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  تمھید

     ُّ د اد ال ة اإلتح تلخص مھم ة ت ز مھن ویر وتعزی ي "تط داخلي، ف ھ ال ي نظام ة ف ي مبین ا ھ بین، كم ولي للمحاس

ي  ا یصب ف ة بم ودة عالی دمات ذات ج وفیر خ ى ت ادرة عل دة، ق اییر موح ق مع المي وف ى نطاق ع بة عل المحاس

ً لتحقیق ھذه  اییر السلوك المصلحة العامة". وسعیا المھمة، قام مجلس اإلتحاد الدولي للمحاسبین بإنشاء مجلس مع

رى  دارات أخ ودة وإص ة الج ة عالی اییر أخالقی دار مع ع وإص لطتھ بوض ت س ل تح بین لیعم ي للمحاس األخالق

  للمحاسبین المھنیین إلستخدامھا في مختلف أرجاء العالم .

ي لوك األخالق د الس دد قواع ات األ وتح ذه المتطلب ة ھ ق أي ھیئ وز أن تطب ین. وال یج بین المھنی ة للمحاس خالقی

ن إذا  د. لك ذه القواع ي ھ ذكور ف عضو في اإلتحاد الدولي للمحاسبین وال أي شركة معاییر أقل صرامة مما ھو م

ھ ینبغي أن  ا، فإن انون أو نظام م وة ق د بق ذه القواع ن ھ ة م أجزاء معین زام ب منعت ھیئة عضو أو شركة من اإللت

  كافة األجزاء األخرى من ھذه القواعد .تلتزم ب

ي  ي أن یع د. وینبغ ذه القواع ي ھ رد ف ا ی ف عم ادات تختل ات وإرش اطق متطلب ض المن دى بع ون ل ا یك ربم

یھم  م یحظر عل ا ل ر صرامة م ات وإرشادات أكث وا بمتطلب ات وأن یلتزم ك اإلختالف ك المحاسبون المھنیون تل ذل

  بقوة القانون أو النظام .

ى للمزید من ا لمعلومات حول لجنة أخالقیات المھنة التابعة لإلتحاد الدولي للمحاسبین والتطورات وللحصول عل
ودات ا ة الم ضرلعمس دولي تعلق اد ال ي لإلتح ع اإللكترون ى الموق ة عل ة باللجن فحة المتعلق ارة الص اء زی ، الرج
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  ١٠٠القسم 
  المقدمة والمبادئ األساسیة 

  
إن إن ما یمیز مھنة المحاسبة ھو قبولھا لمسؤو    ١.١٠٠ ذلك ف ة. ل لیة العمل بما یصب في المصلحة العام
رد أو صاحب العمل  احتیاجات* ال تنحصر فقط في تلبیة المھني المحاسبمسؤولیة      ل الف العمی
  ل للمتطلبات تثیجب على المحاسب المھني أثناء عملھ في سبیل المصلحة العامة أن یراعي ویم    
  األخالقیة لھذه القواعد .    

  منھا المبادئ األساسیة آ) (لسلوك األخالقي ھذه إلى ثالثة أجزاء. إذ یحدد الجزء تنقسم قواعد ا ٢.١٠٠
  إطار  ملألخالقیات المھنیة للمحاسبین المھنیین ویوفر اطار مفاھیم لتطبیق تلك المبادئ ویقد

ق  ین تطبی بین المھنی ن المحاس ب م یة ویطل ة األساس ادئ األخالقی ول المب ادات ح اھیم إرش المف
ا ار المف دات إط د تھدی ذا لتحدی زام ھیم ھ ادئ األساإللت م بالمب ال ل ي ح ا وف یم أھمیتھ یة، وتقی اس

دات  ك التھدی ح أن ت ة، یتض ر ھام ق غی راءات تطبی ا أو اإلج اء علیھ ة للقض ة الالزم الوقائی
  بالمبادئ األساسیة .اإللتزام تقلیصھا إلى مستوى إلى مستوى مقبول بحیث ال یتم تفویض 

  

ة فاھیم في حاالت محددة. ویقدمان ) كیف ینبغي تطبیق إطار المن (ب) و (جیوضح الجزءا  ٣.١٠٠ أمثل
  بالمبادئ اإللتزام على اإلجراءات الوقائیة التي قد تكون مناسبة لمواجھة تھدیدات 

ً أمثلة على الحاالت التي تكون فیھا اإلجراءات الوقائیة غیر متوفرة        األساسیة، كما یقدمان أیضا
دات .لمواجھة الت     ذه التھدی ق ھ ي تخل ة الت ب النشاط أو العالق الي ینبغي تجن ق ھدیدات وبالت ینطب
  على ) . في حین ینطبق الجزء (جعلى المحاسبین المعنیین في القطاع العام *) الجزء (ب    
  . وربما یجد المحاسبون المھنیون في القطاع العام المحاسبین المھنیین في قطاع األعمال *    
  . المحددة ) مالئمة لظروفھمالواردة في الجزء (جاإلرشادات     

  المبادئ األساسیة 
  یطلب من المحاسب المھني أن یلتزم بالمبادئ األساسیة التالیة :  ٤.١٠٠

  :النزاھة    )(أ

ً في جمیع العالقات المھنیة والتجاریة . ً وصادقا   یجب أن یكون المحاسب المھني أمینا

  :الموضوعیة    )(ب

مح المحا ب أن ال یس رط یج أثیر المف الح أو الت ارب المص التحیز أو تض ي ب ب المھن س

  لآلخرین لتجاوز األحكام المھنیة أو التجاریة .

  :الكفاءة المھنیة والعنایة الالزمة   )  (ج

ارات  ة والمھ ى المعرف ي المحافظة عل یقع على عاتق المحاسب المھني واجب مستمر ف

تلم العمی وب لضمان أن یس ة المھنیة بالمستوى المطل ل أو صاحب العمل خدمات مھنی

ؤة ي  كف الیب. وینبغ ریعات واألس ات والتش ي الممارس ة ف ورات الحالی ى التط ة عل مبنی

ة  اجتھادعلى المحاسب المھني أن یؤدي مھامھ بكل  ة والمھنی اییر الفنی ً للمع وعنایة وفقا

  .الخدمات المھنیة *المعمول بھا عند تقدیم 

  :السریة   )  (د 



 ٤

ات یجب أن یحترم الم ا نتیجة العالق ي یحصل علیھ ات الت حاسب المھني سریة المعلوم

ة دون  ذه المعلومات ألطراف ثالث ن ھ المھنیة والتجاریة وینبغي أن ال یفصح عن أي م

اح  ي باإلفص انوني أو مھن ب ق ق أو واج اك ح ان ھن دد إال إذا ك حیح ومح ویض ص تف

ات عنھا. كما یجب أال تستخدم المعلومات السریة التي یتم ال ا نتیجة العالق حصول علیھ

  المھنیة والتجاریة للمنفعة الشخصیة للمحاسب المھني أو األطراف الثالثة .

  :السلوك المھني   )  ـھ(

ب أي  ة ذات الصلة، وینبغي أن یتجن یجب أن یلتزم المحاسب المھني بالقوانین واألنظم

  عمل یسئ إلى سمعة المھنة .

ً لكل من ھذه المبادئ األساسیة . مناقشة أكثر ١٥٠-١١٠ویرد في األقسام    تفصیال

  منھج إطار المفاھیم 
 یمكن أن تؤدي الظروف التي یعمل بھا المحاسبون المھنیون في ظلھا إلى نشوء تھدیدات  ٥.١٠٠

دات لإللتزام محددة  ك التھدی ل تل بالمبادئ األساسیة. ومن غیر الممكن تعریف كل حالة تخلق مث

ة وتحدید اإلجراء المناسب لتخفیف اآل ف طبیع د تختل ك، فق ثار المترتبة على ذلك. إضافة إلى ذل

ق إجراءات  ب تطبی ا یتطل ة، مم دات مختلف الي تھدی العملیات ومھام العمل وقد ینشأ عن ذلك بالت

دات  د تھدی ي تحدی ى المحاسب المھن ب عل ي یتطل اھیم الت ار المف ة. إن إط ة مختلف زام وقائی اإللت

ا ومواج ادئ األساسیة وتقییمھ ن بالمب ً م دال ا، ب زام ھتھ ط بمجموعةاإللت ن القوا فق ددة م د المح ع

د إطار التي یمكن أن تكون إعتباط ذه القواع ة. ھ ي المصلحة العام الي ف د أن یصب بالت یة، ال ب

زام لمساعدة المحاسب المھني على تحدید تھدیدات  ا واالستجابة اإللت ادئ األساسیة وتقییمھ بالمب

ي أن لھا. وفي حال لم یتضح أن التھ ى المحاسب المھن ھ یجب عل ة. فإن دیدات المحددة غیر ھام

تم  ث ال ی ول، بحی ى مستوى مقب یطبق اإلجراءات الوقائیة للقضاء على التھدیدات أو تقلیصھا إل

  بالمبادئ األساسیة اإللتزام تقویض 

  م، أو من بالمبادئ األساسیة عندما یعلاإللتزام لتزم المحاسب المھني بتقییم أي تھدیدات تتعلق بی ٦.١٠٠

ة  ن عملی د تقوض م ي ق ات الت الظروف أو العالق م، ب ول أن یعل ى نحو معق ع عل زام المتوق اإللت

  بالمبادئ األساسیة .

  ینبغي أن یأخذ المحاسب في االعتبار العوامل النوعیة، والكمیة عند بحث أھمیة تھدید ما. وإذا    ٧.١٠٠

  ینبغي علیھ أن یمتنع أو یتوقف یة المناسبة. لم یستطع المحاسب المھني تطبیق اإلجراءات الوقائ    

تقیل م ة، أو یس ة المعنی ة المھنی دیم الخدم ل (عن تق ة العمی ن خدم ً م ان ضروریا ى ك ال ت ي ح ف

ب  ل (المحاس ام) أو رب العم اع الع ي القط ي ف اع المھن ي قط ي ف ب المھن ال المحاس ي ح ف

  )  األعمال

  بمخالفة أحد نصوص الواردة في ھذه القواعد . قد یقوم المحاسب المھني بشكل غیر مقصود    ٨.١٠٠



 ٥

ویض الوقد ال تؤدي ھذه المخالفة غیر  ى تق ة األمر، إل ة وأھمی ى الطبیع اد عل مقصودة، باالعتم

تم اإللتزام  ا ی بالمبادئ األساسیة المقدمة. وما أن یتم اكتشاف المخالفة، یتم تصحیحھا مباشرة كم

  تطبیق أي إجراءات وقائیة الزمة .

  الجزءان (ب) و (ج) من ھذه القواعد على أمثلة یقصد منھا توضیح كیفیة تطبیق  یحتوي ٩.١٠٠

ن األمثل د م اھیم. وال یقص ار المف املة إط ة ش ا قائم ر، بأنھ ي أن تفس ا ال ینبغ ون، كم ة أن تك

دات  ق تھدی د تخل ي ق ي والت زام للظروف التي یواجھھا المحاسب المھن ادئ األساسیة. لإللت بالمب

ذلك فإ َ ل ا ق وتبع ي تطبی ل ینبغ ة، ب ة المقدم ط باألمثل ي فق ب المھن زم المحاس ي أن یلت ھ ال یكف ن

  اإلطار على الظروف المحددة التي یواجھھا المحاسب المھني .

  التھدیدات واإلجراءات الوقائیة 

 بالمبادئ األساسیة بسبب مجموعة واسعة من الظروف. وتندرج العدید اإللتزام یمكن أن یتھدد  ١٠.١٠٠

  ضن الفئات التالیة :  من التھدیدات

  المصالح  أونتیجة المصالح المالیة تھدیدات المصلحة الشخصیة، التي یمكن أن تحدث   )  (أ 

  أو المقربین ؛*األخرى للمحاسب المھني أو أحد أفراد العائلة المباشرین   

  تھدیدات المراجعة الذاتیة، التي یمكن أن تحدث عندما یكون ھناك حكم سابق بحاجة   )  (ب

  إلى إعادة تقییم من اقبل المحاسب المسؤول عن ذلك الحكم ؛  

  تھدیدات التأیید، التي یمكن أن تحدث عندما یقوم المحاسب المھني بالترویج لموقف أو   )  (ج

  رأي إلى درجة أنھ یمكن تقویض الموضوعیة الالحقة ؛  

ً تجاه تھدیدات التآلف، التي یمكن أن تحدث حینما یصبح المحاسب المھني أك  )  (د   ثر تعاطفا

  مصالح اآلخرین بسبب عالقة وثیقة ؛  

  تھدیدات المضایقة، التي یمكن أن عندما یمنع المحاسب المھني من العمل بموضوعیة   )  (ھـ

  بسبب تھدیدات فعلیة أو متوقعة .  

دم  ن أن الجزءان (ب) و (جیق ي یمك ى الظروف الت ة عل والي أمثل ى الت ذه القواعد، عل ن ھ ) م

اتخلق ھذه ا ام وقطاع األعم د لفئات من التھدیدات للمحاسبین المھنیین في القطاع الع د یج ل. وق

ة لظروفھم  ً اإلرشادات الواردة في الجزء (ج) مالئم المحاسبون المھنیون في القطاع العام أیضا

   . المحددة

ى مستوى مق  ١١.١٠٠ دات إل ن التھدی ل أو تقلص م ول ضمن تقع اإلجراءات الوقائیة التي یمكن أن تزی ب

  فئتین واسعتین : 

  اإلجراءات الوقائیة التي تنشأ نتیجة المھنة أو التشریعات أو األنظمة ؛  (أ)   

  اإلجراءات الوقائیة في بیئة العمل .  (ب)  



 ٦

ال    ١٢.١٠٠ ى سبیل المث ة عل تتضمن اإلجراءات الوقائیة التي تنشأ نتیجة المھنة أو التشریعات أو األنظم

  :ال الحصر ما یلي 

 الخبرة لدخول المھنة .لبات التعلیم والتدریب ومتط  

  . متطلبات التطویر المھني المستمر  

  . أنظمة حوكمة الشركات  

 . المعاییر المھنیة  

 ءات المراقبة والتأدیب أو التنظیمیة .إجرا  

  ات وائم أو البالغ اریر أو الق ً للتق ا ول قانون ث مخ رف ثال ل ط ن قب ة م ة الخارجی       المراجع

  مات التي یعدھا المحاسب المھني .المعلوأو 

ة العمل    ١٣.١٠٠ ي بیئ ة ف والي، اإلجراءات الوقائی ى الت ذه القواعد، عل ن ھ یبحث الجزءان (ب)و(ج) م

  بالنسبة للمحاسبین المھنیین في القطاع العام أو قطاع األعمال . 

ذه قد تزید بعض اإلجراءات الوقائیة من احتمالیة تحدید أو منع السلوك    ١٤.١٠٠ غیر األخالقي.وتشمل ھ

ن  ا أو م ة المحاسبة أو تشریعاتھا أو أنظمتھ أ نتیجة مھن ن أن تنش ي یمك ة الت اإلجراءات الوقائی

  قبل رب العمل على سبیل المثال ال الحصر ما یلي : 

  ة ة أو جھ ل أو المھن ل رب العم ن قب دار م ً ت دا ا جی ن عنھ ة ومعل كاوي فعال ة ش أنظم

ى السلوك تنظیمیة،األمر الذي یمكن ا اه إل ت االنتب ن لف لزمالء وأصحاب العمل والجمھور م

 غیر المھني أو غیر األخالقي .

 . واجب مذكور صراحة بالتبلیغ عن خروقات المتطلبات األخالقیة 

ً على الظروف. وعند ممارسة  ١٥.١٠٠   ستختلف طبیعة اإلجراءات الوقائیة التي سیتم تطبیقھا اعتمادا

ل على المحاالحكم المھني، ینبغي  ث عاق ره طرف ثال د یعتب ا ق سب المھني أن یأخذ بالحسبان م

راءات  د واإلج ة التھدی ك أھمی ي ذل ا ف لة، بم ات ذات الص ع المعلوم ة بجمی ھ معرف ع، لدی ومطل

  الوقائیة المطبقة، بأنھ أمر غیر معقول .

  حل النزاع األخالقي 
  سب المھني حل النزاع في تطبیق بالمبادئ األساسیة، قد یطلب من المحااإللتزام عند تقییم    ١٦.١٠٠

  المبادئ األساسیة .    

ور  ١٧.١٠٠ ار األم ي االعتب ي ف ب المھن ذ المحاس ب أن یأخ زاع، یج ل الن میة لح ة رس دء بعملی د الب عن

 ما بشكل فردي أو مع أمور أخرى، كجزء من عملیة الحل : إ، ةالتالی

  الحقائق ذات الصلة؛   ) أ(

 القضایا األخالقیة المعنیة؛   ) ب(

  یة المتعلقة بالمسألة قید الدراسة ؛المبادئ األساس  ) ج(



 ٧

  اإلجراءات الداخلیة المقبولة ؛   ) د(

  إجراءات العمل البدیلة ؛  (ھـ)

وبعد أخذ ھذه األمور في االعتبار ینبغي أن یحدد المحاسب المھني إجراء العمل المناسب       

ي أن یعمل عل ى المحاسب المھن ا یجب عل ددة. كم ادئ األساسیة المح ق والمب ذي یتف یم ال ى تقی

ع  ي أن یتشاور م ى المحاسب المھن ت المسالة دون حل، فعل ن. وإذا بقی عواقب كل إجراء ممك

  أو رب العمل للمساعدة في الحصول على حل .  الشركة*أشخاص مناسبین آخرین ضمن 

  ھا، یتعین على المحاسب المھني أنعندما تنطوي المسألة على نزاع مع المؤسسة أو داخل ١٨.١٠٠

  المكلفون بتنفیذ مبادئ حوكمة المؤسسة، مثل مجلس اإلدارة أو لجنة ئك أول استشارةیدرس 

  التدقیق 

  ربما یكون من مصلحة المحاسب المھني أن یقوم بتوثیق جوھر القضیة وتفاصیل أي مناقشات  ١٩.١٠٠

  تعقد أو قرارات تتخذ بخصوص تلك القضیة .

  الحصول على نصیحة إذا كان من غیر الممكن حل نزاع ھام، قد یرغب المحاسب المھني في  ٢٠.١٠٠

ى اإلرشادات  ذلك عل انونیین ویحصل ب ة أو المستشارین الق مھنیة من الجھة المھنیة ذات العالق

ي  ب المھن ھ المحاس د یواج ال، ق بیل المث ى س ریة. عل اك الس ة دون انتھ ایا األخالقی ول القض ح

رام عملیة احتیال ما، والتي قد یؤدي التبلیغ عنھا إلى انتھاك مسؤولیة المحاسب  ي احت ي ف المھن

ة  ى استشارة قانونی درس الحصول عل ا إذا السریة. ویجب على المحاسب المھني أن ی د م لتحدی

  التبلیغ .تقتضي یوجد متطلبات 

 إذا بقي الصراع دون حل بعد استنفاذ جمیع اإلمكانیات ذات الصلة، ینبغي أن یرفض المحاسب  ٢١.١٠٠

ً بالمسألة التي ي  المھني، حیث أمكن، بقاءه مرتبطا ي، ف دد المحاسب المھن تخلق النزاع، وقد یح

ن  حب م ب أن ینس ن المناس ھ م روف أن ذه الظ ل ھ ة*مث ق العملی ددة، أو أن  فری ة مح أو مھم

  یستقیل من العملیة أو الشركة أو المؤسسة التي یعمل بھا .
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   ١١٠القسم 
  النزاھة 
  بأن یتصفوا باالستقامة واألمانة في  یفرض مبدأ النزاھة التزاما على كافة المحاسبین المھنیین ١.١١٠

  عالقاتھم المھنیة والتجاریة. وتعني النزاھة ضمنا التعامل العادل والصادق .

  للمحاسب المھني عالقة مع التقاریر أو القوائم أو البالغات أو المعلومات یجب أال یكون  ٢.١١٠

  األخرى حیث یعتقد أن ھذه المعلومات :

  للة بشكل كبیر؛ تحتوي على عبارات خاطئة أو مض    ) أ(

 تحتوي على عبارات أو معلومات مقدمة بطریقة غیر مسئولة ؛  ) ب(

ً   ) ج(  تحذف أو تخفي المعلومات التي یطلب شملھا حیث یكون ھذا الحذف أو اإلخفاء مضلال

ً للفقرة  ٣.١١٠ ً فیما یخص مسألة واردة  ٢.١١٠ال یعتبر المحاسب المھني مخالفا ً معدال   إذا قدم تقریرا

  . ٢.١١٠في الفقرة 

   ١٢٠لقسم ا
  الموضوعیة 

ً على جمیع المحاسبین المھنیین بأن ال یتھاونوا في حكمھم  ١.١٢٠  یفرض مبدأ الموضوعیة التزاما

  المھني أو التجاري بسبب التحیز أو تضارب المصالح أو التأثیر غیر المفرط لآلخرین .

  یمكن أن یتعرض المحاسب المھني لحاالت قد تضعف من موضوعیتھ. ومن غیر الممكن  ٢.١٢٠

م  ى الحك رط عل كل مف ؤثر بش ي ت ات الت ب العالق ي تجن ذا ینبغ االت. ل ك الح ف تل د ووص تحدی

  المھني للمحاسب المھني .
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   ١٣٠القسم 
  الكفاءة المھنیة والعنایة الالزمة 

  یفرض مبدأ الكفاءة المھنیة والعنایة الالزمة االلتزامات التالیة على المحاسبین المھنیین : ١.١٣٠

  المحافظة على المعرفة والمھارات المھنیة بالمستوى المطلوب لضمان حصول العمالء   ) أ(

  أو أصحاب العمل على الخدمة المھنیة الكفؤة ؛

ً للمعاییر الفنیة والمھنیة المعمول بھا عند تقدیم   ) ب(   تأدیة المھام بكل اجتھاد وعنایة وفقا

  تقدیم الخدمات المھنیة .

 ة ممارسة الحكم الصائب في تطبیق المعرفة والمھارات المھنیة تتطلب الخدمات المھنیة الكفؤ ٢.١٣٠

  في أداء تلك الخدمة. ویمكن تقسیم الكفاءة المھنیة إلى مرحلتین منفصلتین :

  الحصول على الكفاءة المھنیة؛   ) أ(

 المحافظة على الكفاءة المھنیة ؛  ) ب(

ً للتطورات  ٣.١٣٠ ً وتفھما ◌ً ً مستمرا   المھنیة والتجاریة الفنیة تتطلب المحافظة على الكفاءة المھنیة وعیا

ن الصلة. ویؤدي ا ي م ن المحاسب المھن ي تمك درات الت ى تطویر الق ي المستمر إل لتطور المھن

  أداء مھامھ بكفاءة في البیئات المھنیة والمحافظة علیھا .

ً لمتطلبات مھمة ما بعنایة وشمولیة وفي الوقت  ٤.١٣٠   یشمل الكد واالجتھاد مسؤولیة التصرف وفقا

  المناسب . 

 ینبغي أن یتخذ المحاسب المھني خطوات لضمان أن یكون لدى أولئك الذین یعملون تحت  ٥.١٣٠

  سلطتھ بصفة مھنیة التدریب واإلشراف المناسب.

ً. یجب أن یطلع المحاسب المھني العمالء أو أصحاب العمل أو  ٦.١٣٠   وحیثما یكون مناسبا



 ١٠

ي ال ادي سوء المستخدمین اآلخرین للخدمات المھنیة على القیود المتأصلة ف ن أجل تف خدمات م

  تفسیر إبداء الرأي على أنھ لحقیقة ما .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ١٤٠القسم 
  السریة 

ً على المحاسبین المھنیین لالمتناع عن : ١.١٤٠  یفرض مبدأ السریة التزاما

ا   (أ)  تم الحصول علیھ ي ی ل والت ارج الشركة أو رب العم ات سریة خ ن معلوم ف ع الكش

اك حق نتیجة للعالقات المھنیة أو الت ان ھن جاریة دون تفویض محدد وصحیح، إال إذا ك

  أو واجب قانوني أو مھني بالكشف عنھا ؛

ة   (ب) ة والتجاری ات المھنی ا نتیجة العالق استعمال المعلومات السریة التي یتم الحصول علیھ

  لمصلحتھم الشخصیة أو مصلحة أطراف ثالثة .

ً  ینبغي أن یحافظ المحاسب المھني على السریة   ٢.١٤٠   حتى في بیئة اجتماعیة. كما یجب أن یكون یقظا

ً في ظروف الشركة الطویلة مع شریك تجاري أو أحد        إلمكانیة الكشف غیر المقصود، وتحدیدا

  أو المقربین .ئلة المباشرین* العاأفراد     

ً على سریة المعلومات التي یفصح عنھا عمیل أو ٣.١٤٠  یجب أن یحافظ المحاسب المھني أیضا

  محتمل.صاحب عمل 

ً الحاجة للمحافظ ٤.١٤٠   على سریة المعلومات ضمن الشركة  ةینبغي أن یدرس المحاسب المھني أیضا

  أو رب العمل .

  ینبغي أن یتخذ المحاسب المھني جمیع الخطوات المعقولة لضمان أن یحترم الموظفون  ٥.١٤٠

ب  اعدة واج یحة والمس ى النص نھم عل ول م تم الحص ذین ی خاص ال یطرتھ واألش عون لس الخاض

  محاسب المھني في المحافظة على السریة .ال



 ١١

  بمبدأ السریة حتى بعد انتھاء العالقات بین المحاسب المھني والعمیل أو لإللتزام تستمر الحاجة  ٦.١٤٠

ون  د، یك ل جدی ى عمی ل عل ھ أو یحص ي وظیفت ب المھن ر المحاس دما یغی ل. وعن احب العم ص

 ً وال ي مخ ب المھن ھ ینالمحاس ابقة. لكن رة الس تخدام الخب ي أن ال الس ب المھن ى المحاس ي عل بغ

ة أو  ة مھنی یستعمل أو یفصح عن أیة معلومات سریة تم الحصول علیھا أو استالمھا نتیجة عالق

  تجاریة .

  فیما یلي الظروف التي یطلب فیھا أو قد یطلب فیھا المحاسبین المھنیین اإلفصاح عن ٧.١٤٠

 : ً   المعلومات السریة أو عندما یكون ذلك اإلفصاح مناسبا

ً بھ من قبل العمیل أو صاحب العمل ؛بیسمح     (أ)   اإلفصاح بقوة القانون ویكون مفوضا

  بقوة القانون على سبیل المثال : مطلوبٌ  اإلفصاح  (ب) 

  إعداد الوثائق أو تقدیم أدلة أخرى في سیاق اإلجراءات القانونیة ؛  )١(

  ؛اإلفصاح للسلطات العامة المختصة عن تعدیات القانون التي تظھر   )٢(

ً بقوة القانون:  (د)   ھناك واجب أو حق مھني باإلفصاح عندما ال یكون ذلك ممنوعا

  بمراجعة الجودة لھیئة عضو أو ھیئة مھنیة ؛لإللتزام   )١(

  لإلستجابة الستفسار أو تحقیق من قبل ھیئة عضو أو ھیئة تنظیمیة ؛  )٢(

  نیة ؛حمایة المصالح المھنیة للمحاسب المھني في اإلجراءات القانو  )٣(

 بالمعاییر الفنیة والمتطلبات األخالقیة .لإللتزام   )٤(

  عند تحدید ما إذا ینبغي اإلفصاح عن المعلومات السریة، یجب أن یأخذ المحاسبون المھنیون    ٨.١٤٠

  النقاط التالیة في االعتبار :    

ا األطراف الثا  (أ) ا فیھ ع األطراف، بم ن أن تتضرر مصالح جمی ة ما إذا كان من الممك لث

ن  اح ع ى اإلفص ل عل احب العم ل أو ص ق العمی الحھا، إذا واف أثر مص د تت ي ق الت

  المعلومات من قبل المحاسب المھني .

دما   (ب)  ن، عن د الممك ى الح ة إل ة ومثبت لة معلوم ات ذات الص ع المعلوم ت جمی ا إذا كان م

دة ر مؤك ائج غی ھ ینطوي الحال على حقائق غیر ثابتة أو معلومات غیر كاملة أو نت ، فإن

  ینبغي استخدام الحكم في تحدید نوع اإلفصاح الواجب إجرائھ ؛

وا عل’ نوع البالغات المتوقعة التي توجھ  (ج) ىإلیھا یجب على المحاسبین المھنیین أن یكون

  التي توجھ إلیھم البالغات ھم المستقبلون المناسبون . فقناعة بان األطرا     
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  ١٥٠القسم 
  ي السلوك المھن

  یفرض مبدأ السلوك المھني التزاما على المحاسبین المھنیین للتقید بالقوانین واألنظمة ذات  ١.١٥٠

ي ال الت ا طرف  الصلة وتجنب أي عمل قد یسيء إلى سمعة المھنة. وھذا یتضمن األعم یعتبرھ

ى  لبي عل كل س ؤثر بش ا ت لة، أنھ ات ذات الص ع المعلوم ة بجمی ھ معرف ع. لدی ل ومطل ث عاق ثال

  لجیدة للمھنة السمعة ا

  عند تسویق وترویج أنفسھم وأعمالھم ینبغي أن ال یسيء المحاسبون المھنیون إلى سمعة المھنة  ٢.١٥٠

  بل یجب أن یكونوا أمناء وصادقین. وینبغي أن ال یقدموا بما یلي :

ي   (أ)  ؤھالت الت دیمھا، أو الم نھم تق ي یمك دمات الت ول الخ ا ح الغ فیھ اءات مب داء ادع إب

  لخبرات التي اكتسبوھا ؛یملكونھا، أو ا

  إبداء إشارات مسیئة أو مقارنات غیر مؤكدة مع أعمال اآلخرین .  (ب)
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  الجزء (ب) المحاسبون المھنیون في القطاع العام 

  .............................................................................................المقدمة    ٢٠٠القسم 

  .....................................................................................التعیین المھني    ٢١٠القسم 

  .................................................................................تضارب المصالح    ٢٢٠القسم 

  ....................................................................................... اآلراء الثانیة   ٢٣٠القسم 

  ...........................................................األتعاب واألنواع األخرى من األجور    ٢٤٠القسم 

  ...........................................................................تسویق الخدمات المھنیة    ٢٥٠القسم 

  ....................................................................................الھدایا والضیافة    ٢٦٠القسم 

  ......................................................................الوصایة على أصول العمالء    ٢٧٠القسم 

  .......................................................................كافة الخدمات  –الموضوعیة    ٢٨٠القسم 

  ......................................................................عملیات التأكید  –اإلستقاللیة    ٢٩٠القسم 
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   ٢٠٠لقسم ا
  المقدمة 
  یوضح ھذا الجزء من قواعد السلوك األخالقي الكیفیة التي ینبغي بھا تطبیق إطار المفاھیم  ١.٢٠٠

ن  ام. وال یقصد م ي القطاع الع ین ف ل المحاسبین المھنی ن قب المنصوص علیھا في الجزء (أ) م

ة ش ا قائم ا ال ینبغي أن تفسر، بأنھ ة أن تكون، كم ي األقسام التالی ة ف ي األمثل املة للظروف الت

دات  ق تھدی د تخل ي ق ام، والت اع الع ي القط ي ف ب المھن ا المحاس زام یواجھھ ل لإللت ادئ، ب بالمب

  ینبغي تطبیق اإلطار على الظروف المحددة التي یتم مواجھتھا.

 یجب أال یشارك المحاسب المھني في القطاع العام في أي عمل أو مھنة أو نشاط یضعف أو قد ٢.٢٠٠

ة ال ن نزاھ عف م دیم یض ع تق ذلك م ة ل ارض نتیج دة ویتع معتھا الجی وعیتھا أو س ة أو موض مھن

  الخدمات المھنیة .

  التھدیدات واإلجراءات الوقائیة 

  بالمبادئ األساسیة بسبب مجموعة واسعة من الظروف.وتقع العدید من اإللتزام یمكن أن یتھدد  ٣.٢٠٠

  التھدیدات ضمن الفئات التالیة :

  المصلحة الشخصیة ؛  ) أ(

 لذاتیة ؛ المراجعة ا  ) ب(

  التأیید ؛  ) ج(

  التآلف ؛  ) د(

  المضایقة ؛  (ھـ)

  ویناقش الجزء (أ) من ھذه القواعد ھذه التھدیدات بمزید من التفصیل .    



 ١٥

  وقد تختلف طبیعة وأھمیة التھدیدات باالعتماد على ما إذا كانت تنشأ فیما یتعلق بتقدیم الخدمات     

  یق البیانات غیر المادیة أو عمیل ال تدقعمیل تأكید* أو عمیل تدقیق البیانات المالیة* إلى 

  التأكید . ةیطلب خدم

  تشمل األمثلة على الظروف التي قد تخلق تھدیدات المصلحة الشخصیة على المحاسب المھني  ٤.٢٠٠

  في القطاع العام على سبیل المثال ال الحصر ما یلي :

 * لدى العمیل أو االحتفاظ بمصلحة مالیة بشكل مشترك مع عمیل  مصلحة مالیة. 

 . اعتماد غیر مناسب على األتعاب اإلجمالیة من عمیل ما 

 عمیل ما . عوجود عالقة تجاریة وطیدة م 

 . القلق حول إمكانیة فقدان عمیل ما 

 . التوظیف المحتمل لدى عمیل ما 

  * بعملیة تأكید *المتعلقة التكالیف المشروطة. 

  أو مسؤولیھ ئھ أو أي من مدراقرض إلى أو من عمیل تأكید 

  ل األمثلة على الظروف التي قد تخلق تھدیدات المراجعة الذاتیة، على سبیل المثال ال تشم ٥.٢٠٠

  الحصر ما یلي :

 . إكتشاف خطأ ھام من خالل إعادة تقییم عمل المحاسب المھني في القطاع العام 

 . إعداد تقریر بتشغیل األنظمة المالیة بعد المشاركة في تصمیمھا أو تنفیذھا 

 صلیة المستخدمة لوضع السجالت موضوع العملیة .إعداد البیانات األ 

  فریق التأكید*أن یكون عضو  ،ً ً* أو أنھ قد أصبح مؤخرا  لدى ذلك العمیلمدیراً أو مسؤوال

  ي ل ف ل العمی ن قب ً، م ؤخرا ھ م م توظیف د ت ھ ق د*، أو أن ق التأكی و فری ف عض أن یتم توظی

 .منصب ما لممارسة تأثیر مباشر وھام على موضوع العملیة 

 . أداء الخدمة للعمیل تؤثر بشكل مباشر على موضوع عملیة التأكید 

  تشمل األمثلة على الظروف التي قد تخلق تھدیدات التأیید على سبیل المثال ال الحصر ما یلي : ٦.٢٠٠

 ات منشأة مدرجة* سھم في ترویج األ دقیق بیان ل ت ارة عن عمی ك المنشأة عب عندما تكون تل

 .مالیة 

 ة عن عمیل تأكید في دعاوى المقاضاة أو النزاعات مع أطراف ثالثة .العمل كمحام بالنیاب 

  تشمل األمثلة على الظروف التي قد تخلق تھدیدات التآلف على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: ٧.٢٠٠

 . عضو فریق العملیات ذو عالقة عائلیة قریبة أو مباشرة مع مدیر أو مسؤول لدى العمیل 

 ة ة ذو عالق ق العملی ل یشغل  عضو من فری دى العمی ع موظف ل ة أو مباشرة م ة قریب عائلی

 منصب یخولھ بممارسة تأثیر ھام ومباشر على موضوع العملیة .



 ١٦

  دیر أو مسؤول ة م ي وظیف دى الشركة ف ي منصب شریك سابق ل ل أو موظف ف دى العمی ل

 یخولھ ببذل تأثیر مباشر وھام على موضوع العملیة .

 ة بشكل قبول الھدایا أو المعاملة التفضیلی ة لیست ذات أھمی ن القیم م تك ا ل ا، م ة من عمیل م

 واضح .

 . عالقة ارتباط طویلة األمد للموظفین الرئیسین مع عمیل التأكید 

  تشمل األمثلة على الظروف التي قد تخلق تھدیدات المضایقة على سبیل المثال ال الحصر ما  ٨.٢٠٠

  یلي : 

 لعمیل معینفیما یتعلق بعملیة ما  بالطرد أو االستبدال دتھدی . 

 . التھدید بالمقاضاة 

 . الضغط لتخفیف نطاق العمل المنجز بھدف تخفیض األتعاب 

ً المحاسب المھني في القطاع العام أن بعض الظروف المحددة تؤدي إلى نشوء  ٩.٢٠٠   قد یجد أیضا

تثنائیة  دات اس زام تھدی ذه لإللت نیف ھ ن تص یة. وال یمك ادئ األساس ن المب ر م د أو أكث بواح

ى المحاسب  التھدیدات ة، یتوجب عل ة أو التجاری ات المھنی ي العالق االستثنائیة بشكل واضح وف

ً تجاه ھذه الظروف والتھدیدات . ً یقظا   المھني في القطاع العام أن یكون دائما

  تقع اإلجراءات الوقائیة التي یمكن أن تقضي على التھدیدات أو تقلصھا إلى مستوى مقبول ١٠.٢٠٠

  ضمن فئتین واسعتین :

  ؛ات الوقائیة التي تنشأ نتیجة المھنة أو التشریعات أو األنظمة اإلجراء  ) أ(

 اإلجراءات الوقائیة في بیئة العمل .  ) ب(

رة  ي  ١٢.١٠٠وتصف الفق ة الت ى اإلجراءات الوقائی ة عل د أمثل ذه القواع ن ھ ن الجزء (أ) م م

  تنشأ نتیجة المھنة أو التشریعات أو األنظمة .

  في بیئة العمل مع اختالف الظروف. وتشمل  وتختلف اإلجراءات الوقائیة ذات الصلة ١١.٢٠٠

ة  ى نطاق الشركة واإلجراءات الوقائی اإلجراءات الوقائیة في بیئة العمل اإلجراءات الوقائیة عل

د  م لتحدی ارس الحك ام أن یم اع الع ي القط ي ف ب المھن ى المحاس ب عل ة.إذ یج ة بالعملی الخاص

ي  الطریقة األفضل للتعامل مع تھدید معین. وفي ممارسة ى المحاسب المھن ھذا الحكم ینبغي عل

ع  ة بجمی ھ معرف ع، لدی ل ومطل ث عاق ره طرف ثال في القطاع العام أن یأخذ بالحسبان ما قد یعتب

ر  ھ أم ة، بأن ة المطبق راءات الوقائی د واإلج ة التھدی ك أھمی ي ذل ا ف لة، بم ات ذات الص المعلوم

  ید وطبیعة العملیة وھیكلیة الشركة .مقبول. ویتأثر ھذا األمر بمسائل معینة مثل أھمیة التھد

  قد تشمل اإلجراءات الوقائیة على نطاق الشركة في بیئة العمل األمور التالیة : ١٢.٢٠٠

  بالمبادئ األساسیة .اإللتزام قیادة الشركة التي تركز على أھمیة 
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  ي المصلحة ا یصب ف د بم ق التأكی أن یتصرف أعضاء فری ً ب قیادة الشركة التي توجد توقعا

 .العامة 

 . سیاسات وإجراءات لتنفیذ ومراقبة جودة العملیات 

  دات د تھدی ص تحدی ا یخ ة فیم زام سیاسات موثق ذه اإللت ة ھ یم أھمی یة، وتقی ادئ األساس بالمب

تثناء  التھدیدات وتحدید اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا للقضاء على التھدیدات أو تقلیصھا، باس

 قبول .التھدیدات غیر الھامة بوضوح، إلى مستوى م

  د، سیاسات ات التأكی د  استقاللیة*بالنسبة للشركات التي تقوم بعملی ا یخص تحدی ة فیم موثق

ا  ة وتطبیقھ راءات الوقائی یم اإلج دات وتقی ذه التھدی ة ھ یم أھمی تقاللیة، وتقی دات االس تھدی

توى  ى مس ة بوضوح إل ر الھام دات غی تثناء التھدی دات أو تقلیصھا، باس ى التھدی للقضاء عل

  . مقبول

  بالمبادئ األساسیة .اإللتزام سیاسات وإجراءات داخلیة موثقة تتطلب 

  رق ین الشركة أو أعضاء ف ات ب د المصالح أو العالق ن تحدی سیاسات وإجراءات ستمكن م

 العملیات والعمالء .

 ة، و اد إسیاسات وإجراءات لمراقب زم األمر، إدارة االعتم ن ن ل رادات المستلمة م ى اإلی عل

 عمیل واحد .

 ر ا وفیر خدمات غی اریر منفصلة لت ستخدام شركاء مختلفین وفرق عملیات بخطوط إعداد تق

 متعلقة بالتأكید لعمیل التأكید ؟

  أثیر بشكل ن الت ة م ق العملی ن أعضاء فری ذین لیسوا م راد ال ع األف سیاسات وإجراءات لمن

 غیر مناسب على نتیجة العملیة .

 ا، إبالغ سیاسات وإجراءات الشركة في الوقت ا رات تطرأ علیھ ك أي تغی لمناسب بما في ذل

ات  ذه السیاس ى ھ یم المناسب عل دریب والتعل ین، والت وظفین المھنی ع الشركاء والم ى جمی إل

 واإلجراءات .

  ة ام مراقب ة األداء المرضي للنظ ن مراقب ً ع ون مسؤوال ا لیك ن اإلدارة العلی و م د عض تحدی

 الجودة في الشركة.

 ركاء وال ورة للش دیم المش آت ذات تق د والمنش الء التأكی ك عم دى أولئ ین ل وظفین المھنی م

 العالقة الذین یجب أن یكونوا مستقلین عنھم .

  بالسیاسات واإلجراءات .اإللتزام آلیة انضباط لتعزیز 

  ى ألة إل ة مس ال أی ن إیص وظفین م ین الم جیع وتمك ورة لتش راءات منش ات وإج سیاس

 بالمبادئ األساسیة التي تھمھم .ام اإللتزالمستویات العلیا في الشركة تتعلق ب
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  تشمل اإلجراءات الوقائیة الخاصة بالعملیة في بیئة العمل ما یلي : ١٣.٢٠٠

 . إشراك محاسب مھني إضافي لمراجعة العمل المنجز أو تقدیم االستشارة حیثما یلزم 

  التشاور مع طرف ثالث مستقل، مثل لجنة مدارء مستقلین أو ھیئة تنظیمیة مھنیة أو 

  خر محاسب أ

 . بحث القضایا األخالقیة مع أولئك المكلفون بتنفیذ مبادئ حوكمة العمیل 

  دار ة ومق ة الخدمات المقدم ل عن طبیع ة العمی ادئ حوكم ذ مب ین بتنفی الكشف ألولئك المكلف

 لة .الرسوم المحمَّ 

 .إشراك شركة أخرى النجاز أو إعادة إنجاز جزء من العملیة 

 یسي تناوب موظفي الفریق التأكید الرئ 

ً ع ١٤.٢٠٠ ً على  لىواعتمادا ً أیضا   طبیعة العملیة قد یكون المحاسب المھني في القطاع العام قادرا

ط االعتماد  على اإلجراءات الوقائیة التي قام العمیل بتنفیذھا. إال أنھ من غیر الممكن االعتماد فق

  على تلك اإلجراءات الوقائیة لتقلیص التھدیدات إلى مستوى مقبول .

  جراءات الوقائیة ضمن أنظمة وإجراءات العمیل ما یلي :قد تشمل اإل ١٥.٢٠٠

  ق ادق أو یواف ة، یص ة معین از عملی ام النج اع الع ي القط ا ف ركة م ل ش ین العمی دما یع عن

ً من غیر اإلدارة على التعیین .  أشخاصا

 . أن یكون لدى العمیل موظفین أكفاء من ذوي الخبرة واألقدمیة التخاذ القرارات اإلداریة 

  ذ ر أن ینف ات غی ال العملی ي إیك ارات الموضوعیة ف ة تضمن االختی ل إجراءات داخلی العمی

 المتعلقة بالتأكید .

  ب راف المناس وفر اإلش ركات ی ن أداء الش اص یحس ل خ ل ھیك دى العمی ون ل أن یك

 واالتصاالت بخصوص خدمات الشركة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٢١٠القسم 
  التعیین المھني 

  قبول العمیل 
  ل عالقة عمیل جدید، یجب على المحاسب المھني في القطاع العام أن یدرس ما إذاقبل قبو ١.٢١٠

دات  ق أي تھدی ول یخل ذا القب ان ھ زام ك دات لإللت أ التھدی ن أن تنش یة. ویمك ادئ األساس بالمب

ا مرتبطة  ال نتیجة قضایا مشكوك فیھ ى سبیل المث ي، عل المحتملة على النزاھة والسلوك المھن

  .و إدارتھ وأنشطتھ ) بالعمیل ( مالكیھ 

  بالمبادئ األساسیة، تورط العمیل اإللتزام وتشمل قضایا العمالء التي إن علمت، یمكن أن تھدد  ٢.٢١٠

اریر  داد التق ات إع ة أو ممارس دم األمان وال) أو ع یل األم ل غس ة (مث ر قانونی اطات غی ي نش ف

  المالیة المشكوك فیھا .

  یتضح أن التھدیدات المحددة غیر ھامة، فإنھ یجب ینبغي تقییم أھمیة أیة تھدیدات. وفي حال لم  ٣.٢١٠

  دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا كما یلزم من أجل إلغائھا أو تقلیصھا إلى مستوى مقبول . 

  قد تشمل اإلجراءات الوقائیة  المناسبة للحصول على المعرفة وفھم العمیل ومالكیھ ومدرائھ ٤.٢١٠

ھ وأنشطتھ الت ة، أو ضمان وأولئك المسؤولین عن إدارت زام جاری ل بتحسین ممارسات إلت العمی

  حسن أداء الشركات أو أنظمة الرقابة الداخلیة .

  عندما ال یكون من الممكن تقلیص التھدیدات إلى مستوى مقبول، فإنھ یتعین على المحاسب  ٥.٢١٠

  المھني في القطاع العام أن یمتنع عن الدخول في العالقة مع العمیل .

  لقبول بشكل دوري فیما یخص عملیات العمیل المتكررة .ینبغي مراجعة قرارات ا ٦.٢١٠

  قبول العملیة 
  الخدمات فقط التي یكون  لكفي القطاع العام على توفیر تیجب أن یوافق المحاسب المھني  ٧.٢١٠



 ٢٠

ي  ي ف ب المھن درس المحاس ي أن ی ل، ینبغ ددة للعمی ة مح ل عملی ل أن یقب ا، وقب ؤھال ألدائھ م

ال لإللتزام یخلق أي تھدیدات القطاع العام ما إذا كان القبول  ى سبیل المث بالمبادئ األساسیة. عل

ل  ق العم ن فری م یك ة إذا ل ة الالزم ة والعنای اءة المھنی ى الكف د المصلحة الشخصیة عل ینشأ تھدی

  یتمتع، أو ال یمكنھ اكتساب، الكفاءات الالزمة بشكل صحیح .

  التھدیدات المحددة، وإذا لم یتضح  ینبغي على المحاسب المھني في القطاع العام أن یقیم أھمیة ٨.٢١٠

ول، لھ أنھا غیر ھامة  ى مستوى مقب فإنھ یجب تطبیق اإلجراءات الوقائیة إللغائھا أو تقلیصھا إل

  ویمكن أن تشمل ھذه اإلجراءات الوقائیة ما یلي :

  ة ددة للعملی ات المح ھ، والمتطلب د عملیات ل، وتعقی ال العمی اكتساب فھم مناسب لطبیعة أعم

 وطبیعة ونطاق العمل الواجب إنجازه . وھدفھا،

 . الحصول على المعرفة حول الصناعات أو المواضیع ذات الصلة 

  داد ات إع ة أو متطلب ات التنظیمی ص المتطلب ا یخ رة فیم ى الخب ول عل تالك أو الحص ام

 التقاریر ذات الصلة .

 . تعیین عدد كاف من الموظفین ذوي الكفاءات الالزمة 

 تى لزم األمر .االستعانة بالخبراء م 

 . االتفاق على إطار زمني واقعي إلداء العملیة 

  ول اإللتزام تم قب ھ ی ول بأن د معق وفیر تأكی بسیاسات وإجراءات مراقبة الجودة المصممة لت

 . بكفاءة عملیات محددة فقط عندما یكون من الممكن إنجازھا

  أو عمل خبیر معین، عندما ینوي المحاسب المھني في القطاع العام االعتماد على مشورة  ٩.٢١٠

ي القطاع  ي ف ى المحاسب المھن ا یجب عل ً. كم ررا اد مب ینبغي علیھ تقییم ما إذا كان ذلك االعتم

اییر  وفرة والمع وارد المت رة والم معة والخب ل الس ة مث ل معین ار عوام ي االعتب ذ ف ام أن یأخ الع

ن  ات م ذه المعلوم ى ھ ن الحصول عل ا. ویمك ة المعمول بھ ع المھنیة واألخالقی ة مسبقة م عالق

  الخبیر أو استشارة اآلخرین .

  التغیرات في التعیین المھني 

  یجب أن یحدد المحاسب المھني في القطاع العام الذي یطلب منھ أن یحل محاسب مھني آخر  ١٠.٢١٠

ي  ي آخر ف ً محاسب مھن ا ا حالی في القطاع العام، أو من ینظر في تقدیم عرض لعملیة یحتفظ بھ

ا إذا ك ام، م اع الع ل القط ة مث ول العملی ن قب ھ م ك، تمنع ر ذل ة أو غی باب مھنی اك أس ت ھن ان

اءة اإللتزام الظروف التي تھدد  د للكف اك تھدی د یكون ھن بالمبادئ األساسیة، على سبیل المثال، ق

ع  ة جمی ل معرف ة قب ام العملی اع الع ي القط ي ف ل المحاسب المھن ة إذا قب ة الالزم ة والعنای المھنی

  الحقائق ذات العالقة .

ً مع  ١١.٢١٠ ً مباشرا   ینبغي تقییم أھمیة التھدیدات. وباالعتماد على طبیعة العمل، قد یتطلب ھذا اتصاال



 ٢١

الي* ب الح ب  المحاس تمكن المحاس ث ی رح بحی ر المقت روف وراء التغی ائق والظ د الحق لتحدی

ال ق ى سبیل المث ة. عل ل العملی د المھني في القطاع العام أن یقرر ما إذا كان من المناسب أن یقب

ات  ى اختالف د تشیر إل ام. وق ال تعكس األسباب الظاھرة وراء التغیر في التعیین الحقائق بشكل ت

  مع المحاسب الحالي والتي ربما تؤثر على القرار المتعلق بقبول التعیین .

  یلتزم المحاسب الحالي بالسریة. وإن الحد الذي یمكن فیھ للمحاسب المھني في القطاع العام  ١٢.٢١٠

ى   یناقش شؤون العمیل مع محاسب وینبغي لھ أن  ة وعل ة العملی ى طبیع د عل رح یعتم مقت

  األمور التالیة: 

  ما إذا تم الحصول على إذن العمیل للقیام بذلك ؛   ) أ(

ب   ) ب( ف بحس د تختل ي ق اح، والت ال واإلفص ذلك االتص ة ب ة أو األخالقی ات القانونی المتطلب

 المنطقة .

  أن ال یعرض المحاسب الحالي بطریقة  وفي غیاب تعلیمات محددة من قبل العمیل، ینبغي ١٣.٢١٠

م  ورد القس ل. وی ؤون العمی ول ش ات ح ة معلوم د  ١٤٠عادی ذه القواع ن ھ زء (أ) م ن الج م

  الظروف التي قد یكون من المناسب فیھا اإلفصاح عن معلومات سریة. 

  الوقائیة جراءات إلفي حال لم یتضح أن التھدیدات المحددة غیر ھامة، فإنھ یجب دراسة ا ١٤.٢١٠

  بیقھا كما یلزم من أجل إلغائھا أو تقلیصھا إلى مستوى مقبول .وتط

  یمكن أن تشمل ھذه اإلجراءات الوقائیة ما یلي :  ١٥.٢١٠

 . بحث شؤون العمیل بشكل كامل ودون قیود مع المحاسب الحالي 

 ائق أو ظروف ینبغي،  الطلب من المحاسب الحالي أن ة حول أي حق یوفر معلومات معروف

 .ي، أن یعیھا المحاسب المقترح قبل أن یقرر قبول العملیة في رأي المحاسب الحال

  ھ ة، بأن ول العملی تم قب ل أن ی عند الرد على مطالب تقدیم العطاءات، أن یذكر في العطاء، قب

باب  اك أس ان ھن ا إذا ك تعالم عم ن االس ث یمك الي بحی ع المحاسب الح ال م یطلب االتص س

 مھنیة أو غیر ذلك وراء قبول التعیین .

  المحاسب المھني في القطاع العام عادة على الحصول على إذن العمیل، ویفضل أن  یحتاج ١٦.٢١٠

ك اإلذن، ینبغي أن  ى ذل د الحصول عل ع المحاسب الحالي. وعن ات م دء المباحث ً لب ا یكون خطی

رى  ة األخ ة واألنظم ة القانونی الي باألنظم ب الح زم المحاس ك یلت م تل ي تحك لة الت ذات الص

ن المطالب. وحیث یقدم ال دیمھا بشكل صادق وخال م محاسب الحالي المعلومات، فإنھ ینبغي تق

ى المحاسب  الي، فعل ع المحاسب الح رح أن یتصل م تطع المحاسب المقت م یس الغموض. وإذا ل

الیب  ق أس ن طری ة ع دات محتمل ة تھدی ول أی ات ح ى معلوم ول عل اول الحص رح أن یح المقت

ة أو استقصا ا أو أخرى مثل االستعالم من أطراف ثالث رات السابقة لموظفي اإلدارة العلی ء الخب

  أولئك المكلفون بتنفیذ مبادئ حوكمة العمیل .



 ٢٢

 عندما ال یمكن إلغاء التھدیدات أو تقلیصھا على مستوى مقبول من خالل تطبیق اإلجراءات  ١٧.٢١٠

ت  ة إال إذا كان ل العملی ام أن ال یقب ي القطاع الع ي ف ى المحاسب المھن ھ یتوجب عل الوقائیة، فأن

  ھناك قناعة بحقائق ضروریة عن طریق وسائل أخرى .

  قد یطلب من المحاسب المھني في القطاع العام أن یقوم بعمل مكمل أو إضافي لعمل المحاسب  ١٨.٢١٠

ة  ة والعنای اءة المھنی ى الكف ة عل دات محتمل ى نشوء تھدی ذه الظروف عل ؤدي ھ الحالي. وربما ت

ا ة المعلوم ن قل ال ع بیل المث ى س تج عل ة تن مل الالزم ة. وتش ر الكامل ات غی ت أو المعلوم

یح  ا یت رح، م ل المقت الي بالعم ب الح الغ المحاس دات إب ذه التھدی د ھ ة ض راءات الوقائی اإلج

  إلنجاز العمل بالشكل الصحیح . الزمةللمحاسب الحالي فرصة توفیر أي معلومات ذات صلة 

  

  

   ٢٢٠القسم 
  تضارب المصالح 

  ع العام أن یتخذ خطوات معقولة لتحدید الظروف التي ینبغي على المحاسب المھني في القطا ١.٢٢٠

دات  وء تھدی ى نش روف إل ذه الظ ؤدي ھ د ت الح. وق ي المص اربا ف ق تض ن أن تخل زام یمك لإللت

افس المحاسب  دما تن بالمبادئ األساسیة. على سبیل المثال، یمكن أن ینشأ تھدید الموضوعیة عن

ع المھني في القطاع العام مباشرة مع عمیل ما أو  یكون لدیھ مشروع مشترك أو ترتیب مشابھ م

ب  وم المحاس دما یق ریة عن وعیة أو الس د الموض ً تھدی ا أ أیض د ینش ل. وق ي للعمی منافس رئیس

ي  ذین تتضارب مصالحھم أو یكون العمالء ف أداء خدمات العمالء ال المھني في القطاع العام ب

  لمعنیة .نزاع مع بعضھم البعض فیما یتعلق بالموضوع أو المعاملة ا

  م أھمیة أیة تھدیدات. ویشمل التقییم قبل یجب على المحاسب المھني في القطاع العام أن یقیِّ  ٢.٢٢٠

ي  دى المحاسب المھن ان ل ا إذا ك قبول أو استمرار عالقة ما مع عمیل معین أو عملیة محددة، م

ن  ثالث فطرفي القطاع العام أیة مصالح تجاریة أو عالقات مع العمیل أو  ؤدي والتي یمك أن ت

ة  ي دراس ھ ینبغ ة، فإن ر ھام دات غی ك التھدی ح أن تل م یتض ال ل ي ح دات. وف وء تھدی ى نش إل

  لى مستوى مقبول .إاإلجراءات الوقائیة تطبیقھا كما یلزم للقضاء علیھا أو تقلیصھا 

ً على الظروف التي تؤدي إلى نشوء التضارب، ینبغي أن تشمل اإلجراءات الوقائیة في  ٣.٢٢٠   اعتمادا

  قیام المحاسب المھني في القطاع العام بما یلي :العادة 

  أو األنشطة التجاریة للمنشأة التي من الممكن أن تمثل تضارب  ةإعالم العمیل بالمصلح  ) أ(

  المصالح، والحصول على موافقتھ للتصرف في مثل ھذه الظروف ؛ 

  یمثلإبالغ جمیع األطراف المعلومة ذات الصلة بأن المحاسب المھني في القطاع العام   ) ب(



 ٢٣

ا مصالحھم متضاربة، والحصول  ى طرفین أو أكثر فیما یتعلق بمسألة ما تكون فیھ عل

  موافقتھم للقیام بذلك ؛

دیم   (ج)  ً أي عمیل في تق إعالم العمیل بأن المحاسب المھني في القطاع العام ال یمثل حصریا

ق ب ا یتعل دد أو فیم ي قطاع سوقي مح ال، ف ى سبیل المث ة الخدمات المقترحة ( عل خدم

  محددة ) والحصول على موافقتھم للقیام بذلك .

ً دراسة اإلجراءات الوقائیة اإلضافیة التالیة :   ٤.٢٢٠   ینبغي أیضا

  ؛ ةاستخدام فرق عملیات منفصل  (أ)     

  إتخاذ إجراءات لمنع الوصول إلى المعلومات ( على سبیل المثال، فصل مادي كامل   (ب)    

  كر سري وآمن ) ؛لھذه الفرق، حفظ البیانات بش      

  وضع إرشادات واضحة ألعضاء فریق العملیة حول مسائل األمن والسریة؛   (ج)    

  استخدام اتفاقیات السریة الموقعة من قبل الموظفین وشركاء الشركة ؛   (د)     

  المراجعة المنتظمة لتطبیق اإلجراءات الوقائیة من قبل فرد رئیسي لیس لھ عالقة   (ھـ)     

  یل ذات صلة .بعملیات العم      

ً لواحد أو أكثر من المبادئ األساسیة، بما في ذلك ٥.٢٢٠  عندما یسبب تضارب المصالح تھدیدا

ول  ى مستوى مقب الموضوعیة أو السریة أو السلوك المھني، ال یمكن القضاء علیھ أو تقلیصھ إل

ام  ي القطاع الع ي ف ى المحاسب المھن ھ ینبغي عل ة، فإن ق اإلجراءات الوقائی ن خالل تطبی أن م

ات  بیستنتج أنھ من غیر المناس ن العملی ر م دة أو أكث ن واح تقالة م ة محددة أو االس ول عملی قب

  المتعارضة ھو أمر مطلوب .

ً (الذي قد  ٦.٢٢٠ ً آخرا   حیث یطلب المحاسب المھني في القطاع العام الموافقة من عمیل ما لیمثل طرفا

ً) فیما یتعلق بمسألة ما حیث ً حالیا ي تضارب  یكون أو ال یكون عمیال ة ف تكون المصالح المختلف

ام یجب أال  ي القطاع الع ي ف إن المحاسب المھن ل، ف ل العمی ن قب ویكون قد تم رفض الموافقة م

  یستمر في تمثیل أحد األطراف في المسألة التي تسبب تضارب المصالح .
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   ٢٣٠القسم  
  اآلراء الثانیة 

ً حول إن الحاالت التي یطلب فیھا من ا ١.٢٣٠ ً ثانیا   لمحاسب المھني في القطاع العام أن یبدي رأیا

ى  ادئ عل اییر والمب ن المع ا م اریر أو غیرھ داد التق دقیق أو إع بة أو الت اییر المحاس ق مع تطبی

ت  ي الوق ً ف یال أة لیست عم ركة أو منش ن ش ة ع ل أو بالنیاب ن قب ددة م امالت مح ظروف أو مع

دات  وء تھدی ى نش ؤدي إل د ت الي ق زام لإللالح أ ت د ینش ال، ق بیل المث ى س یة. عل ادئ األساس بالمب

ى  ً إل تندا اني مس رأي الث ا ال ي ال یكون فیھ ي الحاالت الت تھدید الكفاءة المھنیة والعنایة الالزمة ف

ر  ة غی ى أدل ة عل ا مبین ا للمحاسب الحالي، أو أنھ م توفیرھ ي ت ائق الت ن الحق المجموعة نفسھا م

د ع ائق و االفتراضات المتاحة كافیة. وتعتمد أھمیة التھدی ع الحق ى جمی ب وعل ى ظروف الطل ل

  المتعلقة بإبداء الحكم المھني .

  م أھمیة عندما یطلب إبداء ھذا الرأي، یتوجب على المحاسب المھني في القطاع العام أن یقیِّ  ٢.٢٣٠

ھ  ة، فإن ر ھام ا التھدیدات وفي حال لم یتضح أنھا غی ة وتطبیقھ ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائی

ذه  مل ھ ن أن تش ول. ویمك توى مقب ى مس ھا إل دات أو تقلیص ذه التھدی ى ھ اء عل زم القض ا یل كم

ي تحیط  ود الت اإلجراءات الوقائیة طلب إذن العمیل لالتصال بالمحاسب الحالي، مع وصف القی

  من ذلك الرأي .تصال مع العمیل وتزوید المحاسب الحالي بنسخة البأي رأي أثناء ا

  أو المنشأة التي تطلب رأي االتصال مع المحاسب الحالي، فإنھ یجب على  إذا لم تسمح الشركة ٣.٢٣٠

ذ  ع أخ المحاسب المھني في القطاع العام أن یقرر ما إذا كان من المناسب إبداء الرأي المنشود م

  جمیع الظروف في االعتبار .
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   ٢٤٠القسم 
  نواع األخرى من األجور األاألتعاب و

  وضات فیما یخص الخدمات المھنیة، یمكن أن یحدد المحاسب المھني في مفاعند الدخول في  ١.٢٤٠

  القطاع العام األتعاب التي یراھا مناسبة. وحقیقة أن یحدد أحد المحاسبین المھنیین في القطاع 

ً. ومع ذلك فقد تنشأ تھدیدات  ً ال أخالقیا ً أقل من أخر ال یعتبر بحد ذاتھ عمال   اإللتزام العام أتعابا

اد ة عبالمب یة ناتج د  نئ األساس أ تھدی ال، ینش بیل المث ى س ة. عل اب المعروض توى األتع مس

ة  اب المعروضة متدنی ت األتع ة إذا كان ة الالزم ة والعنای المصلحة الشخصیة على الكفاءة المھنی

ل  ا مقاب ة المعمول بھ ة والمھنی اییر الفنی ً للمع ا للغایة بحیث قد یكون من الصعب أداء العملیة وفق

  عر .ذلك الس

  تعتمد أھمیة تلك التھدیدات على عوامل معینة مثل مستوى األتعاب المعروضة والخدمات التي  ٢.٢٤٠

ا  ا كم تطبق علیھا.وفي ضوء ھذه التھدیدات المحتملة، ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھ

ول. وتتضمن اإلجراءات الوقایلزم للقضاء على ھذه التھدیدات أو تقلیصھا  ى مستوى مقب ة إل ئی

  التي یمكن تبنیھا باألتعاب التي یمكن تبنیھا ما یلي : 

  ا اب، وم ً لھ تحمیل األتع إطالع العمیل على شروط العملیة، وبالتحدید األساس الذي یتم وفقا

 ھي الخدمات المشمولة باألتعاب المعروضة .

 . تحدید الوقت المناسب والموظفین المؤھلین ألداء المھمة               

 .  كالیف المشروطة على نطاق واسع ألنواع معینة من العملیات غیر المتعلقة بالتأكیدتستخدم الت ٣.٢٤٠
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زام إال أنھا قد تؤدي إلى نشوء تھدیدات  ن أن لإللت ي بعض الظروف ویمك ادئ األساسیة ف بالمب

ى  إلىتؤدي  دات عل نشوء تھدید المصلحة الشخصیة على الموضوعیة. وتعتمد أھمیة ھذه التھدی

  تشمل ما یلي :عوامل معینة 

 . طبیعة العملیة 

 . نطاق مبالغ األتعاب الممكنة 

 . أسس تحدید األتعاب 

  مستقل.ما إذا كان ینبغي مراجعة حصیلة أو نتیجة المعاملة من قبل طرف ثالث 

  ینبغي تقییم أھمیة ھذه التھدیدات، وفي حال لم یتضح أنھا غیر ھامة، فإنھ ینبغي دراسة  ٤.٢٤٠

ة وتطبی راءات الوقائی توى اإلج ى مس ھا إل دات أو تقلیص ذه التھدی ى ھ اء عل زم للقض ا یل ا كم قھ

  مقبول. ویمكن أن تشمل ھذه اإلجراءات الوقائیة ما یلي :

  أساس األجور .یخصّ اتفاقیة خطیة مسبقة مع العمیل فیما 

  ام اع الع ي القط ي ف ل المحاسب المھن ن قب ل م ودین عن العم تخدمین المقص اإلفصاح للمس

 وأساس األجور .

  . سیاسات وإجراءات مراقبة الجودة 

  مراجعة طرف ثالث موضوعي للعمل المنجز من قبل المحاسب المھني في القطاع العام 

  یمكن أن یستلم المحاسب المھني في القطاع العام في بعض الظروف رسوم إحالة أو عمولة  ٥.٢٤٠

ق  يفیما یتعل دم المحاسب المھن دما ال یق ال، عن ى سبیل المث ین. عل ل مع ام  بعمی ي القطاع الع ف

ي  ى محاسب مھن ل مستمر إل ة عمی ل إحال الخدمة المحددة المطلوبة، فقد یتم استالم رسوم مقاب

ن  ة م ام عمول ي القطاع الع ي ف تلم المحاسب المھن د یس ر أخر. وق ام أو خبی أخر في القطاع الع

ع البضائع أو ق ببی ا یتعل ال ) فیم ى سبیل المث وتر عل رامج كمبی ث (مورد ب الخدمات  طرف ثال

دات المصلحة الشخصیة  ى نشوء تھدی ة إل ة أو العمول ول رسوم اإلحال ؤدي قب د ی ا. وق لعمیل م

  على الموضوعیة والكفاءة المھنیة والعنایة الالزمة .

ً رسوم إحالة للحصول على عمیل معین، على  ٦.٢٤٠   قد یدفع المحاسب المھني في القطاع العام أیضا

ب سبیل المثال، حیث یستمر العمیل بكو ھ یطل ام لكن ي القطاع الع نھ عمیل لمحاسب مھني أخر ف

 ً ؤدي أیضا ن أن ی خدمات متخصصة ال یقدمھا المحاسب الحالي. إن دفع رسوم اإلحالة ھذه یمك

  إلى نشوء تھدید المصلحة الشخصیة على الموضوعیة والكفاءة المھنیة والعنایة الالزمة .

  ال یدفع أو یستلم رسوم إحالة أو عمولة، ما لم  ینبغي على المحاسب المھني في القطاع العام أن ٧.٢٤٠

ذه  د تشمل ھ ول. وق ى مستوى مقب دات أو تقلیصھا إل ى التھدی یضع إجراءات وقائیة للقضاء عل

  اإلجراءات الوقائیة ما یلي :
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  م اإلفصاح للعمیل عن أیة ترتیبات لدفع ذي ت ل العمل ال ى محاسب أخر مقاب رسوم إحالة إل

 إحالتھ 

 ب اإلفصاح للعمی ى محاس ل إل ة العمی ل إحال ة مقاب وم إحال تالم رس ات الس ة ترتیب ن أی ل ع

 مھني أخر في القطاع العام 

  ع البضائع ق ببی ا یتعل ة فیم ات العمول ل بالنسبة لترتیب الحصول على اتفاقیة مسبقة من العمی

 أو الخدمات من طرف ثالث إلى العمیل .

ً منھا على أن یتم قد یشتري المحاسب المھني في القطاع العام شركة  ٨.٢٤٠   أخرى بأكملھا أو جزءا

ً أو لورثتھم أو القائمین على أمالكھم . اتسدید الدفعات ألفراد كانو   یمتلكون سابقا

رات  ة لغرض الفق وم إحال ة أو رس دفعات كعمول ذه ال ر ھ ذكورة  ٧.٢٤٠ - ٥.٢٤٠وال تعتب الم

  أعاله .

  

  

  

  

   ٢٥٠القسم 
  تسویق الخدمات المھنیة

  أو  اإلعالنات*حاسب المھني في القطاع العام على عمل جدید من خالل عندما یحصل الم ١.٢٥٠

ة  دات محتمل اك تھدی د یكون ھن زام األشكال األخرى للتسویق، ق ى لإللت ادئ األساسیة. عل بالمب

ى  زام سبیل المثال، ینشأ تھدید المصلحة الشخصیة عل م تسویق اإللت ي إذا ت دأ السلوك المھن بمب

  و المنتجات بطریقة ال تنسجم مع ذلك المبدأ .الخدمات أو اإلنجازات أ

  ینبغي على المحاسب المھني في القطاع  العام أن ال یسيء لسمعة المھنة عند تسویق الخدمات  ٢.٢٥٠

ً وأال یقوم بما یلي :  ً وصادقا   المھنیة. ویجب أن یكون أمینا

 ة أو ا ؤھالت المملوك ة أو الم دمات المقدم ول الخ ا ح الغ فیھ اءات مب داء ادع رات إب لخب

 سبة؛كتالم

 . إبداء إشارات مسیئة أو إجراءات مقارنة غیر مؤكدة مع أعمال اآلخرین 

الن  رح لإلع كل المقت ان الش ا إذا ك د مم ر متأك ام غی اع الع ي القط ي ف ب المھن ان المحاس      إذا ك

ً، فإنھ ینبغي أن یستشیر الجھة المھنیة ذات الصلة.   أو التسویق مناسبا
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   ٢٦٠قسم ال
  الھدایا والضیافة 

  قد یعرض على المحاسب المھني في القطاع العام أو أحد أعضاء عائلتھ المباشرین أو المقربین  ١.٢٦٠

دات  ى نشوء تھدی ذا العرض إل ل ھ زام ھدایا وضیافة من أحد العمالء. ویؤدي مث ادئ لإللت بالمب

ول األساسیة. على سبیل المثال، قد تنشأ تھدیدات المصلحة الشخصیة  على الموضوعیة إذا تم قب

ة أن  ن إحتمالی وعیة م ى الموض ایقة عل دات المض أ تھدی ن أن تنش ا، ویمك ل م ن عمی دایا م الھ

  تصبح ھذه العروض علنیة .

  تعتمد أھمیة ھذه التھدیدات على طبیعة العرض وقیمتھ والغرض منھ. وحیث یتم تقدیم الھدایا  ٢.٢٦٠

  لع لدیھ معرفة بجمیع المعلومات ذات صلة ، أو الضیافة التي یعتبرھا طرف ثالث عاقل ومط

دیم  م تق د ت ھ ق ام بأن ي القطاع الع ي ف د یستنتج المحاسب المھن بأنھا غیر ھامة بشكل واضح، فق

رار أو الحصول  ى إتخاذ الق أثیر عل دد للت العرض في سیاق العمل العادي دون وجود قصد مح

ن أن یخلص عموم ذه الحاالت یمك ل ھ ي مث ات. وف ي القطاع على معلوم ي ف ً المحاسب المھن ا

  بالمبادئ األساسیة .لإللتزام العام إلى أنھ ال توجد تھدیدات ھامة 

  غیر ھامة، فإنھ ینبغي دراسة اإلجراءات وفي حال لم یتضح أن التھدیدات التي تم تقییمھا  ٣.٢٦٠

ول. و ى مستوى مقب دات أو تقلیصھا إل ذه التھدی م الوقائیة وتطبیقھا كما یلزم للقضاء على ھ إذا ل

ق  الل تطبی ن خ ول م توى مقب ى مس ھا إل دات أو تقلیص ى التھدی اء عل ن القض ن الممك ن م یك



 ٢٩

ذا  ل ھ ل بمث ام أن ال یقب ي القطاع الع ي ف ى المحاسب المھن ھ ینبغي عل ة، فإن اإلجراءات الوقائی

  .العرض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٢٧٠القسم 
  الوصایة على أصول العمالء 

  ي في القطاع العام على الوصایة على أموال العمالء أو یجب أن ال یتولى المحاسب المھن ١.٢٧٠

ھ یجب  ذلك، فإن ان األمر ك انون، وإذا ك وة الق زام األصول األخرى إال إذا سمح لھ بذلك بق اإللت

ذه  ذي یحتفظ بھ ام ال ي القطاع الع ي ف ى المحاسب المھن بأي واجبات قانونیة إضافیة تفرض عل

  األصول .

  بالمبادئ األساسیة. على سبیل لإللتزام یؤدي إلى خلق تھدیدات إن اإلحتفاظ بأصول العمالء  ٢.٢٧٠

د المصلحة الشخصیة  المثال، ینشأ تھدید المصلحة الشخصیة على السلوك المھني وقد ینشأ تھدی

ى  ي عل دات، ینبغ ذه التھدی ن ھ ة م الء. وللوقای ول العم اظ بأص ن اإلحتف وعیة م ى الموض عل

وم المحاسب المھني في القطاع العام المؤ تمن على أموال اآلخرین (أو أصولھم األخرى) أن یق

  بما یلي : 

  اإلحتفاظ بھذه األصول منفصلة عن األصول الشخصیة أو أصول الشركة ؛  ) أ(

 إستخدام ھذه األصول فقط للغرض المقصود منھا ؛  ) ب(

ً في جمیع األوقات لمحاسبة تلك األ  ) ج( اح أن یكون مستعدا أسھم أو صول وأي دخل أو أرب

  مخولین بإجراء ھذه المحاسبة؛ تجاه أي أشخاص  مكاسب متحققة،



 ٣٠

زام   ) د( ول اإللت ذه األص اظ بھ ة باإلحتف لة المتعلق ة ذات الص وانین واألنظم ة الق بكاف

  ومحاسبتھا 

  لمھنیین في القطاع العام أن یطلعوا على تھدیدات اإضافة إلى ذلك ینبغي على المحاسبین  ٣.٢٧٠

تم بالمبادئ األساسیة من خالل اإلرتباط باإللتزام  ھ ی ھذه األصول، على سبیل المثال، إذا وجد أن

ول  الحصول على األصول من أنشطة غیر قانونیة مثل غسیل األموال. وكجزء من إجراءات قب

ام استعالمات  العمیل والعملیة لھذه الخدمات، یجب أن یجري المحاسبین المھنیین في القطاع الع

د اإل يمناسبة حول مصدر ھذه األموال وأن یأخذوا ف ة. وق ة والتنظیمی اتھم القانونی ار إلتزام عتب

ً طلب اإلستشارة القانونیة .   یتوجب علیھم أیضا

  

  

  

  

  

  

   ٢٨٠القسم 
  كافة الخدمات  –الموضوعیة 

  ینبغي أن یحدد المحاسب المھني في القطاع العام عند تقدیم أي خدمة مھنیة ما إذا كانت ھناك  ١.٢٨٠

ات بمبدأ الموضوعیة األساسلإللتزام تھدیدات  اتج عن وجود مصالح أو عالق ل أو ي ن ع عمی م

مدراء أو مسئولین أو موظفین. على سبیل المثال، یمكن أن ینشأ تھدید التآلف على الموضوعیة 

  من عالقة عائلیة أو عالقة شخصیة وثیقة أو عالقة عمل .

ً عن  ٢.٢٨٠   عمیل یجب أن یكون المحاسب المھني في القطاع العام الذي یقدم خدمة التأكید مستقال

ام  ً لتمكین المحاسب المھني في القطاع الع ً ضروریا التأكید. ویعتبر إستقالل الفكر والمظھر أمرا

ي المصالح أو  ز أو تضارب ف ا،دون تحی ر عن نتیجة م من إبداء نتیجة ما، وأن یظھر بأنھ یعب

م  دم القس رین. ویق ى األخ رط عل أثیر مف تقالل  ٢٩٠ت ات اإلس ول متطلب ددة ح ادات مح إرش

  محاسبین المھنیین في القطاع العام عند أداء عملیة التأكید .لل

  یعتمد وجود تھدیدات الموضوعیة عند تقدیم أیة خدمات مھنیة على الظروف المحددة للعملیة  ٣.٢٨٠

  وطبیعة العمل الذي یقوم بھ المحاسب المھني في القطاع العام .

  ھدیدات المحددة، وفي حال لم یجب على المحاسب المھني في القطاع العام أن یقیم أھمیة الت ٤.٢٨٠

ى یتضح أنھا غیر ھامة،  زم للقضاء عل ا یل ا كم ة وتطبیقھ ھ ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائی فإن

  ھذه التھدیدات أو تقلیصھا إلى مستوى مقبول. ویمكن أن تشمل ھذه اإلجراءات الوقائیة ما یلي:



 ٣١

 . اإلنسحاب من فریق العمل 

 فیة . راإجراءات إش 

 ة المالیة أو التجاریة التي تسبب التھدید .إنھاء العالق 

 . بحث المسألة مع مستویات إداریة أعلى داخل الشركة 

 . بحث المسألة مع أولئك المكلفین بتنفیذ مبادئ حوكمة العمیل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   ٢٩٠الجزء 
  التأكید – االستقاللیةعملیات 

ام وبا ١.٢٩٠ ي الصالح الع ب ف ا یص ون مم ة، یك د معنی ة تأكی ال عملی ي ح الي یُ ف د لت ق قواع ب وف طل

ي  أن یكون أعضاء السلوك األخالق ذه ب د*ھ رق التأكی ن، ، والشركات  ف ث أمك الشركات وحی
  مستقلین عن عمالء التأكید .ضمن مجموعة *، 

  وكما ھو مُناقش بمزید من التفصیل في إطار التأكید، یُعبِّر المحاسب المھني في القطاع العام  ٣.٢٩٠

ن نت ة ع د معین ة تأكی ي عملی ودین، ف تخدمین المقص ة المس ة ثق ز درج ممة لتعزی ا مص ة م یج

  باستثناء الجھة المسؤولة، بنتیجة تقییم أو قیاس موضوع ما وفق معاییر معینة .

  تكون نتیجة تقییم أو قیاس موضوع ما ھي المعلومات التي تنتج عن تطبیق المعاییر على ذلك  ٤.٢٩٠

ة " ل ات المتعلق اس الموضوع. الموضوع. ویستخدم مصطلح " المعلوم یم أو قی ي نتیجة تقی یعن

  على سبیل المثال : 

  ي ل ف اح المتمث رض واإلفص اس والع راف والقی تج اإلعت اتین ة  البیان ات المالی (المعلوم

اس  اإلعتراف والقی اص ب اریر خ داد التق الي ألع ار م ق إط ن تطبی وع) ع ة بالموض المتعلق

ى المركز إلعداد التقا ةوالعرض واإلفصاح، مثل المعاییر الدولی اییر)، عل ة (المع ریر المالی

 المالي للمنشأة وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة ( موضوع البحث ) .



 ٣٢

  ق إطار ن تطبی ینتج التوكید حول فاعلیة الرقابة الداخلیة (المعلومات المتعلقة بالموضوع) م

اطر وح ة (إدارة المخ اییر الرقاب ل مع ة مث ة الداخلی ة الرقاب یم فاعلی ا لتقی ركات) م ة الش وكم

ة  ى عملی ة، أو عل ة الداخلی ى الرقاب ة عل اییر الرقابی ة للمع ات الراعی ة المؤسس اییر لجن ومع

 معنیة ( موضوع البحث ) .

  یمكن أن تكون عملیات التأكید قائمة على أساس التوكید أو تعتمد على إعداد التقاریر المباشرة. ٥.٢٩٠

ة أطراف منفصلة التین بثالث ا الح ي كلت رتبط ف ام وطرف وھي ت ي القطاع الع : محاسب عام ف

  مسؤول ومستخدمین مقصودین .

  عملیة التدقیق یتم تقییم أو قیاس الموضوع في عملیة تأكید قائمة على أساس التوكید، تشمل  ٦.٢٩٠
ى شكل  للبیانات المالیة*، ة بالموضوع عل ات متعلق من قبل الطرف المسؤول، وتكون المعلوم

  یره للمستخدمین المقصودین .توكید یقوم بھ طرف مسؤول یتم توف

  تأكید تستند إلى إعداد التقاریر المباشرة، یجري المحاسب المھني في القطاع العام  في عملیة ٧.٢٩٠

ذي أجرى  ؤول ال ن الطرف المس ل م ى  تمثی وع مباشرة، أو یحصل عل اس الموض یم أو قی تقی

دیم المع تم تق ودین. وی تخدمین المقص اح للمس ر المت اس غی یم أو القی ة التقی ات المتعلق لوم

  بالموضوع إلى المستخدمین المقصودین في تقریر التأكید .

  

  تقتضي االستقاللیة  ٨.٢٩٠

  الفكر  استقالل

م  ي تضعف الحك أثیرات الت ن الت الحالة الذھنیة التي تسمح بإبداء نتیجة ما دون الخضوع ألي م

  ھني .المھني، بشكل یتیح للفرد التصرف بنزاھة وممارسة الموضوعیة والتشكیك الم

  المظھر  استقالل

ة  ع بمعرف ع، یتمت ل ومطل ث عاق ث یستنتج الطرف ثال ً بحی تجنب الحقائق والظروف الھامة جدا

م  ھ ت ول بأن كل معق ة بش ة المطبق راءات الوقائی ك اإلج ي ذل ا ف لة، بم ات ذات الص ة المعلوم كاف

  یق التأكید.اإلضعاف من نزاھة أو موضوعیة أو الشك المھني لشركة معینة أو عضو ما في فر

ُ إستخدام كلمة " اإلستقاللیة " بحد ذاتھا سوء فھم. وقد تقود المراقبین عند إستخدامھا  ٩.٢٩٠   قد یُحدِث

ن  ً م ون متحررا ي ینبغي أن یك م المھن ارس الحك ذي یم خص ال راض أن الش ى افت دة إل ى ح عل

شخص داخل جمیع العالقات المالیة واإلقتصادیة وغیرھا من العالقات. وھذا أمر مستحیل فكل 

ة واإلقتصادیة  ات المالی ة العالق یم أھمی ً تقی المجتمع لدیھ عالقات مع اآلخرین. لذلك ینبغي أیضا

ة  ة بكاف ھ معرف ع لدی ل ومطل ث عاق ھ طرف ثال د یخلص إلی ا ق ي ضوء م وغیرھا من العالقة ف

  المعلومات ذات الصلة بأنھ أمر غیر مقبول .

  ة، أو مجموعة من الحاالت، وثیقة وذات الصلة وبناء قد یكون ھناك العدید من الحاالت المختلف ١٠.٢٩٠



 ٣٣

راء  د اإلج تقاللیة وتحدی ى اإلس دات عل ق تھدی ة تخل ل حال د ك تحیل تحدی ن المس ك فم ى ذل عل

ات  ة عملی ف طبیع د تختل المناسب الذي ینبغي إتخاذه لتخفیف عواقب ذلك. باإلضافة إلى ذلك، ق

ة األم دات مختلف ة . التأكید وبالتالي قد توجد تھدی ة مختلف ق إجراءات وقائی ذي یستلزم تطبی ر ال

دات  د تھدی د تحدی رق التأكی اء ف ركات وأعض ن الش ب م ذي یتطل اھیم ال ار المف إن إط ذلك ف ل

ن  ي یمك ً من اإللتزام فقط بمجموعة من القواعد المحددة الت اإلستقاللیة وتقییمھا ومواجھتھا، بدال

  امة  .أن تكون اعتباطیة ، وإنما یصب في المصلحة الع

  منھج مفھومي لالستقاللیة 

  یطلب من أعضاء فرق التأكید والشركات ضمن المجموعة تطبیق إطار المفاھیم الوارد في  ١١.٢٩٠

ین الشركة  ١٠٠القسم  ات ب د العالق ى تحدی د الدراسة ، وباإلضافة إل ددة قی على الظروف المح

د ، ینبغ ل التأكی ا إذا والشركات ضمن المجموعة وأعضاء فریق التأكید وعمی ى م ز عل ي التركی

  كانت العالقات بین األفراد خارج فریق التأكید وعمیل التأكید تخلق تھدیدات على االستقاللیة . 

  تھدف األمثلة المعروضة في ھذا القسم إلى توضیح تطبیق إطار المفاھیم وال یقصد منھا ، وال  ١٢.٢٩٠

د ت ي ق ى ینبغي أن تفسر ، على أنھا قائمة شاملة لكافة الظروف الت دات عل ى نشوء تھدی ؤدي إل

د أو شركة أو شركة ضمن  ق التأكی ي فری ي بالنسبة لعضو ف ذلك ، ال یكف ا ل االستقاللیة . وتبع

ى الظروف  ق اإلطار عل یھم تطبی ل ینبغي عل ة المعروضة ، ب زام باألمثل مجموعة مجرد االلت

  المحددة التي یواجھونھا . 

  ت الوقائیة المطبقة الالزمة للقضاء على التھدیدات تختلف طبیعة تھدیدات االستقاللیة واإلجراءا ١٣.٢٩٠

ت  ة: سواء أكان د المختلف ات التأكی أو تقلیصھا إلى مستوى مقبول باإلعتماد على خصائص عملی

رض  رة الغ ة األخی ي الحال د، وف ات التأكی ن عملی ر م وع آخ ة أم ن ات مالی دقیق لبیان ة ت عملی

یم الشركة والمعلومات المتعلقة بالموضوع والمستخدمین ال مقصودین للتقریر. علیھ ینبغي أن تق

ن  ان م ا إذا ك د م ي تحدی تقاللیة ف دات اإلس د وتھدی ة التأكی ة عملی لة وطبیع روف ذات الص الظ

ة المطلوب ا إذا  ةالمناسب قبول أو مواصلة عملیة ما، باإلضافة إلى طبیعة اإلجراءات الوقائی وم

ة كان من المناسب قبول أو مواصلة عملیة ما، باإل ة المطلوب ضافة إلى طبیعة اإلجراءات الوقائی

ً في فریق التأكید .   وما إذا كان ینبغي أن یكون فرد محدد عضوا

  الشبكات والشركات ضمن الشبكة 

ى    ٢٩٠/١٤ ة عل ذه المدون ي ھ یمكن أن تكون المنشأة التي تنتمي إلى شبكة ما عبارة عن شركة، تعرف ف

ركة راكة أو ش رد أو ش ارس منف ا مم ذه  أنھ ى ھ یطر عل أة تس ین ومنش بین المھنی ن المحاس م

ل مؤسسة  ن المنشآت مث ً آخر م ا د تكون المنشأة نوع األطراف أو مسیطر علیھا من قبلھم،أو ق

ق  ي تطب ذا القسم والت ي ھ واردة ف ة. إن شروط اإلستقاللیة ال ة مھنی إستشاریة أو مؤسسة قانونی
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عریف شركة ضمن الشبكة بغض النظر على شركة ضمن الشبكة تنطبق على أي منشأة تلبي ت

  عما إذا كانت ھذه المنشأة تحقق تعریف الشركة .

  في حال اعتبرت شركة ما ھي شركة ضمن الشبكة، فأنھ ینبغي أن تكون ھذه الشركة مستقلة   ٢٩٠/١٥

ا      عن عمالء تدقیق البیانات المالیة في الشركات األخرى ضمن الشبكة. باإلضافة إلى ذلك، وفیم

  عمالء التأكید الذین لیسوا عمالء تدقیق بیانات مالیة، ینبغي أن تؤخذ بعین األعتبار أیة  یخص    

  تھدیدات تعتقد الشركة بأنھا قد توجد من خالل مصالح مالیة لدى العمیل تحتفظ بھا منشآت     

  أخرى في الشبكة أو من خالل العالقات بین العمیل والمنشآت األخرى ضمن الشبكة .    

  عادة ما تنشئ الشركات ھیاكل كبیرة مع الشركات والمنشآت األخرى لتعزیز قدرتھا على تقدیم    ٢٩٠/١٦

  الخدمات المھنیة. إن مسألة فیما إذا كانت ھذه الھیاكل الكبیرة تشكل شبكة معینة تعتمد على     

  لفة الحقائق والظروف المحددة وال تعتمد فیما إذا كانت ھذه الشركات والمنشآت منفصلة ومخت    

ً. فعلى سبیل المثال، قد یھدف الھیكل الكبیر إلى تسھیل إحالة األعمال فقط، وھذا ال        قانونا

ً من ذلك قد یھدف الھیكل الكبیر إلى        یحقق بحد ذاتھ المعاییر الالزمة لتكوین شبكة ما. وبدال

  بط الجودة التعاون بحیث تتشارك الشركات من خاللھ بإسم تجاري مشترك أو نظام مشترك لض    

بكة  ة ش ل بمثاب ذا الھیك الي یكون ھ ة وبالت ة ھام وارد مھنی أو نظام مشترك لضبط الجودة أو م

  معینة

ً ما یشكل شبكة معینة یعتمد على ما إذا كان من المحتمل أن    ٢٩٠/١٧ ً كبیرا   إن إصدار الحكم بأن ھیكال

  لحقائق والظروف المحددة، یستنتج طرف ثالث عاقل ومطلع، بعد األخذ بعین اإلعتبار كافة ا    

  بأن المنشآت مرتبطة مع بعضھا البعض بطریقة تشكل شبكة معینة وینبغي تطبیق ھذا الحكم     

  بشكل متسق في مختلف أجزاء الشبكة .    

  عندما یھدف الھیكل الكبیر إلى التعاون ویتضح أنھ یھدف إلى مشاركة الربح أو التكلفة بین    ٢٩٠/١٨

  لھیكل، فإنھ یعتبر شبكة. إال أن مشاركة التكالیف غیر المادیة ال تخلق بحد المنشآت ضمن ھذا ا    

  ذاتھا شبكة. وباإلضافة إلى ذلك، إذا اقتصرت مشاركة التكالیف فقط على تلك التكالیف المتعلقة     

  بتطویر منھجیات التدقیق أو أدلة التدقیق أو دوراتھ التدریبیة، فإن ھذا ال یخلق بحد ذاتھ شبكة.     

ً من        عالوة على ذلك، ال یعتبر وجود إرتباط ما بین شركة ومنشأة غیر ذات عالقة تعمالن معا

  أجل تقدیم خدمة أو تطویر على أنھ یوجد شبكة .    

  عندما یھدف الكبیر إلى التعاون وتتشارك المنشآت ضمن ھذا الھیكل بملكیة مشتركة أو سیطرة   ٢٩٠/١٩

ً لعقد معین أو عبر وسائل أخرى.أو إدارة، أو سیطرة فإنھ یعتب       ر شبكة. ویمكن تحقیق ذلك وفقا

ات    ٢٩٠/٢٠ ل بسیاس ذا الھیك من ھ آت ض ارك المنش اون وتتش ى التع ر عل ل الكبی دف الھیك دما یھ عن

ذا السبب، تكون السیاسات واإلجراءات  وإجراءات مشتركة لضبط الجودة، فإنھ یعتبر شبكة. ولھ

  لتي یتم تصمیمھا وتطبیقھا ومراقبتھا عبر أجزاء الھیكل الكبیر.المشتركة لضبط الجودة ھي تلك ا
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  عندما یھدف الھیكل الكبیر إلى التعاون وتتشارك المنشآت ضمن ھذا الھیكل بإستراتیجیة عمل   ٢٩٠/٢١

  مشتركة، فإنھ یعتبر شبكة.واالشتراك في إستراتیجیة عمل مشتركة ینطوي على اتفاق المنشآت     

  تراتیجیة مشتركة. وال تعتبر المنشأة ھي شركة ضمن الشبكة لمجرد أنھاعلى تحقیق أھداف إس

تتعاون مع منشأة أخرى فقط من أجل أن تستجیبا    بشكل مشترك لطلب عرض مقترح بتقدیم 

  خدمة مھنیة .

  عندما یھدف الھیكل الكبیر إلى التعاون وتتشارك المنشآت ضمن ھذا الھیكل في إستخدام إسم    ٢٩٠/٢٢

  مشترك، یعتبر مثل ھذا الھیكل بأنھ شبكة ویتضمن اإلسم التجاري المشترك أحرف  تجاري    

ً. وتعتبر الشركة مستخدمة السم تجاري مشترك إذا كان،      ً مشتركا   إستھاللیة مشتركة أو إسما

ً لھ عندما یوقع      ً من أسم الشركة أو مصاحبا   على سبیل المثال، االسم التجاري المشترك جزءا

  الشركة على تقریر تأكید . شریك في    

ً كجزء من اسم    ٢٩٠/٢٣ ً مشتركا ً تجاریا   على الرغم من أن الشركة ال تنتمي لشبكة ما وال تستخدم اسما

  شركتھا، فإنھا قد تبدو بأنھا تنتمي لشبكة معینة في حال أشارت من خالل القرطاسیة أو المواد     

ً على ذلك، ینبغي أن تدرس  الدعائیة الخاصة بھا إلى كونھا عضو في مجموعة       شركات. وبناءا

  الشركة بعنایة كیف تصف مثل ھذه العضویات من أجل تجنب إعطاء انطباع بأنھا ال تنتمي     

  لشبكة ما .    

ً على أن ھذا القسم قد یستمر    ٢٩٠/٢٤   في حال قامت الشركة ببیع أحد أقسامھا، وینص اتفاق البیع أحیانا

  االسمأو أحد عناصر السم لفترة وحیث أن المنشأتین قد تعمالن تحت في إستخدام اسم الشركة     

  ذاتھ فإن الحقائق تدل على أنھما ال ینتمیان إلى ھیكل أكبر یھدف إلى التعاون وبالتالي فإنھما ال     

  تعتبران شركتان ضمن الشبكة وینبغي أن تدرس تلك المنشآت بعنایة كیفیة اإلفصاح عن أنھا     

  من الشبكة عند التعریف بنفسھا أمام طرف خارجي .لیست شركات ض    

ً من    ٢٩٠/٢٥ ً ھاما   عندما یھدف الھیكل الكبیر إلى التعاون وتتشارك المنشآت ضمن ھذا الھیكل جزءا

  الموارد المھنیة، فإنھ یعتبر شبكة. وتتضمن الموارد المھنیة ما یلي :    

 ات العمالء وإصدار الفواتیر نظم مشتركة تمكن الشركة من تبادل المعلومات مثل بیان

 وسجالت الوقت ؛

 الشركاء والموظفون ؛ 

  الدوائر الفنیة لتقدیم المشورة في مسائل فنیة أو صناعیة معینة أو المعامالت أو األحداث

 الخاصة بعملیات التأكید ؛

 منھجیة التدقیق أو أدلة التدقیق ؛ 

 . الدورات التدریبیة والتسھیالت 

  ما إذا كانت الموارد المھنیة المشتركة ھامة وبالتالي فیما إذا كانت ھذه الشركات ینبغي تحدید فی  ٢٩٠/٢٦
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  ھي شركات ضمن الشبكة على أساس الحقائق والظروف ذات العالقة. وحیثما تكون الموارد     

  المشتركة محصورة في منھجیة تدقیق أو أدلة تدقیق مشتركة، دون تبادل لمعلومات حول     

  مالء أو السوق، فمن غیر المحتمل أن تعتبر ھذه الموارد المشتركة تبادل الموظفین أو الع    

  أشخاص أو معلومات، مثل أخذ كادر العمل من مجموعة موظفین مشتركة أو إنشاء دائرة فنیة     

  مشتركة ضمن الھیكل الكبیر من أجل تقدیم المشورة الفنیة للشركات المشاركة التي ینبغي     

  ح أن یستنتج طرف ثالث عاقل ومطلع بأن ھذه الموارد المشتركة ھي إتباعھا، فمن األرج    

  الموارد المشتركة ھي موارد ھامة .    

  عملیات التأكید القائمة على أساس التوكید 
  عملیات تدقیق البیانات المالیة 

  ین، إن عملیة تدقیق البیانات المالیة ذات صلة وثیقة بمجموعة واسعة من المستخدمین المحتمل  ٢٧.٢٩٠

ى  اء عل وعلیھ وباإلضافة إلى إستقالل الفكر، یعتبر اإلستقالل في المظھر ذو أھمیة خاصة. وبن

ركة  د والش ق التأكی اء فری ن أعض ب م ة، یطل ات المالی ق البیان الء دقی بة لعم ك، وبالنس ذل

ات  اوالشركات ضمن مجموعة أن یكونو دقیق البیان ة ت م خدم مستقلین عن العمالء الذین یقدم لھ

اء ال ین أعض ددة ب ات مح ص عالق ر تخ ات حظ ذه عملی تقاللیة ھ ات اإلس مل متطلب ة، وتش مالی

أثیر  فریق التأكید ومدراء ومسئولي وموظفي العمیل الذین یشغلون مناصب تخولھم بممارسة ت

ي  ذ ف ي أن یؤخ ا ینبغ ة). كم ات المالی وع (البیان ة بالموض ات المتعلق ى المعلوم ر عل ام ومباش ھ

ل عین األعتبار أی ات موظفي العمی ى اإلستقاللیة تنشأ عن عالق دات عل ت التھدی ا إذا كان ً م ضا

ة بالموضوع  ات المتعلق الذین یشغلون مناصب تخولھم بممارسة تأثیر ھام ومباشر على المعلوم

  (المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدیة).

    أنواع أخرى من عملیات التأكید القائمة على أساس التوكید

  في عملیة تأكید قائمة على أساس التوكید حیث ال یكون العمیل ھو عمیل تدقیق بیانات مالیة   ٢٨.٢٩٠

ذي  د ( الطرف المسؤول ال ل التأكی تقلین عن عمی یطلب من أعضاء فریق التأكید أن یكونوا مس

وع).  ن الموض ً ع ؤوال ون مس ا یك وع وربم ة بالموض ات المتعلق ن المعلوم ً ع ؤوال ون مس یك

ق وتتض اء فری ین أعض ددة ب ات مح ص عالق ر تخ ات حظ ك عملی تقاللیة تل ات اإلس من متطلب

ام  أثیر ھ ة ت ذین یشغلون مناصب تخولھم ممارس ل ال ئولي وموظفي العمی دراء ومس د وم التأكی

ا إذا  ً م ا ار أیض ي اإلعتب ذ ف ي أن یؤخ ا ینبغ وع. كم ة بالموض ات المتعلق ى المعلوم ومباشر عل

  تقاللیة تنشأ عن عالقات مع موظفي العمیل الذین یشغلون مناصب كانت التھدیدات على اإلس

ة  ى أی ً عل ا ز أیض ب التركی ة. ویج وع العملی ى موض ر عل ام ومباش أثیر ھ ة ت تخولھم بممارس

من  ركات ض ات الش الح وعالق ن مص أ ع د تنش ا ق د أنھ بابھا لتعتق ركة أس ون للش دات یك تھدی

  المجموعة .
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  لقائمة على أساس التوكید، والتي ال تكون عبارة عن عملیات لتدقیق في معظم عملیات التأكید ا  ٢٩.٢٩٠

ن  وع وع ة بالموض ات المتعلق ن المعلوم ً ع ؤوال ؤول مس رف المس ون الط ة، یك ات المالی البیان

ً عن الموضوع.  د ال یكون الطرف المسؤول مسؤوال ات ق ي بعض العملی الموضوع. إال أنھ ف

راك ال تم إش دما ی ال، عن بیل المث ى س د عل ة تأكی ام ألداء عملی اع الع ي القط ي ف ب المھن محاس

ى  ھ عل بخصوص تقریر قام بإعداده مستشار بیئي حول ممارسات إستمرار شركة ما لیتم توزیع

ة  ات المتعلق المستخدمین المقصودین، یكون المستشار البیئي ھو الطرف المسؤول عن المعلوم

  ارسات اإلستمرار) .بالموضوع أما الشركة فتكون مسؤولة عن الموضوع (مم

  في عملیات التأكید تلك القائمة على أساس التوكید والتي ال تعتبر عملیات لتدقیق البیانات    ٣٠.٢٩٠

یس عن  ة بالموضوع ول ات المتعلق ً عن المعلوم المالیة، حیث یكون الطرف المسؤول مسؤوال

تقلین عن وا مس الطرف المسؤول  الموضوع، یطلب من أعضاء فریق التأكید والشركة أن یكون

ى  ً عل ز أیضا ك یجب التركی ى ذل د). إضافة إل ل التأكی عن المعلومات المتعلقة بالموضوع (عمی

ق  ي فری ین عضو ف ات ب أیة تھدیدات یكون للشركة أسبابھا لتعتقد أنھا قد تنشأ عن مصالح عالق

  التأكید والشركة وشركة ضمن المجموعة والطرف المسؤول عن الموضوع .

  كید على أساس التقاریر المباشرة عملیات التأ

  في عملیة تأكید على أساس التقاریر المباشرة، یطلب من أعضاء فریق التأكید والشركة أن    ٣١.٢٩٠

  یكونوا مستقلین عن عمیل التأكید (الطرف المسؤول عن الموضوع) .

  التقاریر ذات اإلستخدام المقید 

  یل تدقیق بیانات غیر مالیة یكون إستخدامھ مقید في حال تقریر تأكید معین فیما یخص عم   ٣٢.٢٩٠

اریر  صراحة من قبل مستخدمین محددین، یعتبر مستخدمي  التقریر بأنھم على علم بغرض التق

اق  ة ونط ع طبیع ي وض اركتھم ف الل مش ن خ وده م ھ وقی وع فی ة بالموض ات المتعلق والمعلوم

اییر  ك المع ي ذل ا ف دمات، بم دیم الخ ي تق ركة ف ات الش اس تعلیم یم أو قی ا تقی ً لھ ا تم وفق ي ی الت

اریر  ة مستخدمي التق ى إطالع كاف درة المعززة للشركة عل ة والق الموضوع. وتزید ھذه المعرف

ذ  د تأخ ر. وق تقالل المظھ ق باس ا یتعل ذه اإلجراءات فیم ة ھ ن فاعلی ة م ى اإلجراءات الوقائی عل

د دراسة اإلجراءات الشركة ھذه الظروف في اإلعتبار في تقییم التھدیدات على اإلس تقاللیة وعن

ول . وسیكون  ى مستوى مقب الوقائیة المعمول بھا الالزمة للقضاء على التھدیدات أو تقلیصھا إل

د  ق التأكی یم إستقاللیة أعضاء فری ي تقی ذا القسم ف ام ھ ق أحك ى تطبی د األدن من الضروري بالح

  ا كان لدى الشركة مصلحة مالیةوأفراد عائالتھم المباشرین أو المقربین. وعالوة على ذلك، إذ

د المصلحة الشخصیة  إن تھدی د، ف ل التأكی د عمی مھمة، سواء أكانت مباشرة أم غیر مباشرة، عن

د  ول. وق ى مستوى مقب د إل ائي أن یقلص التھدی ن ألي إجراء وق ً بحیث ال یمك ا الذي یكون ھام
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ات الشرك دات تنشأ عن مصالح وعالق ة تھدی ات ضمن المجموعة تكون الدراسة المحدودة ألی

. ً ً كافیا   ھو أمرا

  أطراف مسؤولة متعددة 

  في بعض عملیات التأكید، سواء أكانت قائمة على أساس التوكید أو إعداد التقاریر المباشرة،    ٣٣.٢٩٠

ن األطراف المسؤولة.  د م اك العدی د یكون ھن ة، ق والتي ال تعتبر عملیات لتدقیق البیانات المالی

ذا القسم وفي تلك العملیات، و ي ھ واردة ف في تحدید ما إذا كان من الضروري تطبیق األحكام ال

ین  ا ب ة م ا إذا كانت مصلحة أو عالق ار م ي األعتب ذ الشركة ف د تأخ على كل طرف مسؤول، ق

الشركة أو أحد أعضاء فریق التأكید وطرف مسؤول محدد تؤدي إلى نشوء تھدید اإلستقاللیة ال 

ة یتضح أنھ غیر ھام في سیاق ال معلومات المتعلقة بالموضوع. وتؤخذ في اإلعتبار عوامل معین

  كالتالي :

  ً أھمیة المعلومات المتعلقة بالموضوع (أو الموضوع) الذي یكون الطرف المسؤول مسؤوال

 عنھا ؛

 . نطاق المصلحة العامة المرتبطة بالعملیة 

القات مع طرف مسؤول إذا حددت الشركة التھدید على اإلستقاللیة الناتج عن أي مصالح أو ع

ى  ذا القسم عل ام ھ ة أحك ق كاف ن الضروري تطبی د ال یكون م محدد غیر ھام بشكل واضح، فق

  ذلك الطرف المسؤول .

  إعتبارات أخرى 

ذا القسم ضمن سیاق المصالح   ٣٤.٢٩٠ ي ھ ً مناقشة التھدیدات واإلجراءات الوقائیة المحددة ف یتم عموما

ركات ین الشركة والش ات ب د.  أو العالق ل التأكی د وعمی ق التأكی ة وأعضاء فری من المجموع ض

ن الشركة  ب م ارة عن منشأة مدرجة، یطل ذي ھو عب ة ال ات المالی وفي حالة عمیل تدقیق البیان

رتبط بالمنشآت المتصلة  ي ت ات الت ن دراسة المصالح والعالق وأیة شركات ضمن المجموعة م

ك د تل تم تحدی ع أن ی ي الواق ي ف ل. وینبغ ذلك العمی أن  ب ً. ب دما ات والمصالح مق المنشآت والعالق

ھ ینبغي  منشأة ذات عالقة ل الشركة، فإن یم إستقاللیة عمی بعمیل التأكید ذلك ھي على صلة بتقی

ق  یم اإلستقاللیة وتطبی د تقی ار عن ي األعتب ة ف على فریق التأكید أن یأخذ تلك المنشأة ذات العالق

  اإلجراءات الوقائیة المناسبة .

  غي دعم تقییم التھدیدات على اإلستقاللیة واإلجراءات الالحقة بأدلة یتم الحصول علیھا قبل ینب  ٣٥.٢٩٠

یم وإتخاذ اإلجراءات المناسبة  ك لتقی إجراء ذل أن یتم قبول العملیة وأثناء أدائھا. وینشأ اإللتزام ب

ة أو أ من المجموع ركة أو شركة ض م، الش ول أن تعل و معق ى نح ع عل م، أو یتوق دما تعل د عن ح

اك  ن أن یكون ھن د تضعف اإلستقاللیة ویمك ي ق ات الت أعضاء فریق التأكید الظروف أو العالق

ر  ة غی م بطریق ذا القس ین ھ رد مع ة أو ف من المجموع ركة ض ركة أو ش ا الش ك فیھ حاالت تنتھ



 ٣٩

ن  ام م كل ع عف بش ھ ال یض ود، فإن ر المقص اك غی ك االنتھ ل ذل دث مث ودة. وإذا ح مقص

ن أجل اإلستقاللیة شریطة أن  ة الجودة م دى الشركة سیاسات وإجراءات مناسبة لرقاب یكون ل

ة  ق أی تم تطبی ً وی ورا حیحھ ف تم تص ى ی اك حت اف اإلنتھ تم إكتش ا أن ی تقاللیة، وم تعزیز اإلس

  إجراءات وقائیة الزمة .

  یتم الرجوع عبر ھذا القسم إلى تھدیدات ھامة وتھدیدات غیر ھامة بصورة واضحة في تقییم    ٣٦.٢٩٠

ى ا افة إل ة باإلض ل النوعی ذ العوام ي أن تؤخ ددة ینبغ ألة مح ة مس ة أھمی ي دراس تقاللیة. وف إلس

ط إذا  ة بصورة واضحة فق ر ھام ر المسألة غی ارات. ویجب أن تعتب ي اإلعتب ة ف العوامل الكمی

  وجدت أنھا غیر ذات أھمیة وغیر منطقیة.

  ھدف وبنیة ھذا القسم 

  اعدة الشركات وأعضاء فرق التأكید في : إن الھدف من ھذا القسم ھو مس  ٣٧.٢٩٠

  تحدید تھدیدات اإلستقاللیة ؛  ) أ(

 تقییم ما إذا كانت ھذه التھدیدات غیر ھامة وبصورة واضحة ؛   ) ب(

  في حال لم تكن التھدیدات غیر ھامة بصورة واضحة، تحدید وتطبیق اإلجراءات   ) ج(

  لمقبول .الوقائیة المناسبة للقضاء على التھدیدات أو تقلیصھا إلى المستوى ا

ً أن یؤخذ في اإلعتبار ما قد یخلص إلیھ طرف ثالث عاقل ومطلع لدیھ معرفة       ینبغي دائما

  المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك اإلجراءات الوقائیة متوفرة لتقلیص التھدید إلى مستوى     

  لتھدید أو مقبول، تكون اإلجراءات الوحیدة الممكنة ھي إزالة األنشطة أو المصالح التي تخلق ا    

  رفض قبول مواصلة عملیة التأكید .    

  تقاللیة ـــــینتھي ھذا القسم بذكر بعض األمثلة حول كیفیة تطبیق ھذا المنھاج المفھومي في اإلس  ٣٨.٢٩٠

أ  ن أن تنش ي یمك تقاللیة الت دات اإلس ة تھدی ك األمثل اقش تل ددة. وتن ات مح روف وعالق ى ظ عل

د  ١٠٠.٢٩٠ بسبب ظروف وعالقات محددة (الفقرات ي لتحدی وما یلیھا). ویستخدم الحكم المھن

ول،  ى مستوى مقب دات اإلستقاللیة أو تقلیصھا إل ى تھدی اإلجراءات الوقائیة المناسبة للقضاء عل

دة  راءات الوحی ل اإلج ث تتمث ً بحی دا ة ج تقاللیة ھام دات اإلس ون تھدی ة، تك ض األمثل ي بع وف

طة أو المصالح الت ة األنش ي إزال ة ف ة الممكن ول أو مواصلة عملی ض قب د أو رف ق التھدی ي تخل

ن  ول م توى مقب ى مس ھا إل دات أو تقلیص ى التھدی ن القضاء عل ة أخرى، یمك ي أمثل د. وف التأكی

  خالل تطبیق اإلجراءات الوقائیة. وال یقصد من األمثلة أن تكون شاملة .

  ملیة تدقیق بیانات مالیة لمنشأة تشیر بعض األمثلة في ھذا القسم إلى كیفیة تطبیق اإلطار على ع  ٣٩.٢٩٠

ن المنشآت.  ا م ین المنشآت المدرجة وغیرھ ز ب دم التمیی ة عضو ع مدرجة. وعندما تختار ھیئ

ا  ة لتطبیقھ آت المدرج ة للمنش ات المالی دقیق البیان ات ت ة بعملی ة المتعلق ة األمثل ھ ینبغي دراس فإن

  على كافة عملیات تدقیق البیانات المالیة .
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  یتم تحدید تھدیدات اإلستقاللیة التي ال تكون غیر ھامة بصورة واضحة، وتقرر الشركة عندما   ٤٠.٢٩٠

ق وصف  رار. ویجب أن یشمل التوثی ق الق تم توثی د، ینبغي أن ی ة التأكی قبول أو مواصلة عملی

ى مستوى  التھدیدات المحددة واإلجراءات الوقائیة المطبقة للقضاء على التھدیدات أو تقلیصھا إل

  مقبول .

  لیص أيــــتقاللیة واإلجراءات الوقائیة الالزمة لتقـــــــإن تقییم خطورة أیة تھدیدات على اإلس   ٤١.٢٩٠

ن أن تكون المنشآت  ن الممك تھدیدات إلى مستوى مقبول یأخذ في األعتبار المصلحة العامة. فم

انون ا أو وضعھا الق ا أو حجمھ دیھا، نتیجة أعمالھ ھ ل ة ألن ة مھم ة ذات مصلحة عام ي، مجموع

ات  ة ومؤسس ركات المدرج ذه الش ى ھ ة عل من األمثل د تتض لحة. وق حاب المص ن أص عة م واس

ات  ي البیان ة ف ة الكامن اإلئتمان وشركات التأمین وصنادیق التقاعد. وبسبب المصالح العامة القوی

ة ذا القسم مسائل إضافیة ذات صلة وثیق ي ھ رات محددة ف  المالیة للمنشآت المدرجة، تتناول فق

ق  ا یتعل ق اإلطار فیم ار تطبی بتدقیق البیانات المالیة للمنشآت المدرجة.ینبغي أن یؤخذ في اإلعتب

د  ذین ق ة اآلخرین ال ات المالی دقیق البیان ى عمالء ت بتدقیق البیانات المالیة للمنشآت المدرجة عل

  یكونوا من ذوي المصالح العامة المھمة .

ً في حوكمة الشركات إسیمكن أن یكون للجان التدقیق دور  ٤٢.٢٩٠ ً ھاما  تقاللیتھا عن إدارة العمیل ــــــــا

ي  دورھا ف ام ب ي القی ا ف تقلة م أن شركة مس اع أنفسھم ب ي إقن س اإلدارة ف ویمكنھم مساعدة مجل

ة  ة حوكم دقیق (أو ھیئ ة ت ین الشركة ولجن ة ب اك اتصاالت منتظم ون ھن دقیق. ویجب أن یك الت

ات والمسائل األخرى أخرى إذا لم یكن ھناك لجنة تدقی ا یخص العالق ق) المنشآت المدرجة فیم

  التي من الممكن، من وجھة نظر الشركة،أن تعتبر على نحو معقول أنھا تؤثر على اإلستقاللیة.

  جان ــــینبغي أن تضع الشركات سیاسات وإجراءات متعلقة باإلتصاالت بشأن اإلستقاللیة مع ل  ٤٣.٢٩٠

ة التدقیق أو مع اآلخرین المك ات المالی دقیق البیان ي حال ت ل. وف ة العمی ادئ حوكم ذ مب لفین بتنفی

ة  ن كاف نوي ع كل س ل بش ى األق ً عل ا ً وكتابی فویا ركة ش غ الش ب أن تبل ة، یج للمنشآت المدرج

ات  دقیق البیان ل ت ة وعمی من المجموع ركات ض ین الشركة والش رى ب ائل األخ ات والمس العالق

ف المالیة التي تعتبر وفق الحكم المھن ى اإلستقاللیة. وتختل ول عل ي للشركة أنھا تؤثر بشكل معق

ن یجب  ل الشركة لك ن قب رار م ین إتخاذ الق ة وتعی المسائل التي ینبغي اإلبالغ عنھا في كل حال

ً إلى المسائل ذات الصلة المبینة في ھذا القسم.    أن نتطرق عموما

  مدة العملیة
  ة ــركة مستقلین عن عمیل التأكید من خالل مدة عملیینبغي أن یكون أعضاء فریق التأكید والش  ٤٤.٢٩٠

ر  التأكید. وتبدأ مدة العملیة عندما یبدأ فریق التأكید بأداء خدمات التأكید وتنتھي عند إصدار تقری

ة  ع أن تتكرر عملی ن المتوق ان م ة متكررة. وإذا ك التأكید، إال إذا كانت عملیة التأكید ذات طبیع



 ٤١

التأكید باإلخطار من قبل كال الطرفین بإنھاء العالقة المھنیة أو إصدار  التأكید، تنتھي مدة عملیة

. ً   تقریر التأكید النھائي، أیھما یحدث الحقا

  ة ـــفي حال عملیة تدقیق البیانات المالیة، تتضمن مدة العملیة الفترة التي تغطیھا البیانات المالی  ٤٥.٢٩٠

دقیق التي یتم إعداد التقاریر عنھا من قبل الشركة ة ت ھ خدم دم ل . وعندما تصبح المنشأة عمیل یق

ا  ي ستعد الشركة حولھ ة الت ات المالی ا البیان ي تغطیھ رة الت د الفت البیانات المالیة من خالل أو بع

ً، ینبغي أن تدرس المنشأة ما إذا كان قد تنشأ أیة تھدیدات على اإلستقاللیة بسبب :   تقریرا

 ة عالقات مالیة أو تجاریة مع عمیل الت ات المالی ا البیان ي تغطیھ رة الت د الفت دقیق خالل أو بع

 ولكن قبل أن یتم قبول عملیة تدقیق البیانات المالیة؛ 

 . خدمات سابقة مقدمة إلى عمیل التدقیق 

ة، ینبغي أن  ات المالی دقیق البیان ة لت ة لیست عملی وعلى نحو مماثل، وفي حال عملیة تأكید معین

ى  تدرس الشركة ما إذا كانت أیة عالقات مالیة أو تجاریة أو خدمات سابقة قد تخلق تھدیدات عل

  اإلستقاللیة.

  إذا تم تقدیم خدمة غیر متعلقة بالتأكید إلى عمیل تدقیق البیانات المالیة خالل أو بعد الفترة التي   ٤٦.٢٩٠

دقیق البیان ق بت ا یتعل ة فیم ي الخدمات المھنی دء ف ة تغطیھا البیانات المالیة ولكن قبل الب ات المالی

دات  ار تھدی ي اإلعتب ذ ف ي أن تؤخ ھ ینبغ دقیق، فإن ة الت دة عملی الل م ة خ ر الخدم تم حظ وی

الناشئة عن الخدمة. وفي حال لم یتضح أن التھدیدات غیر ھامة، ینبغي  -إن وجدت-اإلستقاللیة 

د دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا كما یلزم للقضاء علیھا أو تقلیصھا إلى مستوى مقب ول. وق

  تشمل ھذه اإلجراءات الوقائیة ما یلي: 

  ك المسؤولین ع أولئ د م ة بالتأكی ر متعلق مناقشة قضایا اإلستقاللیة المتصلة بتقدیم خدمات غی

 عن تنفیذ مبادئ حوكمة العمیل، مثل لجنة التدقیق ؛

 كید؛الحصول على إقرار من العمیل یتحمل المسؤولیة عن نتائج الخدمات الغیر متعلقة بالتأ 

  دقیق ات ت ي عملی ن المشاركة ف د م ة بالتأكی ر متعلق منع الموظفین الذین یقدمون خدمات غی

 البیانات المالیة ؛

  د أو إشراك شركة أخرى إشراك شركة أخرى لمراجعة نتائج الخدمات غیر المتعلقة بالتأكی

ذي یمكن الزم ال د ال ى الح د إل ة بالتأكی ر المتعلق دمات غی ادة أداء الخ وم بإع ل لتق ن تحم ا م ھ

  مسؤولیة الخدمة .

  یانات ــــــال تضعف الخدمة غیر المتعلقة بالتأكید المقدمة لعمیل غیر مدرج من عمالء تدقیق الب  ٤٧.٢٩٠

  المالیة من إستقاللیة الشركة عندما یصبح العمیل منشأة مدرجة شریطة أن : 

  ا بموجب ھذا القسم تكون الخدمات السابقة غیر المتعلقة بالتأكید ھي خدمات مسموح بھ  ) أ(

  لعمالء تدقیق البیانات المالیة غیر المدرجین؛ 
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  یتم إنھاء الخدمات من خالل فترة زمنیة معقولة من التاریخ الذي یصبح فیھ العمیل   ) ب(

ذا القسم لعمالء  ا بموجب ھ عن منشأة مدرجة، إذا كانت ھذه الخدمات غیر مسموح بھ

  منشآت مدرجة؛تدقیق البیانات المالیة الذین ھم عبارة عن 

  تكون الشركة قد طبقت إجراءات وقائیة مناسبة للقضاء على أیة تھدیدات على   ) ج(

  اإلستقاللیة تنشأ من الخدمات السابقة أو تقلیصھا إلى مستوى مقبول.
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  المقدمة 
 تصف األمثلة التالیة حاالت وعالقات محددة من الممكن أن تخلق تھدیدات على اإلستقاللیة. ١٠٠.٢٩٠

ن أن تكون مناسبة للقضاء كما تصف التھدیدات المحتملة الناشئة واإلجرا ءات الوقائیة التي یمك

ھ  على التھدیدات أو تقلیصھا إلى مستوى مقبول في كل حالة. واألمثلة لیست جمیعھا شاملة. لكن

یم  د تقی ق التأكی اء فری ة وأعض من المجموع ركات ض ركة والش ن الش ع م ي الواق ب ف یطل

ات متشابھة،ولكنھا مختل ت اإلجراءات المدلوالت الضمنیة لحاالت وعالق ا إذا كان د م ة وتحدی ف

رات  ي الفق واردة ف ة ال راءات الوقائی ك اإلج ي ذل ا ف ة، بم ن  ١٥.٢٠٠ -١٢.٢٠٠الوقائی یمك

  تطبیقھا لمواجھة تھدیدات اإلستقاللیة على نحو مرض .

  تتطرق بعض األمثلة إلى عمالء تدقیق البیانات المالیة في حین تتناول أمثلة أخرى عملیات  ١٠١.٢٩٠

د للع ا التأكی ي بھ ي ینبغ ة الت ة الكیفی ح األمثل ة. وتوض ات مالی دقیق بیان الء ت ر عم ن غی الء م م

د  ق التأكی تطبیق اإلجراءات الوقائیة لتلبیة المتطلب الذي یقضي بضرورة أن یكون أعضاء فری

ة، وأن یكون  ات المالی دقیق البیان ل الت تقلین عن عمی والشركة والشركات ضمن المجموعة مس

ق التأك ات أعضاء فری دقیق بیان ل ت ون عمی ذي ال یك د ال ل التأكی ن عمی تقلین ع د والشركة مس ی

تخدامھا  د إس ة المقی ر المالی ات غی دقیق البیان ل ت د لعمی اریر التأكی ة تق مل األمثل ة. وال تش مالی

رة  ا یخص  ١٩.٢٩٠صراحة من قبل مستخدمین محددین. وكما ھو منصوص علیھ في الفق فیم

ن أعضا ب م ات، یطل ذه العملی وا ھ ة أن یكون راد عائالتھم المباشرة والقریب د وأف ق التأكی ء فری

ة  دى الشركة مصلحة مالی ون ل ي أن ال یك ك ینبغ ى ذل الوة عل د. وع ل التأكی ن عمی مستقلین ع

  ھامة، سواء مباشرة أو غیر مباشرة، عند عمیل التأكید.

 عمالء التأكید اآلخرین.توضح األمثلة كیفیة تطبیق اإلطار على عمالء تدقیق البیانات المالیة و ١٠٢.٢٩٠

رة  د  ٢٠.٢٩٠وینبغي أن تقرأ األمثلة باإلقتران مع الفق ات التأكی ب عملی ي أغل ھ ف ي تفسر أن الت

ي بعض  ھ ف د. إال أن ل التأكی ً وأن الطرف المسئول یشمل عمی دا ً واح ً مسؤوال یكون ھناك طرفا

  ن تؤخذ في اإلعتبار عملیات التأكید یكون ھناك طرفین مسئولین. وفي تلك الظروف، ینبغي أ

ین  ات ب ً في أن تعتقد بأنھا قد تنشأ بواسطة المصالح والعالق أي تھدیدات یكون لدى الشركة سببا

  عضو فریق التأكید والشركة ضمن المجموعة والطرف المسئول عن الموضوع.

  لھذا القسم إرشادات إضافیة حول تطبیق متطلبات اإلستقاللیة  ٠١ -٢٠٠٥یقدم التفسیر  ١٠٣.٢٩٠

  مولة في ھذا القسم على عملیات التأكید التي لیست عملیات لتدقیق البیانات المالیة. المش

  المصالح المالیة 

  قد تؤدي المصلحة المالیة عند عمیل تأكید معین إلى نشوء تھدید المصلحة الشخصیة. وفي  ١٠٤.٢٩٠
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ى ا للقضاء عل ي ینبغي تطبیقھ د أو  تقییم خطورة التھدید واإلجراءات الوقائیة المناسبة الت التھدی

یم  ذا یتضمن تقی ة. وھ ة المصلحة المالی ن الضروري بحث طبیع تقلیصھ إلى مستوى مقبول، م

  دور الشخص الذي یمتلك المصلحة المالیة وأھمیتھا ونوعھا ( مباشرة أم غیر مباشرة ) 

  ما عند تقییم نوع المصلحة المالیة، ینبغي أن تؤخذ في االعتبار حقیقة المصالح المالیة تتراوح  ١٠٥.٢٩٠

ة المحتفظ  یلة اإلستثمار أو المصلحة المالی بین تلك التي ال یمتلك األفراد فیھا السیطرة على وس

ى  بھا (على سبیل المثال، صندوق إستثمار مشترك أو وحدة ائتمان أو وسیلة وسیطة مشابھة) إل

اء) أو وا أمن ل أن یكون ة (مث لحة المالی ى المص یطرة عل راد س ا األف ك فیھ ي یمتل ك الت وا  تل یكون

ى  د عل ورة أي تھدی یم خط د تقی م عن ن المھ تثمار. وم رارات اإلس ى ق أثیر عل ى الت ادرین عل ق

یلة الوسیطة  ى الوس اإلستقاللیة أن تتم دراسة درجة السیطرة أو التأثیر التي یمكن ممارستھا عل

د السیطرة، ینبغي أن  أو المصلحة المالیة المحتفظ بھا أو إستراتیجیتھا اإلستثماریة. وحینما توج

ة  ك المصلحة المالی دما ال یكون مال ك، عن ن ذل تعتبر المصلحة المالیة مباشرة. وعلى العكس م

ً على ممارسة تلك السیطرة، فإنھ ینبغي أن تعتبر المصلحة المالیة غیر مباشرة.    قادرا

  األحكام المطبقة على كافة عمالء التأكید 
  أو مصلحة مالیة مباشرة* أفراد عائلتھ المباشرة إذا كان لدى أحد أعضاء فریق التأكید أو أحد  ١٠٦.٢٩٠

ر مباشرة*  د المصلحة الشخصیة الناشئ مصلحة مالیة ھامة غی إن تھدی د، ف ل التأكی د عمی عن

د أو تقلیصھ  ى التھدی دة المتاحة للقضاء عل ً، وفیما یلي اإلجراءات الوقائیة الوحی ً جدا یكون ھاما

  إلى مستوى مقبول : 

ً في فریق التأكید؛التصرف بالمصلحة الما  ) أ(   لیة المباشرة قبل أن یصبح الفرد عضوا

ث   ) ب( ا بحی افٍ منھ غ ك التصرف بالمصلحة المالیة غیر المباشرة بالكامل أو التصرف بمبل

ق  ي فری ً ف رد عضوا ل أن یصبح الف ة قب لحة ھام ي مص ة ھ لحة المتبقی ر المص ال تعتب

 التأكید ؛ 

  عزل عضو فریق التأكید من عملیة التأكید .  ) ج(

  استلم أحد أعضاء فریق التأكید أو أي من أفراد عائلتھ المباشرین مصلحة مالیة مباشرة أو  إذا ١٠٧.٢٩٠

  مصلحة مالیة ھامة غیر مباشرة عند عمیل التأكید على سبیل المثال عبر إرث أو ھبة أو نتیجة 

ة للقضا ة اآلتی ق اإلجراءات الوقائی ء اندماج، فإنھ ینشأ تھدید المصلحة الشخصیة. وینبغي تطبی

  على التھدید أو تقلیصھ إلى مستوى مقبول :

  التصرف بالمصلحة المالیة في أقرب تاریخ ممكن؛  ) أ(

 عزل عضو فریق التأكید من عملیة التأكید   ) ب(
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ن  د م د، ال ب ق التأكی ن فری رد م ة أو عزل الف خالل الفترة التي تسبق التصرف بالمصلحة المالی

راءات الوقائ ت اإلج ا إذا كان ار م ي اإلعتب ذ ف ى األخ د إل یص التھدی روریة لتقل افیة ض ة اإلض ی

  مستوى مقبول. وقد تشمل تلك اإلجراءات :

 مناقشة الموضوع مع أولئك المسئولین عن تنفیذ مبادئ الحوكمة مثل لجنة التدقیق؛ 

  ك الف ذل ح بخ دیم النص ز، أو تق ل المنج ة العم افي لمراجع ي إض ب مھن راك محاس إش

 حسبما یلزم .

  یق التأكید بأن أحد أفراد عائلتھ المقربین یمتلك مصلحة مالیة مباشرة عندما یعلم العضو من فر ١٠٨.٢٩٠

د المصلحة الشخصیة.  د ینشأ تھدی ھ ق أو مصلحة مالیة ھامة غیر مباشرة عند عمیل التأكید، فإن

ق  و فری ین عض ة ب ة العالق ار طبیع ي اإلعتب ذ ف ي أن یؤخ د، ینبغ ورة أي تھدی یم خط د تقی وعن

ریب وأھمیة المصلحة المالیة. وبمجرد أن یتم تقییم خطورة التھدید ینبغي التأكید وفرد العائلة الق

  دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا حسب الضرورة. وقد تشمل تلك اإلجراءات ما یلي:

  اریخ رب ت ي أق ا ف ً منھ اف ة أو جزء ك تصرف فرد العائلة القریب بكامل المصلحة المالی

 ممكن ؛

 مسئولین عن تنفیذ مبادئ الحوكمة مثل لجنة التدقیق ؛مناقشة الموضوع مع أولئك ال 

  ل ن قب إشراك محاسب مھني إضافي لم یشارك في عملیة التأكید لمراجعة العمل المنجز م

ك حسبما  دیم النصح بخالف ذل ة أو تق ة قریب ة عائلی ھ عالق ذي لدی د ال ق التأكی عضو فری

 یلزم؛ 

 . عزل الفرد من عملیة التأكید 

  أو عضو في فریق التأكید مصلحة مالیة مباشرة أو مصلحة مالیة ھامة غیر  عندما تمتلك شركة ١٠٩.٢٩٠

د المصلحة الشخصیة بسبب  د ینشأ تھدی ھ ق اء، فإن د األمن د بوصفھ أح ل التأكی مباشرة عند عمی

ك  اظ بتل ي اإلحتف ك، ینبغ ى ذل اء عل د. وبن ل التأكی ى عمی ان عل ندوق اإلئتم ن لص أثیر الممك الت

  المصلحة فقط عندما :

د والشركة ی  ) أ( ق التأكی ة المباشرین لعضو فری راد العائل د أف كون عضو فریق التأكید وأح

  غیر مستفیدین من صندوق اإلئتمان؛ 

تكون المصلحة المحتفظ بھا لدى صندوق اإلئتمان عند عمیل التأكید ھي لیست مصلحة   ) ب(

 ھامة بالنسبة للصندوق :

ً على ممارسة أثر ھام   ) ج(   على عمیل التأكید، ال یكون صندوق اإلئتمان قادرا

رتبط   ) د( تثماري م رار إس ى أي ق ام عل ر ھ ركة أث د أو الش ق التأكی و فری ون لعض ال یك

 بمصلحة مالیة لدى عمیل التأكید .

  ینبغي أن یؤخذ في اإلعتبار ما إذا كان تھدید المصلحة الشخصیة قد ینشأ بسبب مصالح مالیة  ١١٠.٢٩٠
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راد عائالتھم المبا د وأف ق التأكی ن خارج فری راد م راد إلف ربین. ویشمل ھؤالء األف شرین والمق

  التالي ذكرھم :

 . الشركاء وأفراد عائالتھم المباشرین ممن لیسوا أعضاء في فریق التأكید 

 الشركاء والموظفین اإلداریین الذین یقدمون خدمات غیر متعلقة بالتأكید إلى عمیل التأكید ؛ 

 فریق التأكید؛  األفراد الذین لدیھم عالقات شخصیة وثیقة مع أحد أعضاء 

لحة  د المص وء تھدی ى نش راد إل ؤالء األف ا ھ تفظ بھ ي یح الح الت ؤدي المص ة أن ت إن احتمالی

  الشخصیة یعتمد على عوامل معینة مثل :

 ھیكل الشركة التنظیمي والتشغیلي وھیكل إعداد التقاریر فیھا ؛ 

 . طبیعة العالقة بین الفرد وعضو فریق التأكید 

ورة التھدید وإذا لم یتضح التھدید غیر ھام، فإنھ یتعین دراسة اإلجراءات ینبغي أن یتم تقییم خط

ك  مل تل د تش ول. وق توى مقب ى مس د إل یص التھدی رورة لتقل ب الض ا حس ة وتطبیقھ الوقائی

  اإلجراءات ما یلي :

 ً؛  وضع السیاسات للحد من اإلحتفاظ بتلك المصالح من قبل األفراد، حیثما یكون مناسبا

 مع أولئك المسئولین عن تنفیذ مبادئ الحوكمة مثل لجنة التدقیق ؛ مناقشة الموضوع 

  دیم ة العمل المنجز أو تق د لمراجع ة التأكی ي عملی إشراك محاسب مھني إضافي لم یشارك ف

 النصح بخالف ذلك حسبما یلزم .

د ال  ١١١.٢٩٠ ل التأكی دى عمی ا ل ة م لحة مالی ق بمص ھ یتعل م كون ذا القس ود لھ ر المقص اك غی إن اإلنتھ

 من إستقاللیة الشركة أو الشركة ضمن المجموعة أو أحد أعضاء فریق التأكید عندما : یضعف

ین   ) أ( ة المھنی ن كاف ب م تضع الشركة والشركة ضمن المجموعة سیاسات وإجراءات تتطل

ا أو  ة أو وراثتھ نجم عن شراء مصلحة مالی ات ت ة خروق إبالغ الشركة مباشرة عن أی

  إستمالكھا عند عمیل التأكید؛ 

 الشركة والشركة ضمن المجموعة مباشرة المھني التصرف بالمصلحة المالیة ؛ تحظر   ) ب(

یحدث التصرف في أقرب تاریخ ممكن بعد تحدید المسألة، أو عند عزل المھني من   ) ج(

  ریق التأكید. ف

  عندما یحدث إنتھاك غیر مقصود لھذا القسم یتعلق بمصلحة مالیة ما لدى عمیل التأكید، یجب  ١١٢.٢٩٠

ا ركة م درس الش ك  أن ت مل تل ن أن تش ن الممك ة. وم راءات وقائی ة إج ق أی ي تطبی إذا ینبغ

  اإلجراءات الوقائیة ما یلي :

  ل إشراك محاسب مھني ن قب ة العمل المنجز م د لمراجع ة التأكی ي عملی إضافي لم یشارك ف

 عضو فریق التأكید ؛

 ید. إستثناء الفرد من أي عملیة جوھریة إلتخاذ القرار فیما یخص عملیة التأك 
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  األحكام المطبقة على عمالء تدقیق البیانات 

  إذا كان لدى شركة ما أو شركة ضمن المجموعة مصلحة مالیة مباشرة عند عمیل تدقیق  ١١٣.٢٩٠

ة  د ثم ث ال یوج ة بحی ة بالغ ون ذو أھمی أ یك ذي ینش یة ال لحة الشخص د المص إن تھدی ة، ف المالی

توى  ى مس د إل ص التھدی ن أن تقل ن الممك ة م راءات وقائی رف إج إن التص الي ف ول. وبالت مقب

  بالمصلحة المالیة سیكون اإلجراء الوحید المناسب للسماح للشركة بأداء العملیة. 

 إذا كان لدى شركة ما أو شركة ضمن المجموعة مصلحة مالیة ھامة غیر مباشرة عند عمیل  ١١٤.٢٩٠

لحة الشخصیة. وتكون  د المص أ أیضا تھدی د ینش ة للشركة، فق ات المالی دقیق البیان اإلجراءات ت

من  ركة ض ركة أو الش رف الش ا أن تتص ة إم أداء العملی ركة ب ماح للش بة للس دة المناس الوحی

ر  ث ال تعتب ا بحی ً منھ اف غ ك رف بمبل ل أو التص رة بالكام ر المباش لحة غی ة بالمص المجموع

  المصلحة المتبقیة ھي مصلحة ھامة. 

  اشرة في منشأة تمتلك حصة إذا كان لدى شركة ما أو شركة ضمن المجموعة مصلحة مالیة مب ١١٥.٢٩٠

ذي ینشأ یكون ذو  د المصلحة الشخصیة ال إن تھدی ة، ف مسیطرة عند عمیل تدقیق البیانات المالی

توى  ى مس د إل ص التھدی ن أن تقل ن الممك ة م راءات وقائی ة إج د ثم ث ال یوج ة بحی ة بالغ أھمی

ة أداء العملی ا أن تتصرف  مقبول. وتكون اإلجراءات الوحیدة المناسبة للسماح للشركة ب ھي إم

ا  ً منھ اف غ ك ل أو التصرف بمبل ة بالكام لحة المالی ة بالمص من المجموع الشركة أو الشركة ض

  بحیث ال تعتبر المصلحة المتبقیة ھي مصلحة ھامة.

  إذا كان لخطة منافع التقاعد لشركة ما أو شركة ضمن المجموعة مصلحة مالیة عند عمیل  ١١٦.٢٩٠

یم خطورة أي تدقیق البیانات المالیة، یمكن أن ی نشأ تھدید المصلحة الشخصیة. وعلیھ، ینبغي تقی

ة  ة اإلجراءات الوقائی ي دراس ام، ینبغ ر ھ و غی د ھ م یتضح أن التھدی دات وإذا ل ذه التھدی ن ھ م

  وتطبیقھا حسبما یلزم للقضاء على التھدید أو تقلیصھ إلى مستوى مقبول . 

  ال یقومون بعملیات التأكید، أو عائالتھم  إذا كان للشركاء اآلخرین، بما في ذلك الشركاء الذین ١١٧.٢٩٠

ي رة، ف ب* المباش ھ  المكت ارس فی ذي یم ة*ال ریك العملی ات  ش دقیق البیان ص ت ا یخ ھ فیم أعمال

ة  د ثم ث ال یوج ة بحی ة بالغ ون ذو أھمی أ یك ذي ینش یة ال لحة الشخص د المص إن تھدی ة، ف المالی

ى مستوى م د إل ن أن تقلص التھدی ھ، ینبغي أن ال یحتفظ إجراءات وقائیة من الممك ول. وعلی قب

  أولئك الشركاء أو عائالتھم المباشرة بأي من ھذه المصالح المالیة عند ذلك عمیل التدقیق .

  لیس بالضرورة أن یكون المكتب الذي یمارس فیھ شریك العملیة أعمالھ فیما یخص تدقیق  ١١٨.٢٩٠

اء  ك الشریك. وبن ھ ذل د البیانات المالیة ھو نفس المكتب الذي عین ب تم تحدی دما ی ك، عن ى ذل عل

ق التأكی اقي أعضاء فری ف عن ب ب مختل ي مكت ة ف م دموقع شریك العملی ، ینبغي استخدام الحك

  لتحدید أي مكتب یمارس فیھ شریك العملیة أعمالھ فیما یخص ذلك التدقیق .

  إلى إذا كان الشركاء اآلخرین والموظفین اإلداریین الذین یقدمون خدمات غیر متعلقة بالتأكید  ١١٩.٢٩٠
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ة بصورة واضحة،  عمیل تدقیق البیانات المالیة، باستثناء أولئك الذین تعتبر مشاركتھم غیر ھام

ر مباشرة  أو إذا كانت عائالتھم المباشرة. تمتلك مصلحة مالیة مباشرة أو مصلحة مالیة ھامة غی

ة بحی ة بالغ ذي ینشا یكون ذو أھمی لحة الشخصیة ال د المص إن تھدی دقیق، ف ل الت د عمی ث ال عن

یوجد ثمة إجراءات وقائیة من الممكن أن تقلص التھدید إلى مستوى مقبول. وعلیھ، ینبغي أن ال 

ل  ك عمی د ذل ة عن الح المالی ذه المص ن ھ أي م رة ب ائالتھم المباش وظفین أو ع ؤالء الم تفظ ھ یح

  التدقیق .

  أفراد المباشرین  إن المصلحة المالیة عند عمیل تدقیق البیانات المالیة المحتفظ بھا بواسطة أحد ١٢٠.٢٩٠

دقیق أو ب) لشریك  ا یخص الت أ) لشریك في المكتب الذي یمارس فیھ شریك العملیة أعمالھ فیم

ى  ؤدي إل ا ت ر أنھ دقیق ال تعتب ل الت ى عمی د إل ة بالتأكی ر متعلق أو موظف إداري یقدم خدمات غی

ل ح م (مث وق العمل الخاصة بھ د نشوء تھدید غیر مقبول شریطة إستالمھا نتیجة حق وق التقاع ق

یص أي  ة المناسبة لتقل ق اإلجراءات الوقائی تم تطبی ً، ی ا أو خیارات األسھم)، وحیثما یكون الزم

  تھدید على اإلستقاللیة إلى مستوى مقبول. 

  یمكن أن ینشأ تھدید المصلحة الشخصیة إذا كان للشركة أو الشركة ضمن المجموعة أو أحد    ١٢١.٢٩٠

  في منشأة معینة وكان لعمیل تدقیق البیانات المالیة أو مدیر أو أعضاء فریق التأكید مصلحة     

  مسئول أو مالك مسیطر تابع لھ إستثمار في تلك المنشأة. وال یتم إضعاف اإلستقاللیة فیما     

  یخص عمیل التدقیق إذا كانت المصالح المختلفة للشركة أو الشركة ضمن المجموعة أو عضو     

  قیق أو مدیر أو مسئول أو مالك مسیطر تابع لھ ھي ذات أھمیة وال فریق التأكید، وعمیل التد    

ً على المنشأة. وإذا كانت المصالح ھامة بالنسبة      ً ھاما   یستطیع عمیل التدقیق أن یمارس تأثیرا

  للشركة أو الشركة ضمن المجموعة أو عمیل تدقیق، واستطاع عمیل التدقیق ممارسة تأثیر ھام     

  ال توجد إجراءات وقائیة متاحة لتقلیص التھدید إلى مستوى مقبول، وینبغي  على المنشأة، فإنھ    

  على الشركة ضمن المجموعة إما أن تتصرف بالمصالح أو تمتنع عن قبول عملیة التدقیق.     

  ویتعین على أي عضو في التأكید یمتلك تلك المصلحة الھامة أن یقوم بأي عمل مما یلي :    

  التصرف بالمصلحة؛  ) أ(

 بمبلغ كاف من المصالح بحیث ال تعتبر المصالح المتبقیة ھي مصالح ھامة ؛ التصرف  ) ب(

  اإلنسحاب من التدقیق .  ) ج(

  األحكام المطبقة على عمالء تأكید تدقیق البیانات غیر المالیة  

  إذا كان لشركة ما مصلحة مالیة مباشرة مع عمیل التأكید الذي ال یكون عمیل تدقیق بیانات  ١٢٢.٢٩٠

د الم إن تھدی ة، ف ة مالی د ثم ث ال یوج ة بحی ة بالغ ون ذو أھمی أ یك ذي ینش یة ال لحة الشخص ص

رف  إن التص ھ، ف ول. وعلی توى مقب ى مس د إل ص التھدی ن أن تقل ن الممك ة م راءات وقائی إج

  بالمصلحة المالیة سیكون اإلجراء الوحید المناسب للسماح للشركة بأداء العملیة .
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  عند عمیل التأكید الذي ال یكون عمیل تدقیق  إذا كان لشركة ما مصلحة مالیة ھامة غیر مباشرة ١٢٣.٢٩٠

د المناسب للسماح  د المصلحة الشخصیة. ویكون اإلجراء الوحی ً تھدی ة، ینشأ أیضا بیانات مالی

ر المباشرة بالكامل أو أن تتصرف  للشركة بأداء العملیة إما أن تتصرف الشركة بالمصلحة غی

ً منھا بحیث ال تعتبر المصلحة المتبقیة   ھي مصلحة ھامة . بمبلغ كاف

  إذا كان لشركة ما مصلحة مالیة ھامة في منشاة تمتلك حصة مسیطرة عند عمیل التأكید الذي  ١٢٤.٢٩٠

ة  ذي ینشأ یكون ذو أھمی د المصلحة الشخصیة ال إن تھدی ة، ف ات مالی دقیق بیان ال یكون عمیل ت

توى ى مس د إل ص التھدی ن أن تقل ن الممك ة م ة إجراءات وقائی د ثم ث ال یوج ة بحی ول.  بالغ مقب

ركة  رف الش ا أن تتص و إم ة ھ أداء العملی ركة ب ماح للش ب للس د المناس راء الوحی ون اإلج ویك

ة ھي  بالمصلحة المالیة بالكامل أو أن تتصرف بمبلغ كاف منھا بحیث ال تعتبر المصلحة المتبقی

  مصلحة ھامة .

  ملیة تدقیق بیانات عندما یتم إصدار تقریر محدود تقریر محدود اإلستخدام لعملیة تأكید لیست ع ١٢٥.٢٩٠

رة  ورد الفق ة، ت رات   ١٩.٢٩٠مالی ي الفق ا ف وص علیھ ام المنص ن األحك تثناءات م اإلس

  . ١٢٤.٢٩٠ – ١٢٢.٢٩٠و  ١١٠.٢٩٠ -١٠٦.٢٩٠

  القروض والكفاالت 

  إن تقدیم قرض أو كفالة قرض إلى الشركة من عمیل التأكید الذي یكون عبارة عن بنك أو  ١٢٦.٢٩٠

ة  مؤسسة مشابھة ال یؤدي إلى خلق تھدید على اإلستقاللیة، شریطة أن یتم منح القرض أو الكفال

بة  م بالنس ر مھ رض غی ون الق ة وأن یك راض العادی ات اإلق بموجب إجراءات وشروط ومتطلب

د یكون  ھ ق ً بالنسبة لعمیل التأكید أو الشركة، فإن للشركة وعمیل التأكید. أما إذا كان القرض ھاما

ن ى  م ئة إل یة الناش لحة الشخص د المص یص تھدی ة تقل راءات الوقائی ق اإلج ر تطبی ن عب الممك

ارج  ن خ ي إضافي م ة إشراك محاسب مھن ك اإلجراءات الوقائی د تشمل تل ول. وق مستوى مقب

  الشركة أو الشركة ضمن المجموعة لمراجعة العمل المنجز .

  ن عبارة عن بنك أو مؤسسة مشابھة إن تقدیم قرض أو كفالة قرض من عمیل التأكید الذي یكو ١٢٧.٢٩٠

ى اإلستقاللیة  د عل ق تھدی ى خل ؤدي إل د أو عائالتھم المباشرة ال ی ق التأكی إلى أحد أعضاء فری

ة.  راض العادی ات اإلق شریطة أن یتم منح القرض أو الكفالة بموجب إجراءات وشروط ومتطلب

  كشوفة وقروض السیارات وتتضمن األمثلة على ھذه القروض رھونات المنازل والحسابات الم

  وأرصدة بطاقة اإلئتمان .

  وعلى نحو مماثل، ال تشكل الودائع أو حسابات المضاربة لشركة ما أو أحد أعضاء فریق  ١٢٨.٢٩٠

ى  ً عل دا التأكید عند عمیل التأكید الذي یكون عبارة عن بنك أو مضارب أو مؤسسة مشابھة تھدی

  الحساب بموجب البنود  التجاریة العادیة .اإلستقاللیة شریطة أن یتم اإلحتفاظ بالودیعة أو 

  إذا قامت الشركة أو أحد أعضاء فریق التأكید بتقدیم قرض إلى عمیل التأكید، الذي ال یكون ١٢٩.٢٩٠
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د المصلحة  إن تھدی د، ف ل التأكی عبارة عن بنك أو مؤسسة مشابھة، أو كفاالت مثل إقتراض عمی

ة بحیث ال یوج ن أن الشخصیة الذي ینشأ یكون ذو أھمیة بالغ ن الممك ة م ة إجراءات وقائی د ثم

ة بالنسبة للشركة  یس ذي أھمی ة ل تقلص التھدید إلى مستوى مقبول، ما لم یكن القرض أو الكفال

  أو عضو فریق التأكید وعمیل التأكید .

  وبصورة مماثلة، إذا قبلت الشركة أو عضو فریق التأكید الحصول على قرض ما، أو تم كفل  ١٣٠.٢٩٠

ل الت ن عمی ھ، م د إقتراض إن تھدی ابھة ف ة مش ك أو مؤسس ن بن ارة ع ون عب ذي ال یك د ال أكی

ن  ة م ة إجراءات وقائی د ثم ة بحیث ال یوج ة بالغ ذي ینشأ یكون ذو أھمی المصلحة الشخصیة ال

ة  یس ذي أھمی ة ل رض أو الكفال ن الق م یك ا ل ول، م توى مقب ى مس د إل ص التھدی ن أن تقل الممك

  یل التأكید .بالنسبة للشركة أو عضو فریق التأكید وعم

  بالقروض والكفاالت بین الشركة  ٢٩٠/١٣٠-٢٩٠/١٢٦تتعلق األمثلة الواردة في الفقرات  ١٣١.٢٩٠

ركة  ى الش ام عل ق األحك ي تطبی ة، ینبغ ات المالی دقیق البیان ة ت ال عملی ي ح د. وف ل التأكی وعمی

  وكافة الشركات ضمن المجموعة وعمیل التدقیق .

  العالقات التجاریة مع عمالء التأكید 
  نطوي العالقة التجاریة الوثیقة بین شركة ما أو احد أعضاء فریق التأكید وعمیل التأكید أوت ١٣٢.٢٩٠

ى مصلحة  ة، عل ات المالی دقیق البیان ل ت إدارتھ، أو بین الشركة وشركة ضمن المجموعة وعمی

ا  مالیة تجاریة أو مشتركة ومن الممكن أن تخلق تھدیدات المصلحة الشخصیة والمضایقة. وفیم

  لة على تلك العالقة :یلي أمث

  دیر ك مسیطر أو م د أو مال ل التأكی ع عمی إمتالك مصلحة مالیة ھامة في مشروع مشترك م

 أو مسئول أو أي فرد آخر ممن یقومون بمھام إداریة علیا لذلك العمیل. 

  ن خدمات ر م ترتیبات لدمج واحدة أو أكثر من خدمات أو منتجات الشركة مع واحدة أو أكث

 ل التأكید وتسویق الرزمة الجدیدة باإلشارة إلى كال الطرفین .أو منتجات عمی

  د كموزع أو مسوق لمنتجات أو ل التأكی ترتیبات أو خدمات عمیل التأكید، أو یتصرف عمی

دمات  ات أو خ وق لمنتج وزع أو س د كم ل التأكی رف عمی د أو یتص ل التأكی دمات عمی خ

 الشركة .

  لم تكن المصلحة المالیة غیر ذات أھمیة ویتضح  في حال عمیل تدقیق البیانات المالیة، وما

ن ألي  ھ ال یمك دقیق، فإن ل الت ة وعمی من المجموع ركة ض ركة والش ة للش ر ھام ة غی أن العالق

ذي  د ال ل التأكی ي حال عمی ول. وف إجراءات وقائیة التقلیص من خطورة التھدید إلى مستوى مقب

لحة  ن المص م تك ا ل ة، وم ات مالی دقیق بیان ل ت یس عمی ة ل ر ھام ة غی ة والعالق ر ھام ة غی المالی

د  یص التھدی ة تقل ن ألي إجراءات وقائی د، ال یمك ل التأكی بصورة واضحة سواء للشركة أو لعمی

ً لذلك، تكون اإلجراءات الوحیدة الممكنة في ھذین الظرفین كما یلي :    إلى مستوى مقبول. وتبعا
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  إنھاء العالقة التجاریة ؛  ) أ(

امتین بصورة تقلیص حجم العالقة بحیث تص  ) ب( بح المصلحة المالیة والعالقة غیر ھ

 واضحة ؛ 

  رفض القیام بعملیة التأكید .  ) ج(

ة  ر ھام ة غی ح أن العالق ة ویتض ر ذات أھمی ة غی الح المالی ذه المص ن ھ ن أي م م تك ا ل وم

ن  رد م م ھو إقصاء الف د المالئ ائي الوحی د، یكحون اإلجراء الوق بالنسبة لعضو فریق التأكی

  فریق التأكید .

  في حال تدقیق البیانات المالیة، ال تسبب العالقة التجاریة التي تنطوي على مصلحة تحتفظ بھا  ١٣٣.٢٩٠

راد عائالتھم المباشرین  د أو أف ق التأكی الشركة أو شركة ضمن المجموعة أو أحد أعضاء فری

د  دقیق أو أح ل الت ون عمی ین یك اھمین ح ن المس ل م دد قلی ل ع ن قب ا م یطر علیھ أة مس ي منش ف

ى مدرائھ  دات عل ور تھدی ي ظھ ك المنشأة، ف أو مسئولیھ أو أي مجموعة تابعة لھ مصلحة في تل

  اإلستقاللیة، شریطة أن : 

من   ) أ( ركة ض ركة والش ى الش بة إل حة بالنس ورة واض ة بص ر ھام ة غی ون العالق تك

  المجموعة وعمیل التدقیق 

 مستثمرین ؛تكون المصلحة المحتفظ بھا غیر ھامة بالنسبة إلى المستثمر أو مجموعة ال  ) ب(

ال تعطي المصلحة المستثمر أو أي مجموعة المستثمرین القدرة على ممارسة السیطرة   ) ج(

  على المنشأة مسیطر علیھا من قبل عدد قلیل من المساھمین 

ً شراء البضائع والخدمات من عمیل التأكید من قبل الشركة (أو من عمیل  ١٣٤.٢٩٠   ال یؤدي عموما

ى نشوء تدقیق البیانات المالیة من قبل شركة ض د إل ق التأكی من المجموعة) أو أحد أعضاء فری

ى أساس  ال وعل تھدید على اإلستقاللیة شریطة أن تكون المعاملة ضمن السیاق الطبیعي لألعم

د  ق تھدی ي خل ً ف ببا ون س ة تك ة أو أھمی ون ذات طبیع د تك امالت ق ك المع اري. إال أن تل تج

د الناشئ ام، ینبغي دراسة اإلجراءات  المصلحة الشخصیة. وإذا لم یتضح أن التھدی ر ھ ھو غی

ك  ن أن تشمل تل ن الممك ول. وم ى مستوى مقب د إل یص التھدی زم لتقل الوقائیة وتطبیقھا حسبما یل

  اإلجراءات ما یلي :

 الحد من أھمیة المعاملة أو تقلیصھا ؛ 

 عزل الفرد من فریق التأكید ؛ 

 مة، مثل لجنة التدقیق .مناقشة المشكلة مع أولئك المسئولین عن تنفیذ مبادئ الحوك 

  العالقات العائلیة والشخصیة 
  قد ینشأ عن العالقات العائلیة أو الشخصیة بین أحد أعضاء فریق التأكید وأحد مدراء أو  ١٣٥.٢٩٠



 ٥٤

لحة  دات مص م، تھدی ى أدوارھ اد عل ھ، باإلعتم ددین لدی وظفین مح د أو م ل التأكی ئولي عمی مس

ن محا د تنشأ شخصیة أو تآلف أو مضایقة. ومن غیر الممك ي ق دات الت ة التھدی ة وصف أھمی ول

ة  ي عملی عن تلك العالقات بالتفصیل. وتعتمد األھمیة على عدد  من العوامل تشمل مسؤولیات ف

اك  ذلك. ھن ً ل ا د. وتبع ل التأكی التأكید ومدى عمق ودور فرد العائلة أو غیره من األفراد عند عمی

ى عدد كبیر من الظروف التي یجب تقییمھا وإجراءات و د إل یص التھدی ا لتقل ة ینبغي تطبیقھ قائی

  مستوى مقبول . 

  عندما یكون أحد أفراد العائلة المباشرین لعضو فریق التأكید ھو مدیر أو مسئول أو موظف  ١٣٦.٢٩٠

ات موضوع  ى معلوم ام عل أثیر مباشر وھ ھ ممارسة ت د ویشغل منصب یخول لدى عمیل التأكی

ال ب خ ك المنص غل ذل د ش ان ق د، أو ك ة التأكی یص عملی ن تقل ھ یمك ة، فإن ا العملی ل أي تغطیھ

ك  ق تل د. فعم ق التأكی ن فری رد م تھدیدات اإلستقاللیة إلى مستوى مقبول فقط من خالل عزل الف

توى  ى مس تقاللیة إل د اإلس یص تھدی ائي آخر تقل ن ألي إجراء وق ر الممك ن غی ل م ة تجع العالق

ائي، یكون ذا اإلجراء الوق ق ھ ن  مقبول. وإذا كان ال یتم تطبی د ھو اإلنسحاب م اإلجراء الوحی

غل  ف یش و موظ د ھ ق التأكی د أعضاء فری ان زوج أح ال، إذا ك بیل المث ى س د. عل ة التأكی عملی

ة  ات المالی داد السجالت المحاسبیة أو البیان ى إع ام عل أثیر مباشر وھ منصب یخولھ بممارسة ت

ول  لعمیل التدقیق في حال تدقیق البیانات المالیة، یمكن تقلیص تھدید اإلستقاللیة إلى مستوى مقب

  فقط من خالل عزل الفرد من فریق التأكید .

  عندما یكون أحد أفراد العائلة المباشرین لعضو فریق التأكید ھو موظف یشغل منصب یخولھ  ١٣٧.٢٩٠

ى  دات عل أ تھدی ن أن تنش ن الممك ون م ة، یك وع العملی ى موض ام عل أثیر مباشر وھ ة ت ممارس

  تھدیدات على عوامل معینة مثل: اإلستقاللیة وتعتمد خطورة ال

 المنصب الذي یشغلھ أحد أفراد العائلة المباشرین لدى العمیل ؛ 

  .الدور الذي یلعبھ المھني في فریق التأكید 

ھ ینبغي دراسة اإلجراءات  ام، فإن ر ھ د غی ینبغي تقییم خطورة التھدید، وإذا لم یتضح أن التھدی

یص ال زم لتقل ا حسبما یل ك اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھ د تشمل تل ول. وق ى مستوى مقب د إل تھدی

  الوقائیة ما یلي : 

  عزل الفرد من فریق التأكید ؛ 

  ع ي تق ع المسائل الت ي م ث ال یتعامل المھن ن، بحی ا أمك ھیكلة مسؤولیات فریق التأكید حیثم

 ضمن مسؤولیة أحد أفراد العائلة المباشرین ؛

 ن ین الموظفین م أي  وضع سیاسات وإجراءات لتمك ا ضم الشركة ب الغ المستویات العلی إب

 قضیة تقلقھم حول اإلستقاللیة والموضوعیة . 

  عندما یكون أحد أفراد العائلة القریبین لعضو فریق التأكید ھو مدیر أو مسئول أو موظف لدى  ١٣٨.٢٩٠
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ة  ات موضوع عملی ى معلوم ام عل أثیر مباشر وھ عمیل التأكید ویشغل منصب یخولھ ممارسة ت

ل التأكید، من  ى عوام دات عل د خطورة التھدی ى اإلستقاللیة. وتعتم الممكن أن تنشأ تھدیدات عل

  معینة مثل : 

  المنصب الذي یشغلھ أحد أفراد العائلة القریبین لدى العمیل ؛ 

 . الدور الذي یلعبھ المھني في فریق التأكید 

ھ ینبغ ام، فإن ر ھ د غی ي دراسة اإلجراءات ینبغي تقییم خطورة التھدید، وإذا لم یتضح أن التھدی

ك اإلجراءات  د تشمل تل ول. وق ى مستوى مقب د إل یص التھدی زم لتقل ا حسبما یل الوقائیة وتطبیقھ

  الوقائیة ما یلي : 

 عزل افرد من فریق التأكید ؛ 

  ع ي تق ع المسائل الت ي م ث ال یتعامل المھن ھیكلة مسؤولیات فریق التأكید، حیثما أمكن، بحی

 لعائلة القریبین ؛ ضمن المسؤولیة أحد أفراد ا

  أي ا ضمن الشركة ب وضع سیاسات وإجراءات لتمكین الموظفین من إبالغ المستویات العلی

 قضیة تقلقھم حول اإلستقاللیة والموضوعیة .

  إلى ذلك، قد تنشأ تھدیدات المصلحة الشخصیة أو التآلف أو المضایقة عندما یرتبط  ةباإلضاف ١٣٩.٢٩٠

ن ً م ا ً أو مقرب ً مباشرا ك  شخص لیس فردا ع ذل ة م ة وثیق د بعالق ق التأكی ة أحد أعضاء فری عائل

ة  ھ بممارس مح ل ي منصب یس د ف ل التأكی دى عمی ً ل ا ً أو موظف ئوال ً أو مس دیرا ون م العضو ویك

د  ق التأكی اء فری ون أعض ذلك یك د. ل ة التأكی وع عملی ات موض ى معلوم ام عل ر وھ أثیر مباش ت

راء اإلس خاص وإج ؤالء األش ل ھ د مث ن تحدی ئولین ع ركة مس راءات الش ً إلج ا ارات وفق تش

د  ى التھدی ویتضمن تقییم خطورة أي تھدید ناشئ ووضع اإلجراءات الوقائیة المالئمة للقضاء عل

دى  رد ل ة ودور الف ة العالق دى وثاق ل م ة مث أو تقلیصھ إلى مستوى مقبول اإلھتمام بمسائل معین

  عمیل التأكید .

  ممكن أن تنشأ تھدیدات المصلحة الشخصیة أو ینبغي أن یؤخذ في اإلعتبار ما إذا كان من ال ١٤٠.٢٩٠

یس  ي الشركة ل ف ف ریك أو موظ ین ش ة ب ة شخصیة أو عائلی ایقة بسبب عالق آلف أو المض الت

ن یشغل  د مم ل التأكی دى عمی ً في فریق التأكید وأحد المدراء أو المسئولین أو الموظفین ل عضوا

ً على معل ً وھاما ً مباشرا ً یمارس من خاللھ تأثیرا   ومات موضوع عملیة التأكید. ولذلك منصبا

راء  وع وإج ذا الن ن ھ ات م د أي عالق ن تحدی ئولین ع ركة مس و الش ركاء وموظف ون ش یك

ع  ئ ووض د ناش ورة أي تھدی یم خط من تقی ركة. ویتض راءات الش ً إلج ا ارات وفق اإلستش

ى مس ات عل ول اإللتف توى مقب ى مس ھ إل ھ وتقلیص بة للقضاء علی ة المناس ائل اإلجراءات الوقائی

د،  ق التأكی ع فری ركة م ي الش ل ف ن العام ل ب دار التفاع ة، ومق ق العالق دى عم ل م ة مث معین

  والمنصب الذي یشغلھ في الشركة، إضافة إلى لدى عمیل التأكید 
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  ال یؤدي اإلنتھاك غیر المقصود لھذا القسم فیما یتعلق بالعالقات العائلة والشخصیة إلى  ١٤١.٢٩٠

  ضاء فریق التأكید عندما : إضعاف إستقاللیة الشركة أو أحد أع

الغ الشركة المباشرة   ) أ( ین إب تضع الشركة سیاسات وإجراءات تطلب فیھا من كافة المھنی

راد عائالتھم المباشرین  وظیفي ألف ي الوضع ال رات ف عن أیة خروقات تنجم عن التغیی

  أو القریبین أو أیة عالقة شخصیة أخرى ینشأ عنھا تھدیدات على اإلستقاللیة ؛

ث ال یتعامل یكون ال  ) ب( ً في أن تتم إعادة ھیكلة مسؤولیات فریق التأكید بحی خیار محصورا

ة شخصیة،  ھ عالق ذي تربطھ ب المھني مع المسائل التي تقع ضمن مسؤولیة الشخص ال

 أو إذا كان ذلك غیر ممكن، أن تعزل الشركة المھني مباشرة من عملیة التأكید ؛

  دیھ المھني .تمنح عنایة إضافیة لمراجعة العمل الذي یؤ  ) ج(

  في حال حدوث إنتھاك غیر مقصود لھذا القسم یتعلق بعالقات عائلیة أو شخصیة، یتوجب على  ١٤٢.٢٩٠

ذه اإلجراءات  د تتضمن ھ الشركة اإللتفات إلى ما إذا كان ینبغي تطبیق أي إجراءات وقائیة. وق

  ما یلي :

 ة ال د لمراجع عمل المنجز إشراك محاسب مھني إضافي  ممن لم یشاركوا في عملیة التأكی

 من قبل عضو فریق التأكید ؛

 .إستثناء الفرد من أیة عملیة جوھریة إلتخاذ القرارات فیما یخص عملیة التأكید 

  التوظیف لدى عمالء التأكید 

  قد تتھدد إستقاللیة إحدى الشركات أو أحد أعضاء فریق التأكید في حال كان أحد مدراء أو  ١٤٣.٢٩٠

ً مسئولي أو موظفي عمیل التأكید الذین  ا ً وھام ً مباشرا ً یمارسون من خاللھ تأثیرا یشغلون منصبا

ؤدي  د ت ً في الشركة، وق ً في فریق التأكید أو شریكا على معلومات موضوع عملیة التأكید عضوا

 ً آلف أو المضایقة خصوصا دات المصلحة الشخصیة أو الت ور تھدی ى ظھ ذه الظروف إل ل ھ مث

ر ق بش و وثی ى نح ال عل رد باإلتص تمر الف ین یس دد ح د تتھ ابھ ق و مش ى نح ابقة. وعل كتھ الس

م أو  ى عل د وھو عل إستقاللیة أحد أعضاء فریق التأكید حین یشارك أحد األفراد في عملیة التأكی

  لدیھ سبب لیعتقد، أنھ سیلتحق أو قد یلتحق بالعمل لدى عمیل التأكید في وقت ما في المستقبل .

  الشركاء أو شریك سابق للشركة إلى عمیل في حال إنضمام أحد أعضاء فریق التأكید أو أحد  ١٤٤.٢٩٠

  التأكید، تعتمد خطورة تھدیدات المصلحة الشخصیة أو التآلف أو المضایقة على العوامل التالیة:

  المنصب الذي یشغلھ الفرد لدى عمیل التأكید .  ) أ(

 مقدار أي مشاركة ستكون للفرد مع فریق التأكید .  ) ب(

بح  ) ج( ذ أن أص ت من ي انقض ة الت رة الزمنی ول الفت د أو  ط ق التأكی ي فری ً ف وا رد عض الف

  الشركة.

  المنصب السابق للفرد ضمن فریق التأكید أو الشركة.   ) د(
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ة  ي دراس ام، ینبغ ر ھ د غی ح أن التھدی م یتض ال ل ي ح د، وف ورة التھدی یم خط تم تقی ي أن ی ینبغ

ن أن تشمل  ول. ویمك ى مستوى مقب د إل اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا حسبما یلزم لتقلیص التھدی

  تلك اإلجراءات الوقائیة على ما یلي : 

 دراسة مدى مالئمة أو ضرورة تعدیل خطة التأكید لعملیة التأكید؛ 

  ى ذي انضم إل الفرد ال ق ب ا یتعل ة فیم رة كافی ة بخب د الالحق ة التأكی د لعملی تعیین فریق تأكی

 عمیل التأكید ؛

  ة العمل المنجز أو إشراك محاسب مھني إضافي لم یكن من أعضاء فریق التأكید لمراجع

 تقدیم النصح بخالف ذلك حسب الضرورة؛ 

 . مراجعة مراقبة الجودة لعملیة التأكید 

ى مستوى  د إل في جمیع الحاالت، تعتبر كافة اإلجراءات الوقائیة التالیة ضروریة لتقلیص التھدی

  مقبول: 

ذ  ) أ( تم ھ م ت ً ال یحق للفرد المعني الحصول على أي منافع أو دفعات من الشركة ما ل ا ه وفق

رد  ً إضافة إلى ذلك، ینبغي أن ال یكون أي مبلغ مستحق للف لترتیبات ثابتة ومحددة مسبقا

  ذا أھمیة كبیرة بحیث یھدد إستقاللیة الشركة 

ال یستمر الفرد بالمشاركة في األنشطة التجاریة أو المھنیة للشركة وال یظھر لآلخرین   ) ب(

 أنھ یشارك فیھا .

  عندما یشارك أحد أعضاء فریق التأكید في عملیة التأكید وھو ینشأ تھدید المصلحة الشخصیة  ١٤٥.٢٩٠

د.  على علم، أو لدیھ سبب لیعتقد، أنھ سیلتحق أو قد یلتحق في وقت ما في المستقبل بعمیل التأكی

  ویمكن تقلیص ھذا التھدید إلى مستوى مقبول بتطبیق كافة اإلجراءات الوقائیة التالیة : 

ي  ) أ( راءات الت ات واإلج ع السیاس ي  وض دخول ف د ال ركة عن غ الش رد تبلی ن الف تلزم م تس

  مفاوضات توظیف جدیة مع عمیل التأكید.

 إقصاء الفرد من عملیة التأكید .  ) ب(

ة  ام ھام ة أحك تقلة ألی ة مس ام بمراجع ار القی ي عین األعتب باإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن یؤخذ ف

  یصدرھا ذلك الفرد أثناء أدائھ عملھ .

  ء التأكید الخدمات األخیرة لدى عمال
  عن وجود مسئول أو مدیر أو موظف سابق لدى عمیل التأكید كعضو في فریق التأكید  قد ینشأ ١٤٦.٢٩٠

ین  ً بشكل خاص حین یتع ذا صحیحا تھدیدات مصلحة شخصیة ومراجعة ذاتیة وتآلف ویكون ھ

دادھا  ام بإع ي ق ة بالموضوع الت ات المتعلق ر حول المعلوم دیم تقری د تق ق التأكی على عضو فری

   أو حول عناصر البیانات المالیة التي قام بتقییمھا حین كان یعمل لدى عمیل التأكید .مثالً 

ً أو كان  ١٤٧.٢٩٠ ً أو موظفا ً أو مدیرا   في حال كان عضو التأكید یخدم لدى عمیل التأكید بصفتھ مسئوال
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ة  ات موضوع عملی ى معلوم ً عل ا ً وھام را ً مباش أثیرا ھ ت ن خالل ارس م ً یم با غل منص ً یش موظفا

ن التأك ً بحیث ال یمك ً جدا ید خالل الفترة التي یغطیھا تقریر التأكید، قد یكون التھدید الناشئ كبیرا

ل  ین مث تم تعی ك ینبغي أن ال ی ى ذل اء عل ول. وبن ى مستوى مقب ألي إجراءات وقائیة تقلیصھ إل

  ھؤالء األفراد في فریق التأكید .

ً أو كان في حال كان عضو فریق التأكید یخدم لدى عمیل التأكید ب ١٤٨.٢٩٠ ً أو مدیرا   صفتھ مسئوال

ة  ات موضوع عملی ى معلوم ً عل ا ً وھام را ً مباش أثیرا ھ ت ن خالل ارس م ً یم با غل منص ً یش موظفا

ة  دات مصلحة شخصیة ومراجع التأكید قبل بدایة الفترة التي یغطیھا تقریر التأكید، قد تنشأ تھدی

دات ك التھدی ل تل د تنشأ مث ال، ق ة  ذاتیة وتآلف. فعلى سبیل المث رة الحالی ي الفت ان ینبغي ف إذا ك

ل  دى عمی ھ ل الل عمل ابقة أي خ رة الس ي الفت زه ف ل أنج خص أو عم ك الش ذه ذل رار اتخ یم ق تقی

  التأكید، كجزء من عملیة التأكید الحالیة. وتعتمد على خطورة التھدیدات على العوامل التالیة :

 المنصب الذي كان یشغلھ الشخص لدى عمیل التأكید ؛ 

 دة التي انقضت منذ ترك الشخص لعملھ لدى عمیل التأكید؛طول الم 

 . الدور الذي یؤدیھ الشخص في فریق التأكید 

ة  ي دراس ام، ینبغ ر ھ و غی د ھ أن التھدی ح ب م یتض ال ل ي ح د، وف ورة التھدی یم خط ي تقی وینبغ

ن أن  ول. ویمك ى مستوى مقب د إل یص التھدی ا حسب الضرورة لتقل ة وتطبیقھ اإلجراءات الوقائی

  ضمن تلك اإلجراءات ما یلي :تت

  ن زء م خص كج ك الش ل ذل ن قب ل المنجز م ة العم افي لمراجع ي إض ب مھن إشراك محاس

 فریق التأكید أو تقدیم المشورة حسب الضرورة ؛

 . مناقشة المسألة مع المسئولین عن تنفیذ مبادئ الحوكمة، مثل لجنة التدقیق 

  التأكید العمل بصفة مسئول أو مدیر في مجلس إدارة عمالء 
  في حال كان أحد الشركاء أو الموظفین في الشركة یعمل كمسئول أو مدیر مجلس إدارة عمیل  ١٤٩.٢٩٠

ن  ث ل ً بحی دا رة ج التأكید فإن تھدیدات المراجعة الذاتیة والمصلحة الشخصیة الناشئة ستكون كبی

ا دقیق البیان ة ت ال عملی ي ح ول. وف توى المقب ى مس ھا إل ة لتقلیص راءات وقائی ي أي إج ت تكف

ي  دیر ف ي شركة ضمن المجموعة یعمل كمسئول أو م ان الشریك أو الموظف ف ة، إذا ك المالی

ي أي  ث ال تكف ً بحی دا رة ج تكون كبی ئة س دات الناش إن التھدی دقیق، ف ل الت س إدارة عمی مجل

ك الشخص  ان ذل ك إذا ك ى ذل اء عل ول. وبن ى حد مقب إجراءات وقائیة لتقلیص تلك التھدیدات إل

د  سیوافق على ھذا ة التأكی المنصب، فإن اإلجراء الوحید الذي یجب إتخاذه ھو رفض أداء عملی

  أو اإلنسحاب منھا .

  یحمل منصب أمین سر الشركة مدلوالت مختلفة في مناطق مختلفة. فقد تتراوح المھام من مھام  ١٥٠.٢٩٠
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ة  ام متنوع ى مھ ركة إل جالت الش ات وس اظ بملف وظفین واإلحتف ؤون الم ل إدارة ش ة مث إداری

ا  كضمان ً م ا إلتزام الشركة باألنظمة أو تقدیم المشورة المتعلقة بمسائل حوكمة الشركات. عموم

ة  د المراجع ور تھدی یشیر ھذا المنصب إلى درجة وثیقة من اإلرتباط بالمنشأة وقد یؤدي إلى ظھ

  الذاتیة وتھدید التأیید .

  أمین سر لعمیل في حال كان أحد شركاء أو موظفي الشركة أو شركة ضمن المجموعة یعمل ك ١٥١.٢٩٠

 ً دا رة ج ادة كبی ون ع ئة تك د الناش ة والتأیی ة الذاتی دات المراجع إن تھدی ة، ف ات المالی دقیق البیان ت

ھ  موح ب راء مس ان اإلج ول. وإذا ك توى مقب ى مس ھا إل ة تقلیص راءات وقائی ن إج ث ال یمك بحی

ة، ینبغي أ ام بشكل محدد بموجب القانون المحلي أو القواعد أو الممارسات المھنی ن تقتصر المھ

داد  ل إع میة مث ة والرس ة الروتینی ة اإلداری ك ذات الطبیع ى تل ا عل ام بھ تم القی ي ی والوظائف الت

  المحاضر والمحافظة على العوائد القانونیة.

ً أن الخدمات اإلداریة الروتینیة التي تھدف إلى دعم وظیفة السكرتیریا أو العمل  ١٥٢.٢٩٠   ال یعتقد عموما

ا ق ي شركة م اذ اإلستشاري ف ل بإتخ وم إدارة العمی د تلحق الضرر باإلستقاللیة، شریطة أن تق

  كافة القرارات ذات الصلة. 

  إرتباط طویل األمد بین كبار الموظفین وعمالء التأكید 

  أحكام عامة 

  إن إستخدام نفس كبار الموظفین في عملیة تأكید معینة وعلى مدى فترة طویلة من الزمن قد  ١٥٣.٢٩٠

  تآلف. وتعتمد خطورة التھدید على عوامل مثل :یؤدي إلى ظھور تھدید ال

 في فریق التأكید ؛ ً  طول الفترة الزمنیة التي انقضت منذ أن أصبح الفرد عضوا

  الدور الذي یلعبھ الفرد في فریق التأكید؛ 

 ھیكل الشركة؛ 

 . طبیعة عملیة التأكید 

ة وینبغي تقییم التھدید، وفي حال لم یتضح بأن التھدید غیر ھام، ینبغي  دراسة اإلجراءات الوقائی

ك  من تل ن أن تتض ول. ویمك توى مقب ى مس د عل یص التھدی رورة لتقل ب الض ا حس وتطبیقھ

  اإلجراءات ما یلي : 

 إقصاء كبار الموظفین عن فریق التأكید ؛ 

  ن ة العمل المنجز م د لمراجع ق التأكی ي فری ً ف إشراك محاسب مھني إضافي لم یكن عضوا

 م النصح بخالف ذلك حسب الضرورة؛ قبل كبار الموظفین أو تقدی

 . القیام بمراجعة مستقلة للجودة الداخلیة 

  عمالء تدقیق البیانات المالیة الذین ھم عبارة عن منشآت مدرجة 
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ن  ١٥٤.٢٩٠ ؤول ع رد المس س الف ة أو نف ریك العملی س ش تخدام نف ؤدي إس د ی ة ق ودة مراجع ة ج مراقب
ر في تدقیق البیانات المالیة على مدى فترة العملیة*  زمنیة طویلة إلى ظھور تھدید التآلف. ویعتب

ة للمنشأة المدرجة وینبغي  ات المالی دقیق البیان ي سیاق ت ھذا التھدید وثیق الصلة بشكل خاص ف

ك،  تطبیق اإلجراءات الوقائیة في مثل ھذه الحاالت لتقلیص التھدید إلى حد مقبول. وبناء على ذل

  المدرجة : وفیما یخص تدقیق البیانات المالیة للمنشآت

د أن   ) أ( ة بع ة جودة العملی ة مراقب رد المسئول عن مراجع ة والف ینبغي تغییر شریك العملی

ً ال تتجاوز عادة مدة سبع سنوات ؛   یشغال أي المنصبین، أو كالھما، لفترة محددة مسبقا

ة   ) ب( ي عملی ً ف بقا ددة مس ة مح رة زمنی د فت ره بع تم تغیی ذي ی رد ال ارك الف ي أن ال یش ینبغ

 بعد إنقضاء فترة زمنیة أخرى تكون عادة سنتین . التدقیق إال

ي  ١٥٥.٢٩٠ ذ ف ي أن تؤخ ة، ینبغ أة مدرج ة منش ات المالی دقیق البیان ل ت دما یصبح عمی ارعن طول  االعتب

ة  الفترة الزمنیة التي عمل فیھا شریك العملیة أو الفرد المسئول عن مراجعة مراقبة جودة العملی

ذلك الفرد. إال أنھ یمكن أن یستمر  استبدالتى ینبغي لدى عمیل التدقیق بتلك الصفة عند تحدید م

ة  ة جودة العملی ة مراقب ة مراجع الشخص بالخدمة كشریك في العملیة أو كفرد مسئول عن عملی

  لسنتین إضافیتین قبل أن یتم إقصاؤه عن العملیة .

  عد فترة في حین ینبغي تغییر شریك العملیة والفرد المسئول عن مراجعة مراقبة جودة العملیة ب ١٥٦.٢٩٠

ي  ً ف د یكون ضروریا ر ق ت التغیی ق بوق ً، إال أن وجود درجة من المرونة فیما یتعل محددة مسبقا

  ظروف محددة وتشمل األمثلة على ھذه الظروف ما یلي : 

  ،ة ات المالی الحاالت التي یكون فیھا إستمرار الشخص مھمة بشكل خاص لعمیل تدقیق البیان

ع على سبیل المثال، عندما سیكون ھن زامن م دقیق تت ل الت اك تغییرات رئیسیة في ھیكل عمی

 تغییر الشخص؛ 

  م ً لحج ً نظرا با ً مناس ا ن أو ال یشكل إجراءً وقائی ر ممك ا غی ر فیھ ون التغیی ي یك الحاالت الت

 الشركة . 

ق  ً، ینبغي تطبی ابقا ة محددة س رة زمنی وفي جمیع الحاالت التي ال یتم فیھا تغییر الشخص بعد فت

  ئیة مكافئة لتقلیص أي تھدیدات إلى مستوى مقبول. إجراءات وقا

ً من األشخاص الذین یتمتعون بالمعرفة والخبرة الالزمة  ١٥٧.٢٩٠ ً قلیال   إذا كانت الشركة ال تضم إال عددا

دقیق  ل ت دى عمی ة ل ودة العملی ة ج ة مراقب ئولین عن مراجع راد مس ة أو أف للعمل كشركاء عملی

ذه البیانات المالیة الذي یكون منشأة مدرج ي ھ ً. وف با ً مناس ا ر إجراءً وقائی ر التغیی د ال یعتب ة، فق

رتبط  م ی ي إضافي ل الظروف، ینبغي أن تطبق الشركة اإلجراءات الوقائیة إشراك محاسب مھن

ذا  ون ھ رورة. ویك د الض ورة عن دیم المش ز أو تق ل المنج ة العم د لمراجع ق التأكی ً بفری ابقا س

ً بفریق التأكید . الشخص من خارج الشركة أو من داخل الشركة   ولم یرتبط سابقا
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  تقدیم الخدمات غیر المتعلقة بالتأكید إلى عمالء التأكید 

د  ١٥٨.٢٩٠ ة بالتأكی ر المتعلق دمات غی ن الخ ة م دیھا مجموع د ل الء التأكی ادة لعم ي الع ركات ف دم الش تق

ن جعل  ة م افع المترتب د المن ذه الشركاتتناسب مع مھاراتھم وخبراتھم. ویقیم عمالء التأكی ت، ھ

ي مجاالت أخرى.  ا إلحراز نجاحات ف ا ومھاراتھ دم معارفھ ال، تق د باألعم م جی دیھا فھ ي ل الت

د حصول  ة بالتأكی ر المتعلق دمات غی ك الخ ل تل دیم مث ن تق تج ع ا ین ً م ا ك، غالب ى ذل وعالوة عل

ة  ا یخص عملی فریق التأكید على معلومات تتعلق بأعمال عمیل التأكید وعملیاتھ تعتبر مفیدة فیم

د إلجراءاا ق التأكی م فری ان فھ ا ك ر، كلم  تلتأكید. وكلما كانت المعرفة بأعمال عمیل التأكید أكب

ا  ي یواجھھ ة الت ة والمالی اطر التجاری د والمخ ل التأكی وابط عمی دیم وض ؤدي تق د ی ل. وق أفض

من  ركة ض ركة أو ش تقاللیة الش ى إس دات عل ور تھدی ى ظھ د إل ة بالتأكی ر متعلق دمات غی خ

ى اإلستقاللیة. مجموعة أو أ دات الملحوظة عل ق بالتھدی ً فینا یتعل عضاء فریق التأكید، خصوصا

ي  وبناء على ذلك، من الضروري تقییم خطورة أي تھدید ناشئ عن تقدیم مثل تلك الخدمات. وف

ق  ن خالل تطبی د الناشئ أو تقلیصھ م ى التھدی بعض الحاالت، قد یكون من الممكن القضاء عل

ة. ى  اإلجراءات الوقائی د إل یص التھدی ة لتقل وفر إجراءات الوقائی ال تت ي حاالت أخرى، ف ا ف أم

  مستوى مقبول. 

  تؤدي األنشطة التالیة بشكل عام إلى ظھور تھدیدات مصلحة شخصیة أو مراجعة ذاتیة ھامة  ١٥٩.٢٩٠

د  ى ح دات إل یص التھدی ً بحیث ال یجدي سوى تجنب النشاط أو رفض أداء عملیة التأكید لتقل جدا

  مقبول : 

 د أو تف ل التأكی ة عن عمی ا، أو ممارسة صالحیات بالنیاب ة م ویض أو تنفیذ أو إتمام معامل

 إمتالك الصالحیة للقیام بذلك .

  .تحدید أي من توصیات الشركة ینبغي أن تطبق 

 . تقدیم التقاریر، بصفة إداریة، إلى أولئك المسئولین عن تنفیذ مبادئ الحوكمة 

ي ا ١٦٠.٢٩٠ ة ف ة المبین ة األمثل تم مناقش رات ی دمات  ٢٠٥.٢٩٠ -١٦٦.٢٩٠لفق دیم خ یاق تق ي س ف

ى اإلستقاللیة  ة عل أ المخاطر المحتمل ا تنش ً م ا د. وغالب ل التأكی ى عمی د إل د غیرمتعلقة بالتأكی عن

ا  ة لمنشأة م ات المالی دم البیان ة. وتق ات مالی دقیق بیان تقدیم خدمة غیر متعلقة بالتأكید إلى عمیل ت

ك المنشأة إال معلومات مالیة حول مجموعة واسع ى تل ة من المعامالت واألحداث التي أثرت عل

د  أن المعلومات المتعلقة بالموضوع لخدمات التأكید األخرى قد تكون محصورة في طبیعتھا. وق

لة  د وذات ص ة بالتأكی ر متعلق ة غی دیم الشركة خدم ال تق ي ح ً ف تقاللیة أیضا اطر اإلس أ مخ تنش

ة ة بالموضوع لعملی ك الحاالت،  بالمعلومات المتعلق ل تل ي مث ة. ف ر مالی ات غی دقیق بیان د ت تأكی

ا إذا تنشأ  ة، وم یجب أن یؤخذ في اإلعتبار أھمیة مشاركة الشركة في معلومات موضوع العملی

  أي تھدیدات مراجعة ذاتیة وما إذا كان یمكن تقلیص أي مخاطر تھدد اإلستقاللیة إلى حد مقبول 
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ة من خالل تطبیق اإلجراءات الوقائیة، أ ة. وحین تكون الخدم ان یجب رفض العملی ا إذا ك و م

ة، تكون  ر مالی ات غی دقیق بیان د ت ة تأكی ات موضوع عملی رتبط بمعلوم غیر متعلقة بالتأكید ال ت

ً المخاطر التي تھدد اإلستقاللیة غیر ھامة بصورة واضحة .   عموما

  صلحة الشخصیة :نشطة التالیة في ظھور تھدیدات المراجعة الذاتیة أو المقد تتسبب األ ١٦١.٢٩٠

 . وجود وصایة على أصول عمیل التأكید 

  در ائق المص داد وث دوث إع ت ح ي تثب ره، الت ي أو غی كل إلكترون ات بش دار البیان أو إص

 معاملة ما اإلشراف على موظفي عمیل التأكید في أداء أنشطتھم العادیة المتكررة .

 الرواتب وطلبات الزبائن). (على سبیل المثال، أوامر الشراء والسجالت الدوام ضمن نظام 

ام، یجب دراسة  ر ھ ھ غی م یظھر بوضوح أن ي حال ل ینبغي تقییم خطورة أي تھدید یظھر، وف

ول.  ى حد مقب د أو تقلیصھ إل ى التھدی اإلجراءات الوقائیة المالئمة وتطبیقھا كما یلزم للقضاء عل

  وقد تتضمن تلك اإلجراءات ما یلي :

 لموظفون الذین یقدمون تلك الخدمات في عملیة التأكیدعمل ترتیبات تضمن أن ال یشارك ا 

  ى إستقاللیة ر المحتمل لألنشطة عل إشراك محاسب مھني إضافي لتقدیم المشورة حول األث

 الشركة وفریق التأكید ؛

 . إتخاذ إجراءات وقائیة أخرى محددة في األنظمة المحلیة 

  والتغییرات المتسارعة في تقنیة إن التطورات الجدیدة في األعمال ونمو األسواق المالیة  ١٦٢.٢٩٠

ة  ن المستحیل وضع قائم ة تجعل م ا یخص اإلدارة والرقاب المعلومات وما یترتب على ذلك فیم

ى  د إل ل التأكی د لعمی ة بالتأكی شاملة لجمیع الحاالت التي قد یؤدي فیھا تقدیم الخدمات غیر المتعلق

راءات الوقا ف اإلج تقاللیة، ولمختل دد اإلس اطر تھ ور مخ ك ظھ ى تل ي عل د تقض ي ق ة الت ئی

دم الشركة خدمات تتجاوز  ن أن تق ول. وبشكل عام، یمك ى مستوى مقب التھدیدات أو تقلصھا إل

  تقلیص أیة مخاطر تھدد اإلستقاللیة إلى مستوى مقبول .نطاق عملیة التأكید شریطة أن یتم 

  ت التي تنشأ بسبب قد تكون اإلجراءات الوقائیة التالیة ذات صلة بشكل خاص بتقلیص التھدیدا ١٦٣.٢٩٠

  تقدیم خدمات غیر متعلقة بالتأكید إلى عمالء التأكید إلى مستوى مقبول: 

  ة رارات إداری اذ ق ین إتخ وظفین المھنی ى الم ي تحظر عل وضع السیاسات واإلجراءات الت

 لعمیل التأكید أو تحمل مسؤولیة تلك القرارات .

 ك المسؤولین مناقشة قضایا اإلستقاللیة المتعلقة بتقدیم خدمات غی ع أولئ د م ة بالتأكی ر متعلق

 عن تنفیذ مبادئ الحوكمة، مثل لجنة التدقیق .

  دیم خدمات ال ى تق ا یخص مسؤولیة اإلشراف عل د فیم ل التأكی وضع سیاسات ضمن عمی

 تتعلق بالتأكید من قبل الشركة .
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 ر المتع ة غی ل للعملی ر المحتم ول األث ورة ح دیم المش افي لتق ي إض ب مھن ة إشراك محاس لق

 بالتأكید على إستقاللیة عضو فریق التأكید والشركة .

  ن ب منفصل م ول جان د ح دیم التأكی ركة لتق ارج الش ن خ ي إضافي م إشراك محاسب مھن

 عملیة التأكید .

  ھ وم ب ذي تق ل ال ائج العم ن نت ؤولیة ع ل المس د بتحم ل التأكی ن عمی رار م ى إق الحصول عل

 الشركة .

 ن ت ؤولین ع ك المس اح ألولئ ة اإلفص ن طبیع دقیق، وع ة الت ل لجن ة، مث ادئ الحوكم ذ مب نفی

 الرسوم المفروضة ومقدارھا .

  د ة بالتأكی ر متعلق دمون خدمات غی ذین یق ون ال إعداد ترتیبات تضمن أن ال یشارك الموظف

 في عملیة التأكید .

  خذ في قبل أن تقبل الشركة بعملیة ما لتقدیم خدمة غیر متعلقة بالتأكید إلى عمیل تأكید، یجب األ ١٦٤.٢٩٠

ي  ي الحاالت الت د لإلستقاللیة. وف اإلعتبار ما إذا كان تقدیم تلك الخدمة سیتسبب في ظھور تھدی

ن  ن م م یك ا ل د م ة بالتأكی ر المتعلق ة غی ام، ینبغي رفض العملی ر ھ د غی ال یتضح فیھا أن التھدی

  مقبول .الممكن تطبیق إجراءات وقائیة مناسبة للقضاء على التھدید أو تقلیصھ إلى مستوى 

  قد یتسبب تقدیم خدمات معینة ال تتعلق بالتأكید لعمالء تدقیق البیانات المالیة في ظھور مخاطر  ١٦٥.٢٩٠

د  ى ح ا أو تقلیصھا إل ة للقضاء علیھ ي أي إجراءات وقائی تقاللیة بحیث ال تكف دد اإلس رة تھ كبی

ان ا ي البی د منفصل ف م أو بن ى منشأة أو قس الي ذي صلة مقبول. إال أن تقدیم نلك الخدمات إل لم

ى  دد إستقاللیة الشركة إل یص أي مخاطر تھ تم تقل ً بھ بعد أن ی بأولئك العمالء قد یكون مسموحا

ي  د المنفصل ف م أو البن دقیق المنشأة ذات الصلة أو القس ات تقض بت ن خالل ترتیب حد مقبول م

د البیان المالي من قبل شركة أخرى أو حین تعید شركة أخرى تقدیم الخدمة غیر المت ة بالتأكی علق

  إلى الحد الالزم الذي یمكنھا من تحمل مسؤولیة تلك الخدمة .

  إعداد السجالت المحاسبیة والبیانات المالیة 

داد السجالت المحاسبیة  ١٦٦.٢٩٠ ل إع قد یؤدي تقدیم المساعدة لعمیل تدقیق البیانات المالیة في مسائل مث

 ین تدقق الشركة فیما بعد البیانات المالیة أو البیانات المالیة إلى ظھور تھدید المراجعة الذاتیة ح

  تعد إدارة عمیل تدقیق البیانات المالیة مسؤولة عن المحافظة على السجالت المحاسبیة وإعداد  ١٦٧.٢٩٠

و الشركة  ان موظف البیانات المالیة، رغم أنھا قد تلجأ إلى طلب المساعدة من الشركة. في حال ك

ة، أو الشركة ضمن مجموعة الذین یقدمون ھذه ال رارات إداری مساعدة یملكون صالحیة إتخاذ ق

ة،  ن خالل أي إجراءات وقائی ول م ى حد مقب اتج إل ة الن ة الذاتی د المراجع یص تھدی ن تقل ال یمك

رارات و ذه الق ى ھ ة عل رارات. وتشمل األمثل ذه الق ل ھ ون مث ذ الموظف بالتالي، ال ینبغي أن یتخ

  اإلداریة ما یلي : 
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 ن السجالت تحدید أو تغییر بنود الیومی ا م امالت أو غیرھ ة أو تصنیفات الحسابات أو المع

 المحاسبیة دون الحصول على موافقة عمیل تدقیق البیانات المالیة ؛

 تفویض المعامالت أو المصادقة علیھا ؛ 

 ة بإ رارات المتعلق ك الق ي ذل ا ف ات (بم دار البیان در أو إص ائق المص داد وث ات فإع تراض

 أو البیانات .على تلك الوثائق  التقییم)، أو إجراء تغییرات

ة. وخالل  ١٦٨.٢٩٠ ات المالی دقیق البیان ل ت ین الشركة وإدارة عمی ً ب ً موسعا تتضمن عملیة التدقیق حوارا

بیة  ادئ المحاس ل المب ائل مث ق بمس ة تتعل ات ھام ل معطی ب اإلدارة وتحص ة، تطل ذه العملی ھ

ة والط ة الرقاب ة أنظم دى مالئم ة وم ات المالی ن البیان اح ع د واإلفص ي تحدی تخدمة ف رق المس

دیم المشورة  المبالغ الذكورة لألصول واإللتزامات. وبعد تقدیم المساعدة الفنیة من ھذا النوع وتق

ادل  ز العرض الع ة لتعزی ائل مالئم ة وس ات المالی دقیق البیان الء ت بیة لعم ادئ المحاس حول المب

اً  ى  للبیانات المالیة. وال یشكل تقدیم مثل ھذه اإلستشارات عموم ً إلستقاللیة الشركة. وعل دا تھدی

اكل  ي حل مش دقیق ف ل الت ة مساعدة عمی ات المالی دقیق البیان ة ت من عملی د تتض ابھ، فق نحو مش

ي  ة والمساعدة ف اریر التنظیمی داد التق ع المعلومات ألغراض إع ل وجم تسویة الحسابات وتحلی

ة الحسابات ا ة إعداد البیانات المالیة الموحدة (بما في ذلك ترجم ة المحلی ل للسیاسات لقانونی لتمث

داد  ة إلع اییر الدولی ل المع اریر مث داد التق ف إلع ى إطار مختل ال إل ة واإلنتق المحاسبیة الجماعی

اعدة  دیم المس ة وتق ود الیومی دیل قی راح تع اح وإقت ود اإلفص یاغة بن ة)، وص اریر المالی التق

ة  ة المحلی اریر الحسابات القانونی داد التق ي إع ذه الخدمات والمشورة ف د ھ ة. وتع للمنشآت التابع

ً من عملیة التدقیق وال تھدد اإلستقاللیة في الظروف العادیة . ً طبیعیا   جزءا

  أحكام عامة 

رات  ١٦٩.٢٩٠ ي الفق ذكورة ف ة  ١٧٣.٢٩٠ -١٧٠.٢٩٠تشیر األمثلة الم ة الذاتی دات المراجع ى أن تھدی إل

بیة أو ا جالت المحاس داد الس ي إع تركت الشركة ف أ إذ اش د تنش ك ق ة وأصبحت تل ات المالی لبیان

ذه  ق ھ ن أن تنطب ا للشركة. ویمك دقیق م ة ت ات موضوع عملی د معلوم ا بع ة. فیم ات المالی البیان

ات  الفكرة بشكل متكافئ في الحاالت التي ال تكون فیھا معلومات موضوع عملیة التأكید ھي بیان

ة إذا وضعت ة الذاتی د المراجع ال، یظھر تھدی ات  مالیة. على سبیل المث الشركة وأعدت معلوم

ذلك، ینبغي  ً ل ا تقبلیة. وتبع ة المس ات المالی ذه المعلوم ى ھ ً عل دا ً تأكی ا مالیة مستقبلیة وقدمت الحق

م  ا ل على الشركة أن تقیم خطورة أي تھدید مراجعة ذاتیة ناشئ عن تقدیم مثل تلك الخدمات. وم

ا یتضح أن تھدید المراجعة الذاتیة غیر ھام، فإنھ یجب دراسة ا ا كم ة وتطبیقھ إلجراءات الوقائی

  یلزم لتقلیص التھدید إلى مستوى مقبول . 

  عمالء تقدیم البیانات المالیة من غیر المنشآت المدرجة 
  یمكن للشركة أو شركة ضمن المجموعة تقدیم خدمات محاسبة ومسك دفاتر محاسبیة، بما في  ١٧٠.٢٩٠
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ة، إ ة أو آلی ة روتینی ب، ذات طبیع داول الروات دمات ج ك خ دقیق بذل ل ت ى عمی ة ال ل ات مالی یان

ة  ول وتشمل األمثل ى حد مقب یكون منشأة مدرجة، شرط أن یتم تقلیص تھدید المراجعة الذاتیة إل

  على تلك الخدمات ما یلي : 

  تسجیل المعاملة التي حدد لھا عمیل التدقیق تصنیف حساب مناسب أو وافق علیھ ؛ 

 العام لعمیل التدقیق ؛ ترحیل المعامالت المشفرة إلى دفاتر األستاذ 

  إلى معلومات في میزان المراجعة ؛ ً  إعداد البیانات المالیة استنادا

 . ترحیل القیود الموافق علیھا لعمیل التدقیق إلى میزان المراجعة 

ام، ینبغي دراسة  ر ھ د غی وینبغي أن یتم تقییم خطورة أي تھدید ناشئ، وإذا لم یتضح أن التھدی

ك اإلجراءات الوقائیة و د تتضمن تل ول. وق ى مستوى مقب د إل تطبیقھا حسبما یلزم لتقلیص التھدی

  اإلجراءات ما یلي : 

  عمل الترتیبات التي تضمن عدم تنفیذ تلك الخدمات من قبل أحد أعضاء فریق التأكید ؛ 

  اذ أي دمات إتخ ك الخ دمون تل ذین یق راد ال ى األف ر عل راءات تحظ ات وإج ق سیاس تطبی

 ابة عن عمیل التدقیق ؛قرارات إداریة بالنی

 علیھا من قبلھ؛ ً  وجوب أن تكون اإلفتراضات األساسیة صادرة عن عمیل التدقیق ومصادقا

  رات أخرى ة أو أي تغیی ة مقترح ود یومی ى أي قی دقیق عل ل الت ة عمی ى موافق ول عل الحص

 تؤثر على البیانات المالیة .

  عمالء تدقیق البیانات المالیة من المنشآت المدرجة 

  یؤدي تقدیم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، بما في ذلك خدمات جداول الرواتب وإعداد قد  ١٧١.٢٩٠

ة  ات المالی ً للبیان ا ي تشكل أساس ة الت ات المالی ر البیانات المالیة أو المعلوم ا تقری دم حولھ ي یق الت

ى إضعا ذي ھو منشأة مدرجة، إل ة ال ات المالی دقیق البیان ة عن أحد عمالء ت ف التدقیق، بالنیاب

عف  ھ یض ً بأن ا ل إنطباع ى األق رك عل ة، أو یت من المجموع ركة ض ركة أو الش تقاللیة الش إس

دا  ا ع اإلستقاللیة.وبناء على ذلك ال یمكن ألي إجراءات وقائیة بإستثناء حظر تلك الخدمات، فیم

د  یص التھدی انوني، تقل دقیق الق ف الت ك الخدمات ضمن تكلی ع تل في الحاالت الطارئة أو حین تق

ك النا ة تل من المجموع ركة ض ركة أو ش دم ش ي أن تق ذلك ال ینبغ ول. ل توى مقب ى مس ئ إل ش

تثناءات  دا اإلس ا ع ة، فیم ات المالی دقیق البیان الء ت د عم ن أح ون م ة تك أة مدرج دمات لمنش الخ

  المحدودة المذكورة أدناه. 

دفاتر ذات إ ١٧٢.٢٩٠ ك ال بة ومس دمات المحاس دیم خ ة الن تق ى الطبیع ة إل ة أو اآللی ام ألاروتینی أو قس

ھ یضعف  د أن الشركات التابعة لعمیل تدقیق بیانات مالیة یكون عبارة عن منشأة مدرجة ال یعتق

  من اإلستقاللیة فیما یتعلق بعمیل التدقیق، شرط أن یتم تلبیة الشروط الذاتیة: 

  ؛ ال تتضمن الخدمات إصدار األحكام   ) أ(
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غیر ھامة بشكل جماعي بالنسبة  تكون األقسام أو الشركات التابعة التي تقدم لھا الخدمة  ) ب(

اعي  كل جم ة بش ر ھام ة غی دمات المقدم دقیق، أو أن الخ ل الت م أو لعمی بة للقس بالنس

 الشركة التابعة ؛

ك الخدمات   ) ج( ال تكون الرسوم التي تتقاضاھا الشركة أو الشركة ضمن المجموعة عن تل

  ذات أھمیة واضحة بشكل إجمالي .

  أن تطبق اإلجراءات الوقائیة التالیة : تلك الخدمات، ینبغي تم توفیروإذا 

ذ أي   ) أ( أي دور إداري أو تتخ ة ب من المجموع ركة ض ركة أو الش وم الش ي أن ال تق ینبغ

  قرارات إداریة ؛

 یقبل عمیل التدقیق المسؤولیة عن نتائج العمل .  ) ب(

  ینبغي أن ال یشارك الموظفون الذین یقدمون الخدمات في عملیة التدقیق .  ) ج(

  الحاالت الطارئة 

  دیم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر إلى عمالء تدقیق البیانات المالیة في الحاالت ق یعتبر تال ١٧٣.٢٩٠

د أن یجري  الطارئة أو غیرھا من الحاالت غیر العادیة، عندما ال یكون من الممكن لعمیل التأكی

ً في ظھور تھدید غیر مقبول لإلستقاللیة، شریطة أن :    ترتیبات أخرى، سببا

وم ال  ) أ( رار أن ال تق ذ أي ق أي دور إداري أو أن تتخ من المجموعة ب شركة أو الشركة ض

  إداري ؛

 أن یقبل عمیل التدقیق المسؤولیة عن نتائج العمل ؛  ) ب(

  أن ال یكون الموظفون الذین یقدمون الخدمات أعضاء في فریق التأكید .  ) ج(

  خدمات التقییم 

  منھجیات وأسالیب معینة  یشمل التقییم وضع افتراضات تتعلق بالتطورات المستقبلیة وتطبیق ١٧٤.٢٩٠

یم ألحد األصول  ن الق ة أو نطاق م ة معین ات أو والجمع فیما بینھا في سبیل حساب قیم اإللتزام

  أو لمؤسسة عمل ككل .

یم  ١٧٥.٢٩٠ إجراء تقی ا أو شركة ضمن المجموعة ب قد یظھر تھدید المراجعة الذاتیة عندما تقوم شركة م

  نات المالیة للعمیل .بیانات مالیة سیتم دمجھ في البیالعمیل تدقیق 

ً لمسائل ذات أھمیة كبیرة للبیانات المالیة وضمن التقییم إلى حد  ١٧٦.٢٩٠   إذا تضمنت خدمة التقییم تقییما

ق أي  ول بتطبی ى حد مقب ة الناشئ إل ة الذاتی د المراجع یص تھدی ن تقل ً، ال یمك ً شخصیا ا بعید رأی

ذه أو یم كھ دمات تقی دیم خ ي تق الي، ال ینبغ ائي. وبالت راء وق و  إج ك ھ ن ذل دیل ع ون الب یك

  اإلنسحاب من عملیة تدقیق البیانات المالیة 

  قد ینشأ عن أداء خدمات التقییم لعمیل تدقیق البیانات المالیة التي ال تكون ھامة للبیانات المالیة ١٧٧.٢٩٠

  سـواء بشكـل منفصـل أو إجمـالـي، أو التـي ال یدخـل فیھا إلى حـد بعید الرأي الشخصي، تھدید 



 ٦٧

ذه مراجعة ذ د تتضمن ھ ة. وق اتیة یمكن تقلیصھ إلى حد مقبول من خالل تطبیق إجراءات وقائی

  اإلجراءات ما یلي :

  ة العمل المنجز أو د لمراجع ق التأكی ي فری ً ف م یكن عضوا ي إضافي ل إشراك محاسب مھن

 تقدیم المشورة حسب ضرورة ؛

 ي سیتم تراضات األساسیة للتقفالتأكید مع عمالء التدقیق على إدراكھم لإل ة الت یم والمنھجی ی

 م الحصول على الموافقة على إستخدامھا ؛ثإستخدامھا ومن 

  د ل بالحصول على إقرار من عمیل التأكی ن قب ائج العمل المنجز م تحمل المسؤولیة عن نت

 الشركة ؛

  ة ي عملی إعداد الترتیبات التي تضمن أن ال یشارك الموظفون الذین یقدمون تلك الخدمات ف

 التدقیق .

ذكورة و ة الم ت اإلجراءات الوقائی ا إذا كان د م د تحدی ار عن ي اإلعتب ة ف ینبغي أخذ المسائل التالی

  أعاله فعالة : 

دى   ) أ( یم المسائل موضوع البحث وم ى تقی ھ عل ھ وقدرت مدى معرفة عمیل التدقیق وخبرت

  مشاركتھ في تحدید المسائل الھامة في الحكم والموافقة علیھا .

 وضوعیة واإلرشادات المھنیة عند أداء خدمة تقییم معینة .مدى تطبیق المنھجیة الم  ) ب(

ة   ) ج( ات المتعلق راء التقییم د إج ي، عن د المعن الزم للبن ي الم رأي الشخص دخل ال دى ت م

  بمنھجیات قیاسیة أو موضوعة .

  موثوقیة البیانات األساسیة ونطاقھا .  ) د(

ر مالزم درجة اإلعتماد على أحداث مستقبلیة ذات طبیعة قد تؤدي إلى ظھور   (ھـ) تقلب كبی

  للمبالغ ذات الصلة .

  نطاق اإلفصاحات في البیانات ووضوحھا .  ) و(

  حین تؤدي شركة أو شركة ضمن المجموعة خدمة تقییم ألحد عمالء تدقیق البیانات المالیة  ١٧٨.٢٩٠

ریبة  ن الض غ م اب مبل ریبیة، أو حس لطة ض ى س ریبي إل رار ض دیم إق داع أو تق راض اإلی ألغ

د ، أو ألمستحق الدفع من قبل العمیل غراض التخطیط الضریبي، لن یتسبب ذلك في ظھور تھدی

لطة  ل س ن قب ة، م ة خارجی ً لمراجع ا ع عموم ات تخض ك التقییم ل تل تقاللیة ألن مث ر لإلس كبی

  ضریبیة على سبیل المثال .

ً من معلومـات عملیة تأكـید لـیست عملیة تدقیق بیانات  ١٧٩.٢٩٠ ً یشكـل جزءا   حیـن تـؤدي الشركـة تقییمـا

د مالیة م یتضح أن التھدی ة. وإن ل ة ذاتی ، یجب أن تأخذ الشركة في الحسبان أي تھدیدات مراجع

غیر ھام، ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا عند اللزوم للقضاء على التھدید أو تقلیصھ 

  إلى مستوى مقبول .
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  ة لعمالء تدقیق البیانات المالیة یتقدیم خدمات ضریب

  اصات، یمكن أن یطلب من الشركة تقدیم خدمات ضریبیة لعمیل تدقیق اإلختصفي العدید من  ١٨٠.٢٩٠

ك  ي ذل ا ف دمات، بم ن الخ عة م ة واس ن مجموع دمات الضریبیة م ألف الخ ة. وتت ات المالی البیان

ي تسویة النزاعات الضریبیة.  اإلمتثال والتخطیط وتقدیم اآلراء الضریبیة الرسمیة والمساعدة ف

  المھام كمصدر لمخاطر تھدد اإلستقاللیة .وال ینظر في العادة إلى ھذه 

  تقدیم خدمات التدقیق الداخلي لعمالء تدقیق البیانات المالیة 

  قد ینشأ تھدید مراجعة ذاتیة في حال قدمت شركة ما أو شركة ضمن المجموعة خدمات تدقیق  ١٨١.٢٩٠

ة ً لخدم دادا ي  داخلي لعمیل تدقیق بیانات مالیة. وقد تشمل خدمات التدقیق الداخلي امت دقیق الت الت

طة  ذ أنش ي تنفی اعدة ف ً. أو مس ا ة عموم دقیق المقبول اییر الت ات مع اوز متطلب دمھا الشركة یتج تق

داخلي  دقیق ال ة الت ام بطبیع طة. ویجب اإلھتم ن األنش ة م ادر خارجی تعانة بمص ل أو اإلس للعمی

دق دمات الت مل خ رض، ال تش ذا الغ تقاللیة. ولھ دات لإلس یم أي تھدی د تقی ة عن داخلي الخدم یق ال

ة أو  ة المالی خدمات التدقیق التشغیلي غیر المرتبطة بأنظمة الرقابة المحاسبیة الداخلیة أو األنظم

  البیانات المالیة .

١٨٢.٢٩٠  ً ً لإلجراءات الالزمة لتنفیذ تدقیق البیانات المالیة وفقا   ال تعتبر الخدمات التي تتضمن امتدادا

عاف اإل ي إض ً ف ببا ة س دقیق الدولی اییر الت دقیق شریطة أن ال لمع ل الت ق بعمی ا یتعل ستقاللیة فیم

ادل منصب  ون بصفة تع م یعمل دو أنھ و الشركة أو الشركة ضمن المجموعة أو یب یعمل موظف

  عضو في إدارة عمیل التدقیق .

  في حال قدمت الشركة أو شركة ضمن المجموعة المساعدة في تنفیذ أنشطة التدقیق الداخلي  ١٨٣.٢٩٠

ة ات مالی دقیق بیان ل ت ن  لعمی طة، یمك ض األنش ص بع ا یخ ة فیم ادر خارجی تعانت بمص أو اس

ین  تقلیص أي تھدید مراجعة ذاتیة ناشئ إلى حد مقبول من خالل ضمان وجود فصل واضح ب

  إدارة ورقابة التدقیق الداخلي من قبل إدارة العمیل وأنشطة التدقیق الداخلي ذاتھا .

  اخلي الخاصة بعمیل تدقیق البیانات المالیة قد ینشأ عن تنفیذ جزء كبیر من أنشطة التدقیق الد ١٨٤.٢٩٠

دات  ام بالتھدی تھدید مراجعة ذاتیة، لذا یتوجب على الشركة أو الشركة ضمن المجموعة اإلھتم

بة  ة المناس ك األنشطة. ویتوجب وضع اإلجراءات الوقائی ل مباشرة تل ذر قب ذ بح ة التنفی ومتابع

دقیق وینبغي على الشركة أو الشركة ضمن المجموعة بشكل  خاص أن تضمن بأن یقر عمیل الت

  بمسؤولیاتھ المتعلقة بإنشاء نظام رقابة داخلیة والمحافظة واإلشراف علیھ.

  تتضمن اإلجراءات الوقائیة الواجب تطبیقھا على كافة الظروف بھدف تقلیص أي تھدیدات  ١٨٥.٢٩٠

  ناشئة إلى مستوى مقبول ضمن ما یلي : 

ً عن أنشطة   ) أ( دقیق مسؤوال ة أن یكون عمیل الت ر بمسؤولیتھ المتعلق داخلي ویق دقیق ال الت

  بإنشاء نظام رقابة داخلیة والمحافظة واإلشراف علیھ ؛
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ا، لیكون   ) ب( ً، ویفضل أن یكون من ضمن اإلدارة العلی ً كفؤا أن یختار عمیل التدقیق موظفا

ً عن أنشطة التدقیق الداخلي ؛  مسؤوال

دقیق أن یوافق عمیل التدقیق أو لجنة التدقیق أو الھیئة اإل  ) ج( ات الت شرافیة على نطاق عملی

  الداخلي ومخاطرھا وتكرارھا ؛

ً عن تقییم وتحدید أي توصیات الشركة یجب تطبیقھا ؛  ) د(   أن یكون عمیل التدقیق مسؤوال

ة عن  (ھـ) ائج المترتب داخلي المنجزة والنت دقیق ال أن یقیم عمیل التدقیق مالئمة إجراءات الت

ول    الل الحص ن خ راءات م ك اإلج ذ تل اتنفی ل بموجبھ ركة والعم ن الش ر م ى تقری عل

  إضافة إلى وسائل أخرى ؛  

داخلي تقدیم أن یتم   ) و( دقیق ال ا أنشطة الت ي أثمرت عنھ تقاریر حول النتائج والتوصیات الت

  بشكل مناسب إلى لجنة التدقیق أو الھیئة اإلشرافیة.

 أكید فقط من قبل وینبغي اإلھتمام بما إذا كان یجب أن تقدم تلك الخدمات غیر المتعلقة بالت ١٨٦.٢٩٠

  موظفین غیر مشاركین في عملیة تدقیق البیانات المالیة وبخطوط إبالغ مختلفة ضمن الشركة .

  تقدیم خدمات أنظمة تقنیة المعلومات إلى عمالء تدقیق البیانات المالیة 

  قد یؤدي تقدیم شركة ما أو شركة ضمن المجموعة خدمات إلى عمیل تدقیق البیانات المالیة،  ١٨٧.٢٩٠

ً تتضم ات تشكل جزءا ن تصمیم وتطبیق أنظمة تقنیة المعلومات المالیة المستخدمة إلنتاج معلوم

  من البیانات المالیة للعمیل، إلى ظھور تھدید المراجعة الذاتیة .

ً بحیث ال یسمح بتقدیم تلك الخدمات إلى  ١٨٨.٢٩٠ ً جدا   من المحتمل أن یكون تھدید المراجعة الذاتیة كبیرا

  مالیة ما لم یتم وضع اإلجراءات الوقائیة المالئمة التي تضمن ما یلي :عمیل تدقیق البیانات ال

  واإلشراف علیھ ؛إقرار عمیل التدقیق بمسئولیتھ عن إنشاء نظام رقابة داخلیة   ) أ(

اءة، ویفضل أن یكون من ضمن اإلدارة   ) ب( إختیار عمیل التدقیق أحد الموظفین ذوي الكف

ً عن إتخاذ كافة القرار ات اإلداریة المتعلقة بتصمیم نظام اإلجھزة العلیا، لیكون مسؤوال

 أو البرامج ووضعھا قید التنفیذ ؛ 

  إتخاذ عمیل التدقیق كافة القرارات اإلداریة المتعلقة بعملیات التصمیم والتنفیذ ؛  ) ج(

  تقییم عمیل التدقیق لمالئمة تصمیم وتنفیذ النظام والنتائج المترتبة على ذلك ؛  ) د(

ات المستخدمة تحمل عمیل التدقیق مسؤولی  (ھـ) ة تشغیل النظام (األجھزة أو البرامج) والبیان

  في النظام أو الناتجة عنھ .

ل  ١٨٩.٢٩٠ ن قب ط م د فق ة بالتأكی ر المتعلق ك الخدمات غی دیم تل ً ما إذا كان یتوجب تق ینبغي اإلھتمام أیضا

من  ة ض الغ مختلف وط إب ة وبخط ات المالی دقیق البیان ة ت ي عملی اركین ف ر مش وظفین غی الم

  .الشركة
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ة خدمات تتضمن تقد یؤدي  ١٩٠.٢٩٠ ات المالی دقیق البیان ل ت قدیم شركة أو شركة ضمن المجموعة لعمی

كل  ي تش ات الت اج المعلوم تخدمة إلنت ة المس ات المالی ة المعلوم ة تقنی ذ أنظم میم أو تنفی ا تص إم

د یم خطورة التھدی ً من البیانات المالیة للعمیل إلى ظھور تھدید مراجعة ذاتیة. وینبغي تقی ، جزءا

ة  ة الالزم ام، یتوجب دراسة اإلجراءات الوقائی ر ھ د غی إن وجد، وفي حال لم یتضح أن التھدی

  وتطبیقھا للقضاء على التھدید أو تقلیصھ إلى حد مقبول .

ة  ١٩١.٢٩٠ ة وأنظم بیة الداخلی ة المحاس ة الرقاب ذ أنظم میم وتنفی یم وتص رتبط بتقی دامات ت دیم خ د تق ال یع

ي ن   ً ف ببا اطر س ة إدارة المخ ركة أو رقاب و الش وم موظف ریطة أن یق تقاللیة ش د لإلس وء تھدی ش

  الشركة ضمن المجموعة بأداء المھام اإلداریة .  

  تعیین موظفین مؤقتین لعمالء تدقیق البیانات المالیة 

  قد تسبب إعارة إحدى الشركات أو شركة ضمن المجموعة عمیل بتدقیق البیانات المالیة أحد  ١٩٢.٢٩٠

د المص ور تھدی ھ موظفیھا في ظھ ي منصب یخول أثیر لحة الشخصیة حین یكون الموظف ف الت

 ً ذه المساعدة (خصوصا دیم ھ ن تق ع یمك ي الواق على إعداد حسابات العمیل أو بیاناتھ المالیة. وف

من  ركة ض ركة أو الش ف الش ة أن موظ بق لحقیق رط اإلدراك المس ة) ش االت الطارئ ي الح ف

  المجموعة لن یشارك في األنشطة التالیة

  إداریة ؛ تراراإتخاذ ق  ) أ(

 إعتماد أو توقیع اتفاقیات أو وثائق مشابھة أخرى ؛  ) ب(

  ممارسة سلطة توفر حریة في التصرف إللزام العمیل .  ) ج(

ق  ان ینبغي تطبی ا إذا ك دات وم ت تنشأ أي تھدی ا إذا كان د م وینبغي تحلیل كل موقف بدقة لتحدی

ب تطبی ة الواج راءات الوقائی من اإلج ة. وتتض ة مالئم راءات وقائی روف إج ة الظ ي كاف ا ف قھ

  لتقلیص أي تھدیدات إلى حد مقبول ما یلي : 

  اط ة أو نش دقیق أي وظیف ؤولیة ت اعدة بمس دمون المس ذین یق وظفین ال ویض الم ي تف ال ینبغ

 قاموا ھم بأدائھ أو أشرفوا علیھ خالل فترة تعیینھم المؤقت 

  ي إدارة أنشطة موظفي أو الشركة ضمن  كةالشرینبغي أن یقر عمیل التدقیق بمسؤولیتھ ف

 المجموعة واإلشراف علیھا .

  تقدیم خدمات دعم المقاضاة إلى عمالء تدقیق البیانات المالیة

  قد تشمل خدمات دعم المقاضاة أنشطة مثل العمل كشاھد خبیر أو حساب بدل األضرار المقدر  ١٩٣.٢٩٠

ة المقاضاة أو  دفع نتیج بض أو ال تحقة الق د تصبح مس ي ق الغ الت ن المب ا م ن أو غیرھ ا م غیرھ

وى  زاع أو دع ق بن ا یتعل ترجاعھا فیم ائق وإس ي إدارة الوث اعدة ف ة، والمس ات القانونی النزاع

  قضائیة .

  یمكن أن یظھر تھدید المراجعة الذاتیة حین تتضمن خدمات دعم المقاضاة المقدمة إلى أحد  ١٩٤.٢٩٠
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ى ا ؤثر عل الي ت ة وبالت ائج المحتمل ً للنت الغ أو اإلفصاحات عمالء تدقیق البیانات المالیة تقدیرا لمب

  التي ستظھر في البیانات المالیة. وتعتمد على أھمیة أي تھدید ناشئ على عوامل مثل : 

 أھمیة المبالغ ذات الصلة ؛ 

 درجة تدخل األمور الشخصیة المالزمة للمسألة قید البحث ؛ 

 طبیعة العملیة ؛ 

د ن یم خطورة أي تھدی ى الشركة أو شركة ضمن المجموعة تقی م یتوجب عل ي حال ل اشئ، وف

ى  زم للقضاء عل ا یل ا كم ة وتطبیقھ یتضح أن التھدید غیر ھام، ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائی

  إلى حد مقبول. وقد تتضمن تلك اإلجراءات ما یلي : التھدید أو تقلیصھ 

  رارات دقیق إتخاذ ق ل الت وضع سیاسات وإجراءات تحظر على األفراد الذي یساعدون عمی

 بة عن العمیل ؛إداریة بالنیا

  إستخدام مھنیین غیر أعضاء في فریق التأكید لتأدیة الخدمات؛ 

 . مشاركة أطراف أخرى، مثل الخبراء المستقلین 

  في حال كان الدور الذي تضطلع بھ الشركة أو شركة ضمن المجموعة یتضمن إتخاذ قرارات  ١٩٥.٢٩٠

یص ن تقل ة، ال یمك ات المالی دقیق البیان ل ت ن عمی ة ع ة بالنیاب د  إداری ى ح ئة إل دات الناش التھدی

ولي  مقبول بتطبیق إجراءات وقائیة. لذلك یتعین على الشركة أو الشركة ضمن المجموعة عدم ت

  تقدیم ھذا النوع من الخدمات لعمیل التدقیق .

  تقدیم الخدمات القانونیة إلى عمالء تدقیق البیانات المالیة 

ً بھ كممارس لھا تعرف الخدمات القانونیة بأنھا أي خدمات یتوجب عل ١٩٦.٢٩٠   ى مقدمھا أن یكون معترفا

دریب  ى الت ً عل ون حاصال ك الخدمات أو أن یك ا تل دم فیھ ي تق ام محاكم السلطة القضائیة الت أم

ن  ة م عة ومتنوع ة واس ة مجموع دمات القانونی مل الخ انون. وتش ة الق الزم لممارس انوني ال الق

دمات الشركاتال ة وخ دمات التجاری ك الخ ي ذل ا ف ادین بم ود  می م العق ل دع ة للعمالء،مث المقدم

ة  دوائر القانونی اعدة لل دیم المس تالك وتق م اإلم ارات ودع دماج وإستش االت اإلن اة وح والمقاض

ة  الداخلیة للعمیل. وقد تنشأ عن تقدیم إحدى الشركات أو شركة ضمن المجموعة خدمات قانونی

  تأیید .لمنشأة تعد عمیل تدقیق بیانات مالیة تھدیدات مراجعة ذاتیة و

ً إلى طبیعة الخدمة الواجب تقدیمھا، ما إذا كان مقدم  ١٩٧.٢٩٠   ینبغي دراسة تھدیدات اإلستقاللیة استنادا

د  ة للمنشآت. وق ات المالی ق بالبیان ا یتعل ألة فیم ة أي مس د وأھمی ق التأكی ً عن فری الخدمة مستقال

رة  ي الفق ذكورة ف ة ال راءات الوقائی ون اإلج یص أي ت ١٦٢.٢٩٠تك بة لتقل ى مناس دات عل ھدی

د لإلستقاللیة  یص أي تھدی ا تقل ن فیھ ي ال یمك ي الحاالت الت ول. وف ى مستوى مقب اإلستقاللیة إل

ك الخدمات أو اإلنسحاب  دیم تل اح ھو رفض تق د المت إلى مستوى مقبول، یكون اإلجراء الوحی

  من عملیة تدقیق البیانات المالیة 
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  بیانات مالیة فیما یتعلق بمسائل ال یتوقع أن  ال یعد تقدیم الخدمات القانونیة إلى عمیل تدقیق ١٩٨.٢٩٠

ً لظھور تھدید غیر مقبول بھ لإلستقاللیة .   یكون لھا تأثیر كبیر على البیانات المالیة سببا

  ھناك فرق بین التأیید والمشورة. فقد ینشأ عن الخدمات القانونیة لدعم عمیل تدقیق البیانات  ١٩٩.٢٩٠

ة المالیة في تنفیذ معاملة ما (مثل دعم ال ة الالزم عقود وتقدیم اإلستشارة القانونیة والعنایة القانونی

دات مر ة) تھدی ذه اوإعادة الھیكل ة تقلص ھ وفر إجراءات وقائی ن ت ن الممك ھ م ة،إال أن ة ذاتی جع

ى إضعاف اإلستقاللیة  ادة إل ي الع التھدیدات إلى حد مقبول. وال یؤدي ھذا النوع من الخدمات ف

  شریطة أن :

  ریق التأكید في تقدیم ھذه الخدمة ؛ال یشارك أعضاء ف  ) أ(

ة   ) ب( یحة المقدم ق بالنص ا یتعل ائي فیم رار النھ دقیق الق ل الت ذ  عمی ة یتخ من الخدم أو تتض

 تنفیذ ما سبق أن قرره عمیل التدقیق فیما یتعلق بالمعامالت .

  قد ینشأ عن تمثیل عمیل تدقیق البیانات المالیة في تسویة نزاع أو دعوى قضائیة في حاالت ٢٠٠.٢٩٠

و د تك دات تأیی دقیق تھدی ل الت ة لعمی ات المالی بة للبیان ة بالنس ة ھام الغ ذات العالق ا المب ن فیھ

ول.  توى مقب ى مس ھا إل ة لتقلیص راءات وقائی ي أي إج ث ال تكف ً بحی دا رة ج ة كبی ة ذاتی ومراجع

  تتولى تقدیم ھذا النوع من الخدمات لعمیل تدقیق البیانات المالیة . اللذلك، على الشركة أن 

  ن یطلب من الشركة أن تقوم بدور تأیید لعمیل تدقیق بیانات مالیة في تسویة خالف أو حی ٢٠١.٢٩٠

ة  ات المالی بة للبیان ة بالنس ر ھام ة غی الغ ذات العالق ا المب ون فیھ االت تك ي ح وى قضائیة ف دع

ئة  ة ناش ة ذاتی د أو مراجع دات تأیی ورة أي تھدی یم خط ى الشركة تقی دقیق، یتوجب عل ل الت لعمی

زوم وفي حال ل د الل ا عن ة وتطبیقھ م یتضح أن التھدید غیر ھام، ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائی

  للقضاء على التھدید أو تقلیصھ إلى حد مقبول. ویمكن أن تشمل ھذه اإلجراءات ما یلي : 

  رارات دقیق إتخاذ ق وضع سیاسات وإجراءات تحظر على األفراد الذین یساعدون عمیل الت

 لعمیل؛ إداریة بالنیابة عن ا

 . إستخدام مھنیین لیسوا أعضاء في فریق التأكید ألداء الخدمة 

  قد ینشأ عن تعیین أحد شركاء أو موظفي الشركة أو شركة ضمن المجموعة كمستشار عام  ٢٠٢.٢٩٠

ث ال  ً بحی دا رة ج د كبی ة وتأیی ة ذاتی دات مراجع ة تھدی ات مالی دقیق بیان ل ت للشؤون القانونیة لعمی

ة  ن ألي إجراءات وقائی ادة یمك ي الع ام ف ار الع د منصب المستش ول. ویع ى حد معق ھا إل تقلیص

ة  ة بالشؤون القانونی ؤولیات المتعلق ن المس ل م م ھائ ھ ك ل إلی توى یوك ع المس ً رفی ا ً إداری منصبا

ى  ي الشركة أو الشركة ضمن المجموعة عل ق أي عضو ف الي، ال ینبغي أن یواف للشركة وبالت

  نات مالیة .شغل ھذا المنصب لدى عمیل تدقیق بیا

  توظیف اإلدارة العلیا 

  قد ینشأ عن توظیف اإلدارة العلیا لعمیل تأكید، مثل أولئك الذین یشغلون مناصب یؤثرون من  ٢٠٣.٢٩٠
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آلف أو  خاللھا على المعلومات المتعلقة بموضوع عملیة التأكید، تھدیدات مصلحة شخصیة أو ت

  ید على عوامل مثل مضایقة في الوقت الحاضر أو المستقبل. وتعتمد أھمیة التھد

 دور الشخص الذي سیتم توظیفھ ؛ 

 . طبیعة المساعدة المنشودة 

ات  دمي الطلب ن مق دد م ة لع ة المؤھالت المھنی ل مراجع دیم خدمات مث ً تق ا ن للشركة عموم یمك

ة  د الشركة قائم ن أن تع ك یمك ى ذل وتقدیم المشورة حول مدى مالءمتھم للمنصب. باإلضافة إل

ل مختصرة بأسماء المرشح ً على معاییر حددھا عمی ین للمقابلة، على أن تكون قد أعدتھا إعتمادا

  التأكید.

ة  ي دراس ام، ینبغ ر ھ و غی د ھ ح أن التھدی م یتض ا ل ئ، وم د الناش ورة التھدی یم خط ب تقی ویج

ع الحاالت،  اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا كما یلزم لتقلیص التھدید إلى مستوى معقول. وفي جمی

  أن تتخذ قرارات إداریة وینبغي أن یترك قرار من سیتم تعیینھ للعمیل . ال یجوز للشركة

  تمویل الشركات واألنشطة المشابھة

  قد ینشأ عن تقدیم خدمات تمویل شركات أو تقدیم المشورة أو المساعدة لعمیل تأكید تھدیدات  ٢٠٤.٢٩٠

ي  اطر الت ون المخ ة، تك ركات معین ل ش دمات تموی دیم خ ال تق ي ح ة. وف ة ذاتی دد ومراجع تھ

ى  ول. فعل ً بحیث ال یمكن تطبیق أي إجراءات وقائیة لتقلیصھا إلى حد معق اإلستقاللیة كبیرة جدا

د سبیل المثال، ال یتفق الترویج ألسھم عمیل التأكید أو تداولھا أو  اكتتابھا مع تقدیم خدمات التأكی

از امالت أو إنج دى المع روط إح د بش ل التأكی زام عمی ؤدي إل ك، ی ى ذل الوة عل ا  وع ة م معامل

ائي تقلیصھ  ن ألي إجراء وق بالنیابة عن العمیل إلى ظھور تھدید كبیر لإلستقاللیة بحیث ال یمك

دیم الشركة أو الشركة  د یتسبب تق ة، ق ات مالی دقیق بیان ل ت ة عمی ي حال إلى مستوى معقول. وف

ر لإلس د كبی ور تھدی ي ظھ تقاللیة ضمن المجموعة خدمات تمویل الشركات المشار إلیھا أعاله ف

  بحیث لن یكفي أي جراء وقائي لتقلیص التھدید إلى مستوى معقول .

د  ٢٠٥.٢٩٠ ھ ق ة، إال أن ة ذاتی د أو مراجع دات تأیی ركات أخرى تھدی ل ش دمات تموی دیم خ ن تق د ینشأ ع ق

ك الخدمات تتوافر ى تل ة عل ن األمثل ول. وم ى حد معق إجراءات وقائیة لتقلیص ھذه التھدیدات إل

ع إ ي وض ل ف اعدة العمی ة مس ادر المحتمل د المص ي تحدی اعدة ف ركة، والمس تراتیجیات الش س

اءة  دیم مشورة بن ا، وتق لرؤوس األموال التي تتوافق مع مواصفات أو معاییر العمیل وتعریفھ بھ

راءات  مل اإلج ة. وتش امالت المقترح بیة للمع أثیرات المحاس ل الت ي تحلی ل ف اعدة العمی ومس

  ار ما یلي :الوقائیة التي یجب أخذھا بعین اإلعتب

  رارات السیاسات واإلجراءات التي تحظر على األفراد الذین یساعدون عمیل التأكید إتخاذ ق

 إداریة بالنیابة عن العمیل؛ 

 إستخدام مھنیین لیسوا أعضاء في فریق التأكید لتقدیم تلك الخدمات؛ 
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 از ال ل إنج ة أو أن تكم روط أي معامل د بش ل التأكی ركة عمی زم الش مان أن ال تل ة ض معامل

 بالنیابة عنھ .

  األتعاب والتسعیر 

  الحجم النسبي  -األتعاب

  حین یشكل إجمالي الرسوم التي یتم تحصیلھا من عمیل التأكید نسبة كبیرة من إجمالي رسوم  ٢٠٦.٢٩٠

ة  ال احتمالی ق حی الشركة، قد ینشأ عن اإلعتماد على ذلك العمیل أو مجموعة العمالء وعن القل

  شخصیة. وتعتمد خطورة التھدید على عوامل مثل : فقدان العمیل تھدید مصلحة 

 ھیكل الشركة ؛ 

 ساس متین أم جدیدة اإلنشاء .ما إذا كانت الشركة قائمة على أ 

ام، یجب دراسة اإلجراءات  ر ھ ھ غی م یتضح أن ي حال ل د، وف وینبغي ھنا تقییم خطورة التھدی

ا الوقائیة المالئمة وتطبیقھا كما یلزم لتقلیص التھدید إلى حد  ذه اإلجراءات م مقبول. وتتضمن ھ

  یلي: 

  راف ن األط ا م دقیق، أو غیرھ ة الت ع لجن ة م وم المفروض ة الرس اق وطبیع ة نط مناقش

 المسئولة عن تنفیذ مبادئ الحوكمة ؛

 إتخاذ خطوات لتقلیص اإلعتماد على العمیل ؛ 

 المراجعة الخارجیة للرقابة على الجودة؛ 

 مھنیة أو محاسب مھني آخر . إستشارة طرف ثالث، مثل ھیئة تنظیمیة 

  كما قد ینشأ تھدید المصلحة الشخصیة حین تشكل الرسوم التي یتم تحصیلھا من عمیل التأكید  ٢٠٧.٢٩٠

ام،  ر ھ ھ غی م یتضح أن ا ل د، وم نسبة كبیرة من إیراد شریك مستقل. ویجب تقییم خطورة التھدی

د تتضمن ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا كما یلزم لتقلیص التھدی ول وق د إلى حد مقب

  تلك اإلجراءات ما یلي :

  وضع سیاسات وإجراءات لإلشراف على مراقبة جودة عملیات التأكید وتطبیقھا؛ 

  ة العمل المنجز أو د لمراجع ق التأكی ي فری م یكن عضوا ف ي إضافي ل إشراك محاسب مھن

 تقدیم المشورة بخالف ذلك حسب الضرورة .

  متأخرة الدفع  -األتعاب

  ینشأ تھدید المصلحة الشخصیة إذا بقیت الرسوم المستحقة من عمیل التأكید مقابل الخدمات  قد ٢٠٨.٢٩٠

ر المھنیة  ل إصدار تقری ا قب ر منھ ع جزء كبی تم دف ً إذا لم ی غیر مدفوعة لفترة طویلة، خصوصا

د تكون  ر. وق ل إصدار التقری ك الرسوم قب ع تل التأكید للسنة التالیة. وبشكل عام، ینبغي طلب دف

  إلجراءات الوقائیة قابلة للتطبیق :ا
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  مناقشة مستوى الرسوم غیر المسددة مع لجنة التدقیق أو غیرھا من األطراف المسئولة عن

 تنفیذ مبادئ الحوكمة ؛

 إشراك محاسب مھني إضافي لم یشارك في عملیة التأكید لمراجعة العمل المنجز أو إسداء 

  النصیحة .

  فیما إذا كان یمكن إعتبار الرسوم متأخرة الدفع مرادفة كما یتوجب على الشركة أن تنظر     

ً ألھمیة الرسوم متأخرة        لقرض منح لعمیل، وما إذا كان من المناسب إعادة تعیین الشركة نظرا

  الدفع .    

  التسعیر 

  حین تحصل إحدى الشركات على عملیة تأكید مقابل مستوى رسوم أدنى بكثیر من ذلك  ٢٠٩.٢٩٠

د المفروض من قبل الشركة  یص تھدی تم تقل ن ی ذي تحدده شركات أخرى، ل ك ال السابقة، أو ذل

  المصلحة الشخصیة إلى حد مقبول ما لم :

ل ألداء   ) أ( اقم المؤھ م والط ت المالئ ددت الوق د ح ا ق ار أنھ ى إظھ ادرة عل ركة ق ن الش تك

  المھمة؛

 دة ؛یتم اإللتزام بكافة معاییر التأكید المطبقة واإلرشادات وإجراءات الرقابة على الجو  ) ب(

  التكالیف المشروطة 

ً فیما یتعلق  ٢١٠.٢٩٠   تعرف التكالیف المشروطة بأنھا التكالیف المحسوبة على أساس محدد مسبقا

الیف  د التك م، ال تع ذا القس راض ھ ز. وألغ ل المنج ة العم ة أو نتیج ة معامل یلة أو نتیج بحص

  مشروطة إذا فرضتھا محكمة أو سلطة عامة أخرى .

  لفة مشروطة فیما یتعلق بعملیة تأكید تھدیدات مصلحة ینشأ عن فرض إحدى الشركات تك ٢١١.٢٩٠

ن  الي، ال یمك ائي. وبالت ق أي إجراء وق ول بتطبی ى حد مقب ن تقلیصھا إل د ال یمك شخصیة وتأیی

غ  اه مبل ون بمقتض ة یك د معین ة تأكی الیف لعملی ق بالتك ب متعل ي أي ترتی اركة ف ركة المش للش

ً بنتیجة عمل التأكید أو ببن   ود تعد معلومات متعلقة بموضوع عملیة التأكید .التكالیف مشروطا

أ  ٢١٢.٢٩٠ د ینش ً ق ا ر أیض ة غی ص خدم ا یخ ركات فیم دى الش ھا إح ي تفرض روطة الت ة المش ن التكلف ع

ى  اق عل م اإلتف ي حال ت د. وف متعلقة بالتأكید تقدمھا لعمیل تأكید تھدیدات مصلحة شخصیة وتأیی

م توقمبلغ  ف التكالیف لعملیة ال تتعلق بالتأكید أو ت ان یتوق د، وك ة تأكی غ خالل عملی ك المبل ع ذل

ات.  ك الترتیب ول تل دم قب و ع د ھ م الوحی راء المالئ إن اإلج ك، ف د تل ة التأكی ة عملی ى نتیج عل

ى عوامل  دات عل د خطورة التھدی وبالنسبة لألنواع األخرى لترتیبات التكالیف المشروطة، تعتم

  مثل : 

 نطاق مبالغ التكالیف المحتملة ؛ 

 لب ؛درجة التق 
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 األساس الذي ستحدد التكالیف بناء علیھ ؛ 

 ما إذا كان سیتم مراجعة حصیلة أو نتیجة المعاملة من قبل طرف ثالث مستقل ؛ 

 . أثر الحدث أو المعاملة على عملیة التأكید 

  ینبغي أن یتم تقییم خطورة التھدیدات، وفي حال لم یتضح أن التھدیدات غیر ھامة، ینبغي 

راءات ا ة اإلج د دراس ول. وق توى مقب ى مس د إل یص التھدی زوم لتقل ب الل ا حس ة وتطبیقھ لوقائی

  تشمل تلك اإلجراءات ما یلي :

  راف ن األط ا م دقیق أو غیرھ ة الت ة للجن الیف المفروض اق التك ة ونط ن طبیع اح ع اإلفص

 المسئولة عن تنفیذ مبادئ الحوكمة ؛

 ي صلة ؛مراجعة أو تحدید التكالیف النھائیة من قبل طرف ثالث غیر ذ 

 . وضع سیاسات وإجراءات الجودة والرقابة 

  الھدایا والضیافات 

 قد ینشأ عن قبول الھدایا أو الضیافة المقدمة من عمیل التأكید تھدیدات مصلحة شخصیة وتآلف.  ٢١٣.٢٩٠

ي تكون  دا الحاالت الت ا ع دایا أو ضیافة، فیم د ھ فحین تقبل الشركة أو أحد أعضاء فریق التأكی

دد فیھا قیمة تلك الھد ي تھ یص المخاطر الت ن تقل ایا أو الضیافة غیر ھامة بشكل واضح، ال یمك

ل الشركة أو  الي، ال ینبغي أن تقب ائي، وبالت ق أي إجراء وق اإلستقاللیة إلى مستوى مقبول تطبی

  عضو فریق التأكید مثل تلك الھدایا أو الضیافة .

  المقاضاة الفعلیة أو المھدد بھا 
  و أن ذلك على وشك الحدوث، بین الشركة أو أحد أعضاء فریق حین یتم رفع دعوى، أو یبد ٢١٤.٢٩٠

ف  ن أن تتص د م لحة شخصیة أو مضایقة. وال ب دات مص د تنشأ تھدی د، ق ل التأكی د وعمی التأكی

ل  ة واإلفصاح الكام د بالصراحة التام ق التأكی العالقة التي تربط بین إدارة العمیل وأعضاء فری

ات ال ب العملی ة جوان ق بكاف ا یتعل م فیم ي وضع  الخص ون الشركة ف د تك ا. وق ل م ة لعمی تجاری

د  ة وق دیم إفصاحات كامل بالنسبة إلدارة العمیل بسبب المقاضاة، مما یؤثر على رغبة اإلدارة بتق

  تواجھ الشركة تھدید المصلحة الشخصیة.وتعتمد على خطورة التھدید الناشئ على عوامل مثل:

 أھمیة المقاضاة ؛ 

  طبیعة عملیة التأكید ؛ 

 . ما إذا كانت المقاضاة ترتبط بعملیة تأكید سابقة 

یص  وحالما یتم تقییم خطورة التھدید، ینبغي تطبیق اإلجراءات الوقائیة التالیة، إن لزم األمر لتقل

  التھدیدات  إلى مستوى مقبول : 

ن األطراف المسئولة   ) أ( ا م دقیق أو غیرھ ة الت اإلفصاح عن طبیعة ونطاق المقاضاة للجن

  بادئ الحوكمة ؛عن تنفیذ م
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 إقصاء الفرد من فریق التأكید إذا إرتبطت المقاضاة بأحد أعضاء فریق التأكید ؛  ) ب(

ة   ) ج( د لمراجع ق التأكی ي فری ً ف وا م یكن عض ي الشركة ل ي إضافي ف إشراك محاسب مھن

  العمل المنجز أو إسداء النصیحة بخالف ذلك حسب الضرورة .

  مستوى مقبول، یكون اإلجراء الوحید المناسب إذا كانت تلك اإلجراءات ال تقلص التھدید إلى 

  اإلنسحاب من عملیة التأكید أو رفض قبولھا .

   ٢٩٠تفسیرات القسم 

ین ي للمحاسبین المھنی دولي للمحاسبین  ھذه التفسیرات موجھة نحو تطبیق قواعد السلوك المھن ة لإلتحاد ال التابع

ي أثار یع الت ى المواض تعل ددة المس ارات المح ا االستفس ات تھ ة الھیئ عون ألنظم ك الخاض ب أولئ د یرغ لمة. وق

  الرسمیة األخرى مثل ھیئة األوراق المالیة والصرف األمریكیة، بالتشاور معھا بشأن مواقفھم تجاه ھذه األمور.

   ٠١-٢٠٠٣التفسیر 
  تقدیم خدمات غیر متعلقة بالتأكید إلى عمالء التأكید 

د  ھنیینتتناول قواعد السلوك األخالقي للمحاسبین الم ى عمالء التأكی د إل ة بالتأكی ر متعلق دیم خدمات غی ألة تق مس

ذه  ٢٠٥.٢٩٠-١٥٨.٢٩٠في الفقرات  ي ھ ة ف ات المبین ق بالمتطلب ً أي أحكام إنتقالیة تتعل وال تشمل القواعد حالیا

دتھا سنة واحدة ة م رة إنتقالی ن  الفقرات. إال أن لجنة األخالقیات خلصت إلى أنھ من المناسب السماح بفت ن م یمك

م  وضع إجراءات  د إذا ت د لعمالء التأكی ة بالتأكی ر متعلق دیم خدمات غی ة الخاصة بتق ود القائم خاللھا إنجاز العق

ي  ة ف رة اإلنتقالی ذه الفت دأ ھ ام. وتب ر ھ ى مستوى غی وقائیة إضافیة مناسبة لتقلیص أي تھدید على اإلستقاللیة عل

مبر  ٣١ د ا ٢٠٠٤دیس ق قواع اریخ تطبی ن ت اد (أو م ي اإلتح ات العضو ف ك الھیئ اء تل ي ألعض لوك األخالق لس

  للمحاسبین التي تبنت تاریخ تطبیق مبكر).الدولي 

   ٠٢-٢٠٠٣التفسیر 

  إستبدال شریك العملیة الرئیسي لعمالء التدقیق الذین ھم منشآت مدرجة 

ة لتتناول قواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین  ة مسألة إستبدال شریك العملی ات المالی دقیق البیان عمالء ت

  . ١٥٧.٢٩٠-١٥٤.٢٩٠الذین ھم منشآت مدرجة في الفقرات 

ك الصفة   وتنص الفقرات أنھ في تدقیق البیانات المالیة لمنشأة مدرجة ینبغي إستبدال شریك العملیة بعد العمل بتل

ً على أنھ قد ی ً ال تزید عادة عن سبع سنوات. كما تنص أیضا درجة كون من الضروري وجود لفترة محددة مسبقا

اد  ق (أو اإلعتم ات أن تطبی ة األخالقی د لجن ة. وتعتق روف معین ي ظ تبدال ف ت اإلس ي توقی ة ف ن المرون ة م معین

ن  ة م ا وجود درجة معین د یكون فیھ ي ق ى إحدى الحاالت الت ً عل اال ي یشكل مث د السلوك األخالق المبكر) قواع

ً ضروریاً    . المرونة في توقیت اإلستبدال أمرا

ن   ھ م ى أن ً أي أحكام إنتقالیة تتعلق بھذه المتطلبات. إال أن لجنة األخالقیات قد خلصت إل وال تشمل القواعد حالیا

ي وقت  ا ف ي أو إعتمادھ المناسب السماح بفترة إنتقالیة مدتھا سنتین. وبالتالي وعند تطبیق قواعد السلوك األخالق

د ام بطول الم ھ ینبغي االھتم ا شریك مبكر، في حین أن ي خدم خاللھ ة الت ة ة الزمنی ات المالی دقیق البیان ة ت العملی
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دة  بتلك الصفة عند تحدید متى ینبغي حدوث إستبدال، إال أنھ یمكن أن یستمر الشریك في العمل كشریك عملیة لم

ك الحاالت ل تل ي مث ة. وف ینبغي  سنتین إضافیتین من تاریخ تطبیق (أو اإلعتماد المبكر) قبل اإلقصاء عن العملی

رة  افیة للفق ات اإلض اع المتطلب یص أي  ١٥٧.٢٩٠إتب ل تقل ن اج ة م ة المكافئ راءات الوقائی ق اإلج دف تطبی بھ

  تھدیدات إلى مستوى مقبول .

   ٠١-٢٠٠٥التفسیر 
  على عملیات التأكید التي ال تعتبر عملیات تدقیق بیانات مالیة  ٢٩٠تطبیق القسم 

ق  م یقدم ھذا التفسیر إرشادات حول تطبی ي القس ات اإلستقاللیة ف د  ٢٩٠متطلب ي ال تع د الت ات التأكی ى عملی عل

د  ي ال تع د الت ات التأكی ي تخص عملی ق الت عملیات تدقیق للبیانات المالیة. ویركز ھذا التفسیر على قضایا التطبی

ي القسم  ا ف اك مسائل أخرى أشیر إلیھ ة الصلة بدراس ٢٩٠عملیات تدقیق للبیانات المالیة. وھن ات وثیق ة متطلب

رة ا نص الفق ال، ت بیل المث ى س د. عل ات التأكی ة عملی تقاللیة لكاف ى أي  ١٥.٢٩٠إلس ات إل ي االلتف ھ ینبغ ى أن عل

ة.  من المجموع ركات ض ات ش الح وعالق بب مص أ بس د تنش ا ق د بأنھ ً لتعتق ببا ركة س ون لدى الش دات یك تھدی

رة نص الفق ة، ت ھ بالنسبة لعمالء ال ٢١.٢٩٠وبصورة مماثل ى أن ات عل دقیق بیان م لیسوا عمالء ت ذین ھ د، ال تأكی

د  ل التأكی ذلك عمی ة ب أن إحدى المنشآت ذات العالق اد ب ً لالعتق ببا مالیة لمنشأة مدرجة، عندما یكون لدى فریق س

ة  ك المنشأة ذات العالق د دراسة تل ق التأكی ى فری ھي على صلة وثیقة بتقییم إستقاللیة عمیل الشركة، وینبغي عل

ذا عند تقییم اإل ي ھ ستقاللیة وتطبیق اإلجراءات الوقائیة المناسبة. وال یتم التطرق إلى ھذه المسائل بشكل محدد ف

ة  د الدولی دقیق والتأكی التفسیر. وكما تم التوضیح في اإلطار الدولي لعملیات التأكید الصادر عن مجلس معاییر الت

ة د معین ة تأكی ي عملی ام ف ة المستخدمین  ،یبدي المحاسب المھني في القطاع الع ز درجة ثق نتیجة مصممة لتعزی

  المقصودین عدا عن الطرف المسئول حول نتیجة تقییم أو قیاس موضوع بحث وفق معاییر محددة .

  عملیات التأكید القائمة على أساس التوكید 

ل الطرف المسیتم إجراء تقییم  ن قب د م ى أساس التوكی ة عل د قائم ة تأكی ي عملی ئول أو قیاس موضوع البحث ف

وفیره للمستخدمین  تم ت ھ الطرف المسئول ی وم ب د یق ة توكی ویكون شكل المعلومات المتعلقة بالموضوع على ھیئ

ات  المقصودین. وفي عملیة تأكید قائمة على أساس التوكید، تطلب اإلستقاللیة من الطرف المسئول عن المعلوم

ً عن موضوع ال ً أیضا ى المتعلقة بالموضوع والذي قد یكون مسؤوال ة عل ك القائم د تل ات التأكی ي عملی بحث. وف

ً عن المعلومات المتعلقة بالموضوع لكن لیس عن الموضوع  أساس التوكید حیث یكون الطرف المسئول مسؤوال

دى الشركة  دات یكون ل ة تھدی ى أی ات إل ، تطلب اإلستقاللیة من الطرف المسئول باإلضافة إلى ذلك ینبغي االلتف

ا ق اد بأنھ ً لالعتق ببا من س ركة ض ركة وش د والش ق التأكی اء فری د أعض ین أح ات ب الح وعالق بب مص أ بس د تنش

  المجموعة والطرف المسئول عن موضوع البحث. 

  عملیات التأكید القائمة على أساس التقاریر المباشرة 

یم أ ام تقی ي القطاع الع ي ف اریر المباشرة، یجري المحاسب المھن داد التق ى إع تند إل د تس ة تأكی ي عملی اس ف و قی

اح  ر المت اس غی یم أو القی ذي أجرى التقی موضوع البحث مباشرة، أو یحصل على تمثیل من الطرف المسئول ال
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ر  ي تقری ودین ف تخدمین المقص ى المس وع إل ة بالموض ات المتعلق دیم المعلوم تم تق ودین. وی تخدمین المقص للمس

  التأكید. 

  أطراف مسئولة متعددة 

  ف المسئولة في عملیات التأكید القائمة على أساس التوكید أو المستندة إلى إعداد قد یكون ھناك العدید من األطرا

ب الم ن المحاس ب م د یطل ال، ق بیل المث ى س رة. عل اریر المباش ى ھنالتق ً عل دا دم تأكی ام أن یق اع الع ي القط ي ف

ن أن تكون المھم تقلة. ویمك ة بصورة مس ن الصحف المملوك دد م ع الشھریة لع ة إحصائیات التوزی ة ھي عملی

د  ي توكی ا وتعرض اإلحصائیات ف تأكید قائمة على أساس التوكید حیث تقیس كل صحیفة التوزیعات الخاصة بھ

اریر  داد التق ى إع تند إل د تس ة تأكی ة ھي عملی ك المھم د تكون تل دیل، ق ار ب متاح للمستخدمین المقصودین. وكخی

د یكون أو ال یكون  د وق اك توكی د المباشرة حیث ال یكون ھن ات وعن ك العملی ي تل ن الصحف. ف ل م اك تمثی ھن

على كل طرف مسئول، قد تأخذ الشركة  ٢٩٠تحدید ما إذا كان من الضروري تطبیق األحكام الواردة في القسم 

بعین اإلعتبار ما إذا كانت عالقة أو مصلحة بین الشركة أو أحد أعضاء فریق التأكید وطرف مسئول محدد ھي 

ذ لى اإلستقاللیة ال یتضح بأنھ غیر ھام في سیاق السبب في ظھور تھدید ع ة بالموضوع. ویأخ المعلومات المتعلق

  ھذا األمر بعین اإلعتبار ما یلي : 

ً عنھ؛  أھمیة المعلومات المتعلقة بالموضوع(أو موضوع البحث)الذي یكون الطرف المسئول المحدد مسؤوال

 نطاق المصالح العامة المرتبطة بالعملیة .

ام إذا حددت ا ر ھ ات مع طرف مسئول محدد ھو غی ذه العالق ل ھ لشركة أن تھدید اإلستقاللیة الناشئ بسبب مث

  بشكل واضح، فقد ال یكون من الضروري تطبیق كافة أحكام ھذا القسم على ذلك الطرف المسئول .

  مثال 

دقیق بی٢٩٠تم وضع المثال التالي لتوضیح تطبیق القسم  ل ت یس عمی ة للشركة . ویفترض بأن العمیل ل ات مالی ان

  أو شركة ضمن المجموعة .

د أجرت كل  تقلة. وق دة لعشر شركات مس نفط المؤك تقوم أحدى الشركات بتقدیم تأكید حول إجمالي إحتیاطات ال

اییر موضوعیة  اك مع وع البحث). وھن ا (موض د إحتیاطھ یة لتحدی ة وھندس شركة دراسات إستطالعیة جغرافی

نلتحدید متى  ر اإلح یمك اییر أن یعتب ا مع ام بأنھ ي القطاع الع ي ف دد المحاسب المھن ي یح د والت ھ مؤك اطي بأن تی

  مناسبة للعملیة. 

  :٢٠×٠دیسمبر  ٣١وفیما یلي إحتیاطات النفط المؤكدة لكل شركة كما في 

  

  

  

  إحتیاطات النفط المؤكدة

  بآالف البرامیل 

  ٥.٢٠٠  ١الشركة 

  ٧٢٥  ٢الشركة 
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  ٣.٢٦٠   ٣الشركة 

   ١٥.٠٠   ٤الشركة 

  ٦.٧٠٠   ٥الشركة 

  ٣٩.١٢٦   ٦الشركة 

  ٣٤٥   ٧الشركة 

  ١٧٥   ٨الشركة 

  ٢٤.١٣٥   ٩الشركة 

  ٩.٦٣٥  ١٠الشركة 

  ١٠٤.٣٠١  المجموع 

  

  ویمكن بناء العملیة بطرق مختلفة.

  العملیات على أساس التوكید 

ً إلى الشركة والمستخ١أ   دمین المقصودین. .   تقیس كل شركة اإلحتیاطات الخاصة بھا وتقدم توكیدا

ً إلى الشركة والمستخدمین المقصودین.٢أ   .   تقیس كل منشأة بإستثناء الشركات اإلحتیاطات وتقدم توكیدا

  العملیات المستندة إلى إعداد التقاریر المباشرة 

    .   تقیس كل شركة اإلحتیاطات وتزود شركة تدقیق بتعھد خطي یقیس إحتیاطاتھا وفق معاییر موضوعة ١د

  المؤكدة. ال یتوفر ذلك المتعھد للمستخدمین المقصودین. حتیاطات إللقیاس ا        

  .   تقیس الشركة مباشرة إحتیاطات بعض الشركات .٢د

  تطبیق المنھج 

ً إلى الشركة والمستخدمین المقصودین.١أ   .   تقیس كل شركة اإلحتیاطات الخاصة بھا وتقدم توكیدا

ة (الشركات  ھناك العدید من األطراف المسئولة ن الضروري ١٠-١في ھذه العملی ان م ا إذا ك د م د تحدی ). وعن

ع  ة م تطبیق أحكام اإلستقاللیة على كافة الشركات، فقد تأخذ الشركة بعین اإلعتبار ما إذا كانت مصلحة أو عالق

ین  ذا األمر بع ام ویأخذ ھ ر ھ ھ غی ى اإلستقاللیة ال ینصح بأن ار شركة محددة تتسبب في ظھور تھدید عل اإلعتب

  عوامل مثل : 

 أھمیة اإلحتیاطات المؤكدة للشركة فیما یتعلق بإجمالي اإلحتیاطات التي سیتم تقدیم تقاریر بھا ؛ 

  ٢٠.٢٩٠نطاق المصلحة العامة المرتبطة بالعملیة (الفقرة ( 

ة % من إجمالي اإلحتیاطات، لذلك فإن وجود عالق٠.١٦) ما نسبتھ ٨على سبیل المثال، تشكل الشركة ( ة تجاری

ا  ٦) یتسبب في ظھور أقل بالقیاس مع وجود عالقة مشابھة مع الشركة ٨أو مصلحة مع الشركة ( ي تشكل م الت

  % من اإلحتیاطات .٣٧.٥یقارب 
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د والشركة أن  ق التأكی ن فری ب م ات اإلستقاللیة، یطل ا متطلب ق علیھ ي تنطب وبعد أن یتم تحدید تلك الشركات الت

  ). ٢٠.٢٩٠األطراف الذین یمكن أن یعتبروا بأنھم عمالء تأكید ( الفقرة یكونوا مستقلین عن أولئك 

ً إلى الشركة والمستخدمین المقصودین .٢أ   .   تقیس كل منشأة بإستثناء الشركات اإلحتیاطات وتقدم توكیدا

ركة  ى الش ً إل دا دم توكی ات وتق یس اإلحتیاط ي تق أة الت ن المنش تقلة ع ون مس ركة أن تك ن الش ب م د یطل ق

  ). وال تكون تلك المنشأة مسئولة عن موضوع البحث وبالتالي ینبغي ١٧.٢٩٠لمستخدمین المقصودین (الفقرة وا

ع  الح/عالقات م أ بسبب مص د تنش ا ق د بأنھ ً لتعتق ببا دى الشركة س ون ل دات یك ار أي تھدی ین اإلعتب ذ بع أن تؤخ

ال أ). وكم١٠-١الطرف المسئول عن موضوع البحث في ھذه العملیة (الشركات  ي المث وقش ف ن  ١ا ن أعاله، م

د  ور تھدی ي ظھ ا مع شركة محددة تتسبب ف ة م الممكن أن تأخذ الشركة بالحسبان ما إذا كانت مصلحة أو عالق

  على اإلستقاللیة ال یتضح بأنھ غیر ھام .

  اطات  .   تقوم كل شركة بتزوید شركة التدقیق بتعھد یقیس إحتیاطاتھا وفق معاییر موضوعیة لقیاس اإلحتی١د

  المؤكدة. وال یتوفر ذلك التعھد للمستخدمین .       

ة (الشركات ذه العملی ي ھ ن الضروري ١٠-١ھناك العدید من األطراف المسئولة ف ان م ا إذا ك د م د تحدی ). وعن

ع  ة م تطبیق أحكام اإلستقاللیة على كافة الشركات، فقد تأخذ الشركة بعین اإلعتبار ما إذا كانت مصلحة أو عالق

ار عوامل شر ین اإلعتب ذ األمر بع ام یأخ ر ھ كة محددة تسبب في ظھور تھدید على اإلستقاللیة ال یتضح بأنھ غی

  مثل:

 أھمیة اإلحتیاطات المؤكدة للشركة فیما یتعلق بإجمالي اإلحتیاطات التي سیتم تقدیم تقاریر بھا ؛ 

  ٢٠.٢٩٠نطاق المصلحة العامة المرتبطة بالعملیة ( الفقرة . ( 

ة ٠.١٦) ما نسبتھ ٨یل المثال، تشكل الشركة (على سب % من إجمالي اإلحتیاطات، لذلك فإن وجود عالقة تجاری

ي تشكل ٨أو مصلحة مع الشركة ( ) یتسبب في ظھور تھدید أقل بالقیاس مع وجود عالقة مشابھة مع الشركة الت

  % من اإلحتیاطات .٣٧.٥ما یقارب 

ي تنط ك الشركات الت د تل تم تحدی د أن ی د والشركة وبع ق التأكی ن فری ب م تقاللیة، یطل ا اإلس ق علیھ وا ب أن یكون

  ). ٢٠.٢٩٠مستقلین عن أولئك األطراف المسئولة الذین یمكن أن یعتبروا بأنھم عمالء تأكید (الفقرة 

  .  تقیس الشركة مباشرة إحتیاطات بعض الشركات .٢د

  .  ١التطبیق ھو ذات التطبیق المتبع في المثال د 
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  المحاسبون المھنیون في قطاع األعمال  –زء ج الج
  

  الصفحة                                    

  المقدمة .................................................................................................. ٣٠٠القسم 

  ...............................................التضاربات المحتملة ................................... ٣١٠القسم 

  تحضیر المعلومات وإعداد تقاریر بھا ............................................................... ٣٢٠القسم 

  ...........العمل وفق خبرة كافیة ..................................................................... ٣٣٠القسم 

  المصالح المالیة ........................................................................................ ٣٤٠القسم 

  المغریات ............................................................................................... ٣٥٠القسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٣

   ٣٠٠القسم 
  المقدمة 
  یوضح ھذا الجزء من قواعد السلوك األخالقي كیفیة تطبیق إطار المفاھیم المشمول في الجزء (أ) من  ١.٣٠٠

  . قطاع األعمالالمحاسبین المھنیین في 

  قد یعتمد المستثمرون والدائنون وأصحاب العمل وقطاعات أخرى في مجتمع األعمال. إضافة  ٢.٣٠٠

د یكون للحكومات والجمھور ال ال. وق ي قطاع األعم ین ف عام ككل، كافة على عمل المحاسبین المھنی

ات  داد المعلوم ن إع ترك ع رد أو مش كل منف ؤولین بش ال مس اع األعم ي قط ون ف بون المھنی المحاس

ب  ى جان م إل اب عملھ ا أرب د علیھ د یعتم ي ق ا والت اریر بھ دیم تق ات وتق ن المعلوم ا م ة وغیرھ المالی

ا یت ة. كم راف ثالث ول أط دیدة ح ورة الس ة والمش ة الفعال دیم اإلدارة المالی ؤولیة تق ً مس ا ون أیض حمل

  مجموعة من المسائل المتعلقة باألعمال.

ً (سواء تنفیذي أو  ٣.٣٠٠ ً أو مدیرا ً بأجر أو شریكا   یمكن أن یكون المحاسب المھني في قطاع األعمال موظفا

ً آخر یع ً أو شخصا ً أو متطوعا ً مالكا اب العمل. غیر تنفیذي) أو مدیرا ن أرب ر م مل لصالح واحد أو أكث

ة ،ن وجدت إمع رب العمل، فالصیغة القانونیة للعالقة  ى المسؤولیات األخالقی أثیر عل ا ت ال یكون لھ

  الملزمة للمحاسب المھني في قطاع األعمال .

   یقع على عاتق المحاسب المھني في قطاع األعمال مسؤولیة تعزیز األھداف الشرعیة لرب عملھ.وال ٤.٣٠٠

ك  از تل ن إنج ال م اع األعم ي قط ي ف ب المھن ة المحاس ذه إعاق ي ھ لوك األخالق د الس عى قواع تس

ا یخص  ا نزاعات فیم د تنشأ فیھ ي ق ار الظروف الت ین اإلعتب ذ بع ا تأخ المسؤولیة بشكل صحیح، إنم

  الواجب الجوھري المتمثل في اإللتزام بالمبادئ األساسیة .

ً ما یشغل المحاسب المھني في ٥.٣٠٠ ً رفیع المستوى داخل مؤسسة ما. وكلما  كثیرا   القطاع األعمال منصبا

ى األحداث والممارسات والسلوكیات  أثیر عل درة الت ت فرصة وق كان المنصب أعلى مرتبة، كلما كان

دى  ات ل ى األخالقی تند إل ة تس ال أن یشجع ثقاف أكبر. لذلك یتوقع من المحاسب المھني في قطاع األعم

  ون على األھمیة التي تولیھا اإلدارة العلیا للسلوك األخالقي .أرباب العمل الذین یؤكد

  یقصد من األمثلة المعروضة في األقسام التالیة توضیح كیفیة تطبیق إطار المفاھیم وال یقصد منھا أن ٦.٣٠٠

ة شاملة  ا قائم ي تكون، كما ال ینبغي أن تفسر بأنھ ي ف ا المحاسب المھن ي یواجھھ ع الظروف الت لجمی

ال و ھ ال قطاع األعم ذلك فإن ً ل ا ادئ األساسیة. وتبع زام بالمب دات لإللت ور تھدی ي ظھ د تتسبب ف ي ق الت

ار  ق اإلط ل ینبغي تطبی ة، ب ة المقدم ط باألمثل ال فق ي قطاع األعم ي ف زم المحاسب المھن ي أن یلت یكف

  على الظروف المحددة التي یتم مواجھتھا .

  التھدیدات واإلجراءات الوقائیة 

  زام بالمبادئ األساسیة بسبب مجموعة واسعة من الظروف وتقع العدید من یمكن أن یتھدد اإللت ٧.٣٠٠

  التھدیدات ضمن الفئات التالیة :
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  المصلحة الشخصیة؛  ) أ(

 المراجعة الذاتیة ؛  ) ب(

  التأیید ؛  ) ج(

  التآلف ؛  ) د(

  المضایقة .  (ھـ) 

  من قواعد السلوك األخالقي ھذه .  تناقش ھذه التھدیدات بإسھاب أكبر في الجزء (أ)  

  األمثلة على الظروف التي قد تتسبب في ظھور تھدیدات المصلحة الشخصیة على المحاسب  تشمل ٨.٣٠٠

  المھني في قطاع األعمال على سبیل المثال ال الحصر ما یلي :  

 . المصالح المالیة أو القروض أو الكفاالت 

 . ترتیبات التعویض التحفیزیة 

 . اإلستخدام الشخصي غیر المناسب ألصول الشركة 

 شأن األمان الوظیفي .القلق ب 

 . الضغط التجاري من خارج رب العمل 

  تشمل الظروف التي قد تتسبب في ظھور تھدیدات المراجعة الذاتیة، على سبیل المثال ال الحصر،     ٩.٣٠٠

  خضوع القرارات أو البیانات التجاریة للمراجعة والتعدیل من قبل نفس المحاسب المھني في قطاع      

  مسئول عن إتخاذ تلك القرارات أو إعداد تلك المعلومات .األعمال ال     

  وعند تعزیز األھداف والغایات الشرعیة للمؤسسات التابعین لھا، یمكن أن یطور المحاسبون المھنیون  ١٠.٣٠٠

  أو مضللة. في قطاع األعمال من وضع مؤسساتھم، شریطة أال تكون أي من البیانات المقدمة كاذبة      

ً إلى ظھور تھدید التأیید .  وال تؤدي        إلى مثل ھذه األفعال عموما

  تشمل األمثلة على الظروف التي قد تتسبب في ظھور تھدیدات التآلف، على سبیل المثال ال الحصر،  ١١.٣٠٠

  ما یلي : 

  اریر داد التق ى إع أثیر عل ھ الت ن خالل ارس م ال یشغل منصب یم محاسب مھني في قطاع األعم

ریبین المالیة أو غیر المالیة أ و إتخاذ القرارات التجاریة ویكون أحد أفراد عائلتھ المباشرین أو الق

 في منصب ینتفع من خاللھ من ذلك التأثیر. 

 .عالقة إرتباط طویلة األمد مع الجھات التجاریة المعنیة التي تؤثر على إتخاذ القرارات التجاریة 

 یمتھا غیر ھامة بشكل واضح . قبول ھدیة ما أو الحصول على معاملة تفضیلیة، ما لم تكن ق 

  تشمل األمثلة على الظروف التي قد تتسبب في ظھور تھدیدات المضایقة، على سبیل المثال ال  ١٢.٣٠٠

  الحصر، ما یلي :

  ھ المباشرین أو راد عائلت د أف ال أو أح ي قطاع األعم التھدید بطرد أو استبدال المحاسب المھني ف

 دأ محاسبي معین أو الطریقة التي ینبغي بھا إعداد القریبین بشأن اإلختالف في مسألة تطبیق مب
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  التقاریر حول معلومات المالیة : 

  ود نح العق ق بم ا یتعل وجود شخصیة مھیمنة تحاول التأثیر على عملیة إتخاذ القرار، ومثال ذلك م

 أو تطبیق أحد المبادئ المحاسبیة .

ً معینة تؤدي إلى وقد یجد كذلك المحاسبون المھنیون في قطاع األعمال بأن ظروف ١٣.٣٠٠   ظھور تھدیدات ا

ال  ي قطاع األعم ین ف ى المحاسبین المھنی ین عل إستثنائیة. وفي كافة العالقات التجاریة والمھنیة، یتع

  أن یكون یقظین لمثل ھذه الظروف والتھدیدات . 

  ن تندرج اإلجراءات الوقائیة التي یمكن أن تقضي على التھدیدات التي یواجھھا المحاسبون المھنیو ١٤.٣٠٠

  في قطاع األعمال أو تقلصھا إلى مستوى مقبول ضمن فئتین واسعتین: 

  اإلجراءات الوقائیة التي تنشأ نتیجة المھنة أو التشریعات أو األنظمة ؛  ) أ(

 اإلجراءات الوقائیة في بیئة العمل .  ) ب(

  لتي من الجزء (أ) في ھذه القواعد بالتفصیل أمثلة على اإلجراءات الوقائیة ا ١٢.١٠٠تتناول الفقرة  ١٥.٣٠٠

  تنشأ نتیجة المھنة أو التشریعات أو األنظمة . 

 تشمل اإلجراءات الوقائیة في بیئة العمل، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي : ١٦.٣٠٠

 . األنظمة الرقابیة لدى رب العمل أو غیرھا من الھیاكل الرقابیة 

 . برامج األخالقیات والسلوكیات لدى رب العمل 

 ل دى رب العم ف ل راءات التوظی درات  إج اء ذوي ق وظفین أكف ین م ة تعی ى أھمی د عل ي تؤك الت

 عالیة . 

 . أنظمة رقابة داخلیة قویة 

 . عملیات التأدیب المناسبة 

 . القیادة التي تشدد على أھمیة السلوك األخالقي والتوقع بأن یتصرف الموظفون بطریقة أخالقیة 

 . سیاسات وإجراءات لتنفیذ ورقابة جودة أداء الموظفین 

  ا، إبالغ دیالت تطرأ علیھ ة تع ك أی ي ذل ا ف سیاسات وإجراءات رب العمل في الوقت المناسب بم

 إلى جمیع الموظفین والتدریب والتعلیم المناسبین على مثل ھذه السیاسات واإلجراءات .

  ى م إل ة تقلقھ ائل أخالقی ة مس الغ أی ى إب وظفین عل جیع الم ین وتش راءات لتمك ات وإج سیاس

 المؤسسة التابعین لھا دون خوف من العقاب. المستویات العلیا ضمن 

 . ً  التشاور مع محاسب مھني آخر مناسبا

  وفي الحاالت التي یعتقد فیھا المحاسب المھني في قطاع األعمال أن السلوك أو األفعال غیر  ١٧.٣٠٠

ا، ینبغي أن یسعى  ي یعمل بھ ي الحدوث ضمن المؤسسة الت ل اآلخرین ستستمر ف ن قب األخالقیة م

ة للحصول على  ع اإلجراءات الوقائی ا جمی تنفذ فیھ المشورة القانونیة. وفي الحاالت الصارمة التي تس
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اع  ي قط ي ف ب المھن ص المحاس د یخل ول، ق توى مقب ى مس د إل یص التھدی تحیل تقل ن المس ون م ویك

  من المؤسسة التي یعمل بھا .األعمال إلى أنھ من المناسب االستقالة 

   ٣١٠القسم 
  التضاربات المحتملة 

  المحاسب المھني في قطاع األعمال إلتزام مھني باإلمتثال للمبادئ األساسیة. إال أنھ في  كون علىی ١.٣١٠

ادئ األساسیة  بعض األحیان تتضارب مسؤولیاتھ تجاه رب العمل مع اإللتزامات المھني باإلمتثال للمب

قیة الموضوعة .ویتعین على المحاسب المعني في قطاع األعمال عادة دعم األھداف الشرعیة واألخال

ا  ك، وحیثم من قبل صاحب العمل ودعم القواعد واإلجراءات المرسومة لمساندة تلك األھداف. ومع ذل

ألة  ة مس ال دراس ي قطاع األعم ي ف ى المحاسب المھن یة، یتوجب عل ادئ األساس زام بالمب دد اإللت یتھ

  االستجابة لھذه الظروف .

  ة مسؤولیاتھ رب العمل لضغوط بالتصرف بطرق قد یخضع المحاسب المھني في قطاع األعمال نتیج ٢.٣١٠

 ً یمكن أن تھدد اإللتزام بالمبادئ األساسیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، وقد یكون ھذا الضغط صریحا

دى رب العمل.  ً، وقد یأتي من مشرف أو مدیر أو عضو مجلس إدارة أو من شخص أخر ل أو ضمنیا

ً للقیام بما یلي : وقد یواجھ المحاسب المھني في قطاع األعمال ض   غوطا

 . فعل مناقض للقانون أو األنظمة 

 . فعل مناقض للمعاییر الفنیة أو المھنیة 

 . تسھیل إستراتیجیات إدارة األرباح غیر األخالقیة أو غیر القانونیة 

  اء ق البق ك التضلیل عن طری ي ذل ا ف ة أخرى ( بم د تضلیلھم بطریق الكذب على اآلخرین أو تعم

ً ) وبالتح  دید : صامتا

  مدققو أرباب العمل؛  -

 المنظمون . -

  ي ا ف إصدار تقریر مالي أو غیر مالي یشوه الحقائق إلى حد بعید أو اإلرتباط بمثل ھذا التقریر، بم

 ذلك البیانات المتعلقة بما یلي على سبیل المثال .

  البیانات المالیة ؛ -

 اإلمتثال الضریبي ؛ -

 اإلمتثال القانوني ؛ -

 قبل منظمي سوق األوراق المالیة .التقاریر المطلوبة من  -

دات المضایقة ، ٣.٣١٠ ل تھدی ذه الضغوط مث ل ھ دات الناشئة عن مث یم خطورة التھدی م  وال بد من تقی وإذا ل

ا  یتضح أنھا غیر ھامة، فإنھ ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا حسب الضرورة للقضاء علیھ

 ت ما یلي : أو تقلیصھا إلى مستوى مقبول. وقد تشمل اإلجراءا
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  ً با ان مناس ا ك ن الحصول على المشورة حیثم ي م ن مستشار مھن داخل المؤسسة رب العمل أو م

 مستقل أو ھیئة مھنیة ذات صلة .

 . وجود عملیة رسمیة لتسویة النزاعات داخل المؤسسة رب العمل 

 . السعي للحصول على مشورة 

   ٣٢٠القسم 
  تحضیر المعلومات وإعداد تقاریر بھا 

  ما یشارك المحاسبون المھنیون في قطاع األعمال في تحضیر المعلومات التي یمكن اإلعالن  غالباً  ١.٣٢٠

ا.  اریر بھ داد تق عنھا للجمھور أو إستخدامھا من قبل اآلخرین داخل أو خارج المؤسسة رب العمل وإع

ات، وا دیرات والموازن ك التق ال ذل ة. ومث ة أو إداری ات مالی ات معلوم ك المعلوم ات وقد تتضمن تل لبیان

دقیق  المالیة، والمداوالت والتحلیالت اإلداریة، وخطاب تعھد من اإلدارة مقدم إلى المدققین كجزء من ت

ات  ك المعلوم داد أو عرض تل ال إع ي قطاع األعم ي ف ى المحاسب المھن ین عل ة. ویتع ات المالی البیان

  مات ضمن سیاقھا .بصدق وأمانة وبما یتفق والمعاییر المھنیة ذات الصلة بحیث تفھم المعلو

  یتعین على المحاسب المھني في قطاع األعمال الذي تقع على عاتقھ مسؤولیة إعداد البیانات المالیة  ٢.٣٢٠

ام  ً ذات الغرض الع ا ة وفق ات المالی ك البیان ا أن یضمن عرض تل ة علیھ اب العمل أو الموافق د أرب ألح

  للمعاییر المعمول بھا في إعداد التقاریر المالیة. 

ً عنھا ینبغي عل ٣.٣٢٠   ى المحاسب المھني في قطاع األعمال أن یحافظ على المعلومات التي یكون مسؤوال

  بطریقة :

  تصف بوضوح الطبیعة الحقیقیة للمعامالت التجاریة أو األصول أو اإللتزامات ؛  ) أ(

 تصنف وتسجل المعلومات في الوقت المناسب وبالطریقة الصحیحة ؛  ) ب(

  الجوانب المادیة .تمثل الحقائق بدقة وبشكل كامل في جمیع   ) ج(

  یمكن أن تظھر تھدیدات اإللتزام بالمبادئ األساسیة، على سبیل المثال تھدیدات المصلحة الشخصیة أو  ٤.٣٢٠

ى  غوط عل ة ض تم ممارس ین ی ة ح ة الالزم ة والعنای اءة المھنی وعیة أو الكف ى الموض ایقة عل المض

ح شخص ً أو بواسطة رب ا ال (سواء خارجی ي قطاع األعم ھ المحاسب المھني ف ى تكون ل ن) حت ي ممك

  عالقة بمعلومات مضللة أو تكون لھ عالقة بمعلومات من خالل أفعال اآلخرین .

  تعتمد خطورة مثل ھذه التھدیدات على عوامل مثل مصدر الضغط ودرجة التضلیل الفعلیة أو المحتملة   ٥.٣٢٠

ر ھامة،فإلللمع ا غی ح أنھ م یتض دات،وإذا ل ورة التھدی یم خط ات.وینبغي تقی ة وم ي دراس ھ ینبغ ن

ول.  ى مستوى مقب ھا إل ا أو تقلیص ا حسب الضرورة للقضاء علیھ ة وتطبیقھ د واإلجراءات  الوقائی وق

ة  تشمل تلك ال لجن ى سبیل المث ا، عل ون بھ ي یعمل اإلجراءات التشاور مع الرؤساء ضمن المؤسسة الت

  ات صلة .ھیئة أخرى مسئولة عن الحوكمة، أو التشاور مع ھیئة مھنیة ذ التدقیق أو

 عندما ال یكون من الممكن تقلیص التھدید إلى مستوى مقبول، یتوجب على المحاسب المھني في قطاع  ٦.٣٢٠
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ال إدراك  ي ح لیل. وف ل التض للة أو تحتم ا مض د أنھ ات یعتق ً بمعلوم ا ھ مرتبط ال رفض بقائ األعم

  أو مستمر، یصبح المحاسب المھني في قطاع األعمال بأن إصدار المعلومات المضللة ھو إما أمر ھام 

م الز ي القس واردة ف ً مع اإلرشادات ال ً علیھ التفكیر بإبالغ السلطات المالئمة تمشیا د یرغب ١٤٠ما . وق

ً السعي للحصول على المشورة القانونیة أو اإلستقالة .   المحاسب المھني في قطاع األعمال أیضا

   ٣٣٠القسم 
  العمل وفق خبرة كافیة 

  اءة المھنیة والعنایة الالزمة بأن یقوم المحاسب المھني في قطاع األعمال یتطلب المبدأ األساسي للكف ١.٣٣٠

دریب  ى ت ھ الحصول  عل ة.، أو یمكن فقط بالمھام الرئیسیة التي یتمتع فیھا بتدریب أو خبرة محددة كافی

ا  أو خبرة فیھا. ویتحتم على المحاسب المھني في قطاع األعمال أال یضلل صاحب العمل عن قصد فیم

ى یخص م ي السعي للحصول عل ق ف ھ أن یخف ي علی ا ال ینبغ اة، كم ارف المقتن رات والمع توى الخب س

  مشورة ومساعدة خبیر مناسب عند طلب ذلك 

  تشمل الظروف التي تھدد قدرة المحاسب المھني في قطاع األعمال على أداء واجباتھ بدرجة مناسبة  ٢.٣٣٠

  من الكفاءة المھنیة والعنایة الالزمة ما یلي :

  الكافي ألداء الواجبات ذات الصلة بشكل صحیح أو إكمالھا .الوقت 

  كل ات بش رى ألداء الواجب ة أخ ة بطریق ر المالئم دودة أو غی ة أو المح ر المكتمل ات غی المعلوم

 صحیح.

 . الخبرة والتدریب و/أو التعلیم غیر الكافیین 

 . الموارد غیر الكافیة ألداء الواجبات بشكل صحیح 

  ل ھذه التھدیدات على العوامل مثل لدى عمل المحاسب المھني في قطاع األعمال مع تعتمد خطورة مث  ٣.٣٣٠

  اآلخرین واألقدمیة النسبیة في العمل ومستوى اإلشراف والمراجعة المطبقة على العمل. وینبغي تقییم    

  یقھا حسب أھمیة التھدیدات،وإذا لم یتضح أنھا غیر ھامة، فإنھ ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطب   

  الضرورة للقضاء علیھا أو تقلیصھا إلى مستوى مقبول. وتشمل اإلجراءات التي یمكن أخذھا بعین    

  اإلعتبار ما یلي :    

 . الحصول على مشورة أو تدریب إضافي 

 . ضمان وجود وقت كاف متاح ألداء الواجبات ذات الصلة 

 . الحصول على شخص ما یتمتع بالخبرة الالزمة 

 ثما كان مالئما مع :التشاور حی 

o الرؤساء لدى رب العمل ؛ 

o الخبراء المستقلین ؛ 

o . الھیئة المھنیة ذات الصلة 
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  إلى مستوى مقبول، یتعین على المحاسبین المھنیین حیث ال یمكن القضاء على التھدیدات أو تقلیصھا  ٤.٣٣٠

  رر المحاسب المھنیین في قطاع األعمال التفكیر فیما إذا ینبغي القیام بالواجبات قید البحث.وفي حال ق

ذلك  ام ب ة وراء القی باب الكامن ار األس ب إظھ ب، یج ر مناس و أم رفض ھ أن ال ال ب اع األعم ي قط ف

  بوضوح .

   ٣٤٠القسم 
  المصالح المالیة 

  قد یكون للمحاسبین المھنیین في قطاع األعمال مصالح مالیة، أو أنھم قد یكونوا على علم بمصالح  ١.٣٤٠

ة ا راد العائل د أف ة ألح ور مالی ي ظھ بب ف ة أن تتس روف معین ي ظ ن ف ي یمك ریبین الت رین أو الق لمباش

ى  دات المصلحة الشخصیة عل د تظھر تھدی ال، ق ى سبیل المث تھدیدات لإللتزام بالمبادئ األساسیة. فعل

ي األسعار  ؤثر ف ي ت ات الت دافع والفرصة للتالعب بالمعلوم الموضوعیة أو السریة من خالل وجود ال

ب مالي. وتشمل األمثلة على الظروف التي قد تؤدي إلى نشوء تھدیدات المصلحة من أجل تحقیق مكس

ال أو أحد  ي قطاع األعم ي ف ا المحاسب المھن الشخصیة. على سبیل المثال ال الحصر، التي یكون فیھ

  أفراد عائلتھ المباشرین أو القریبین :

 ك  یحتفظ بمصلحة مالیة مباشرة أو غیر مباشرة في المؤسسة التي یتبع ة تل أثر قیم ن أن تت لھا ویمك

 المصلحة المالیة المباشرة بالقرارات التي یتخذھا المحاسب المھني في قطاع األعمال ؛

  ذھا ي یتخ القرارات الت ة مباشرة ب ك المكافئ ة تل أثر قیم ن أن تت الربح ویمك ة ب أة متعلق یستحق مكاف

 المحاسب المھني في قطاع األعمال ؛

 أثر یحتفظ بشكل مباشر أو غیر م ن أن تت ي یمك باشر بخیارات أسھم في المؤسسة التي یتبع لھا والت

 بالقرارات التي یتخذھا المحاسب المھني في قطاع األعمال ؛ ةقیمتھا مباشر

  ي ل أو الت ة للتحوی ا القابل ع لھ ي یتب یحتفظ بشكل مباشر أو غیر مباشر بخیارات أسھم المؤسسة الت

 ستكون قریبا قابلة للتحویل ؛

 األداء  یمكن أن یتأھل للحصول على خیارات أسھم في المؤسسة التي یتبع لھا أو مكافآت مرتبطة ب

 في حال تحقیق أھداف معینة .

  وعند تقییم خطورة مثل ھذا التھدید إضافة إلى اإلجراءات الوقائیة المناسبة التي سیتم تطبیقھا للقضاء  ٢.٣٤٠

ى الم ال البحث على التھدید أو تقلیصھ إلى مستوى مقبول، یتعین عل ي قطاع األعم ین ف حاسبین المھنی

ت مباشرة أو  ا إذا كان د م ة وتحدی ة المصلحة المالی یم أھمی ذا یشمل تقی في طبیعة المصلحة المالیة. وھ

ى  رد إل ن ف یتفاوت م ا س ي مؤسسة م ة ف غیر مباشرة. ومما ال شك فیھ أن ما یشكل حصة ھامة أو قیم

  آخر استنادا إلى الظروف الشخصیة .

  م یتضح أن التھدیدات غیر ھامة، فإنھ ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا حسب وإذا ل ٣.٣٤٠

  الضرورة للقضاء علیھا أو تقلیصھا إلى مستوى مقبول. وقد تشمل تلك اإلجراءات : 
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  .وضع سیاسات وإجراءات للجنة مستقلة عن اإلدارة لتحدید مستوى وشكل تعویض اإلدارة العلیا 

  ة ن كاف اح ع ك اإلفص ى أولئ لة إل ھم ذات الص داول األس ط لت ن أي خط لة وع الح ذات الص المص

ً ألیة سیاسات داخلیة .  المسئولین عن تنفیذ مبادئ الحوكمة لدى رب العمل،وفقا

 . مع الرؤساء لدى رب العمل ً  التشاور حیثما كان مناسبا

  ة ادئ الحوكم ذ مب ن تنفی ئولین ع ك المس ع أولئ ً م با ان مناس ا ك اور حیثم ل أو التش دى رب العم ل

 الھیئات المھنیة ذات الصلة .

 . وضع إجراءات تدقیق داخلیة وخارجیة 

  ین ارة المطلع ول تج رى ح ة األخ ة واألنظم ود القانونی ة والقی ائل األخالقی ول المس دیث ح یم ح تعل

 المحتملة .

   ینبغي على المحاسب المھني في قطاع األعمال أن ال یتالعب في المعلومات وأن ال یستخدم ٤.٣٤٠

  المعلومات السریة لتحقیق مكاسب شخصیة .

   ٣٥٠القسم 
  المغریات 

  إستالم العروض 
  یمكن أن یعرض على المحاسب المھني في قطاع األعمال أو أحد أفراد عائلتھ المباشرین أو القریبین ١.٣٥٠

ة التف ضیلیة  إحدى المغریات. وقد تتخذ المغریات أشكاال مختلفة، بما في ذلك الھدایا والضیافة والمعامل

  والظھور بشكل میال للصداقة أو الوالء .

  یمكن أن یتسبب عرض المغریات في ظھور تھدیدات اإللتزام بالمبادئ األساسیة. فعندما یعرض على  ٢.٣٥٠

ذ  ین، یجب عندئ ٍ مع ر ریبین مغ ھ المباشرین أو الق راد عائلت محاسب مھني في قطاع األعمال أو احد أف

دیم  دراسة الوضع بدقة. إذ تظھر تھدیدات تم تق المصلحة الشخصیة على الموضوعیة أو السریة حین ی

انوني  ر ق رط أو تشجیع سلوك غی رارات بشكل مف ال أو ق إحدى المغریات في محاولة للتأثیر على أفع

وعیة أو  ى الموض ایقة عل دات المض ر تھدی ریة. وتظھ ات س ى معلوم ول عل ً للحص عیا لل أو س أو مض

ذه المغر ا السریة إذا تم قبول أحد ھ ً واإلضرار إم ا ك العرض علنی دات بجعل ذل ك التھدی ع ذل ات وتب ی

  بسمعة المحاسب المھني في قطاع األعمال أو بسمعة أحد أفراد عائلتھ المباشرین أو القریبین .

٣.٣٥٠  ً ً ثالثا   وتعتمد خطورة مثل ھذه التھدیدات على طبیعة العرض وقیمتھ والقصد من ورائھ. فلو أن طرفا

ً، لدی ً ومطلعا ھ تشجیع عاقال ام وال یقصد من ھ علم بكافة المعلومات ذات الصلة، اعتبر أن المغر غیر ھ

تنتج  د یس اد وق ال المعت اع األعم ي قط ي ف ب المھن تنتج المحاس د یس ذ ق ي، عندئ ر األخالق لوك غی الس

ً بعدم وجود تھدید ھام لإللتزام بالمبادئ األساسیة.   عموما

  ھا غیر ھامة، ینبغي دراسة اإلجراءات الوقائیة وتطبیقھا وإذا لم یتضح أن التھدیدات التي تم تقییم ٤.٣٥٠
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ن القضاء  ن الممك دما ال یكون م ول. وعن ى مستوى مقب ا أو تقلیصھا إل حسب الضرورة للقضاء علیھ

  على التھدیدات أو تقلیصھا إلى مستویات مقبولة من خالل تطبیق اإلجراءات الوقائیة، یتعین على 

زام ال المحاسب المھني في قطاع األعم ة أو الظاھرة لإللت دات الحقیقی ا أن التھدی أن ال یقبل المغر. وبم

ط ،  دیم العرض فق م تق ھ ت ة أن ً من حقیق بالمبادئ األساسیة ال تنشأ فقط من قبول مغر ما، بل تنشأ أحیانا

یم  ال تقی اع األعم ي قط ي ف ب المھن ى المحاس تم عل افیة. ویتح ة إض راءات وقائی ي إج ن تبن د م ال ب ف

  ر المرتبطة بكافة ھذه العروض ودراسة ما إذا ینبغي إتخاذ اإلجراءات التالیة : المخاط

  حیث یتم تقدیم مثل ھذه العروض، إبالغ المستویات العلیا في اإلدارة مباشرة أو أولئك   ) أ(

  المسئولین عن تنفیذ الحوكمة لدى رب العمل ؛

  حب العمل الذي قام بتعیین على سبیل المثال ھیئة مھنیة أو صا -إبالغ أطراف ثالثة بالعرض  ) ب(

ر للسعي  ال التفكی ي قطاع األعم الفرد الذي قدم العرض؛ إال أنھ ینبغي على المحاسب المھني ف

  للحصول على المشورة القانونیة قبل اإلقدام على مثل ھذه الخطوة؛ 

دات واإلجراءات الوقائی  ) ج( ریبین بخصوص التھدی ة المباشرین أو الق راد العائل داء النصح ألف ة إس

عھم  ة وض ات، نتیج ا عروض مغری تج عنھ ن أن ین غلون مناصب یمك د یش ذین ق ذات الصلة ال

ً ؛   الوظیفي مثال

دى رب العمل إبالغ المستویات العلیا في اإلدارة أو أولئك المسئولین عن تنفیذ مبادئ الحوكمة   ) د( ل

ل منافسین أو موردین ن قب ریبین م ك  حیث یتم تعیین أفراد العائلة المباشرین أو الق ین لتل محتمل

 المؤسسة .

  تقدیم العروض 
ا ٥.٣٥٠ دیم مغری ھ تق ھ فی ع من ع یتوق ي وض ال ف ي قطاع األعم ي ف ب المھن ون المحاس د یك ع تق ، أو یخض

  لضغوط 

ة  أخرى لتقدیم مغریات، بقصد التقلیل من أھمیة حكم فرد آخر أو مؤسسة أخرى، أو التأثیر على عملی

  یة .إتخاذ القرارات أو الحصول على معلومات سر

  وقد یأتي ھذا الضغط من داخل المؤسسة التي یتبع لھا. ومثال ذلك بأن یأتي الضغط من زمیل أو من    ٦.٣٥٠

اال أو  رح أفع ة تقت رئیس في العمل. وربما یأتي الضغط كذلك من شخص خارجي أو مؤسسة خارجی

ى  ؤثر عل ن أن ت ن الممك ي قرارات تجاریة من الممكن أن تكون مفیدة لرب العمل وم المحاسب المھن

  في قطاع األعمال بطریقة غیر الئقة .

  وینبغي على المحاسب المھني في قطاع األعمال أن ال یعرض أیة مغریات بھدف التأثیر على حكم  ٧.٣٥٠

  مھني لطرف ثالث بطریقة غیر الئقة .

  حیث یأتي الضغط بھدف عرض إحدى المغریات غیر األخالقیة من جھة رب العمل، ینبغي على  ٨.٣٥٠
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ذه المحاس ن ھ ي الجزء (أ) م ة ف ة بحل النزاعات األخالقی ب المھني إتباع المبادئ واإلرشادات المتعلق

  القواعد . 

  

  

  تعریفات 
  یكون للعبارات التالیة في قواعد السلوك األخالقي للمحاسبین ھذه المعاني التالیة المخصصة لھا : 

  أو مھارات یقدمھا المحاسبون المھنیون ھو توصیل المعلومات إلى جمھور فیما یتعلق بخدمات     اإلعالن

  بغرض استقطاب أعمال مھنیة .في القطاع العام       

  الطرف المسئول الذي یكون الشخص ( األشخاص ) :  عمیل التأكید 

  المسئول عن موضوع البحث في عملیة إعداد التقاریر مباشرة ؛   ) أ(

ؤوالً   ) ب( ون مس ن أن یك وع ویمك ة بالموض ات المتعلق ن المعلوم ئول ع وع المس ن موض  ع

 البحث في عملیة قائمة على أساس التوكید .

ة، راجع  ات مالی دقیق بیان ل ت ارة عن عمی ذي ھو عب د ال ل التأكی (للحصول على معلومات عمی

  تعریف عمیل تدقیق البیانات المالیة ).

ز درج  عملیة التأكید  ممة لتعزی ة مص ام نتیج اع الع ي القط ي ف ب المھن ا المحاس دي فیھ ة یب ي عملی ة ھ ة ثق

اس موضوع بحث  یم أو قی المستخدمین المقصودین باستثناء الطرف المسئول حول حصیلة تقی

  معین وفق معاییر محددة .

دات حول عملیة التأكید، راجع اإلطار الدولي لعملیات التأكید الصادر عن (للحصول على إرشا  

داف عملی ر وأھ ف عناص ي تص ة الت د الدولی دقیق والتأكی اییر الت س مع دد مجل د وتح ة التأكی

ة  ات المراجع ة بشأن عملی اییر الدولی ة والمع دقیق الدولی اییر الت ا مع ق علیھ ي تنطب ات الت العملی

  والمعاییر الدولیة حول التأكید )

  فة أعضاء فریق عملیة التأكید؛كا  (أ)  فریق التأكید 

ائج ع  (ب) ى نت أثیر مباشرة عل د جمیع اآلخرین العاملین في شركة ما ویمكنھم الت ة التأكی ملی

  بما في ذلك : 

  (أ)  أولئك الذین یوصون بتعویض اإلدارة أو یمارسون اإلشراف المباشر علیھا أو   

ً أخر على شریك عملیة التأكید فیما یتعلق بأداء عملیة التأكید.          یمارسون إشرافا

  مستویات وألغراض عملیة تدقیق البیانات المالیة، تتضمن ھذه الفئة أولئك الذین        

ً إلى المدیر التنفیذي للشركاء ؛          علیا متعاقبة تتجاوز شریك العملیة الرئیسیة وصوال

ً أو معامالت أو أحداث فنیة أو ٢(     ) أولئك الذین یدمون المشورة فیما یخص أمورا

  صناعیة محددة لعملیة التأكید ؛        
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  تأكید، بما في ذلك أولئك الذین )  أولئك الذین یمارسون رقابة على جودة عملیة ال٣(  

  یقومون بمراجعة رقابة جودة عملیة التأكید ؛         

ألغراض عمیل تدقیق البیانات المالیة، كافة أولئك العاملین في شركة ضمن المجموعة   (ج)

  ممن یمكنھم التأثیر مباشرة على نتائج عملیة تدقیق البیانات المالیة .

  ا غیر ذات أھمیة وغیر ذات صلة .ھي مسألة أنھ    غیر ھام بشكل 

  واضح 
  أحد الوالدین. أو طفل، أو أخ أو أخت، ال یكون من أفراد العائلة المباشرین     العائلة القریبة 

ً بحصیلة أو نتیجة معاملة ما أو نتیجة عمل   تكالیف مشروطة    تكالیف یتم حسابھا على أساس محدد مسبقا

  ددھا إحدى المحاكم أو غیرھا من السلطات العامة منجز. وال تعتبر التكالیف التي تح      

  بتكالیف مشروطة .      

  :المصلحة المالیة   مصلحة مالیة مباشرة 

  تم التي یملكھا بشكل مباشر فرد أو منشأة ي ت ك الت ك تل ي ذل ا ف لسیطرة أحدھما (بم

 إداراتھا على أساس تقدیر اآلخرین)؛

 تث الل أدوات إس ن خ اعي م و انتف ى نح ة عل ات أو المملوك اعي أو ممتلك مار جم

 صندوق ائتمان أو وسیلة أخرى تخضع لسیطرة الفرد أو المنشأة .

  أولئك المكلفون بتنفیذ مبادئ الحوكمة في منشأة ما، بغض النظر عن ألقابھم التي قد   مدیر أو مسئول 

  تتنوع من بلد إلى آخر .      

  ئول عن العملیة وأدائھا، وعن التقریر ھو الشریك أو الشخص اآلخر في الشركة المس    شریك العملیة 

  الصادر بالنیابة عن الشركة والذي حیثما یطلب منھ أن تكون لدیھ السلطات المالئمة       

  ھیئة مھنیة أو قانونیة أو تنظیمیة .      

  عملیة مصممة لتقدیم تقییم موضوعي، قبل إصدار التقریر،لألحكام الھامة التي یخرج   رقابة جودة مراجعة 

  بھا فریق العملیة والنتائج التي یتوصلون إلیھا في صیاغة التقریر .      لیة العم

  كافة الموظفین الذین یقومون بأداء عملیة ما، بما في ذلك أي خبراء تعاقدت معھم     فریق العملیة 

  الشركة فیما یتعلق بتلك العملیة .      

ً بالتدقیق أو أعمال المحاسبة ھو المحاسب المھني في القطاع العام والذي یق  المحاسب الحالي    وم حالیا

  والضرائب أو تقدیم اإلستشارة أو أیة خدمات مھنیة مشابھة لعمیل معین.       

ر مضمون أو قرض عبارة عن مصلحة   المصلحة المالیة  في حقوق ملكیة أو ورقة مالیة أو سند دین غی

  ستمالك مثل ھذه الحقوق واإللتزامات الأو أداة دین أخرى للمنشأة، بما في ذلك       

  المصلحة والمشتقات المرتبطة مباشرة بھذه المصلحة .      

  وھي المیزانیات العمومیة وبیانات الدخل أو حسابات الربح والخسارة وبیانات     البیانات المالیة 
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ان        ك یظھر كبی ال ذل د یعرض بطرق شتى، ومث ذي ق التغیرات في المركز المالي (وال

واد توضیحیة للتدفقات النقدیة أ       ات أخرى وم االت وبیان وال) وكمبی دفقات األم و بیان لت

  یتم تحدیدھا كجزء من البیانات المالیة .      

  

    مالیة. المالیة تقوم شركة معینة فیما یتعلق بھا بتنفیذ عملیة تدقیق بیانات ھي منشأة   عمیل تدقیق البیانات  

ً حال كان العمیل منشأة مدرجة، فإن عمیل تدوفي              قیق البیانات المالیة، یشمل دائما

  منشآتھ ذات العالقة .        

تم عملیة   عمیلة تدقیق بیانات  ا إذا ی ھ حول م ام رأی ي القطاع الع ي ف تأكید معقولة یبدي فیھا المحاسب المھن

ً إلطار محدد ـــــافــــة في كـــــالیـــــالبیانات المإعداد       مالیة    إعداد في ة الجوانب المادیة وفقا

ذا یشمل  التقاریر         دولي. وھ دقیق ال اییر الت ً لمع ا ذھا وفق المالیة، مثل العملیة التي یتم تنفی

ارة عن          دقیقالتدقیق القانوني الذي ھو عب ة تقتضیھ إحدى التشریعات أو  ت ات مالی بیان

  غیرھا من األنطمة .        

  منشأة تسیطر على مثل ھذه األطراف ؛  ) أ(

 من قبل ھذه األطراف .علیھا  مُسیطرمنشأة   ) ب(

  أو ما یماثلھ ) أو شخص معال .أحد زوجین (   العائلة المباشرة 

  ستقاللیة ھي :اإل    اإلستقاللیة 

ن  أليتقدیم رأي ما دون الخضوع الحالة الذھنیة التي تسمح ب -إستقالل الفكر  ) أ( م

رف  رد التص یح للف كل یت ي، بش م المھن عف الحك ي تض أثیرات الت ة الت بنزاھ

 والتشكیك المھني .لموضوعیة وممارسة ا

ث یستنتج طرف  -إستقالل المظھر  ) ب( ً بحی دا ة ج ائق والظروف الھام ب الحق تجن

ك  ي ذل ا ف ات ذات الصلة، بم ة المعلوم ة كاف ع بمعرف ع، یتمت ل ومطل ث عاق ثال

ة أو  ن نزاھ عاف م م اإلض ھ ت ول بأن كل معق ة، بش ة المطبق راءات الوقائی اإلج

 عینة أو عضو ما في فریق التأكید .موضوعیة أو الشك المھني لشركة م

  مالیة ممتلكة على نحو انتفاعي من خالل أدوات إستثمار جماعي عبارة عن مصلحة   المصلحة المالیة 
  أو صندوق ائتمان أو وسیلة أخرى ال تخضع لسیطرة الفرد أو المنشأة .أو ممتلكات     غیر المباشرة

درج حص    منشأة مدرجة  ارة عن منشأة تعرض أو ت ة عب ي سوق بورص ا ف ھا أو أسھمھا أو دیونھ ص

ة معترف بھا        ة مماثل ا أو ھیئ رف بھ ة سوق بورصة معت تم تسویقھا بموجب أنظم أو ی

  أخرى .      
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ن    شركة ضمن المجموعة ارة ع أة  عب ركة أو أي منش ع ش تركة م ة أو إدارة مش یطرة أو ملكی أة تخضع لس منش

ة        ع بمعرف ى نحو یستنتج طرف ثالث عاقل ومطلع یتمت ات ذات الصلة عل ة المعلوم كاف

  معقول بأنھا جزء من الشركة على المستوى الوطني أو الدولي .      

ة أو عبارة       المكتب  عن مجموعة فرعیة ممیزة، سواء كانت منظمة على أساس خطوط خغرافی

  خطوط الممارسة       
  ي للمحاسبین .ھو فرد عضو في إحدى الھیئات العضو في اإلتحاد الدول  المحاسب المھني 

  مھني یتم تعیینھ أو إشراكھ بصفة تنفیذیة أو غیر تنفیذیة في مجاالت ھو محاسب   المحاسب المھني 
ر الربحي أو   في قطاع األعمال  یم أو القطاع غی ام أو التعل التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو القطاع الع

  عاقد معھ من قبل تلك المنشآت .الھیئات التنظیمیة أو المھنیة، أو محاسب مھني یتم الت      

  ھو محاسب مھني، بغض النظر عن تصنیفھ الوظیفي،(على سبیل المثال، التدقیق أو   المحاسب المھني 

ریبة   في القطاع العام  ذا الض تخدم ھ ة. ویس دمات المھنی دم الخ ركة تق ي ش ارات)یعمل ف أو اإلستش

ً لإلشارة إلى شركة من المحاسبین المھنییالمصطلح    ن في القطاع العام .أیضا

ي   الخدمات المھنیة  ا محاسب مھن ة یؤدیھ ارات ذات عالق ارات محاسبة أو مھ ب مھ ي تتطل الخدمات الت

ة واإلدارة  ارات اإلداری ریبة واإلستش دقیق والض بة والت دمات المحاس ك خ ي ذل ا ف بم

  المالیة .

  ة مع العمیل :المنشأة التي یكون لھا أي من العالقات التالی  المنشأة ذات العالقة 

ل   ) أ( ل شریطة أن یكون العمی ى العمی منشأة تتمتع بسیطرة مباشرة أو غیر مباشرة عل

  ذو أھمیة بالنسبة لتلك المنشأة ؛

ك المنشأة   ) ب( ل شریطة أن یكون لتل دى العمی منشأة تمتلك مصلحة مالیة مباشرة ل

 تأثیر ھام على العمیل وأن تكون المصلحة ذات أھمیة لتلك المنشأة .  

  تخضع لسیطرة مباشرة أو غیر مباشرة من قبل العمیل ؛ منشأة  ) ج(

ة   ) د( ي النقط وارد ف ل ال رتبط بالعمی ل، أو أي منشأة ت دى العمی ا ل منشأة یكون فیھ

ك المنشأة وتكون  ى تل ً عل را ً كبی (ج) أعاله، مصلحة مالیة مباشرة تمنحھ تأثیرا

  المصلحة ذات أھمیة للعمیل والمنشأة المرتبطة بھ في النقطة (ج)

أة   ـ)(ھ ـ "منش ي ب ا یل ھ فیم ار إلی ل (المش ع العمی تركة م یطرة مش ع لس أة تخض منش

ي  أة الت ة للمنش ل ذو أھمی قیقة والعمی أة الش ون المنش ریطة أن تك قیقة") ش ش

  تسیطر على كل منھما 

      شركة 

  ممارس منفرد أو شراكة أو شركة من المحاسبین المھنیین ؛  ) أ(

 لكیة أو إدارة أو وسائل أخرى ؛منشأة تسیطر على ھذه األطراف من خالل م  ) ب(
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ة أو إدارة أو وسائل   (ج) منشأة مسیطر علیھا من قبل ھذه األطراف من خالل ملكی

  أخرى .  

    شركة ضمن الشبكة 

  شركة أو منشأة تنتمي إلى شبكة معینة .      

      شبكة 
  ھیكل كبیر :      

  یھدف إلى التعاون ؛  ) أ(

ة أو   ) ب( ربح أو التكلف اركة ال ى مش دف إل ھ یھ ح أن ة أو یتض ي ملكی اركة ف المش

ودة أو  بط الج تركة لض راءات مش ات وإج تركة أو سیاس یطرة أو إدارة مش س

ن  ام م زء ھ ترك أو ج اري مش م تج تخدام أس تركة أو إس ل مش تراتیجیة عم إس

 الموارد المھنیة .
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