامل مع التهديدات التوي   211.11
ل تطبيووق اإلجووراءات الوقائيووة للقضوواء علووى التهديوودات أو موون خووال ليسووت بمسووتوى مقبووول، سووواءا 

تقليصها إلى مستوى مقبول أو خالل إنهاء أو رفض العمليوة المعنيوة. وعنود ممارسوة هوذا التقودير، 
مووا إذا كووان موون الممكوون لطوورف ثالووث منطقووي  عتبوواراإليفكوور المحاسووب المهنووي فووي القطوواع العووام 

قائق والظروف المحددة المتووفرة للمحاسوب المهنوي فوي ذلوك ومطلع أن يستنتب، بعد تقييم كافة الح
الوقووووت، إمكانيووووة القضوووواء علووووى التهديوووودات أو تقليصووووها إلووووى مسووووتوى مقبووووول موووون خووووالل تطبيووووق 

بالمبوووادئ األساسوووية لوووم يوووتم تقويضوووه. ويتوووأثر هوووذا التفكيووور  لتوووزاماإلجوووراءات الوقائيوووة بحيوووث أن اإل
 ية وهيكل الشركة. بمسائل مثل أهمية التهديدات وطبيعة العمل

 

 وتشملالظروف.  اختالفمع في بيئة العمل  وتختلف اإلجراءات الوقائية ذات الصلة 211.11
على نطاق الشركة واإلجراءات الوقائية اإلجراءات الوقائية في بيئة العمل اإلجراءات الوقائية 

 . الخاصة بالعملية
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   -التالية: األمورفي بيئة العمل  نطاق الشركةعلى  اإلجراءات الوقائيةاألمثلة على تشمل    211.12
  األساسية بالمبادئ لتزاماإل أهميةالتي تركز على  الشركةقيادة  . 
  بمووا يصوووب فوووي  التأكيووودفريوووق  أعضوواء يتصووورف بووأن توجووود توقعووواا التووي  الشوووركةقيووادة

 .المصلحة العامة

  جراءاتو سياسات  .  جودة العملياتتنفيذ ومراقبة ل ا 

  األساسوية بالمبوادئ لتوزاماإلتحديود تهديودات الحاجوة إلوى  يخوص فيمواموثقة سياسات ،
 أوالتهديودات  للقضواء علوى  اإلجوراءات الوقائيوة وتطبيوقهذه التهديودات  أهميةوتقييم 
، اإلجوراءات الوقائيوة غيور المتووفرة أو مالئماا مستوى مقبول، أو إذا كان  إلى تقليصها

 ية ذات العالقة.التي ال يمكن تطبيقها، إلغاء أو رفض العمل

  جراءاتو سياسات  .  األساسية بالمبادئ لتزاماإلموثقة تتطلب داخلية  ا 

  جراءاتو سياسات  أعضواء أو الشوركةالعالقوات بوين  أوالمصوالح  ست مّكن مون تحديود ا 
 والعمالء.  العملياتق فر 

  جووراءاتو سياسووات ن لووزم األموور،لمراقبووة ا  المسووتلمة  اإليووراداتعلووى  عتموواداإل إدارة ، وا 
 ن عميل واحد. م

 لتوووووفير  منفصوووولة إعووووداد تقوووواريربخطوووووط يووووات شووووركاء مختلفووووين وفوووورق عمل إسووووتخدام
 .التأكيدلعميل  متعلقة بالتأكيدخدمات غير 

 جراءات  التوأثيرمون  يوةفريوق العمل أعضواءالذين هم ليسوا مون  األفرادلمنع  سياسات وا 
 .  نتيجة العمليةمناسب على بشكل غير 

  جراءاتسياسات  إبال تطورأ أي تغيورات  ، بموا فوي ذلوكفي الوقوت المناسوب الشركة وا 
والتدريب والتعلويم المناسوب علوى هوذه  ،جميع الشركاء والموظفين المهنيين إلىعليها، 

 .  واإلجراءاتالسياسات 

 لنظوووام  المرضوووي األداءعووون مراقبوووة  مسوووؤوالا العليوووا ليكوووون  اإلدارةعضوووو مووون  تحديووود
 .  الشركةفي  الجودةمراقبة 

 ذات  والمنشوووو ت التأكيوووودعمووووالء  لوووودىلمشووووورة للشووووركاء والموووووظفين المهنيووووين تقووووديم ا
  الذين يجب أن يكونوا مستقلين عنهم. العالقة 

 واإلجراءاتبالسياسات  لتزاماإل لتعزيز انضباط آلية  . 

  جووراءاتسياسووات أيووة مسووألة إلووى  إيصووالموون الموووظفين وتمكووين منشووورة لتشووجيع  وا 
 .  التي تهمهم األساسية بالمبادئ لتزامباإلتتعلق  الشركةلمستويات العليا في ا
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   -:ما يليفي بيئة العمل  اإلجراءات الوقائية الخاصة بالعمليةاألمثلة على تشمل   211.13
 بمراجعوة التأكيود تقوديم خدموة في عملية عودم مشاركاا محاسب مهني، لم يكن  أن يقوم 

 .  حيثما يلزم ستشارةاإلتقديم  لذلك خالفاا  أوالتأكيد  تقديم خدمة عدمعمل 

  فوي فريوق التأكيود بمراجعوة العمول المنجوز أو  عضوواا أن يقوم محاسوب مهنوي، لوم يكون
 حيثما يلزم. ستشارةلذلك تقديم اإل خالفاا 

  هيئووة تنظيميووة مهنيووة  أومسووتقلين  موودراءثالووث مسووتقل، مثوول لجنووة  طوورفالتشوواور مووع
 .  آخرمحاسب مهني  أو

  العميل.  بتنفيذ مبادئ حوكمة ئك المكلفونأول مع األخالقية القضايابحث 

  عوون طبيعووة الخوودمات المقدمووة العميوول بتنفيووذ مبووادئ حوكمووة  ألولئووك المكلفووينالكشووف
 .  المحّملةالرسوم  ومقدار

 يةجزء من العمل إنجاز إعادة أو نجازإل أخرى شركة إشراك  . 

 لرئيسيا التأكيدموظفي فريق  تناوب  . 

 

عتمووادو   211.14 علووى  أيضوواا  قووادراا  القطوواع العوواميكووون المحاسووب المهنووي فووي  قوود، العمليووة علووى طبيعووة اا ا 
 عتمواداإلمون غيور الممكون  إال أنوه. بتنفيوذها العميل قامالتي  اإلجراءات الوقائيةعلى  عتماداإل

 مستوى مقبول.  إلىالتهديدات  لتقليص اإلجراءات الوقائية تلكفقط على 
 

جراءات أنظمةضمن  ءات الوقائيةاإلجرااألمثلة على  تشملقد   211.15    -العميل ما يلي: وا 
 للمصوادقة أو الموافقوة علوى تعيوين شوركة  اإلدارة مون غيور أشخاصواا عميل ال أن يطلب

 .  عملية معينة نجازما إل
 القوووورارات  تخوووواذإلقدميوووة واألالخبوووورة أكفوووواء مووون ذوي ن أن يكوووون لوووودى العميووول موووووظفي

 .  اإلدارية

 عمليوات ال إيكوالالموضووعية فوي  ختيواراتاإلليوة تضومن داخ إجوراءاتالعميول  أن ينفذ
 .  متعلقة بالتأكيدالغير 

  المناسووب  اإلشوورافيوووفر  خوواص بحسوون أداء الشووركاتلوودى العميوول هيكوول أن يكووون
 .  الشركةبخصوص خدمات  تتصاالواإل



 قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين لمجلس 
 معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين

   28 211القسم 

 401القسم 
 التعيين المهني 

 قبول العميل 
اسب المهنوي فوي القطواع العوام أن يودرس موا إذا قبل قبول عالقة عميل جديد، يجب على المح  211.1

بالمبوووادئ األساسوووية. ويمكوون أن تنشوووأ التهديووودات  لتووزامكووان هوووذا القبووول يخلوووق أي تهديووودات لإل
المحتملوووة علوووى النزاهوووة أو السووولوك المهنوووي، علوووى سوووبيل المثوووال، نتيجوووة قضوووايا مشوووكوك فيهوووا 

 مرتبطة بالعميل )مالكيه أو إدارته أو أنشطته(.
 

لموووت، يمكوون أن تهووودد اإل  211.2 بالمبووادئ األساسوووية، توووورط  لتوووزاموتشوومل قضوووايا العمووالء التوووي، إن ع 
العميوول فووي نشوواطات غيوور قانونيووة )مثوول غسوويل األموووال( أو عوودم األمانووة أو ممارسووات إعووداد 

 التقارير المالية المشكوك فيها.
 

أيوة تهديودات وتطبيوق اإلجوراءات ينبغي أن يقوم محاسب مهنوي فوي القطواع العوام بتقيويم أهميوة   211.3
 الوقائية عند الضرورة من أجل إلغائها أو تقليصها إلى مستوى مقبول.

 

 تشمل األمثلة على اإلجراءات الوقائية:

  الحصوووول علوووى المعرفوووة وفهوووم العميووول ومالكيوووه ومدرائوووه وأولئوووك المسوووؤولين عووون إدارتوووه
 ؛ ووأنشطته التجارية

   سات حسن أداء الشركات أو أنظمة الرقابة الداخلية.العميل بتحسين ممار  إلتزامضمان 
 

عندما ال يكون من الممكن تقليص التهديودات إلوى مسوتوى مقبوول، فإنوه يتعوين علوى المحاسوب   211.4
 المهني في القطاع العام أن يمتنع عن الدخول في عالقة مع العميل.

 

عة قرارات القبول بشكل دوري فيموا من المفضل أن يقوم محاسب مهني في القطاع العام بمراج  211.5
 يخص عمليات العميل المتكررة

 

 قبول العملية
ا علووى المحاسوووب المهنووي فوووي إلتزاموووتفوورض المبووادئ األساسوووية للكفوواءة المهنيوووة والجهوود الووالزم   211.6

القطاع العام بتوفير تلك الخدمات فقط التي يكون مؤهال ألدائهوا. وقبول أن يقبول عمليوة محوددة 
ينبغوووي أن يووودرس المحاسوووب المهنوووي فوووي القطووواع العوووام موووا إذا كوووان القبوووول يخلوووق أي للعميووول، 

بالمبادئ األساسية. على سبيل المثال، ينشأ تهديود المصولحة الشخصوية علوى  لتزامتهديدات لإل
الكفاءة المهنية والعناية الالزمة إذا لم يكن فريق العمل يتمتع، أو ال يمكنوه اكتسواب، الكفواءات 

 نفيذ العملية بشكل صحيح. الالزمة لت
 

ينبغووي علووى المحاسووب المهنووي فووي القطوواع العووام أن ي قووّيم أهميووة التهديوودات ويطبووق اإلجووراءات   211.7
الوقائيووة، عنوود الضوورورة، إللغائهووا أو تقليصووها إلووى مسووتوى مقبووول، وتشوومل األمثلووة علووى هووذه 

   -اإلجراءات الوقائية ما يلي:
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 العميووول، وتعقيووود عملياتوووه، والمتطلبوووات المحوووددة  كتسووواب فهوووم مناسوووب لطبيعوووة أعموووالإ
 ؛هإنجاز للعملية وهدفها، وطبيعة ونطاق العمل الواجب 

 ؛الحصول على المعرفة حول الصناعات أو المواضيع ذات الصلة 

 أو الحصووول علووى الخبوورة فيمووا يخووص المتطلبووات التنظيميووة أو متطلبووات إعووداد  إمووتالك
 ؛التقارير ذات الصلة

 ؛من الموظفين ذوي الكفاءات الالزمة تعيين عدد كاف  

 ؛بالخبراء متى لزم األمر ستعانةاإل 

 ؛ أوعلى إطار زمني واقعي ألداء العملية تفاقاإل 

 جراءات مراقبة الجوودة المصوممة لتووفير تأكيود معقوول بأنوه يوتم قبوول  لتزاماإل بسياسات وا 
 ها بكفاءة. إنجاز عمليات محددة فقط عندما يكون من الممكن 

 

علووى مشووورة أو عموول خبيوور معووين،  عتمووادعنوودما ينوووي المحاسووب المهنووي فووي القطوواع العووام اإل  211.8
 عتبووارمبوورراا. وتشوومل العواموول التووي تأخووذ فووي اإل عتمووادينبغووي عليووه تحديوود مووا إذا كووان ذلووك اإل

السومعة والخبورة والمووارد المتووفرة والمعوايير المهنيوة واألخالقيوة المعموول بهوا. ويمكون الحصووول 
 اآلخرين.  إستشارةعلى هذه المعلومات من عالقة مسبقة مع الخبير أو من 

 

 التغيرات في التعيين المهني
يجووب أن يحوودد المحاسووب المهنووي فووي القطوواع العووام الووذي ي طلووب منووه أن يحوول محوول محاسووب    211.1 

ب مهني آخر في القطاع العام، أو من ينظر فوي تقوديم عورض لعمليوة يحوتفظ بهوا حاليواا محاسو
مهني آخر في القطاع العام، ما إذا كانت هناك أسباب، مهنية أو غير ذلوك، تمنعوه مون قبوول 

بالمبووووادئ األساسووووية، ال يمكوووون إلغائووووه أو  لتووووزاملإل العمليووووة مثوووول الظووووروف التووووي تخلووووق تهديووووداا 
تقليصه إلى مستوى مقبول من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية. علوى سوبيل المثوال، قود يكوون 

ديد للكفاءة المهنية والعناية الالزمة إذا َقِبل المحاسب المهني في القطاع العوام العمليوة هناك ته
 قبل معرفة جميع الحقائق ذات العالقة.

 

علوى طبيعوة  عتموادينبغي أن يقّيم المحاسب المهني في القطاع العام أهمية أية تهديودات. وباإل  211.11
ع المحاسووووب الحوووالي لتحديووود الحقوووائق والظووووروف  مباشوووراا موووإتصووواالا العمليوووة، قووود يتطلوووب هووووذا 

المتعلقة بالتغير المقتر  بحيث يتمكن المحاسب المهني في القطواع العوام أن يقورر موا إذا كوان 
موووون المناسووووب أن يقبوووول العمليووووة. علووووى سووووبيل المثووووال، قوووود ال تعكووووس األسووووباب الظوووواهرة وراء 
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الفووات مووع المحاسووب الحووالي والتووي ختإالتغيوور فووي التعيووين الحقووائق بشووكل تووام. وقوود تشووير إلووى 
 ربما تؤثر على قرار قبول التعيين. 

 

أو تقليصوووها إلوووى تهديووودات تطبوووق اإلجوووراءات الوقائيوووة، عنووود الضووورورة،  مووون أجووول إلغووواء أيوووة   211.11
   -تشمل األمثلة على هذه اإلجراءات الوقائية ما يلي: مستوى مقبول.

 ذكر فوووي العطووواء، قبووول أن يوووتم قبوووول عنووود الووورّد علوووى مطالوووب تقوووديم العطووواءات، أن ي ووو
العمليووة، بأنووه سووي طلب اإلتصووال مووع المحاسووب الحووالي بحيووث يمكوون اإلسووتعالم عمووا إذا 

 كان هناك أسباب مهنية أو غير ذلك وراء عدم قبول التعيين؛ 

  الطلووب موون المحاسووب الحووالي توووفير المعلومووات المعروفووة حووول أيووة حقووائق أو ظووروف
بوووورأي المحاسووووب الحووووالي، إلووووى معرفتهووووا قبوووول تقريوووور قبووووول يحتوووواج المحاسووووب المقتوووور ، 

 العملية؛  أو

 .الحصول على المعلومات الضرورية من مصادر أخرى 
 

عندما ال يمكن إلغواء التهديودات أو تقليصوها إلوى مسوتوى مقبوول مون خوالل تطبيوق اإلجوراءات 
لعمليوووة إال إذا الوقائيوووة، فإنوووه يتوجوووب علوووى المحاسوووب المهنوووي فوووي القطووواع العوووام أن ال يقبووول ا

 كانت هناك قناعة بحقائق ضرورية عن طريق وسائل أخرى. 
 

قووود ي طلوووب مووون المحاسوووب المهنوووي فوووي القطووواع العوووام أن يقووووم بعمووول مكمووول أو إضوووافي لعمووول   211.12
المحاسب الحالي. وربما تؤدي هذه الظروف إلى نشووء تهديودات محتملوة علوى الكفواءة المهنيوة 

ى سوبيل المثوال عون قلوة المعلوموات أو المعلوموات غيور الكاملوة. ويوتم والعناية الالزمة تنتب علو
تقيووويم أهميووووة أيووووة تهديووودات وتطبيووووق اإلجووووراءات الوقائيووووة عنووود الضوووورورة إللغوووواء التهديوووودات أو 
تقليصها إلى مستوى مقبول. ومون األمثلوة علوى اإلجوراءات الوقائيوة ضود هوذه التهديودات إبوال  

، موا يتويح للمحاسوب الحوالي فرصوة تووفير أي معلوموات ذات المحاسب الحوالي بالعمول المقتور 
 العمل بالشكل الصحيح.  نجازصلة الزمة إل

 

لووووذلك المحاسوووب المهنووووي أو  يلتوووزم المحاسوووب الحووووالي بالسووورية. ويعتموووود موووا إذا كووووان مسوووموحاا   211.13
 منه مناقشة عالقات عميل ما مع محاسب مقتر  على طبيعة العملية وعلى: مطلوباا 

 ا تم الحصول على إذن العميل للقيام بذلك؛ أو ما إذ (أ)

 وفقواا المتطلبات القانونية واألخالقية المتعلقوة بهوذا التواصول أو اإلفصوا ، والتوي تختلوف  (ب)
 .ختصاصلنطاق اإل

 

في الجزء أ من هوذه القواعود الظوروف التوي يطلوب أو يمكون أن يطلوب فيهوا  141ويحدد القسم 
 خالفوواا علومووات السوورية أو التووي يكووون فيهووا اإلفصووا  موون المحاسووب المهنووي اإلفصووا  عوون الم

 لذلك مناسبا. 
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إلووى إذن العميوول، وموون المفضوول أن يكووون  عموموواا يحتوواج المحاسووب المهنووي فووي القطوواع العووام   211.14
خطيووووا، لفووووتح بوووواب النقوووواش مووووع المحاسووووب الحووووالي. وعنوووود الحصووووول علووووى ذلووووك اإلذن، يلتووووزم 

وغيرها ذات العالقة التي تحكم هذه الطلبوات. وعنود تووفير  المحاسب الحالي باألنظمة القانونية
ذا كووان المحاسووب المقتوور   المحاسووب الحووالي للمعلومووات، فينبغووي توفيرهووا بصوودق ووضووو . وا 

الخطووات المناسوبة للحصوول علوى  إتخاذغير قادر على التواصل مع المحاسب الحالي، فعليه 
موون أطووراف  سووتعالمل أخوورى مثوول، اإلالمعلومووات حووول أي تهديوودات محتملووة موون خووالل وسووائ

 واإلدارة لدى العميل. المكلفين بالحوكمةثالثة أو التحقيق في خلفية اإلدارة العليا أو أولئك 
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 441القسم 
 المصالح تضارب
يمكن أن يواجه المحاسب المهني في القطاع العام تضارباا في المصالح عند أداء خدمة مهنية   221.1

نشوء تهديد على الموضوعية ويمكن أن يؤدي إلى نشوء تهديدات  ضارب إلىهذا التما. يؤدي 
 على المبادئ األساسية األخرى. وقد تنشأ مثل هذه التهديدات عندما:

 إلثنين أو أكثر من العمالء محددة ةالمحاسب المهني خدمة مهنية متعلقة بمسأل يقدم 
 أو بتلك المسألة؛مصالحهم المتعلقة  تتضاربالذين 

 يقدمومصالح العميل الذي  محددة ةبمسأل والمتعلقةلمحاسب المهني ارض مصالح تتعا 
 .المسألةخدمة مهنية متعلقة بتلك لصالحه المحاسب المهني 

 
إلى إضعاف الحكم المهني المصالح  بأن يؤدي تضاربيجب أن ال يسمح المحاسب المهني 

 أو التجاري.
 

 يضاا أ األساسيموضوعية ال لمبدأمتثال إليتطلب ا ،خدمة تأكيدهي عندما تكون الخدمة المهنية 
 .حسبما يكون مناسباا  211أو  211 للقسم وفقاا  التأكيدعمالء عن  المحاسب مستقالا كون يأن 
 

 :ما يليالمصالح  تضارب الحاالت التي قد ينشأ فيهامثلة على تشمل األ 221.2
 اب عميل تدقيق إلكتس يسعى لى عميلإ بخصوص معاملة ماة يستشار إخدمة  تقديم

التي يمكن و التدقيق  خالل إجراءحصلت على معلومات سرية  قدالشركة  وكانتللشركة، 
 أن تكون ذات عالقة بالمعاملة.

  أنه من حيث  ،كتساب نفس الشركةإليتنافسان  هفي الوقت نفس لعميلين إثنينتقديم مشورة
 اف.طر ألل التنافسيةمواقف الالمشورة ذات عالقة ب أن تكون الممكن

 بنفس المعاملة. والمتعلقةالبائع والمشتري  من الخدمات لكل تقديم 
  باألصول. ومتعلقةإعداد تقييمات لألصول الخاصة بطرفين بينهما خصومة 
 اتإجراء خالل مثالا ، بخصوص نفس المسألة قانوني نزاع بينهما إثنين تمثيل عميلين 

  ما؛ الطالق أو فسخ شراكة
 تفاقية إالمستحقة بموجب  نتفاعإلما بخصوص حقوق اص كيد لمرخأتقرير الت تقديم

المشورة للمرخص له بشأن صحة المبالن واجبة  الذي ت قدم فيهترخيص في نفس الوقت 
 الدفع.

 مصلحة مالية مثالا ، يكون فيها مؤسسة أعمالستثمار في لإل ما تقديم المشورة لعميل 
 العام. القطاعزوجة المحاسب المهني في ل
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 مشروع مشترك أو  بينما يوجدالتنافسي  هموقف ما بشأنستراتيجية لعميل إلرة االمشو  تقديم
 مصلحة مشابهة مع منافس رئيسي للعميل.

  مهتمة  يضاا أالشركة  تكون ستمالك مؤسسة أعمالإما بشأن تقديم المشورة لعميل
 .ستمالكهاإب

  ة حقوق تفاقيإيوجد شراء منتب أو خدمة في حين  ما بخصوصتقديم المشورة لعميل
 .لذلك المنتب أو الخدمةعمولة مع واحد من البائعين المحتملين أو  نتفاعإ

 
المصالح في تضارب  تؤدي إلى نشوءوتقييم المصالح والعالقات التي يمكن أن  تحديدعند  221.3

لى إساسية إللمبادئ المتثال لإل ي تهديدأ تقليصأو  إلزالةتنفيذ اإلجراءات الوقائية عند و 
 ممارسةالعام  القطاععلى المحاسب المهني في  فإنه يتعين ،عند الضرورة ولمستوى مقب

مع األخذ  في ذلك الوقتله المتاحة  الخاصة الحقائق والظروف بعد تقييم كافةالحكم المهني 
بأن ستنتب يمن المحتمل أن و ، لعومطّ  معقولطرف ثالث  هناك كانما ذا إعتبار إلا بعين

 .لم يتأثر سلباا  ةساسيلمبادئ األل متثالإلا
 

عند  األساسيالسرية  لمبدأ متنبهاا  أن يبقى يتعين على المحاسب المهني في القطاع العام 221.4
فصاحات أو مشاركة المعلومات ضمن إ إجراءالمصالح، بما في ذلك  حاالت تضاربمعالجة 

 طراف ثالثة،.من أرشادات إالشركة أو الشبكة وطلب 
 

المهني في القطاع العام تطبيق اإلجراءات الوقائية للقضاء على التهديد على المحاسب  يتعين 221.5
مستوى بليس  تضارب المصالح الناجم عنإذا كان التهديد ، لى مستوى مقبولإ تقليصهأو 

يجب على المحاسب  لى مستوى مقبول،إالتهديد  تقليص هذه اإلجراءاتذا لم تستطع وا  مقبول، 
أو إنهاء  المصالح تضاربلى إمات المهنية التي تؤدي داء أو وقف الخداألالمهني رفض 

 تقليصهالعالقات ذات الصلة أو التخلص من المصالح ذات الصلة للقضاء على التهديد أو 
 مقبول.المستوى اللى إ
 

الظروف التي  لتحديديجب على المحاسب المهني في القطاع العام أن يتخذ خطوات منطقية  221.6
أو عالقة عمل  عملية أوقبل قبول عالقة عميل تضارب المصالح  تؤدي إلى نشوءيمكن أن 

 :تحديد ما يلي، بما في ذلك  جديدة
  و المعنية؛طراف األطبيعة المصالح والعالقات ذات الصلة بين 
  لألطراف ذات الصلة .بالنسبة طبيعة الخدمة وتداعياتها 
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هذا و العملية.  خالل تنفيذة يمكن أن تتغير طبيعة الخدمات والمصالح والعالقات ذات الصل
ينطوي على قد  وضعجراء عملية في إطلب من المحاسب المهني عندما ي   تحديداا و صحيح 

يكونوا قد ال  بالعملية المحاسب المهني كلفوا الذينطراف ، على الرغم من أن األخصومة ما
يرات لغرض يهذه التغلمثل  متنبهاا المحاسب المهني  وينبغي أن يبقىفي النزاع.  مبدئياا  مشاركين

 المصالح. في تضارب تؤدي إلى نشوءالظروف التي يمكن أن  تحديد
 

يساعد  ،المصالحتضارب  تؤدي إلى نشوءالمصالح والعالقات التي يمكن أن  تحديدلغرض  221.7
 على تحديدالمحاسب المهني في القطاع العام لتحديد حاالت التضارب  ةالوجود عملية فعّ 

 ما ذا كان سيتم قبول عمليةإقبل تحديد ما  من تضارب المصالح أو المحتملة الفعلية الحاالت
طراف الخارجية، على سبيل األ التي تحددهاهذا يتضمن المسائل و العملية.  مراحل طوالو 

تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل  وكلما تم تحديدالمثال، العمالء أو العمالء المحتملين. 
عند  ،تطبيق اإلجراءات الوقائيةعلى ال قدرة المحاسب المهني ، زاد احتممبّكرفي وقت 

خرى ساسية األلمبادئ األلإلمتثال على اموضوعية وأي تهديد التهديد  الضرورة، للقضاء على
المصالح الفعلي أو المحتمل على  تضارب عملية تحديدالى مستوى مقبول. تعتمد  تقليصهأو 

 مثل:معينة عوامل 
 نية المقدمة.طبيعة الخدمات المه 
 .حجم الشركة 
  العمالءطبيعة قاعدة و حجم. 
 .هيكل الشركة، على سبيل المثال، العدد والموقع الجغرافي للمكاتب 
 

المحاسب  التي يعتقدالمصالح  حاالت من تضارب أي تحديد التضاربيجب أن يشمل   221.8
 ضمن شركةالالقات أو يمكن أن تنشأ بسبب مصالح وع بأنها قائمةالعام  في القطاعالمهني 
هذه المصالح  لتحديدالخطوات المنطقية تعتمد ، ماذا كانت الشركة عضو في شبكة إ الشبكة

مثل طبيعة الخدمات المهنية  معينة الشبكة على عوامل ضمن شركةبال الخاصةوالعالقات 
 طراف ذات الصلة.والمواقع الجغرافية لجميع األ الشبكة الذين تخدمهمالعمالء و المقدمة 

 
 :ما يليم المحاسب المهني في القطاع العام أن يقيّ  يتعين علىتضارب المصالح،  تحديدذا تم إ 221.1

 و ؛أهمية المصالح أو العالقات ذات الصلة 
  كلما كانتعام  بشكلٍ و أداء الخدمة أو الخدمات المهنية.  تنشأ نتيجةأهمية التهديدات التي 

كلما ، مباشرة أكثر طرافمصالح األ تتضارب فيها التيالصلة بين الخدمة المهنية والمسألة 
 .أكبرلمبادئ األساسية األخرى لوضوعية واإلمتثال الم على تهديدكان ال
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ية، عند الضرورة، ئجراءات الوقااإلالمحاسب المهني في القطاع العام  ينبغي أن يطبق 11.221
المصالح أو  تضارب ةتنشأ نتيجلمبادئ االساسية التي ل اإلمتثالللقضاء على تهديدات 

 :ما يلي يةئجراءات الوقااإلمثلة على األتشمل  .لى مستوى مقبولإ لتقليصها
 داء الخدمات ألمعلومات السرية عند عن ابه  المصّر فصا  غير إلتنفيذ آليات لمنع ا

مصالحهم  تتضاربالذين من العمالء كثر أأو  إلثنين محددة ةبمسأل المتعلقةالمهنية 
 :ما يلي يمكن أن يشمل هذاو . لك المسألةبتفيما يتعلق 

o  بشأن تم تزويدهم بسياسات واجراءات واضحة ياستخدام فرق عمليات منفصلة
 الحفاظ على السرية. 

o  إيجاد مجاالت ممارسة منفصلة للوظائف المتخصصة ضمن الشركة، والتي قد
معين تعمل بمثابة عوائق أمام تمرير معلومات العمالء السرية من مجال ممارسة 

 إلى مجال آخر ضمن الشركة.
o تفاقياتإ، واستخدام الءوصول الى ملفات العمالسياسات واجراءات للحد من  وضع 

أو الفصل المادي أو /لشركة وفي الشركاء االسرية الموقعة من قبل الموظفين و 
 لكتروني للمعلومات السرية.إلا

 فيغير مشترك  ول كبيرمسؤ ية من قبل ئجراءات الوقااإل لتطبيقالمنتظمة  ةالمراجع 
 عملية أو عمليات العميل.

  يتأثر بطريقة أخرى بالتضاربالخدمة أو  ال يشارك في تقديموجود محاسب مهني ،
 مالئمة. الرئيسيةستنتاجات إلحكام واذا كانت األإومراجعة العمل المنجز لتقييم ما 

 مهني آخر. قانوني أو محاسب أو مستشارطراف ثالثة، مثل هيئة مهنية أستشارة إ 
 

المصالح  تضاربفصا  عن طبيعة اإل الضروريأنه من  وبشكٍل عام لى ذلكإضافة باإل 221.11
عندما تكون و ، بالتضاربن وجدت، للعمالء المتأثرين إية ذات العالقة، ئجراءات الوقااإلو 

لحصول على موافقتهم الى مستوى مقبول، إالتهديد  لتقليصية مطلوبة ئجراءات الوقااإل
 يتخذخدمات المهنية. يمكن أن بأداء الالمحاسب المهني في القطاع العام  وص قيامبخص

 مختلفة، على سبيل المثال: شكاالا أفصا  والموافقة إلا
 الخدمات بشكل  المحاسب المهني التي ال يقدم فيهالظروف عن العمالء لفصا  العام اإل

يتمكن  لكي( محدد يوقفي قطاع س ةدمحدخدمة  ،حصري ألي عميل )على سبيل المثال
يمكن  لذلك وفقاا  ،الشائعةالتجارية  ةعلى الممارس حفاظاا الموافقة العامة  تقديمالعميل من 
فيما  لمحاسب المهنيل البنود والشروط القياسية)االفصا ، على سبيل المثال  إجراء ذلك

 . (يخص العملية
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 عرض  ، بما في ذلكالتضارب المحددظروف  عنفصا  المحدد للعمالء المتأثرين إلا
والمخاطر التي تنطوي عليها  لها ية مخططئجراءات وقاإشامل ألي  وبيان وضعل للمفصّ 

موافقة  وتقديم بالمسألةفيما يتعلق  مدروسقرار  من إتخاذن العميل يلتمك بصورة كافية
 لذلك. صريحة وفقاا 

  ى المحاسب سلوك العميل حيث يكون لد ضمنية فيالموافقة  قد تكون، محددةفي ظروف
قد البداية و  منذ المحددة العمالء يعرفون الظروف ستنتاج بأنتدفعه لإل ةكافي أدلةالمهني 
 .ضاربإعتراض على وجود التأي لم يثيروا  في حالالمصالح  بتضاربقبلوا 
 
تستدعي بأن المصالح  تضاربهمية أ ذا كانت طبيعة و إالمحاسب المهني ما  أن يحدديجب 
على  لهذا الغرض، ينبغي. هما أمران ضروريانالموافقة الصريحة و د االفصا  المحد يكون

تؤدي إلى نشوء المحاسب المهني ممارسة الحكم المهني في وزن نتائب تقييم الظروف التي 
التي يمكن  المشاكلطبيعة و  بذلكالمصالح، بما في ذلك االطراف التي قد تتأثر  تضارب في

مكانية تطورأن تنشأ   بطريقة غير متوقعة. ددةالمسألة المح وا 
 

 العميل ويرفضطلب المحاسب المهني في القطاع العام موافقة صريحة من العميل يعندما  221.12
الخدمات  أن يوقفداء أو األالمحاسب المهني أن يرفض  يتعين علىالموافقة،  منح تلك

يتخلص  أو ينهي العالقات ذات الصلة المصالح أونشوء تضارب في  إلىالمهنية التي تؤدي 
يمكن  بحيثلى مستوى مقبول، إ تقليصهالمصالح ذات العالقة للقضاء على التهديد أو  من

 .إن لزم األمر الموافقة بعد تطبيق أي إجراءات وقائية إضافية على تلكالحصول 
 

 فإنه من المحبذ أن يقومفصا  شفهي أو تكون الموافقة شفهية أو ضمنية، إلعندما يكون ا 221.13
 تؤدي إلى نشوء تضارب التيتوثيق طبيعة الظروف بب المهني في القطاع العام المحاس

لى مستوى مقبول والموافقة التي إالتهديدات  التي ت طبق لتقليصية ئجراءات الوقاواإلالمصالح 
 تم الحصول عليها.ي

 
ك لى إنتهاإالحصول على موافقة صريحة  لغرض المحددفصا  اإل يؤدي محددة،في ظروف  221.14

 :ما يلي مثلة على هذه الظروفاأليمكن أن تشمل ، و السرية
  على عميل  عدائي ستيالءإفيما يتعلق ب معينعميل ما لصالح معاملة مرتبطة بأداء خدمة

 آخر للشركة. 
 يكون مشتبه به حيث  يحتيالإ فيما يتعلق بفعل معين عميلصالح ل جنائيتحقيق  إجراء

خر آداء خدمة مهنية لعميل أخالل من عليها  تم الحصوللدى الشركة معلومات سرية 
 حتيال. إليمكن أن يكون مشارك في ا
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 ما لم تتحققهذه الظروف  في ظل ما ال تستمر بعملية أن يجب على الشركة أن ال تقبل أو
 الشروط التالية:                            

  موقف  تتبنىالشركة أن يتطلب هذا من  حينلعميل واحد  يدور تأييد أيالشركة  تؤديال
  المسألة؛خر فيما يتعلق بنفس دائي ضد العميل اآلع

 لمعلومات السرية بين فرق العمليات التي تخدم عن افصا  إلآليات محددة لمنع ا تتوفر
 و ؛عميلينال

 أن بمن المالئم للشركة  أنهستنتب يأن  يحتمل معقول ومطلعطرف ثالث  بأنالشركة  أن تقتنع
سيؤدي الخدمة  على تقديمعلى قدرة الشركة  ألن فرض أي قيد هاتستمر في أن وتقبل العملية أ

 كافة بعد بحث خرى ذات عالقةأطراف ألللعمالء أو بالنسبة  متكافئةنتائب سلبية غير  إلى
 .للمحاسب المهني في القطاع العام في ذلك الوقت المتاحةالحقائق والظروف المحددة 

 
القيام  يتعين عليهيوثق طبيعة الظروف، بما في ذلك الدور الذي يجب على المحاسب المهني أن 

عميلين الفصا  عن المعلومات بين فرق العملية التي تخدم إللمنع ا المتاحةليات المحددة اآلو به، 
 من المالئم قبول العملية.  هأنالذي يفيد ب لإلستنتاج واألسس المنطقية
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 421القسم 
 الثانية اآلراء

 

 حوولثانيواا  رأيواا  يبودي أن القطواع العوامطلب فيهوا مون المحاسوب المهنوي فوي ي   التي االتحال إن  231.1
المبوادئ علوى  أومعوايير غيرهوا مون ال أوالتقوارير  إعوداد أوالتودقيق  أوالمحاسبة معايير تطبيق 
فوي الوقوت  منشوأة ليسوت عمويالا  أوبالنيابوة عون شوركة  أومحددة مون قبول معامالت  أو ظروف

ينشووأ علوى سوبيل المثووال، قود . األساسووية بالمبوادئ لتوزاملإلات تهديوود نشووء إلوىتووؤدي الحوالي قود 
 إلوى مسوتنداا الورأي الثواني فيها ال يكون  التي الحاالتفي  زمةالال والعنايةلكفاءة المهنية تهديد ا

غيور  أدلوةمبنيوة علوى  نهواأ أو ،للمحاسوب الحوالي توفيرها تمالمجموعة نفسها من الحقائق التي 
 فتراضوواتواإلالتهديوود علووى ظووروف الطلووب وعلووى جميووع الحقووائق ووجووود  أهميووةتعتموود و يووة. كاف

   المهني.الحكم  بإبداءالمتعلقة  المتاحة
 

م قوويّ ي   أن القطواع العواممثول هووذا الورأي، يتوجوب علوى المحاسوب المهنووي فوي  إبوداءطلوب عنودما ي    231.2
 أو علوووى هوووذه التهديوووداتلوووزم للقضووواء اإلجوووراءات الوقائيوووة كموووا ي وتطبيوووقتهديووودات أيوووة  أهميوووة

العميوول  إذنطلووب اإلجووراءات الوقائيووة هووذه وتشوومل األمثلووة علووى . تقليصووها إلووى مسووتوى مقبووول
 موع العميول تصوالاإلالقيود التي تحيط بأي رأي أثناء وصف مع بالمحاسب الحالي،  تصاللإل

 وتزويد المحاسب الحالي بنسخة من ذلك الرأي. 
 

يجوب ه فإنوموع المحاسوب الحوالي،  تصوالاإلالمنشوأة التوي تطلوب الورأي  أوالشوركة  لم تسمح إذا  231.3
 الووورأي إبوووداءكوووان مووون المناسوووب  إذاموووا يقووورر  أن القطووواع العوووامعلوووى المحاسوووب المهنوووي فوووي 

 .  عتباراإل في خذ جميع الظروفالمنشود مع أ
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  األجورمن  األخرى واألنواع األتعاب
المحاسووب المهنووي  يحوودديمكوون أن الخوودمات المهنيووة، فيمووا يخووص مفاوضووات  عنوود الوودخول فووي  241.1

المحاسووبين المهنيووين فووي  أحوود يحوودد أنحقيقووة التووي يراهووا مناسووبة. و  األتعوواب القطوواع العووامفووي 
 ومووع ذلووك فقوود تنشووأ .أخالقيوواا ال  عمووالا بحوود ذاتووه ال يعتبوور  خوورآموون  أقوول أتعابوواا  القطوواع العووام

علوووى سوووبيل األتعووواب المعروضوووة. عووون مسوووتوى  ناتجوووة األساسوووية دئبالمبوووا لتوووزاماإلت تهديووودا
كانووووت  إذا زمووووةالال والعنايووووةلكفوووواءة المهنيوووة علووووى ا المصووولحة الشخصوووويةتهديوووود  ينشووووأ ،المثوووال

للمعوووايير  وفقووواا  العمليوووة أداءيكوووون مووون الصوووعب قووود للغايوووة بحيوووث  متدنيوووةالمعروضوووة األتعووواب 
 سعر. مقابل ذلك ال المعمول بهاالفنية والمهنية 

 

المعروضووووة  األتعووووابمثوووول مسووووتوى  معينووووة تهديوووودات علووووى عواموووولووجووووود أيووووة  أهميووووةتعتموووود   241.2
كموا يلوزم  اإلجوراءات الوقائيوةوتطبيوق التهديودات ويتم تقييم أهميوة . تطبق عليهاوالخدمات التي   

ت اإلجوراءااألمثلة علوى تتضمن مستوى مقبول. و  إلى تقليصها أو للقضاء على هذه التهديدات
   -:الوقائية ما يلي

 تحميووول  لوووه وفقووواا يوووتم ي الوووذ سااألسوووالعمليوووة، وبالتحديووود شوووروط علوووى العميووول  إطوووالع
  ؛ وةالمعروض باألتعاب، وما هي الخدمات المشمولة األتعاب

 ألداء المهمة المؤهلينالوقت المناسب والموظفين  تحديد . 
 

المتعلقوووة  غيووور العمليووواتمعينوووة مووون  ألنوووواعواسوووع  علوووى نطووواق التكووواليف المشوووروطة ت سوووتخدم  241.3
فووووي بعووووض  األساسووووية بالمبووووادئ لتووووزاملإل اتتهديوووود نشوووووء إلووووىقوووود تووووؤدي  إال أنهووووا .1بالتأكيوووود

لموضوووعية. وتعتموود علووى ا المصوولحة الشخصوويةتهديوود نشوووء  إلووىتووؤدي  ويمكوون أن الظووروف.
   -:معينة تشمل ما يليعوامل هذه التهديدات على  أهمية
 ية.طبيعة العمل 
 الممكنة األتعاب مبالن نطاق. 

 تحديد األتعاب. أسس 

 نتيجة المعاملة من قبل طرف ثالث مستقل.  أو حصيلة كان ينبغي مراجعة إذاا م 
 

اإلجوووراءات الوقائيوووة كموووا يلوووزم للقضووواء علوووى هوووذه  وتطبيوووق، أيوووة تهديووودات أهميوووة ينبغوووي تقيووويم  241.4
مووا  اإلجووراءات الوقائيووةهووذه علووى األمثلووة تشوومل و . تقليصووها إلووى مسووتوى مقبووول أوالتهديوودات 

 -:يلي
 ؛األجور أساس فيما يخصخطية مسبقة مع العميل  يةإتفاق 
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 عمالء التدقيق وعمالء التأكيد االخرين. تعلقة بالتأكيد المقدمة  إلى للخدمات غير الم
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  فووي  عوون العموول المنجووز موون قبوول المحاسووب المهنووي للمسووتخدمين المقصووودين اإلفصووا
   ؛األجور وأساس القطاع العام

  جراءاتسياسات  ؛ أوالجودةمراقبة  وا 

  القطاع العامقبل المحاسب المهني في  للعمل المنجز من مستقلمراجعة طرف ثالث  . 

 

عمولوة  أو إحالوةفوي بعوض الظوروف رسووم  القطاع العامالمحاسب المهني في  يمكن أن يستلم  241.5
 القطواع العوامالمحاسب المهني في  يقدمعلى سبيل المثال، عندما ال . معين عميليتعلق بفيما 

محاسوب مهنوي  إلىعميل مستمر قابل إحالة مرسوم  إستالمالخدمة المحددة المطلوبة، فقد يتم 
عمولوة مون  القطاع العامالمحاسب المهني في  يستلمخبير آخر. وقد  أو القطاع العامآخر في 

الخوودمات  أوالبضووائع  ببيووع( فيمووا يتعلووق علووى سووبيل المثووال بوورامب كمبيوووتر مووورد)طوورف ثالووث 
تهديووودات المصووولحة  نشووووء إلوووى هوووذهالعمولوووة  أو اإلحالوووةقبوووول رسووووم  وقووود يوووؤدي. موووا لعميووول

 .  زمةالال والعنايةلموضوعية والكفاءة المهنية على ا الشخصية
 

 ،معووين للحصووول علووى عميوول إحالووةرسوووم  أيضوواا  القطوواع العووامقوود يوودفع المحاسووب المهنووي فووي   241.6
 القطوواع العووامعميوول لمحاسووب مهنوي آخوور فووي علوى سووبيل المثووال، حيووث يسوتمر العميوول بكونووه 

هوذه يوؤدي  اإلحالوةدفوع رسووم  إنالمحاسب الحوالي.  ال يقدمها متخصصةات لكنه يطلب خدم
العنايووووة لموضوووووعية والكفوووواءة المهنيووووة و علووووى ا الشخصوووويةالمصوووولحة  نشوووووء تهديوووود إلووووى أيضوووواا 
 .  زمةالال

 

 إلوى تقليصوها أوالتهديودات  للقضواء علوى إجراءات وقائيةالتهديدات وتطبيق  أهميةتقييم  ينبغي  241.7
   -ما يلي: اإلجراءات الوقائيةهذه على  األمثلةتشمل و ل. مستوى مقبو 

  محاسووب مهنووي آخوور مقابوول إلووى  إحالووةترتيبووات لوودفع رسوووم  أيووةللعميوول عوون  اإلفصووا
 ؛الذي تم إحالتهالعمل 

  إلووووىالعميووول  إحالووووة مقابووول إحالووووةترتيبوووات السووووتالم رسووووم  أيووووةللعميوووول عووون  اإلفصوووا 
 ؛ أوالقطاع العاممحاسب مهني آخر في 

 بيوووع يتعلووق بيوووة مسووبقة موون العميووول بالنسووبة لترتيبووات العمولوووة فيمووا إتفاقحصووول علووى ال
 لعميل. الخدمات من قبل طرف ثالث إلى ا أوالبضائع 

 

يوتم  أنمنهوا علوى  جوزءاا  أوبأكملهوا  أخورى شوركة القطواع العوامقد يشتري المحاسب المهني في    241.8
وال . القووائمين علووى أمالكهووم أولووورثتهم  أو الشووركة سووابقاا يمتلكووون  كووانوا ألفووراد اتالوودفعتسووديد 

المووووذكورة  241.7 – 241.5الفقووورات  لغوووورض إحالوووةرسوووووم  أوكعمولوووة تعتبووور هوووذه الوووودفعات 
 .  أعاله
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 451القسم 
 تسويق الخدمات المهنية 

 أو اإلعالنوواتعلووى عمول جديوود موون خووالل  القطوواع العووامعنودما يحصوول المحاسووب المهنووي فوي   251.1
األساسووية. علووى سووبيل  مبووادئالب لتووزاملإلتهديوودات  قوود يكووون هنوواكلتسووويق، ل خوورىألا األشووكال

توووم تسوووويق  إذاالسووولوك المهنوووي بمبووودأ  لتوووزاماإلال، ينشوووأ تهديووود المصووولحة الشخصوووية علوووى المثووو
 مع ذلك المبدأ.  تنسجمالمنتجات بطريقة ال  أوات نجاز اإل أوالخدمات 

 

تسوووويق سووومعة المهنوووة عنووود ال يسووويء ل أن لقطووواع العووواماعلوووى المحاسوووب المهنوووي فوووي  ينبغوووي  251.2
يقووم  أالّ و  أمينواا وصوادقاا المحاسب المهني فوي القطواع العوام يكون  أنالخدمات المهنية. ويجب 

   -بما يلي:
الخبوورات  أوالمووؤهالت المملوكووة  أودعوواءات مبووالن فيهووا حووول الخوودمات المقدمووة إإبووداء  (أ)

   أو المكتسبة؛
 .  اآلخرين مع أعمال مؤكدةمقارنات غير  إجراء أومسيئة  إشاراتإبداء  (ب)

 
لإلعوالن  الشوكل المقتور  غيور متأكود مموا إذا كوان القطواع العوامكان المحاسب المهنوي فوي  إذا
 .  ذات الصلةالجهة المهنية  إستشارةعلى يفكر في  ه ينبغيفإن، مناسباا  التسويق أو
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 461القسم 
 الهدايا والضيافة 

 أوعائلتوووه المباشووورين  أعضووواء أحووود أو القطووواع العووواملمحاسوووب المهنوووي فوووي عووورض علوووى اقووود ي    261.1
 لتوزاملإلتهديودات إلوى نشووء رض عومثل هوذا ال ويؤديالعمالء.  أحدمن  ضيافةو هدايا  نالمقربي

علوى التو لف  أو الشخصويةقود تنشوأ تهديودات المصولحة . على سبيل المثال، األساسية بالمبادئ
علووووى  المضووووايقةتهديوووودات تنشووووأ  أن ويمكوووون، مووووا موووون عميوووولهديووووة  تووووم قبووووول إذالموضوووووعية ا
 تصبح هذه العروض علنية.  أن إحتماليةلموضوعية من ا

 

 وحيوث يوتم تقوديم. منوه غورضالو  توهوقيمالعورض علوى طبيعوة لتهديدات  أيةووجود  أهميةتعتمد   261.2
روف والحقوائق بعود تقيويم كافوة الظوالتي يعتبرهوا طورف ثالوث عاقول ومطلوع، الضيافة  أوالهدايا 
المحاسوب المهنوي فوي القطواع العووام قود يسوتنتب ف، ولويس لهوا عواقووب، بأنهوا غيور هاموة المحوددة

 إتخوواذالعموول العووادي دون وجووود قصوود محوودد للتووأثير علووى  سووياقرض فووي عووال ه قوود تووم تقووديمأنووب
 عموموووواا  يمكوووون أن يخلووووص. وفووووي مثوووول هووووذه الحوووواالت، الحصووووول علووووى معلومووووات أوالقوووورار 

هوووي  األساسوووية بالمبوووادئ لتوووزاملإلتهديووودات ن أيوووة إلوووى أ القطووواع العووواممهنوووي فوووي المحاسوووب ال
 بالمستوى المقبول.

 

وتطبيووق إجووراءات وقائيووة تهديوودات أيووة  أهميووةالمحاسووب المهنووي فووي القطوواع العووام بتقيوويم يقوووم   261.3
ذا عند الضرورة للقضاء على التهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول. لممكون لم يكن مون ا وا 

، اإلجوراءات الوقائيوةمسوتوى مقبوول مون خوالل تطبيوق  إلى تقليصها أوالتهديدات  القضاء على
 رض. عمثل هذا البال يقبل  أن القطاع العامالمحاسب المهني في ينبغي على  هفإن
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 471القسم 
   العمالء أصول الوصاية على

 أو العمووووالء أموووووالوصوووواية علووووى ال ع العووووامالقطوووواالمحاسووووب المهنووووي فووووي  يتووووولىال  أنيجووووب   271.1
ذاالقوانون،  بقووةمح له بذلك س   إذا إال األخرى األصول  لتوزاماإليجوب ه فإنوكوذلك،  األموركوان  وا 

الذي يحوتفظ بهوذه  ت فرض على المحاسب المهني في القطاع العام إضافيةقانونية أي واجبات ب
 .  األصول

 

علوى سوبيل ، األساسوية بالمبوادئ لتزاملإلتهديدات  إلى خلقيؤدي  العمالء بأصول حتفاظاإل إن  271.2
لسووولوك المهنوووي وقووود ينشوووأ تهديووود المصووولحة علوووى ا الشخصووويةتهديووود المصووولحة  ينشوووأالمهوووال، 

علوى المحاسوب المهنوي فوي  ينبغوي. العمالءبأصول  حتفاظاإلن لموضوعية مالشخصية على ا
   -يقوم بما يلي: أن( خرىاأل همأصول أو)اآلخرين  أموالالم ؤتمن على  القطاع العام

  الشركة؛  أصول أوالشخصية  األصولمنفصلة عن  األصولبهذه  حتفاظاإل (أ)
   المقصود منها؛ فقط للغرض  األصولهذه  إستخدام (ب)

 أسوهم أربوا  أوأي دخول و  األصول محاسبة تلكلفي جميع األوقات  أن يكون مستعداا  (ج)
  ؛ وذه المحاسبةمخولين بإجراء ه مكاسب متحققة، تجاه أي أشخاص أو

بهووووذه األصووووول  حتفوووواظباإل الصوووولة المتعلقووووةذات  واألنظمووووةالقوووووانين كافووووة ب لتووووزاماإل (د)
 .  تهامحاسبو 

 

، بأصووول العمووالء حتفوواظاإلالتووي تشوومل  لخوودماتل والعمليووة قبووول العميوول إجووراءاتموون  كجووزءٍ   271.3
در هوووذه ات مناسوووبة حوووول مصوووإسوووتعالم القطووواع العوووامفوووي  المحاسوووب المهنوووي أن يجووورييجوووب 

 األصوووولكانوووت  إذافموووثال،  .القانونيوووة والتنظيميوووة اتلتزامووواإل عتبووواراإل فوووياألصوووول وأن يأخوووذ 
 بالمبوادئ لتوزام، فقود ينشوأ تهديود علوى اإلاألمووالمثول غسويل مستمدة من نشاطات غير قانونية 

 القانونية.  ستشارةاإلطلب يفكر المحاسب المهني في قد . وفي هذه الحاالت،  األساسية
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 481القسم 
 الخدمات  كافة –الموضوعية

 تكانوو إذا مووا مهنيووةعنوود تقووديم أي خدمووة  القطوواع العووامفووي  المحاسووب المهنوويأن يحوودد  ينبغووي  281.1
عالقووات مووع  أوعوون وجووود مصووالح  نوواتب األساسوويالموضوووعية  بمبوودأ لتووزاملإل تهنوواك تهديوودا

تهديود  يمكون أن ينشوأ ،المثوال علوى سوبيل. توابعين لوه مووظفين أو ينمسوؤول أو مودراء أوعميل 
 عالقة عمل. أو وثيقة شخصيةعالقة  أون عالقة عائلية ملموضوعية على ا الت لف

 

عون عميول  مسوتقالا  التأكيودخدموة  يقودمالذي  القطاع العامالمحاسب المهني في  يجب أن يكون  281.2
القطوواع المهنووي فووي  المحاسووب لتمكووين ضوورورياا  أمووراا المظهوور و  الفكوور إسووتقالل ويعتبوور. التأكيوود
فووي تضووارب  أو، دون تحيووز مووا ر عوون نتيجووةيعّبوو بأنووهن يظهوور مووا، وأ نتيجووة موون إبووداء العووام

 حووولمحووددة  إرشووادات 211و 211 ماقسوواأل قوودموت. اآلخوورينمفوورط علووى تووأثير  أوالمصووالح 
   .تأكيد اتعند أداء عملي القطاع العامللمحاسبين المهنيين في  ستقاللاإلمتطلبات 

 

يوة خدمات مهنية علوى الظوروف المحوددة للعمل أية تقديملموضوعية عند اتهديدات يعتمد وجود   281.3
 .  القطاع العامالمحاسب المهني في  وطبيعة العمل الذي يقوم به

 

اإلجوراءات  وتطبيوق، تهديودات أية أهميةم قيّ ي   أن القطاع العاميجب على المحاسب المهني في   281.4
تشوومل و . تقليصووها إلووى مسووتوى مقبووول أوللقضوواء علووى هووذه التهديوودات  عنوود الضوورورةالوقائيووة 
   -ما يلي: اإلجراءات الوقائيةهذه على  األمثلة

 ؛من فريق العمل نسحاباإل 
 ؛إشرافية إجراءات 

 التجارية التي تسبب التهديد؛ أوالعالقة المالية  إنهاء 

  الشركة؛ أوداخل  أعلى إداريةبحث المسألة مع مستويات 

 العميل. بتنفيذ مبادئ حوكمة أولئك المكلفينمسألة مع بحث ال 

 

مستوى مقبول، فينبغي على  إلىتقليص التهديدات  أو إلغاءالوقائية اإلجراءات لم تستطع  إذا
 . إلغائها أوالمحاسب المهني رفض العملية 
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 491 القسم
 التدقيق والمراجعةعمليات  -يةستقاللاإل

 المحتويات
  

 الفقرة 
 1.211 ...........................................................................سمتنظيم الق
 4.211 ..........................................................يةستقاللمفاهيم لإل إطارمنهب 

 13.211 .......................................................الشبكةالشبكات والشركات ضمن 
 25.211 ................................................................منش ت المصلحة العامة
 27.211 ..................................................................المنش ت ذات العالقة

 28.211 ...............................................................المكلفون بالحوكمةأولئك 
 21.211 ................................................................................التوثيق

 31.211 ............................................................................فترة العملية
ندماجعمليات الدمب و   33.211 ........................................................عمالاأل ا 

 31.211 ............................................................هذا القسم أحكامحد أنتهاك إ
.111 .................................................يةستقاللالمفاهيم لإل إطارتطبيق منهب  112  

 112.211  .......................................................................المصالح المالية
 117.211 .....................................................................والكفاالتالقروض 

 123.211 ......................................................................العالقات التجارية
 126.211 ............................................................والشخصيةالعالقات العائلية 

 132.211 .............................................................التوظيف لدى عميل تدقيق
 141.211 ...............................................................المؤقتينالموظفين  تعيين

 141.211 .......................................................لدى عميل تدقيق األخيرةالخدمة 
 144.211 ..............................................مسؤول لدى عميل تدقيق أوالعمل كمدير 

 148.211 .........عميل تدقيقو الشركاء(  إستبداللموظفين )بما فيهم األمد بين كبار ا طويل طإرتبا
451 ...........................التدقيق عميل إلى بالتأكيد المتعلقةخدمات غير التقديم  .211 

115  ...............................................................مسؤوليات اإلدارة .211 
 164.211 .......................................إعداد السجالت المحاسبية والبيانات المالية

 172.211 ..................................................................خدمات التقييم
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 178.211 ...............................................الخدمات الضريبية...............
 112.211 ...................................................خدمات التدقيق الداخلي......

 118.211 خدمات أنظمة تقنية المعلومات..................................................
 214.211  ...........................................................خدمات دعم التقاضي

 216.211 الخدمات القانونية...............................................................
 211.211 خدمات التوظيف...............................................................

 213.211 .........................................................خدمات تمويل الشركات
 217.211 األتعاب...............................................................................

 217.211 الحجم النسبي........................................................ –األتعاب 
 221.211 .........................................................الدفعمتأخرة  –األتعاب 

 221.211 ..............................................................األتعاب المشروطة
 225.211 ...................................سياسات التعويض والتقييم...........................

 227.211 .......................................................................الهدايا والضيافة
 228.211 ..........................................................هدد بهاأو الم ةالفعلي المقاضاة

 511.211 .......................................والتوزيع ستخدامعلى اإل التقارير التي تشمل قيوداا 
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 تنظيم القسم
لعمليات التدقيق وعمليات المراجعة، وهي عمليات  يةستقالليعالب هذا القسم متطلبات اإل  211.1

حول البيانات المالية.  إستنتاجالتي يعبر فيها المحاسب المهني في القطاع العام على  التأكيد
كاملة من  تقرير حول مجموعة إلعدادعة وتدقيق هذه العمليات من عمليات مراج وتتألف

 التأكيد لعمليات يةستقاللمتطلبات اإل 211ن مالي منفرد. ويعالب القسم البيانات المالية وبيا
 التي ليست عمليات مراجعة وال عمليات تدقيق.

 

 ستخدامعلى اإل في ظروف معينة تشمل عمليات تدقيق حيث يشمل تقرير التدقيق قيوداا   211.2
في هذا القسم حسبما ما  يةستقالليمكن تعديل متطلبات اإلوالتوزيع ويتم تلبية شروط معينة، 

. وال يسمح بالتعديالت في حال تدقيق 514.211و 511.211هي واردة في الفقرات 
 .األنظمة أوالبيانات المالية المطلوبة بموجب القانون 

 

  )األقسام( في هذا القسم  211.3
ريق التدقيق" و"عملية التدقيق" وعميل التدقيق" وتقرير التدقيق" تشمل مصطلحات "ف (أ)

 المراجعة وفريق المراجعة وعملية المراجعة وعميل المراجعة وتقرير المراجعة؛ و

 ما ورد خالف ذلك. إستثناءيشمل مصطلح "الشركة" الشركة ضمن مجموعة شركات ب (ب)
 

 يةستقاللالمفاهيم لإل إطارمنهج 
ات التدقيق، فأنه يصب في المصلحة العامة وبالتالي يكون مطلوبا بموجب في حالة عملي  211.4

تكون فرق التدقيق والشركات والشركات ضمن مجموعة شركات مستقلة عن  أن، هذه القواعد
 عمالء التدقيق.

 

المفاهيم  إطارفي تطبيق منهب  فرق التدقيق وأعضاءمساعدة الشركات  إلىيهدف هذا القسم   211.5
 الحفاظ عليها. يةستقالللتحقيق اإل دناهأد ر الوا

 

 -:من يةستقاللاإل تتألف  211.6

 الفكر إستقالل (أ)
الحالة الذهنية التي تسمح بإبداء نتيجة ما دون الخضوع ألي من التأثيرات التي 

للفرد التصرف بنزاهة وممارسة الموضوعية  بشكل يتيحتضعف الحكم المهني، 
 .ك المهنييشكتوال

  المظهر إستقالل  (ب)
بشكل  بحيث يستنتب طرف ثالث عاقل ومطلع جداا تجنب الحقائق والظروف الهامة 

 أوبأنه تم اإلضعاف من نزاهة  ، بعد تقييم كافة الحقائق والظروف والمحددة،معقول
 .التدقيقعضو ما في فريق  أولشركة معينة  يالشك المهن أوموضوعية 
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 سبين المهنيين على:المفاهيم من قبل المحا إطارينطبق منهب   211.7
 ؛ يةستقاللتحديد التهديدات على اإل (أ)

 التهديدات المحددة؛ و أهميةتقييم  (ب)

 إلىتقليصها  أوالوقائية، عند الضرورة، للقضاء على التهديدات  اإلجراءاتتطبيق  (ج)
 مستوى مقبول. 

 

بيقها تط إمكانيةعدم  أوالوقائية المناسبة  اإلجراءاتعندما يحدد المحاسب المهني عدم توفر 
 إلغاءمستوى مقبول، ينبغي على المحاسب المهني  إلىتقليصها  أوللقضاء على التهديدات 

 عملية التدقيق. إلغاء أورفض  أوالعالقات التي تخلق التهديدات  أوالظروف 
 

 هذا. مالمفاهي إطارويستخدم المحاسب المهني التقدير المهني في تطبيق 
 

في تقييم مجموعة من الحاالت، وثيقة الصلة  أوحاالت المختلفة، قد يكون هناك العديد من ال  211.8
 يةستقاللاإلمن المستحيل تحديد كل حالة تخلق تهديدات على . يةستقاللالتهديدات على اإل

إطار المفاهيم الذي يتطلب من الشركات  القواعدتحدد هذه لذلك  .وتحديد اإلجراء المناسب
إطار  يساعد منهب وتقييمها ومواجهتها. يةستقاللاإلتحديد تهديدات  التدقيقوأعضاء فرق 

لهذه القواعد.  األخالقيةبالمتطلبات  لتزامالمحاسبين المهنيين في القطاع العام في اإلالمفاهيم 
 يةستقاللاإلعلى  تتخلق تهديداوهو يشتمل على العديد من االختالفات في الظروف التي 

كانت الحالة مسموحة لو تكن محظورة  إذاما  جإستنتاتمنع المحاسب المهني من  أنويمكن 
 بشكل محدد.

 

على إطار المفاهيم و منهب تطبيق  وما بعد ذلك كيفية 111.211تصف الفقرات من   211.1
قد تؤدي إلى نشوء  أوتخلق التي والعالقات كافة الظروف وال تعالب هذه الفقرات  يةستقاللاإل

 . يةستقاللاإلتهديدات على 
 

يكون فرد  أنكان من الممكن  إذاما  أوفيها،  ستمراراإل أوعملية  أوالتقرير بشأن قبول  عند  211.11
لم تكن  إذا. يةستقاللفي فريق التدقيق، تحدد الشركة وتقّيم التهديدات على اإل عضواا معين 

فرد معين في فريق  إشراك أوالتهديدات بمستوى مقبول، وكان القرار حول قبول العملية 
للقضاء على متوفرة الوقائية  اإلجراءاتكانت  إذاتحدد ما  أنفينبغي على الشركة التدقيق، 

ذامستوى مقبول.  إلىتقليصها  أوالتهديدات  في العملية،  ستمراركان القرار حول اإل وا 
مر في فاعليتها ستالوقائية القائمة ست اإلجراءاتكانت  إذاتحدد ما  أنفينبغي على الشركة 
كان هناك حاجة  إذاما  أومستوى مقبول،  إلىتقليصها  أوهديدات في القضاء على الت

الشركة العملية. وفي وقت حصول  إلغاءكان ينبغي  إذاما  أو أخرىوقائية  إجراءاتلتطبيق 
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خالل العملية، فينبغي على الشركة  يةستقاللعلى معلومات جديدة حول التهديدات على اإل
 المفاهيم.  طارإلمنهب  وفقاا التهديدات  أهميةتقييم 

 

، دالتهدي أهمية. وعند تقييم يةستقاللالتهديدات على اإل أهمية إلى اإلشارةفي هذا القسم، تتم   211.11
 .عتبارتؤخذ العوامل النوعية والكمية بعين اإل

 

ضمن الشركة عن  لألفرادال يصف هذا القسم، في معظم الحاالت، المسؤولية المحددة  211.12
على حجم وهيكل وتنظيم  اا إعتمادألن المسؤولية تختلف  يةستقاللقة باإلالمتعل اإلجراءات

جراءاتمن الشركة تحديد سياسات  لرقابة الجودةالمعايير الدولية الشركة. وتقتضي   وا 
قتضاء ذلك بموجب المتطلبات إمصانة عند  يةستقاللمصممة لزودها بتأكيد معقول بأن اإل

من شريك  لرقابة الجودةتقتضي المعايير الدولية ، لذلك إضافةذات العالقة.  األخالقية
 التي تنطبق على العملية.  يةستقاللبمتطلبات اإل لتزامحول اإل إستنتاج إلىالعملية الوصول 

 

 الشبكات والشركات ضمن الشبكة
تكون الشركة مستقلة عن عمالء  أنشركة ضمن الشبكة، فينبغي  أنهاشركة  اعتبرت إذا  211.13

إن شروط ضمن الشبكة ما لم يرد خالف ذلك في هذه القواعد(.  األخرىشركات التدقيق لل
الواردة في هذا القسم والتي ت طبق على شركة ضمن الشبكة تنطبق على أي  يةستقاللاإل

تلبي تعريف شركة ضمن الشبكة بغض  شركة قانونية مهنية، أو إستشارات، مثل شركة منشأة
 تحقق تعريف الشركة.النظر عما إذا كانت هذه المنشأة 

 

عادة ما ت نشأ الشركات هياكل كبيرة مع الشركات والمنش ت األخرى لتعزيز قدرتها على تقديم   211.14
الخدمات المهنية. إن مسألة فيما إذا كانت هذه الهياكل الكبيرة تشكل شبكة معينة تعتمد على 

ات والمنش ت منفصلة ومختلفة الحقائق والظروف المحددة وال تعتمد فيما إذا كانت هذه الشرك
قانوناا. فعلى سبيل المثال، قد يهدف الهيكل الكبير إلى تسهيل إحالة األعمال فقط، وهذا ال 

لتكوين شبكة ما. وبدالا من ذلك، قد يهدف الهيكل الكبير  الالزمةيحقق بحد ذاته المعايير 
و نظام مشترك لضبط تجاري مشترك أ إسمإلى التعاون بحيث تتشارك الشركات من خالله ب

 الجودة أو موارد مهنية هامة وبالتالي يكون هذا الهيكل بمثابة شبكة معينة.
 

ما يشكل شبكة معينة يعتمد على ما إذا كان من المحتمل  كبيراا إن إصدار الحكم بأن هيكالا   211.15
الحقائق والظروف كافة  عتباراإلأن يستنتب طرف ثالث عاقل ومطلع، بعد األخذ بعين 

المحددة، بأن المنش ت مرتبطة مع بعضها البعض بطريقة تشكل شبكة معينة. وينبغي 
 تطبيق هذا الحكم بشكل متسق في مختلف أجزاء الشبكة.

 

عندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون ويتضح أنه يهدف إلى مشاركة الربح أو التكلفة بين   211.16
فإنه يعتبر شبكة. إال أن مشاركة التكاليف غير المادية ال تخلق المنش ت ضمن هذا الهيكل، 

بحد ذاتها شبكة. وباإلضافة إلى ذلك، إذا اقتصرت مشاركة التكاليف فقط على تلك التكاليف 
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المتعلقة بتطوير منهجيات التدقيق أو أدلة التدقيق أو دوراته التدريبية، فإن هذا ال يخلق بحد 
ما بين شركة ومنشأة غير ذات عالقة  إرتباطلك، ال يعتبر وجود على ذ عالوةا ذاته شبكة. و 

 تعمالن معاا من أجل تقديم خدمة أو تطوير منتب على أنه يوجد شبكة.
 

عندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك المنش ت ضمن هذا الهيكل بملكية مشتركة أو   211.17
 لعقد معين أو عبر وسائل أخرى. وفقاا قيق ذلك سيطرة أو إدارة، فإنه يعتبر شبكة. ويمكن تح

 

جراءات  211.18 عندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك المنش ت ضمن هذا الهيكل بسياسات وا 
مشتركة لضبط الجودة، فإنه يعتبر شبكة. ولهذا السبب، تكون السياسات واإلجراءات المشتركة 

 وتطبيقها ومراقبتها عبر أجزاء الهيكل الكبير.لضبط الجودة هي تلك التي يتم تصميمها 
 

ة عمل إستراتيجيعندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك المنش ت ضمن هذا الهيكل ب  211.11
المنش ت  إتفاقة عمل مشتركة ينطوي على إستراتيجيفي  شتراكمشتركة، فإنه يعتبر شبكة. واإل

وال تعتبر المنشأة هي شركة ضمن الشبكة لمجرد أنها ة مشتركة. إستراتيجيعلى تحقيق أهداف 
تتعاون مع منشأة أخرى فقط من أجل أن تستجيبا بشكل مشترك لطلب عرض مقتر  بتقديم 

 خدمة مهنية.
 

 إسم إستخدامعندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك المنش ت ضمن هذا الهيكل في   211.21
التجاري المشترك أحرف  سملهيكل بأنه شبكة. ويتضمن اإلتجاري مشترك، يعتبر مثل هذا ا

تجاري مشترك إذا كان، على  سماا مشتركاا. وتعتبر الشركة مستخدمة إلإسماستهاللية مشتركة أو 
الشركة أو مصاحباا له عندما يوقع شريك  إسمالتجاري المشترك جزءاا من  سمسبيل المثال، اإل

 .تدقيقفي الشركة على تقرير 
 

 إسماا تجارياا مشتركاا كجزء من إسمعلى الرغم من أن الشركة ال تنتمي لشبكة ما وال تستخدم   211.21
شركتها، فإنها قد تبدو بأنها تنتمي لشبكة معينة في حال أشارت من خالل القرطاسية أو المواد 

عناية للم تتم ا إذاالدعائية الخاصة بها إلى كونها عضو في مجموعة شركات. وبناءاا على ذلك، 
 تنتمي لشبكة ما. الشركة نطباع بأنهاإالشركة لمثل هذه العضويات، فقد ينشأ صف و  يةكيفب

 

البيع أحياناا على أن هذا القسم قد يستمر  إتفاقأقسامها، وينص  أحدفي حال قامت الشركة ببيع   211.22
ن سمعناصر اإل أحدالشركة أو  إسم إستخدامفي  لم يعد مرتبطاا  لفترة محدودة من الزمن حتى وا 

ذاته، فإن الحقائق  سمبالشركة. وفي مثل هذه الظروف، وحيث أن المنشأتين قد تعمالن تحت اإل
تدل على أنهما ال ينتميان إلى هيكل أكبر يهدف إلى التعاون وبالتالي فإنهما ال تعتبران شركتان 

ها ليست شركات تلك المنش ت بعناية كيفية اإلفصا  عن أن تحددضمن الشبكة. وينبغي أن 
 ضمن الشبكة عند التعريف بنفسها أمام طرف خارجي. 
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من  هاماا عندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك المنش ت ضمن هذا الهيكل جزءاا   211.23
 -الموارد المهنية، فإنه يعتبر شبكة. وتتضمن الموارد المهنية ما يلي:

 صدار الفواتير نظم مشتركة تمّكن الشركات من تبادل الم علومات مثل بيانات العمالء وا 
 وسجالت الوقت؛

 الشركاء والموظفون؛ 

 المشورة في مسائل فنية أو صناعية معينة أو المعامالت أو  التي تطلب الدوائر الفنية
 األحداث الخاصة بعمليات التأكيد؛

 منهجية التدقيق أو أدلة التدقيق؛ و 

 .الدورات التدريبية والتسهيالت 
 

ينبغي تحديد فيما إذا كانت الموارد المهنية المشتركة هامة وبالتالي فيما إذا كانت هذه الشركات   211.24
هي شركات ضمن الشبكة على أساس الحقائق والظروف ذات العالقة. وحيثما تكون الموارد 
المشتركة محصورة في منهجية تدقيق أو أدلة تدقيق مشتركة، دون تبادل المعلومات حول 

هذه الموارد المشتركة هامة.  تكونين أو العمالء أو السوق، فمن غير المحتمل أن الموظف
ويطبق هذا أيضاا على مبادرة تدريب مشتركة. لكن عندما تتضمن الموارد المشتركة تبادل 
أشخاص أو معلومات، مثل أخذ كادر العمل من مجموعة موظفين مشتركة أو إنشاء دائرة فنية 

كبير من أجل تقديم المشورة الفنية للشركات المشاركة التي ينبغي عليها مشتركة ضمن الهيكل ال
إتباعها، فمن األرجح أن يستنتب طرف ثالث عاقل ومطلع بأن هذه الموارد المشتركة هي موارد 

 هامة. 
 

 منشآت المصلحة العامة
نة. تعكس مدى المصلحة العامة في منش ت معي إضافية أحكامعلى  211يحتوي القسم  211.25

 ولغايات هذا القسم، فإن منش ت المصلحة العامة هي:
 كافة المنش ت المدرجة؛ و (أ)

  :منشأة أية (ب)

  أو ؛التشريعات كمنشأة مصلحة عامة أو األنظمةمعرفة بموجب  (1)
يتم التدقيق عليها بما يتماشى  أنالتشريعات  أو األنظمةبموجب  يكون مطلوباا  (2)

 أنى المنش ت المدرجة. ويمكن التي تنطبق عل يةستقاللمع نفس متطلبات اإل
بما فيها الجهات التشريعية  األنظمةهيئة تشريعية معنية على هذه  أيتنص 
 للتدقيق.

 

فئات  أو، اإلضافية المنش تكانت ستعامل  إذابتحديد ما  األعضاءتنصح الشركات والهيئات  211.26
جموعة واسعة من وم كبيراا  ن لديها عدداا ألمعينة من المنش ت، كمنش ت مصلحة عامة 

 :عتبارالمصلحة. وتشمل العوامل التي تؤخذ باإل أصحاب
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  أصحابلعدد كبير من  يةإئتمانبصفة  باألصول حتفاظ، مثل اإلاألعمالطبيعة 
المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين  األمثلةتشمل  أنالمصلحة. ويمكن 
 وصناديق التقاعد؛ 

 الحجم؛ و 

 .عدد الموظفين 
 

 ت ذات العالقةالمنشآ
عميل التدقيق في هذا  إلى اإلشاراتفي حال عميل التدقيق عبارة عن منشأة مدرجة، تشمل   211.27

، اآلخرينالقسم المنش ت ذات العالقة بالعميل )ما لم يرد خالف ذلك(. ولكافة عمالء التدقيق 
يملك العميل  عميل التدقيق في هذا القسم المنش ت ذات العالقة الذي إلى اإلشاراتتشمل 

يكون لديه سبب  أوغير مباشرة عليها. وعندما يعرف فريق التدقيق  أوسيطرة مباشرة 
ذات عالقة بالعميل له صلة بتقييم  أخرىالظرف الذي يشمل منشأة  أولالعتقاد بأن العالقة 

يشمل فريق التدقيق تلك المنشأة ذات العالقة عند  أنالشركة عن العميل، فينبغي  يةإستقالل
 الوقائية المالئمة.  اإلجراءاتوتطبيق  يةستقاللتحديد وتقييم المخاطر على اإل

 

 المكلفون بالحوكمةأولئك 
ن كان غير مطلوبحتى   211.28 أو  المعمول  بهامعايير التدقيق أو قواعد السلوك األخالقي ل وفقاا  وا 

بين الشركة وأولئك  ةمنتظمتصاالت إ من المحبذ إجراء إال أنه ،بموجب القوانين أو األنظمة
 أن تأثر العالقات والمسائل االخرى التي يمكن يخصن بحوكمة عميل التدقيق فيما يالمكلف

ن يهذه االتصاالت أولئك المكلف تساعدو بشكل معقول.  يةستقاللإلفي رأي الشركة على ا
 :علىبالحوكمة 

 علىالتهديدات وتقييم  تحديدالشركة في األحكام التي تصدرها عتبار إلا بعيناألخذ  (أ)
 ية؛ ستقاللإلا

أو  اية المطبقة للقضاء عليهئجراءات الوقااإلمالءمة  مدى عتبارإلا بعيناألخذ  (ب)
  ؛لى مستوى مقبولإ تقليصها

 . اإلجراء المناسبإتخاذ  (ج)
 

 . المضايقة والت لفتهديدات بفيما يتعلق  وبالتحديد اا يمكن أن يكون مثل هذا المنهب مفيد
 

ن يمع أولئك المكلف تصالإلبغرض افي هذا القسم الواردة طلبات لمتلمتثال إلاوعند 
 ةدارة المنشأإضمن هيكل  ينالمناسب )األشخاص( الشخصبالحوكمة، يجب أن تحدد الشركة 

والمسألة التي ينبغي  المحددةهمية الظروف أ طبيعة و  ةمع مراعا معهملتواصل الذين سيتم ا
ذا و . اإلبال  عنها على ) ن بالحوكمةيولئك المكلفمن أموعة فرعية الشركة مع مج تواصلتا 
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ذا كان اإلتصال إما  أن تحدد الشركة فإنه يتعين على (معينسبيل المثال لجنة تدقيق أو فرد 
 كافي.  عالمهم بشكلٍ إ يتم  لكيضروري أمر  ن بالحوكمة هو أيضاا يمع جميع أولئك المكلف

 

 التوثيق
 لتزامات المتعلقة باإلستنتاجمحاسب المهني في تكوين اإلعلى تقدير ال يوفر التوثيق دليالا  211.21

 أودراسة الشركة لمسألة ما  إمكانية . وال يعتبر غياب التوثيق محدداا يةستقاللبمتطلبات اإل
 يتها.  ستقاللإل

 

 أيوجوهر  يةستقاللبمتطلبات اإل لتزامات المتعلقة باإلستنتاجيوثق المحاسب المهني اإل
 ات. وعليه:ستنتاجعم تلك اإلنقاشات ذات عالقة تد

مستوى مقبول،  إلىالوقائية مطلوبة للتقليص من تهديد ما  اإلجراءاتعندما تكون  (أ)
المطبقة التي  أوالوقائية الموجودة  واإلجراءاتيوثق المحاسب المهني طبيعة التهديد 

 مستوى مقبول؛ و إلىتقلص التهديد 

الوقائية ضرورية  اإلجراءاتكانت  إذاتحليل هام لتحديد ما  إلىعندما يحتاج التهديد  (ب)
بمستوى مقبول،  أصالا ليست ضرورية الن التهديد  أنهاستنتب المحاسب المهني ا  و 

 .ستنتاجيوثق المحاسب المهني طبيعة التهديد ومبررات اإل
 

 مدة العملية  

لمالية. وتبدأ عن العميل مطلوبة خالل مدة العملية المشمولة في البيانات ا يةستقاللتكون اإل  211.31
مدة العملية عندما يبدأ فريق التدقيق بأداء خدمات التدقيق. وتنتهي مدة العملية عند إصدار 

عملية ذات طبيعة متكررة. فإنها تنتهي باإلخطار من قبل كال التقرير التدقيق. عندما تكون 
 . الحقاا ث الطرفين بإنهاء العالقة المهنية أو إصدار تقرير التدقيق النهائي، أيهما يحد

 

خالل أو بعد الفترة التي تغطيها البيانات المالية التي ستقدم تدقيق  عندما تصبح المنشأة عميل 211.31
ناشئة  يةستقاللبشأنها، ينبغي أن تحدد الشركة ما إذا كانت أية تهديدات على اإل الشركة رأياا 

  -بسبب:
لفترة التي تغطيها البيانات عالقات مالية أو تجارية مع عميل التدقيق خالل أو بعد ا (أ)

 المالية، ولكن قبل قبول عملية التدقيق ؛ أو 

 خدمات سابقة مقدمة إلى عميل التدقيق.  (ب)
 

إذا تم تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل التدقيق خالل أو بعد الفترة التي تغطيها   211.32
التدقيق وتم حظر الخدمة خالل  البيانات المالية ولكن قبل بدء فريق التدقيق بأداء خدمات
وفي ناشئة عن الخدمة.  يةستقاللمدة عملية التدقيق، فعلى الشركة تقييم أية تهديدات على اإل

حال لم تكن التهديدات بمستوى مقبول، فينبغي قبول عملية التدقيق إذا كانت اإلجراءات 
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وتشمل األمثلة على  بول.الوقائية مطبقة للقضاء على أية تهديدات أو تقليصها إلى مستوى مق
  -ما يلي:اإلجراءات الوقائية هذه 

  عدم شمل الموظفين الذين يقدمون خدمات غير متعلقة بالتأكيد كأعضاء فريق
 التدقيق؛ 

 ا هو مالئم؛ وة عمل الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد حسبموام محاسب مهني بمراجعوقي
 و

 لمتعلقة بالتأكيد أو إشراك شركة إشراك شركة أخرى لمراجعة نتائب الخدمات غير ا
أخرى لتقوم بإعادة أداء الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى الحد الالزم الذي يمكنها 

 من تحمل مسؤولية الخدمة.

  ندماجعمليات الدمج واإل 
تحدد  أنعندما تصبح المنشأة، نتيجة للدمب، منشاة ذات عالقة بعميل التدقيق، ينبغي    211.33

 إلىقّيم المصالح السابقة والحالية مع المنشاة ذات العالقة التي يمكن، بالنظر الشركة وت
يتها وبالتالي قدرتها على متابعة عملية إستقاللتؤثر على  أنالوقائية المتوفرة،  اإلجراءات

 .ندماجاإل أوالتدقيق بعد تاريخ نفاذ الدمب 
 

عالقات حالية، بحلول تاريخ نفاذ  أوالح مص أي إلنهاءتتخذ المنشاة الخطوات الضرورية     211.34
لم يكن من الممكن  إذا، ال تعتبر مسموحة بموجب هذه القواعد. لكن، ندماجاإل أوالدمب 

ألن  مثالا  ندماجاإل أوالعالقة بحلول تاريخ نفاذ الدمب  أوهذه المصلحة  إنهاءبشكل معقول 
مزود  إلىيخ النفاذ في تار ة على التحول بصورة منظمة المنشاة ذات العالقة غير قادر 

تقّيم  أن، فينبغي على الشركة  بالتأكيد ال عالقة لهالخدمات تزوده الشركة  أخرخدمة 
التهديد كلما ضعفت  أهميةالعالقة. وكلما زادت  أوالتهديد الناجم عن هذه المصلحة 

على التدقيق  أهميةكمدقق. وتعتمد  ستمرارموضوعية الشركة وستكون غير قادرة على اإل
 عوامل مثل:

  العالقة؛  أوالمصلحة  وأهميةطبيعة 

  كانت الشركة ذات العالقة  إذا، ما مثالا ة ذات العالقة )أعالقة المنش وأهميةطبيعة
 م(؛ وأشركة  أوشركة تابعة 

 المصلحة. أوالعالقة  إلنهاءالزمنية الالزمة  طول الفترة 

 

 إنهاءوراء عدم القدرة على  األسباب ةالمكلفين بالحوكمتناقش الشركة مع أولئك  أنوينبغي 
 أهميةوتقييم  ندماجاإل أوالمصلحة بشكل معقول مع حلول تاريخ نفاذ الدمب  أوالعالقة 
 التهديد.
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كمدقق، فينبغي على الشركة القيام  ستمرارمن الشركة اإل المكلفون بالحوكمة أولئكطلب  إذا  211.35
 :إذابذلك فقط 

 6ما يمكن وفي جميع الحاالت خالل  بأسرعالعالقة  أوالمصلحة  إنهاءكان سيتم  (أ)
 ؛ ندماجاإل أو الدمبمن تاريخ نفاذ  أشهر

العالقة التي نشأت  أوعالقة، بما في ذلك المصلحة  أوفرد له مصلحة  أيكان  (ب)
غير المسموحة بموجب هذا القسم، لكن  بالتأكيدمات غير المتعلقة الخد تأديةخالل 
يكون الفرد المسؤول عن مراجعة رقابة  أولية للتدقيق في فريق العم عضواا يكون 

 جودة العملية؛ و

 أولئكالتحول المالئمة، حسب الضرورة، ومناقشتها مع  إجراءاتكان سيتم تطبيق  (ج)
  التحول: إجراءاتعلى  األمثلة. وتشمل المكلفين بالحوكمة

  مالئم؛ أن يقوم محاسب مهني، بمراجعة العمل غير المتعلق بالتأكيد حسبما هو 

  فووي  رأيهووافووي الشووركة التووي تعبوور عوون  عضووواا أن يقوووم محاسووب مهنووي، لووم يكوون
  أوالبيانات المالية، بمراجعة توازي مراجعة رقابة جودة العملية؛ 

  إشراك شركة أخرى لتقييم نتائب الخودمات غيور المتعلقوة بالتأكيود أو إشوراك شوركة
تأكيوود إلووى الحوود الووالزم الووذي أخوورى لتقوووم بإعووادة أداء الخوودمات غيوور المتعلقووة بال

 .  يمكنها من تحمل مسؤولية الخدمة

 

وقد  ندماجاإل أومن العمل حول التدقيق قبل تاريخ نفاذ الدمب  كبيراا  قد تنجز الشركة جزءا   211.36
التدقيق خالل فترة قصيرة. وفي هذه  إجراءاتالجزء المتبقي من  إنهاءتكون قادرة على 

 ستمرارالتدقيق مع اإل إكمالمن الشركة  مكلفون بالحوكمةال أولئكطلب  إذاالظروف، 
 :إذا، فينبغي على الشركة القيام بذلك فقط 211.33 العالقة الواردة في الفقرة أوبالمصلحة 

 أولئوكالعالقوة ومناقشوته موع  أوالتهديود النواجم عون هوذه المصولحة  أهميوةقامت بتقييم  (أ)
 ؛ المكلفين بالحوكمة

 (؛ وب()ج) 211.35اردة في الفقرة لتزمت بالمتطلبات الو إ (ب)

 تقرير التدقيق. إصداربموعد ال يتجاوز تاريخ  توقف عن كونها مدققاا  (ج)

 

 إلى 34.211المصالح والعالقات الحالية والسابقة التي تغطيها الفقرات من  إلىعند التطرق   211.37
كان من كانت المصالح والعالقات، حتى لو  إذاتحدد الشركة ما  أن، ينبغي 36.211

بحيث تضعف  جداا تظل هامة  أنالممكن تلبية كافة المتطلبات، تخلق تهديدات يمكن 
ن كان كذلك فعلى الشركة التوقف عن العمل كمدقق.  الموضوعية وا 

 

 إلى 34.211يوثق المحاسب المهني المصالح والعالقات التي تغطيها الفقرات من  أنينبغي   211.38
 إنهائهاوراء عدم  واألسباب ندماجاإل أول تاريخ نفاذ الدمب ، والتي لن تنتهي بحلو 36.211
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جراءات ومبررات عدم خلق  المكلفين بالحوكمة أولئكالتحول المطبقة ونتائب النقاش مع  وا 
بحيث تضعف  جداا تظل هامة  أنالمصالح والعالقات الحالية والسابقة لتهديدات يمكن 

 الموضوعية. 
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  هذا القسم أحكامحد أنتهاك إ
جراءات  رغمهذا القسم  أحكامحد أل إنتهاكيحدث  قد   211.31  مصممةأن الشركة تملك سياسات وا 

اإلنتهاك  وقد يكون من عواقب. يةستقاللإلا يفيد بأنه تم الحفاظ على معقولتأكيد ب لتزويدها
 عملية التدقيق. إنهاء ضرورة

 
 إزالةتعليق أو  أو نهاءإ عليهافإنه يتعين ، ماإنتهاك  إلى وقوعالشركة  تخلصعندما   211.41

 اإلنتهاك.  عواقبالتي سببت اإلنتهاك ومعالجة  المصلحة أو العالقة
 

ذا كان هنالك متطلبات قانونية أو تنظيمية إعتبار ما إلا بعينيجب على الشركة أن تأخذ   211.41
ن كان، و ماإنتهاك  عند تحديد ت طبق متطلبات. ال لتلكمتثال اإل يتعين على الشركةكذلك  ا 

إلى إحدى الهيئات األعضاء أو جهة اإلنتهاك  مسألة اإلبال  عنالشركة  وينبغي أن تبحث
أمراا هو ممارسة شائعة أو  ذلك اإلبال ذا كان إ معينة ةيعالقة أو سلطة رقابذات  منظمة
 . المحدد ختصاصإلفي ا اا متوقع

 
هذا  اإلبال  فوراا عنجراءاتها ا  اتها و لسياس وفقاا و ، يجب على الشركة ماإنتهاك  عند تحديد 211.42

لىلى شريك العملية، إاإلنتهاك  جراءات المتعلقة إللسياسات واا أولئك المسؤولين عن وا 
لى الموظفين اآلخرين ذوي الصلة، ستقالليةإلبا ذا كانفي الشركة،  وا   إلى الشبكة مناسباا  وا 

يجب أن و . تخاذ إجراء مناسبإلبحاجة هم الذين  يةستقاللإلوأولئك الخاضعيين لمتطلبات ا
صدار تقرير تها على إثره على موضوعية الشركة وقدر أذلك اإلنتهاك و  أهميةم الشركة تقيّ 

 مثل: معينة همية اإلنتهاك على عوامل أ تعتمد و . التدقيق
 ته؛طبيعة اإلنتهاك ومد 
  ؛نتهاكات سابقة فيما يتعلق بعملية التدقيق الحاليةإعدد وطبيعة أي 
  ؛أو العالقة التي سببت اإلنتهاك ةحلبالمص علم علىن عضو فريق التدقيق ذا كاإما 
  يتوجب خر آأو فرد تدقيق ذا كان الفرد الذي سبب اإلنتهاك هو عضو في فريق إما

  ستقاللية؛إلبخصوص ا معينة متطلباتمراعاة  عليه
 ؛يقذا كان اإلنتهاك يتعلق بعضو في فريق التدقإ الفرد الذي يقوم به ذلكدور ال 
 ومن المحتمل أن يكون هناك أثر لتلك الخدمةخدمة مهنية،  عن تقديماإلنتهاك  نتبذا إ 

الشركة  التي ستبدية أو المبالن المسجلة في البيانات المالية يسجالت المحاسبالعلى 
  بشأنها رأي معين؛

 أو التهديدات األخرى التي أو المضايقة أو التأييدالمصلحة الذاتية  نطاق تهديدات 
 اإلنتهاك.  عن نتجت
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همية اإلنتهاك، قد يكون من الضروري إنهاء عملية التدقيق أو قد يكون من أ على  عتمادإلبا  211.43
يجب أن تحدد و مرضي.  عواقب اإلنتهاك بشكلٍ  لمعالجة معينة الممكن إتخاذ اجراءات

تخاذ إ وعند .محددة كانت مالئمة في ظروفما إذا هذه االجراءات و  إتخاذ إمكانيةالشركة 
الحقائق  افةكبحث جراءات الواجب إتخاذها و اإلو همية اإلنتهاك أ  بعد وزنهذا القرار 

يجب أن تمارس الشركة الحكم والظروف المحددة المتاحة للمحاسب المهني في ذلك الوقت 
 من الممكن أن ومطلع معقولطرف ثالث هناك ذا كان إعتبار ما إلا بعينالمهني وتأخذ 

صدار تقرير إالشركة غير قادرة على  وبالتالي فإن ستتأثر سلباا  موضوعية الشركةأن بستنتب ي
  التدقيق.

 
 : ما يليعتبار إلا بعينجراءات التي يمكن أن تأخذها الشركة على اإل مثلةاألتشمل   211.44

 ؛إزالة الفرد ذو العالقة من فريق التدقيق 
  الالزم الحدلى إداء ذلك العمل أادة ضافية لعمل التدقيق المتأثر أو إعإإجراء مراجعة ،

 ؛في تلك الحالتيين ينمختلف موظفينستخدام إب
  داء عمل التدقيق أعادة إ عميل التدقيق شركة أخرى لمراجعة أو  ي شركالتوصية بأن

 و  الحد الالزم؛لى إالمتأثر 
  ة يسجالت المحاسبالتؤثر على والتي تأكيد خدمة العندما يتعلق اإلنتهاك بخدمة غير

خدمة الشركة أخرى لتقييم نتائب  إشراكيجب أو على مبلن مسجل في البيانات المالية، 
 الحد الالزملى إالخدمة غير التأكيدية  مهمة إعادة أداء إيكالتأكيدية أو الغير 

 لخدمة. اهذه مسؤولية على تولي  لمساعدتها
 

مرضي،  اإلنتهاك بشكلٍ  عواقبة لمعالج إتخاذ أي إجراءات أنه ال يمكنذا حددت الشركة إ  211.45
تخاذ قرب وقت ممكن أن بالحوكمة في ييجب على الشركة إعالم أولئك المكلففإنه  الخطوات وا 

نهاء عملية إتنظيمية ذات عالقة ب قانونية أو متطلبات ألي وفقاا نهاء عملية التدقيق إل الالزمة
يجب على فإنه ، ن أو األنظمةالقواني أمر مسمو  به بموجباإلنهاء  ال يكونحيث و التدقيق. 
 فصا . اإلرير أو امتطلبات إعداد التقمن ي ألمتثال الشركة اإل

 
 اإلنتهاك بشكلٍ  عواقبلمعالجة  إتخاذ إجراءات معينة أنه من الممكنذا حددت الشركة إ 211.46

مع  المتخذ أو المنوي إتخاذهجراء اإلنتهاك واإلهذا الشركة مناقشة  على يجبفإنه مرضي، 
قرب أفي  واإلجراء المتخذاإلنتهاك أيضاا الشركة  ويجب أن تناقش. ن بالحوكمةيولئك المكلفأ

نتهاكات أقل إعن لإلبال  حدد أولئك المكلفون بالحوكمة توقيت بديل ي ما لموقت ممكن، 
 : ستتم مناقشتها ما يليتشمل المسائل التي و همية. أ 

 ؛ومدته تهأهمية اإلنتهاك، بما في ذلك طبيع 
 تم تحديده؛ف حدث اإلنتهاك وكيف كي  
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 كيفية معالجة  فيما يخصللشركة  واألسباب الجوهريةأو المقتر  إتخاذه  اإلجراء المتخذ
 ؛صدار تقرير التدقيقعلى إ وكيف سيساعدهاعواقب اإلنتهاك بصورة مرضية ل اإلجراء

 وفق، نتاجستإللذلك االمنطقي الموضوعية لم تتأثر واألساس بأن  الذي يفيدستنتاج إلا 
  ؛الحكم المهني للشركة

 حدوث  أو تجنب مخاطر لتقليص تخاذهاإقترحت إخطوات اتخذتها الشركة أو  أي
 . أخرىنتهاكات إ

 
 المسائل التي نوقشت وفقاا  بكافة خطياا  ن بالحوكمةيأولئك المكلف بإبال  الشركة تقوميجب أن   211.47

تم قد ، أو مكانية إتخاذ هذا اإلجراءبإبخصوص  تهمموافقعلى  وأن تحصل 46.211للفقرة 
 اا وصف اإلبال هذا شمل ييجب أن كما مرضي.  تخاذه لمعالجة عواقب اإلنتهاك بشكلٍ إ

على أنه قد تأكيد معقول بلتزويدها  والمصممة كباإلنتها المتعلقةجراءات الشركة ا  لسياسات و 
تخاذها، إ تنويكة، أو الشر  إتخذتهاي خطوات باإلضافة إلى أ يةستقاللإلاعلى  تم الحفاظ
على أن أولئك المكلفون بالحوكمة  إذا لم يوافق. أخرىأو تجنب حدوث إنتهاكات  لتقليص
الخطوات  تتخذيجب على الشركة أن فإنه ، مرضيةيعالب عواقب اإلنتهاك بصورة  اإلجراء
لبات متط ألي وفقاا ، األنظمةأو  القوانين بذلكسمح تإلنهاء عملية التدقيق، حيث  الالزمة

اإلنهاء  ال يكونحيث و نهاء عملية التدقيق. إذات عالقة بو  معمول بها تنظيميةقانونية أو 
من ي ألمتثال يجب على الشركة اإلفإنه ، القوانين أو األنظمة أمر مسمو  به بموجب

 فصا . اإلرير أو امتطلبات إعداد التق
 

، فإنه يجب على الشركة اإلمتثال لهذا إذا وقع اإلنتهاك قبل إصدار تقرير التدقيق السابق  211.48
أهمية اإلنتهاك وأثره على موضوعية الشركة وقدرتها على إصدار تقرير  تقييمالقسم في 

عتبار أثر اإلنتهاك، إن إلالتدقيق في الفترة الحالية. يجب على الشركة أيضاا أن تأخذ بعين ا
مكانية وجد، على موضوعية الشركة فيما يتعلق بأي من تقارير التدق يق الصادرة سابقاا، وا 

  سحب تقارير التدقيق هذه ومناقشة المسألة مع أولئك المكلفين بالحوكمة.
 

أن توثق اإلنتهاك واإلجراء المتخذ  عليهايجب عندما تستمر الشركة في عملية التدقيق  211.41
حوكمة وأي مع أولئك المكلفين بال نوقشتوالقرارات الرئيسية المتخذة وجميع المسائل التي 

مناقشات تمت مع إحدى الهيئات األعضاء أو جهة تنظيمية ذات عالقة أو سلطة رقابة 
الحكم  وفق، الذي يفيدستنتاج إلامعينة، يجب أن تشمل أيضاا المسائل التي ينبغي توثيقها 

الجوهرية وراء معالجة  باإلضافة إلى األسبابالموضوعية لم تتأثر بأن المهني للشركة، 
المتخذ لعواقب اإلنتهاك بصورة مرضية بحيث يكون بإمكان الشركة أن تصدر تقرير اإلجراء 
 التدقيق. 

 

 .فارغة عمدا   992491إلى  512491ُتركت الفقرات 
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  يةستقالللإل إطار المفاهيممنهج تطبيق 
من  أوتخلق  حاالت وعالقات محددة 228.211 إلى 112.211الفقرات من  تصف  211.111

أنواع كما تصف التهديدات المحتملة و  .يةستقاللاإلتهديدات على  قالممكن أن تخل
تقليصها إلى  أوالتي يمكن أن تكون مناسبة للقضاء على التهديدات  اإلجراءات الوقائية

 إلىالوقائية التهديدات  اإلجراءاتتقلص فيها  أنوتحديد الحاالت التي يمكن  مستوى مقبول
من الممكن أن  أوالظروف والعالقات التي تخلق  عوال تصف الفقرات جمي. مستوى مقبول

الشركة تقييم المدلوالت الضمنية لحاالت  وينبغي على. يةستقاللتهديدات على اإل تخلق
وعالقات متشابهة، ولكنها مختلفة، وتحديد ما إذا كانت اإلجراءات الوقائية، بما في ذلك 

 ، عند الضرورة،، يمكن تطبيقها211.15 –211.12اإلجراءات الوقائية الواردة في الفقرات 
 .للقضاء على التهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول

 

 أوجوهرية المصالح المالية  إلى إشارات 125.211 إلى 112.211 من تضم الفقرات  211.111
كانت المصلحة  إذاالعالقات التجارية. ولغايات تحديد ما  أهمية أوالضمانات  أوالقروض 

العائلة المقربين من الفرد معا بعين  وأفراديجوز أخذ صافي قيمة الفرد  جوهرية للفرد،
 . عتباراإل

 

 المصالح المالية  
معين إلى نشوء تهديد المصلحة  تدقيقمصلحة مالية عند عميل  إمتالكؤدي قد ي  211.112

 تهديد ينشأ على: أي وأهميةويعتمد وجود الشخصية. 
 ،اليةلشخص الذي يمتلك المصلحة المدور ا (أ)
 و ،مباشرة أم غير مباشرةكانت المصلحة المالية  إذاما  (ب)
 وأهمية المصلحة المالية. (ج)

 

عقارات  أو جماعي إستثماروسيلة  مثالا من خالل وسيط ) المصلحة المالية إمتالكيمكن   211.113
تعتبر مصلحة مالية المصالح المالية كانت  إذاويعتمد تحديد ما ، (إئتمانصندوق  أو

سيطرة على وسيلة يمتلك الكان المالك المستفيد  إذاغير مباشرة على ما  أومباشرة 
وعند وجود سيطرة على وسيلة . ستثماراإلعلى التأثير على قرارات القدرة  أو ستثماراإل
المصلحة المالية ، تعرف هذه القواعد ستثماراإلأو قدرة على التأثير على قرارات  ستثماراإل

وعند عدم وجود سيطرة على شرة. وعلى العكس من ذلك، مصلحة مالية مبا أنهاعلى 
، تعرف هذه القواعد المصلحة ستثماراإلأو قدرة على التأثير على قرارات  ستثماراإلوسيلة 

 .مصلحة مالية غير مباشرة أنهاالمالية على 

  

مصلحة ا شركة م أوأفراد عائلته المباشرة  أحد أوأعضاء فريق التأكيد  أحدإذا كان لدى   211.114
تهديد المصلحة  فإن، التدقيقهامة غير مباشرة عند عميل  ة ماليةمصلح أومالية مباشرة 

لقضاء على التهديد ااإلجراءات الوقائية  بحيث ال يمكن، جداا  هاماا الشخصية الناشئ يكون 
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 أحدأعضاء فريق التأكيد أو  أحدمن  ألي. لذلك، ال يكون تقليصه إلى مستوى مقبول أو
هامة غير مباشرة  ة ماليةمصلحشركة ما مصلحة مالية مباشرة أو  أوائلته المباشرة أفراد ع
 .عميلالعند 

 

مالية مباشرة  ةمصلح يمتلك ينالقريب هعائلت أفراد أحدن أعضو من فريق التأكيد ب يعلمعندما   211.115
لحة لمصاتهديد  ينشأقد ه فإن التدقيق،غير مباشرة عند عميل  هامة ة ماليةمصلح أو

 على العوامل التالية:  تهديد أي خطورةتقييم  الشخصية. وتعتمد
  ؛ ووفرد العائلة القريبطبيعة العالقة بين عضو فريق التأكيد 

 لفرد العائلة القريب. المالية المصلحة أهمية  
 

للقضاء على التهديد أو  الوقائية حسب الضرورة اإلجراءات وتطبيق ،التهديد خطورةتقييم ويتم 
 اإلجراءات ما يلي:تلك على  األمثلةتشمل و  صه إلى مستوى مقبول.تقلي
  جزء كاف من المصلحة  أوالمباشرة تصرف فرد العائلة القريب بكامل المصلحة المالية

 ؛غير هامة المتبقيةبحيث تكون المصلحة  أقرب تاريخ ممكن المباشرة فيالمالية غير 

 أو؛ قيقالتدعضو فريق عمل لمراجعة محاسب مهني  إشراك 

 فريق التدقيقمن  الفرد عزل. 
  

أفراد عائلته المباشرة مصلحة مالية مباشرة أو  أحدأعضاء فريق التأكيد أو  أحدإذا كان لدى    211.116
دقيق، وكان منشأة لها حصة مسيطرة عند عميل التهامة غير مباشرة عند  ة ماليةمصلح

، بحيث ال يمكن جداا  هاماا الناشئ يكون  ، فإن تهديد المصلحة الشخصيةالعميل مهما للمنشأة،
 ألياإلجراءات الوقائية القضاء على التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول. لذلك، ال يكون 

شركة ما مصلحة مالية مباشرة  أوأفراد عائلته المباشرة  أحدأعضاء فريق التأكيد أو  أحدمن 
 .عميلالهامة غير مباشرة عند  ة ماليةمصلحأو 

 
هامة غير  ة ماليةمصلحمباشرة أو مالية  خطة منافع التقاعد لشركة ما مصلحةيمكن أن تنشأ   211.117

 ،التهديد خطورةتقييم ويتم المصلحة الشخصية. تهديد  تدقيق البيانات الماليةعند عميل مباشرة 
للقضاء على التهديد أو تقليصه إلى  حسب الضرورة وتطبيقهاالوقائية  اإلجراءات وتطبيق

 توى مقبول.مس
 

عملية في المكتب الذي يمارس فيه شريك العملية أعماله فيما يخص  اء اآلخرينوإذا كان للشرك  211.118
مصلحة مالية هامة غير مباشرة  أومصلحة مالية مباشرة عائالتهم المقربين،  أفراد أو، التدقيق

ذو أهمية بالغة بحيث المصلحة الشخصية الذي ينشأ يكون تهديد  فإنعند عميل التدقيق ذلك، 
، ينبغي أن ال لذلكمن الممكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول. وقائية  ال يوجد إجراءات

بأي من هذه المصالح المالية عند عميل  عائالتهم المباشرين أفراد أويحتفظ أولئك الشركاء 
 .ذلك التدقيق

 

عملية يك العملية أعماله فيما يخص ليس بالضرورة أن يكون المكتب الذي يمارس فيه شر   211.111
على ذلك، عندما يتم تحديد موقع  وبناءا تدقيق هو نفس المكتب الذي ع ين به ذلك الشريك. ال
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المهني الحكم  إستخدام، ينبغي التدقيقشريك العملية في مكتب مختلف عن باقي أعضاء فريق 
 . العملية تلكلتحديد أي مكتب يمارس فيه شريك العملية أعماله فيما يخص 

 
 

 بالتدقيقإذا كان الشركاء اآلخرين والموظفين اإلداريين الذين يقدمون خدمات غير متعلقة   211.111
 أفرادإذا كان  أو، األدنىبحدها أولئك الذين تعتبر مشاركتهم  إستثناءب، التدقيقإلى عميل 

ير مباشرة عند مصلحة مالية هامة غ أو، تمتلك مصلحة مالية مباشرة ينعائالتهم المباشر 
المصلحة الشخصية الذي ينشأ يكون ذو أهمية بالغة بحيث ال تهديد  فإنعميل التدقيق، 
من الممكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول. وعليه، ينبغي أن وقائية  يوجد إجراءات

بأي من هذه المصالح المالية عند  ينعائالتهم المباشر  أفراد أوال يحتفظ هؤالء الموظفين 
 يل التدقيق.عم

 

المصلحة المالية عند ب حتفاظاإلإن ، ف111.211و 118.211ورد في الفقرات  ابالرغم مم  211.111
 :أفراد العائلة المباشرين أحدعميل تدقيق البيانات المالية بواسطة 

عملية لشريك في المكتب الذي يمارس فيه شريك العملية أعماله فيما يخص  (أ)
 أو ،التدقيق

إلى عميل التدقيق ال  بالتدقيقإداري يقدم خدمات غير متعلقة موظف  أولشريك  (ب)
نتيجة حقوق العمل  المصلحة المالية إستالمفي حال  يةستقاللاإل تضعف تعتبر أنها
خيارات األسهم(،  أوالتقاعد  من خالل خطط مثالا )بأفراد العائلة المباشرين الخاصة 

أي تهديد على ضاء على للق، يتم تطبيق اإلجراءات الوقائية وعند الضرورة
  إلى مستوى مقبول.تقليصه  أو يةستقاللاإل

 
يحصلون على الحق بالتصرف بالمصلحة  أولكن، عندما يملك أفراد العائلة المباشرون 

، الحق في ممارسة الخيار، يتم التصرف بالمصلحة األسهم، في حالة خيار أوالمالية 
 تاريخ ممكن. بأسرعالتنازل عنها  أوالمالية 

 

 أفراد أحد أوالتدقيق حد أعضاء فريق أليمكن أن ينشأ تهديد المصلحة الشخصية إذا كان   211.112
 ولؤ مس أومدير  أوتدقيق الفي منشأة معينة وكان لعميل مالية مصلحة  عائلته المباشرين،

إذا كانت  يةستقاللاإلتم إضعاف مصلحة مالية في تلك المنشأة. لكن ال يعتبر انه مالك  أو
على المنشأة.  هاماا  اا مصالح غير ذات أهمية وال يستطيع عميل التدقيق أن يمارس تأثير ال

ذا كانت المصالح هامة بالنسبة  ، واستطاع عميل التدقيق ممارسة تأثير هام طرف أليوا 
وعليه، ه ال توجد إجراءات وقائية لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول، فإنعلى المنشأة، 

ويتعين على أي عضو في فريق التأكيد يمتلك تلك  مصلحة مالشركة لال يكون  أنوينبغي 
 -بأي مما يلي: في فريق التدقيق، عضواا يصبح  أن، قبل المصلحة أن يقوم

 أو التصرف بالمصلحة؛ (أ)
 مصلحةالمتبقية هي المصلحة بحيث ال تعتبر  المصلحةالتصرف بمبلن كاف من  (ب)

 هامة.
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كان ألحد أعضاء فريق التدقيق  إذاالمضايقة  أوالت لف  أو المصلحة الشخصيةتهديد ينشأ   211.113
الشركة، مصلحة في منشأة معينة وكان لعميل التدقيق  أوعائلته المباشرين  أفراد أحد أو

مدير أو مسؤول أو مالك مسيطر تابع له مصلحة مالية في تلك المنشأة. ويعتمد وجود 
 التهديد على عوامل مثل:  وأهمية

 عبه المهني في فريق التدقيق؛ الدور الذي يل 

  محدود؛  أوكانت ملكية المنشأة محتفظ بها على مستوى واسع  إذاما 

  بشكل هام  التأثير أوانت المصلحة تعطي المستثمر القدرة على السيطرة ك إذاما
 على المنشأة؛ و

 المصلحة المالية. أهمية 

 

للقضاء على التهديد  سب الضرورةالوقائية ح اإلجراءات وتطبيق ،التهديد خطورةتقييم ويتم 
 اإلجراءات ما يلي:تلك على  األمثلةتشمل و  أو تقليصه إلى مستوى مقبول.

  أوعضو فريق التدقيق ذو المصلحة المالية من فريق التدقيق؛ عزل  

 محاسب مهني لمراجعة عمل عضو فريق التدقيق.  إشراك 
 

عائلته المباشرين مصلحة  أفراد أحد أوشركة أو عضو في فريق التدقيق  إمتالكيخلق   211.114
األمناء  أحدالتدقيق بوصفه هامة غير مباشرة عند عميل مالية  مالية مباشرة أو مصلحة

ينشأ تهديد المصلحة الشخصية  أن. وعلى نحو مماثل، يمكن لمصلحة الشخصيةاتهديد 
 :عندما يمتلك

   ؛يخص التدقيق شريك في المكتب الذي يمارس فيه شريك العملية أعماله فيما (أ)

يقدمون خدمات غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل  آخرونشركاء أو موظفون إداريون  (ب)
  أو ؛األدنىمن تكون مشاركتهم بحدها  إستثناءالتدقيق، ب

هامة غير مباشرة مالية  عائالتهم المباشرين، مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة أفراد (ج)
 األمناء.  أحدالتدقيق بوصفه عند عميل 

 

 بهذه المصلحة إال عندما: حتفاظال يتم اإلو 
 ؛ ئتماناإلن من صندوق وأفراد عائلته المباشرين مستفيدي أحد أوال يكون المؤتمن  (أ)
عند عميل التدقيق  ئتماناإلال تكون المصلحة المحتفظ بها من قبل صندوق  (ب)

 مصلحة هامة بالنسبة للصندوق؛

 هام على عميل التدقيق؛ و أثرعلى ممارسة  قادراا  ئتماناإلال يكون صندوق  (ج)
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هام على أي قرار  أثرالشركة  أوال يكون للمؤتمن أو وأحد أفراد عائلته المباشرين  (د)
 مرتبط بمصلحة مالية لدى عميل التدقيق. يإستثمار 

 

 أينشوء تهديد المصلحة الشخصية نتيجة  إمكانيةيحدد أفراد فريق التدقيق  أنينبغي   211.115
 بمن فيهم:   آخرين أفرادعميل التدقيق محتفظ بها من قبل مالية معروفة في  مصالح

، وأفراد بإستثناء ما تم اإلشارة إليه أعالهالشركاء والموظفين المهنيون في الشركة،  (أ)
 عائالتهم المباشرين؛ و

 .أعضاء فريق التدقيق أحداألفراد الذين لديهم عالقات شخصية وثيقة مع  (ب)

 

 الشخصية على عوامل مثل:نشوء تهديد المصلحة  إمكانيةتعتمد 
 هيكل الشركة التنظيمي والتشغيلي وهيكل إعداد التقارير فيها؛ و 

 .طبيعة العالقة بين الفرد وعضو فريق التدقيق 

 

للقضاء على التهديد  الوقائية حسب الضرورة اإلجراءات وتطبيق ،التهديد خطورةتقييم ويتم 
 اإلجراءات ما يلي:لك تعلى  األمثلةتشمل و  أو تقليصه إلى مستوى مقبول.

   عزل عضو فريق التدقيق ذو العالقة الشخصية مع عميل التدقيق؛ 

 أوقرارات هامة تتعلق بعملية التدقيق؛  أي إتخاذعضو فريق التدقيق من  إستثناء  

 محاسب مهني لمراجعة عمل عضو فريق التدقيق. إشراك 
 

ة العضو عائل أفراد الشركة أو أي منموظف في  أوالتدقيق فريق أعضاء  أحدإذا استلم   211.116
المباشرين مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية هامة غير مباشرة عند عميل التدقيق 

بتلك المصلحة  حتفاظولم يسمح باإل، إندماجعلى سبيل المثال عبر إرث أو هبة أو نتيجة 
  -بموجب هذا القسم، عندئذ:

نبغي التصرف بالمصلحة المالية المصلحة من قبل الشركة، في إستالمتم  إذا (أ)
التصرف بمبلن كاف من المصلحة المالية غير مباشرة بحيث ال تعتبر  أومباشرة 

  المصالح المتبقية هي مصالح هامة؛ 

عائلته  أفراد أحد أوالتدقيق  عضو فريق المصلحة من قبل إستالمتم  إذا (ب)
التصرف  أومباشرة فينبغي على ذلك الفرد التصرف بالمصلحة المالية المباشرين، 

بمبلن كاف من المصلحة المالية غير مباشرة بحيث ال تعتبر المصالح المتبقية 
 هي مصالح هامة؛ أو
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 أفراد أحد أو التدقيق فريقفي  عضواا فرد ليس  المصلحة من قبل إستالمتم  إذا (ج)
ما  بأسرع فينبغي على ذلك الفرد التصرف بالمصلحة المالية، عائلته المباشرين

التصرف بمبلن كاف من المصلحة المالية غير مباشرة بحيث ال تعتبر  أو يمكن،
على التصرف بالمصلحة المالية، يتم  وبناءا المصالح المتبقية هي مصالح هامة. 

 الوقائية ضرورية.  اإلجراءاتكانت  إذاتحديد ما 

 

 القروض والكفاالت  
أفراد عائلته المباشرين أو  أحديق أو إن تقديم قرض أو كفالة قرض إلى عضو فريق التدق  211.117

الشركة من عميل التدقيق الذي يكون عبارة عن بنك أو مؤسسة مشابهة قد يؤدي إلى خلق 
ذا لم يتم منح القرض أو الكفالة بموجب إجراءات وبنود وشروط يةستقاللتهديد على اإل . وا 

توجد إجراءات وقائية  بحيث ال جداا اإلقراض العادية، فقد ينشأ تهديد مصلحة شخصية هام 
 أحديمكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول. وعليه، ينبغي أن ال يقبل فريق التدقيق أو 

 أفراد عائلته المباشرين أو الشركة مثل هذا القرض أو الكفالة.
 

إذا تم منح القرض إلى الشركة من عميل التدقيق الذي يكون عبارة عن بنك أو مؤسسة    211.118
بموجب إجراءات وبنود وشروط اإلقراض العادية وكان القرض غير مهم بالنسبة مشابهة 

لعميل التدقيق أو الشركة التي ستحصل على القرض، فإنه قد يكون من الممكن تطبيق 
اإلجراءات الوقائية لتقليص تهديد المصلحة الشخصية إلى مستوى مقبول. ومن األمثلة 

اسب مهني من شركة ضمن مجموعة غير مشاركة على تلك اإلجراءات الوقائية إشراك مح
 في التدقيق وال تحصل على قرض لمراجعة العمل المنجز.

 
 

إن تقديم قرض أو كفالة قرض من عميل التدقيق الذي يكون عبارة عن بنك أو مؤسسة   211.111
أعضاء فريق التدقيق أو عائالتهم المباشرة ال يؤدي إلى خلق تهديد على  أحدمشابهة إلى 

إذا تم منح القرض أو الكفالة بموجب إجراءات وبنود وشروط اإلقراض العادية.  يةستقاللإلا
وتتضمن األمثلة على هذه القروض رهونات المنازل والحسابات المكشوفة وقروض 

 .ئتماناإلالسيارات وأرصدة بطاقة 
 

الشركة لقرض من أفراد عائلته المباشرين أو  أحدفي حال قبول عضو فريق التدقيق أو   211.121
عميل التدقيق أو كفالة القرض من قبل العميل الذي ال يكون عبارة عن بنك أو مؤسسة 

بحيث ال توجد إجراءات وقائية  جداا  هاماا مشابهة، فإن تهديد المصلحة الشخصية يكون 
( 1يمكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول إال إذا كان القرض غير مهم بالنسبة )

 ضو فريق التدقيق وأحد أفراد عائلته المباشرين و)ب( للعميل للشركة أو ع
 

أفراد عائلته المباشرين أو  أحدوعلى نحو مماثل، في حال قدم عضو فريق التدقيق أو   211.121
 جداا  هاماا الشركة قرضا إلى عميل التدقيق أو كفله، فإن تهديد المصلحة الشخصية يكون 
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أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول إال إذا كان  بحيث ال توجد إجراءات وقائية يمكن
( للشركة أو عضو فريق التدقيق وأحد أفراد عائلته المباشرين 1القرض غير مهم بالنسبة )

 و)ب( للعميل 
 

أفراد عائلته المباشرين ودائع أو  أحدأعضاء فريق التدقيق أو  أحدإذا كان لدى للشركة أو   211.122
التدقيق الذي يكون عبارة عن بنك أو مضارب أو مؤسسة حسابات مضاربة عند عميل 

بالوديعة أو الحساب بموجب  حتفاظإذا تم اإل يةستقاللمشابهة، فال ينشأ تهديد على اإل
 البنود التجارية العادية.

 

 العالقات التجارية 
أفراد  دأحأو أعضاء فريق التدقيق  أحدتنشأ العالقة التجارية الوثيقة بين شركة ما أو   211.123

أو مصلحة مالية مشتركة عالقة تجارية وعميل التدقيق أو إدارته، من عائلته المباشرين 
ومن الممكن أن تخلق تهديدات المصلحة الشخصية أو المضايقة. وتشمل األمثلة على 

 -تلك العالقات:
 مصلحة مالية في مشروع مشترك إما مع العميل أو مالك مسيطر أو مدير أو  إمتالك

 أو أي فرد آخر ممن يقومون بأنشطة إدارية عليا لذلك العميل.  مسؤول

  ترتيبات لدمب واحدة أو أكثر من خدمات أو منتجات الشركة مع واحدة أو أكثر من
 خدمات أو منتجات العميل وتسويق الرزمة الجديدة باإلشارة إلى كال الطرفين.

 تجات أو خدمات العميل، أو ترتيبات التوزيع أو التسويق التي توزع بموجبها الشركة من
 يوزع العميل منتجات أو خدمات الشركة.

 

أي مصلحة مالية غير ذات أهمية وكانت العالقة التجارية غير هامة للشركة ما لم تكن 
بحيث ال يمكن ألي إجراءات وقائية  جداا  فإن التهديد الناشئ يكون مهماا والعميل أو إدارته، 

ستوى مقبول. لذلك، ما لم تكن المصلحة المالية غير التقليص من خطورة التهديد إلى م
، أو يتم تقليصها إلى العالقة التجارية هامة والعالقة التجارية غير هامة فال يتم إبرام

 مستوى غير هام أو إنهاؤها. 
 

أي مصلحة مالية غير ذات أهمية وكانت العالقة في حالة عضو فريق التدقيق، ما لم تكن 
 لذلك العميل، فينبغي عزل ذلك العضو من فريق التدقيق.التجارية غير هامة 

 

أفراد العائلة المباشرين لعضو فريق التدقيق وعميل  أحدإذا كانت العالقة التجارية بين 
التدقيق أو إدارته، فيتم تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة 

 قبول. للقضاء على التهديد أو تقليصه إلى مستوى م
 

 أحدمصلحة من قبل الشركة أو  إمتالكال تتسبب العالقات التجارية التي تنطوي على   211.124
أعضاء فريق التدقيق أو أفراد عائالتهم المباشرين في منشأة مسيطر عليها من قبل عدد 

مدرائه أو مسؤوليه أو أي مجموعة  أحدقليل من المساهمين حين يكون لعميل التدقيق أو 
  -إذا: يةستقاللله مصلحة في تلك المنشأة، في ظهور تهديدات على اإل تابعة
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كانت العالقة التجارية غير هامة بالنسبة إلى الشركة وعضو فريق التدقيق وأحد  (أ)
 أفراد عائالتهم المباشرين والعميل؛  

 و  ؛ة بالنسبة إلى المستثمر أو مجموعة المستثمرينوة المالية غير هاموكانت المصلح (ب)

المصلحة المالية ال تعطي المستثمر أو مجموعة المستثمرين القدرة على  كانت (ج)
 ممارسة السيطرة على المنشأة المسيطر عليها من قبل عدد قليل من المساهمين.

 

 أحدشراء البضائع والخدمات من عميل التدقيق من قبل الشركة أو  عموماا ال يؤدي   211.125
إذا  يةستقاللالتهم المباشرين إلى نشوء تهديد على اإلأفراد عائ أحدأعضاء فريق التدقيق لو 

كانت المعاملة ضمن السياق الطبيعي لألعمال وعلى أساس تجاري. إال أن تلك 
. تكون ذات طبيعة أو أهمية تكون سبباا في خلق تهديد المصلحة الشخصيةالمعامالت قد 

رورة للقضاء على التهديد أو يتم تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضو
  -تقليصه إلى مستوى مقبول وتشمل األمثلة تلك اإلجراءات ما يلي:

  الحد من أهمية المعاملة أو تقليصها؛ أو 

 عزل الفرد من فريق التدقيق. 

 

 العالقات العائلية والشخصية 
وأحد مدراء أو  أعضاء فريق التدقيق أحدقد ينشأ عن العالقات العائلية والشخصية بين   211.126

على أدوارهم، تهديدات  عتمادمسؤولي عميل التدقيق أو موظفين محددين لديه، باإل
مصلحة شخصية أو ت لف أو مضايقة. ويعتمد وجود وأهمية أي تهديدات على عدد من 

ودور فرد العائلة أو غيره من األفراد عند العوامل تشمل مسؤوليات الفرد في فريق التدقيق 
 .العالقةعمق  ومدى العميل

 

 أفراد العائلة المباشرين لعضو فريق التدقيق: أحدعندما يكون   211.127
 لدى عميل التدقيق؛ أو  مسؤوالا أو  مديراا  (أ)

يشغل منصب يخوله ممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية  موظفاا  (ب)
  .للعميل أو البيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها

 

ن قد شغل ذلك المنصب خالل أي فترة تغطيها العملية أو البيانات المالية، فإنه أو كا
إلى مستوى مقبول فقط من خالل عزل الفرد من فريق  يةستقالليمكن تقليص تهديدات اإل

جعل من غير الممكن ألي إجراءات وقائية أخرى تقليص . فعمق تلك العالقة يالتدقيق
في  عضواا ، ينبغي أن ال يكون أي فرد له عالقة كتلك التهديد إلى مستوى مقبول. وعليه

 فريق التدقيق. 
 

أفراد العائلة المباشرين لعضو فريق  أحدعندما يكون  يةستقاللتنشأ التهديدات على اإل  211.128
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التأكيد هو موظف يشغل منصب يخولوه ممارسوة تأثير هام على مركز العميل المالي أو 
 -ت النقدية. وتعتمد خطورة التهديدات على عوامل معينة مثل:األداء المالي أو التدفقا

  وأفراد العائلة المباشرين؛  أحدالمنصب الذي يشغله 

 .الدور الذي يلعبه المهني في فريق التدقيق 
 

ينبغي تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم للقضاء على التهديد 
 -وتشمل تلك اإلجراءات الوقائية ما يلي: أو تقليصه إلى مستوى مقبول.

 و عزل الفرد من فريق التدقيق؛ 

  هيكلة مسؤوليات فريق التدقيق بحيث ال يتعامل المهني مع المسائل التي تقع ضمن
  .أفراد العائلة المباشرين أحدمسؤولية 

 

ين لعضو فريق أفراد العائلة المباشر  أحدعندما يكون  يةستقاللتنشأ التهديدات على اإل 211.121
 التدقيق:

 لدى عميل التدقيق؛ أو  مسؤوالا أو  مديراا  (أ)

يشغل منصب يخوله ممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية  موظفاا  (ب)
  .للعميل أو البيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها

 

 -وتعتمد خطورة التهديدات على عوامل معينة مثل:
 و فريق التدقيق فرد العائلة المباشر؛ طبيعة العالقة بين عض 

  وفرد العائلة المباشر؛ المنصب الذي يشغله 

   الدور الذي يلعبه المهني في فريق التدقيق. 
 

ينبغي تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم للقضاء على التهديد 
 -ائية ما يلي:أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل تلك اإلجراءات الوق

 أو عزل الفرد من فريق التدقيق؛ 

  هيكلة مسؤوليات فريق التدقيق بحيث ال يتعامل المهني مع المسائل التي تقع ضمن
  .أفراد العائلة المباشرين أحدمسؤولية 

 

عندما يكون لعضو فريق التدقيق عالقة وثيقة بشخص هو  يةستقاللتنشأ التهديدات على اإل  211.131
العائلة المباشرين ولكنه مدير أو مسؤول أو موظف يشغل منصب يخولوه أفراد  أحد

ممارسوة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية للعميل أو البيانات المالية التي تعبر 
الشركة عن رأيها فيها. وينبغي على عضو فريق التدقيق الذي له مثل هذه العالقة أن 

جراء وفقاا يطلب المشورة  ات الشركة. وتعتمد خطورة التهديدات على عوامل لسياسات وا 
 -معينة مثل:
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  طبيعة العالقة بين عضو فريق التدقيق وفرد العائلة المباشر؛ 

 لدى العميل؛ و المنصب الذي يشغله الفرد 

 الدور الذي يلعبه المهني في فريق التدقيق. 
 

زم للقضاء على التهديد ينبغي تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما يل
 -أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل تلك اإلجراءات الوقائية ما يلي:

  عزل المهني من فريق التدقيق؛ أو 

  هيكلة مسؤوليات فريق التدقيق بحيث ال يتعامل المهني مع المسائل التي تقع ضمن
 مسؤولية الفرد الذي يرتبط المهني بعالقة وثيقة معه. 

 

المضايقة بسبب عالقة  أوالت لف  أوالممكن أن تنشأ تهديدات المصلحة الشخصية  من  211.131
 التدقيقفي فريق  عضواا موظف في الشركة ليس  أوشريك  )أ( عائلية بين أوشخصية 

ممن يشغل منصباا الموظفين  أحدأو  التدقيقلدى عميل  ولينؤ المس أوالمدراء  أحد)ب( و
إعداد السجالت المحاسبية للعميل أو البيانات المالية ى عل هاماا يمارس من خالله تأثيراا 

المدركين لهذه العالقات شركاء وموظفو الشركة  ويقومالتي تعبر الشركة عن رأيها فيها. 
جراءات الشركة. سياسات و ل وفقاا  ستشاراتاإلإجراء ب على خطورة أي تهديد ويعتمد وجود و ا 

 عوامل مثل: 
 لموظف في الشركة والمدير أو المسؤول أو الموظف طبيعة العالقة بين الشريك أو ا

 لدى العميل؛ 

  ؛التدقيقفي الشركة مع فريق الشريك أو الموظف مقدار التفاعل بين 

  في الشركة؛ والشريك أو الموظف المنصب الذي يشغله 

  عميل.الالفرد لدى المنصب الذي يشغله 
 

ة حسبما يلزم للقضاء على التهديد ينبغي تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائي
 -أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل تلك اإلجراءات الوقائية ما يلي:

  هيكلة مسؤوليات فريق التدقيق لتقليص أي تأثير محتمل على عملية التدقيق؛ أو 

 التدقيق المنجزمحاسب مهني لمراجعة عمل  إشراك.  
 

  تدقيق عميلالتوظيف لدى 
المدراء أو المسؤولين لدى  أحدمكن أن تنشأ تهديدات الت لف أو المضايقة إذا كان من الم  211.132

على  هاماا الموظفين ممن يشغل منصباا يمارس من خالله تأثيراا  أحدعميل التدقيق  أو 
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رأيها فيها  إعداد السجالت المحاسبية للعميل أو البيانات المالية التي تعبر الشركة عن
 في الشركة.  شريكاا قيق أو في فريق التد عضواا 

 

للشركة إلى عميل  ينسابقال الشركاء أحد أو التدقيقأعضاء فريق  أحد إنضمحال  في  211.133
بحيث ال  جداا  هاماا فإن التهديد يكون ، التدقيق وبقيت الصالت الهامة بين الشركة والفرد

في  يةستقاللاإليوجد إجراءات وقائية يمكنها تقليصه إلى مستوى مقبول. لذلك، تضعف 
كأحد  التدقيقإلى عميل عضو سابق في فريق التدقيق أو شريك سابق  إنضمامحال 

الموظفين ممن يشغل منصباا يمارس من  أحدالمدراء أو المسؤولين لدى عميل التدقيق  أو 
على إعداد السجالت المحاسبية للعميل أو البيانات المالية التي تعبر  هاماا خالله تأثيراا 

 -:إال إذا كان ة عن رأيها فيهاالشرك
ترتيبات ل وفقاا ما لم تتم من الشركة  دفعات أو منافعيحق للفرد الحصول على أي  ال (أ)

  ؛ ولشركةلأي مبلن مستحق للفرد ذا أهمية  يكونأن ال و . مسبقاا ومحددة ثابتة 
ظهر لشركة وال ي  لالمهنية  أوالتجارية  األنشطةبالمشاركة في  الفرديستمر  ال (ب)

 . أنه يشارك فيها خرينلآل
 

للشركة إلى عميل  ينسابقال الشركاء أحدأو  التدقيقأعضاء فريق  أحد إنضمحال  في  211.134
التهديد  وأهميةفإن وجود ، التدقيق بمنصب ما ولم تبق الصالت الهامة بين الشركة والفرد

 تعتمد على عوامل مثل:  
  المنصب الذي يشغله الفرد لدى العميل؛ 
 ة ستكون للفرد مع فريق التدقيق؛ ي مشاركمقدار أ 

  في فريق التدقيق أو  عضواا طول الفترة الزمنية التي انقضت منذ أن أصبح الفرد
 الشركة؛ و

  ،عن  مسؤوالا ما إذا كان الفرد  مثالا المنصب السابق للفرد ضمن الفريق أو الشركة
 . ن بالحوكمةالمكلفيمنتظم مع إدارة العميل أو أؤلئك  إرتباطالمحافظة على 

 

ينبغي أن يتم تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم لتقليص التهديد 
 -إلى مستوى مقبول. وتشتمل األمثلة على تلك اإلجراءات الوقائية على ما يلي:

  تعديل خطة التدقيق؛ أو 

  إلى  إنضمالذي تعيين أفراد في فريق التدقيق لهم خبرة كافية فيما يتعلق بالفرد
 العميل؛ أو 

  .إشراك محاسب مهني لمراجعة عمل العضو السابق في فريق التدقيق 
 

 عميل تدقيق  الحقاا في مضى إلى منشأة أصبحت شريك سابق للشركة  إنضمحال  في   211.135
ينبغي أن يتم تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات فإلى عميل التأكيد، الشركة، لدى 
 ية حسبما يلزم للقضاء التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول.الوقائ
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 نبأ وهو على علم العمليةفي فريق التدقيق  أفراد أحدتهديدات المصلحة حين يشارك  تنشأ  092.731
. عميل التأكيد في وقٍت ما في المستقبل لدىقد يلتحق بالعمل سيلتحق أو  فريق التدقيق

جراءاتو  سياساتوتقتضي   عند الدخول فيتبليغ الشركة فريق التدقيق  أفرادمن  الشركة ا 
يتم تقييم خطورة التهديد، وتطبيق التبليغ،  إستالموعند  .عميلالمفاوضات توظيف مع 

اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم للقضاء التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل 
 األمثلة على اإلجراءات الوقائية: 

  يق التدقيق؛ أو فر إقصاء الفرد من 

  وجوده في الفريقمراجعة أية أحكام هامة يصدرها ذلك الفرد أثناء. 
 

 التدقيق الذي هم عبارة عن منشآت مصلحة عامةعمالء 
شريك تدقيق رئيسي إلى عميل التدقيق  إنضمامأو المضايقة عند  تآلفالنشأ تهديدات ت قد  092.731

 ه:ر إعتباالذي هو عبارة عن منشأة مصلحة عامة ب
 لدى المنشأة؛ أو  مسؤول  أو  مديرا   (أ)

يشغل منصب يخوله ممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية  موظفا   (ب)
 للعميل أو البيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها.

 

الشريك عن كونه  ، بعد توقفأصدرت منشأة المصلحة العامة إل إذا يةستقاللوتتهدد اإل
ولم يكن الشريك  شهرا   70بيانات مالية مدققة تغطي فترة ل تقل عن رئيسي،  تدقيق شريك
 في فريق التدقيق فيما يخص تدقيق تلك البيانات المالية.  عضوا  

 

الرئيسي أو اإلداري في الشركة  الشريكينشأ تهديد المضايقة عندما ينضم الفرد الذي كان   092.731
 ى عميل تدقيق والذي هو عبارة عن منشاة مصلحة عامة)المدير التنفيذي أو ما يوازيه( إل

 ه إعتبار ب
يشغل منصب يخوله ممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية  موظفا   )أ( 

 أو  ؛للعميل أو البيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها
 . لدى المنشأة مسؤول  أو  مديرا   )ب(

 

في  إداريا  أو  رئيسيا   شريكا  على كون الفرد  شهرا   70مرت فترة إل إذا  يةستقاللوتتهدد اإل
 .الشركة )المدير التنفيذي أو ما يوازيه(

 

أو  رئيسيا   شريكا  الفرد أو الفرد الذي كان  إذا شغل شريك تدقيق رئيسي يةستقاللتتهدد اإل  092.739
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والفقرة  137.211الفقرة األعمال، المنصب الوارد في  ندماجفي الشركة، نتيجة إل إدارياا 
 و ،138.211

 ؛ األعمال ندماجإل المنصب نظراا  إشغاللم يتم  (أ)

بالكامل، ما لم تم تسوية أي منافع أو دفعات مستحقة للشريك السابق من الشركة  (ب)
 ذا أهميةغير  للشريكأي مبلن مستحق و  مسبقاا ومحددة ترتيبات ثابتة ل وفقاا  وفقاا تتم 

 ؛ لشركةل
بق عن المشاركة أو الظهور بمظهر المشارك في أعمال الشركة الساشريك توقف ال (ج)

 أو النشاطات المهنية؛ و

المكلفون أؤلئك مع  المنصب الذي يشغله الشريك السابق لدى عميل التدقيق مناقشة (د)

 بالحوكمة.
 

 مؤقتين الموظفين  تعيين
المراجعة ور تهديد تدقيق في ظهالعميل موظفيها إلى  أحدقد تسبب إعارة إحدى الشركات   211.141

 عدم مشاركة الموظف ةطيشر و  يمكن تقديم هذه المساعدة، ولكن لفترة قصيرةو  الذاتية
 -:في
 تقديم خدمات ال تتعلق بالتأكيد ال تكون مسموحة بموجب هذا القسم؛ أو  (أ)

 تحمل مسؤوليات إدارية.  (ب)
 

المعارين عن توجيه نشاطات الموظفين  مسؤوالا في كافة الظروف، يكون عميل التدقيق 
واإلشراف عليهم. ينبغي أن يتم تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما 
يلزم لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول. وتشتمل األمثلة على تلك اإلجراءات الوقائية على 

 -ما يلي:
  للمعمل المنجز من قبل الموظفين المعارين؛   إضافيةإجراء مراجعة 

 لموظفين المعارين مسؤوليات تدقيق عن أي قسم أو نشاط قام به عدم إعطاء ا
 الموظفون خالل تعيين الموظفين المؤقت؛ أو 

  .عدم إشراك الموظفين المعارين كأعضاء في فريق التدقيق 
 

 الخدمة األخيرة لدى عميل التدقيق
ق التدقيق إذا خدم عضو فري وت لفنشأ تهديدات مصلحة شخصية ومراجعة ذاتية ت قد  211.141

 يتعينحين  هذه هي الحالكون تو  كمدير أو مسؤول أو موظف لدى عميل التدقيق. مؤخراا 
عضو فريق التدقيق بإعداد المالية التي قام  البياناتعناصر  تقييمعلى عضو فريق التأكيد 

 .التدقيقيعمل لدى عميل  كان حينالبيانات المالية لها 
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كان  أو مسؤوالا  أو مديراا بصفته  التأكيديخدم لدى عميل  قيقالتدحال كان عضو فريق  في  211.142
إعداد السجالت المحاسبية أو على  هاماا  تأثيراا يشغل منصباا يمارس من خالله  موظفاا 

خالل الفترة التي يغطيها تقرير البيانات المالية للعميل التي عبرت الشركة عن رأيها فيها 
 تقليصهبحيث ال يمكن ألي إجراءات وقائية  جداا  راا كبيقد يكون التهديد الناشئ  ،التدقيق
في فريق  األفرادتعيين مثل هؤالء  ينبغي أن ال يتممقبول. وبناءاا على ذلك،  مستوىإلى 

 .التدقيق
 

كان  أو مسؤوالا  أو مديراا بصفته  التدقيقيخدم لدى عميل  التدقيقحال كان عضو فريق  في  211.143
إعداد السجالت المحاسبية أو على  هاماا  تأثيراا ن خالله يشغل منصباا يمارس م موظفاا 

قبل بداية الفترة التي يغطيها  البيانات المالية للعميل التي عبرت الشركة عن رأيها فيها
تهديدات مصلحة شخصية ومراجعة ذاتية وت لف. فعلى سبيل  أقد تنشفالتأكيد،  تقرير

بغي في الفترة الحالية تقييم قرار اتخذه ذلك كان ين إذاقد تنشأ مثل تلك التهديدات  المثال،
من  كجزء، التدقيقفي الفترة السابقة أي خالل عمله لدى عميل  أنجزه عمل أوالشخص 

 -:التالية العوامل. وتعتمد خطورة التهديدات على ةالحالي التدقيق عملية
 ؛التدقيقالذي كان يشغله الشخص لدى عميل  المنصب   
 و ؛التدقيقنذ ترك الشخص لعمله لدى عميل م انقضتالتي  المدة طول 
 التدقيقفي فريق  المهنييؤديه  الذي الدور. 

  

حسووب الضوورورة لتقلوويص التهديوود  وقائيووةالجووراءات اإل وتطبيووق ،تقيوويم خطووورة التهديوود وينبغووي
مون قبول  المنجوزلعمول لمراجعوة عمول  اإلجوراءاتومن األمثلة على تلك مقبول.  مستوى إلى

 تدقيق.ذلك عضو فريق ال
 

 تدقيقلدى عميل مسؤول أو مدير كالعمل 
عميل  لدى مسؤول أومدير ك يعملالموظفين في الشركة  أوالشركاء  أحدحال كان  في  211.144

 جداا الشخصية الناشئة ستكون كبيرة  والمصلحةفإن تهديدات المراجعة الذاتية  التدقيق
شريك وعليه، ال يعمل أي مقبول.  مستوى إلىأي إجراءات وقائية لتقليصها  ال توجدبحيث 

 .التدقيقعميل  لدى مسؤول أومدير كموظف  أو
 

من  مهامالة. فقد تتراو  ففي مناطق مختل مختلفة أمين سر الشركة مدلوالت منصبيحمل   211.145
الشركة إلى مهام  وسجالتبملفات  حتفاظواإلالموظفين شؤون إدارية مثل إدارة  مهام

 حوكمةبمسائل  المتعلقةلشركة باألنظمة أو تقديم المشورة ا إلتزاممتنوعة كضمان 
 .بالمنشأةوثيق  إرتباطما يشير هذا المنصب إلى  وعموماا . اتالشرك

 

موظفي الشركة يعمل كأمين سر لعميل تدقيق، فإن تهديدات  أوشركاء  أحدحال كان  في  211.146
بحيث ال يمكن ألي إجراءات وقائية  جداا تكون عادة كبيرة  الناشئةالمراجعة الذاتية والتأييد 

هذا كان  ، إذا144.211وبالرغم مما هو وارد في الفقرة مقبول.  مستوىتقليصها إلى 
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به بشكل محدد بموجب القانون المحلي أو القواعد أو الممارسات المهنية، اإلجراء مسمو  
ات على تلك ذات اإلدارة لكافة القرارات، ينبغي أن تقتصر المهام والنشاط إتخاذوشريطة 

الطبيعة اإلدارية والرسمية مثل إعداد المحاضر والمحافظة على العوائد القانونية. ويتم في 
هذه الظروف تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات والوقائية عند الضرورة للقضاء على 

 التهديد أوت تقليصه إلى مستوى مقبول. 
 

أو  السكرتاريةاإلدارية الروتينية التي تهدف إلى دعم وظيفة  الخدمات تقديم عموماا  ينشأال   211.147
أن إدارة  طالما، يةستقاللاإلعلى  ضرراا في شركة  السكرتاريةإلى إدارة  ستشاراتتقديم اإل
 كافة القرارات ذات الصلة. إتخاذبتقوم العميل 

 

ل الشركاء( مع عمي إستبدال)بما فيهم طويل األمد بين كبار الموظفين  إرتباط
 التدقيق

 أحكام عامة 
نفس كبار الموظفين في عملية  إستخدامن تنشأ تهديدات الت لف والمصلحة الشخصية م  211.148

 -معينة وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. وتعتمد خطورة التهديد على عوامل مثل: تدقيق

  و ؛التدقيقفي فريق  عضواا طول الفترة الزمنية التي انقضت منذ أن أصبح الفرد 

  و؛التدقيقالدور الذي يلعبه الفرد في فريق 

  هيكل الشركة؛ 

  التدقيق؛ طبيعة عملية 

 تغيير إدارة العميل؛ و إحتمالية 

 سائل إعداد التقارير لدى تغيير مدى تعقيد وطبيعة المسائل المحاسبية وم إحتمالية
 العميل.

 

التهديد  للقضاء علىرة حسب الضرو  وقائيةالجراءات اإلوتطبيق  ،تقييم خطورة التهديديتم و 
 -:ما يلي اإلجراءاتتتضمن تلك و مقبول.  مستوى إلىأو تقليصه 

 ؛التدقيقن فريق كبار الموظفين م إستبدال 

  لمراجعة عمل كبار  التدقيقفي فريق  عضواا إشراك محاسب مهني إضافي لم يكن
 الموظفين؛ أو

 ية.أو الخارجية للعمل القيام بمراجعات مستقلة للجودة الداخلية 
 

 ةمصلحة عامتدقيق الذين هم عبارة عن منش ت ال عمالء
تدقيق رئيسي ألكثر  ال يكون الفرد شريكينبغي أن بالنسبة لتدقيق منشأة مصلحة عامة،   211.141

شريك في عملية التدقيق أو يكون  عضواا من سبع سنوات. وبعد هذه الفترة، ال يعود الفرد 
تدقيق  فيينبغي أن ال يشارك الفرد تلك الفترة، الل تدقيق رئيسي للعميل لمدة سنتين. وخ

المنشأة أو تقديم رقابة الجودة على العملية أو التشاور مع فريق العملية أو العميل فيما 
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 خالفاا القضايا الفنية أو المعامالت أو األحداث أو يخص القضايا الخاصة بالصناعة أو 
 .لذلك التأثير على نتائب العملية

 

، يمكن السما  لشركاء التدقيق الرئيسيين الذين تعتبر 141.211الرغم مما ورد في الفقرة ب  211.151
يتهم مهمة لجودة التدقيق، في حاالت نادرة نظرا لظروف غير متوقعة خارجة إستمرار 

في فريق التدقيق طالما أنه يمكن القضاء على  إضافيةسيطرة المنشأة، بالعمل سنة 
أو تقليصها إلى مستوى مقبول من خالل تطبيق اإلجراءات  ةيستقاللالتهديدات على اإل

الوقائية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يبقى شريك التدقيق الرئيسي في فريق التدقيق لمدة 
ألحداث غير متوقعة،  فيها، نظراا  ممكناا  ستبدالاإلالتي ال يكون  في الظروف إضافيةسنة 

 العملية المعني. كما هي الحال الناجمة عن مرض خطير لشريك
 

طويل األمد للشركاء اآلخرين مع عميل التدقيق الذي يكون عبارة عن  رتباطينشأ عن اإل   211.151
منشاة مصلحة عامة تهديدات المصلحة الشخصية والت لف. وتعمل أهمية التهديدات على 

 عوامل مثل: 
 أي من الشركاء مع عميل التدقيق؛  رتباططول الفترة الزمنية إل 

 و دور، إن وجد، الذي يلعبه الفرد في فريق التدقيق؛ال 

  المكلفين طبيعة ومدى تكرار ونطاق تعامالت الفرد مع إدارة العميل أو أؤلئك
 .بالحوكمة

 

التهديد  للقضاء علىحسب الضرورة  وقائيةالجراءات وتطبيق اإل ،تقييم خطورة التهديدويتم 
 -:ما يلي راءاتاإلجتتضمن تلك و مقبول.  مستوى أو تقليصه إلى

 الشريك بعميل  إرتباطلذلك إنهاء  خالفاا أو  عن فريق التدقيق الشريك إستبدال
 أو  ؛التدقيق

 .القيام بمراجعات مستقلة للجودة الداخلية أو الخارجية للعملية 
 

طول الفترة  عتباراإلينبغي أن ت ؤخذ في ، مصلحة عامةتدقيق منشأة العندما يصبح عميل   211.152
كشريك تدقيق رئيسي قبل أن يصبح ة التي عمل فيها الفرد لدى عميل التدقيق الزمني

إذا عمل الفرد كشريك تدقيق  .ستبدالاإل توقيتعند تحديد العميل منشأة مصلحة عامة 
وقت تحول العميل إلى منشأة  أقلرئيسي لدى عميل التدقيق لمدة خمس سنوات أو 

ن يعمل فيها الشريك لدى العميل بتلك فإن عدد السنوات التي يمكن أمصلحة عامة، 
الصفة قبل إقصائه عن العملية هي سبع سنوات مطروحا منها السنوات التي خدمها 

 أقلبالفعل. إذا عمل الفرد كشريك تدقيق رئيسي لدى عميل التدقيق لمدة ست سنوات أو 
لسنتين بتلك الصفة لمدة  ستمراروقت تحول العميل إلى منشأة مصلحة عامة، فيمكنه اإل

 إضافيتين قبل أن يتم إقصاؤه عن العملية.
 

إذا كانت الشركة ال تضم إال عدداا قليالا من األشخاص الذين يتمتعون بالمعرفة والخبرة   211.153
فقد ال يعتبر تدقيق رئيسيين في تدقيق منشأة المصلحة العامة، الالزمة للعمل كشركاء 

ذا قامت جهة تنظيمية مستقلة في . متوفراا ائياا إجراءا وقشركاء التدقيق الرئيسيين تغيير  وا 
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فيمكن أن في هذه الظروف، المعني بتقديم إعفاء من تغيير الشركاء  ختصاصنطاق اإل
لهذه األنظمة، شريطة أن تحدد  وفقاا يبقى الفرد شريك تدقيق رئيسي ألكثر من سبع سنوات 

ثل المراجعة الخارجية المستقلة البديلة المطبقة، ماإلجراءات الوقائية الجهة التنظيمية 
 المنتظمة. 

 

 التدقيق عميلإلى  غير المتعلقة بالتأكيدخدمات تقديم ال
لديها مجموعة من الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد  التدقيقتقدم الشركات في العادة لعمالء   211.154

أكيد إلى ظهور قد يؤدي تقديم خدمات غير متعلقة بالتلكن  تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم.
. وتكون التهديدات الناشئة في التدقيقالشركة أو أعضاء فريق  يةإستقاللتهديدات على 

 الغالب تهديدات المراجعة الذاتية والمصلحة الشخصية والتأييد.
 

تجعل التطورات الجديدة في األعمال وظهور األسواق المالية والتغييرات في تقنية   211.155
وضع قائمة شاملة بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي يمكن  المعلومات من الممكن

د عدم شمل إرشادات معينة حول خدمة محدد ال تتعلق بالتأكيد نتوفيرها لعميل التدقيق. وع
 في هذا القسم، يتم تطبيق إطار المفاهيم عند تقييم تلك الظروف المحددة.

 

فال بد من ر المتعلقة بالتأكيد إلى عميل تدقيق، قبل قبول الشركة لعملية لتقديم خدمات غي  211.156
. وعند تقييم أهمية التهديد يةستقاللعلى اإل يخلق تهديداا  تحديد ما إذا كان تقديم هذه الخدمة

 هأن التدقيقأي تهديد يعتقد فريق  دراسةعلى خدمات معينة ال تتعلق بالتأكيد، فينبغي أن 
لتأكيد. وفي حال نشوء تهديد ال يمكن تقليصه ناجم عن توفير خدمات أخرى غير متعلقة با

إلى مستوى مقبول بتطبيق اإلجراءات الوقائية، فال يتم تقديم الخدمات غير المتعلقة 
  بالتأكيد.

 

لذلك تكون مقتصرة  خالفاا يمكن أن تقدم الشركة الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي   211.157
 قة التالية لعميل التدقيق:بموجب هذا القسم على المنش ت ذات العال

المنشأة، التي ليست عميل تدقيق، والتي لها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على  (أ)
 عميل التدقيق؛  

المنشأة، التي ليست عميل تدقيق، والتي لها مصلحة مالية مباشرة في العميل إذا  (ب)
بالنسبة كان لتلك المنشأة تأثير هام على العميل وكانت المصلحة في العميل هامة 

 للمنشأة؛ أو 

 المنشأة، التي ليست عميل تدقيق، الخاضعة لسيطرة مشتركة مع عميل التدقيق.  (ج)
 

بأن )أ( الخدمات ال تخلق تهديد مراجعة ذاتية ألن نتائب  ستنتاجإذا كان من المعقول اإل
الخدمات لن تخضع إلجراءات التدقيق و)ب( أي تهديدات ناشئة عن تقديم هذه الخدمات 

 القضاء عليها أو تقليصها إلى مستوى مقبول بتطبيق اإلجراءات الوقائية. يمكن 
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الشركة عندما  يةإستقاللال تهدد الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد المقدمة إلى عميل التدقيق   211.158
 يصبح العميل منشأة مصلحة عامة إذا: 

القسم التي ترتبط بعمالء كان تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد يلتزم بأحكام هذا  (أ)
 التدقيق الذين هم عبارة عن منش ت مصلحة عامة؛ 

كانت الخدمات غير المسموحة بموجب هذا القسم لعمالء التدقيق الذين هم عبارة  (ب)
عن منش ت مصلحة عامة قد تم إنهاؤها قبل أن يصبح العميل منشأة مصلحة عامة 

  ؛أو بأسرع وقت ممكن

ت الوقائية عند الضرورة للقضاء على أية تهديدات كانت الشركة تطبق اإلجراءا (ج)
 ناجمة عن الخدمة أو تقليصها إلى مستوى مقبول.  يةستقاللعلى اإل

 

 مسؤوليات اإلدارة 
تؤدي إدارة الشركة العديد من النشاطات أثناء إدارة المنشأة بما فيه مصلحة األطراف   211.151

غير ل نشاط يقع ضمن مسؤوليات اإلدارة. المعنية في المنشأة. ومن غير الممكن تحديد ك
القرارات الهامة  إتخاذقيادة وتوجيه المنشأة، بما في ذلك تشمل مسؤوليات اإلدارة  أن 

المتعلقة باالستمالك وتوزيع الموارد البشرية والمالية والمادية وغير الملموسة والسيطرة 
 عليها.  

 

سؤوليات اإلدارة على الظروف ويقتضي ممارسة أن يكون النشاط ضمن م إحتماليةتعتمد   211.161
من ضمن مسؤوليات اإلدارة ما  عموماا التقدير. ومن األمثلة على النشاطات التي تعتبر 

 يلي:
 ة؛ ستراتيجيإعداد السياسات والتوجهات اإل 

  توجيه موظفي المنشاة وتحمل مسؤولية تصرفاتهم؛ 

  التصريح بالمعامالت؛ 

 ؛أو األطراف الثالثة سيتم تنفيذها تحديد أي من توصيات الشركة 

  إلطار إعداد  وفقاا تحمل مسؤولية إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة
 التقارير المالية المطبق؛ و

  .تحمل مسؤولية تصميم الرقابة الداخلية والمحافظة عليها 
 

قضايا غير هامة من ضمن النشاطات الروتينية واإلدارية أو التي تشمل  عموماا ال تعتبر   211.161
غير هامة صرحت بها اإلدارة فعلى سبيل المثال، ال يعتبر تنفيذ معاملة مسؤوليات اإلدارة. 

أو مراقبة مواعيد إيداع العوائد القانونية أو إبال  عميل التدقيق بتلك المواعيد من ضمن 
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لمساعدة اإلدارة  على ذلك، ال يعتبر تقديم المشورة والتوصيات عالوةا مسؤوليات اإلدارة. 
 على الوفاء بمسؤولياتها على انه تحمل مسؤوليات إدارية. 

 

دات الناشئة إذا كانت المنشأة ستتحمل مسؤولية اإلدارة لدى عميل التدقيق، فإن التهدي  211.162
وجد إجراءات وقائية لتقليصها إلى مستوى مقبول. فعلى سبيل ستكون هامة بحيث ال ت

ما هي توصيات الشركة التي ينبغي تطبيقها إلى خلق تهديد مراجعة تقرير  سيؤديالمثال، 
على ذلك، يخلق تحمل مسؤوليات إدارية تهديد  عالوةا ذاتية وتهديد مصلحة شخصية. 
مع وجهات ومصالح اإلدارة. لذلك، ال تتحمل الشركة  جداا ت لف الن الشركة تصبح متقاربة 

 أي مسؤولية إدارية لدى عميل التدقيق. 
 

الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد لعميل  لتجنب مخاطر تحمل مسؤولية إدارية عند تقديم  211.163
أعضاء اإلدارة مسؤول عن عمل التقديرات  أحدالتدقيق، يجب أن تقتنع الشركة بأن 

وتقييم نتائب الخدمة وتحمل نتائب والقرارات الهامة التي تعتبر من مسؤوليات اإلدارة 
والناجمة عن نتائب الخدمة. ويقلل هذا من مخاطر عمل الشركة  التصرفات التي ستتم

نيابة عن اإلدارة. وتتقلص المخاطر بصورة غير مقصودة ألي تقديرات أو قرارات هامة 
تحليل أكثر عندما تعطي المنشأة للعميل فرصة عمل تقديرات وقرارات مبينة على 

 موضوعي ويتسم بالشفافية وعرض القضايا.
 

 ت المحاسبية والبيانات الماليةإعداد السجال
 أحكام عامة

إلطار إعداد التقارير  وفقاا إعداد البيانات المالية وعرضها العادل دارة مسؤولة عن اإلتعد   211.164
 المالية المطبق. وتشمل هذه المسؤوليات:

  أو تحديد تصنيفات الحساب للمعامالت؛ عمل أو تغيير قيود اليومية 

  عداد أو تغيير مستنو دات المصدر أو عمل البيانات، بالوسائل االلكترونية أو ا 
، طلبات الشراء والسجالت الزمنية للرواتب مثالا غيرها، التي تثبت حدوث المعاملة )

 .وطلبات العمالء(
 

قد ينشأ عن تقديم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر لعميل التدقيق، مثل إعداد السجالت   211.165
البيانات  الحقاا المالية تهديد المراجعة الذاتية عندما تدقق المنشأة المحاسبية أو البيانات 

 المالية.
 

دارة عميل  تفرضلكن،   211.166   :، والذي قد يشملتدقيقالعملية التدقيق حواراا بين الشركة وا 

 و ؛المحاسبية واإلفصا  عن البيانات المالية تطبيق متطلبات السياسات والمعايير 
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 والطرق المستخدمة في تحديد المبالن المالية والمحاسبية ة مدى مالئمة الرقاب
 و ؛اتلتزامواإلالمذكورة لألصول 

  من عملية التدقيق وال  طبيعياا  تعديل قيود اليومية. وتعتبر هذه النشاطات جزءا  إقترا
 . يةستقاللتهديدات على اإل عموماا تخلق 

 

حل الشركة حول مسائل مثل فنية من مساعدة على نحو مماثل، يمكن أن يطلب العميل  211.167
. تحليل وجمع المعلومات ألغراض إعداد التقارير التنظيميةأو مشاكل تسوية الحسابات 

البيانات المالية  مثل تحويلمحاسبية  مسائلحول فنية مشورة يطلب العميل إضافة لذلك، 
لسياسات المحاسبية لتمتثل ل، مثالا ) إطار إعداد تقارير مالية إلى إطار مختلف منالحالية 

الجماعية أو االنتقال إلى إطار إعداد تقارير مالية مختلف مثل المعايير الدولية إلعداد 
شريطة أن ال تتحمل الشركة  يةستقاللاإل عموماا هذه الخدمات التقارير المالية(. وال تهدد 

 .مسؤولية إدارية
 

 مةالمصلحة العاتدقيق البيانات المالية من غير منش ت  عمالء
تتعلق بإعداد السجالت المحاسبية أو البيانات المالية لعميل يمكن للشركة تقديم خدمات   211.168

 آلية ذات طبيعة روتينية أوالتدقيق من غير منش ت المصلحة العامة حيث تكون الخدمات 
شرط أن يتم تقليص تهديد المراجعة الذاتية إلى حد مقبول. وتشمل األمثلة على تلك 

  -:ما يليالخدمات 
  التي يقدمها العميل؛  على البيانات بناءا تقديم خدمات الرواتب 

  تسجيل المعامالت التي حدد لها عميل التدقيق تصنيف حساب مناسب أو وافق
  عليه؛

 عميل ؛لترحيل المعامالت المشفرة إلى دفتر األستاذ العام ل  

  إلى ميزان المراجعة؛ ولعميل لترحيل القيود الموافق عليها 

  .إعداد البيانات المالية استناداا إلى معلومات في ميزان المراجعة 

اإلجراءات وتطبيق ينبغي أن يتم تقييم خطورة أي تهديد ناشئ، وفي جميع الحاالت، 
وتشمل األمثلة إلى مستوى مقبول. أو تقليصه التهديد للقضاء على الوقائية حسبما يلزم 

 -اإلجراءات ما يلي:على تلك 
 فريق في  عضواا فرد ليس يبات التي تضمن تنفيذ تلك الخدمات من قبل عمل الترت

 أو التأكيد؛

  ،الشركاء أو  أحد إستخدامفي حال تقديم هذه الخدمات من قبل عضو في فريق التدقيق
كبار الموظفين ممن يتمتعون بخبرة كافية وليسوا أعضاء في فريق التدقيق لمراجعة 

 العمل المنجز.  
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 مصلحة عامة منش ت الذين هم عبارة عن لبيانات المالية تدقيق ا عمالء
الحاالت الطارئة، تقدم الشركة لعميل التدقيق من منش ت المصلحة العامة خدمات  إستثناءب  211.161

محاسبة ومسك دفاتر محاسبية، بما في ذلك خدمات جداول الرواتب أو إعداد البيانات 
ا أو المعلومات المالية التي تشكل أساساا للبيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيه

 المالية. 
 

خدمات المحاسبة ومسك ، يمكن أن تقدم الشركة 161.211على الرغم مما ورد في الفقرة   211.171
عداد البيانات المالية أو المعلومات المالية  الدفاتر، بما في ذلك خدمات جداول الرواتب وا 

نية أو اآللية إلى األقسام أو المنش ت ذات العالقة بعميل األخرى ذات الطبيعة الروتي
التدقيق الذي هو عبارة عن منشاة مصلحة عامة إذا كان الموظفون الذين يقدون الخدمات 

 ليسوا أعضاء في فريق التدقيق و:
التي تقدم لها الخدمة غير هامة بشكل جماعي المنش ت ذات العالقة األقسام أو  كانت (أ)

 ات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها؛ أو للبيانبالنسبة 

 للبيانات المالية غير هامة بشكل جماعي بالنسبة مرتبطة بمسائلالخدمات كانت  (ب)
 . للقسم

 الحاالت الطارئة

لذلك غير مسموحة  خالفاا ، التي تعتبر تقديم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر يمكن  211.171
في الحاالت الطارئة أو غيرها من الحاالت غير تدقيق الإلى عمالء بموجب هذا القسم، 

أن يجري ترتيبات أخرى. وتكون هذه  التدقيقالعادية، عندما ال يكون من الممكن لعميل 
المصادر والمعرفة الضرورية بأنظمة العميل  يكون فقط لدى الشركةهي الحالة عندما )أ( 

جراءاته لمساعدة العميل في إعداد سجالته المحاسبية وبي اناته المالية في الوقت وا 
المناسب، و)ب( تؤدي القيود على قدرة الشركة على تقديم الخدمات إلى صعوبات كبيرة 

، يمكن أن تؤدي إلى اإلخفاق في تلبية متطلبات إعداد التقارير التنظيمية(. مثالا للعميل )
 وفي هذه الحاالت، يتم تلبية الشروط التالية:  

 التدقيق؛ ون الخدمات أعضاء في فريق الذين يقدم أؤلئكأن ال يكون  (أ)

 ن يكون من غير المتوقع أن تتكرر؛ وأتقديم الخدمات لفترة قصيرة فقط و  (ب)

  .المكلفين بالحوكمةمناقشة الحالة مع أؤلئك  (ج)
 

 خدمات التقييم
 أحكام عامة 

تتعلق بالتطورات المستقبلية وتطبيق منهجيات وأساليب  إفتراضاتيشمل التقييم وضع   211.172
والجمع فيما بينها في سبيل حساب قيمة معينة أو نطاق من القيم ألحد األصول أو  مالئمة

 .أو لمؤسسة عمل ككل اتلتزاماإل



قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين لمجلس    
 معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين

 211القسم   81 

زء 
الج

 ب
 

 

. ويعتمد وجود وأهمية تدقيق تهديد مراجعة ذاتيةالقد ينشأ عن أداء خدمات التقييم لعميل   211.173
  التهديد على عوامل مثل: 

  هري على البيانات المالية. ما إذا كان للتقييم تأثير جو 

  في الحكم  األخرى المسائل الهامةمنهجية التقييم و عميل في تحديد ال مشاركةمدى
 .والموافقة عليها

  المنهجيات الموضوعة واإلرشادات المهنية توفرمدى. 

  عند إجراء التقييمات المتعلقة بمنهجيات تدخل الرأي الشخصي المالزم للبندمدى ،
 .ةقياسية أو موضوع

 موثوقية البيانات األساسية ونطاقها. 

  على أحداث مستقبلية ذات طبيعة قد تؤدي إلى ظهور تقلب كبير  عتماداإلدرجة
 .مالزم للمبالن ذات الصلة

  في البيانات المالية ووضوحها فصاحاتاإلنطاق. 
  

اء على للقضويتم تقييم أهمية التهديدات الناشئة وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة 
 -:هذه اإلجراءات ما يلياألمثلة على تتضمن و . التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول

  التقييم  لمراجعة عملفي خدمة التقييم  مشاركاا إشراك محاسب مهني إضافي لم يكن
 أو  ؛أو التدقيق المنجز

  إعداد الترتيبات التي تضمن أن ال يشارك الموظفون الذين يقدمون تلك الخدمات في
 .عملية التدقيق

 

ال تشمل تقييمات معينة درجة كبيرة من الموضوعية. وهذه على األرجح هي الحال عندما   211.174
المتضمنة إما محددة بموجب القانون أو النظام أو مقبولة بشكل واسع  فتراضاتتكون اإل

و محددة أ عموماا وعندما تكون المنهجيات واألساليب المستخدمة مبنية على معايير مقبولة 
وفي هذه الظروف، فمن األرجح أن تختلف نتائب التقييمات بموجب القانون أو النظام. 

 التي يقوم بها طرفان أو أكثر بشكل جوهري. 
 

ات إعداد التقارير الضريبية لتزامإلتدقيق التقييم ألحد عمالء عمل شركة يطلب من الحين   211.175
مباشر على البيانات المالية،  أثرائب التقييم ولم يكن لنتأو ألغراض التخطيط الضريبي، 

 تنطبق.  188.211فإن األحكام الواردة في الفقرة 
 

 من غير منش ت المصلحة العامة هم  الذينعمالء التدقيق 
، إذا كان للتقييم تأثير جوهري عميل التدقيق من غير منش ت المصلحة العامةفي حالة   211.176

تعبر الشركة عن رأيها فيها وكان التقييم يشمل درجة جوهرية على البيانات المالية التي 
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من عدم الموضوعية، فال يوجد إجراءات وقائية يمكن أن تقلص تهديد المراجعة الذاتية إلى 
 .وعليه ال تقدم الشركة خدمة التقييم لعميل التدقيق مستوى مقبول. 

 

 عمالء التدقيق الذين هم من منش ت المصلحة العامة 
ال تقدم الشركة خدمات التقييم لعميل التدقيق الذي هو عبارة عن منشأة مصلحة عامة إذا   211.177

جوهري على البيانات المالية التي ، بشكل منفصل أو تراكمي، كان للتقييم تأثير جوهري
 . تعبر الشركة عن رأيها فيها

 

 الضريبيةخدمات ال
 :من الخدمات، بما في ذلكتتألف الخدمات الضريبية من مجموعة واسعة  211.178

 ؛ إعداد العائد الضريبي 

 ؛حسابات الضربية لغايات إعداد القيود المحاسبية 

  واألخرى؛ الضريبية  ستشاراتالضريبي وخدمات اإلالتخطيط 

 .المساعدة في تسوية النزاعات الضريبية 
 

نفصل ومع أن الخدمات الضريبية التي تقدمها الشركة إلى عميل التدقيق تعالب بشكل م
 تحت كل واحد هذه العناوين الواسعة، فإنها على ارض الواقع تعتبر نشاطات متداخلة.

 

ضريبية معينة إلى نشوء تهديدات المراجعة الذاتية والتأييد. وتعتمد قد يؤدي تقديم خدمات  211.171
 أهمية ووجود التهديدات على عوامل مثل 

  ها ودور الشركة في الضريبة المعنية وتدير له  وفقاا النظام التي تقييم السلطات الضريبية
 تلك العملية؛ 

  جة التقدير الضرورية في تطبيقه؛ مدى تعقيد النظام الضريبي المعني ودر 

 الخصائص المعينة للعملية؛ و 

  .مستوى الخبرة الضريبية لموظفي العميل 
 إعداد العائد الضريبي 

ات إعداد التقارير الضريبية إلتزاملعمالء في تشمل خدمات إعداد العائد الضريبي مساعدة ا  211.181
تمامها، بما في ذلك مبلمن خالل صياغة  ن الضريبة المستحق )عادة على المعلومات وا 

المطلوب تقديمه إلى الهيئات الضريبية المعنية. وتشمل هذه الخدمات أيضا  موحدة( نماذج
ة والرد نيابة عن عميل تقديم المشورة حول معالجة العائد الضريبي للمعامالت السابق

التدقيق على طلبات الهيئات الضريبية للمعلومات اإلضافية والتحليل )بما في ذلك تقديم 
التوضيحات للمنهب المتبع والمعلومات الفنية التي تسانده(. وتستند خدمات إعداد العائد 

ومات الضريبي عائدة إلى المعلومات التاريخية وتشمل بشكل رئيسي تحليل وعرض المعل
على  عالوةا التاريخية بموجب قوانين الضريبة القائمة، بما فيها السوابق والممارسة المطبقة. 
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أي عملية مراجعة أو موافقة تعتبر هيئة الضريبة ذلك، تخضع العوائد الضريبية إلى 
إذا تحملت  يةستقاللعلى اإل وعليه، ال يخلق تقديم هذه الخدمات عادة تهديداا مالئمة. 
 مسؤولية العوائد بما فيها أية تقديرات هامة تم القيام بها.اإلدارة 

 

 الحسابات الضريبية لغايات إعداد القيود المحاسبية 
 عمالء التدقيق الذين ليسوا منش ت مصلحة عامة

 

ات )أو األصول( الضريبية الحالية أو المؤجلة لعميل التدقيق لغايات لتزاميخلق إعداد اإل  211.181
من قبل الشركة تهديد مراجعة ذاتية.  الحقاا التي سيتم تدقيقها المحاسبية إعداد القيود 

  :وتعتمد أهمية التهديد على
 مدى تعقيد القانون والنظام الضريبيين المعنيين ودرجة التقدير الالزمة لتطبيقهما؛  (أ)
 مستوى الخبرة الضريبية لموظفي العميل؛ و (ب)
طبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة مدى أهمية المبالن للبيانات المالية. ويتم ت (ج)

للتخلص من التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل األمثلة على 
 اإلجراءات الوقائية ما يلي:

 ؛  مهنيين غير أعضاء في فريق التأكيد لتأدية الخدمات إستخدام 

  شريك أو موظف  إستخدامفي تأدية الخدمة من قبل عضو في فريق التدقيق؛
في فريق التدقيق لمراجعة الحسابات  عضواا ذو خبرة مناسبة ليس رئيسي 

 الضريبية؛ أو 

  خارجي. خبير ضريبةالحصول على المشورة حول الخدمات من 
 

 عمالء التدقيق الذين هم عبارة عن منش ت مصلحة عامة
الشركة الحاالت الطارئة، في حال كان عميل التدقيق منشأة مصلحة عامة، تقوم  إستثناءب  211.182

ات )أو األصول( الضريبية الحالية أو المؤجلة لغايات لتزاملإلبإعداد الحسابات الضريبية 
 إعداد القيود المحاسبية الهامة للبيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها. 

 

يل ات )أو األصول( الضريبية الحالية أو المؤجلة لعملتزاميمكن تقديم خدمة إعداد اإل  211.183
لذلك في هذا القسم،  خالفاا التدقيق لغايات إعداد القيود المحاسبية، والتي ال تكون مسموحة 

إلى عمالء التدقيق في الحاالت الطارئة أو الحاالت غير العادية األخرى عندما يكون من 
وقد تكون هذه هي الحالة عندما )أ( غير المجدي لعميل التدقيق عمل ترتيبات أخرى. 

ة فقط الموارد والمعرفة الضرورية بأعمال العميل لمساعدته في إعداد حساباته يكون للشرك
ات )أو األصول( الضريبية الحالية أو المؤجلة الوقت المناسب؛ و)ب( ينتب لتزامفي لإل

، قد مثالا عن القيد الهام على قدرة الشركة على توفير الخدمات صعوبات جوهرية للعميل )
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ة متطلبات إعداد التقارير التنظيمية(. في هذه الحاالت، ال بد يؤدي إلى اإلخفاق في تلبي
 من تحقيق الشروط التالية:

 أن ال يكون أؤلئك الذين يقدمون الخدمة أعضاء في فريق التدقيق؛  (أ)

 توفير الخدمات فقط لفترة قصيرة وان يكون من غير المتوقع تكرارها؛ و (ب)

 . المكلفين بالحوكمةمناقشة الموضوع مع أؤلئك  (ج)
 

 الضريبية األخرى  ستشاراتالتخطيط الضريبي وخدمات اإلدمات خ
الضريبية األخرى مجموعة كبيرة  ستشاراتتضم خدمات التخطيط الضريبي وخدمات اإل   211.184

حول كيفية تنظيم عالقاته بطريقة فاعلة ضريبيا أو  المشورة للعميلمن الخدمات مثل تقديم 
 ظام الضريبة الجديد. تقديم المشورة حول تطبيق قانون أو ن

 

عندما تؤثر المشورة على المسائل التي ستظهر في تهديد المراجعة الذاتية  يمكن أن ينشأ  211.185 
 البيانات المالية. وتعتمد أهمية ووجود أي تهديد على عوامل مثل: 

 شورة الضريبية للبيانات درجة الموضوعية المشمولة في تحديد المعالجة المالئمة للم
 لية؛ الما

  الضريبية على البيانات المالية؛ لناتب المشورة مقدار التأثير الجوهري 

  ما إذا كانت فاعلية المشورة الضريبية تعتمد على المعالجة المحاسبية أو العرض
في البيانات المالية وكان هناك شك بالنسبة لمدى مالئمة المعالجة المحاسبية أو 

 لمالية المعني؛ إعداد التقارير االعرض بموجب إطار 

 مستوى الخبرة الضريبية لموظفي العميل؛ و 

  المطبقةالممارسات قرار قضائي سابق أو قانون أو نظام الضريبة أو مقدار دعم 
 للمشورة؛ و

 

لذلك تم توضيحها من  خالفاا بقاعدة خاصة أو ما إذا كانت المعالجة الضريبية مدعومة 
 المالية؛ قبل السلطة الضريبية قبل إعداد البيانات 

 

 ستشاراتفعلى سبيل المثال، ال يخلق تقديم خدمات التخطيط الضريبي وخدمات اإل
أو القرار القضائي السابق  الضريبية األخرى المدعومة بوضو  من قبل السلطة الضريبية

أو الممارسة المطبقة أو التي لها أساس في قانون الضريبة الذي من المرجح أن سيكون 
 . يةستقاللتهديدا على اإل عموماا هو السائد 

 

يتم تقييم أهمية أي تهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة للقضاء على التهديد أو    211.186
 تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل األمثلة على اإلجراءات الوقائية ما يلي:

 مهنيين ليسوا أعضاء في فريق التدقيق لتأدية الخدمة؛   إستخدام 
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 خبير ضريبة، لم يشارك في توفير خدمات الضريبة، لتقديم المشورة إلى فريق  إشراك
 مة ومراجعة البيانات المالية؛ التدقيق حول الخد

 ؛ أو الحصول على المشورة حول الخدمات من خبير ضريبة خارجي 

 ورة من الهيئات الضريبية.شالحصول على توضيح مسبق أو م 

 

شورة الضريبة على معالجة محاسبية معنية أو عرض في البيانات عندما تعتمد فاعلية الم  211.187
 المالية و:

ة ذات يمالئمة المعالجة المحاسب ىبالنسبة لمدكان لدى فريق التدقيق شك منطقي  (أ)
 العالقة أو العرض بموجب إطار إعداد التقارير المالية المعني؛ و

لبيانات المالية التي تب أو مخرجات المشورة الضريبية تأثير جوهري على ااكان لن (ب)
  .تعبر الشركة عن رأيها فيها

 

توجد إجراءات وقائية يمكنها تقليصه بحيث ال  جداا  كبيراا فإن تهديد المراجعة الذاتية سيكون 
 تدقيق.البتقديم تلك الخدمات إلى عميل إلى حد مقبول. وعليه، ال تقوم الشركة 

 

ل التدقيق، يمكن أن يطلب من الشركة القيام بتقييم تقديم الخدمات الضريبية إلى عميأثناء   211.188
اته إعداد تقاريره الضريبية أو لغايات التخطيط الضريبي. وعندما إلتزامللمساعدة العميل في 
البيانات المالية، فإن األحكام الواردة في الفقرات مباشر على  أثريكون لنتائب التقييم 

وعند تأدية التقييم لغايات م تصبح مطبقة. المتعلقة بخدمات التقيي 177.211و 172.211
البيانات المالية )أي، تتأثر البيانات المالية مباشر على  أثرالضريبة فقط وال يكون للتقييم 

تهديدات  عموماا فقط من خالل القيود المحاسبية المتعلقة بالضريبة(، فإن هذا ال يخلق 
المالية غير جوهري أو إذا كان التقييم  على البياناتإذا كان هذا التأثير  يةستقاللعلى اإل
ذا لم يكن لمراجعة  خاضعاا  خارجية من قبل الهيئة الضريبية أو سلطة تنظيمية مشابهة. وا 
ألي مراجعة خارجية وكان التأثير جوهريا على البيانات المالية، فإن وجود  خاضعاا التقييم 

 وأهمية أي تهديد ناشئ ستعتمد على عوامل مثل: 
 و القرار القضائي السابق أو الممارسات نظام الضريبة أقانون أو  مقدار دعم

 الموضوعية المتأصلة في التقييم.  المطبقة لمنهجية التقييم ودرجة

  مقدار البيانات األساسية.موثوقية و 

 

ويتم تقييم أهمية أي تهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة للقضاء على التهديد 
 ستوى مقبول. وتشمل األمثلة على اإلجراءات الوقائية ما يلي:أو تقليصه إلى م

 مهنيين ليسوا أعضاء في فريق التدقيق لتأدية الخدمة؛   إستخدام 
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  إشراك خبير ضريبة، لم يشارك في توفير خدمات الضريبة، لتقديم المشورة إلى فريق
 التدقيق حول الخدمة ومراجعة البيانات المالية؛ أو 

 ورة من الهيئات الضريبية.شح مسبق أو مالحصول على توضي 

 

 المساعدة في حل النزاعات الضريبية 
عميل التدقيق في حل عندما تمثل الشركة يمكن أن ينشأ تهديد التأييد أو المراجعة الذاتية    211.181

النزاعات الضريبية عندما تبلن السلطات الضريبية العميل بأنها رفضت حججه حول 
سلطة الضريبة باإلشارة إلى الموضوع من اجل التقرير العميل أو موضوع معين ويقوم 

أمام المحكمة. وتعتمد أهمية ووجود التهديد على  مثالا لإلجراءات الرسمية،  وفقاا بشأنها 
  عوامل مثل: 

  قد قدمت المشورة موضوع النزاع الضريبي؛ ما إذا كانت الشركة 

 لتي تعبر الشركة عن رأيها انات المالية امقدار التأثير الجوهري لناتب النزاع على البي
 فيها؛ 

 أو الممارسات  مقدار دعم قانون أو نظام الضريبة أو القرار القضائي السابق
 المطبقة للموضوع؛ 

  ؛ وما إذا كانت اإلجراءات تعقد علناا 

  .الدور الذي تلعبه اإلدارة في حل النزاع 

 

ات الوقائية عند الضرورة للقضاء على ويتم تقييم أهمية أي تهديد ناشئ وتطبيق اإلجراء
 التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل األمثلة على اإلجراءات الوقائية ما يلي:

 مهنيين ليسوا أعضاء في فريق التدقيق لتأدية الخدمة؛   إستخدام 

  إشراك خبير ضريبة، لم يشارك في توفير خدمات الضريبة، لتقديم المشورة إلى فريق
 ق حول الخدمة ومراجعة البيانات المالية؛ أو التدقي

 الحصول على المشورة حول الخدمات من خبير ضريبة خارجي. 
 

لحل  عندما تشمل الخدمات الضريبية العمل كمحامي لعميل التدقيق أمام محكمة عامة  211.111
ي تعبر التالنزاع حول المسألة الضريبية وكانت المبالن المتضمنة مهمة للبيانات المالية 

بحيث ال توجد إجراءات  جداا  كبيراا الناشئ سيكون  فإن تهديد التأييد، الشركة عن رأيها فيها
وقائية يمكنها تقليصه إلى حد مقبول. وعليه، ال تقوم الشركة بتقديم تلك الخدمات إلى 

لكيفية سماع المرافعات الضريبية  وفقاا ويتم تحديد ما يشكل "محكمة عامة"  عميل التدقيق.
 معين.  إختصاصفي نطاق 
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بالرد على طلبات معلومات  مثالا مستمر ) إستشاريلكن ال تمنع الشركة من لعب دور   211.111
معينة أو تقديم أقوال أو شهادات فعلية حول المنجز أو مساعدة العميل في تحليل قضاياه 

 عامة. الضريبية( لعميل التدقيق فيما يتعلق بالمسألة المطروحة أمام المحكمة ال
 

 خدمات التدقيق الداخلي
 أحكام عامة

يختلف نطاق وأهداف نشاطات التدقيق الداخلي بشكل كبير ويعتمد على حجم وهيكل   211.112
. ويمكن أن تشمل نشاطات التدقيق المكلفون بالحوكمةالمنشأة ومتطلبات اإلدارة وأؤلئك 

 الداخلي:
 ياتها والتوصية ومراقبة عمل مراجعة أنظمة الرقابة -مراقبة الرقابة الداخلية

 بالتحسينات عليها؛ و

 مراجعة الوسائل المستخدمة لتحديد وقياس  –فحص المعلومات المالية والتشغيلية
عداد التقارير حول المعلومات المالية والتشغيلية واإل ات الخاصة ستعالموتصنيف وا 

 وة واإلجراءات؛للمعامالت واألرصد الفحص التفصيليبما فيها حول البنود المختلفة 

  وفاعلية وكفاءة النشاطات التشغيلية بما فيها النشاطات غير المالية  إقتصادمراجعة
 للمنشأة؛ و

 بالقوانين واألنظمة والمتطلبات الخارجية األخرى وبسياسات  لتزاممراجعة اإل
 وتوجيهات اإلدارة والمتطلبات الداخلية األخرى. 

 

نشاطات تدقيقه الداخلي. ي مساعدة عميل التدقيق في تأدية تشمل خدمات التدقيق الداخل  211.113
ويخلق تقديم خدمات التدقيق الداخلي إلى عميل التدقيق تهديد مراجعة ذاتية على 

 في سياق تدقيق خارجي الحق. ت الشركة عمل التدقيق الداخلي وإذا استخدم يةستقاللاإل
تحمل  إحتماليةلخاصة بالعميل من وتزيد تأدية جزء كبير من نشاطات التدقيق الداخلي ا

موظفي الشركة الذين يقومون بتقديم خدمات التدقيق الداخلي لمسؤولية إدارية. وفي حال 
تحمل موظفي الشركة لمسؤولية إدارية عند تقيم خدمات التدقيق الداخلي إلى عميل 

ة يمكنها بحيث ال توجد إجراءات وقائي جداا  هاماا التدقيق، فإن التهديد الناشئ سيكون 
تقليصه إلى مستوى مقبول. وعليه، ينبغي أن ال يتحمل موظفو الشركة مسؤولية إدارية عند 

 تقديم خدمات التدقيق الداخلي إلى عميل التدقيق. 
 

 األمثلة على خدمات التدقيق الداخلي التي تشمل تحمل مسؤوليات إدارية:  تشمل   211.114
 لنشاطات التدقيق الداخلي؛  ستراتيجيوجيه اإلق الداخلي أو التوإعداد سياسات التدقي (أ)

 توجيه وتحمل مسؤولية تصرفات موظفي التدقيق الداخلي في المنشأة؛  (ب)
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 تقرير التوصيات الناجمة عن نشاطات التدقيق الداخلي التي سيتم تطبيقها؛  (ج)

نيابة عن  المكلفين بالحوكمةرفع تقارير بنتائج نشاطات التدقيق الداخلي إلى أؤلئك  (د)
  ؛اإلدارة

تأدية اإلجراءات التي تشكل جزء من الرقابة الداخلية مثل مراجعة التغييرات على  (ه)
 البيانات والموافقة عليها؛ ميزات وصول الموظفين إلى 

 تحمل مسؤولية تصميم وتطبيق والرقابة الداخلية والمحافظة عليها؛ و (و)

بمصادر خارجية تتألف من كامل أو جزء  ستعانةتقديم خدمات تدقيق داخلي باإل (ز)
من القسم الهام من وظيفة التدقيق الداخلي، حيث تكون الشركة مسؤولة عن تحديد 

أكثر من المسائل الواردة  ي وقد تتحمل مسؤولية واحد أونطاق عمل التدقيق الداخل
 (.هـ)–في )أ(

 

لتجنب تحمل مسؤولية إدارية، يجب على الشركة أن تقدم خدمات التدقيق الداخلي إلى   092.591
 عميل التدقيق إذا كانت مقتنعة بأن:

عن  مسؤول  ، ويفضل من اإلدارة العليا، ليكون وكافيا  مالئم  مصدرا  العميل يعين  (أ)
نشاطات التدقيق الداخلي في كافة األوقات ويقر بالمسؤولية عن تصميم وتنفيذ 

 الرقابة الداخلية والمحافظة عليها؛ 

يراجعون ويقيمون ويوافقون على نطاق  المكلفين بالحوكمةإدارة العميل أو أؤلئك  (ب)
 ى تكرار خدمات التدقيق الداخلي؛ ومخاطر ومد

 لي والنتائج الناجمة عن أدائها؛ التدقيق الداخ إدارة العميل تقيم كفاية خدمات (ج)

إدارة العميل تقيم وتحدد التوصيات الناجمة عن خدمات التدقيق الداخلي التي سيتم  (د)
 وتطبيقها وتدير عملية التطبيق؛ 

بالنتائج الهامة والتوصيات الناجمة عن  المكلفين بالحوكمةإدارة العميل تبلغ أؤلئك  ( هـ)
 خلي. خدمات التدقيق الدا

 

عندما تستخدم الشركة عمل قسم التدقيق الداخلي، تقتضي المعايير الدولي للتدقيق تنفيذ   092.591
إجراءات لتقييم كفاية العمل. عندما تقبل الشركة عملية لتقديم خدمات التدقيق الداخلي إلى 

ينشأ نتائج تلك الخدمات في عمل التدقيق الخارجي،  إستخدامعميل التدقيق، وكان سيتم 
فريق التدقيق لنتائج خدمات التدقيق  إستخدام إحتماليةتهديد المراجعة الذاتية بسبب 

الداخلي دون تقييم مالئم لتلك النتائج أو ممارسة نفس مستوى التشكك المهني الذي يمارس 
عند تأدية عمل التدقيق الداخلي من قبل أفراد ليسوا أعضاء في الشركة. وتعتمد أهمية 

 عوامل مثل: التهديد على
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  أهمية مبالغ البيانات المالية ذات العالقة؛ 

 مخاطر أخطاء اإلثباتات ذات العالقة بمبالغ تلك البيانات المالية؛ و 

 على خدمة التدقيق الداخلي. عتماددرجة اإل 
 

ويتم تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة للقضاء على التهديد أو 
مهنيين  إستخداممستوى مقبول. ومن األمثلة على تلك اإلجراءات الوقائية  تقليصه إلى

 ليسوا أعضاء في فريق التدقيق للقيام بخدمة التدقيق الداخلي. 
 

 عمالء التدقيق الذين هم عبارة عن منشآت مصلحة عامة
ات في حال كان عميل التدقيق عبارة عن منشأة مصلحة عامة، فال تقدم الشركة خدم  092.591

 التدقيق الداخلي التي تتعلق بما يلي:
 الجزء الهام من أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية؛   (أ)

أنظمة المحاسبة المالية التي تولد المعلومات التي تعتبر، منفصلة أو مجتمعة، هامة  (ب)
 ها؛ أو لسجالت العميل المحاسبية أو بياناته المالية التي تعبر الشركة عن رأيها في

التي تعتبر، منفصلة أو مجتمعة، هامة للبيانات المالية التي  فصاحاتالمبالغ أو اإل (ج)
 تعبر الشركة عن رأيها فيها. 

 

 خدمات أنظمة تقنية المعلومات 
 أحكام عامة

تشمل الخدمات المرتبطة ألنظمة تقنية المعلومات تصميم وتطبيق أنظمة البرامج   092.598
مع األنظمة مصادر البيانات وتشكل جزء من الرقابة الداخلية على والمعدات. يمكن أن تج

إعداد التقارير المالية أو توليد المعلومات التي تؤثر على السجالت المحاسبية أو البيانات 
المالية أو يمكن أن تكون األنظمة غير مرتبطة بالسجالت المحاسبية لعميل التدقيق أو 

ارير المالية أو البيانات المالية. ويمكن أن يخلق تقديم الرقابة الداخلية على إعداد التق
على طبيعة الخدمات وأنظمة تقنية  إعتمادا  خدمات األنظمة تهديد مراجعة ذاتية 

 المعلومات.
 

طالما  ستقالليةعلى اإل ل تعتبر خدمات أنظمة تقنية المعلومات التالية أنها تخلق تهديدا     092.599
 ملون مسؤولية إدارية:أن موظفي الشركة ل يتح

تصميم أو تطبيق أنظمة تقنية المعلومات غير المرتبطة بالرقابة الداخلية على إعداد  (أ)
 التقارير المالية؛ 

 هاما   تصميم أو تطبيق أنظمة تقنية المعلومات التي ل تولد معلومات تشكل جزء   (ب)
 من السجالت المحاسبية أو البيانات المالية؛ 
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ة أو إعداد تقارير المعلومات المالية "الجاهزة" التي لم تقم تطبيق برمجيات المحاسب (ج)
الشركة بتطويرها في حال لم تكن عملية الموائمة المطلوبة لتحقيق احتياجات العميل 

 مهمة؛ و

تقييم ورفع توصيات فيما يتعلق بالنظام المصمم أو المطبق أو المعمول به من قبل  (د)
 مزود خدمة آخر أو من قبل العميل.

 

 التدقيق الذين ليسوا منشآت مصلحة عامة عمالء
يخلق توفير خدمات إلى عميل التدقيق الذي ل يعتبر منشأة مصلحة عامة والتي تشمل   092.022

من الرقابة الداخلية على  هاما   تصميم وتطبيق أنظمة تقنية المعلومات التي )أ( تشكل جزء  
هامة بالنسبة لسجالت العميل  إعداد التقارير المالية، أو )ب( تولد معلومات تعتبر

 المحاسبية أو بياناته المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها تهديد مراجعة ذاتية. 
 

للسماح بهذه الخدمات ما لم يتم وضع اإلجراءات  جدا   هاما  يعتبر تهديد المراجعة الذاتية    092.025
 -:الوقائية المالئمة التي تضمن ما يلي

 ؛ سؤوليته عن إنشاء نظام رقابة داخلية واإلشراف عليهإقرار العميل بم (أ)

الموظفين ذوي الكفاءة، ويفضل أن يكون من ضمن اإلدارة العليا،  أحدتعيين العميل  (ب)
كافة القرارات اإلدارية المتعلقة بتصميم نظام األجهزة أو  إتخاذعن  مسؤول  ليكون 

 ؛ البرامج ووضعها قيد التنفيذ

 ؛ ارات اإلدارية المتعلقة بعمليات التصميم والتنفيذالعميل كافة القر  إتخاذ (ج)

 ؛ وتقييم العميل لمالئمة تصميم وتنفيذ النظام والنتائج المترتبة على ذلك (د)

(  تحمل العميل مسؤولية تشغيل النظام )األجهزة أو البرامج( والبيانات المستخدمة في هـ)
 .النظام أو الناتجة عنه

 

من التدقيق، يتم تحديد  على أنظمة تقنية معلومات معينة كجزء   عتمادإلى درجة اإل إستنادا    092.020
الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد فقط مع موظفين ليسوا أعضاء في فريق إمكانية تقديم 

وينبغي تقييم خطورة أي تهديد  التدقيق ولديهم تسلسالت إبالغ مختلفة ضمن الشركة.
. مة للقضاء على التهديد أو تقليصه إلى حد مقبولمتبقي وتطبيق اإلجراءات الوقائية الالز 

ومن األمثلة على هذه اإلجراءات إشراك محاسب مهني لمراجعة التدقيق أو العمل غير 
 المتعلق بالتأكيد. 
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 عمالء التدقيق الذين هم عبارة عن منشآت مصلحة عامة
غي على الشركة عدم في حال كان عميل التدقيق عبارة عن منشأة مصلحة عامة، فينب  092.022

تقديم الخدمات التي تشمل تصميم أو تطبيق أنظمة تقنية المعلومات التي )أ( تشكل جزء 
من الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية، أو )ب( تولد معلومات تعتبر هامة  هاما  

 .ها فيهابالنسبة لسجالت العميل المحاسبية أو بياناته المالية التي تعبر الشركة عن رأي
 

 خدمات دعم المقاضاة
قد تشمل خدمات دعم المقاضاة أنشطة مثل العمل كشاهد خبير أو حساب بدل األضرار   092.022

المقدر أو غيرها من المبالغ التي قد تصبح مستحقة القبض أو الدفع نتيجة المقاضاة أو 
. يمكن أن تخلق هذه هاغيرها من النزاعات القانونية، والمساعدة في إدارة الوثائق واسترجاع

 الخدمات تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد. 
  

إذا قدمت الشركة خدمات دعم المقاضاة المقدمة إلى أحد عمالء التدقيق وتضمنت الخدمة   092.021
التي تعبر الشركة عن  تقديرا  لألضرار أو المبالغ األخرى التالي تؤثر على البيانات المالية

 5100092فال بد من إتباع أحكام تقديم خدمات التقييم الواردة في الفقرات من ، رأيها فيها
. وفي حالة خدمات دعم المقاضاة األخرى،  فيتم تقييم أهمية أي تهديد 5110092إلى 

 .وتطبيق اإلجراءات الوقائية الالزمة للقضاء على التهديد أو تقليصه إلى حد مقبولناشئ 
 

 الخدمات القانونية 
لغايات هذا القسم، تعرف الخدمات القانونية بأنها أي خدمات يتوجب على مقدمها أن   092.021

يكون معترفا  به كممارس للقانون أمام محاكم السلطة القضائية التي تقدم فيها تلك 
الخدمات أو أن يكون حاصال  على التدريب القانوني الالزم لممارسة القانون. وتشمل هذه 

على السلطة القضائية، مجموعة واسعة ومتنوعة من الميادين  إعتمادا  الخدمات القانونية، 
بما في ذلك الخدمات التجارية وخدمات الشركات المقدمة للعمالء، مثل دعم العقود 

ستشارات اإل ستشارات ودعم وا  ومساعدة الدوائر  ستمالكوالمقاضاة وحالت اإلندماج وا 
ديم خدمات قانونية لمنشأة تعد عميل تدقيق القانونية الداخلية للعميل. وقد ينشأ عن تق

 .تهديدات مراجعة ذاتية وتأييد
 

قد ينشأ عن الخدمات القانونية التي تدعم عميل التدقيق في تنفيذ معاملة ما )مثل دعم   092.021
عادة الهيكلة( تهديدات مراجعة  ستشارةالعقود وتقديم اإل القانونية والعناية القانونية الالزمة وا 

 -، ويعتمد وجود وأهمية أي تهديد على عوامل مثل ما يلي:ذاتية

  طبيعة الخدمة؛ 

 ؛ ولما إذا كانت الخدمة مقدمة من قبل أعضاء في فريق التأكيد 
 .أهمية أي مسألة تتعلق ببيانات العميل المالية 
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ينبغي تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية الالزمة للقضاء على التهديد أو 
 ليصه إلى حد مقبول. وتشمل األمثلة على اإلجراءات الوقائية: تق
 لتأدية الخدمة؛ أو  أعضاء في فريق التأكيد إشراك مهنيين ليسوا 

 لفريق التدقيق النصح لم يشارك في تقديم الخدمات القانونية لتقديم مهني  إشراك
 حول الخدمة ومراجعة معاملة البيانات المالية.

 

القيام بدور تأييدي لعميل التدقيق في تسوية نزاع أو دعوى قضائية عندما  قد ينشأ عن  092.028
تكون المبالغ هامة بالنسبة للبيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها تهديدات تأييد 

بحيث ل توجد أي إجراءات وقائية لتقليصها إلى مستوى مقبول.  جدا  ومراجعة ذاتية كبيرة 
 .لشركة أن ل تتولى تقديم هذا النوع من الخدمات لعميل التدقيقلذلك، ينبغي على ا

 

حين يطلب من الشركة أن تقوم بدور تأييدي لعميل التدقيق في تسوية خالف أو دعوى   092.029
قضائية عندما تكون المبالغ غير هامة بالنسبة للبيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها 

ييم خطورة أي تهديدات تأييد أو مراجعة ذاتية ناشئة، وتطبيق فيها، يتوجب على الشركة تق
اإلجراءات الوقائية عند اللزوم للقضاء على التهديد أو تقليصه إلى حد مقبول. ويمكن أن 

  -تشمل األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي:
 ؛ أو ألداء الخدمةمهنيين ليسوا أعضاء في فريق التدقيق  إستخدام 

 لفريق التدقيق حول النصح شارك في تقديم الخدمات القانونية لتقديم لم يمهني  إشراك
 الخدمة ومراجعة معاملة البيانات المالية.

 

شركاء أو موظفي الشركة كمستشار عام للشؤون القانونية لعميل  أحدقد ينشأ عن تعيين   092.052
راءات وقائية بحيث ل يوجد أي إج جدا  التدقيق تهديدات مراجعة ذاتية وتأييد كبيرة 

رفيع  إداريا  لتقليصها إلى حد معقول. ويعد منصب المستشار العام في العادة منصبا  
المستوى يوكل إليه كم هائل من المسؤوليات المتعلقة بالشؤون القانونية للشركة وبالتالي، ل 
ينبغي أن يوافق أي عضو في الشركة على شغل هذا المنصب لدى عميل تدقيق بيانات 

 .مالية
 

 خدمات التوظيف 
 أحكام عامة

قد ينشأ عن تقديم خدمات توظيف لعميل التدقيق، تهديدات مصلحة شخصية أو تآلف أو   092.055
 -:مضايقة. وتعتمد أهمية ووجود التهديد على عوامل مثل

 طبيعة المساعدة المطلوبة؛ و 

 .دور الشخص الذي سيتم توظيفه 
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جراءات الوقائية الالزمة للقضاء على التهديد أو ينبغي تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإل
تقليصه إلى حد مقبول. وفي كافة األحوال، ينبغي على الشركة عدم تحمل مسؤوليات 

وينبغي أن ُيترك قرار من سيتم تعيينه إدارية بما فيها العمل كمفاوض نيابة عن العميل 
 . للعميل

 

ؤهالت المهنية لعدد من مقدمي الطلبات تقديم خدمات مثل مراجعة الم عموما  يمكن للشركة 
وتقديم المشورة حول مدى مالءمتهم للمنصب. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تقابل الشركة 
 المرشحين وتقدم المشورة حول كفاءتهم لشغل مناصب محاسبة مالية أو إدارية أو رقابية. 

 

 عمالء التدقيق الذين هم عبارة عن منشآت مصلحة عامة
بغي أن ل تقدم الشركة خدمات التوظيف التالية لعميل التدقيق الذي يعتبر منشاة ين 092.050

مصلحة عامة فيما يتعلق بمدير أو مسؤول في المنشأة أو اإلدارة العليا في منصب يتيح 
له ممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو البيانات المالية الخاصة بالعميل 

 ن رأيها فيها:والتي تعبر الشركة ع

 و ؛البحث عن مرشحين أو السعي وراءهم لشعل المنصب 

  .القيام بالتحقق من المراجع للمرشحين المحتملين لهذه المناصب 
 

 خدمات تمويل الشركات 
  :قد ينشأ عن تقديم خدمات تمويل شركات مثل  092.052

 ات الشركة؛المساعدة في تطوير إستراتيجي 

  عميل التدقيق ليشتريها؛محتملة لتحديد األهداف ال 

 المشورة بشأن معامالت التصرف؛  

 ؛ ومساعدة في معامالت جمع التمويلال 

 الهيكلة. تقديم إستشارات 
 

ينبغي تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية تهديدات تأييد ومراجعة ذاتية. و 
شمل األمثلة على هذه ويمكن أن تالالزمة للقضاء على التهديد أو تقليصه إلى حد مقبول. 

  -اإلجراءات ما يلي:
  إستخدام مهنيين ليسوا أعضاء في فريق التدقيق ألداء الخدمة؛ أو 

 لفريق التدقيق حول النصح لم يشارك في تقديم الخدمات القانونية لتقديم مهني  إشراك
 الخدمة ومراجعة معاملة البيانات المالية.
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تمويل الشركات مثل المشورة حول هيكلة معامالت تمويل  يمكن أن ينشأ عن تقديم خدمات  092.052
الشركة أو ترتيبات التمويل التي تؤثر مباشرة على المبالغ المبلغ عنها في البيانات المالية 
التي تعبر الشركة عن رأيها فيها تهديد مراجعة ذاتية. وتعتمد أهمية ووجود التهديد على 

 عوامل مثل:

 ي تحديد المعالجة المالئمة لنتائج مشورة تمويل الشركات درجة الموضوعية المشمولة ف
 في البيانات المالية؛ 

  مقدار التأثير المباشر لناتج مشورة تمويل الشركات على المبالغ المسجلة في البيانات
 المالية ومقدار أهمية تلك المبالغ للبيانات المالية؛ و

 المعالجة المحاسبية أو العرض  ما إذا كانت فاعلية مشورة تمويل الشركات تعتمد على
في البيانات المالية وكان هناك شك بالنسبة لمدى مالئمة المعالجة المحاسبية أو 

 العرض بموجب إطار إعداد التقارير المالية المعني.
 

ينبغي تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية الالزمة للقضاء على التهديد أو و 
  -ويمكن أن تشمل األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي: تقليصه إلى حد مقبول.

 ؛ أو ألداء الخدمةمهنيين ليسوا أعضاء في فريق التدقيق  إستخدام 

 النصح لم يشارك في تقديم خدمات تمويل الشركات إلى العميل لتقديم مهني  إشراك
 الية.لفريق التدقيق حول الخدمة ومراجعة أي معاملة محاسبية ومعاملة البيانات الم

 

عندما تعتمد فاعلية مشورة تمويل الشركات على المعاملة المحاسبية أو العرض في البيانات   092.051
  المالية و:

كان لدى فريق التدقيق شك معقول بالنسبة لمدى مالئمة المعاملة المحاسبية أو  (أ)
 العرض بموجب إطار إعداد التقارير المالية المعني؛ و

التي تعبر لشركات تأثير جوهري على البيانات المالية كان لناتج مشورة تمويل ا (ب)
 الشركة عن رأيها فيها.

 

بحيث ل توجد أي إجراءات وقائية لتقليصها إلى  جدا  فقد تنشأ تهديدات مراجعة ذاتية كبيرة 
 وفي هذه الحالة ل يتم تقديم مشورة تمويل الشركات.  مستوى مقبول
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تأييد أو مراجعة تهديدات عميل التدقيق أو تداولها أو اكتتابها  قد ينشأ عن الترويج ألسهم   092.051
. وعليه، بحيث ل توجد أي إجراءات وقائية لتقليصها إلى مستوى مقبول جدا  كبيرة ذاتية 

 ينبغي على الشركة عدم تقديم هذه الخدمات إلى عميل التدقيق.  

 األتعاب
 الحجم النسبي -األتعاب
الرسوم التي يتم تحصيلها من عميل التدقيق نسبة كبيرة من إجمالي حين يشكل إجمالي   092.051

على ذلك العميل وعن  عتمادرسوم الشركة التي تعتبر عن رأي التدقيق، قد ينشأ عن اإل
فقدان العميل تهديد مصلحة شخصية. وتعتمد خطورة التهديد على  إحتماليةالقلق حيال 
 -:عوامل مثل

  الهيكل التشغيلي للشركة؛ 

  ؛ وقائمة على أساس متين أم جديدة اإلنشاءإذا كانت الشركة ما 

 .أهمية العميل من الناحية النوعية و/أو الكمية بالنسبة للشركة  

 

وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية كما يلزم لتقليص التهديد إلى 
 -:حد مقبول. وقد تتضمن األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي

 ؛ على العميل عتمادتقليص اإل 

  ؛ أو لرقابة الجودةالمراجعات الخارجية 

 حول طرف ثالث، مثل هيئة تنظيمية مهنية أو محاسب مهني آخر إستشارة ،
  تقديرات التدقيق الرئيسية.

 

كما قد ينشأ تهديد المصلحة الشخصية أو المضايقة حين تشكل الرسوم التي يتم تحصيلها   092.058
التدقيق نسبة كبيرة من إيراد عمالء شريك مستقل أو نسبة كبيرة من إيراد مكتب  من عميل

 -:مستقل للشركة. وتعتمد خطورة التهديد على عوامل مثل

 أهمية العميل من الناحية النوعية و/أو الكمية بالنسبة للشريك أو المكتب؛ و 

  التي يتم  الرسومتعويضات الشريك أو الشركاء في المكتب على  إعتمادمقدار
 .تحصيلها من العميل

 

وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية كما يلزم لتقليص التهديد إلى 
 -:حد مقبول. وقد تتضمن األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي

 ؛ تقليص اإلعتماد على عميل التدقيق 
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 سب الضرورة؛ أو إشراك مهني لمراجعة العمل المنجز أو تقديم المشورة ح 

 .عمليات المراجعة الداخلية أو الخارجية المستقلة المنتظمة للعملية 
 

 عمالء التدقيق الذين هم عبارة عن منشآت مصلحة عامة
عندما يكون عميل التدقيق منشأة مصلحة عامة وكان، لمدة سنتين متتاليتين، إجمالي   092.059

ذات العالقة )مع مراعاة أحكام الفقرة الرسوم التي تم تحصيلها من العميل ومنشآته 
من إجمالي الرسوم المقبوضة من قبل الشركة التي تعبر  %51( يمثل أكثر من 010092

المكلفين عن رأيها في البيانات المالية للعميل، فينبغي على الشركة اإلفصاح ألؤلئك 
من  %51من لدى عميل التدقيق عن حقيقة أن إجمالي هذه الرسوم يمثل أكثر  بالحوكمة

إجمالي الرسوم المقبوضة من قبل الشركة ومناقشة أي اإلجراءات الوقائية الواردة أدناه 
 ستطبق لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول وتطبيق اإلجراءات الوقائية التي يتم اختيارها. 

  ،قبل إصدار رأي التدقيق على البيانات المالية للسنة الثانية، يقوم محاسب مهني
في فريق الشركة التي تعبر عن رأيها في البيانات المالية، بمراجعة  ليس عضو

رقابة جودة تلك العملية أو تقوم هيئة مهنية تنظيمية بمراجعة تلك العملية بصورة 
 تكافئ مراجعة رقابة جودة العملية )مراجعة ما قبل اإلصدار(؛ أو 

 التدقيق  يبل إصدار رأية للسنة الثانية، وقبعد إصدار الرأي بشأن البيانات المال
بشأن البيانات المالية للسنة الثالثة، يقوم محاسب مهني، ليس عضو في فريق 
الشركة التي تعبر عن رأيها في البيانات المالية، أو هيئة مهنية تنظيمية بمراجعة 
تلك عملية تدقيق السنة الثانية بصورة تكافئ مراجعة رقابة جودة العملية )مراجعة ما 

 ار(. بعد اإلصد
 

بشكل كبير، تحدد الشركة ما إذا كانت أهمية  %51عندما يتجاوز إجمالي الرسوم نسبة 
 التهديد تؤدي إلى عدم تقليص مراجعة ما بعد اإلصدار للتهديد إلى مستوى مقبول، 
وبالتالي، تكون مراجعة ما قبل اإلصدار مطلوبة. وفي هذه الحالة، يتم تأدية مراجعة ما 

 قبل اإلصدار. 
 

، يتم اإلفصاح والنقاش مع أؤلئك سنويا   %51عد ذلك، عندما تستمر الرسوم بتجاوز نسبة ب
ذا تجاوز الرسوم نسبة  أحدويتم تطبيق  المكلفين بالحوكمة اإلجراءات الوقائية أعاله. وا 

بشكل كبير، تحدد الشركة ما إذا كانت أهمية التهديد تؤدي إلى عدم تقليص مراجعة  51%
للتهديد إلى مستوى مقبول، وبالتالي، تكون مراجعة ما قبل اإلصدار ما بعد اإلصدار 

 مطلوبة. وفي هذه الحالة، يتم تأدية مراجعة ما قبل اإلصدار.
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 متأخرة الدفع -األتعاب

قد ينشأ تهديد المصلحة الشخصية إذا بقيت الرسوم المستحقة من عميل التدقيق غير   092.002
ا لم يتم دفع جزء كبير منها قبل إصدار تقرير التدقيق مدفوعة لفترة طويلة، خصوصا  إذ

للسنة التالية. وبشكل عام، يتوقع أن تطلب الشركة دفع تلك الرسوم قبل إصدار تقرير 
التدقيق. إذا بقيت الرسوم غير مدفوعة بعد إصدار التقرير، فينبغي هنا تقييم خطورة 

ص التهديد إلى حد مقبول. وقد تتضمن التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية كما يلزم لتقلي
األمثلة على هذه اإلجراءات إشراك محاسب مهني إضافي لم يشارك في عملية التدقيق 

كما يتوجب على الشركة أن تنظر فيما إذا كان  لمراجعة العمل المنجز أو إسداء النصيحة.
ن من المناسب الرسوم متأخرة الدفع مرادفة لقرض منح للعميل، وما إذا كا إعتباريمكن 

 .إعادة تعيين الشركة نظرا  ألهمية الرسوم متأخرة الدفع
 

 التكاليف المشروطة 
فيما يتعلق  مسبقا  تعرف التكاليف المشروطة بأنها التكاليف المحسوبة على أساس محدد   092.005

بحصيلة معاملة أو نتيجة الخدمات المنجزة. وألغراض هذا القسم، ل تعد التكاليف 
 . إذا فرضتها محكمة أو سلطة عامة أخرىمشروطة 

 

عن  مثال  ينشأ عن فرض إحدى الشركات تكلفة مشروطة بشكل مباشر أو غير مباشر   092.000
بحيث ل يوجد  جدا  طريق وسيط فيما يتعلق بعملية تدقيق تهديدات مصلحة شخصية كبيرة 

ن للشركة المشاركة في إجراءات وقائية يمكنها تقليصها إلى حد مقبول. وبالتالي، ل يمك
   أي ترتيب رسوم من هذا النوع.

 
قد ينشأ أيضا  عن التكلفة المشروطة التي تفرضها إحدى الشركات بشكل مباشر أو غير   092.002

عن طريق وسيط فيما يخص خدمة غير متعلقة بالتأكيد تقدمها لعميل تدقيق  مثال  مباشر 
بحيث ل يوجد إجراءات وقائية  جدا   كبيرا  ئ تهديدات مصلحة شخصية. ويكون التهديد الناش

 يمكنها تقليصه إلى حد مقبول إذا: 
كانت الرسوم مفروضة من قبل الشركة التي تعبر عن رأيها في البيانات المالية  (أ)

 وكانت الرسوم هامة أو من المتوقع أن تكون هامة لتلك الشركة؛ أو 

رك في جزء كبير من كانت الرسوم مفروضة من قبل شركة ضمن المجموعة تشا (ب)
 التدقيق وكانت الرسوم هامة أو من المتوقع أن تكون هامة لتلك الشركة؛ أو

كانت نتيجة الخدمة غير المتعلقة بالتأكيد وبالتالي مبلغ الرسوم معتمدة على التقدير  (ج)
 المستقبلي أو الحالي المرتبط بتدقيق مبلغ هام في البيانات المالية. 

 

 ك الترتيبات.وعليه، يجب عدم قبول تل
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بالنسبة لترتيبات التكاليف المشروطة األخرى المفروضة من قبل الشركة مقابل الخدمات    092.002
غير المتعلقة بالتأكيد المقدمة لعميل التدقيق، يعتمد وجود وأهمية  التهديدات على عوامل 

  -:مثل

 ؛ نطاق مبالغ التكاليف المحتملة 

 عليه؛  بناء  د نتيجة الموضوع الذي تحدد الرسوم ة مالئمة ستحدـما إذا كانت سلط 

 طبيعة الخدمة؛ و 

 الحدث أو المعاملة على البيانات المالية.  أثر 
 

وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية كما يلزم للقضاء على التهديد 
 -:يلي أو تقليصه إلى حد مقبول. وقد تتضمن األمثلة على هذه اإلجراءات ما

 ؛ أو النصحلذلك تقديم  وخالفا  لمراجعة عمل التدقيق مهني محاسب  إشراك 

 ؛ ألداء الخدمة غير المتعلقة بالتأكيدمهنيين ليسوا أعضاء في فريق التدقيق  إستخدام 
 

 سياسات التعويض والتقييم

ضه مقابل بيع أعضاء فريق التدقيق أو تعوي أحدينشأ تهديد المصلحة الشخصية عند تقييم    092.001
 خدمات غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل التدقيق. وتعتمد أهمية التهديد على:

  نسبة تقييم تعويض أو أداء الفرد المستند إلى بيع تلك الخدمات؛ 

 دور الفرد في فريق التدقيق؛ و 

 .ما إذا كانت قرارات الترقية متأثرة ببيع تلك الخدمات 

 

ذا لم يكن بمستوى مقبول، فعلى الشركة إما مراجعة  وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد وا 
اإلجراءات الوقائية للقضاء على خطة التعويض أو عملية التقييم لذلك الفرد أو تطبيق 

 -:وقد تتضمن األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي .التهديد أو تقليصه إلى حد مقبول
  عزل هؤلء األفراد من فريق التدقيق؛ أو 

 مهني لمراجعة عمل عضو فريق التدقيق.   إشراك محاسب 
 

على نجاحه في بيع خدمات غير  بناء  ل يتم تقييم شريك التدقيق الرئيسي أو تعويضه   092.001
متعلقة بالتأكيد إلى عميل التدقيق الخاص به. ول يقصد بهذا حظر ترتيبات المشاركة في 

 الربح بين الشركاء في الشركة. 
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 الهدايا والضيافة 
قد ينشأ عن قبول الهدايا أو الضيافة المقدمة من عميل تدقيق تهديدات مصلحة شخصية   092.001

وتآلف. فإذا قبلت الشركة أو أحد أعضاء فريق التدقيق هدايا أو ضيافة، فيما عدا الحالت 
التي تكون فيها قيمة تلك الهدايا أو الضيافة غير هامة، فإن التهديدات الناشئة تكون كبيرة 

دا  بحيث ل يوجد إجراءات وقائية يمكنها تقليص التهديدات إلى مستوى مقبول. وبالتالي، ج
 .ل ينبغي أن ل تقبل الشركة أو عضو فريق التدقيق مثل تلك الهدايا أو الضيافة

 

 المقاضاة الفعلية أو المهدد بها 

كة أو أحد أعضاء حين يتم رفع دعوى، أو يبدو أن ذلك على وشك الحدوث، بين الشر   092.008
فريق التدقيق وعميل التدقيق، قد تنشأ تهديدات مصلحة شخصية أو مضايقة. ول بد أن 
تتصف العالقة التي تربط بين إدارة العميل وأعضاء فريق التدقيق بالصراحة التامة 
واإلفصاح الكامل فيما يتعلق بكافة جوانب العمليات التجارية لعميل ما. وعندما تكون 

ي وضع الخصم بالنسبة إلدارة العميل بسبب المقاضاة الفعلية أو المهدد بها، مما الشركة ف
عن ذلك تهديدات مصلحة شخصية  أيؤثر على رغبة اإلدارة بتقديم إفصاحات كاملة، ينش

 -:أو تآلف. وتعتمد خطورة التهديد الناشئ على عوامل مثل
 و أهمية المقاضاة؛ 

  تدقيق سابقة.ما إذا كانت المقاضاة ترتبط بعملية 
 

وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية كما يلزم للقضاء على التهديد 
 -:أو تقليصه إلى حد مقبول. وقد تتضمن األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي

  إقصاء الفرد من فريق في فريق التدقيق،  عضوا  إذا كانت المقاضاة تشمل
 التدقيق؛ أو

 سب مهني لمراجعة العمل المنجز.إشراك محا 
 

إذا كانت تلك اإلجراءات ل تقلص التهديد إلى مستوى مقبول، يكون اإلجراء الوحيد 
 من عملية التأكيد أو رفض قبولها. نسحابالمناسب هو اإل

 

 فارغة عن قصد  .022022إلى  .222022تركت الفقرات من 
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 زيععلى اإلستخدام والتو  التقارير التي تشمل قيودا  
 المقدمة
على كافة عمليات التدقيق. لكن، في  092الوارد في القسم  ستقالليةينطبق متطلب اإل   092.122

والتوزيع،  ستخدامظروف معينة تشمل عمليات تدقيق حيث تضم التقارير قيودا على اإل
، يجوز 1200092وحتى  1250092 في الفقرات من وشريطة تحقيق الشروط الواردة

وحتى  1210092في هذا القسم كما هو وارد في الفقرات  ستقالليةت اإلتعديل متطلبا
. وتنطبق هذه الفقرات فقط على عملية التدقيق على البيانات المالية لألغراض 1520092

بصورة ايجابية أو سلبية بأن البيانات المالية قد  إستنتاجالخاصة )أ( التي تهدف إلى توفير 
إلطار إعداد التقارير المالية المطبق، بما فيها،  وفقا  لجوهرية تم إعدادها من كافة النواحي ا

في حالة إطار العرض العادل، أن البيانات المالية التي تعطي وجهة نظر صحيحة وعادلة 
إلطار إعداد التقارير المالية  وفقا  أو معروضة بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، 

أو التوزيع. ول يسمح  ستخدامتدقيق قيودا على اإلالمطبق، و)ب( عندما يشمل تقرير ال
 بالتعديالت في حال كان التدقيق على البيانات المالية مطلوبا بموجب القانون أو النظام.

 

في حال كان المستخدمون  092يسمح بعمل التغييرات على المتطلبات الواردة في القسم     092.125
على أغراض وضوابط التقرير، و)ب( موافقين المعنيون بالتقرير بما يلي )أ( مطلعين 

المعدلة. يمكن للمستخدمين المعنيين الحصول  ستقالليةصراحة على تطبيق متطلبات اإل
على المعرفة المتعلقة بأغراض وضوابط التقرير من خالل مشاركتهم، سواء بشكل مباشر 

بة عنهم في تحديد أو غير مباشر، من خالل ممثليهم الذين يتمتعون بالصالحية للعمل نيا
طبيعة ونطاق العملية. وتعزز هذه المشاركة قدرة الشركة على التواصل مع المستخدمين 

، بما فيها الظروف ذات العالقة بالقضاء على التهديدات ستقالليةالمعنيين حول مسائل اإل
 ستقالليةأو تقليصها إلى حد مقبول، وبالحصول على موافقتهم بالنسبة لمتطلبات اإل

 عدلة التي يتم تطبيقها. الم
 

من خالل خطاب التكليف( مع المستخدمين المعنيين فيما يتعلق  مثال  تتواصل الشركة )   092.120
التي يتم تطبيقها بخصوص تقديم عملية التدقيق. وعندما يكون  ستقالليةبمتطلبات اإل

عي( غير ، مقترضين في ترتيبات قرض جمامثال  المستخدمون المعنيون فئة مستخدمين )
 لحقا  فينبغي إطالع هؤلء المستخدمين  في وضع بنود العملية، سممعرفين تحديدا باإل
، من قبل الممثلين الذين مثال  المتفق عليها من قبل الممثلين ) ستقالليةعلى متطلبات اإل

 يقومون بتوفير خطاب تكليف الشركة للمستخدمين(. 
 

 أو التوزيع لنفس ستخدامعلى اإل دقيق ل يشمل قيودا  إذا أصدرت الشركة أيضا تقرير ت   092.122
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ل تغير متطلب تطبيق أحكام  1520092إلى  1220092العميل، فإن أحكام الفقرات من 
 على عملية التدقيق تلك. 0080092إلى  50092الفقرات 

 

في الظروف المحددة في الفقرات من  092يسمح بالتعديالت على متطلبات القسم   092.122
في كافة النواحي األخرى  092بأحكام القسم لتزام. ويكون اإل1520092إلى  1210092

 . مطلوبا  
 

 منشآت المصلحة العامة
، فإن من غير الضروري 1200092إلى  1220092عند تحقيق الشروط الواردة في الفقرات   092.121

التي تنطبق على و  0080092إلى  5220092تطبيق المتطلبات اإلضافية الواردة في الفقرات 
 عملية التدقيق على منشآت المصلحة العامة. 

 

 المنشآت ذات العالقة
، فإن اإلشارة إلى عميل 1200092إلى  1220092عند تلبية الشروط الواردة في الفقرات    092.121

التدقيق ل تشمل منشآته ذات العالقة. لكن، عندما يعلم فريق التدقيق أو يكون لديه سبب 
بأن العالقة أو الظرف الذي يشمل منشاة ذات عالقة تابعة للعميل مهمة لتقييم لالعتقاد 

إستقاللية الشركة عن العميل، فيجب أن يضم فريق التدقيق تلك المنشأة ذات العالقة عند 
 تحديد وتقييم التهديدات على اإلستقاللية وتطبيق اإلجراءات الوقائية المالئمة. 

 

 ةالشبكات والشركات ضمن الشبك
، فإن اإلشارة إلى الشركات 1200092إلى  1220092عند تلبية الشروط الواردة في الفقرات  092.121

ل تشكل الشركات ضمن الشبكة. لكن، عندما تعلم الشركة أو يكون لديها سبب لالعتقاد بأن 
التهديدات ناشئة عن مصالح وعالقات الشركة ضمن الشبكة، فال بد من شملها جميعا في 

 تهديدات اإلستقاللية.  تقييم 
 

 المصالح المالية والقروض والضمانات والعالقات التجارية الوثيقة والعائلية والعالقات الشخصية
، تنطبق األحكام الواردة في 1200092إلى  1220092عند تلبية الشروط الواردة في الفقرات  092.128

ق التدقيق وأفراد عائلتهم فقط على األعضاء في فري 5220092إلى  5200092الفقرات من 
 المباشرين والمقربين.

 
إضافة لذلك، يتم تحديد ما إذا كانت التهديدات على اإلستقاللية ناشئة عن المصالح  092.129

، بين عميل التدقيق وأفراد 5220092إلى  5200092والعالقات، كما هو وارد في الفقرات من 
 فريق التدقيق التاليين:

المتعلقة بالسائل الفنية والخاصة بالصناعة  ستشاراتاإلأؤلئك الذين يقدمون  (أ)
 والمعامالت واألحداث؛ و

أؤلئك الذين يقدمون رقابة الجودة على العملية، بما فيهم من يقومون بمراجعة رقابة  (ب)
 الجودة على العملية.
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ات ويتم تقييم أهمية التهديدات التي يعتقد فريق العملية بأنها ناشئة عن المصالح أو العالق
بين عميل التدقيق وآخرين ضمن الشركة يمكنهم التأثير مباشرة على ناتج عملية التدقيق، 

مباشر أو رقابة من  إداريا   إشرافا  بما فيهم أؤلئك الذين يوصون بتعويض اإلدارة أو يقدمون 
نوع آخر على شريك عملية التدقيق فيما يتعلق بأداء عملية التدقيق )بما فيهم أؤلئك الذي 

لون مستويات إدارية عليا متعاقبة أعلى من شريك العملية وحتى الفرد الذي يعتبر يشغ
 الشريك الرئيسي أو الشريك اإلداري للشركة )الرئيس التنفيذي أو ما يعادله((.

 

يتم أيضا تقييم أهمية أية تهديدات يعتقد فريق العملية بأنها ناشئة عن المصالح المالية في   092.152
إلى  5280092والمحتفظ بها من قبل أفراد، كما هو وارد في الفقرات من  عميل التدقيق
 .5510092حتى  5520092وفي الفقرات من  5550092

 

بمستوى غير مقبول، يتم تطبيق اإلجراءات الوقائية  ستقالليةعندما يكون التهديد على اإل   092.155
 للقضاء على التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول. 

 

على مصالح  5510092إلى  5210092عند تطبيق األحكام الواردة في الفقرات من     092.150
الشركة، إذا كان للشركة مصلحة مالية هامة، مباشرة أو غير مباشرة، في عميل التدقيق، 

بحيث ل توجد إجراءات وقائية  جدا   هاما  فإن تهديد المصلحة الشخصية الناشئ سيكون 
 مستوى مقبول. وعليه، يجب أن ل يكون للشركة مصلحة مالية.  يمكن تقليص التهديد إلى

 

 التوظيف لدى عميل التدقيق
يتم تقييم أهمية أية تهديدات على عالقات التوظيف كما هي واردة في الفقرات من   092.152

. وعند وجود تهديد بمستوى غير مقبول، فينبغي تطبيق 5210092حتى  5200092
ضاء على التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول. من األمثلة على اإلجراءات الوقائية للق

 . 5220092اإلجراءات الوقائية التي قد تكون مالئمة اإلجراءات الواردة في الفقرة 
 

 تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد
مت وتوزيع مقيدين لعميل التدقيق وقد إستخدامإذا أجرت الشركة عملية إلصدار تقرير    092.152

 5120092بأحكام الفقرات من  لتزامخدمات غير متعلقة إلى عميل التدقيق، فال بد من اإل
 .1210092إلى  1220092، مع مراعاة الفقرات من 0080092إلى 
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 تنظيم القسم
لعمليات التأكيد التي ليست عمليات مراجعة ول عمليات  ستقالليةيعالج هذا القسم متطلبات اإل  095.5

لعمليات التدقيق وعمليات المراجعة. إذا كان  ستقالليةمتطلبات اإل 092تدقيق. ويعالج القسم
على  092تطبيق متطلبات القسم مراجعة، فيجب أيضا  عميل التأكيد ليس عملية تدقيق أو 

الشركة والشركة ضمن الشبكة وأعضاء فريق التدقيق أو المراجعة. في ظروف معينة تشمل 
أو التوزيع وشريطة تلبية شروط معينة،   ستخدامعملية تأكيد حيث يشمل التقرير قيدا على اإل

 .010095إلى  050095لفقرات من كما هو وارد في ا ستقالليةيمكن تعديل متطلبات اإل
 

تم تصميم عمليات التأكيد لتعزيز ثقة المستخدمين المعنيين بناتج تقييم أو قياس موضوع   095.0
 التأكيد )إطار التأكيد( الصادر عنلمعايير معينة. ويصف اإلطار الدولي لعمليات  وفقا  معين 

لية التأكيد ويحدد العمليات التي عناصر وأهداف عم معايير التدقيق والتأكيد الدوليةمجلس 
تنطبق عليها المعايير الدولية حول عمليات التأكيد. ولوصف عناصر وأهداف عملية التأكيد، 

 يرجى الرجوع إلى إطار التأكيد. 
 

عن عمالء التأكيد. وفي حالة عمليات  ستقالليةبمبدأ الموضوعية األساسي اإل لتزاميقتضي اإل  095.2
بموجب قواعد السلوك  في المصلحة العامة وبالتالي يكون مطلوبا   نه يصبإالتأكيد، ف

األخالقي هذه، أن تكون فرق التأكيد والشركات مستقلة عن عمالء التأكيد وان يتم تقييم أية 
تهديدات تعتقد الشركة أن ناشئة عن عالقات الشركة ومصالحها. إضافة لذلك، عندما يعلم 

العتقاد بأن العالقة أو الظرف الذي يشمل منشاة ذات فريق التأكيد أو يكون لديه سبب ل
الشركة عن العميل، فيجب أن يضم فريق  إستقالليةعالقة تابعة لعميل التأكيد مهمة لتقييم 

وتطبيق  ستقالليةالتأكيد تلك المنشأة ذات العالقة عند تحديد وتقييم التهديدات على اإل
 اإلجراءات الوقائية المالئمة. 

 

 لمفاهيم لإلستقالليةمنهج إطار ا
يهدف هذا القسم إلى مساعدة الشركات وأعضاء فرق التأكيد في تطبيق منهج إطار المفاهيم   095.2

 الحفاظ عليها. ستقالليةالوارد أدناه لتحقيق اإل
 

 -من: ستقالليةتتألف اإل  095.1

 إستقالل الفكر (أ)
ن التأثيرات التي الحالة الذهنية التي تسمح بإبداء نتيجة ما دون الخضوع ألي م
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تضعف الحكم المهني، بشكل يتيح للفرد التصرف بنزاهة وممارسة الموضوعية 
 .والتشكيك المهني

 إستقالل المظهر  (ب)
بحيث يستنتج طرف ثالث عاقل ومطلع بشكل  جدا  تجنب الحقائق والظروف الهامة 

زاهة أو معقول، بعد تقييم كافة الحقائق والظروف والمحددة، بأنه تم اإلضعاف من ن
 .موضوعية أو الشك المهني لشركة معينة أو عضو ما في فريق التأكيد

 

 ينطبق منهج إطار المفاهيم من قبل المحاسبين المهنيين على:  095.1
 ؛ وستقالليةتحديد التهديدات على اإل (أ)

 تقييم أهمية التهديدات المحددة؛ و (ب)

ديدات أو تقليصها إلى تطبيق اإلجراءات الوقائية، عند الضرورة، للقضاء على الته (ج)
 مستوى مقبول. 

 

عندما يحدد المحاسب المهني عدم توفر اإلجراءات الوقائية المناسبة أو عدم إمكانية تطبيقها 
للقضاء على التهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول، ينبغي على المحاسب المهني إلغاء 

 عملية التأكيد. الظروف أو العالقات التي تخلق التهديدات أو رفض أو إلغاء
 

 هذا. مويستخدم المحاسب المهني التقدير المهني في تطبيق إطار المفاهي
 

قد يكون هناك العديد من الحالت المختلفة، أو مجموعة من الحالت، وثيقة الصلة في تقييم    095.1
 ةستقاللي. من المستحيل تحديد كل حالة تخلق تهديدات على اإلستقالليةالتهديدات على اإل

وتحديد اإلجراء المناسب. لذلك تحدد هذه القواعد إطار المفاهيم الذي يتطلب من الشركات 
وتقييمها ومواجهتها. ويساعد منهج إطار  ستقالليةوأعضاء فرق التأكيد تحديد تهديدات اإل

 بالمتطلبات األخالقية لهذه القواعد. لتزامالمفاهيم المحاسبين المهنيين في القطاع العام في اإل
 ستقالليةعلى اإل توهو يشتمل على العديد من الختالفات في الظروف التي تخلق تهديدا

ما إذا كانت الحالة مسموحة لو تكن محظورة  إستنتاجويمكن أن تمنع المحاسب المهني من 
 بشكل محدد.

 

وما بعد ذلك كيفية تطبيق منهج إطار المفاهيم وعلى  5220095تصف الفقرات من   095.8
ول تعالج هذه الفقرات كافة الظروف والعالقات التي تخلق أو قد تؤدي إلى نشوء  الليةستقاإل

 .ستقالليةتهديدات على اإل
 

فيها، أو ما إذا كان من الممكن أن يكون فرد  ستمرارعند التقرير بشأن قبول أو عملية أو اإل  095.9
. إذا لم تكن ستقالليةعلى اإلفي فريق التأكيد، تحدد الشركة وتقّيم التهديدات  عضوا  معين 

التهديدات بمستوى مقبول، وكان القرار حول قبول العملية أو إشراك فرد معين في فريق 
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التأكيد، فينبغي على الشركة أن تحدد ما إذا كانت اإلجراءات الوقائية متوفرة للقضاء على 
ذا كان القرار حول اإل في العملية، فينبغي  ارستمر التهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول. وا 

على الشركة أن تحدد ما إذا كانت اإلجراءات الوقائية القائمة ستستمر في فاعليتها في 
القضاء على التهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول، أو ما إذا كان هناك حاجة لتطبيق 

على  إجراءات وقائية أخرى أو ما إذا كان ينبغي إلغاء العملية. وفي وقت حصول الشركة
خالل العملية، فينبغي على الشركة تقييم  ستقالليةمعلومات جديدة حول التهديدات على اإل

 لمنهج إطار المفاهيم. وفقا  أهمية التهديدات 
 

، د. وعند تقييم أهمية التهديستقالليةفي هذا القسم، تتم اإلشارة إلى أهمية التهديدات على اإل  520095
 .عتباربعين اإل تؤخذ العوامل النوعية والكمية

 

ل يصف هذا القسم، في معظم الحالت، المسؤولية المحددة لألفراد ضمن الشركة عن   095.55
على حجم وهيكل وتنظيم  إعتمادا  ألن المسؤولية تختلف  ستقالليةاإلجراءات المتعلقة باإل

جرا لرقابة الجودةالشركة. وتقتضي المعايير الدولية  ءات من الشركة تحديد سياسات وا 
مصانة عند اقتضاء ذلك بموجب المتطلبات  ستقالليةمصممة لزودها بتأكيد معقول بأن اإل

 األخالقية ذات العالقة.
 

 عمليات التأكيد 
وكما تم التوضيح في إطار التأكيد الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية، يبدي   095.50

تأكيد معينة نتيجة مصممة لتعزيز درجة ثقة المحاسب المهني في القطاع العام في عملية 
الطرف المسؤول( حول نتيجة تقييم أو قياس موضوع  بإستثناءالمستخدمين المقصودين )
 بحث وفق معايير محددة.

 

يكون ناتج تقييم أو قياس الموضوع هو المعلومات التي تنتج عن تطبيق المعايير على   095.52
الموضوع" ليشير إلى ناتج تقييم أو قياس الموضوع. الموضوع. ويستخدم مصطلح "معلومات 

فعلى سبيل المثال، ينص اإلطار على أن التوكيد حول فاعلية الرقابة الداخلية )معلومات 
لجنة المنظمات الموضوع( تنتج عن تطبيق إطار ما في تقييم فاعلية الرقابة الداخلية مثل 

 )المعايير( على عملية الرقابة الداخلية. 0أو معايير مجلس الرقابة 5 الراعية لهيئة تريدواي
 

يمكن أن تكون عمليات التأكيد قائمة على أساس التوكيد أو على أساس التقارير المباشرة.   095.52
وهي ترتبط في كلتا الحالتين بثالثة أطراف منفصلة: محاسب عام في القطاع العام وطرف 

 مسؤول ومستخدمين مقصودين.
                                                 

 اإلطار المتكامل" لجنة المنظمات الراعية لهيئة تريدواي.  –"الرقابة الداخلية  5
 "مبادئ معايير مجلس الرقابة، المعهد الكندي للمحاسبين المعتمدين.   -ت حول تقييم الرقابة "إرشادا 0
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قييم أو قياس موضوع البحث في عملية تأكيد قائمة على أساس التوكيد من قبل يتم إجراء ت  095.51
الطرف المسؤول، ويكون شكل المعلومات المتعلقة بالموضوع على هيئة توكيد يقوم به 

 الطرف المسؤول يتم توفيره للمستخدمين المقصودين.
 

ب المهني في القطاع العام تقييم في عملية تأكيد على أساس التقارير المباشرة، يجري المحاس  095.51
، أو يحصل على تعهد من الطرف المسؤول الذي أجرى ةأو قياس موضوع البحث مباشر 

التقييم أو القياس غير المتاح للمستخدمين المقصودين. ويتم تقديم المعلومات المتعلقة 
 بالموضوع إلى المستخدمين المقصودين في تقرير التأكيد.

 

 أساس التوكيد عمليات التأكيد على 
في عمليات التأكيد على أساس التوكيد، ينبغي أن يكون أفراد فريق التأكيد والشركة مستقلين   095.51

عن عميل التأكيد )الطرف المسؤول عن المعلومات المتعلقة بالموضوع والذي قد يكون 
بين  هذه عالقات معنية ستقالليةأيضا  عن موضوع البحث(. وتحظر متطلبات اإل مسؤول  

أعضاء فريق التأكيد و)أ( المدراء والمسؤولين، و)ب( األفراد لدى عميل التأكيد الذين يشغلون 
منصبا يتيح لهم ممارسة نفوذ هام على معلومات الموضوع. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تقييم 
با أية تهديدات قد تكون ناشئة عن العالقات مع األفراد لدى عميل التأكيد الذين يشغلون منص

يتيح لهم ممارسة نفوذ هام على معلومات الموضوع. ول بد من تقييم أهمية التهديدات تعتقد 
 . 2الشركة سبب لالعتقاد بأنها ناشئة بسبب مصالح وعالقات الشركة ضمن المجموعة

 

في غالبية عمليات التأكيد على أساس التوكيد، يتحمل الطرف المسؤول المسؤولية عن  095.58
وضوع وموضوع البحث. لكن، في بعض العمليات، قد ل يتحمل الطرف معلومات الم

المسؤول المسؤولية عن موضوع البحث. فعلى سبيل المثال، عندما يشارك محاسب مهني في 
القطاع العام في عملية تأكيد تتعلق بتقرير أعده مستشار بيئي حول ممارسات الستدامة في 

دين، يكون المستشار البيئي هو الطرف المسؤول الشركة للتوزيع على المستخدمين المقصو 
عن معلومات الموضوع لكن تكون الشركة مسؤولة عن موضوع البحث )ممارسات 

 ستدامة(. إلا
 

عن معلومات  مسؤول  في عمليات التأكيد على أساس التوكيد، حيث يكون الطرف المسؤول   095.59
فريق التأكيد والشركة مستقلين عن  والموضوع وليس عن موضوع البحث، يجب أن يكون أفراد

لتفات إلالطرف المسؤول عن معلومات الموضوع )عميل التأكيد(. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي ا
إلى أية تهديدات يكون لدى الشركة سبب لالعتقاد بأنها قد تنشأ بسبب مصالح وعالقات بين 

مسؤول عن موضوع أعضاء فريق التأكيد والشركة وشركة ضمن المجموعة والطرف ال أحد
 البحث.

                                                 
 لإلرشادات حول ما يشكل شركة ضمن مجموعة.  020092إلى  520092أنظر الفقرات من  2



سبين المهنيين لمجلس قواعد السلوك األخالقي للمحا  

 معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين

 095القسم  529 

 ب
جزء

ال
 

 

 عمليات التأكيد على أساس التقارير المباشرة
في عمليات التأكيد على أساس التقارير المباشرة، يكون أفراد فريق التأكيد والشركة مستقلين  095.02

عن عميل التأكيد )الطرف المسؤول عن موضوع البحث(. ول بد من تقييم أهمية التهديدات 
 العتقاد بأنها ناشئة بسبب مصالح وعالقات الشركة ضمن المجموعة.تعتقد الشركة سبب ل

 

 على اإلستخدام أو التوزيع التقارير التي تشمل قيدا  
والتوزيع، وشريطة تحقيق  ستخدامفي ظروف معينة حيث يشمل تقرير التأكيد قيدا على اإل  095.05

في هذه  ستقالليةطلبات اإل، يجوز تعديل مت000095الشروط الواردة في هذه الفقرة والفقرة 
إذا كان المستخدمون المقصودون  095القسم. ويسمح بالتعديالت على متطلبات القسم 

للتقرير )أ( مطلعين على غرض التقرير وموضوع المعلومات والضوابط الخاص به، و)ب( 
يمكن للمستخدمين المعنيين المعدلة.  ستقالليةموافقين صراحة على تطبيق متطلبات اإل

بشكل  حصول على المعرفة المتعلقة بأغراض وضوابط التقرير من خالل مشاركتهم، سواء  ال
مباشر أو غير مباشر، من خالل ممثليهم الذين يتمتعون بالصالحية للعمل نيابة عنهم في 
تحديد طبيعة ونطاق العملية. وتعزز هذه المشاركة قدرة الشركة على التواصل مع 

، بما فيها الظروف ذات العالقة بالقضاء على ستقالليةائل اإلالمستخدمين المعنيين حول مس
التهديدات أو تقليصها إلى حد مقبول، وبالحصول على موافقتهم بالنسبة لمتطلبات 

 المعدلة التي يتم تطبيقها.  ستقالليةاإل
 

من خالل خطاب التكليف( مع المستخدمين المعنيين فيما يتعلق  مثال  تتواصل الشركة ) 095.00
التي يتم تطبيقها بخصوص تقديم عملية التدقيق. وعندما يكون  ستقالليةمتطلبات اإلب

، مقترضين في ترتيبات قرض جماعي( غير مثال  المستخدمون المعنيون فئة مستخدمين )
على  لحقا  فينبغي إطالع هؤلء المستخدمين  في وضع بنود العملية، سممعرفين تحديدا باإل

، من قبل الممثلين الذين يقومون مثال  متفق عليها من قبل الممثلين )ال ستقالليةمتطلبات اإل
 بتوفير خطاب تكليف الشركة للمستخدمين(. 

 

أو التوزيع لنفس  ستخدامإذا أصدرت الشركة أيضا تقرير تدقيق ل يشمل قيودا على اإل  095.02
أحكام  ل تغير متطلب تطبيق 010095إلى  010095العميل، فإن أحكام الفقرات من 

ذا أصدرت الشركة تقرير تدقيق  5110095إلى  50095الفقرات  على عملية التدقيق تلك. وا 
والتوزيع أم ل، لنفس العميل، تنطبق أحكام  ستخداماشتمل على قيود على اإل أيضا، سواء  

 على عملية التدقيق تلك. 092القسم 
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 010095وف المحددة في الفقرات من في الظر  095يسمح بالتعديالت على متطلبات القسم   095.02
 . في كافة النواحي األخرى مطلوبا   095بأحكام القسم  لتزام. ويكون اإل010095إلى 

 

، فإن األحكام الواردة في 000095 إلى 050095 عند تحقيق الشروط الواردة في الفقرات  095.01
ة وأفراد عائالتهم تنطبق على كافة أعضاء فريق العملي 5200095حتى  5220095الفقرات 

ناشئة  ستقالليةالمباشرين والمقربين. إضافة لذلك، يتم تحديد ما إذا كانت التهديدات على اإل
 عن المصالح والعالقات بين عمل وأفراد فريق التدقيق التاليين:

سائل الفنية والخاصة بالصناعة مالمتعلقة بال ستشاراتأؤلئك الذين يقدمون اإل (أ)
 و والمعامالت واألحداث؛

أؤلئك الذين يقدمون رقابة الجودة على العملية، بما فيهم من يقومون بمراجعة رقابة  (ب)
 الجودة على العملية.

إلى  5220095ويتم تقييم أهمية التهديدات، باإلشارة إلى األحكام الواردة في الفقرات 
ل ، التي يعتقد فريق العملية بأنها ناشئة عن المصالح أو العالقات بين عمي5200095

التدقيق وآخرين ضمن الشركة يمكنهم التأثير مباشرة على ناتج عملية التدقيق، بما فيهم 
مباشر أو رقابة من نوع آخر  إداريا   إشرافا  أؤلئك الذين يوصون بتعويض اإلدارة أو يقدمون 

 على شريك عملية التدقيق فيما يتعلق بأداء عملية التأكيد.
 

إذا كان للشركة ، 000095و 050095لواردة في الفقرات حتى لو تم تحقيق الشروط ا  095.01
مصلحة مالية هامة مباشرة أو غير مباشرة، في عميل التدقيق، فإن تهديد المصلحة 

بحيث ل توجد إجراءات وقائية يمكن تقليص التهديد إلى  جدا   هاما  الشخصية الناشئ سيكون 
لية. إضافة لذلك، تلتزم الشركة مستوى مقبول. وعليه، يجب أن ل يكون للشركة مصلحة ما

إلى  5500095بكافة األحكام األخرى المطبقة في هذا القسم الواردة في الفقرات من 
5110095 . 

 

عتقاد بأنها ناشئة بسبب مصالح ة التهديدات تعتقد الشركة سبب لإلول بد من تقييم أهمي  095.01
 .وعالقات الشركة ضمن المجموعة

 

 تعددة األطراف المسؤولة الم
قد يكون هناك العديد من األطراف المسؤولة في عمليات التأكيد على أساس التوكيد أو على   095.08

أساس التقارير المباشرة. عند تحديد ما إذا كان من الضروري تطبيق األحكام الواردة في هذا 
ا كانت ما إذ عتبارالقسم على كل طرف مسؤول في هذه العمليات، قد تأخذ الشركة بعين اإل

أعضاء فريق التأكيد وطرف مسؤول محدد هي السبب  أحدعالقة أو مصلحة بين الشركة أو 
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يتضح بأنه غير هام في سياق المعلومات المتعلقة  ستقالليةفي ظهور تهديد على اإل
 -ما يلي: عتباربالموضوع. ويأخذ هذا األمر بعين اإل

 حث( التي يكون الطرف المسؤول أهمية المعلومات المتعلقة بالموضوع )أو موضوع الب
 وعنه؛  مسؤول  المحدد 

 .نطاق المصالح العامة المرتبطة بالعملية 
 

الناشئ بسبب مثل هذه العالقات مع طرف مسؤول  ستقالليةإذا حددت الشركة أن تهديد اإل
محدد هو غير هام بشكل واضح، فقد ل يكون من الضروري تطبيق كافة أحكام هذا القسم 

 طرف المسؤول.على ذلك ال
 

 التوثيق
 لتزامات المتعلقة باإلستنتاجعلى تقدير المحاسب المهني في تكوين اإل يوفر التوثيق دليال    095.09

إمكانية دراسة الشركة لمسألة ما أو  . ول يعتبر غياب التوثيق محددا  ستقالليةبمتطلبات اإل
 يتها.  ستقاللإل

 

وجوهر أي  ستقالليةبمتطلبات اإل لتزامقة باإلات المتعلستنتاجيوثق المحاسب المهني اإل
 ات. وعليه:ستنتاجنقاشات ذات عالقة تدعم تلك اإل

عندما تكون اإلجراءات الوقائية مطلوبة للتقليص من تهديد ما إلى مستوى مقبول،  (أ)
يوثق المحاسب المهني طبيعة التهديد واإلجراءات الوقائية الموجودة أو المطبقة التي 

 لى مستوى مقبول؛ وتقلص التهديد إ

عندما يحتاج التهديد إلى تحليل هام لتحديد ما إذا كانت اإلجراءات الوقائية ضرورية  (ب)
بمستوى مقبول،  ن التهديد أصال  ألواستنتج المحاسب المهني أنها ليست ضرورية 
 .ستنتاجيوثق المحاسب المهني طبيعة التهديد ومبررات اإل

 

 مدة العملية  

عن العميل مطلوبة خالل مدة العملية المشمولة في البيانات المالية. وتبدأ  الليةستقتكون اإل  095.22
مدة العملية عندما يبدأ فريق التدقيق بأداء خدمات التأكيد. وتنتهي مدة العملية عند إصدار 
تقرير التأكيد. عندما تكون العملية ذات طبيعة متكررة. فإنها تنتهي باإلخطار من قبل كال 

 . لحقا  نهاء العالقة المهنية أو إصدار تقرير التدقيق النهائي، أيهما يحدث الطرفين بإ
 

خالل أو بعد الفترة التي تغطيها البيانات المالية التي تدقيق  عندما تصبح المنشأة عميل  095.25
 ستقالليةبشأنها، ينبغي أن تحدد الشركة ما إذا كانت أية تهديدات على اإل ستقدم الشركة رأيا  

  -ئة بسبب:ناش
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عالقات مالية أو تجارية مع عميل التدقيق خالل أو بعد الفترة التي تغطيها البيانات  (أ)
 المالية، ولكن قبل قبول عملية التدقيق؛ أو 

 خدمات سابقة مقدمة إلى عميل التدقيق.  (ب)
 

ي تغطيها إذا تم تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل التأكيد خالل أو بعد الفترة الت  095.20
معلومات الموضوع ولكن قبل بدء فريق التأكيد بأداء خدمات التأكيد وتم حظر الخدمة خالل 

وفي ناشئة عن الخدمة.  ستقالليةمدة عملية التدقيق، فعلى الشركة تقييم أية تهديدات على اإل
 حال لم تكن التهديدات بمستوى مقبول، فينبغي قبول عملية التأكيد إذا كانت اإلجراءات

وتشمل األمثلة على  الوقائية مطبقة للقضاء على أية تهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول.
  -ما يلي:اإلجراءات الوقائية هذه 

  عدم شمل الموظفين الذين يقدمون خدمات غير متعلقة بالتأكيد كأعضاء فريق التأكيد؛ 

 حسبما هو مالئم؛ ول الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد ـة عمـقيام محاسب مهني بمراجع 

  إشراك شركة أخرى لمراجعة نتائج الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد أو إشراك شركة
أخرى لتقوم بإعادة أداء الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى الحد الالزم الذي يمكنها 

 من تحمل مسؤولية الخدمة.

 

أو إنهاء  إنجازن من المجدي الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد ولم يك إنجازلكن، إذا لم يتم 
نبغي على الشركة قبول عملية يالخدمة قبل بدء الخدمات المهنية المتعلقة بعملية التأكيد، ف

 قتنعت: إالتأكيد فقط إذا 
 ؛ أو أقصربأن الخدمة غير المتعلقة بالتأكيد ستنجز خالل فترة  (أ)

 . أقصربأن لدى العميل ترتيبات لتحويل الخدمة إلى مزود آخر خالل فترة  (ب)

 

خالل مدة الخدمة، يتم تطبيق اإلجراءات الوقائية. إضافة لذلك، يتم مناقشة الموضوع مع 
 . المكلفين بالحوكمةأؤلئك 
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 إنتهاك أحد أحكام هذا القسم 
عند تحديد إنتهاك أحد أحكام هذا القسم، فإنه يتعين على الشركة إنهاء أو تعليق أو إزالة   095.22

التي سببت اإلنتهاك، ويجب أن تقّيم أهمية ذلك اإلنتهاك وأثره على المصلحة أو العالقة 
 إمكانيةموضوعية الشركة وقدرتها على إصدار تقرير التأكيد. كما يجب أن تحدد الشركة 
يجب أن إتخاذ إجراءات معينة تعالج عواقب اإلنتهاك بصورة مرضية. وعند إتخاذ هذا القرار 

 معقولطرف ثالث هناك ذا كان إعتبار ما إلا بعين تمارس الشركة الحكم المهني وتأخذ
الشركة غير  وبالتالي فإن ستتأثر سلبا   أن موضوعية الشركةبستنتج يمن المحتمل أن  ومطلع

بحث جراءات الواجب إتخاذها و اإلو همية اإلنتهاك أ  بعد وزن، التأكيدصدار تقرير إقادرة على 
 . سب المهني في ذلك الوقتاحة للمحاالحقائق والظروف المحددة المت افةك

 
إذا حددت الشركة بأنه ل يمكن إتخاذ أي إجراءات لمعالجة عواقب اإلنتهاك بصورة مرضية،   095.22

في أقرب وقت ممكن إعالم الجهة التي قامت بإشراك الشركة أو و فإنه يجب على الشركة 
تخاذ الخطوات الال زمة إلنهاء عملية التأكيد أولئك المكلفين بالحوكمة حسبما يكون مناسبا ، وا 

 ألي من المتطلبات القانونية أو التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بإنهاء عملية التأكيد.  وفقا  
 

إذا حددت الشركة بأنه من الممكن إتخاذ إجراءات معينة لمعالجة عواقب اإلنتهاك بصورة   095.21
الذي إتخذته أو تقترح إتخاذه مع  مرضية، فإنه يجب على الشركة مناقشة اإلنتهاك واإلجراء

الجهة التي أشركت الشركة أو أولئك المكلفين بالحوكمة، حسبما يكون مناسبا . ويجب أن 
عتبار إلتناقش الشركة اإلنتهاك واإلجراء المقترح في الوقت المناسب، بعد األخذ بعين ا

 ظروف العملية واإلنتهاك. 
 

ت الشركة أو أولئك المكلفين بالحوكمة، حسبما يكون مناسبا ، إذا لم توافق الجهة التي أشرك   095.21
على أن الجراء يعالج عواقب اإلنتهاك بصورة مرضية، فإنه يجب على الشركة إتخاذ 

ألي من المتطلبات القانونية أو التنظيمية  الخطوات الالزمة إلنهاء عملية التأكيد وفقا  
 د. المعمول بها والمتعلقة بإنهاء عملية التأكي

 
يجب على الشركة أن توثق اإلنتهاك واإلجراءات المتخذة والقرارات الرئيسية المتخذة وجميع   095.21

المسائل التي نوقشت مع الجهة التي قامت بإشراك الشركة أو أولئك المكلفين بالحوكمة. 
ها عندما تستمر الشركة في عملية التأكيد يجب أن تشمل أيضا  المسائل التي ينبغي توثيقو 
باإلضافة إلى  ،الموضوعية لم تتأثربأن الحكم المهني للشركة  وفق الذي يفيدستنتاج إلا

الجوهرية وراء معالجة اإلجراء المتخذ لعواقب اإلنتهاك بصورة مرضية بحيث يكون  األسباب
 بإمكان الشركة أن تصدر تقرير التأكيد. 

 

 . فارغة عمدا   220222إلى  190222ُتركت الفقرات 
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  ق منهج إطار المفاهيم لإلستقالليةتطبي

تخلق أو من الممكن  حالت وعالقات محددة 5110095-5220095الفقرات من  تصف  095.522
كما تصف التهديدات المحتملة وأنواع اإلجراءات  .ستقالليةتهديدات على اإل أن تخلق
لى مستوى مقبول التي يمكن أن تكون مناسبة للقضاء على التهديدات أو تقليصها إ الوقائية

وتحديد الحالت التي يمكن أن تقلص فيها اإلجراءات الوقائية التهديدات إلى مستوى 
 مقبول. ول تصف الفقرات جميع الظروف والعالقات التي تخلق أو من الممكن أن تخلق

. وينبغي على الشركة تقييم المدلولت الضمنية لحالت وعالقات ستقالليةتهديدات على اإل
ة، ولكنها مختلفة، وتحديد ما إذا كانت اإلجراءات الوقائية، بما في ذلك اإلجراءات متشابه

، يمكن تطبيقها، عند الضرورة، للقضاء 022.52–022.55الوقائية الواردة في الفقرات 
 على التهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول.

 

مع الفقرة  مليات التأكيد وتقرأ معا  توضح الفقرات كيفية تطبيق منهج إطار المفاهيم على ع  095.525
نه، في غالبية عمليات التأكيد، يوجد طرف مسؤول وان هذا أوالتي توضح،  080095

الطرف المسؤول هو عميل التدقيق. لكن، في بعض عمليات التأكيد يكون هناك طرفان 
 مسؤولن أو أكثر. وفي هذه الظروف، يتم تقييم أية تهديدات يكون لدى الشركة سبب

أعضاء فريق التأكيد والشركة وشركة  أحدعتقاد بأنها ناشئة عن مصالح وعالقات بين لإل
 ضمن المجموعة والطرف المسؤول عن موضوع البحث.

 

الواردة  ستقالليةالمزيد من اإلرشادات حول تطبيق متطلبات اإل 25-0221يقدم التفسير    095.520
 في هذا القسم على عمليات التأكيد. 

 

إشارات إلى جوهرية المصالح المالية أو  5590095-5220095تضم الفقرات من   095.522
القروض أو الضمانات أو أهمية العالقات التجارية. ولغايات تحديد ما إذا كانت المصلحة 
جوهرية للفرد، يجوز أخذ صافي قيمة الفرد وأفراد العائلة المقربين من الفرد معا بعين 

 . عتباراإل

 

  لية المصالح الما
مصلحة مالية عند عميل تدقيق معين إلى نشوء تهديد المصلحة  إمتالكقد يؤدي   095.522

 الشخصية. ويعتمد وجود وأهمية أي تهديد ينشأ على 
 دور الشخص الذي يمتلك المصلحة المالية؛  (أ)
 ما إذا كانت المصلحة المالية مباشرة أم غير مباشرة؛ و (ب)
 وأهمية المصلحة المالية. (ج)
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جماعي أو عقارات  إستثماروسيلة  مثال  المصلحة المالية من خالل وسيط ) إمتالكيمكن   095.521
(، ويعتمد تحديد ما إذا كانت المصالح المالية تعتبر مصلحة مالية إئتمانأو صندوق 

مباشرة أو غير مباشرة على ما إذا كان المالك المستفيد يمتلك السيطرة على وسيلة 
. وعند وجود سيطرة على وسيلة ستثمارالتأثير على قرارات اإلأو القدرة على  ستثماراإل
، تعرف هذه القواعد المصلحة المالية ستثمارأو قدرة على التأثير على قرارات اإل ستثماراإل

على أنها مصلحة مالية مباشرة. وعلى العكس من ذلك، وعند عدم وجود سيطرة على 
، تعرف هذه القواعد المصلحة ستثماررات اإلأو قدرة على التأثير على قرا ستثماروسيلة اإل

 المالية على أنها مصلحة مالية غير مباشرة.

  
أفراد عائلته المباشرة أو شركة ما مصلحة  أحدأعضاء فريق التأكيد أو  أحدإذا كان لدى   095.521

التدقيق، فإن تهديد المصلحة هامة غير مباشرة عند عميل  ة ماليةمصلحمالية مباشرة أو 
، بحيث ل يمكن اإلجراءات الوقائية القضاء على التهديد جدا   هاما  خصية الناشئ يكون الش

 أحدأعضاء فريق التأكيد أو  أحدأو تقليصه إلى مستوى مقبول. لذلك، ل يكون ألي من 
هامة غير مباشرة  ة ماليةمصلحأفراد عائلته المباشرة أو شركة ما مصلحة مالية مباشرة أو 

 .عميلالعند 
 

مالية  ةمصلح يمتلك ينالقريب هعائلت أفراد أحدن أعضو من فريق التأكيد ب يعلمعندما   095.521
تهديد  ينشأقد ه فإن التدقيق،غير مباشرة عند عميل  هامة ة ماليةمصلح أومباشرة 

 على العوامل التالية:  تهديد أي خطورةتقييم  الشخصية. وتعتمدلمصلحة ا
 ؛ ووفرد العائلة القريبلتأكيد طبيعة العالقة بين عضو فريق ا 

 لفرد العائلة القريب. المالية المصلحة أهمية  

 

للقضاء على التهديد  الوقائية حسب الضرورة اإلجراءات وتطبيق ،التهديد خطورةتقييم ويتم 
 اإلجراءات ما يلي:تلك األمثلة على تشمل و  أو تقليصه إلى مستوى مقبول.

 من  كاف   لمصلحة المالية المباشرة أو جزء  تصرف فرد العائلة القريب بكامل ا
المصلحة المالية غير المباشرة في أقرب تاريخ ممكن بحيث تكون المصلحة المتبقية 

 غير هامة؛

 عضو فريق التأكيد؛ أومحاسب مهني لمراجعة عمل  إشراك 

 فريق التأكيدمن  الفرد عزل. 
  

أفراد عائلته المباشرة مصلحة مالية مباشرة  أحدأعضاء فريق التأكيد أو  أحدإذا كان لدى    095.528
منشأة لها حصة مسيطرة عند عميل التدقيق، هامة غير مباشرة عند  ة ماليةمصلحأو 

، بحيث جدا   هاما  وكان العميل مهما للمنشأة، فإن تهديد المصلحة الشخصية الناشئ يكون 
مستوى مقبول. لذلك، ل ل يمكن اإلجراءات الوقائية القضاء على التهديد أو تقليصه إلى 
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أفراد عائلته المباشرة أو شركة ما مصلحة  أحدأعضاء فريق التأكيد أو  أحديكون ألي من 
 .عميلالهامة غير مباشرة عند  ة ماليةمصلحمالية مباشرة أو 

 

يخلق إمتالك شركة أو عضو في فريق التأكيد أو أحد أفراد عائلته المباشرين مصلحة   095.529
التأكيد بوصفه أحد األمناء هامة غير مباشرة عند عميل مالية  ة أو مصلحةمالية مباشر 

 . ول يتم اإلحتفاظ بهذه المصلحة إل عندما:لمصلحة الشخصيةاتهديد 
 ؛ ئتمانأفراد عائلته المباشرين مستفيدين من صندوق اإل أحدون المؤتمن أو ـل يك (أ)
عند عميل التأكيد  نئتمال تكون المصلحة المحتفظ بها من قبل صندوق اإل (ب)

 مصلحة هامة بالنسبة للصندوق؛

 هام على عميل التأكيد؛ و أثرعلى ممارسة  قادرا   ئتمانل يكون صندوق اإل (ج)

هام على أي قرار  أثرل يكون للمؤتمن أو وأحد أفراد عائلته المباشرين أو الشركة  (د)
 ي مرتبط بمصلحة مالية لدى عميل التأكيد.إستثمار 

 

ن يحدد أفراد فريق التأكيد إمكانية نشوء تهديد المصلحة الشخصية نتيجة أي ينبغي أ  095.552
 مصالح مالية معروفة في عميل التدقيق محتفظ بها من قبل أفراد آخرين بمن فيهم:  

  الشركاء والموظفين المهنيون في الشركة، عدا المشار إليهم أعاله، وأفراد عائالتهم
 المباشرين؛ و

 أعضاء فريق التأكيد؛ أحدعالقات شخصية وثيقة مع  األفراد الذين لديهم 

 

 تعتمد إمكانية نشوء تهديد المصلحة الشخصية على عوامل مثل:
 هيكل الشركة التنظيمي والتشغيلي وهيكل إعداد التقارير فيها؛ و 

 .طبيعة العالقة بين الفرد وعضو فريق التأكيد 

 

للقضاء على التهديد  ئية حسب الضرورةالوقا اإلجراءات وتطبيق ،التهديد خطورةتقييم ويتم 
 اإلجراءات ما يلي:تلك األمثلة على تشمل و  أو تقليصه إلى مستوى مقبول.

 عالقة الشخصية مع عميل التدقيق؛ عزل عضو فريق التأكيد ذو ال  

 أي قرارات هامة تتعلق بعملية التدقيق؛ أو  إتخاذعضو فريق التأكيد من  إستثناء 

  اجعة عمل عضو فريق التأكيد.إشراك محاسب مهني لمر 
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 أفراد التأكيد أو موظف في الشركة أو أي منفريق أعضاء  أحدإذا استلمت الشركة أو   095.555
ة العضو المباشرين مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية هامة غير مباشرة عند عائل

 حتفاظيسمح باإل، ولم إندماجعميل التدقيق على سبيل المثال عبر إرث أو هبة أو نتيجة 
  -بتلك المصلحة بموجب هذا القسم، عندئذ:

المصلحة من قبل الشركة، فينبغي التصرف بالمصلحة المالية مباشرة  إستالمإذا تم  (أ)
أو التصرف بمبلغ كاف من المصلحة المالية غير مباشرة بحيث ل تعتبر المصالح 

 المتبقية هي مصالح هامة؛ أو 

أفراد عائلته المباشرين،  أحدالتأكيد أو  عضو فريق لالمصلحة من قب إستالمإذا تم  (ب)
فينبغي على ذلك الفرد التصرف بالمصلحة المالية مباشرة أو التصرف بمبلغ كاف 
من المصلحة المالية غير مباشرة بحيث ل تعتبر المصالح المتبقية هي مصالح 

 .هامة
 

 القروض والكفاالت  

أفراد عائلته المباشرين أو  أحدى عضو فريق التأكيد أو إن تقديم قرض أو كفالة قرض إل  095.550 
الشركة من عميل التأكيد الذي يكون عبارة عن بنك أو مؤسسة مشابهة قد يؤدي إلى خلق 

ذا لم يتم منح القرض أو الكفالة بموجب إجراءات وبنود وشروط ستقالليةتهديد على اإل . وا 
بحيث ل توجد إجراءات وقائية  جدا  هام اإلقراض العادية، فقد ينشأ تهديد مصلحة شخصية 

 أحديمكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول. وعليه، ينبغي أن ل يقبل فريق التأكيد أو 
 أفراد عائلته المباشرين أو الشركة مثل هذا القرض أو الكفالة.

 

و مؤسسة إذا تم منح القرض إلى الشركة من عميل التأكيد الذي يكون عبارة عن بنك أ  095.552
مشابهة بموجب إجراءات وبنود وشروط اإلقراض العادية وكان القرض غير مهم بالنسبة 
لعميل التأكيد أو الشركة التي ستحصل على القرض، فإنه قد يكون من الممكن تطبيق 
اإلجراءات الوقائية لتقليص تهديد المصلحة الشخصية إلى مستوى مقبول. ومن األمثلة 

وقائية إشراك محاسب مهني من شركة ضمن مجموعة غير مشاركة على تلك اإلجراءات ال
 في التدقيق ول تحصل على قرض لمراجعة العمل المنجز.

 

إن تقديم قرض أو كفالة قرض من عميل التأكيد الذي يكون عبارة عن بنك أو مؤسسة   095.552
لق تهديد على أعضاء فريق التأكيد أو عائالتهم المباشرة ل يؤدي إلى خ أحدمشابهة إلى 

إذا تم منح القرض أو الكفالة بموجب إجراءات وبنود وشروط اإلقراض العادية.  ستقالليةاإل
وتتضمن األمثلة على هذه القروض رهونات المنازل والحسابات المكشوفة وقروض 

 .ئتمانالسيارات وأرصدة بطاقة اإل
 

المباشرين أو الشركة لقرض من  أفراد عائلته أحدفي حال قبول عضو فريق التأكيد أو   095.551
عميل التأكيد أو كفالة القرض من قبل العميل الذي ل يكون عبارة عن بنك أو مؤسسة 
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بحيث ل توجد إجراءات وقائية  جدا   هاما  مشابهة، فإن تهديد المصلحة الشخصية يكون 
كال يمكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول إل إذا كان القرض غير مهم بالنسبة ل

 الشركة أو عضو فريق التدقيق وأحد أفراد عائلته المباشرين  للعميل. 
 

أفراد عائلته المباشرين أو  أحدوعلى نحو مماثل، في حال قدم عضو فريق التأكيد أو    095.551
 جدا   هاما  الشركة قرضا إلى عميل التأكيد أو كفله، فإن تهديد المصلحة الشخصية يكون 

ت وقائية يمكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول إل إذا كان بحيث ل توجد إجراءا
القرض غير مهم بالنسبة غير مهم بالنسبة لكال الشركة أو عضو فريق التدقيق وأحد أفراد 

 عائلته المباشرين  للعميل.
 

و أفراد عائلته المباشرين ودائع أ أحدأعضاء فريق التأكيد أو  أحدإذا كان لدى للشركة أو  095.551
حسابات مضاربة عند عميل التأكيد الذي يكون عبارة عن بنك أو مضارب أو مؤسسة 

بالوديعة أو الحساب بموجب  حتفاظإذا تم اإل ستقالليةمشابهة، فال ينشأ تهديد على اإل
 البنود التجارية العادية.

 

 العالقات التجارية 
أفراد عائلته  أحدأو أعضاء فريق التأكيد  أحدتنشأ العالقة التجارية الوثيقة بين شركة ما أو   095.558

أو مصلحة مالية مشتركة ومن عالقة تجارية وعميل التأكيد أو إدارته، من المباشرين 
الممكن أن تخلق تهديدات المصلحة الشخصية أو المضايقة. وتشمل األمثلة على تلك 

 -العالقات:
 ك مسيطر أو مدير مصلحة مالية في مشروع مشترك إما مع العميل أو مال إمتالك

 أو مسؤول أو أي فرد آخر ممن يقومون بأنشطة إدارية عليا لذلك العميل. 

  ترتيبات لدمج واحدة أو أكثر من خدمات أو منتجات الشركة مع واحدة أو أكثر من
 خدمات أو منتجات العميل وتسويق الرزمة الجديدة باإلشارة إلى كال الطرفين.

 تي توزع بموجبها الشركة منتجات أو خدمات العميل، ترتيبات التوزيع أو التسويق ال
 أو يوزع العميل منتجات أو خدمات الشركة.

 

أي مصلحة مالية غير ذات أهمية وكانت العالقة التجارية غير هامة للشركة ما لم تكن 
بحيث ل يمكن ألي إجراءات وقائية  جدا  فإن التهديد الناشئ يكون مهما والعميل أو إدارته، 

ص من خطورة التهديد إلى مستوى مقبول. لذلك، ما لم تكن المصلحة المالية غير التقلي
، أو يتم تقليصها إلى العالقة التجارية هامة والعالقة التجارية غير هامة فال يتم إبرام

 مستوى غير هام أو إنهاؤها. 
 

عالقة أي مصلحة مالية غير ذات أهمية وكانت الفي حالة عضو فريق التأكيد، ما لم تكن 
 لذلك العميل، فينبغي عزل ذلك العضو من فريق التأكيد.التجارية غير هامة 
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أفراد العائلة المباشرين لعضو فريق التأكيد وعميل  أحدإذا كانت العالقة التجارية بين 
التأكيد أو إدارته، فيتم تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة للقضاء 

 يد أو تقليصه إلى مستوى مقبول. على التهد
 

ل يؤدي عموما  شراء البضائع والخدمات من عميل التأكيد من قبل الشركة أو أحد أعضاء   095.559
فريق التأكيد لو أحد أفراد عائالتهم المباشرين إلى نشوء تهديد على اإلستقاللية إذا كانت 

ي. إل أن تلك المعامالت قد المعاملة ضمن السياق الطبيعي لألعمال وعلى أساس تجار 
تكون ذات طبيعة أو أهمية تكون سببا  في خلق تهديد المصلحة الشخصية. ويتم تقييم 
أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة للقضاء على التهديد أو تقليصه 

  -إلى مستوى مقبول وتشمل األمثلة تلك اإلجراءات ما يلي:
 املة أو تقليصها؛ أو الحد من أهمية المع 

 عزل الفرد من فريق التدقيق. 
 

 العالقات العائلية والشخصية 
قد ينشأ عن العالقات العائلية والشخصية بين أحد أعضاء فريق التأكيد وأحد مدراء أو   095.502

مسؤولي عميل التأكيد أو موظفين محددين لديه، باإلعتماد على أدوارهم، تهديدات مصلحة 
 لف أو مضايقة. ويعتمد وجود وأهمية أي تهديدات على عدد من العوامل شخصية أو تآ

تشمل مسؤوليات الفرد في فريق التدقيق ودور فرد العائلة أو غيره من األفراد عند العميل 
 ومدى عمق العالقة.

 

 عندما يكون أحد أفراد العائلة المباشرين لعضو فريق التأكيد:  095.505
 أو  ،التأكيدميل لدى ع مسؤول  أو  مديرا   (أ)

يشغل منصب يخوله ممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية  موظفا   (ب)
 للعميل أو البيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها؛ 

 

أو كان قد شغل ذلك المنصب خالل أي فترة تغطيها العملية أو البيانات المالية، فإنه 
إلى مستوى مقبول فقط من خالل عزل الفرد من فريق  ستقالليةيمكن تقليص تهديدات اإل

. فعمق تلك العالقة يجعل من غير الممكن ألي إجراءات وقائية أخرى تقليص التأكيد
في  عضوا  التهديد إلى مستوى مقبول. وعليه، ينبغي أن ل يكون أي فرد له عالقة كتلك 

 . التأكيدفريق 
 

عندما يكون أحد أفراد العائلة المباشرين لعضو فريق تنشأ التهديدات على اإلستقاللية   095.500
التأكيد هو موظف يشغل منصب يخولـه ممارسـة تأثير هام على مركز العميل المالي أو 

 -األداء المالي أو التدفقات النقدية. وتعتمد خطورة التهديدات على عوامل معينة مثل:

  وأفراد العائلة المباشرين؛  أحدالمنصب الذي يشغله 

 لدور الذي يلعبه المهني في فريق التأكيد.ا 
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ينبغي تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم للقضاء على التهديد 
 -أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل تلك اإلجراءات الوقائية ما يلي:

  ؛التأكيدعزل الفرد من فريق 

  مل المهني مع المسائل التي تقع ضمن بحيث ل يتعا التأكيدهيكلة مسؤوليات فريق
  .أفراد العائلة المباشرين أحدمسؤولية 

 

تنشأ التهديدات على اإلستقاللية عندما يكون أحد أفراد العائلة المباشرين لعضو فريق   095.502
 التأكيد:

   ؛ أو التأكيدلدى عميل  مسؤول  أو  مديرا 

   عداد السجالت المحاسبية للعميل يشغل منصب يخوله ممارسة تأثير هام على إ  موظفا
 أو البيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها؛ 

 

 -وتعتمد خطورة التهديدات على عوامل معينة مثل:
  فرد العائلة المباشر؛ و التأكيد طبيعة العالقة بين عضو فريق 

  وفرد العائلة المباشر؛ المنصب الذي يشغله 

 ريق التأكيدالدور الذي يلعبه المهني في ف. 

 

ينبغي تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم للقضاء على التهديد 
 -أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل تلك اإلجراءات الوقائية ما يلي:

 عزل الفرد من فريق التدقيق؛ 

 قع ضمن هيكلة مسؤوليات فريق التدقيق بحيث ل يتعامل المهني مع المسائل التي ت
  .أفراد العائلة المباشرين أحدمسؤولية 

 

تنشأ التهديدات على اإلستقاللية عندما يكون لعضو فريق التأكيد عالقة وثيقة بشخص هو    095.502
أحد أفراد العائلة المباشرين ولكنه مدير أو مسؤول أو موظف يشغل منصب يخولـه 

لعميل أو البيانات المالية التي تعبر ممارسـة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية ل
الشركة عن رأيها فيها. وينبغي على عضو فريق التأكيد الذي له مثل هذه العالقة أن 
جراءات الشركة. وتعتمد خطورة التهديدات على عوامل  يطلب المشورة وفقا  لسياسات وا 

 -معينة مثل:
  ر؛ وفرد العائلة المباشالتأكيد طبيعة العالقة بين عضو فريق 

 لدى العميل؛ و المنصب الذي يشغله الفرد 

 الدور الذي يلعبه المهني في فريق التأكيد. 
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ينبغي تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم للقضاء على التهديد 
 -أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل تلك اإلجراءات الوقائية ما يلي:

  ؛ أو يد التأكعزل المهني من فريق 

  بحيث ل يتعامل المهني مع المسائل التي تقع ضمن التأكيد هيكلة مسؤوليات فريق
 مسؤولية الفرد الذي يرتبط المهني بعالقة وثيقة معه. 

 

من الممكن أن تنشأ تهديدات المصلحة الشخصية أو التآلف أو المضايقة بسبب عالقة   095.501
 التأكيدفي الشركة ليس عضوا  في فريق شخصية أو عائلية بين )أ( شريك أو موظف 

و)ب( أحد المدراء أو المسؤولين لدى عميل التدقيق  أو أحد الموظفين ممن يشغل منصبا  
يمارس من خالله تأثيرا  هاما  على إعداد السجالت المحاسبية للعميل أو البيانات المالية 

ة المدركين لهذه العالقات التي تعبر الشركة عن رأيها فيها. ويقوم شركاء وموظفو الشرك
جراءات الشركة. ويعتمد وجود وخطورة أي تهديد على  بإجراء اإلستشارات وفقا  لسياسات وا 

 عوامل مثل: 
  طبيعة العالقة بين الشريك أو الموظف في الشركة والمدير أو المسؤول أو الموظف

 لدى العميل؛ 

 ؛ والتأكيدق مقدار التفاعل بين الشريك أو الموظف في الشركة مع فري 

 غله الشريك أو الموظف في الشركة؛المنصب الذي يش 

 .المنصب الذي يشغله الفرد لدى العميل 

 

ينبغي تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم للقضاء على التهديد 
 -أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل تلك اإلجراءات الوقائية ما يلي:

 لتقليص أي تأثير محتمل على عملية التدقيق؛ أو التأكيد ات فريق هيكلة مسؤولي 

 التدقيق المنجزمحاسب مهني لمراجعة عمل  إشراك.  
 

 التوظيف لدى عميل تأكيد  
من الممكن أن تنشأ تهديدات التآلف أو المضايقة إذا كان أحد المدراء أو المسؤولين لدى   095.501

ن يشغل منصبا  يمارس من خالله تأثيرا  هاما  على إعداد عميل التدقيق  أو أحد الموظفين مم
السجالت المحاسبية للعميل أو البيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها فيها عضوا  في 

 فريق التأكيد أو شريكا  في الشركة. 
 

التدقيق ل للشركة إلى عمي ينسابقال الشركاءأو أحد التأكيد أحد أعضاء فريق  إنضمحال  في  095.501
فإن وجود وأهمية التهديد تعتمد على ، بمنصب ما ولم تبق الصالت الهامة بين الشركة والفرد

 عوامل مثل:  
  المنصب الذي يشغله الفرد لدى العميل؛ 
  مقدار أي مشاركة ستكون للفرد مع فريق التأكيد ؛ 
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  أو أكيد التنقضت منذ أن أصبح الفرد عضوا  في فريق إطول الفترة الزمنية التي
 الشركة؛ و

  المنصب السابق للفرد ضمن الفريق أو الشركة، مثال  ما إذا كان الفرد مسؤول  عن
 المحافظة على إرتباط منتظم مع إدارة العميل أو أؤلئك المكلفين بالحوكمة. 

 

 وفي جميع الحالت ينبغي أن ل يستمر الفرد في المشاركة في أعمال أو نشاطات الشركة.  
 

ن يتم تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم لتقليص التهديد ينبغي أ
 -إلى مستوى مقبول. وتشتمل األمثلة على تلك اإلجراءات الوقائية على ما يلي:

  ما من الشركة  دفعات أو منافعيحق للفرد الحصول على أي  لعمل ترتيبات بحيث
 ة مسبقا ؛ ومحددترتيبات ثابتة ل لم تتم وفقا  

  ؛   لشركةلأي مبلغ مستحق للفرد ذا أهمية  يكونل عمل ترتيبات بحيث 
  ؛  التأكيدتعديل خطة 

  لهم خبرة كافية فيما يتعلق بالفرد الذي إنضم إلى العميل؛ التأكيد تعيين أفراد في فريق
 أو 

  التأكيدإشراك محاسب مهني لمراجعة عمل العضو السابق في فريق . 
 

في مضى إلى منشأة أصبحت لحقا  عميل تأكيد لدى شريك سابق للشركة  إنضمحال  يف   095.508
فينبغي أن يتم تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية إلى عميل التأكيد، الشركة، 

 حسبما يلزم للقضاء التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول.
 

 نبأ وهو على علم العمليةفي فريق التأكيد  أفرادحد تهديدات المصلحة حين يشارك أ تنشأ   095.509
. عميل التأكيد في وقت  ما في المستقبل لدىقد يلتحق بالعمل فريق التأكيد سيلتحق أو 

جراءات سياساتوتقتضي   عند الدخول فيتبليغ الشركة فريق التأكيد  أفرادمن  الشركة وا 
م تقييم خطورة التهديد، وتطبيق . وعند إستالم التبليغ، يتعميلالمفاوضات توظيف مع 

اإلجراءات الوقائية حسبما يلزم للقضاء التهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل األمثلة 
 على اإلجراءات الوقائية: 

  ؛ أو التأكيدإقصاء الفرد من فريق 

 .مراجعة أية أحكام هامة يصدرها ذلك الفرد أثناء وجوده في الفريق 
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 عميل التأكيد  الخدمة األخيرة لدى
 إذا خدم عضو فريق التأكيد وتآلفنشأ تهديدات مصلحة شخصية ومراجعة ذاتية ت قد   095.522

 يتعينحين  هذه هي الحالكون تو  كمدير أو مسؤول أو موظف لدى عميل التأكيد. مؤخرا  
د بإعدا عضو فريق التأكيدالمالية التي قام  البياناتعناصر  تقييمعلى عضو فريق التأكيد 

 .عميلاليعمل لدى  كان حينالبيانات المالية لها 
 

كان  أو مسؤول   أو مديرا  بصفته  التأكيديخدم لدى عميل  التأكيدحال كان عضو فريق  في   095.525
إعداد السجالت المحاسبية أو على  هاما   تأثيرا  يشغل منصبا  يمارس من خالله  موظفا  

خالل الفترة التي يغطيها تقرير ركة عن رأيها فيها البيانات المالية للعميل التي عبرت الش
إلى  تقليصهبحيث ل يمكن ألي إجراءات وقائية  جدا   كبيرا  قد يكون التهديد الناشئ  ،التأكيد
في فريق  األفرادتعيين مثل هؤلء  ينبغي أن ل يتممقبول. وبناءا  على ذلك،  مستوى
 التأكيد.

 

كان  أو مسؤول   أو مديرا  بصفته  التأكيديخدم لدى عميل  كيدالتأحال كان عضو فريق  في  095.520
إعداد السجالت المحاسبية أو على  هاما   تأثيرا  يشغل منصبا  يمارس من خالله  موظفا  

قبل بداية الفترة التي يغطيها  البيانات المالية للعميل التي عبرت الشركة عن رأيها فيها
ة شخصية ومراجعة ذاتية وتآلف. فعلى سبيل تهديدات مصلح أقد تنشفالتأكيد،  تقرير

كان ينبغي في الفترة الحالية تقييم قرار اتخذه ذلك  إذاقد تنشأ مثل تلك التهديدات  المثال،
من  كجزء، التأكيدفي الفترة السابقة أي خالل عمله لدى عميل  أنجزه عمل أوالشخص 

 -:التالية املالعو . وتعتمد خطورة التهديدات على ةالحالي التأكيد عملية
 ؛التأكيدالذي كان يشغله الشخص لدى عميل  المنصب  
 و ؛التأكيدمنذ ترك الشخص لعمله لدى عميل  انقضتالتي  المدة طول 
 التأكيدفي فريق  المهنييؤديه  الذي الدور. 

  

حســب الضــرورة لتقلــيص التهديــد  وقائيــةالجــراءات اإل وتطبيــق ،تقيــيم خطــورة التهديــد وينبغــي
المنجـز مـن قبـل لعمـل لمراجعـة عمـل  اإلجـراءاتومن األمثلة على تلك مقبول.  مستوى إلى

 .التأكيدذلك عضو فريق 
 

 العمل كمدير أو مسؤول لدى عميل التأكيد
عميل  لدى مسؤول أومدير ك يعملالموظفين في الشركة  أوالشركاء  أحدحال كان  في  095.522

بحيث  جدا  الشخصية الناشئة ستكون كبيرة  ةوالمصلحفإن تهديدات المراجعة الذاتية  التأكيد
 أوشريك وعليه، ل يعمل أي مقبول.  مستوى إلىأي إجراءات وقائية لتقليصها  ل توجد
 التأكيد.عميل  لدى مسؤول أومدير كموظف 

 

من  مهامالة. فقد تتراوح ففي مناطق مختل مختلفة أمين سر الشركة مدلولت منصبيحمل   095.522
الشركة إلى مهام  وسجالتبملفات  حتفاظواإلالموظفين شؤون مثل إدارة إدارية  مهام
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 حوكمةبمسائل  المتعلقةالشركة باألنظمة أو تقديم المشورة  إلتزاممتنوعة كضمان 
 .بالمنشأةوثيق  إرتباطما يشير هذا المنصب إلى  وعموما  . اتالشرك

 

مين سر لعميل تدقيق، فإن تهديدات موظفي الشركة يعمل كأ أوحال كان أحد شركاء  في   095.521
تكون عادة كبيرة جدا  بحيث ل يمكن ألي إجراءات وقائية  الناشئةالمراجعة الذاتية والتأييد 

هذا كان  ، إذا5220095وبالرغم مما هو وارد في الفقرة مقبول.  مستوىتقليصها إلى 
الممارسات المهنية،  به بشكل محدد بموجب القانون المحلي أو القواعد أواإلجراء مسموح 

وشريطة إتخاذ اإلدارة لكافة القرارات، ينبغي أن تقتصر المهام والنشاطات على تلك ذات 
الطبيعة اإلدارية والرسمية مثل إعداد المحاضر والمحافظة على العوائد القانونية. ويتم في 

للقضاء على د الضرورة هذه الظروف تقييم أهمية التهديد وتطبيق اإلجراءات والوقائية عن
  تقليصه إلى مستوى مقبول. التهديد أو

 

تقديم الخدمات اإلدارية الروتينية التي تهدف إلى دعم وظيفة السكرتارية أو  عموما  ل ينشأ   095.521
، طالما أن إدارة ستقالليةعلى اإل ضررا  إلى إدارة السكرتارية في شركة  ستشاراتتقديم اإل

 رات ذات الصلة.كافة القرا إتخاذالعميل تقوم ب
 

 إرتباط طويل األمد بين كبار الموظفين مع عميل التأكيد
نفس كبار الموظفين في عملية  إستخدامتنشأ تهديدات التآلف والمصلحة الشخصية من   095.521

 -تأكيد معينة وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. وتعتمد خطورة التهديد على عوامل مثل:

 في فريق التأكيد؛  عضوا  نقضت منذ أن أصبح الفرد طول الفترة الزمنية التي ا 

 الدور الذي يلعبه الفرد في فريق التأكيد؛ 

  هيكل الشركة؛ 

  طبيعة عملية التأكيد؛ 

 تغيير إدارة العميل؛ و إحتمالية 

 تغيير مدى تعقيد وطبيعة المسائل المحاسبية ومسائل إعداد التقارير لدى  إحتمالية
 العميل.

 

التهديد  للقضاء علىحسب الضرورة  وقائيةالجراءات وتطبيق اإل ،التهديدتقييم خطورة ويتم 
 -:ما يلي اإلجراءاتتتضمن تلك و مقبول.  مستوى أو تقليصه إلى

 كبار الموظفين من فريق التأكيد؛ إستبدال 

  في فريق التأكيد لمراجعة عمل كبار  عضوا  إشراك محاسب مهني إضافي لم يكن
 الموظفين؛ أو

 عات مستقلة للجودة الداخلية أو الخارجية للعملية.القيام بمراج 
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 التأكيد عميلتقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى 
تقدم الشركات في العادة لعمالء التأكيد لديها مجموعة من الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد   095.528

قة بالتأكيد إلى ظهور تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم. لكن قد يؤدي تقديم خدمات غير متعل
تهديدات على إستقاللية الشركة أو أعضاء فريق التأكيد. وتكون التهديدات الناشئة في 

 الغالب تهديدات المراجعة الذاتية والمصلحة الشخصية والتأييد.
 

عند عدم شمل إرشادات معينة حول خدمة محدد ل تتعلق بالتأكيد في هذا القسم، يتم   095.529
 المفاهيم عند تقييم تلك الظروف المحددة.تطبيق إطار 

 

قبل قبول الشركة لعملية لتقديم خدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى عميل تأكيد، فال بد من    095.522
على اإلستقاللية. وعند تقييم أهمية التهديد  تحديد ما إذا كان تقديم هذه الخدمة يخلق تهديدا  

، فينبغي أن دراسة أي تهديد يعتقد فريق التأكيد أنه على خدمات معينة ل تتعلق بالتأكيد
ناجم عن توفير خدمات أخرى غير متعلقة بالتأكيد. وفي حال نشوء تهديد ل يمكن تقليصه 
إلى مستوى مقبول بتطبيق اإلجراءات الوقائية، فال يتم تقديم الخدمات غير المتعلقة 

 بالتأكيد. 
 

 مسؤوليات اإلدارة 
رة الشركة العديد من النشاطات أثناء إدارة المنشأة بما فيه مصلحة األطراف تؤدي إدا   095.525

المعنية في المنشأة. ومن غير الممكن تحديد كل نشاط يقع ضمن مسؤوليات اإلدارة. غير 
القرارات الهامة  إتخاذأن  مسؤوليات اإلدارة تشمل قيادة وتوجيه المنشأة، بما في ذلك 

ع الموارد البشرية والمالية والمادية وغير الملموسة والسيطرة وتوزي ستمالكالمتعلقة باإل
 عليها.  

 

أن يكون النشاط ضمن مسؤوليات اإلدارة على الظروف ويقتضي ممارسة  إحتماليةتعتمد   095.520
من ضمن مسؤوليات اإلدارة ما  عموما  التقدير. ومن األمثلة على النشاطات التي تعتبر 

 يلي:
 ة؛ ستراتيجيتوجهات اإلإعداد السياسات وال 

 لمنشاة وتحمل مسؤولية تصرفاتهم؛ توجيه موظفي ا 

  التصريح بالمعامالت؛ 

  إلطار إعداد  وفقا  تحمل مسؤولية إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة
 التقارير المالية المطبق؛ و

  .تحمل مسؤولية تصميم الرقابة الداخلية والمحافظة عليها 
 

النشاطات الروتينية واإلدارية أو التي تشمل قضايا غير هامة من ضمن  عموما  عتبر ل ت  095.522
مسؤوليات اإلدارة. فعلى سبيل المثال، ل يعتبر تنفيذ معاملة غير هامة صرحت بها اإلدارة 
أو مراقبة مواعيد إيداع العوائد القانونية أو إبالغ عميل التدقيق بتلك المواعيد من ضمن 
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على ذلك، ل يعتبر تقديم المشورة والتوصيات لمساعدة اإلدارة  عالوة  دارة. مسؤوليات اإل
 على الوفاء بمسؤولياتها على انه تحمل مسؤوليات إدارية. 

 

. إذا كانت ستقالليةقد ينشأ عن تحمل مسؤوليات اإلدارة لعميل التأكيد تهديدات على اإل  095.522
مة التأكيد، فإن التهديدات الناشئة ستكون الشركة ستتحمل مسؤولية اإلدارة كجزء من خد

هامة بحيث ل توجد إجراءات وقائية لتقليصها إلى مستوى مقبول. وعليه، أثناء تقديم 
خدمات التأكيد إلى عميل التأكيد، فينبغي أن ل تتحمل الشركة مسؤولية اإلدارة كجزء من 

ذا تحمل الشركة مسؤولية اإلدارة كجزء من أ ي خدمة أخرى تقدمها لعميل خدمة التأكيد. وا 
التأكيد، فينبغي عليها أن تضمن أن تلك المسؤولية ل تتعلق بموضوع البحث ومعلومات 

 الموضوع الخاصة بعمليات التأكيد التي تقدمها الشركة. 
 

لتجنب مخاطر تحمل مسؤولية إدارية عند تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد لعميل   095.521
أعضاء اإلدارة مسؤول عن عمل التقديرات  أحدأن تقتنع الشركة بأن التأكيد، يجب 

والقرارات الهامة التي تعتبر من مسؤوليات اإلدارة وتقييم نتائج الخدمة وتحمل نتائج 
التصرفات التي ستتم والناجمة عن نتائج الخدمة. ويقلل هذا من مخاطر عمل الشركة 

امة نيابة عن اإلدارة. وتتقلص المخاطر بصورة غير مقصودة ألي تقديرات أو قرارات ه
أكثر عندما تعطي المنشأة للعميل فرصة عمل تقديرات وقرارات مبينة على تحليل 

 موضوعي ويتسم بالشفافية وعرض القضايا.
 

 اإلعتبارات األخرى 
يد عندما تقدم الشركة خدمات غير متعلقة بالتأك ستقالليةيمكن أن تنشأ التهديدات على اإل   095.521

مرتبطة بمعلومات الموضوع لعملية التأكيد. وفي هذه الحالت، يتم تقييم أهمية مشاركة 
الشركة في معلومات موضوع عملية التأكيد وتحديد ما إذا كان من الممكن تقليص تهديد 
المراجعة الذاتية ذو المستوى غير المقبول إلى مستوى مقبول من خالل تطبيق اإلجراءات 

 الوقائية. 
 

تهديد المراجعة الذاتية إذا كانت الشركة مشاركة في إعداد معلومات الموضوع  أيمكن أن ينش  095.521
والتي تكون لحقا  معلومات موضوع عملية التأكيد. فعلى سبيل المثال، ينشأ تهديد المراجعة 
الذاتية إذا طورت الشركة أو أعدت معلومات مالية مستقبلية وقدمت 
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تلك المعلومات. نتيجة لذلك، تقيم الشركة أهمية أي تهديد مراجعة ذاتية حول  لحقا  تأكيدا  
ناشئ عن تقديم هذه الخدمات وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة للقضاء على التهديد 

 أو تقليصه إلى مستوى مقبول. 
 

ينبغي على من معلومات موضوع عملية التأكيد،  عندما تؤدي الشركة تقييما يشكل جزء     095.528
الشركة أن تقيم أهمية أي تهديد مراجعة ذاتية وتطبيق اإلجراءات الوقائية للقضاء على التهديد 

 أو تقليصه إلى مستوى مقبول.
 

 األتعاب 
 الحجم النسبي -األتعاب

حين يشكل إجمالي الرسوم التي يتم تحصيلها من عميل التأكيد نسبة كبيرة من إجمالي رسوم   095.529
لتي تعبر عن رأي التأكيد، قد ينشأ عن اإلعتماد على ذلك العميل وعن القلق حيال الشركة ا

 -:إحتمالية فقدان العميل تهديد مصلحة شخصية. وتعتمد خطورة التهديد على عوامل مثل

  الهيكل التشغيلي للشركة؛ 

 ما إذا كانت الشركة قائمة على أساس متين أم جديدة اإلنشاء؛ و 

 احية النوعية و/أو الكمية بالنسبة للشركة.أهمية العميل من الن  
 

وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية كما يلزم لتقليص التهديد إلى 
 -:حد مقبول. وقد تتضمن األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي

   تقليص اإلعتماد على العميل؛ 

 و؛ المراجعات الخارجية لرقابة الجودة 

 طرف ثالث، مثل هيئة تنظيمية مهنية أو محاسب مهني آخر، حول تقديرات  إستشارة
 التدقيق الرئيسية. 

 
كما قد ينشأ تهديد المصلحة الشخصية أو المضايقة حين تشكل الرسوم التي يتم تحصيلها من    095.512

ستقل عميل التدقيق نسبة كبيرة من إيراد عمالء شريك مستقل أو نسبة كبيرة من إيراد مكتب م
للشركة. وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية كما يلزم لتقليص التهديد 

إشراك مهني إضافي لم يكن عضو إلى حد مقبول. وقد تتضمن األمثلة على هذه اإلجراءات 
 في فريق التأكيد لمراجعة العمل المنجز أو تقديم المشورة حسب الضرورة.

 

 الدفع متأخرة -األتعاب

قد ينشأ تهديد المصلحة الشخصية إذا بقيت الرسوم المستحقة من عميل التأكيد غير   095.515
مدفوعة لفترة طويلة، خصوصا  إذا لم يتم دفع جزء كبير منها قبل إصدار تقرير التدقيق 
للسنة التالية. وبشكل عام، يتوقع أن تطلب الشركة دفع تلك الرسوم قبل إصدار تقرير 

. إذا بقيت الرسوم غير مدفوعة بعد إصدار التقرير، فينبغي هنا تقييم خطورة التأكيد
التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية كما يلزم لتقليص التهديد إلى حد مقبول. وقد تتضمن 
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األمثلة على هذه اإلجراءات إشراك محاسب مهني إضافي لم يشارك في عملية التدقيق 
كما يتوجب على الشركة أن تنظر فيما إذا كان  اء النصيحة.لمراجعة العمل المنجز أو إسد

الرسوم متأخرة الدفع مرادفة لقرض منح للعميل، وما إذا كان من المناسب  إعتباريمكن 
 .إعادة تعيين الشركة نظرا  ألهمية الرسوم متأخرة الدفع

 

 التكاليف المشروطة 
حسوبة على أساس محدد مسبقا  فيما يتعلق تعرف التكاليف المشروطة بأنها التكاليف الم  095.510

بحصيلة معاملة أو نتيجة الخدمات المنجزة. وألغراض هذا القسم، ل تعد التكاليف 
 . مشروطة إذا فرضتها محكمة أو سلطة عامة أخرى

 

ينشأ عن فرض إحدى الشركات تكلفة مشروطة بشكل مباشر أو غير مباشر مثال  عن   095.512
لق بعملية تدقيق تهديدات مصلحة شخصية كبيرة جدا  بحيث ل يوجد طريق وسيط فيما يتع

إجراءات وقائية يمكنها تقليصها إلى حد مقبول. وبالتالي، ل يمكن للشركة المشاركة في 
 أي ترتيب رسوم من هذا النوع.  

 

ر قد ينشأ أيضا  عن التكلفة المشروطة التي تفرضها إحدى الشركات بشكل مباشر أو غي  095.512
التأكيد عن طريق وسيط فيما يخص خدمة غير متعلقة بالتأكيد تقدمها لعميل  مثال  مباشر 

تهديدات مصلحة شخصية. إذا كانت نتيجة الخدمة غير المتعلقة بالتأكيد وبالتالي مبلغ 
الرسوم معتمدة على التقدير المستقبلي أو الحالي المرتبط بموضوع هام بالنسبة لمعلومات 

لتأكيد، .فال يوجد إجراءات وقائية يمكنها تقليص التهديد إلى مستوى موضوع عملية ا
 مقبول. وعليه، يجب عدم قبول تلك الترتيبات.

  

بالنسبة لترتيبات التكاليف المشروطة األخرى المفروضة من قبل الشركة مقابل الخدمات    095.511
مية  التهديدات على عوامل غير المتعلقة بالتأكيد المقدمة لعميل التأكيد، يعتمد وجود وأه

  -مثل:

 ؛ نطاق مبالغ التكاليف المحتملة 

  عليه؛   بناء  ما إذا كانت سلطة مالئمة ستحدد نتيجة الموضوع الذي تحدد الرسوم 

 طبيعة الخدمة؛ و 

 الحدث أو المعاملة على البيانات المالية.  أثر 
 

ة كما يلزم للقضاء على التهديد وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائي
 :أو تقليصه إلى حد مقبول. وقد تتضمن األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي
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 ؛ أو النصحلذلك تقديم  وخالفا  لمراجعة عمل التأكيد مهني محاسب  إشراك 

 ؛ ألداء الخدمة غير المتعلقة بالتأكيدمهنيين ليسوا أعضاء في فريق التأكيد  إستخدام 
 

 الضيافة الهدايا و 
قد ينشأ عن قبول الهدايا أو الضيافة المقدمة من عميل تأكيد تهديدات مصلحة شخصية   095.511

وتآلف. فإذا قبلت الشركة أو أحد أعضاء فريق التأكيد هدايا أو ضيافة، فيما عدا الحالت 
ن كبيرة التي تكون فيها قيمة تلك الهدايا أو الضيافة غير هامة، فإن التهديدات الناشئة تكو 

جدا  بحيث ل يوجد إجراءات وقائية يمكنها تقليص التهديدات إلى مستوى مقبول. وبالتالي، 
 .ل ينبغي أن ل تقبل الشركة أو عضو فريق التدقيق مثل تلك الهدايا أو الضيافة

 

 المقاضاة الفعلية أو المهدد بها 

بين الشركة أو أحد أعضاء  حين يتم رفع دعوى، أو يبدو أن ذلك على وشك الحدوث،  095.511
فريق التأكيد وعميل التأكيد، قد تنشأ تهديدات مصلحة شخصية أو مضايقة. ول بد أن 
تتصف العالقة التي تربط بين إدارة العميل وأعضاء فريق التأكيد بالصراحة التامة 
 واإلفصاح الكامل فيما يتعلق بكافة جوانب العمليات التجارية لعميل ما. وعندما تكون
الشركة في وضع الخصم بالنسبة إلدارة العميل بسبب المقاضاة الفعلية أو المهدد بها، مما 
يؤثر على رغبة اإلدارة بتقديم إفصاحات كاملة، ينشا عن ذلك تهديدات مصلحة شخصية 

 :أو تآلف. وتعتمد خطورة التهديد الناشئ على عوامل مثل
 أهمية المقاضاة؛ و 

 بعملية تأكيد سابقة. ما إذا كانت المقاضاة ترتبط 
 

وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد، وتطبيق اإلجراءات الوقائية كما يلزم للقضاء على التهديد 
 :أو تقليصه إلى حد مقبول. وقد تتضمن األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي

  ،إقصاء الفرد من فريق التأكيد؛ أوإذا كانت المقاضاة تشمل عضوا  في فريق التأكيد 

 راك محاسب مهني لمراجعة العمل المنجز.إش 

 

إذا كانت تلك اإلجراءات ل تقلص التهديد إلى مستوى مقبول، يكون اإلجراء الوحيد 
من عملية التأكيد أو رفض قبولها. نسحابالمناسب هو اإل
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ليتطابق مع التغييرات الناتجة عن مشروع  2..2)المنقح في يوليو  2.-2..2التفسير 
 لتحسين الوضوح في القواعد( لمعايير أخالقيات مهنة المحاسبةالمجلس الدولي 

 

 على عمليات التأكيد التي ل تعتبر عمليات تدقيق بيانات مالية  095تطبيق القسم 
على عمليات التأكيد  095الواردة في القسم  ستقالليةيقدم هذا التفسير إرشادات حول تطبيق متطلبات اإل

 بيانات المالية.التي ل تعد عمليات تدقيق لل
 

ويركز هذا التفسير على قضايا التطبيق التي تخص عمليات التأكيد التي ل تعد عمليات تدقيق للبيانات 
لكافة  ستقالليةوثيقة الصلة بدراسة متطلبات اإل 095المالية. وهناك مسائل أخرى ُأشير إليها في القسم 
على أنه ينبغي تقييم أي تهديدات يكون لدى  095.2عمليات التأكيد. على سبيل المثال، تنص الفقرة 

الشركة سببا  لتعتقد بأنها تنشأ بسبب مصالح وعالقات شركة ضمن المجموعة. وتنص أيضا على انه 
عندما يكون لدى فريق التأكيد سبب لالعتقاد بأن إحدى المنشآت ذات العالقة بذلك عميل التأكيد هي 

لشركة، وينبغي على فريق التأكيد ضم تلك المنشأة ذات العالقة عميل ا إستقالليةعلى صلة وثيقة بتقييم 
وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند الضرورة. ول يتم التطرق إلى هذه  ستقالليةعند تقييم التهديدات على اإل

 المسائل بشكل محدد في هذا التفسير.
 

عايير التدقيق والتأكيد الدولية، وكما تم التوضيح في اإلطار الدولي لعمليات التأكيد الصادر عن مجلس م
يبدي المحاسب المهني في القطاع العام في عملية تأكيد معينة نتيجة مصممة لتعزيز درجة ثقة 
المستخدمين المقصودين عدا عن الطرف المسؤول حول نتيجة تقييم أو قياس موضوع بحث وفق معايير 

 محددة.
 

 عمليات التأكيد القائمة على أساس التوكيد
إجراء تقييم أو قياس موضوع البحث في عملية تأكيد قائمة على أساس التوكيد من قبل الطرف يتم 

المسؤول، ويكون شكل المعلومات المتعلقة بالموضوع على هيئة توكيد يقوم به الطرف المسؤول يتم 
 توفيره للمستخدمين المقصودين.

 

من الطرف المسؤول عن المعلومات  يةستقاللوفي عملية تأكيد قائمة على أساس التوكيد، ُتطلب اإل
 أيضا  عن موضوع البحث. مسؤول  المتعلقة بالموضوع والذي قد يكون 

 

عن المعلومات المتعلقة  مسؤول  وفي عمليات التأكيد على أساس التوكيد حيث يكون الطرف المسؤول 
فة إلى ذلك، ينبغي من الطرف المسؤول. باإلضا ستقالليةبالموضوع لكن ليس عن الموضوع، ُتطلب اإل

أعضاء  أحدتقييم أية تهديدات يكون لدى الشركة سبب لالعتقاد بأنها تنشأ بسبب مصالح وعالقات بين 
 فريق التأكيد والشركة وشركة ضمن المجموعة والطرف المسؤول عن موضوع البحث. 
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 عمليات التأكيد القائمة على أساس التقارير المباشرة 
ى إعداد التقارير المباشرة، يجري المحاسب المهني في القطاع العام تقييم أو في عملية تأكيد تستند إل

، أو يحصل على تمثيل من الطرف المسؤول الذي أجرى التقييم أو القياس ةقياس موضوع البحث مباشر 
غير المتاح للمستخدمين المقصودين. ويتم تقديم المعلومات المتعلقة بالموضوع إلى المستخدمين 

 في تقرير التأكيد. المقصودين
 

 أطراف مسؤولة متعددة 
قد يكون هناك العديد من األطراف المسؤولة في عمليات التأكيد القائمة على أساس التوكيد أو المستندة 

المحاسب المهني في القطاع العام أن يقدم إلى إعداد التقارير المباشرة. على سبيل المثال، قد يطلب من 
زيع الشهرية لعدد من الصحف المملوكة بصورة مستقلة. ويمكن أن تكون تأكيدا على إحصائيات التو 

المهمة هي عملية تأكيد قائمة على أساس التوكيد حيث تقيس كل صحيفة التوزيعات الخاصة بها 
قد تكون تلك المهمة هي ، وُتعرض اإلحصائيات في توكيد متاح للمستخدمين المقصودين. وكخيار بديل

التقارير المباشرة حيث ل يكون هناك توكيد وقد يكون أو ل يكون هناك  ى إعدادعملية تأكيد تستند إل
 تمثيل من الصحف.

 

على كل  092في تلك العمليات وعند تحديد ما إذا كان من الضروري تطبيق األحكام الواردة في القسم 
 أحدركة أو ما إذا كانت عالقة أو مصلحة بين الش عتبارطرف مسؤول، قد تأخذ الشركة بعين اإل

يتضح بأنه  ستقالليةأعضاء فريق التأكيد وطرف مسؤول محدد هي السبب في ظهور تهديد غير على اإل
 -ما يلي: عتبارغير هام في سياق المعلومات المتعلقة بالموضوع. ويأخذ هذا األمر بعين اإل

ل المحدد أهمية المعلومات المتعلقة بالموضوع )أو موضوع البحث( الذي يكون الطرف المسؤو  (أ)
 وعنه؛  مسؤول  

 نطاق المصالح العامة المرتبطة بالعملية. (ب)
 

الناشئ بسبب مثل هذه العالقات مع طرف مسؤول محدد هو  ستقالليةإذا حددت الشركة أن تهديد اإل
 غير هام، فقد ل يكون من الضروري تطبيق كافة أحكام هذا القسم على ذلك الطرف المسؤول.

 

 مثال 
مالية  ت. ويفترض بأن العميل ليس عميل تدقيق بيانا095تالي لتوضيح تطبيق القسم تم وضع المثال ال

 للشركة أو شركة ضمن المجموعة.
 

تقوم إحدى الشركات بتقديم تأكيد حول إجمالي إحتياطات النفط المؤكدة لعشر شركات مستقلة. وقد 
)موضوع البحث(. وهناك  أجرت كل شركة دراسات استطالعية جغرافية وهندسية لتحديد إحتياطاتها

حتياطي بأنه مؤكد والتي يحدد المحاسب المهني في إلمعايير موضوعة لتحديد متى يمكن أن ُيعتبر ا
 القطاع العام بأنها معايير مناسبة للعملية.
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 : 2×02ديسمبر  25وفيما يلي إحتياطات النفط المؤكدة لكل شركة كما في 
 

 ميلإحتياطات النفط المؤكدة بآالف البرا 
 10022 5الشركة 
 101  0الشركة 
 20012 2الشركة 
 510222 2الشركة 
 10122  1الشركة 
 290501 1الشركة 
 221 1الشركة 
 511 8الشركة 
 020521 9الشركة 
 90121 52الشركة 

 2.001.2 المجموع
 

  -العملية بطرق مختلفة: بناء  ويمكن 
 

 العمليات القائمة على أساس التوكيد 
 إلى الشركة والمستخدمين المقصودين. توكيدا  تقيس كل شركة اإلحتياطات الخاصة بها وتقدم    .5أ
 

إلى الشركة والمستخدمين  توكيدا  الشركات اإلحتياطات وتقدم  إستثناءتقيس كل منشأة ب . 0أ
 المقصودين.

 

 العمليات المستندة إلى إعداد التقارير المباشرة 

طات وتزود شركة التدقيق بتعهد خطي يقيس إحتياطاتها وفق معايير تقيس كل شركة اإلحتيا . 5د
 موضوعة لقياس اإلحتياطات المؤكدة. ل يتوفر ذلك التعهد للمستخدمين المقصودين.

 

 تقيس الشركة مباشرة إحتياطات بعض الشركات. . 0د
 

 تطبيق المنهج
 شركة والمستخدمين المقصودين.إلى ال توكيدا  تقيس كل شركة اإلحتياطات الخاصة بها وتقدم  . 5أ

(. وعند تحديد ما إذا كان 52-5هناك العديد من األطراف المسؤولة في هذه العملية )الشركات 
ما  عتبارعلى كافة الشركات، فقد تأخذ الشركة بعين اإل ستقالليةمن الضروري تطبيق أحكام اإل

بمستوى  ستقالليةعلى اإل تتسبب في ظهور تهديدإذا كانت مصلحة أو عالقة مع شركة محددة 
 -:عوامل مثل عتبارغير مقبول. ويأخذ هذا األمر بعين اإل
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 ات المؤكدة للشركة فيما يتعلق بإجمالي اإلحتياطات التي سيتم تقديم تقارير بها؛ وـأهمية اإلحتياط 

  (.095.08نطاق المصلحة العامة المرتبطة بالعملية )الفقرة 
 

من إجمالي اإلحتياطات، لذلك فإن وجود  %2051( ما نسبته 8على سبيل المثال، تشكل الشركة )
( يتسبب في ظهور تهديد أقل بالقياس مع وجود عالقة مشابهة 8عالقة تجارية أو مصلحة مع الشركة )

 من اإلحتياطات. %2101التي تشكل ما يقارب  1مع الشركة 
 

، ُيطلب من فريق التأكيد قالليةستوبعد أن يتم تحديد تلك الشركات التي تنطبق عليها متطلبات اإل
والشركة أن يكونوا مستقلين عن أولئك األطراف المسؤولة الذين يمكن أن ُيعتبروا بأنهم عمالء تأكيد 

 (. 095.08)الفقرة 
 

 إلى الشركة والمستخدمين المقصودين. توكيدا  الشركات اإلحتياطات وتقدم  إستثناء. تقيس كل منشأة ب0أ
 

إلى الشركة  توكيدا  كة مستقلة عن المنشأة التي تقيس اإلحتياطات وتقدم وينبغي أن تكون الشر 
(. ول تكون تلك المنشأة مسؤولة عن موضوع البحث وبالتالي 095.59والمستخدمين المقصودين )الفقرة 

ينبغي تقييم أي تهديدات يكون لدى الشركة سببا  لتعتقد بأنها تنشأ بسبب مصالح/عالقات مع الطرف 
(. وهناك العديد من األطراف المسؤولة عن موضوع 095.59عن موضوع البحث )الفقرة المسؤول 

أعاله، من الممكن أن تأخذ  5(. وكما نوقش في المثال أ52-5البحث في هذه العملية )الشركات 
الشركة بالحسبان ما إذا كانت مصلحة أو عالقة ما مع شركة محددة تتسبب في ظهور تهديد ليس 

 بمستوى مقبول.
 

. تقوم كل شركة بتزويد شركة التدقيق بتعهد يقيس إحتياطاتها وفق معايير موضوعة لقياس 5د
 اإلحتياطات المؤكدة. ول يتوفر ذلك التعهد للمستخدمين المقصودين. 

 

(. وعند تحديد ما إذا كان من 52-5هناك العديد من األطراف المسؤولة في هذه العملية )الشركات 
م اإلستقاللية على كافة الشركات، فقد تأخذ الشركة بعين اإلعتبار ما إذا كانت الضروري تطبيق أحكا

. ويأخذ ليس بمستوى مقبولتتسبب في ظهور تهديد على اإلستقاللية مصلحة أو عالقة مع شركة محددة 
 :هذا األمر بعين اإلعتبار عوامل مثل

 اطات التي سيتم تقديم تقارير بها؛ وة اإلحتياطات المؤكدة للشركة فيما يتعلق بإجمالي اإلحتيـأهمي 

  (.095.08نطاق المصلحة العامة المرتبطة بالعملية )الفقرة 

 
من إجمالي اإلحتياطات، لذلك فإن وجود  %2051( ما نسبته 8على سبيل المثال، تشكل الشركة )

مشابهة  ( يتسبب في ظهور تهديد أقل بالقياس مع وجود عالقة8عالقة تجارية أو مصلحة مع الشركة )
 من اإلحتياطات. %2101التي تشكل ما يقارب  1مع الشركة 
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، وينبغي أن يكون فريق التأكيد ستقالليةوبعد أن يتم تحديد تلك الشركات التي تنطبق عليها متطلبات اإل
والشركة مستقلين عن أولئك األطراف المسؤولة الذين يمكن أن ُيعتبروا بأنهم عمالء تأكيد )الفقرة 

095.08.) 
 

 . تقيس الشركة مباشرة إحتياطات بعض الشركات.0د
 

 . 5التطبيق هو ذات التطبيق المتبع في المثال د
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  ..1القسم 
 المقدمة
ار المفاهيم المشمول في الجزء كيفية تطبيق إط يصف هذا الجزء من قواعد السلوك األخالقي  222.5

)أ( من قبل المحاسبين المهنيين في قطاع األعمال في أوضاع معينة. ول يصف هذا الجزء 
كافة الظروف والعالقات التي يمكن أن تواجه المحاسب المهني في قطاع األعمال والتي تخلق 

ك، يفضل أن يكون بالمبادئ األساسية. لذل لتزامأو يمكن أن ينشأ عنها تهديدات على اإل
 لهذه الظروف والعالقات.  المحاسب المهني في قطاع األعمال متيقظا  

 
إضافة  ،قد يعتمد المستثمرون والدائنون وأصحاب العمل وقطاعات أخرى في مجتمع األعمال  222.0

للحكومات والجمهور العام ككل، كافة على عمل المحاسبين المهنيين في قطاع األعمال. وقد 
محاسبون المهنيون في قطاع األعمال مسؤولين بشكل منفرد أو مشترك عن إعداد يكون ال

المعلومات المالية وغيرها من المعلومات وتقديم تقارير بها والتي قد يعتمد عليها أرباب عملهم إلى 
حول جانب أطراف ثالثة. كما يتحملون أيضا  مسؤولية تقديم اإلدارة المالية الفعَّالة والمشورة السديدة 

 مجموعة من المسائل المتعلقة باألعمال.
 

يمكن أن يكون المحاسب المهني في قطاع األعمال موظفا  بأجر أو شريكا  أو مديرا  )سواء  تنفيذي   222.2
أو غير تنفيذي( أو مديرا  مالكا  أو متطوعا  أو شخصا  آخر يعمل لصالح واحد أو أكثر من أرباب 

ل يكون لها تأثير على المسؤوليات  ،إن ُوِجدت ،القة مع رب العملالعمل. فالصيغة القانونية للع
 األخالقية الملزمة للمحاسب المهني في قطاع األعمال.

 
يقع على عاتق المحاسب المهني في قطاع األعمال مسؤولية تعزيز األهداف الشرعية لرب عمله.   222.2

المهني في قطاع األعمال من إنجاز  ول تسعى قواعد السلوك األخالقي هذه إلى إعاقة المحاسب
تلك المسؤولية بشكل صحيح، إنما تأخذ تعالج الظروف التي يمكن أن تهدد في اإللتزام بالمبادئ 

 األساسية. 
 

رفيع المستوى داخل مؤسسة ما. وكلما  يمكن أن يشغل المحاسب المهني في قطاع األعمال منصبا    222.1
فرصة وقدرة التأثير على األحداث والممارسات والسلوكيات  كان المنصب أعلى مرتبة، كلما كانت

أكبر. لذلك، ُيتوقع من المحاسب المهني في قطاع األعمال أن يشجع ثقافة تستند إلى األخالقيات 
 لدى أرباب العمل الذين يؤكدون على األهمية التي توليها اإلدارة العليا للسلوك األخالقي.

 
حاسب المهني في قطاع األعمال عن علم منه في أية أعمال أو وظيفة أو ل ينبغي أن يشارك الم  222.1

نشاط يضعف أو يمكن أن يضعف من نزاهة المهنة أو موضوعيتها أو سمعتها الطيبة ونتيجة لذلك 
 تكون غير متماشية مع المبادئ األساسية. 

 

الظــروف والعالقــات. وتقــع  يمكــن أن يتهــدد اإللتــزام بالمبــادئ األساســية بســبب مجموعــة واســعة مــن  222.1
  -العديد من التهديدات ضمن واحدة أو أكثر من الفئات التالية:

 المصلحة الشخصية؛  (أ)
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 المراجعة الذاتية؛ (ب)

 التأييد؛ (ج)

 التآلف؛ و (د)

 (  المضايقة.هـ) 
 

 تُناقش هذه التهديدات بإسهاب أكبر في الجزء )أ( من قواعد السلوك األخالقي هذه.
 

الظروف التي قد تتسبب في ظهور تهديدات المصلحة الشخصية على تشمل األمثلة على  222.8
 -المحاسب المهني في قطاع األعمال على سبيل المثال:

 مصالح مالية أو الحصول على قروض أو كفالت من رب العمل. إمتالك 

 .المشاركة في ترتيبات التعويض التحفيزية المقدمة من قبل رب العمل 

 سب ألصول الشركة.الشخصي غير المنا ستخداماإل 

 .القلق بشأن األمان الوظيفي 

 .الضغط التجاري من خارج رب العمل 
 

األعمال بعد إجراء دراسة الجدوى التي تدعم قرار  ندماجيعتبر تحديد المعاملة المالئمة إل 222.9
من األمثلة على الظروف التي تتسبب في ظهور تهديدات المراجعة الذاتية  ستمالكاإل

 ي في قطاع األعمال. للمحاسب المهن
 

عند تعزيز األهداف والغايات الشرعية للمؤسسات التابعين لها، يمكن أن يطور المحاسبون  222.52
المهنيون في قطاع األعمال من وضع مؤسساتهم، شريطة أل تكون أي من البيانات الُمقدمة 

 أييد.إلى ظهور تهديد الت عموما  كاذبة أو مضللة. ول تؤدي مثل هذه األفعال 
 

تشمل األمثلة على الظروف التي قد تتسبب في ظهور تهديدات التآلف للمحاسب المهني في  222.55
 -قطاع األعمال على سبيل المثال:

  أفراد عائلته المباشرين  أحدتحمل مسؤولية إعداد التقارير المالية لرب العمل عندما يتخذ
داد التقارير المالية الخاصة أو القريبين الموظف في المنشأة قرارات تؤثر على إع

 بالمنشأة.

  القرارات  إتخاذطويلة األمد مع الجهات التجارية المعنية التي تؤثر على  إرتباطعالقة
 التجارية.

   .قبول هدية ما أو الحصول على معاملة تفضيلية، ما لم تكن قيمتها غير هامة 
 

تهديدات المضايقة للمحاسب المهني تشمل األمثلة على الظروف التي قد تتسبب في ظهور   222.50
 -في قطاع األعمال، على سبيل المثال:

  أفراد عائلته  أحدالمحاسب المهني في قطاع األعمال أو  إستبدالالتهديد بطرد أو 
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المباشرين أو القريبين بشأن الختالف في مسألة تطبيق مبدأ محاسبي معين أو الطريقة 
 المعلومات المالية.التي ينبغي بها إعداد التقارير حول 

 القرار، ومثال ذلك ما يتعلق  إتخاذعملية  ىوجود شخصية مهيمنة تحاول التأثير عل
 المبادئ المحاسبة. أحدبمنح العقود أو تطبيق 

 

تندرج اإلجراءات الوقائية التي يمكن أن تقضي على التهديدات أو تقلصها إلى مستوى مقبول   222.52
  -ضمن فئتين واسعتين:

 ءات الوقائية التي تنشأ نتيجة المهنة أو التشريعات أو األنظمة؛ واإلجرا (أ)
 اإلجراءات الوقائية في بيئة العمل.  (ب)

 

من الجزء )أ( في هذه القواعد بالتفصيل أمثلة على اإلجراءات الوقائية  522.52تتناول الفقرة 
 التي تنشأ نتيجة المهنة أو التشريعات أو األنظمة.

 
 -الوقائية في بيئة العمل، على سبيل المثال: تشمل اإلجراءات 222.52

 .األنظمة الرقابية لدى رب العمل أو غيرها من الهياكل الرقابية 

 .برامج األخالقيات والسلوكيات لدى رب العمل 

  إجراءات التوظيف لدى رب العمل التي تؤكد على أهمية تعيين موظفين أكّفاء ذوي قدرات
 عالية.

 .أنظمة رقابة داخلية قوية 

 .عمليات التأديب المناسبة 

  القيادة التي تشدد على أهمية السلوك األخالقي والتوقع بأن يتصرف الموظفون بطريقة
 أخالقية.

 .جراءات لتنفيذ ورقابة جودة أداء الموظفين  سياسات وا 

  جراءات رب العمل في الوقت المناسب، بما في ذلك أية تعديالت تطرأ إبالغ سياسات وا 
لموظفين والتدريب والتعليم المناسبين على مثل هذه السياسات عليها، إلى جميع ا

 واإلجراءات. 

 جراءات لتمكين وتشجيع الموظفين على إبالغ أية مسائ أخالقية تقلقهم إلى   لسياسات وا 
 المستويات العليا ضمن المؤسسة التابعين لها دون خوف من العقاب.

 .التشاور مع محاسب مهني آخر مناسب 
 

الحالت التي يعتقد فيها المحاسب المهني في قطاع األعمال أن السلوك أو األفعال غير وفي   222.51
ينبغي أن  ،األخالقية من قبل اآلخرين ستستمر في الحدوث ضمن المؤسسة التي يعمل بها

يسعى للحصول على المشورة القانونية. وفي الحالت الصارمة التي ُتستنفذ فيها جميع 
قد يخلص المحاسب  ،يكون من المستحيل تقليص التهديد إلى مستوى مقبولاإلجراءات الوقائية و 

 ستقالة من المؤسسة التي يعمل بها.إلالمهني في قطاع األعمال إلى أنه من المناسب ا
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 تضارب المصالح

قد يواجه المحاسب المهني في قطاع األعمال حالة تضارب في المصالح خالل قيامه بنشاط   252.5
ي معين. ويؤدي تضارب المصالح إلى تهديد الموضوعية كما يمكن أن يؤدي إلى فرض مهن

 تهديدات على المبادئ األساسية األخرى. قد تنشأ تلك التهديدات عندما: 
   بمسألة محددة لطرفين أو أكثر ممن  يؤدي المحاسب المهني نشاطا  مهنيا  مرتبطا

 تتضارب مصالحهما المرتبطة بتلك المسألة،
 ارب مصالح المحاسب المهني فيما يخص مسألة محددة مع مصالح الجهة الذي تتض

 بتلك المسألة. مرتبطا   مهنيا   يؤدي المحاسب المهني لصالحها نشاطا  
 

قد تكون تلك الجهة هي عبارة عن مؤسسة توظيف أو بائع أو عميل أو مقرض أو مساهم أو 
 طرف آخر. 

المصالح بأن يّعرض الحكم المهني أو التجاري  ل يجوز للمحاسب المهني أن يسمح لتضارب
 للخطر. 

 
 تشمل األمثلة على الحالت التي قد ينشأ فيها تضارب المصالح ما يلي:    252.0

  شغل منصب إداري أو رقابي لمؤسستين مختلفتين والحصول على معلومات سرية من
لصالح مؤسسة مؤسسة توظيف واحدة بحيث يمكن استخدامها من قبل المحاسب المهني 

 التوظيف األخرى أو ضدها. 
  تنفيذ نشاط مهني لصالح طرفين في شراكة معينة واللذان يوظفان المحاسب المهني

 لمساعدتهما في حل شراكتهما.
  إعداد معلومات مالية ألعضاء محددين من إدارة المنشأة التي توظف المحاسب المهني

 ل اإلدارة؛والذين يسعون إلى شراء جميع حصص الشركة من قب
   ختيار بائع معين للمؤسسة التي وظفت المحاسب عندما يكون بإمكان إتحمل مسؤولية

 نتفاع ماديا  من المعاملة. إلفرد مباشر من عائلة المحاسب المهني ا
  ستثمارات معينة للشركة حيث إشغل منصب رقابي في مؤسسة التوظيف التي توافق على

ستثمار الشخصية للمحاسب المهني إلدة قيمة محفظة استثمارات إلى زياإلتؤدي أحد تلك ا
 أو فرد مباشر من عائلته. 
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عند تحديد وتقييم المصالح والعالقات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح وعند تطبيق  252.2
بالمبادئ  لتزامات الوقائية، عند الضرورة، بهدف إزالة أو تقليص أي تهديد على اإلجراءاإل

مقبول، حينها ينبغي على المحاسب المهني في قطاع األعمال ممارسة الحكم  األساسية إلى حد
المهني ومراعاة كافة المصالح والعالقات التي من المرجح أن يستنتج طرف ثالث عقالني 
ومطلع، بعد تقييم كافة الحقائق والظروف المتاحة للمحاسب المهني في القطاع العام في ذلك 

 بالمبادئ األساسية.  زاملتالوقت، أنها تضعف من اإل
 

عند معالجة تضارب المصالح، من المستحسن أن يسعى المحاسب المهني في قطاع األعمال  252.2
للحصول على إرشادات من داخل مؤسسة التوظيف أو من جهات أخرى مثل هيئة مهنية أو 

اخل ات أو مشاركة المعلومات دفصاحاإل إجراءمجلس قانوني أو محاسب مهني آخر. وعند 
مؤسسة التوظيف والسعي للحصول على إرشادات من أطراف ثالثة، يتعين على المحاسب 

 المهني مراعاة المبدأ األساسي للسرية.   
 

في حال لم يكن التهديد الذي تفرضه حالة التضارب في المصالح ضمن المستوى المقبول،  252.1
ت وقائية للحد من التهديد القائم اإجراءينبغي على المحاسب المهني في قطاع األعمال تطبيق 
ات الوقائية من تقليص التهديد إلى جراءأو تقليصه إلى مستوى مقبول. وفي حال لم تتمكن اإل

  النشاط المهني الذي  إجراءأو وقف  إجراءمستوى مقبول، يتعين على المحاسب المهني رفض 
صرف بالمصالح ذات الصلة يؤدي إلى تضارب المصالح؛ أو إنهاء العالقات ذات الصلة أو الت

 للحد من التهديد القائم أو تقليصه إلى مستوى مقبول. 
 

عند تحديد ما إذا كان يوجد تضارب في المصالح أو تحديد إمكانية نشوئه، يتعين على  252.1
 خطوات معقولة لتحديد:  إتخاذالمحاسب المهني 

  وطبيعة المصالح والعالقات ذات الصلة بين األطراف المعنية؛ 
 .طبيعة النشاط وتأثيره على األطراف المعنية 

 
يمكن أن تتغير طبيعة النشاطات والمصالح والعالقات ذات الصلة مع مرور الوقت، إل أن 
المحاسب المهني ينبغي أن يبقى يقظَا لمثل هذه التغيرات من أجل تحديد الظروف التي قد 

 تؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح. 
 

 ديد وجود تضارب في المصالح، يتعين على المحاسب المهني تقييم ما يلي: في حال تح  252.1
 أهمية المصالح أو العالقات ذات الصلة؛ و 
   عام، كلما كان أهمية التهديدات الناجمة عن تنفيذ نشاط أو نشاطات مهنية. وبشكل  
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كلما  ،الرابط بين النشاط المهني والمسألة التي تتضارب فيها مصالح األطراف مباشرا  
 بالمبادئ األساسية األخرى.  لتزامزادت أهمية التهديد الذي يواجه الموضوعية واإل

 
ات الوقائية، عند الضرورة، جراءيتعين على المحاسب المهني في قطاع األعمال تطبيق اإل  252.8

بالمبادئ األساسية الناجمة عن تضارب المصالح  لتزامللحد من التهديدات المفروضة على اإل
عتماد على الظروف التي تؤدي إلى نشوء تضارب إلتقليصها إلى مستوى مقبول. با أو

 ات الوقائية التالية مالئما : جراءالمصالح، قد يكون تطبيق واحد أو أكثر من اإل
 .إعادة هيكلة أو فصل مسؤوليات وواجبات معينة 
 يذي أو الحصول على إشراف مناسب، على سبيل المثال؛ العمل تحت إشراف مدير تنف

 غير تنفيذي. 
 نسحاب من عملية صنع القرار المرتبطة بالمسألة التي تؤدي إلى نشوء تضارب إلا

 المصالح. 
 أطراف ثالثة، مثل هيئة مهنية أو مجلس قانوني أو محاسب مهني آخر.  إستشارة 

 
 عن طبيعة التضارب لألطراف فصاحعام اإل باإلضافة إلى ما سبق، من الضروري بشكل     252.9

ات جراءالمعنية، بما في ذلك المستويات المناسبة داخل مؤسسة التوظيف، وعندما تكون اإل
الوقائية مطلوبة لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول، الحصول على موافقتهم على أداء النشاط 
المهني من قبل المحاسب المهني في قطاع األعمال. قد يتم في بعض الحالت اإلشارة 

افقة من خالل سلوك الطرف، حيث يمتلك المحاسب المهني أدلة كافية إلى المو  ضمنا  
ليستنتج بأن األطراف على علم بالظروف المحددة منذ البداية وأنهم قد قبلوا بتضارب 

 المصالح حيث أنهم لم يبدوا أي اعتراض على وجود التضارب. 
 

ة أو ضمنية، من المستحسن أن شفويا ، أو عندما تكون الموافقة شفوي فصاحعندما يكون اإل 252.52
يقوم المحاسب المهني في قطاع األعمال بتوثيق طبيعة الظروف التي تؤدي إلى نشوء 

ات الوقائية المطّبقة لتقليص التهديدات إلى مستوى مقبول، جراءتضارب في المصالح، واإل
 باإلضافة إلى الموافقة التي تم الحصول عليها.

 
بالمبادئ األساسية،  لتزامهني في قطاع األعمال تهديدات أخرى على اإلقد يواجه المحاسب الم  252.55

وقد يحدث هذا على سبيل المثال، عند إعداد أو اإلبالغ عن المعلومات المالية نتيجة 
الضغوط الزائدة التي يفرضها آخرين داخل مؤسسة التوظيف أو نتيجة العالقات المالية أو 

د من أفراد العائلة المباشرة للمحاسب المهني مع مؤسسة التجارية أو الشخصية التي تربط فر 
من قواعد السلوك األخالقي ارشادات معينة حول تلك  222و 202التوظيف. يغطي القسمان 

 التهديدات.



 قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين لمجلس 
 معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين

    520 202القسم 

 .12القسم 
 إعداد المعلومات واإلبالغ عنها

عن المعلومات التي  غالبا ما يشارك المحاسبون المهنيون في قطاع األعمال في إعداد واإلبالغ  202.5
يمكن إتاحتها للجمهور العام أو استخدامها من قبل اآلخرين داخل أو خارج مؤسسة التوظيف. 
وقد تشمل تلك المعلومات معلومات مالية أو إدارية، على سبيل المثال، التنبؤات والموازنات 

م إلى المدققين خالل والبيانات المالية ومناقشات وتحليالت اإلدارة وكتاب تمثيل اإلدارة المقد
عملية تدقيق البيانات المالية للمنشأة. ويجب على المحاسب المهني في قطاع األعمال أن 

للمعايير المهنية ذات الصلة  وفقا  عادل وصادق  يقوم بإعداد أو عرض تلك المعلومات بشكل  
 بحيث يتم فهم المعلومات ضمن سياقها. 

 
طاع األعمال الذي يتحمل مسؤولية إعداد أو الموافقة على يجب على المحاسب المهني في ق   202.0

البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بمؤسسة التوظيف أن يقتنع بأنه تم عرض تلك 
 لمعايير إعداد التقارير المالية المعمول بها.  وفقا  البيانات المالية 

 
خطوات معقولة للحفاظ على المعلومات  إتخاذيتعين على المحاسب المهني في قطاع األعمال   202.2

 التي يتحمل مسؤوليتها بطريقة: 
 ات األعمال؛ إلتزامتصف بوضوح الطبيعة الحقيقية لمعامالت أو أصول أو  (أ)

 سليم؛ و تصّنف وتسّجل المعلومات في الوقت المناسب وبشكل   (ب)

 تمثل الحقائق بدقة وبشكل كامل في كافة الجوانب الهامة.  (ج)
 

بالمبادئ األساسية، على سبيل المثال، تهديدات المصلحة الذاتية أو  لتزامدات اإلتنشأ تهدي  202.2
الترهيب على النزاهة أو الموضوعية أو الكفاءة المهنية والعناية الالزمة عندما يتعرض 
المحاسب المهني في قطاع األعمال لضغوط )إما من الخارج أو بسبب احتمالية تحقيق 

رتباط بمعلومات إلإلبالغ عن معلومات بطريقة مضللة أو امكاسب شخصية( إلعداد أو ا
 مضللة من خالل تصرفات اآلخرين. 

 
تعتمد أهمية هذه التهديدات على عوامل معينة مثل مصدر الضغوطات وثقافة الشركة ضمن    202.1

مؤسسة التوظيف. ويجب على المحاسب المهني في قطاع األعمال أن يتنبه إلى مبدأ النزاهة، 
ا على جميع المحاسبين المهنيين بأن يتحروا الصدق والنزاهة في كافة إلتزاميفرض  الذي

العالقات المهنية والتجارية. وحيث تنشأ التهديدات من ترتيبات التعويض والحوافز، تعتبر 
 ذات صلة. 222اإلرشادات في القسم 
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الضرورة للحد من التهديد أو  ات الوقائية عندجراءينبغي تقييم أهمية أي تهديد وتطبيق اإل   202.1
المسؤولين داخل مؤسسة  إستشارةات الوقائية جراءتقليصه إلى مستوى مقبول. وتشمل هذه اإل

 التوظيف أو لجنة التدقيق أو أولئك المكلفين بالرقابة في المؤسسة أو هيئة مهنية ذات صلة. 
 

ينبغي أن يرفض المحاسب  حيث ل يكون من الممكن تقليص التهديد إلى مستوى مقبول،  202.1
رتباط، أو البقاء مرتبطا ، بمعلومات يعتقد بأنها مضللة. وقد إلالمهني في قطاع األعمال ا

يكون المحاسب المهني مرتبطا  بمعلومات مضللة دون أن يعلم ذلك، وبعد أن يصبح على 
المهني في  رتباطه بتلك المعلومات. ويجوز للمحاسبإدراية بذلك، عليه أن يتخذ خطوات لفك 

قطاع األعمال الحصول على مشورة قانونية عند تحديده لما إذا كان هنالك متطلب معين 
يقتضي اإلبالغ عن الظروف إلى خارج نطاق المنظمة. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للمحاسب 

 ستقالة. إلالمهني النظر فيما إذا أراد ا
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  .11القسم 
 العمل وفق خبرة كافية 

لمبدأ األساسي للكفاءة المهنية والعناية الالزمة بأن يقوم المحاسب المهني في قطاع يتطلب ا  222.5
األعمال فقط بالمهام الرئيسية التي يتمتع فيها بتدريب أو خبرة محددة كافية، أو يمكنه الحصول 
على تدريب أو خبرة فيها. ويتحتم على المحاسب المهني في قطاع األعمال أل يضلل صاحب 

قصد فيما يخص مستوى الخبرات والمعارف المقتناة، كما ل ينبغي عليه أن يخفق  العمل عن
 في السعي للحصول على مشورة ومساعدة خبير مناسب عند طلب ذلك. 

 

على المحاسب المهني في قطاع األعمال أثناء أداء واجباته  تشمل الظروف التي تخلق تهديدا    222.0
 -والعناية الالزمة ما يلي:بدرجة مناسبة من الكفاءة المهنية 

 .الوقت غير الكافي ألداء الواجبات ذات الصلة بشكل صحيح أو إكمالها 

  المعلومات غير المكتملة أو المحدودة أو غير المالئمة بطريقة أخرى ألداء الواجبات
 بشكل صحيح.

 .الخبرة والتدريب و/أو التعليم غير الكافيين 

 بشكل صحيح. الموارد غير الكافية ألداء الواجبات 

 

تعتمد خطورة هذه التهديدات على عوامل مثل مدى عمل المحاسب المهني في قطاع األعمال   222.2
مع اآلخرين واألقدمية النسبية في العمل ومستوى اإلشراف والمراجعة الُمطبقة على العمل. 

عليها أو وينبغي تقييم أهمية التهديدات وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسب الضرورة للقضاء 
 -تقليصها إلى مستوى مقبول. وتشمل األمثلة على هذه اإلجراءات ما يلي:

 .الحصول على مشورة أو تدريب إضافي 

 .ضمان وجود وقت كاف متاح ألداء الواجبات ذات الصلة 

 .الحصول على مساعدة من شخص ما يتمتع بالخبرة الالزمة 

 :التشاور حيثما كان مالئما  مع- 

o عمل؛الرؤساء لدى رب ال 

o الخبراء المستقلين؛ أو 

o  .الهيئة المهنية ذات الصلة 
 

عندما ل يمكن القضاء على التهديدات أو تقليصها إلى مستوى مقبول، يتعين على المحاسبين   222.2
المهنيين في قطاع األعمال تقرير ما إذا كان ينبغي رفض القيام بالواجبات قيد البحث. وفي 

طاع األعمال بأن الرفض هو أمر مناسب، يجب إظهار حال قرر المحاسب المهني في ق
 األسباب الكامنة وراء القيام بذلك بوضوح. 
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 المصالح المالية والتعويضات والحوافز المرتبطة بإعداد التقارير المالية وصنع القرار

 

لك الناشئة عن قد يمتلك المحاسبين المهنيين في قطاع األعمال مصالح مالية، بما في ذلك ت  222.5
ترتيبات التعويض أو الحوافز، أو قد يكونوا على علم بمصالح مالية تعود ألفراد العائلة 
المباشرين أو المقّربين، والتي قد تؤدي في بعض الحالت إلى فرض تهديدات على اإللتزام 
بالمبادئ األساسية. على سبيل المثال، يمكن أن تنشأ تهديدات المصلحة الذاتية على 

لموضوعية أو السرية من خالل وجود الحافز والفرصة للتالعب بمعلومات حساسة عن ا
السعر بهدف تحقيق مكاسب مالية. وتشمل األمثلة على الظروف التي تؤدي إلى نشوء 
تهديدات المصلحة الذاتية الحالت التي يكون فيها المحاسب المهني في قطاع األعمال أو 

 و المقربين: أحد أفراد عائلته المباشرين أ

  يملك حصة مالية مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة التوظيف، ويمكن أن تتأثر قيمة تلك
 الحصة المالية مباشرة بالقرارات التي يتخذها المحاسب المهني في قطاع األعمال. 

  مؤهل للحصول على مكافأة مرتبطة بالربح ويمكن أن تتأثر قيمة تلك المكافأة مباشرة
 تي يتخذها المحاسب المهني في قطاع األعمال. بالقرارات ال

  يمتلك بشكل أو غير مباشر مستحقات مكافآت األسهم المؤجلة أو خيارات األسهم في
مؤسسة التوظيف، والتي يمكن أن تتأثر قيمتها مباشرة بالقرارات التي يتخذها المحاسب 

 المهني في قطاع األعمال. 

 ض التي توفر حوافز لتحقيق أهداف األداء أو يشارك بطريقة أخرى في ترتيبات التعوي
دعم الجهود لزيادة قيمة أسهم مؤسسة التوظيف، على سبيل المثال من خالل المشاركة 

 األداء.  شروطفي خطط الحوافز طويلة األجل المقرونة بتلبية بعض 
 

يض أو الحوافز مع يمكن أن تترافق أيضا  تهديدات المصلحة الذاتية الناشئة عن ترتيبات التعو    222.0
ضغوط يفرضها كبار المسؤولين أو نظرائهم في مؤسسة التوظيف ممن يشاركون في نفس 

  ما تمنح تلك الترتيبات للمشاركين الحق بالحصول على الترتيبات. على سبيل المثال، غالبا  
ستيفاء إأسهم في مؤسسة التوظيف مقابل تكلفة زهيدة أو دون أي تكلفة للموظف شريطة 

يير أداء محددة. وفي بعض الحالت، قد تكون قيمة األسهم الممنوحة أعلى بكثير من معا
 الراتب األساسي للمحاسب المهني في قطاع األعمال. 

 
ل يجوز للمحاسب المهني في قطاع األعمال التالعب بالمعلومات أو استخدام معلومات   222.2

خرين. وكلما كان المنصب الذي سرية لتحقيق مكاسب شخصية أو تحقيق مكاسب مالية لآل
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يشغله المحاسب المهني في قطاع األعمال أعلى، زادت قدرته وفرصته للتأثير على إعداد 
التقارير المالية وصنع القرارات وزادت الضغوطات التي يفرضها كبار المسؤولين ونظرائهم 

في قطاع للتالعب بالمعلومات. في بعض الحالت، ينبغي أن يتنبه المحاسب المهني 
على جميع المحاسبين المهنيين بتحري  لمبدأ النزاهة الذي يفرض إلتزاما   األعمال تحديدا  

 الصدق والصراحة في كافة العالقات المهنية والتجارية.  
 

ينبغي تقييم أهمية أي تهديد ينشأ عن المصالح المالية، وتطبيق اإلجراءات الوقائية عند    222.2
ن لزم الضرورة للحد من التهد يد أو تقليصه إلى مستوى مقبول. وعند تقييم أهمية أي تهديد، وا 

األمر، عند تحديد اإلجراءات الوقائية المناسبة الواجب تطبيقها، ينبغي على المحاسب المهني 
في قطاع األعمال أن يقيم طبيعة المصلحة. وهذا يشمل تقييم أهمية المصلحة. وتعتمد أهمية 

 خصية. ومن األمثلة على هذه اإلجراءات الوقائية ما يلي:المصالح على الظروف الش
  السياسات واإلجراءات للجنة مستقلة عن اإلدارة تهدف إلى تحديد مستوى أو شكل أتعاب

 اإلدارة العليا.
  اإلفصاح عن كافة المصالح ذات الصلة، وأية خطط متعلقة بممارسة المستحقات أو

كلفين بالرقابة في مؤسسة التوظيف بما يتوافق مع المتاجرة باألسهم ذات الصلة ألولئك الم
 أي سياسات داخلية. 

  . إستشارة كبار المسؤولين في مؤسسة التوظيف، حيث يكون ذلك مناسبا 
  ،إستشارة أولئك المكلفين بالرقابة في مؤسسة التوظيف أو الهيئات المهنية ذات الصلة

 حيث يكون ذلك مناسبا . 
  والخارجية.إجراءات التدقيق الداخلية 
  التوعية العصرية حول القضايا األخالقية والقيود القانونية واألنظمة األخرى المتعلقة

 بتداول المطلعين المحتمل. 
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 المغريات

 الُعروض  إستالم
أفراد عائلته المباشرين أو  أحديمكن أن ُيعرض على المحاسب المهني في قطاع األعمال أو  212.5

مختلفة، بما في ذلك الهدايا والضيافة  المغريات. وقد تتخذ المغريات أشكال  القريبين إحدى 
 والمعاملة التفضيلية والظهور بشكل ميال للصداقة أو الولء. 

 

بالمبادئ األساسية. فعندما  لتزاميمكن أن يتسبب عرض المغريات في ظهور تهديدات اإل 212.0
أفراد عائلته المباشرين أو القريبين مغر   حدأُيعرض على محاسب مهني في قطاع األعمال أو 

معين، يجب عندئذ تقييم الوضع. إذ تظهر تهديدات المصلحة الشخصية على الموضوعية أو 
السرية حين يتم تقديم إحدى المغريات في محاولة للتأثير على أفعال أو قرارات بشكل مفرط أو 

معلومات سرية. وتظهر تهديدات  للحصول على تشجيع سلوك غير قانوني أو مضلل أو سعيا  
هذه المغريات وتبع ذلك تهديدات بجعل  أحدالمضايقة على الموضوعية أو السرية إذا تم قبول 

 أحدذلك العرض علنيا  واإلضرار إما بسمعة المحاسب المهني في قطاع األعمال أو بسمعة 
 أفراد عائلته المباشرين أو القريبين.

 

ذه التهديدات على طبيعة العرض وقيمته والقصد من ورائه. فلو أن وتعتمد خطورة ووجود ه 212.2
، بعد تقييم كافة الحقائق والظروف المحددة، اعتبر أن المغريات غير هامة ول طرفا  ثالثا عاقال  

عندئذ قد يستنتج المحاسب المهني في قطاع  ،يقصد منها تشجيع السلوك غير األخالقي
بعدم وجود  عموما  ضمن سياق األعمال المعتاد وقد يستنتج األعمال بأنه يتم تقديم العرض 

 بالمبادئ األساسية. لتزامتهديد هام لإل
 

ينبغي تقييم أهمية التهديدات وتطبيق اإلجراءات الوقائية حسب الضرورة للقضاء عليها أو  212.2
ليصها تقليصها إلى مستوى مقبول. وعندما ل يكون من الممكن القضاء على التهديدات أو تق

إلى مستويات مقبولة من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية، يتعين على المحاسب المهني في 
بالمبادئ  لتزامقطاع األعمال أن ل يقبل المغريات. وبما أن التهديدات الحقيقية أو الظاهرة لإل

م العرض من حقيقة أنه تم تقدي بل تنشأ أحيانا   ،األساسية ل تنشأ فقط من قبول مغريات معينة
. ويتحتم على المحاسب المهني في قطاع إضافيةفال بد من تبني إجراءات وقائية  ،فقط

واحد أو أكثر  إتخاذاألعمال تقييم المخاطر الناشئة عن هذه العروض وتقرير ما إذا كان ينبغي 
 -اإلجراءات التالية:

لدى رب العمل  كمةالمكلفين بالحو إبالغ المستويات العليا في اإلدارة مباشرة أو أؤلئك  (أ)
 مثل هذه العروض؛ عند تقديم فورا  

على سبيل المثال هيئة مهنية أو صاحب العمل الذي قام  -إبالغ أطراف ثالثة بالعرض (ب)
بتعيين الفرد الذي قدم العرض؛ إل أنه ينبغي على المحاسب المهني في قطاع األعمال 

 قدام على مثل هذه الخطوة؛ والتفكيـر في السعي للحصول على المشورة القانونية قبل اإل
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إسداء النصح ألفراد العائلة المباشرين أو القريبين بخصوص التهديدات واإلجراءات  (ج)
الوقائية ذات الصلة الذين قد يشغلون مناصب يمكن أن ينتج عنها عروض مغريات، 

 ؛ ومثال  نتيجة وضعهم الوظيفي 

لدى رب العمل حيث يتم  بالحوكمة المكلفينإبالغ المستويات العليا في اإلدارة أو أؤلئك  (د)
تعيين أفراد العائلة المباشرين أو القريبين من قبل منافسين أو موردين محتملين لتلك 

 المؤسسة. 

 

 تقديم العروض 
قد يكون المحاسب المهني في قطاع األعمال في وضع يتوقع منه فيه تقديم مغريات، أو   212.1

القرارات  إتخاذالتأثير على حكم أو عملية يخضع لضغوط أخرى لتقديم مغريات، بقصد 
 الخاصة بفرد أو مؤسسة أو الحصول على معلومات سرية. 

 

ومثال ذلك بأن يأتي الضغط من زميل  ،وقد يأتي هذا الضغط من داخل المؤسسة التي يتبع لها  212.1
أو من رئيس في العمل. وربما يأتي الضغط كذلك من شخص خارجي أو مؤسسة خارجية 

رح أفعال أو قرارات تجارية من الممكن أن تكون مفيدة لرب العمل ومن الممكن أن تؤثر تقت
 .  ةفي قطاع األعمال بطريقة غير لئق يالمحاسب المهن ىعل

 

وينبغي على المحاسب المهني في قطاع األعمال أن ل يعرض أية مغريات بهدف التأثير على   212.1
 ئقة.حكم مهني لطرف ثالث بطريقة غير ل

 

حيث يأتي الضغط بهدف عرض إحدى المغريات غير األخالقية من جهة رب العمل، ينبغي   212.8
على المحاسب المهني إتباع المبادئ واإلرشادات المتعلقة بحل النزاعات األخالقية الموضح في 

 الجزء )أ( من هذه القواعد.
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 تعريفات 
هذه المعاني التالية المخصصة  ي للمحاسبين المهنيينقواعد السلوك األخالقيكون للعبارات التالية في 

 -لها:
 

 المستوى المقبول
Acceptable level 

مستوى من المرجح أن يستنج فيه طرف ثالث عاقل ومطلع، بعد تقدير كافة 
الظروف والحقائق المحددة المتوفرة للمحاسب المهني في ذلك الوقت، أن 

 اإللتزام بالمبادئ األساسية لم يضعف. 
 

 اإلعالن
Advertising 

خدمات أو مهارات يقدمها الجمهور فيما يتعلق بتوصيل المعلومات إلى  هو
 .أعمال مهنية إستقطاببغرض  في القطاع العامالمحاسبون المهنيون 

 

 عميل التأكيد  
Assurance client 

 -الطرف المسؤول الذي يكون الشخص )األشخاص(:
 إعداد تقارير مباشرة؛ أو المسؤول عن موضوع البحث في عملية (أ)

المسؤول عن المعلومات المتعلقة بالموضوع ويمكن أن يكون مسؤول   (ب)
 عن موضوع البحث في عملية قائمة على أساس التوكيد. 

 

 عملية التأكيد
Assurance 

engagement 

هي عملية يبدي فها المحاسب المهني في القطاع العام نتيجة مصممة لتعزيز 
مين المقصودين بإستثناء الطرف المسؤول حول حصيلة درجة ثقة المستخد

 تقييم أو قياس موضوع بحث معين وفق معايير محددة.  
 

)للحصول على إرشادات حول عمليات التأكيد، راجع اإلطار الدولي لعمليات 
التأكيد الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية التي تصف 

تحدد العمليات التي تنطبق عليها معايير عناصر وأهداف عملية التأكيد و 
التدقيق الدولية والمعايير الدولية بشأن عمليات المراجعة والمعايير الدولية 

 .حول عمليات التأكيد(
 

 فريق التأكيد
Assurance team 

 كافة أعضاء فريق عملية التأكيد؛ )أ( 

 ة على )ب( جميع اآلخرين العاملين في شركة ما ويمكنهم التأثير مباشر 

 -نتائج عملية التأكيد، بما في ذلك:     
أولئك الذين يوصون بتعويض اإلدارة أو يمارسون اإلشراف المباشر عليها أو 
يمارسون إشرافا  آخر على شريك عملية التأكيد فيما يتعلق بأداء عملية 

 التأكيد؛

أولئك الذين يقدمون المشورة فيما يخص أمورا  أو معامالت أو  (5)
 ية أو صناعية محددة لعملية التأكيد؛ وأحداث فن



  قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين لمجلس
 معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين

    512 تعريفات

أولئك الذين يمارسون رقابة على جودة عملية التأكيد، بما في ذلك  (0)
 أولئك الذين يقومون بمراجعة رقابة جودة عملية التأكيد؛

 

 عميل التدقيق
Audit client 

هــي منشـــأة تقـــوم شــركة معينــة فيمــا يتعلــق بهــا بتنفيــذ عمليــة تــدقيق. وفــي حــال 
ميــــل منشــــأة مدرجــــة، فــــإن عميــــل التــــدقيق يشــــمل دائمــــا  منشــــآته ذات كــــان الع

العالقة. وعنـدما  يكـون العميـل منشـأة غيـر مدرجـة، فـإن عميـل التـدقيق يشـمل 
تلــك المنشــآت ذات العالقــة التــي يملــك العميــل ســيطرة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

 عليها.
 

 عملية التدقيق    
Audit  engagement 

حول ما  يبدي فها المحاسب المهني في القطاع العام رأيا   عملية تأكيد معقولة
وجهة نظر إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الجوهرية، )أو يقدم  تم إذا

صحيحة وعادلة أو معروضة بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية( وفقا  
وفقا  لمعايير مثل العملية التي تجرى  إلطار إعداد التقارير المالية المطبق،

التدقيق الدولية. ويشمل هذا األمر التدقيق القانوني، وهو تدقيق يقتضيه 
 التشريع أو األنظمة األخرى. 

 

 فريق التدقيق
Audit team 

 كافة أعضاء فريق عملية التدقيق؛  ( )أ
  )ب( جميع اآلخرين العاملين في شركة ما ويمكنهم التأثير مباشرة على نتائج 

 -التأكيد، بما في ذلك:عملية      
أولئك الذين يوصون بتعويض اإلدارة أو يمارسون اإلشراف  (5)

آخر على شريك عملية التأكيد  إشرافا  المباشر عليها أو يمارسون 
فيما يتعلق بأداء عملية التأكيد. وألغراض عملية تدقيق البيانات 
المالية، تتضمن هذه الفئة أولئك الذين يشغلون مستويات عليا 

اقبة تتجاوز شريك العملية الرئيسي وصول إلى المدير متع
 التنفيذي للشركة؛

أولئك الذين يقدمون المشورة فيما يخص أمورا  أو معامالت أو  (0)
 أحداث فنية أو صناعية محددة لعملية التدقيق؛ 

أولئك الذين يمارسون رقابة على جودة العملية، بما في ذلك  (2)
 جودة العملية؛ وأولئك الذين يقومون بمراجعة رقابة 

 م التأثير ـ)ج( كافة أولئك العاملين في شركة ضمن المجموعة ممن يمكنه
 مباشرة على نتائج عملية التدقيق.    
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 العائلة القريبة
Close family           

 أحد الوالدين، أو طفل، أو أخ أو أخت، ل يكون من أفراد العائلة المباشرين. 

  
 تكاليف مشروطة    
Contingent fee 

تكاليف يتم حسابها على أساس محدد مسبقا  تتعلق بحصيلة أو نتيجة معاملة 
ما أو نتيجة عمل منجز. ول تعتبر التكاليف التي تحددها إحدى المحاكم أو 

 غيرها من السلطات العامة تكاليف مشروطة.
 

 

 مصلحة مالية مباشرة    
Direct financial 

interest 

  -ية:المصلحة المال
التي يملكها بشكل مباشر فرد أو منشأة وتخضع لسيطرة إحداهما )بما  (أ)

 في ذلك تلك التي تتم إدارتها على أساس تقدير اآلخرين(؛ أو 

المملوكة على نحو انتفاعي من خالل أدوات إستثمار جماعي أو  (ب)
ممتلكات أو صندوق إئتمان أو وسيلة أخرى تخضع لسيطرة الفرد أو 

 رة على التأثير على القرارات اإلستثمارية.المنشأة، أو القد

 
 مدير أو مسؤول     

Director of Officer  

أولئك المكلفون بالحوكمة في منشأة ما، أو التصرف بصفة مماثلة بغض 
 النظر عن ألقابهم التي قد تتنوع من بلد إلى آخر.  

 
 شريك العملية

Engagement 

partner 

الشركة المسؤول عن العملية وأدائها، وعن  هو الشريك أو الشخص اآلخر في
التقرير الصادر بالنيابة عن الشركة، والذي حيثما ُيطلب منه تكون لديه 

 السلطات المالئمة من هيئة مهنية أو قانونية أو تنظيمية.
 

مراجعة رقابة جودة 
 العملية

Engagement 

quality control 

review  

وعي، قبـل إصدار التقرير، لألحكام الهامة عمليـة مصممـة لتقديـم تقييـم موض
 التي يخرج بها فريق العملية والنتائج التي يتوصلون إليها في صياغة التقرير.

 فريق العملية
Engagement team* 

كافة الموظفين الذين يقومون بأداء عملية ما، بما في ذلك أي خبراء تعاقدت 
نى من هذا الخبراء الخارجيون معهم الشركة فيما يتعلق بتلك العملية. ويستث

 المشاركون من قبل الشركة أو الشركة ضمن مجموعة.
 

 فريق العملية

Engagement team‡  
من قبل  يتم إشراكهمالعملية، وأي أفراد  وندالذين يؤ ن و جميع الشركاء والموظف

ل . العملية ضمنكيد أالذين يؤدون إجراءات التضمن شبكة ما و  شركةالشركة أو 
                                                 

  .0252ديسمبر  51 قبلالمنتهية يكون التغيير على هذا التعريف نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات   *
 

 .0252 ديسمبر 51 بعد في أو للفترات المنتهيةالبيانات المالية تدقيق  فيما يخص عمليات نافذ المفعولهذا التعريف المنقح يكون   ‡
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 شركةمن قبل الشركة أو  الذين يتم إشراكهمالخبراء الخارجيين هذا الفريق  يشمل
  .ضمن شبكة ما

 

لدى التدقيق الداخلي  قسم ضمناألفراد  مصطلح "فريق العملية" أيضا  يستثني 
المدقق  يلتزمعملية التدقيق عندما  فيمباشرة المساعدة اللعميل الذين يقدمون ا

استخدام عمل " (0252 المنقح عام) 152الدولي  قيقالتدمتطلبات معيار بالخارجي 
  ."المدققين الداخليين

 

 المحاسب الحالي   
Existing 

accountant 

 العام والذي يقوم حاليا  بالتدقيق أو أعمال المحاسبة القطاعفي المهني هو المحاسب 
 معين. أو أية خدمات مهنية مشابهة لعميل اإلستشارةتقديم أو الضرائب أو 

 الخبير الخارجي
External expert  

فرد )ليس أحد الشركاء أو الموظفين المهنيين، بما فيهم الموظفون المؤقتون، 
التابعيين للشركة أو الشركة ضمن مجموعة( أو مؤسسة تمتلك مهارات ومعرفة وخبرة 
في حقل معين عدا المحاسبة أو التدقيق، والتي يستخدم عملها في هذا الحقل 

 لمحاسب المهني في الحصول على البراهين المالئمة والكافية.لمساعدة ا
 

 المصلحة المالية   
Financial interest  

عبارة عن مصلحة في حقوق ملكية أو ورقة مالية أو سند دين غير مضمون أو 
مثل  ستمالكقرض أو أداة دين أخرى للمنشأة، بما في ذلك الحقوق واإللتزامات إل

 .ات المرتبطة مباشرة بهذه المصلحةهذه المصلحة والمشتق
 

 

       البيانات المالية
Financial statement 

عرض منتظم للمعلومات المالية التاريخية، بما فيها المالحظات ذات العالقة، التي 
لتزامات المنشأة القتصادية في مرحلة زمنية أو التغييرات  تهدف إلى إيصال موارد وا 

إلطار إعداد التقارير المالية. وتشمل المالحظات ذات العالقة  عليها لفترة زمنية وفقا  
عادة ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى. ويمكن 
أن يرتبط المصطلح بمجموعة كاملة من البيانات المالية، غير انه يمكن أيضا أن 

ان الدخل أو بيان اإليرادات يشير إلى بيان مالي منفرد مثل الميزانية العمومية أو بي
 والمصاريف والمالحظات التوضيحية األخرى.

 
البيانات المالية التي تعبر 

 الشركة عن رأيها فيها
Financial 

statements on 

which the firm will 

express an opinion 

 في حالة المنشاة المنفردة، هي البيانات المالية لتلك المنشأة. وفي حالة البيانات
 إلى ببيانات المجموعة المالية. المالية الموحدة، والتي يشار إليها أيضا  

 

                                                 
    قد ُيحظر  ( حدود معينة على استخدام المساعدة المباشرة. كما يّقر أيضا بأنه0252)المنقح عام  152يقّر معيار التدقيق الدولي

على المدقق الخارجي بموجب القوانين أو األنظمة الحصول على المساعدة المباشرة من المدققين الداخليين. وبالتالي، فإن استخدام 
 المساعدة المباشرة يقتصر على الحالت التي ُيسمح فيها بذلك.
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 الشركة                    
Firm 

 ممارس منفرد أو شراكة أو شركة من المحاسبين المهنيين؛ )أ(     
 منشأة تسيطر على هذه األطراف من خالل ملكية أو إدارة أو وسائل  )ب(   

 أخرى؛ و        
 منشأة مسيطر عليها من قبل هذه األطراف من خالل ملكية أو إدارة  ( )ج  

 أو غير ذلك.        
 

المعلومات المالية 
 التاريخية

Historical financial 

information 
 

المعلومات المعبر عنها بمصطلحات مالية فيما تعلق بمنشأة معينة، وهي مستقاة 
أة، حول أحداث اقتصادية حدثت في نظم المحاسبة في المنشأبشكل أساسي من 

 فترات سابقة أو ظروف أو أوضاع اقتصادية في مرحلة زمنية سابقة. 

 العائلة المباشرة   
Immediate family  

 

 أحد الزوجين )أو ما يماثله( أو شخص معال.

 اإلستقاللية       
Independence  

 -اإلستقاللية هي:
ة التي تسمح بتقديم رأي ما دون الخضوع ألي الحالة الذهني -)أ(  إستقالل الفكر

من التأثيرات التي تضعف الحكم المهني، بشكل يتيح للفرد التصرف بنزاهة 
 .وممارسة الموضوعية والتشكيك المهني

تجنب الحقائق والظروف الهامة جدا  بحيث يستنتج طرف  -إستقالل المظهر )ب( 
قائق المحددة، بشكل ثالث عاقل ومطلع، بعد تقدير كافة الظروف والح

معقول بأنه تم اإلضعاف من نزاهة أو موضوعية أو الشك المهني لشركة 
 .معينة أو عضو ما في فريق التأكيد

 

المصلحة المالية غير 
 المباشرة   

Indirect financial 
interest 

نتفاعي من خالل أدوات إستثمار جماعي إعبارة عن مصلحة مالية ممتلكة على نحو 
كات أو صندوق إئتمان أو وسيلة أخرى ل تخضع لسيطرة الفرد أو المنشأة أو أو ممتل

 قدرتهم على التأثير على القرارات اإلستثمارية. 
  

 شريك التدقيق الرئيسي 
Key audit partner 

شريك العملية والفرد المسؤول عن مراجعة رقابة جودة العملية وشركاء التدقيق 
ق العملية الذين يتخذون القرارات أو األحكام الرئيسية اآلخرين، إن وجدوا، في فري

حول المسائل الهامة فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية التي تعبر الشركة عن رأيها 
عتمادا على الظروف ودور األفراد في التدقيق، يمكن أن يشمل "شركاء  فيها. وا 

ركات التابعة أو األقسام التدقيق اآلخرون" مثال  شركاء التدقيق المسؤولين عن الش
 الهامة. 
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 منشأة مدرجة
Listed entity 

عبارة عن منشأة ُتعَرض أو ُتدَرج حصصها أو أسهمها أو ديونها في سوق بورصة 
معترف بها أو يتم تسويقها بموجب أنظمة سوق بورصة معترف بها أو هيئة مماثلة 

 أخرى.
  

 الشبكة                     
Network  

 -ل كبير:هيك
 يهدف إلى التعاون؛ (أ)
يتضح أنه يهدف إلى مشاركة الربح أو التكلفة أو المشاركة في ملكية أو  (ب)

جراءات مشتركة لضبط الجودة أو  سيطرة أو إدارة مشتركة أو سياسات وا 
إستراتيجية عمل مشتركة أو إستخدام إسم تجاري مشترك أو جزء هام من 

 الموارد المهنية.
 

   شركة ضمن الشبكة   
Network firm 

 

 شركة أو منشأة تنتمي إلى شبكة معينة.

 المكتب             
Office 

كانت منظمة على أساس خطوط جغرافية أو  عبارة عن مجموعة فرعية مميزة، سواء  
 .خطوط الممارسة

 
 المحاسب المهني       

Professional 
accountant  

 حاد الدولي للمحاسبين.هو فرد عضو في إحدى الهيئات العضو في اإلت

 

المحاسب المهني في 
 قطاع األعمال   
Professional 

accountant in 
business  

 

هو محاسـب مهني يتم تعيينه أو إشراكه بصفة تنفيذية أو غير تنفيذية في مجالت 
مثل التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو القطاع العام أو التعليم أو القطاع غير 

لهيئات التنظيمية أو المهنية، أو محاسب مهني يتم التعاقد معه من قبل الربحي أو ا
 تلك المنشآت.

 

المحاسب المهني في 
 القطاع العام       

Professional 

accountant in 

public practice 

هو محاسب مهني، بغض النظر عن تصنيفه الوظيفي، )على سبيل المثال، التدقيق 
( يعمل في شركة تقدم الخدمات المهنية. وُيستخدم هذا أو الضريبة أو اإلستشارات

 المصطلح أيضا  لإلشارة إلى شركة من المحاسبين المهنيين في القطاع العام.

  

 المهني النشاط
Professional 

activity  

محاسب مهني،  يقوم به ذات عالقةأو مهارات  مهارات محاسبيةتطلب ي نشاطهو 
 ة.واإلدارة المالي يق والضرائب والستشارات اإلداريةبما في ذلك المحاسبة والتدق

 
 الخدمات المهنية

Professinal services  
 

 .النشاطات المهنية التي تُنفذ لصالح العمالء
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 منشأة المصلحة العامة
Public interest 

entity 

 ة مدرجة، وأمنش (أ)

 منشأة  (ب)

 ونه منشأة مصلحة عامة، أيعرفها النظام أو التشريع على  (5)
يقتضي النظام أو التشريع إجراء التدقيق لها بما يتماشى مع متطلبات  (0)

اإلستقاللية نفسها التي تنطبق على تدقيق المنشآت المدرجة. ويمكن 
 أن يقوم مشرع معني، يما في ذلك مشرعي التدقيق بصياغة النظام. 

 

 المنشأة ذات العالقة
Related entity  

 -عالقات التالية مع العميل:المنشأة التي يكون لها أي من ال
منشأة تتمتع بسيطرة مباشرة أو غير مباشرة على العميل شريطة أن يكون  (أ)

 العميل ذو أهمية بالنسبة لتلك المنشأة؛

منشأة تمتلك مصلحة مالية مباشرة لدى العميل شريطة أن يكون لتلك المنشأة  (ب)
 شأة؛تأثير هام على العميل وأن تكون المصلحة ذات أهمية لتلك المن

 منشأة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل العميل؛ (ج)
منشأة يكون فيها لدى العميل، أو أي منشأة ترتبط بالعميل الوارد في النقطة  (د)

)ج( أعاله، مصلحة مالية مباشرة تمنحه تأثيرا  كبيرا  على تلك المنشأة وتكون 
 طة )ج(؛ والمصلحة ذات أهمية للعميل والمنشأة المرتبطة به في النق

منشأة تخضع لسيطرة مشتركة مع العميل )المشار إليه فيما يلي بـ "منشأة (  هـ)
شقيقة"( شريطة أن تكون المنشأة الشقيقة والعميل ذوا أهمية للمنشأة التي 

 تسيطر على كل منهما.
 

 

 عميل المراجعة
Review client 

 منشأة تقوم شركة معينة بعملية مراجعة لها.

 

 اجعةعملية المر 
Review 

engagement 

عملية تأكيد، تجرى وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة أو ما يعادلها، يبدي فها المحاسب 
حول ما إذا تناهى إلى علم المحاسب، على أساس  المهني في القطاع العام إستنتاجا  

دي اإلجراءات التي ل توفر كافة البراهين المطلوبة في التدقيق، أي أمر يمكن أن يؤ 
، وفقا  إلى اعتقاد المحاسب بأن البيانات المالية لم تعد، من كافة النواحي الجوهرية

 إلطار إعداد التقارير المالية المطبق.
 



  قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين لمجلس
 معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين

    511 تعريفات

 

 فريق المراجعة 
Review team 

 كافة أعضاء فريق عملية المراجعة؛ (أ)
جميع اآلخرين العاملين في شركة ما ويمكنهم التأثير مباشرة على نتائج  (ب)

 -لمراجعة، بما في ذلك:عملية ا
أولئك الذين يوصون بتعويض اإلدارة أو يمارسون اإلشراف المباشر  (5)

آخر على شريك عملية التأكيد فيما يتعلق  إشرافا  عليها أو يمارسون 
بأداء عملية المراجعة. بما في ذلك أولئك الذين يشغلون مستويات 

المدير  عليا متعاقبة تتجاوز شريك العملية الرئيسي وصول إلى
 التنفيذي للشركة؛

أولئك الذين يقدمون المشورة فيما يخص أمورا  أو معامالت أو  (0)
 أحداث فنية أو صناعية محددة لعملية المراجعة؛ و

أولئك الذين يمارسون رقابة على جودة العملية، بما في ذلك أولئك  (2)
 الذين يقومون بمراجعة رقابة جودة العملية؛ و

ركة ضمن المجموعة ممن يمكنهم التأثير مباشرة كافة أولئك العاملين في ش (ج)
 على نتائج عملية المراجعة.

  

 البيانات المالية لألغراض 
 الخاصة 

Special purpose 

financial 

statements  

البيانات المالية التي يتم إعدادها وفقا  إلطار إعداد التقارير المالية والمصممة لتلبية 
 مين محددين. حاجات معلومات مالية لمستخد

  

 أولئك المكلفون بالرقابة
Those charged with 

governance 
 

 

الشخص )األشخاص( أو المؤسسة )المؤسسات( )على سبيل المثال، وصي 
مؤسسي( المسؤولة عن اإلشراف على التوجه اإلستراتيجي للمنشأة واإللتزامات 

إعداد التقارير المالية.  المتعلقة بمساءلة المنشأة. وهذا يشمل اإلشراف على عملية
بالنسبة لبعض المنشآت في بعض اإلختصاصات، قد يشمل أولئك المكلفون 
بالحوكمة موظفي اإلدارة، على سبيل المثال، األعضاء التنفيذيون في مجلس إدارة 

 المالك. -منشأة ما في القطاع العام أو الخاص، أو المدير
 

 

   

   



 

 تاريخ النفاذ   511 

 النفاذ تاريخ 
 فيما يخص عمليات يكون نافذ المفعولالذي ، المنقح لمصطلح "فريق العملية" ريفستثناء التعإب

تكون هذه القواعد نافذة  ،0252سمبر دي 51تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية في أو بعد 
 . المفعول

 




