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 دليل لقواعد السلوك
 

 

 والترجمة التأليف حقوق 

 اإلصدارات من اوغيره املهنيين للمحاسبين األخالقي السلوك قواعد ومعايير أدلة للمحاسبين الدولي االتحاد ينشر

 .بها الخاصة التأليف حقوق  ويملك
 

 اسبينواملح واملدققين املالية البيانات ومستخدمي معّدي اطالع بأهمية للمحاسبين الدولي االتحاد يعترف

 للمحاسبين الدولي االتحاد في األعضاء والهيئات املعايير لوضع الوطنية والجهات واملنظّمين اآلخرين املهنيين

 املعايير على ةاإلنجليزي باللغة الناطقة غير الدول  في املعنّية األخرى  واملجموعات والطالب واألكاديميين واملحامين

 .إصداراته ونسخ ترجمة أو نسخ ويسّهل يشجع للمحاسبين الدولي االتحاد أن كما األم، بلغتهم
 

 في تأليف بحقوق  املحمية إصداراته ونسخ ترجمة بخصوص للمحاسبين الدولي االتحاد سياسة تحديد تم

 ونسخ ترجمة أو نسخ سياسةو" "للمحاسبين الدولي االتحاد قبل من املنشورة املعايير ونسخ ترجمة سياسة"

 برع االتصال الدليل هذا ونسخ ترجمة أو بنسخ الراغبة الجهات وعلى ."للمحاسبين الدولي االتحاد إصدارات

 .الصلة ذات واألحكام الشروط على لالطالع org.permissions@ifac اإللكتروني: البريد
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 مقدمة 1 

 للمحاسبين الدولية األخالقي السلوك معايير مجلس إلى مقدمة
 

 بوضع قومي المعايير لوضع مستقلة هيئة هو (IESBA) للمحاسبين الدولية األخالقي السلوك معايير مجلس
 الدولي وى المست على بالمالئمة تتسم التي القواعد وهي المهنيين للمحاسبين األخالقي السلوك قواعد وصياغة
 .السلوك( )قواعد الدولية( االستقالل معايير )وتشمل

 
 وضع خالل من العامة المصلحة خدمة في العامة، وشروطه بنوده في موضح هو كما المجلس، هدف يتمثل

 تحقيق في األجل طويل المجلس هدف يتلخص حين في .المهنيين للمحاسبين الجودة عالية أخالقيات معايير
 الصادرة والمعايير ،المدقق ستقالليةا معايير ذلك في بما المهنيين، للمحاسبين األخالقي السلوك معايير بين المقاربة

 في سهمي أن يمكن المعايير من منفردة مجموعة مع المقاربة تحقيق إن .الوطنية المعايير وواضعي المنظمين عن
 من كذلك يحّسن أن ويمكن العالم أنحاء جميع في المهنيون  المحاسبون  يقدمها التي الخدمات تساقاو  جودة تحسين

 .العالمية المال رأس أسواق كفاءة
 

 هؤالء ويتألف .العالم أنحاء جميع من متطوعا   عضوا   18 للمحاسبين الدولية األخالقي السلوك معايير مجلس يضم
 قلاأل على ويكون  .ممارسين( )غير تدقيق شركة لدى موظفين أو أعضاء غير أفراد 9و ممارسين 9 من األعضاء

 تعيين يتم .شموال   األكثر العامة المصلحة يعكسوا أن منهم ُيتوقع أفراد العام: الجمهور من الممارسين غير من ثالثة
 بموافقة وأيضا   ادتحلال التابعة الترشيح لجنة توصيات على بناء   للمحاسبين الدولي تحاداال مجلس قبل من األعضاء

 دوليةال األخالقي السلوك معايير مجلس نشاطات بمراقبة ُيعنى الذي العامة، المصلحة على اإلشراف مجلس من
 .للمحاسبين

 
 اإلشراف سمجل إشراك للمحاسبين الدولية األخالقي السلوك معايير مجلس قبل من المعايير وضع عملية تتضمن

 أجل من للمحاسبين الدولية األخالقي السلوك معايير لمجلس التابعة ستشاريةاال والمجموعة العامة المصلحة على
 .العامة المصلحة حول بمدخالت المجلس وإرشادات معايير صياغة عملية إثراء

 
 قبل من المعتمد ملالع بأسلوب يلتزم وأن نشاطاته في بالشفافية يتمتع أن معاييره صياغة أثناء المجلس من ُيطلب

 عد،ب عن ُتعقد التي اتجتماعاال ذلك في بما المجلس، اتاجتماع وتكون  .العامة المصلحة على اإلشراف مجلس
 .للمجلس اإللكتروني الموقع على األعمال جدول أوراق وتتوفر العام الجمهور أمام متاحة

 
 .com.ethicsboard.www زيارة يرجى المعلومات، من للمزيد
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 دليل لقواعد السلوك
 

  2 دور اإلتحاد الدولي للمحاسبين

 للمحاسبين الدولي تحادال  دور
 وأسواق مؤسسات تطوير على المساهمة خالل من العامة المصلحة خدمة إلى للمحاسبين الدولي تحاداال يعمل

 مهنة تطوير على ويساعد المالية؛ التقارير ومقارنة ومسائلة شفافية من كال يدعم وهو .ومستدامة قوية تصادياتاقو 
 يضم .العالم رجاءأ مختلف في المالية التحتية للبنية بالنسبة المحاسبين وقيمة أهمية نشر في ويسهم المحاسبة؛

 130 من أكثر في وزميال   عضوا   175 عن يزيد ما 1977 عام في تأسيسه تم الذي للمحاسبين الدولي تحاداال
 اعةوالصن الحكومية والخدمة التعليم وميادين العام القطاع في محاسب مليون  3 يقارب ما يمثل حيث ومنطقة، دولة

 .والتجارة
 

 وتطبيق تبنيو  صياغة في العامة، المصلحة خدمة في المتمثل تكليفه من كجزء   للمحاسبين، الدولي تحاداال ويسهم
 خالقياأل السلوك معايير لمجلس رئيسي بشكل دعمه خالل من الجودة، عالية الدولية األخالقي السلوك معايير
 لهذا والتمويل تصاالتاال ودعم المرافق وإدارة البشرية الموارد للمحاسبين الدولي تحاداال ويوفر .للمحاسبين الدولية

 .المجلس هذا أعضاء واختيار ترشيح عملية يسهل كما المعايير، بوضع المتخصص المستقل المجلس
 

 وفقا   تهإصدارا على ويصادق به الخاص األعمال جدول للمحاسبين الدولية األخالقي السلوك معايير مجلس يضع
 على يؤثر أن للمحاسبين الدولي تحاداال بإمكان يكون  وال .للمحاسبين الدولي تحاداال مشاركة ودون  عمله ألسلوب
 وق حق ويملك األخرى  واإلصدارات والمعايير الكتب تحاداال وينشر .إليها المشار اإلصدارات أو األعمال جداول
 .تأليفها

 
 طرق: بعدة للمحاسبين الدولية األخالقي السلوك معايير مجلس استقاللية حماية تتم
 رافاإلش مجلس قبل من العامة المصلحة في يصب وبما المعايير وضع على والمستقل الرسمي اإلشراف 

 عمل أسلوب على يشتمل والذي (،org.ipiob.www انظر ،المعلومات من لمزيد) العامة المصلحة على
 عامة؛ مشاورات على ينطوي  صارم

 اإلشراف لسمج قبل من ختيارالترشيحات/اال عملية على والمستقل الرسمي واإلشراف للترشيح، العامة الدعوة 
 العامة؛ المصلحة على

 مواد إلى مالعا الجمهور وصول إمكانية إلى باإلضافة المعايير وضع عمل أسلوب بخصوص التامة، الشفافية 
 .نهائي معيار كل مع اتستنتاجاال أساس نشر جانب إلى ات،جتماعواال األعمال جدول

 و المعايير؛ وضع عملية في والمراقبين ستشاريةاال المجموعة مشاركة 
 المشاركة المؤسسات إلى باإلضافة للمحاسبين، الدولية األخالقي السلوك معايير مجلس أعضاء على االشتراط 

 .العامة لحةالمص خدمة في المتمثلة ومهمته ونزاهته المجلس باستقاللية االلتزام الترشيح/التوظيف، في
 

 .org.ifac.www للمحاسبين الدولي لالتحاد لكترونياال الموقع زيارة يرجى المعلومات من لمزيد
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 النطاق 3 

 الدليل هذا نطاق
 2018 عام إصدار

 

 سميالر  النص إلى باإلضافة للمحاسبيين الدولي تحاداال دور حول معلومات الدليل هذا يجمع
 السلوك( اعد)قو  الدولية( االستقالل معايير )ويشمل المهنيين للمحاسبين األخالقي السلوك لقواعد

 .تمرمس مرجع بمثابة ليكون  للمحاسبين الدولية خالقياأل السلوك معايير مجلس عن الصادر
  



 

  4 التغييرات

 2016 إصدار عن المواد تغييرات
 

 همراجعت تمت حيث ،المهنيين للمحاسبين األخالقي السلوك قواعد دليل من 2016 إصدار محل الدليل هذا يحل
 :يلي لما وفقا  
 واللوائح؛ لقوانينل االمتثال عدم على استجابة – واللوائح لقوانينل االمتثال عدم إصدار 
 عميل بينو  الموظفين بين األجل طويل رتباطاال تعالج التي السلوك قواعد في التغيرات – الختامية الوثيقة 

 و التأكيد؛ أو التدقيق
 من ضغطوال المعلومات وعرض إعداد يعالج يذال السلوك قواعد من ج الجزء في التغيرات – الختامية الوثيقة 

 .األساسية المبادئ انتهاك أجل
 

 التغييرات
 صفحت من سهلي والصياغة للتنظيم جديد أسلوب باتباع بالكامل الدليل هذا من 2018 إصدار كتابة إعادة تمت

 معايير وتشمل) المهنيين المحاسبين سلوك قواعد ليصبح الدليل تسمية إعادة وتمت .وتطبيقه واستخدامه، الدليل،
 وتشمل: الهامة، والمراجعات اإلضافات من ا  كثير  السلوك قواعد تتضمن ،الدولية( االستقالل

 ؛أوضح بشكل ومبرز محسن مفاهيم إطار 
 التي تهديداتال معالجة مع أفضل بشكل فقاتتو  التي الوقائية باإلجراءات تتعلق وصرامة وضوحا   أكثر أحكام 

 .يةواالستقالل األساسية بالمبادئ االلتزام تمس
 التأكيد وأ التدقيق وعميل األشخاص بين األجل طويل رتباطاال تتناولو  يةستقاللالاب خاصة محسنة أحكام. 
 يلي: بما وترتبط األعمال قطاع في المهنيين للمحاسبين مخصصة ومراجعة جديدة أقسام 

o و وعرضها؛ المعلومات إعداد 
o األساسية المبادئ النتهاك الضغط. 

 في نيينالمه المحاسبين بأحكام عالقة لها والتي العامة الممارسة في المهنيين للمحاسبين واضحة إرشادات 
 .عليها للتطبيق وقابلة السلوك قواعد من 2 الجزء في توضيحها تم التي األعمال قطاع

 بتقديم تعلقت العامة الممارسة في المهنيين والمحاسبين األعمال قطاع في المهنيين للمحاسبين محسنة أحكام 
 .والضيافة الهدايا ذلك في بما ،المغريات قبول أو

 المهني الحكم ممارسة عند والظروف الحقائق فهم أهمية على للتأكيد جديدة يةتطبيق مواد. 
 التدقيق ملياتع في المهني التشكك لممارسة األساسية بالمبادئ االلتزام دعم كيفية لشرح جديدة تطبيقية مواد 

 .األخرى  التأكيد عمليات أو
  



 التغييرات 5 

 النفاذ تاريخ
 3 – 1 األجزاء

  2019 يونيو 15 من بدء   3و ،2و ،1 األجزاء تسري. 
 

 .ب(4و أ4 )األجزاء الدولية االستقالل معايير
  المالية بياناتال ومراجعة لتدقيق بالنسبة نافذا   والمراجعة التدقيق عمليات باستقاللية المتعلق أ4 الجزء يكون 

 .ذلك بعد أو 2019 يونيو 15 في تبدأ التي الفترات عن
  15 في تبدأ التي راتللفت نافذا   تغطيةال فتراتب يتعلق فيما التأكيد عمليات باستقاللية المتعلق ب4 الجزء يكون 

 .2019 يونيو 15 من بدء   يسري  أخرى، حاالت في أو ذلك؛ بعد أو 2019 يونيو
 

 .المبكر بالتطبيق ويسمح
 

 األجل طويل رتباطاال أحكام
 األقسام يف الُمراجعة األجل طويل رتباطاال أحكام نفاذ تاريخ هيكلتها المعاد السلوك قواعد نفاذ تاريخ يتجاوز ال

 يناير في ألجلا طويل رتباطباال الخاصة الختامية الوثيقة في توضيحه تم لما )وفقا   بالفعل الموجودة 291و 290
 يلي: كما (،2017

 في نافذة 168 .290 إلى 148 .290 الفقرات تكون  أدناه، )ج( الفقرة في الواردة االنتقالية لألحكام وفقا   (أ)
 .ذلك بعد أو 2018 ديسمبر 15 في تبدأ التي الفترات عن المالية البيانات تدقيق

 بالنسبة نافذة 141 .291 إلى 137 .291 الفقرات تكون  التأكيد، عمليات في التغطية لفترات بالنسبة (ب)
 15 في كما نافذة تكون  أخرى، حاالت في أو ذلك؛ بعد أو 2018 ديسمبر 15 في تبدأ التي للفترات
 .2018 ديسمبر

 يسهل .2023 ديسمبر 15 قبل تبدأ التي الفترات عن المالية البيانات تدقيقل فقط 163 .290 الفقرة تسري  (ج)
 في العمليات ءلشركا بالنسبة متتالية سنوات بخمس والمقدرة المطلوبة السماح لفترة االنتقال عملية من ذلك

 وأ لها المصرح المنظمات )أو المنظمة أو المشرعة الجهة فيها تكون  التي المعنية االختصاص دوائر
 .متتالية سنوات خمس من أقل سماح فترة حددت قد الجهات( تلك قبل من بها المعترف

 
 العرض ومسودات 2018 يوليو بعد الصادرة السلوك قواعد على التغييرات

 مسودات أو 2018 يوليو بعد الصادرة النهائية البيانات على وللحصول التطورات آخر حول المعلومات من لمزيد
 للمحاسبين الدولية األخالقي السلوك معايير لمجلس اإللكتروني الموقع زيارة يرجى القائمة، العرض

org.ethicsboard.www. 
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 السلوك لقواعد دليل
 السلوك( قواعد الستخدام إلزامية غير مساعدة يمثل الدليل )هذا

 السلوك قواعد من الغرض
 السلوك"( "قواعد) الدولية( االستقالل معايير تشمل )والتي المهنيين للمحاسبين الدولية السلوك قواعد توضح .1

 تجاه هابمسؤوليت المحاسبة مهنة اعتراف وتعكس المهنيين، المحاسبين وكياتللس األساسية المبادئ
 والمبادئ .المهنيون  المحاسبون  يتبعها أن المتوقع السلوك لمعايير المبادئ هذه تؤسس .العامة المصلحة
 .نيالمه والسلوك والسرية، الالزمة، والعناية المهنية والكفاءة والموضوعية، النزاهة، هي: األساسية

 التهديدات تناولو  وتقييم، تعريف، من ويمكنهم المهنيون  المحاسبون  يطبقه مفاهيم إطار السلوك قواعد تقدم .2
 المتعلقة ةالتطبيقي والمواد المتطلبات السلوك قواعد وتوضح .األساسية بالمبادئ االلتزام تمس قد التي

 .المواضيع تلك على المفاهيم إطار تطبيق على المحاسبين لمساعدة متنوعة بمواضيع

 الستقاللا معايير السلوك قواعد توضح األخرى، التأكيد وعمليات والمراجعة، ،التدقيق عمليات حاالت في .3
 يتعلق يماف االستقاللية تمس التي التهديدات على المفاهيم إطار تطبيق خالل من وضعت والتي ،الدولية

 .العمليات بتلك
 

 السلوك قواعد تنظيم كيفية
 التالية: المادة على السلوك قواعد تحتوي  .4

 اسيةاألس المبادئ يشمل والذي المفاهيم، وإطار األساسية والمبادئ السلوك، بقواعد االلتزام – 1 الجزء 
 .المهنيين المحاسبين جميع على للتطبيق قابل وهو المفاهيم وإطار

 لىع للتطبيق قابلة إضافية مواد يوضح والذي ،األعمال قطاع في المهنيون  المحاسبون  – 2 الجزء 
 بون المحاس مسمى تحت ويندرج .المهنية لألنشطة أدائهم عند األعمال قطاع في المهنيين المحاسبين

 لعمليات،ا في المشتركين أو كموظفين، يعملون  الذين المهنيون  المحاسبون  األعمال قطاع في المهنيون 
 المثال: سبيل على التالية المجاالت في تنفيذية، غير أو تنفيذية بصفة معهم المتعاقد أو

o ،الخدمات أو الصناعة، أو التجارة. 

o العام القطاع. 

o التعليم. 

o للربح الهادف غير القطاع. 

o المهنية أو التنظيمية الهيئات. 
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 ألنشطة يتهمتأد عند وذلك العامة الممارسة في المهنيين المحاسبين على للتطبيق أيضا   قابل الثاني والجزء
 .مالكين أو موظفين، أو متعاقدين، هماعتبار ب سواء بالشركة، لعالقاتهم نتيجة مهنية

 لمحاسبينا على للتطبيق قابلة إضافية مواد يوضح ،العامة الممارسة في المهنيون  المحاسبون  – 3 الجزء 
 .المهنية للخدمات تقديمهم عند وذلك العامة الممارسة في المهنيين

 الممارسة يف المهنيين المحاسبين على للتطبيق قابلة إضافية مواد توضح ،الدولية االستقالل معايير 
 يلي: لما وفقا   التأكيد، لخدمات تقديمهم عند العامة

 .المراجعة أو التدقيق عمليات أداء عند يطبق والذي ،والمراجعة التدقيق عمليات استقاللية – أ4 الجزء -

 أداء ندع يطبق والذي ،والمراجعة التدقيق عمليات بخالف التأكيد عمليات استقاللية – ب4 الجزء -
 .المراجعة أو التدقيق عمليات من ليست التي التدقيق عمليات

 وتصف مكن(أ حيثما إضافية تفسيرات إلى )إضافة الُمّعرفة المصطلحات تشمل والتي المصطلحات، قائمة 
 ثال،الم سبيل على .السلوك قواعد من معينة أجزاء في المحددة المعاني ذات المصطلحات القائمة تلك

 لمصطلحاتا قائمة وتشمل .والمراجعة التدقيق عمليات على او  تسم بشكل يطبق التدقيق" "عملية مصطلح
 قواعد إليها تشير التي األخرى  والمعايير السلوك قواعد في استخدامها تم التي باالختصارات قائمة كذلك

 .مرجعية إشارة السلوك
 

 جوانب مع تتعامل فرعية أقساما   األقسام بعض تشمل حيث محددة، مواضيع تتناول أقساما   السلوك قواعد تشمل .5
 يلي: لما وفقا   أمكن، حيثما السلوك، قواعد أقسام من قسم كل تنظيم وتم .المواضيع تلك من محددة

 إطار ياقس في التطبيقية والمواد المتطلبات وتقدم القسم، في تناولها يتم التي المادة توضح – مقدمة 
 أهمية هال والتي المستخدمة، للمصطلحات شرح ذلك في بما معلومات، التقديمية المادة وتشمل .المفاهيم
 .وأقسامه جزء كل وتطبيق فهم لتسهيل

 تناولها يتم التي بالمادة يتعلق فيما والمحددة العامة االلتزامات توضح – متطلبات. 

 بعين خذهاأ ينبغي التي المسائل أو لإلجراءات ومقترحات وتفسيرات، سياق، وتقدم – التطبيقية المواد 
 .بالمتطلبات االلتزام على تساعد التي األخرى  واإلرشادات والتوضيحات ،عتباراال
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 السلوك قواعد استخدام كيفية
 المفاهيم وإطار واالستقاللية األساسية، المبادئ

 كذلك منهم وتتطلب .للسلوكيات األساسية بالمبادئ االلتزام المهنيين المحاسبين من السلوك قواعد تتطلب .6
 ويتطلب .اسيةاألس بالمبادئ االلتزام تمس قد التي التهديدات ومعالجة وتقييم لتعريف، المفاهيم إطار تطبيق
 الحقائق لىع تطرأ التي الجديدة والتغيرات للمعلومات والتنبه المهني، الحكم ممارسة المفاهيم إطار تطبيق

 .وعاقل مطلع آخر طرف يجريها باختبارات واالستعانة والظروف،

 أو التشريعات، أو المهنة، قبل من محددة إجراءات أو سياسات، أو ظروف، وجود بأن المفاهيم إطار يقر .7
 اسات،السي أو الظروف، وتلك .التهديدات تحديد على يؤثر قد العمل أصحاب أو الشركات، أو التنظيمات،

 المقبول المستوى  نطاق في التهديد لوقوع المهنيين المحاسبين تقييم في هاما   عامال   أيضا   تمثل قد اإلجراءات أو
 أن بالمحاس من المفاهيم إطار يتطلب المقبول، المستوى  ضمن التهديدات تكون  ال وعندما .التهديدات من

 .التهديدات ةمعالج خاللها من يمكن التي الطرق  بين من هو الوقائية اإلجراءات وتطبيق .التهديدات تلك يعالج
 من صالتخل على وتؤثر مجمعة أو فردية بصورة المحاسب يتخذها التي اإلجراءات هي الوقائية واإلجراءات

 .مقبول مستوى  في وتضعها فعالة بصورة التهديدات

 أو للتدقيق، ئهمإجرا عند مستقلين يكونوا أن المهنيين المحاسبين من السلوك قواعد تتطلب ذلك، إلى باإلضافة .8
 معالجةو  وتقييم، تعريف، على الطريقة بنفس المفاهيم إطار ويطبق .األخرى  التأكيد عمليات أو المراجعة

 .األساسية بالمبادئ االلتزام تمس والتي االستقاللية تمس التي التهديدات

 يلي: ما وتطبيق وفهم، معرفة، السلوك بمعايير االلتزام يتطلب .9

 اإلضافية المادة مع جنب إلى جنبا   ،1 الجزء سياق في معين بقسم الخاصة الصلة ذات األحكام جميع 
 .أمكن حيثما 900و ،400و ،300و ،200 األقسام في الموضحة

 تتح الموضحة األحكام تطبيق المثال، سبيل على معين، بقسم الخاصة الصلة ذات األحكام جميع 
 األحكام تشمل والتي المحددة اإلضافية األحكام على عالوة التدقيق" عمالء "جميعو "عام" الفرعية العناوين

 دقيقالت "عمالء أو عامة" مصلحة منشآت ليسوا الذين التدقيق "عمالء الفرعية العناوين تحت الموضحة
 ".عامة مصلحة منشآت هم الذين

 يف موضحة إضافية أحكام أية مع جنب إلى جنبا   معين قسم في الموضحة الصلة ذات األحكام جميع 
 .عالقة ذو فرعي قسم أي
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 التطبيق مادةو  المتطلبات
 المفاهيم، إطار يقوتطب األساسية، بالمبادئ االلتزام بهدف التطبيقية والمواد المتطلبات وتطبيق قراءة يتعين .10

 .األخرى  التأكيد وعمليات والمراجعة، التدقيق، أداء عند باالستقاللية واالحتفاظ

 المتطلبات

 في "يجب" فعلال استخدام فيفرض ."يجب" الفعل تتضمن ما وغالبا   "،متطلبات" بكلمة المتطلبات تعريف تم .11
 هذا ستخداما فيها تم التي المحددة باألحكام بااللتزام الشركة أو المهني المحاسب على تعهدا   السلوك قواعد
 .الفعل

 المتطلبات عريفت يتم الحاالت، تلك مثل وفي .المتطلبات من استثناء   السلوك قواعد تقدم الحاالت، بعض في .12
 .شرطية صياغة باستخدام أو "يجوز" الفعل باستخدام ولكن "متطلبات" كلمة باستخدام

 معينة، وفظر  في معين إجراء باتخاذ السماح إلى يشير فإنه السلوك، قواعد في "يجوز" الفعل استخدام عند .13
 .االحتمالية إلى لإلشارة هنا يستخدم ال فهو .المتطلبات من استثناء   هااعتبار ب

 أو قعي قد الذي الحدث أو المسألة، احتمالية إلى تشير فإنها السلوك، قواعد في "قد" كلمة استخدام عند .14
 يتم عندما الترجيح أو االحتمالية من مستوى  أي الكلمة تلك تصف وال .اتخاذها يتم قد التي اإلجراءات
 مسألة، أيةب الخاصة والظروف الحقائق على التهديد مستوى  تقييم يعتمد حيث لتهديد، مصاحبة استخدامها

 .معينة إجراءات أو حدث أو

 التطبيقية المواد
 لقواعد المناسب بالفهم صلة ذا سياقا   تقدم تطبيقية موادا   السلوك قواعد تشمل المتطلبات، على إلى باإلضافة .15

 إطار طبيقت كيفية فهم على المهني المحاسب مساعدة إلى التطبيقية المواد تهدف خاص، وبشكل .السلوك
 ال قيةالتطبي المواد أن حين وفي .به وااللتزام محدد مطلب وفهم الظروف من معينة مجموعة على المفاهيم

 متطلباتل المالئم التطبيق لتحقيق ضروري  أمر هو عتباراال بعين أخذها أن إال مطلبا ، ذاتها بحد تفرض
 ."قتطبي" بالكلمة التطبيقية المواد تمييز وتم .المفاهيم إطار تطبيق ذلك في بما السلوك، قواعد

 .األمثلة لجميع شاملة ليست القوائم تلك أن إال باألمثلة، قوائم تشمل التطبيقية المواد أن رغم .16

 السلوك قواعد بدليل الملحق

 .السلوك قواعد على عامة لمحة الدليل بهذا الملحق يقدم .17
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 لمحة عامة على قواعد السلوك
 الجزء ا

 اللتزام بقواعد السلوك، والمبادئ األساسية وإطار المفاهيم 
 (199إلى  100األقسام من  –)جميع المحاسبين المهنيين 

 

 2الجزء 
 المحاسبون المهنيون في قطاع األعمال

 (299إلى  200)األقسام من 
قابل أيضا  للتطبيق على المحاسبين المهنيين في الممارسة  2)الجزء 

 العامة عند أدائهم لألنشطة المهنية بناء  على عالقتهم بالشركة(

 3الجزء 
 المحاسبون المهنيون في الممارسة العامة

 (399إلى  300)األقسام من 

 معايير االستقالل الدولية
 ب(4أ و4)األجزاء 

 استقاللية عمليات التدقيق والتأكيد –أ 4الجزء 
 (899إلى  400)األقسام من 

ب استقاللية عمليات التأكيد بخالف عمليات التدقيق -4الجزء 
 والمراجعة

 (999إلى  900)األقسام من 
 

 قائمة المصطلحات
 )جميع المحاسبين المهنيين(
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 المفاهيم وإطار األساسية والمبادئ السلوك، بقواعد اللتزام – 1 الجزء
 100 القسم
 السلوك بقواعد اللتزام

 عامة نظرة

 
 

  

100.1 
  1تطبيق

سببؤولية م ن ما يميز مهنة المحاسبببة هو قبولها لمسببؤولية العمل بما يصببب في المصببلحة العامة. لذلك فإنإ
المحاسبببببببب المهني ال تنحصبببببببر فقط في تلبية احتياجات العميل الفرد أو صببببببباحب العمل. وبالتالي، تحتوي 
قواعد السببببببببلوك على متطلبات ومواد تطبيقية تمكن المحاسبببببببببين المهنيين من الوفاء بمسببببببببؤوليتهم في العمل 

 تجاه تحقيق المصلحة العامة.
 

100.2 
  1تطبيق

 ."، التزاماتمتطلباتالواردة في قواعد السلوك، والُمّعرفة بكلمة "تفرض المتطلبات 
 

100.2 
 2تطبيق

، سببببببياقا ، وتوضببببببيحات، ومقترحات لإلجراءات أو المسببببببائل "تطبيقتقدم المواد التطبيقية المعرفة بكلمة "
الئم مالتي يتعين أخذها بعين االعتبار، إضبببببافة إلى الشبببببرح واإلرشبببببادات األخرى ذات الصبببببلة بالفهم ال

فإن الهدف من قواعد السبببببلوك هو مسببببباعدة المحاسبببببب المهني على فهم  لقواعد السبببببلوك. وبشبببببكل خاص،
كيفية تطبيق إطار المفاهيم على مجموعة معينة من الظروف وفهم المتطلبات الخاصببببببببة وااللتزام بها. وفي 
حين أن المواد التطبيقيبببة ال تفرض في حبببد ذاتهبببا مطلببببا ، إال أن أخبببذ تلبببك المواد بعين االعتببببار هو أمر 

 النسبة للتطبيق المالئم لمتطلبات قواعد السلوك، بما في ذلك تطبيق إطار المفاهيم.ضروري ب
 

100.3  

 متطلبات
 

يجب أن يلتزم المحاسبببببون المهنيون بقواعد السببببلوك. قد تكون هناك بعض الظروف التي تمنع فيها القوانين 
 مثل تلك الظروف، يتم تطبيق تلكواللوائح المحاسببببببببببببب من االلتزام بأجزاء معينة من قواعد السببببببببببببلوك. وفي 

 القوانين واللوائح، ويلتزم المحاسب بجميع األجزاء األخرى من قواعد السلوك.
 

100.3 
 1تطبيق

يتطلب مبدأ السبببببببببببببببلوك المهني امتثال المحاسبببببببببببببببب المهني للقوانين واللوائح ذات العالقة. وفي بعض دوائر 
من األحكام الواردة في قواعد السببببببببببلوك. ويتعين  االختصبببببببببباص، قد تكون هناك أحكام مختلفة وتذهب ألبعد

على المحاسبين في دوائر االختصاص سالفة الذكر أن يكونوا على دراية بتلك االختالفات ويمتثلوا لألحكام 
 األكثر صرامة إال إذا منعت القوانين أو اللوائح ذلك.

 
100.3 

 2تطبيق
قد يواجه المحاسببببب المهني ظروفا  غير اعتيادية يرى فيها أن نتيجة تطبيق مطلب معين من قواعد السببببلوك 
لن تكون متناسبببة أو أنها لن تصببب في المصببلحة العامة. وفي تلك الظروف، من المسببتحسببن أن يسببتشببير 

 المحاسب جهة مهنية أو تنظيمية. 
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 السلوك قواعد انتهاك
100.4  

 متطلبات
)وجميعهببببا فقرات  900. 55إلى  900. 50ومن  400. 89إلى  400. 80تتنبببباول الفقرات من 

. ويجب أن يقيم المحاسببببببببببببببب المهني الذي يحدد معايير االسببببببببببببببتقالل الدوليةمتطلبات( حاالت انتهاك 
حدوث انتهاك ألية أحكام أخرى من قواعد السبببببلوك أهمية هذا االنتهاك وتداعياته على قدرة المحاسبببببب 

 االلتزام بالمبادئ األساسية. ويضطلع المحاسب أيضا  بما يلي: على
اتخاذ أية إجراءات قد تكون متاحة، بأقصبببببببببببببببى سبببببببببببببببرعة ممكنة، لمواجهة تبعات هذا االنتهاك  (أ)

 بصورة مرضية؛ و

 تحديد إذا كان سيبلغ األطراف المعنية بحدوث هذا االنتهاك. (ب)
 

100. 4 
 1تطبيق

تشبببببببببببببببمل األطراف المعنية التي يمكن إبالغها بحدوث هذا االنتهاك أولئك الذين كان من الممكن أن 
 يتأثروا به، أو الجهات المهنية أو التنظيمية، أو الجهات اإلشرافية. 
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 110 القسم
 األساسية المبادئ

 عامة نظرة
110 .1 

 1تطبيق
 هناك خمسة مبادئ أساسية ألخالقيات المحاسبين المهنيين:

 جميع العالقات المهنية والتجارية.في وصادقا   أن يكون أمينا   -النزاهة  (أ)

أال يسمح بالتحيز أو تضارب المصالح أو التأثير المفرط لآلخرين لتجاوز األحكام  –الموضوعية  (ب)
 المهنية أو التجارية.

 الكفاءة المهنية والعناية الالزمة (ج)

أن يحافظ على المعرفة والمهارات المهنية بالمسببببببببببتوى المطلوب لضببببببببببمان أن يسببببببببببتلم  (1)
على التطورات الحالية العميل أو صببببببباحب العمل خدمات مهنية تتسبببببببم بالكفاءة مبنية 

 في المعايير التقنية والمهنية والتشريعات ذات العالقة.

 وأن يؤدي مهامه بكل اجتهاد وعناية وفقا  للمعايير الفنية والمهنية المعمول بها. (2)
 أن يحترم سرية المعلومات التي يحصل عليها نتيجة العالقات المهنية والتجارية. -السرية (د)

 للقوانين واللوائح ذات الصلة، ويتجنب أي عمل يسئ إلى سمعة المهنة. أن يمتثل -السلوك المهني (ه)
 

110 .2 
 متطلبات

 يجب أن يلتزم المحاسب القانوني بجميع المبادئ األساسية.

110 .2 
 1تطبيق

تضع المبادئ األساسية لألخالقيات معيار السلوك الذي من المتوقع أن يتبعه المحاسب المهني. ويضع إطار 
المنهج الذي من المطلوب من المحاسب اتباعه لمساعدته على االلتزام بتلك المبادئ األساسية. المفاهيم 

المتطلبات والمواد التطبيقية المتعلقة بكل مبدأ من المبادئ  115إلى  111وتوضح األقسام الفرعية من 
 األساسية.

 
110 .2 

  2تطبيق
بأحد المبادئ األساسية إلى حدوث تضارب مع االلتزام قد يواجه المحاسب المهني موقفا  يؤدي فيه االلتزام 

بمبدأ أو أكثر من المبادئ األساسية األخرى. وفي مثل هذه الحالة، قد ينظر المحاسب في الحصول على 
 استشارة، دون الكشف عن هويته، إذا اقتضت الضرورة من:

 .آخرين يعملون بداخل الشركة أو الشركة صاحبة العمل 

 حوكمة.المسؤولين عن ال 

 .جهة مهنية 

 .جهة تنظيمية 

 .مستشار قانوني 
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ومع ذلك، ال تعفي تلك االستشارة المحاسب من مسؤولية ممارسة الحكم المهني لحل هذا التضارب أو، إذا اقتضت 
 الضرورة، وما لم تكن القوانين أو اللوائح تمنع، أن يبتعد عن المسألة التي أدت لحدوث التضارب.

 

110 .2 
 3تطبيق

المستحسن أن يوثق المحاسب المهني مادة الموضوع، وأية تفاصيل متعلقة بالمناقشات، والقرارات التي من 
 تم اتخاذها واألساس المنطقي وراء تلك القرارات.

 

 النزاهة – 111 الفرعي القسم
111 .1 

 متطلبات
يجب أن يلتزم المحاسب المهني بمبدأ النزاهة، والذي يتطلب من المحاسب المهني أن يكون مستقيما  وأمينا  

 في جميع العالقات المهنية والتجارية. 
 

111 .1 
 1تطبيق

 

 تفرض النزاهة التعامل العادل والصدق. 

111 .2 
 متطلبات 

بالتقارير أو القوائم أو البالغات أو المعلومات األخرى، يجب أال يكون للمحاسب المهني، بعلم منه، عالقة 
 حين يعتقد المحاسب المهني أن هذه المعلومات:

 تحتوي على عبارات خاطئة أو مضللة بشكل كبير؛ (أ)
 تحتوي على عبارات أو معلومات مقدمة بطريقة غير مسؤولة؛ أو (ب)
 تحذف أو تخفي المعلومات التي ُيطلب شملها حين يكون هذا الحذف أو اإلخفاء مضلال .  (ج)

 
111 .2 

 1تطبيق
إذا قدم المحاسب المهني تقريرا  معدال  وفيما يتعلق بهذا التقرير، أعاد، أو وصل معلومات أخرى، ال يعتبر 

 متطلبات.  2. 111أن المحاسب المهني قد أخل بما ورد في الفقرة 
 

111 .3 
 متطلبات

. 111عندما ينمو إلى علم المحاسب المهني أنه أصبح على ارتباط بالمعلومات التي ورد وصفها في الفقرة 
 متطلبات، فيجب على المحاسب أن يتخذ الخطوات المالئمة ليلغي ارتباطه بتلك المعلومات.  2

 

 الموضوعية – 112 الفرعي القسم
112 .1 

 متطلبات
المحاسب المهني بمبدأ الموضوعية، والذي يفرض التزاما  على جميع المحاسبين المهنيين بأال يجب أن يلتزم 

 يتهاونوا في حكمهم المهني أو التجاري بسبب التحيز أو تضارب المصالح أو التأثير غير المبرر لآلخرين.
 

112 .2 
 متطلبات

كانت العالقة أو الظرف متحيزا  أو تؤثر يجب أال يقوم المحاسبببببب المهني بتقديم نشببببباط مهني أو خدمة إذا 
 بشكل مفرط على الحكم المهني للمحاسب فيما يتعلق بتلك الخدمة.
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 الالزمة والعناية المهنية الكفاءة – 113 الفرعي القسم
 متطلبات

113.1 
 المحاسبين: نم يلي ما يتطلب والذي الالزمة والعناية المهنية الكفاءة بمبدأ المهني المحاسب يلتزم أن يجب

 عمالءال حصببول لضببمان المطلوب بالمسببتوى  المهنية والمهارات المعرفة على والمحافظة الحصببول 
 لسبببببببببببائدةا والمهنية التقنية للمعايير وفقا   بالكفاءة، تتسبببببببببببم مهنية خدمات على العمل أصبببببببببببحاب أو

 و العالقة؛ ذات والتشريعات
 دماتخ تقديم أو مهنية أنشببببببببببببببطة أداء عند بها المعمول والمهنية الفنية لمعاييرل ا  وفق بجد العمل 

 .مهنية
 

113.1 
 1تطبيق

يتطلب تقديم خدمات تتسببم بالكفاءة المهنية للعمالء وأصببحاب العمل أن يمارس المحاسببب المهني حكما  
 مهنيا  منطقيا  عند تطبيقه للمعرفة والمهارات المهنية في أداء األنشطة المهنية.

 
113 .1 

 2تطبيق
المحببافظببة على الكفبباءة المهنيببة وعيببا  مسببببببببببببببتمرا  وتفهمببا  للتطورات المهنيببة والتجبباريببة الفنيببة ذات تتطلببب 

الصبببببببلة. وُيّمكن التطور المهني المسبببببببتمر المحاسبببببببب المهني من تطوير القدرات التي ُتمّكن أداء مهامه 
 بكفاءة في البيئات المهنية والمحافظة عليها.

 
113 .1 

 3تطبيق
 واالجتهاد مسؤولية التصرف وفقا  لمتطلبات مهمة ما بعناية وشمولية وفي الوقت المناسب.يشمل الكّد 

 
113 .2 

 متطلبات
عند التزامه بمبدأ الكفاءة المهنية والعناية الالزمة، يجب أن يتخذ المحاسببببببببببببب المهني خطوات مسببببببببببببؤولة 

 ب.واإلشراف المناس لضمان أن يكون لدى أولئك الذين يعملون تحت سلطته بصفة مهنية التدريب
 

113 .3 
 متطلبات

وحيثما يكون مناسبببببببببا ، يجب أن ُيطلع المحاسببببببببب المهني العمالء أو أصببببببببحاب العمل أو المسببببببببتخدمين 
 اآلخرين للخدمات المهنية أو النشاطات للمحاسب على القيود المتأصلة في الخدمات أو النشاطات.

 

 السرية – 114 الفرعي القسم
114 .1 

 متطلبات
 
 

يجب أن يلتزم المحاسببببببببببب المهني بمبدأ السببببببببببرية، والذي يتطلب منه أن يحترم سببببببببببرية المعلومات التي 
 حصل عليها نتيجة للعالقات التجارية والمهنية. ويضطلع المحاسب بما يلي:

التنبه إلمكانية الكشببببببببببببببف غير المقصببببببببببببببود عن المعلومات، بما في ذلك في المحيط االجتماعي،  (أ)
 قريب أو أحد أفراد العائلة المباشرين أو المقربين. وتحديدا مع شريك تجاري 

 الحفاظ على سرية المعلومات ضمن الشركة أو المنظمة صاحبة العمل؛ (ب)

 الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها بواسطة عميل أو صاحب عمل محتمل. (ج)

جارية ت المهنية والتعدم اإلفصبببباح عن المعلومات السببببرية التي تم الحصببببول عليها نتيجة للعالقا (د)
خارج الشببببببببركة أو خارج المنظمة صبببببببباحبة العمل بدون تصببببببببريح محدد ومالئم، ما لم يكن هناك 

 واجبا  مهنيا  أو قانونيا  يقتضي اإلفصاح؛
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عدم اسببببببببببببتغالل المعلومات السببببببببببببرية التي تم الحصببببببببببببول عليها نتيجة للعالقات المهنية والتجارية  (ه)
 طراف أخرى؛لمصلحة المحاسب الشخصية أو لصالح أ

ال يستعمل أو يفصح عن أية معلومات سرية تم الحصول عليها أو استالمها نتيجة عالقة مهنية  (و)
 أو تجارية، بعد انتهاء تلك العالقة؛ و

يتم اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان أن يحترم الموظفون الخاضعون لسيطرته واألشخاص  (ز)
والمسببباعدة واجب المحاسبببب المهني في المحافظة على الذين يتم الحصبببول منهم على النصبببيحة 

 السرية.
 

114 .1 
 1تطبيق

يخدم مبدأ السببببرية المصببببلحة العامة ألنه يسببببهل التدفق الحر للمعلومات من عميل المحاسببببب المهني أو 
صببباحب العمل إلى المحاسبببب مع العلم بأنه لن يتم اإلفصببباح عن المعلومات ألطراف أخرى. ومع ذلك، 

توضببببببببببببببيح لبعض الظروف التي قد يطلب فيها من المحاسبببببببببببببببين المهنيين أن يفصببببببببببببببحوا عن فيما يلي 
 المعلومات السرية أو الظروف التي يكون فيها هذا اإلفصاح مالئما :

 عندما يكون اإلفصاح مطلوبا  بموجب القانون، على سبيل المثال: (أ)

 عند إنتاج وثائق أو تقديم أدلة أخرى في سياق تحقيق قانوني؛ أو (1)

 اإلفصاح للسلطات العامة المختصة عن االنتهاكات القانونية التي تتضح للمحاسب؛ (2)

 يكون اإلفصاح مسموحا  به بموجب القانون ومصرحا  به من قبل العميل أو صاحب العمل؛ و (ب)

 هنالك واجب أو حق مهني باإلفصاح، عندما ال يكون ذلك ممنوعا  بقوة القانون: (ج)

 مهنية؛لاللتزام بمراجعة الجودة لهيئة  (1)

 لالستجابة الستفسار أو تحقيق من قبل هيئة عضو أو هيئة تنظيمية؛ (2)

 لحماية المصالح المهنية للمحاسب المهني في اإلجراءات القانونية؛ أو (3)

 لاللتزام بالمعايير الفنية والمتطلبات األخالقية. (4)
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114 .1 

 2تطبيق
السببببرية، تشببببمل العوامل الهامة التي ينبغي أخذها في عند تحديد ما إذا ينبغي اإلفصبببباح عن المعلومات 

 االعتبار ما يلي:

  ما إذا كان من الممكن أن تتضبببببببرر مصبببببببالح جميع األطراف، بما فيها األطراف األخرى التي قد
تتأثر مصببببببببببالحها، إذا وافق العميل أو صبببببببببباحب العمل على اإلفصبببببببببباح عن المعلومات من قبل 

 المحاسب المهني.

 المعلومات ذات الصلة معلومة ومثبتة إلى الحد الممكن. وتشمل العوامل التي  ما إذا كانت جميع
 تؤثر على قرار اإلفصاح:

o .حقائق غير مثبتة 

o .معلومات غير مكتملة 

o .نتائج غير مؤكدة 

 .نوع البالغات المتوقعة والجهة التي ُتوّجه إليها 

  المناسبون. ما إذا كانت األطراف التي ُتوّجه إليهم البالغات هم المستقبلون 
 

114 .2 
 متطلبات

تستمر الحاجة لاللتزام بمبدأ السرية حتى بعد انتهاء العالقات بين المحاسب المهني والعميل أو صاحب 
العمل. وعندما يغير المحاسب المهني وظيفته أو يحصل على عميل جديد، يكون المحاسب المهني مخوال 

المحاسب المهني أال يستعمل أو يفصح عن أية معلومات سرية الستخدام الخبرة السابقة. لكن يجب على 
 تم الحصول عليها أو استالمها نتيجة عالقة مهنية أو تجارية.

 

  المهني السلوك – 115 الفرعي القسم
115 .1 

 متطلبات
محاسب ذات الصلة وتجنب أي عمل يعرف ال واللوائحيجب االلتزام بمبدأ السلوك المهني للتقيد بالقوانين 

أو ينبغي أن يعرف أنه قد يسببببيء إلى سببببمعة المهنة. يجب أال يشببببترك المحاسببببب المهني بعلمه في أي 
نشببببباط تجاري، أو يشبببببغل أي منصبببببب أو يقوم بأي نشببببباط يؤدي أو قد يؤدي إلى اإلضبببببرار بالنزاهة، أو 

 توافق مع المبادئ األساسية.الموضوعية أو السمعة الطيبة للمهنة، ويكون غير م
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115 .1 
 1تطبيق

وتشببببببمل األعمال التي قد تضببببببر بسببببببمعة المهنة األعمال التي على األرجح سببببببيخلص طرف آخر عاقل 
 ومطلع إلى أنها تؤثر بشكل سلبي على السمعة الجيدة للمهنة.

 
115 .2 

 متطلبات
المحاسبببون المهنيون إلى سببمعة المهنة. بل يجب عند تسببويق وترويج أنفسببهم وأعمالهم، يجب أال يسببيء 

 أن يكونوا أمناء وصادقين، وال يقوموا بما يلي:
مطالبات مبالغ فيها حول الخدمات التي يمكنهم تقديمها، أو المؤهالت التي يملكونها، أو الخبرات  (أ)

 التي اكتسبوها؛ أو
 إشارات مسيئة أو مقارنات غير مؤكدة مع أعمال اآلخرين. (ب)

 
115 .2 

 1تطبيق
إذا تشكك المحاسب المهني في مالئمة شكل من أشكال الدعاية أو التسويق، فمن المستحسن أن يستشير 

 الجهة المهنية المعنية. 
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 120 مــــــــــــــالقس
 مـــــــــــــالمفاهي ارــــــــــــــــإط

 ةـــــــــــــمقدم
 .ساسيةاأل بالمبادئ االلتزام تمس تهديدات ظهور إلى المهنيون  المحاسبون  بها يعمل التي الظروف تؤدي قد  1 .120

 اللتزاما على المحاسبين لمساعدة وذلك مفاهيم، إطار ويشمل التطبيقية، والمواد المتطلبات 120 القسم يوضح
 والمواد لباتالمتط هذه تتسع .العامة المصلحة تحقيق نحو العمل تجاه بمسؤولياتهم والوفاء األساسية بالمبادئ
 مصالحوال المختلفة، المهنية األنشطة ذلك في بما والظروف، الحقائق من كبيرة مجموعة لتشمل التطبيقية

 والمواد باتالمتطل تلك تمنع ذلك، على عالوة .األساسية بالمبادئ االلتزام تمس تهديدات تخلق التي والعالقات،
 قواعد وجببم ذاته بحد ممنوعا   ليس ألنه فقط به مسموحا   المواقف أحد أن استنتاج من المحاسبين التطبيقية

 .السلوك
 

 بحيث: المهنيون  المحاسبون  يتبعه منهجا   المفاهيم إطار يحدد   2 .120
 األساسية؛ بالمبادئ االلتزام تمس التي التهديدات يحددون  (أ)
 و تحديدها؛ تم التي التهديدات يقيمون  (ب)
 .المقبول المستوى  إلى تقليصها أو عليها القضاء خالل من التهديدات يعالجون  (ج)

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 عامة نظرة

120 .3 
 متطلبات

يطبق المحاسبون المهنيون إطار المفاهيم لتحديد، وتقييم، ومعالجة التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ 
 . 110األساسية الموضحة في القسم 

 
120 .3 

 1تطبيق
 فيما يلي توضيح للمتطلبات اإلضافية والمواد التطبيقية ذات الصلة بتطبيق إطار المفاهيم:

 ؛المهنيون في قطاع األعمالالمحاسبون  – 2الجزء  (أ)

 ؛ والمحاسبون المهنيون في الممارسة العامة – 3الجزء  (ب)

 ، كما يلي:معايير االستقالل الدولية (ج)

 و استقاللية عمليات التأكيد والمراجعة؛ –أ 4الجزء  (1)

 . استقاللية عمليات التأكيد بخالف عمليات التدقيق والمراجعة –ب 4الجزء  (2)
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120 .4 
 متطلبات

عند التعامل مع مسألة أخالقية، يجب أن يأخذ المحاسب المهني بعين االعتبار السياق الذي ظهرت فيه 
والتي تطبق  2أو الذي من الممكن أن تظهر فيه تلك المسألة. ويلتزم المحاسب باألحكام الواردة في الجزء 

المحاسب مع الشركة، سواء  عندما يؤدي فرد ما وهو محاسب مهني في ممارسة عامة أنشطة وفقا  لعالقات
 كمتعاقد، أو موظف أو مالك. 

 
120 .5 

 متطلبات
 عند تطبيق إطار المفاهيم، يقوم المحاسب المهني بما يلي:

 ممارسة الحكم المهني؛ (أ)
 يظل متنبها  للمعلومات الجديدة وللتغيرات التي تطرأ على الحقائق والظروف؛ و (ب)
  .4تطبيق 120. 5والذي ورد وصفه في الفقرة يستعين باختبارات طرف آخر عاقل ومطلع  (ج)

 
  المهني الحكم ممارسة

120 .5 
 1تطبيق

يتطلب الحكم المهني تطبيق التدريب ذو العالقة، والمعرفة المهنية، والمهارة والخبرة المتناسبة مع الحقائق 
يما ذات العالقة. وفوالظروف، بما في ذلك طبيعة ونطاق األنشطة المهنية المحددة، والمصالح والعالقات 

يتعلق باالضطالع باألنشطة المهنية، تكون ممارسة الحكم المهني مطلوبة عند تطبيق المحاسب المهني 
إلطار المفاهيم ليتسنى له اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المسارات المتاحة، ولتحديد إذا كانت تلك القرارات 

 مالئمة للظروف.
 

120 .5 
 2تطبيق

ظروف المعروفة هو شرط أساسي للتطبيق المالئم إلطار المفاهيم. وتحديد اإلجراءات وفهم الحقائق وال
الضرورية للحصول على هذا الفهم والتوصل لنتائج حول إذا كان قد تم االلتزام بالمبادئ األساسية هو أمر 

 يتطلب أيضا  ممارسة الحكم المهني. 
 

120.5  
 3تطبيق

على هذا الفهم، قد يأخذ المحاسب المهني بعين االعتبار، من بين عند ممارسة الحكم المهني للحصول 
 أمور أخرى، إذا:

  كان هناك سبب يدعو العتبار أن المعلومات التي من الممكن أن تكون ذات عالقة قد تكون غائبة
 عن الحقائق والظروف المعروفة للمحاسب.

 لمحاسب.هناك عدم اتساق بين الحقائق والظروف المعروفة وبين توقعات ا 

 .كانت خبرة المحاسب وتخصصه المهني كافيان للتوصل إلى نتائج 

 .هناك حاجة الستشارة آخرين من ذوي الخبرة والتخصص 

 .إذا كانت المعلومات تقدم أساسا  منطقيا  يمكن االعتماد عليه في التوصل إلى نتائج 

  المهني.إمكانية أن يؤثر التصور الخاص للمحاسب أو تحيزه على ممارسته للحكم 

  .كانت هناك نتائج معقولة أخرى يمكن التوصل إليها اعتمادا  على المعلومات المتاحة 
 



  قواعد السلوك 

  26  120القسم 

 

  والمعقول المطلع اآلخر الطرف
120.5 

 4تطبيق
االختبارات التي تجريها أطراف أخرى مطلعة ومعقولة هي من ضمن ما يأخذه المحاسب المهني بعين 
االعتبار عند النظر فيما إذا كان سيتم التوصل لنفس النتائج من قبل طرف آخر. وينظر في ذلك األمر 

و اسب، أمن منظور طرف آخر مطلع ومعقول، والذي يزن جميع الحقائق والظروف التي يعرفها المح
الذي من المتوقع منه بصورة منطقية أن يعرفها، في الوقت الذي يتم فيه التوصل إلى نتائج. ال ينبغي 
أن يكون هذا الطرف اآلخر المطلع والمعقول محاسبا ، ولكن البد أن يمتلك المعرفة المالئمة والخبرة 

 ب بأسلوب محايد. التي تمكنه من فهم وتقييم مالءمة النتائج التي توصل إليها المحاس
 

 التهديدات تحديد
120 .6 

 متطلبات
 يجب أن يحدد المحاسب المهني التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية. 

120 .6 
 1تطبيق

يعد فهم الحقائق والظروف، بما في ذلك أية أنشطة المهنية، أو مصالح وعالقات قد تهدد االلتزام 
بالمبادئ األساسية، شرطا  أساسيا  بالنسبة لتعريف المحاسب المهني للتهديدات التي تمس هذا االلتزام. 

ت، أو اللوائح، أو فوجود ظروف معينة، أو سياسات وإجراءات موضوعة من خالل المهنة، أو التشريعا
الشركة، أو صاحب العمل والتي تساعد المحاسب على العمل وفقا  ألخالقيات المهنية قد تساعد أيضا  

أمثلة عامة  2تطبيق 8. 120على تحديد التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية. وتشمل الفقرة 
 أيضا  عوامل ذات عالقة بتقييم مستوياتعلى مثل تلك الظروف، والسياسات واإلجراءات والتي تمثل 

 التهديدات. 
 

120 .6 
 2تطبيق

وقد تنتج التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية عن مجموعة كبيرة من الحقائق والظروف. 
فليس من الممكن أن يتم تعريف كل موقف من المواقف التي ينتج عنها تهديدات. عالوة على ذلك، قد 

 العمليات ومهام العمل، وبالتالي، تختلف أنواع التهديدات التي تظهر.  تختلف طبيعة
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120 .6  
 3تطبيق

 التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية تقع ضمن فئة أو أكثر من الفئات التالية:
الئم متهديد تأثير المصالح المالية أو المصالح األخرى بشكل غير  –تهديد المصلحة الذاتية  (أ)

 على تقدير للمحاسب المهني أو سلوكه؛
تهديد أال يقوم محاسب مهني بشكل مالئم بتقييم نتائج حكم سابق؛  –تهديد المراجعة الذاتية  (ب)

أو نشاط منجز من قبل المحاسب؛ أو من قبل شخص آخر ضمن شركة المحاسب، أو 
 جزء من أداء نشاطالمنظمة صاحبة العمل، التي يعتمد عليها المحاسب عند تكوين رأيه ك

 حالي؛
أن يقوم محاسب مهني بالترويج لموقف العميل أو منظمة صاحبة العمل إلى  –تهديد التأييد  (ج)

 درجة أنه يمكن تقويض موضوعية المحاسب؛
تهديد بسبب عالقة طويلة أو وثيقة مع عميل، أو منظمة صاحبة العمل،  -تهديد التآلف  (د)

ه مصالح العميل أو منظمة صاحبة العمل أو سوف يصبح محاسب مهني أكثر تعاطفا  تجا
 متقبال لعملهم؛ و

تهديد بأن محاسب مهني ُيمنع من العمل بموضوعية بسبب ضغوطات  -تهديد المضايقة  (ه)
 فعلية أو متوقعة، بما في ذلك ممارسة التأثير المفرط على المحاسب.

 
120.6 

 4تطبيق
قد تخلق بعض الظروف أكثر من تهديد، وقد يؤثر تهديد ما على االلتزام بأكثر من مبدأ من المبادئ 

 األساسية. 
 

 التهديدات تقييم
120 .7 

 متطلبات
عندما يحدد محاسب مهني تهديدا  يمس االلتزام بالمبادئ األساسية، فيجب عليه أن يقّيم إذا كان هذا 

 التهديد في المستوى المقبول. 
 

 المقبول المستوى 
120 .7 

 1تطبيق
المستوى المقبول هو المستوى الذي عنده يكون من المرجح أن تؤدي استعانة المحاسب المهني 
باالختبارات التي يجريها طرف آخر معقول ومطلع إلى التوصل إلى أن المحاسب يلتزم بالمبادئ 

 األساسية. 
 

 التهديدات مستوى  بتقييم العالقة ذات العوامل
120 .8 

 1تطبيق
النظر في العوامل الكمية جنبا  إلى جنب مع العوامل النوعية هو أمر هام بالنسبة لتقييم المحاسب 

 المهني للتهديدات، وذلك هو الحال عند تقييم التأثير المجمع للتهديدات المتعددة، إذا أمكن. 
120 .8 

 2تطبيق
قد تكون أيضا   1تطبيق 6. 120التي تم وصفها في الفقرة وجود الظروف، والسياسات، واإلجراءات 

من بين العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية. وفيما 
 يلي بعض األمثلة على مثل تلك الظروف والسياسات واإلجراءات:

 .متطلبات حوكمة الشركات 
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 برة بالنسبة للمهنة.متطلبات التعليم، والتدريب، والخ 
  نظام فعال للشكاوى والذي يمكن المحاسب المهني والجمهور العام من لفت االنتباه في حال

 وجود تصرف غير أخالقي.
 .مهمة منصوص عليها صراحة باإلبالغ عن انتهاكات المتطلبات األخالقية 
 .المتابعة المهنية أو التنظيمية واإلجراءات التأديبية 

 
 والظروف الحقائق على تطرأ التي التغييرات في أو الجديدة لوماتالمع في النظر
120 .9 

 متطلبات
إذا أصبح المحاسب المهني على دراية بمعلومات جديدة أو بتغيرات طرأت على الحقائق والظروف 
والتي قد تؤثر على حقيقة التخلص من تهديد أو تقليصه إلى مستوى مقبول، يجب على المحاسب أن 

 يعيد تقييم ومعالجة هذا التهديد وفقا  لتلك المعلومات أو المتغيرات الجديدة. 
 

120 .9 
 1تطبيق

حفاظ المحاسب المهني على التنبه أثناء أداء النشاط المهني يساعده على تحديد إذا كانت هناك 
معلومات جديدة قد ظهرت أو إذا كانت هناك تغيرات طرأت على الحقائق والظروف بحيث تؤثر تلك 

 المعلومات أو التغيرات على:
 مستوى التهديد؛ أو (أ)
النتائج التي توصل إليها المحاسب حول استمرار مالءمة اإلجراءات الوقائية المطبقة لمواجهة  (ب)

 التهديدات التي تم تحديدها. 
 

120 .9 
 2تطبيق

إذا أدت المعلومات الجديدة إلى تحديد تهديدات جديدة، ُيطلب من المحاسب المهني أن يقيم، وحيثما 
 متطلبات(. 10. 120متطلبات و 7. 120الفقرات أمكن، يعالج هذه التهديدات )المرجع: 

 
 التهديدات معالجة

120 .10 
 متطلبات

إذا قرر المحاسب المهني أن التهديدات التي تم تحديدها والتي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية ليست 
في المستوى المقبول، فيجب على المحاسب أن يعالج تلك التهديدات من خالل التخلص منها أو 

 تقليصها إلى المستوى المقبول. ويقوم المحاسب بذلك من خالل ما يلي:
 التخلص من الظروف، بما في ذلك المصالح والعالقات، التي أدت إلى خلق التهديدات؛ (أ)
تطبيق اإلجراءات الوقائية، عندما يكون ذلك متاحا  وقابال  للتطبيق، لتقليص المخاطر إلى  (ب)

 المستوى المقبول؛ او
 رفض أو إنهاء النشاط المهني المحدد.  (ج)
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 التهديدات من للتخلص اتخاذها يتم التي اإلجراءات
120 .10 

 1تطبيق
وفقا  للحقائق والظروف، قد تتم معالجة تهديد ما من خالل التخلص من الظروف التي أدت إلى 

أو  إال من خالل رفض حدوثه. ومع ذلك، هناك بعض الحاالت التي ال تمكن فيها معالجة التهديدات
إنهاء النشاط المهني المحدد، وذلك لعدم إمكانية التخلص من الظروف التي أدت إلى خلق التهديدات 

 مع عدم إمكانية تطبيق اإلجراءات الوقائية لتقليص التهديدات إلى المستوى المقبول.
 

 الوقائية اإلجراءات
120 .10  

 2تطبيق
اإلجراءات الوقائية هي اإلجراءات التي يتخذها المحاسب المهني، منفردة أو مجتمعة، والتي تؤدي  

 إلى تقليص التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية إلى المستوى المقبول بطريقة فعالة. 
 

 اإليه التوصل تم التي العامة والنتائج اتخاذها تم التي الهامة المهنية األحكام في النظر
120 .11  

 متطلبات
يتوصل المحاسب المهني إلى نتائج عامة حول إذا كانت اإلجراءات التي يتخذها المحاسب المهني، 
أو التي ينوي اتخاذها، لمعالجة التهديدات سوف تؤدي للتخلص من تلك التهديدات أو ستقلصها إلى 

 على المحاسب أن:المستوى المقبول. وعند توصله للنتائج العامة، يجب 
 يراجع أية أحكام مهنية هامة تم اتخاذها أو أية نتائج تم التوصل إليها؛ و (أ)
 يستعين باختبار طرف آخر مطلع ومعقول.  (ب)

 
 األخرى  التأكيد وعمليات والمراجعة التدقيق بعمليات خاصة اتاعتبار 

 االستقاللية
120 .12 

 1تطبيق
الدولية أن يكون المحاسبين المهنيين في الممارسة العامة من المطلوب من خالل معايير االستقاللية 

مستقلين عند أدائهم لعمليات التدقيق، أو المراجعة، أو عمليات التأكيد األخرى. ترتبط االستقاللية 
 بالمبادئ األساسية للموضوعية والنزاهة. وتتكون من:

ن التأثيرات بدون الخضوع ألي مالحالة الذهنية التي تسمح بالتعبير عن نتيجة  -استقالل الفكر  (أ)
التي تضعف الحكم المهني، مما يتيح لشخص التصرف بنزاهة، وممارسة الموضوعية والتشكيك 

 .المهني
تجنب الحقائق الحاالت التي تكون هامة جدا  بحيث يمكن لطرف آخر  -استقالل المظهر  (ب)

شركة الشك المهني ل عاقل ومطلع بشكل محتمل استنتاج أنه تم إضعاف نزاهة أو موضوعية أو
 .معينة أو عضو ما في فريق تحقيق
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120 .12 
 2تطبيق

توضح معايير االستقالل الدولية المتطلبات والمواد التطبيقية الخاصة بكيفية تطبيق إطار المفاهيم 
للحفاظ على االستقاللية عند إجراء عمليات التدقيق، والمراجعة أو عمليات التأكيد األخرى. ومن 
المطلوب من المحاسبين المهنيين ومن الشركات االلتزام بتلك المعايير حتى يكونوا مستقلين عند 
إجرائهم للعمليات سالفة الذكر. ويطبق إطار المفاهيم لتحديد، وتقييم، ومعالجة التهديدات التي تمس 

اللية. وفئات قااللتزام بالمبادئ األساسية بنفس طريقة تطبيقه لتحقيق االلتزام بمتطلبات االست
هي  3تطبيق 6. 120التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية التي ورد وصفها فيا الفقرة 

 نفس فئات التهديدات التي تمس االلتزام بمتطلبات االستقاللية.
 

  المهني التشكيك
120 .13 

 1تطبيق
جلس موفقا  لمعايير التدقيق، والمراجعة والتأكيدات األخرى، بما في ذلك المعايير التي أصدرها 

ة ، فإنه من المطلوب من المحاسبين المهنيين في الممارسمعايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين
ات التأكيد وعملي العامة أن يمارسوا التشكيك المهني عند تخطيط وإجراء عمليات التدقيق، والمراجعة

 110األخرى. ومفهوم التشكيك المهني ومفهوم المبادئ األساسية اللذان ورد وصفهما في القسم 
 هما مفهومان مترابطان. 

 
120.13 

 2تطبيق
في تدقيق البيانات المالية، يدعم االلتزام بالمبادئ األساسية، سواء كانت منفردة أو مجمعة، ممارسة 

 لما هو موضح في األمثلة التالية: التشكيك المهني، وفقا  
  تتطلب النزاهة من المحاسب المهني أن يكون صادقا  وأمينا . على سبيل المثال، يلتزم المحاسب

 بمبدأ النزاهة من خالل:
 كونه صادقا  وأمينا  في حالة وجود مخاوف تجاه منصب يشغله عميل؛ و (أ)
قة والسعي من أجل الحصول متابعة التساؤالت التي تدور حول المعلومات غير المتس (ب)

على مزيد من أدلة التدقيق لمعالجة المخاوف بشأن البيانات التي قد تكون خاطئة أو 
بشأن المسار المالئم لإلجراءات في  مستنيرةمضللة بصورة مادية وذلك التخاذ قرارات 

 تلك الظروف.
اهم في ممارسة الذي يسوفي قيامه بذلك، يعرض المحاسب التقييم بالغ األهمية لدليل التدقيق و 

 التشكيك المهني.
  بتسوية الحكم المهني أو التجاري بسبب يسمح تتطلب الموضوعية من المحاسب المهني أال

اسب . على سبيل المثال، يلتزم المحآلخرينل المفرط تأثيرالالمصالح أو انحياز، أو تضارب ب
 بمبدأ الموضوعية من خالل:
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ثل التآلف مع العميل، والتي يمكن أن تضر بالحكم التعرف على الظروف أو العالقات م (أ)
 المهني أو الحكم التجاري للمحاسب؛ و

النظر في أثر هذه الظروف والعالقات على الحكم المهني عند تقييمه لكفاية ومالئمة  (ب)
 دليل التدقيق المتعلق بمسألة مادية خاصة بالبيانات المالية للعميل.

 سلوكا  يساهم في ممارسة التشكيك المهني.وفي قيامه بذلك، يسلك المحاسب 
  أن يحافظ المحاسب المهني على المعرفة والمهارات تتطلب الكفاءة المهنية والعناية الالزمة

المهنية عند المستوى المطلوب لضمان أن تسليم الخدمة المهنية التي تتسم بالكفاءة، والعمل 
اسب بمبدأ ق. على سبيل المثال، يلتزم المحبجد وفقا  لمعايير وقوانين وتشريعات قابلة للتطبي

 الكفاءة المهنية والعناية الالزمة من خالل:
تطبيق المعرفة ذات العالقة بالصناعة التي يعمل فيها عميل معين واألنشطة التجارية  (أ)

 وذلك ليتسنى له تعريف مخاطر األخطاء المادية بصورة مالئمة؛
 تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مالئمة؛ و (ب)
بيق المعرفة ذات الصلة عند القيام بالتقييم بالغ األهمية لمدى كفاية ومالئمة دليل تط (ج)

 التدقيق في تلك الظروف.
 وعند قيامه بذلك، يسلك المحاسب المهني سلوكا  يساهم في ممارسته للتشكيك المهني. 
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 األعمال قطاع في المهنيون  المحاسبون  - الثاني الجزء
 الصفحة  

 33 ...................األعمال قطاع في المهنيون  المحاسبون  -المفاهيم إطار تطبيق 200 القسم

 38 ..............................................................المصالح تضارب 210 القسم

 41 ......................................................وعرضها المعلومات إعداد 220 القسم

 46 ..........................................................كافية خبرة وفق العمل 230 القسم

 وصنع ةالمالي التقارير بإعداد المرتبطة والحوافز والتعويضات ،المالية المصالح 240 القسم
 .........................................................................القرار

 

48 

 50 ..............................................والضيافة الهدايا وتشمل المغريات، 250 القسم

 56 .........................................واللوائح للقوانين االمتثال لعدم االستجابة 260 القسم

 66 ..............................................األساسية المبادئ النتهاك الضغط 270 القسم
 
 
 
 
 
 

  



 قواعد السلوك

 200القسم          33  

 األعمال قطاع في المهنيون  المحاسبون  – 2 الجزء
 200 القسم
 األعمال قطاع في المهنيون  المحاسبون  – المفاهيم إطار تطبيق
 مقدمة

 في لمهنيينا نبالمحاسبي المتعلقة التطبيقية والمواد المتطلبات السلوك قواعد من الجزء هذا يوضح  1. 200
 جميع المفاهيم إطار يصف ال. 120 القسم في الموضح المفاهيم إلطار تطبيقهم عند األعمال قطاع

 ههايواج أن يمكن والتي والعالقات، والمصالح المهنية، األنشطة ذلك في بما والظروف، الحقائق
 بالمبادئ لتزاماال تمس تهديدات تخلق قد أو تخلق والتي األعمال، قطاع في المهني المحاسب
 لتلك تنبهواي أن األعمال قطاع في المهنيين المحاسبين من المفاهيم إطار يتطلب وبالتالي،. األساسية
 .والظروف الحقائق

 
 ضافةباإل األعمال، مجتمع في أخرى  وقطاعات العمل وأصحاب والدائنون  المستثمرون  يعتمد قد  2. 200

 بون المحاس يكون  وقد. األعمال قطاع في المهنيين المحاسبين عمل على العام، والجمهور للحكومات
 رهاوغي المالية المعلومات إعداد عن مشترك أو منفرد بشكل مسؤولين األعمال قطاع في المهنيون 

 ماك. خرى األ طرافواأل عملهم أصحاب عليها يعتمد قد والتي بها تقارير وتقديم المعلومات من
الة مالية إدارة تقديم مسؤولية أيضا   يتحملون   تعلقةالم المسائل من مجموعة حول سديدة ومشورة فعَّ
 .باألعمال

 
 يذيتنف )سواء   مديرا   أو شريكا   أو بأجر موظفا   األعمال قطاع في المهني المحاسب يكون  أن يمكن  3. 200

 نيةالقانو  فالصيغة. العمل أصحاب أحد لصالح يعمل متطوعا   أو مالكا   مديرا   أو تنفيذي( غير أو
 .حاسبللم الملزمة األخالقية المسؤوليات على تأثير لها يكون  ال العمل صاحب مع المحاسب لعالقة

 
 إلى: المهني" "المحاسب مصطلح شيري الجزء، هذا في  4. 200

 و األعمال؛ قطاع في المهني المحاسب (أ)
 وفقا   نيةمه بأنشطة يقوم عندما العامة الممارسة في مهنيا   محاسبا   بصفته يعمل الذي الشخص (ب)

 الفقرات توضح .مالكا   أو بأجر موظفا   أو متعاقدا ، باعتباره سواء ،بها يعمل التي الشركةب لعالقته
 حول المعلومات من مزيدا   ،1 تطبيق 5. 300و متطلبات، 5. 300و متطلبات، 4. 120

 .العامة ةالممارس في المهنيين المحاسبين على الثاني الجزء تطبيق فيها يتم التي الحاالت
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 التطبيقية والمواد المتطلبات
 عامة نظرة

200 .5 
 متطلبات

ويطبق إطار المفاهيم  110األساسية الموضحة في القسم يلتزم المحاسب المهني بالمبادئ 
وذلك ليتسنى له تعريف، وتقييم، ومعالجة التهديدات التي تمس االلتزام  120الموضح في القسم 
 بالمبادئ األساسية.

 
200 .5 

 1تطبيق 
يقع على عاتق المحاسب المهني في قطاع األعمال مسؤولية تعزيز األهداف الشرعية لصاحب 
عمله. وال تسعى قواعد السلوك األخالقي هذه إلى إعاقة المحاسب المهني من إنجاز تلك المسؤولية 

 بشكٍل صحيح، إنما تعالج الظروف التي يمكن أن تهدد االلتزام بالمبادئ األساسية.
 

200 .5 
 2تطبيق 

لشرعية صد اقد يساند المحاسبون المهنيون موقف صاحب العمل الذي يدعم تعزيز األهداف والمقا
للمنظمة، شريطة أال تكون أي من البيانات المقدمة خاطئة أو مضللة. عادة ال تؤدي تلك األفعال 

 إلى ظهور تهديد التأييد. 
 

200 .5 
 3تطبيق 

كلما كان المنصب الذي يشغله المحاسب المهني أعلى مرتبة، كلما زادت فرصة الوصول إلى  
ات والقرارات التي يتم اتخاذها من قبل آخرين من ذوي العالقة المعلومات وقدرة التأثير على السياس

بالشركة. لذلك، ُيتوقع من المحاسب المهني في قطاع األعمال أن يشجع ثقافة تستند إلى 
األخالقيات لدى أصحاب العمل في حدود قدرتهم على ذلك، مع أخذ المنصب الذي يشغله 

ؤها وتشمل األمثلة على تلك األفعال التي يمكن إجرا المحاسب وأقدميته في المنظمة بعين االعتبار.
 تقديم، وتنفيذ، واإلشراف على:

 .تعليم األخالقيات المهنية والبرامج التدريبية 
 .األخالقيات وسياسات اإلبالغ عن المخالفات 
  .السياسات واإلجراءات التي تم تصميمها لمنع عدم االمتثال للقوانين واللوائح 

 
 التهديدات تحديد

200 .6 
 1تطبيق 

قد تظهر التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية من خالل مجموعة كبيرة من العوامل 
. وفيما يلي أمثلة على الحقائق 3تطبيق  6. 120والظروف. وتم وصف فئات التهديدات في الفقرة 

مهني محاسب الوالظروف بداخل كل فئة من تلك الفئات والتي قد تؤدي إلى ظهور تهديدات لل
 أثناء قيامه باألنشطة المهنية:

 تهديدات المصلحة الشخصية (أ)
  امتالك المحاسب المهني لحصص مالية أو حصوله على قروض أو كفاالت من

 صاحب العمل.
  مشاركة المحاسب المهني في ترتيبات التعويض التحفيزية المقدمة من قبل صاحب

 العمل.
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  أصول الشركة استخداما شخصيا .يستطيع المحاسب المهني أن يستخدم 

  أن يعرض مورد من موردي المنشأة صاحبة العمل تقديم هدية أو معاملة خاصة
 للمحاسب المهني.

 تهديدات المراجعة الذاتية (ب)

  تحديد المحاسب المهني للمعالجة المحاسبية المالئمة الندماج أعمال بعد إجرائه
 لدراسة الجدوى التي تدعم قرار الشراء.

 التأييد تهديدات (ج)

  أن يكون لدى المحاسب المهني فرصة التالعب في المعلومات الواردة في نشرة
 اكتتاب بغرض الحصول على تمويل تفضيلي.

 تهديدات التآلف (د)

  عندما يكون المحاسب المهني هو المسؤول عن إعداد التقارير المالية لصاحب
 لعائلة المقربين هوالعمل في حين أن فرد من ذوي القرابة المباشرة أو من أفراد ا

 المسؤول عن صنع القرارات التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

  ن الذين يؤثرو  األشخاصعندما يكون للمحاسب المهني ارتباطات طويلة األجل مع
 على قرارات العمل.

 تهديدات المضايقة (ه)

  و تهديدا  بالفصل أعندما يواجه المحاسب المهني أو أحد أفراد عائلته المقربين
 االستبدال نتيجة الختالف حول:

o .تطبيق مبدأ محاسبي 

o .الطريقة التي سيتم بها اإلبالغ عن المعلومات المالية 

  محاولة أحد األشخاص أن يؤثر على عملية صنع المحاسب المهني للقرار، على
 سبيل المثال، فيما يتعلق بمنح العقود أو تطبيق مبدأ محاسبي.
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 التهديدات تقييم
200 .7 

 1تطبيق 
، والفقرة 1تطبيق  6. 120قد تؤثر الظروف، والسياسات واإلجراءات التي تم وصفها في الفقرتين 

على تقييم ما إذا كان التهديد الذي يمس االلتزام بالمبادئ األساسية هو في  2تطبيق  8. 120
 المستوى المقبول.

 
200 .7 

 2تطبيق 
 

 يتأثر تقييم المحاسب المهني لمستوى التهديد بطبيعة ونطاق األنشطة المهنية. 

200 .7 
 3تطبيق 

قد يتأثر تقييم المحاسب المهني لمستوى التهديد ببيئة العمل بداخل المنظمة صاحبة العمل وببيئتها 
 التشغيلية. على سبيل المثال:

 ي.ع أن يتصرف الموظفون بأسلوب أخالقوجود قيادة تؤكد على أهمية السلوك األخالقي وتتوق 

  سياسات وإجراءات لتمكين الموظفين وتشجيعهم على التواصل بشأن القضايا األخالقية التي
 العقاب االنتقامي.تشغلهم مع المستويات العليا من اإلدارة دون خوف من 

  القوية.أنظمة اإلشراف المؤسسي أو هياكل اإلشراف األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية 

 .إجراءات التوظيف التي تؤكد على أهمية توظيف األشخاص ذوي الكفاءة العالية 

 سات واإلجراءات في الوقت المناسب، بما في ذلك أية تغيرات تطرأ عليها، اتوصيل السي
 لجميع الموظفين، وتوفير التعليم والتدريب المالئم على تلك السياسات واإلجراءات.

  .السياسات المتعلقة باألخالقيات وقواعد السلوك 
 

200 .7 
 4تطبيق 

قد يدرس المحاسبون المهنيون الحصول على مشورة قانونية عند اعتقادهم بقيام آخرين بسلوكيات 
 ، بداخل المنظمة صاحبة العمل. هاأو أفعال غير أخالقية، أو عند اعتقادهم باستمرار حدوث

 
 التهديدات معالجة

200. 8 
 1تطبيق 

تهديدات معينة قد تنشأ خالل أداء األنشطة المهنية وتشمل  270إلى  210تصف األقسام من 
 أمثلة على اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه التهديدات. 

 
200 .8 

 2تطبيق 
القصوى، إذا كانت من غير الممكن القضاء على الظروف التي تخلق التهديدات وال في الحاالت 

لمالئم فيكون من ا، توجد ضمانات أو قدرة على تطبيقها لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول
 لمحاسب المهني االستقالة من المؤسسة التي يعمل بها.ل
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 الحوكمة عن المسؤولين مع التواصل
200 .9 

 متطلبات
عند التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة وفقا  لقواعد السلوك، يحدد المحاسب المهني 
الشخص/األشخاص المالئمين بداخل هيكل حوكمة المنظمة صاحبة العمل الذين سيتم التواصل 
معهم. فإذا تواصل المحاسب مع مجموعة فرعية من بين مجموعات المسؤولين عن الحوكمة، 

تم إخطارهم ي حتىواصل مع جميع المسؤولين عن الحوكمة سيكون ضروريا  فإنه يقرر إذا كان الت
 جميعا  بالقدر الكافي. 

 
200 .9 

 1تطبيق 
عند تحديده لألشخاص الذين سيتم التواصل معهم، قد يأخذ المحاسب المهني ما يلي بعين 

 االعتبار:
 طبيعة وأهمية الظروف؛ و (أ)
 المسألة التي سيتم التواصل بشأنها. (ب)

 
200. 9 

 2تطبيق 
وعات الفرعية من مجموعات المسؤولين عن الحوكمة لجنة التدقيق أو متشمل األمثلة على المج

 شخص من بين األعضاء المسؤولين عن الحوكمة.
 

200 .10 
 متطلبات

إذا تواصل محاسب مهني مع أشخاص يتحملون مسؤوليات إدارية إضافة إلى مسؤوليات متعلقة 
سيوصل بالحوكمة، يجب أن يكون المحاسب راضيا  عن أن التواصل مع هؤالء األشخاص 

جميع األشخاص الذين لديهم أدوار متعلقة بالحوكمة والذين كان لبالقدر الكافي  المعلومات
 م في حاالت أخرى. المحاسب سيتواصل معه

 
200 .10 

 1تطبيق 
 ،صاحبة العملفي بعض الظروف، يشترك جميع المسؤولين عن الحوكمة في إدارة المنظمة 

على سبيل المثال، منشأة تجارية صغيرة حيث يدير مالك واحد المنظمة وال يوجد في المنشأة من 
لهم أدوار متعلقة بالحوكمة. وفي تلك الحاالت، إذا تم التواصل بشأن بعض المسائل مع 
الشخص/األشخاص الذين لديهم مسؤوليات إدارية، وكان لهؤالء األشخاص أيضا  مسؤوليات 

 وكمة، يكون المحاسب المهني قد وفى بمطلب التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة. متعلقة بالح
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 210 القسم
 المصالح تضارب
 مقدمة

 القسم في الموضح المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لتزاماال المهنيين المحاسبين من يطلب  1. 210
 .التهديدات ومعالجة وتقييم، لتحديد، وذلك 120

 
 االلتزام ىعل تهديدات يخلق أن يمكن كما الموضوعية مبدأب لاللتزام ا  تهديد المصالح تضارب يخلق  2. 210

 عندما: التهديدات هذه تنشأ قد. األخرى  األساسية المبادئب
 اربتتض ممن أكثر أو لطرفين محددة بمسألة مرتبطا   مهنيا   نشاطا   المهني المحاسب يؤدي (أ)

 أو ؛المسألة هذهب المرتبطة مصالحهما
 يؤدي الذي الجهة مصالحو  محددة مسألة يخص فيما مهني محاسب مصالح تتضارب (ب)

 .المسألة هذهب مرتبطا   مهنيا   نشاطا   لصالحها المهني المحاسب
 

 .آخر طرف أو مساهم أو ،مقرض أو ـعميل أو ،بائع أو ،عمل صاحبة منظمة جهة تتضمن قد
 

 على مالمفاهي إطار بتطبيق العالقة ذات التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات القسم هذا يوضح  3. 210
 .المصالح تضارب

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
  عامة نظرة
210 .4 

 متطلبات
 ر. ّعرض الحكم المهني أو التجاري للخطيجب أال يسمح المحاسب المهني لتضارب المصالح بأن يُ 

210 .4 
 1تطبيق 

 األمثلة على الحاالت التي قد ينشأ فيها تضارب المصالح:تتضمن 

  ى والحصول عللمؤسستي توظيف شغل منصب إداري أو رقابي لمؤسستين مختلفتين
معلومات سرية من مؤسسة توظيف واحدة بحيث يمكن استخدامها من قبل المحاسب المهني 

 لصالح مؤسسة التوظيف األخرى أو ضدها.

  لمحاسب ا، حيث يوظف كل الشريكين طرفين في شراكةكل من التنفيذ نشاط مهني لصالح
 مساعدتهما في حل شراكتهما.ل

  التي توظف المحاسب والتي تسعى من إدارة المنشأة معينين إعداد معلومات مالية ألعضاء
 شراء جميع حصص اإلدارة؛إلى 

  عندما يكون بإمكان فرد مباشر من عائلة لمؤسسة التوظيف تحمل مسؤولية اختيار بائع
 من المعاملة.ماليا  المحاسب المهني االنتفاع 
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  شغل منصب رقابي في المنظمة صاحبة العمل التي توافق على استثمارات معينة للشركة
االستثمارات إلى زيادة قيمة محفظة االستثمار للمحاسب أو فرد مباشر هذه ؤدي أحد يحيث 

 من عائلته. 
 

 المصالح في التضارب تحديد
210 .5 

 متطلبات
الظروف التي قد تخلق تضاربا  في المصالح، يتخذ المحاسب المهني إجراءات معقولة لتحديد 

 وبالتالي تهدد االلتزام بمبدأ أو أكثر من المبادئ األساسية. تشمل هذه اإلجراءات تحديد ما يلي:
 طبيعة المصالح والعالقات ذات الصلة بين األطراف المعنية؛ و (أ)
 طبيعة النشاط وتأثيره على األطراف المعنية.  (ب)

 

210 .6 
 متطلبات

الح والعالقات والمصاألنشطة طبيعة للتغيرات بمرور الوقت بالمحاسب المهني يقظَا يجب أن يبقى 
 .نشاط مهنيتضارب في المصالح أثناء أداء خلق ذات الصلة التي قد تؤدي إلى 

 

 المصالح لتضارب نتيجة تظهر التي التهديدات
210 .7 

 1تطبيق 
المباشرة بين النشاط المهني والمسألة التي تتضارب بشأنها بشكل عام، كلما زادت درجة العالقة 

 مصالح الجهات، كلما زادت احتمالية أال يكون التهديد ضمن المستوى المقبول.
 

210 .7 
 2تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي قد تنهي التهديدات التي يخلقها تضارب المصالح هو االنسحاب 
 المرتبطة بالمسألة التي أدت إلى نشوء تضارب المصالح.من عملية صنع القرار 

 

210 .7 
 3تطبيق 

وفيما يلي أمثلة على اإلجراءات التي قد تكون بمثابة إجراءات وقائية لمواجهة التهديدات التي 
 يخلقها تضارب المصالح:

 .إعادة هيكلة أو فصل مسؤوليات وواجبات معينة 
  العمل تحت إشراف مدير تنفيذي أو غير  ،المثالالحصول على إشراف مناسب، على سبيل

 تنفيذي. 
 

 الموافقة على والحصول اإلفصاح
  عام

210 .8 
 1تطبيق 

 من الضروري بشكل عام أن يتم:

اإلفصاح لألطراف المعنية عن طبيعة تضارب المصالح وكيفية معالجة أية تهديدات، بما  (أ)
بداخل المنظمة صاحبة العمل التي تأثرت في ذلك اإلفصاح للمستويات اإلدارية المالئمة 

 بذلك التضارب؛ و

الحصول على موافقة األطراف المعنية ليقوم المحاسب المهني بتنفيذ األنشطة المهنية عند  (ب)
 تطبيق اإلجراءات الوقائية لمعالجة التهديدات.
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210 .8 
 2تطبيق 

قد يتم في بعض الحاالت اإلشارة ضمنا  إلى الموافقة من خالل سلوك الطرف، حيث يمتلك 
المحاسب المهني أدلة كافية ليستنتج بأن األطراف على علم بالظروف المحددة منذ البداية وأنهم 

 قد قبلوا بتضارب المصالح حيث أنهم لم يبدوا أي اعتراض على وجود التضارب. 
 

210 .8 
 3تطبيق 

 ندما ال يتم هذا اإلفصاح أو الموافقة كتابيا ، من المستحسن أن يقوم المحاسب المهني بتوثيق:ع
 طبيعة الظروف التي تؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح؛ (أ)
 اإلجراءات الوقائية المطّبقة لتقليص التهديدات إلى مستوى مقبول حيثما أمكن؛ و (ب)
 الموافقة التي تم الحصول عليها. (ج)

 
 أخرى  اعتبارات

210 .9 
 1تطبيق 

عند معالجة تضارب المصالح، من المستحسن أن يسعى المحاسب المهني للحصول على إرشادات 
أو من جهات أخرى مثل هيئة مهنية أو مجلس قانوني أو  المنظمة صاحبة العملمن داخل 

عمل محاسب مهني آخر. وعند إجراء اإلفصاحات أو مشاركة المعلومات داخل المنظمة صاحبة ال
، يتعين على المحاسب المهني مراعاة المبدأ أخرى والسعي للحصول على إرشادات من أطراف 

 األساسي للسرية. 
 
 

  



 قواعد السلوك

 220القسم          41  

 220 القسم
 وعرضها المعلومات إعداد
 مقدمة

 في ضحالمو  المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لتزاماال المهنيين المحاسبين من يطلب  1. 200
 .التهديدات ومعالجة وتقييم، لتحديد، وذلك 120 القسم

 
 اتتهديد أو مضايقة تهديد أو شخصية، مصلحة تهديد وعرضها المعلومات إعداد عن ينتج قد  2. 220

 ادوالمو  الخاصة المتطلبات القسم هذا يوضح. األساسية المبادئ من أكثر أو بواحد تمس أخرى 
 .الحاالت تلك مثل في المفاهيم إطار بتطبيق العالقة ذات التطبيقية

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
  عامة نظرة

 220 .3  
 1تطبيق 

منظمة صاحبة العمل في إعداد ال داخليشترك المحاسبون المهنيون من جميع المستويات 
 المعلومات وعرضها سواء داخل أو خارج المنظمة. 

 
220 .3  

 2تطبيق 
 وتشمل األطراف المعنية التي يتم إعداد هذه المعلومات عنها أو لتعرض عليها المذكورين أدناه:

  الحوكمة.اإلدارة والمسؤولين عن 
 .المستثمرون والمقرضون والدائنون اآلخرون 
 .الجهات التنظيمية 

قد تساعد هذه المعلومات األطراف المعنية على فهم وتقييم جوانب وضع المنظمة صاحبة العمل 
لمالية المعلومات اعلى المعلومات تشتمل وتساعد على صنع القرارات التي تخص المنظمة. وقد 

 اخلية.راض دغيتم استخدامها في أ التي تتم إتاحتها للجمهور العام أو وغير المالية التي قد 
 األمثلة:وتتضمن 

 ير التشغيل واألداء.ر تقا 
 .التحليالت التي تدعم اتخاذ القرار 
 .الموازنات والتنبؤات 
 .المعلومات التي يتم تقديمها للمدققين الداخليين والخارجيين 
 .تحليل المخاطر 
 غرض العام والخاص.البيانات المالية ذات ال 
 .العوائد الضريبية 
  .التقارير التي يتم إبالغ الجهات الرقابية بشأنها ألغراض االمتثال وألغراض قانونية 

 



 قواعد السلوك

          42  220القسم 

220 .3 
 3تطبيق 

ألغراض خاصة بهذا القسم، يشمل إعداد المعلومات أو عرضها تسجيل المعلومات، واالحتفاظ 
 بها واعتمادها. 

 
220 .4 

 متطلبات
 إعداد المعلومات أو عرضها فإن المحاسب المهني:عند 

 يعد المعلومات أو يعرضها وفقا  إلطار إعداد التقارير المالئم، حيثما أمكن؛ (أ)

أو  لتعاقديةايعد المعلومات أو يعرضها بأسلوب يتجنب التضليل أو التأثير على النتائج  (ب)
 التنظيمية بطريقة غير مالئمة.

 يلي: يمارس التقدير المهني ليحقق ما (ج)

 عرض الحقائق بدقة واكتمال من حيث جميع الجوانب المادية؛ (1)

 ؛ وبوضوح صف الطبيعة الحقيقية للمعامالت أو األنشطة التجاريةو  (2)

 ل المعلومات في الوقت المناسب وبالطريقة المالئمة؛ ويسجتف و يصنت (3)

ذف أي شيء بهدف تقديم معلومات مضللة أو مؤثرة على النتائج التعاقدية أو ح عدم (د)
 التنظيمية بصورة غير مالئمة.

 
220 .4  

 1تطبيق 
ومن األمثلة على التأثير على النتائج التعاقدية أو التنظيمية بصورة غير مالئمة هو استخدام 
تقدير غير واقعي بقصد تجنب انتهاك مطلب تعاقدي مثل التعهد بديون أو مطلب تنظيمي مثل 

 متطلبات رأس المال بالنسبة للمؤسسات المالية. 
 

 هاعرض أو المعلومات إعداد في التقدير استخدام
220 .5 

 متطلبات
قد يتطلب إعداد المعلومات أو عرضها ممارسة التقدير عند القيام باألحكام المهنية. يجب أال 
يمارس المحاسب المهني التقدير بهدف تضليل اآلخرين أو التأثير على النتائج التعاقدية أو 

 التنظيمية بصورة غير مالئمة. 
 

220 .5  
 1تطبيق 

توصل لومن ثم اإخالل باستخدام التقدير يحدث  من خاللها قد الطرق التيوتشمل األمثلة على 
 إلى نتائج غير مالئمة ما يلي:

  تحديد التقديرات، على سبيل المثال، تحديد تقديرات القيمة العادلة وذلك لتحريف عرض الربح
 أو الخسارة.

 ما وفقا  ر مسموح بهاختيار أو تغيير السياسة المحاسبية أو المنهج من بين بديلين أو أكث
إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به، على سبيل المثال، اختيار سياسة لمحاسبة العقود 

 طويلة األجل بهدف تحريف عرض الربح أو الخسارة.

  تحديد توقيت المعامالت، على سبيل المثال، توقيت بيع أصل بقرب نهاية السنة المالية بهدف
 التضليل.
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 لمعامالت، على سبيل المثال، هيكلة المعامالت المالية بهدف تحريف عرض تحديد هيكلة ا
 األصول وااللتزامات أو تصنيف التدفقات النقدية.

  اختيار اإلفصاحات، على سبيل المثال، حذف أو إخفاء المعلومات المتعلقة بالمخاطر المالية
 أو التشغيلية بهدف التضليل.

 
220 .6 

 متطلبات
 يباألنشطة المهنية، خاصة تلك التي ال تتطلب االلتزام بإطار إعداد تقارير مالية ذعند القيام 

 المهني التقدير المهني لتحديد ودراسة ما يلي: بعالقة، يمارس المحاس

 الغرض الذي من أجله يتم استخدام المعلومات؛ و (أ)

 السياق الذي يتم من خالله إتاحة المعلومات؛ و (ب)

 ه المعلومات.هذ إليه الجمهور الذي توجه (ج)
 

220 .6 
 1تطبيق 

 النموذجية، أو الموازنات أو التنبؤات، الشكلية على سبيل المثال، عند إعداد أو عرض التقارير
يمكن إدراج التقديرات المالئمة، والتقريبات واالفتراضات، حسب الضرورة، التي من شأنها أن 

 تمكن أولئك الذين قد يعتمدون على مثل هذه المعلومات في تشكيل أحكامهم الخاصة. 
 

220 .6 
 2تطبيق 

جمهور المستهدف، وسياق وغرض المعلومات قد ينظر المحاسب المهني أيضا  في توضيح ال
 التي سيتم عرضها.

 
 اآلخرين عمل على االعتماد

220 .7 
 متطلبات

، سواء كانوا من داخل أو خارج اآلخرينيمارس المحاسب المهني الذي يعتزم االعتماد على عمل 
للوفاء  وجدت،المنظمة صاحبة العمل، التقدير المهني لتحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها، إن 

 متطلبات. 4. 220بالمسؤوليات الموضحة في الفقرة 
 

220 .7 
 1تطبيق 

وتشمل العوامل التي يتعين أخذها بعين االعتبار عند تحديد إذا كان االعتماد على اآلخرين يتسم 
 بالمعقولية ما يلي:

  األخرى.السمعة والخبرة، والموارد المتاحة، ألولئك األشخاص اآلخرين وتلك المنظمات 
 .ما إذا كان الشخص اآلخر خاضعا  للمعايير المهنية واألخالقية المعمول بها 
 

يمكن الحصول على هذه المعلومات نتيجة ارتباط سابق مع األشخاص أو المنظمات األخرى أو 
 . امن خالل الحصول على مشورة أطراف أخرى بشأنه
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 مضللة تكون  قد التي أو المضللة المعلومات معالجة
220 .8 

 متطلبات
عندما يعرف المحاسب المهني أو عندما يكون لديه مبرر ليعتقد أن المعلومات المرتبطة به 

 حل هذه المسألة.للسعي وراء مضللة، يجب أن يتخذ المحاسب اإلجراءات المالئمة 
 

220 .8 
 1تطبيق 

 وتشمل اإلجراءات المالئمة ما يلي:
 مضللة مع محاسب أعلى و/أو مع  مناقشة المخاوف من أن تكون المعلومات

المستوى/المستويات األعلى من اإلدارة في المنظمة صاحبة العمل أو مع المسؤولين عن 
الحوكمة، ويطلب من هؤالء أن يتخذوا اإلجراءات المالئمة لحل المسألة. وقد تشمل تلك 

 اإلجراءات ما يلي:
o تصحيح المعلومات 
o لومات للمستخدمين المستهدفين، يتم إبالغهمإذا كان قد تم بالفعل اإلفصاح عن المع 

 بالمعلومات الصحيحة.
  الرجوع للسياسات واإلجراءات التي تتبعها المنظمة صاحبة العمل )سياسة األخالقيات أو

اإلبالغ عن المخالفات، على سبيل المثال( فيما يتعلق بكيفية معالجة مثل تلك المسائل 
 داخليا .

 
200 .8 

 2تطبيق 
ة التي يعمل بها لم تتخذ اإلجراءات المالئمة. وإذا استمر مالمحاسب المهني أن المنظقد يقرر 

المحاسب في شعوره بوجود سبب يشير إلى أن المعلومات مضللة، قد تكون اإلجراءات اإلضافية 
 التالية مالئمة شريطة أن يظل المحاسب متنبها  ومراعيا  لمبدأ السرية:

 :التشاور مع 
o ية.جهة تنظيمية معن 
o .المدقق الداخلي أو الخارجي في المنظمة التي يعمل بها 
o .مستشار قانوني 

 :تحديد إذا كانت هناك أية متطلبات للتواصل مع 
o .أطراف أخرى، بما في ذلك مستخدمي المعلومات 
o .سلطات إشرافية وتنظيمية 

 
220 .9 

 متطلبات
أنه لم يتم اتخاذ اإلجراءات إذا تم استنفاد جميع الخيارات المتاحة، وقرر المحاسب المهني 

المالئمة وأن هناك سببا  يدعو لالعتقاد بأن المعلومات ما تزال مضللة، يرفض المحاسب أن 
 يستمر أو يظل مرتبطا  بهذه المعلومات.
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220 .9 
 1تطبيق 

في مثل تلك الظروف، قد يكون من المالئم بالنسبة للمحاسب المهني أن يستقيل من المنظمة 
 يعمل بها.التي 

 التوثيق
220 .10 

 1تطبيق 
 ما يلي: المهنيمن المستحسن أن يوثق المحاسب 

 الحقائق 

 .المبادئ المحاسبية أو المعايير المهنية األخرى ذات العالقة التي تم استخدامها 

 .عمليات التواصل واألطراف الذين تمت معهم مناقشة المسائل 

  االعتبار.مسارات العمل التي تم أخذها بعين 

 المسألة/المسائل.  أن يعالجالمحاسب  التي حاول بهاكيفية ال 

 أخرى  عتباراتإ
220 .11 

 1تطبيق 
عندما تنشأ التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية المرتبطة بإعداد أو عرض المعلومات 
عن حصة مالية، بما في ذلك التعويضات والحوافز المرتبطة بإعداد التقارير المالية واتخاذ القرار، 

 . 240يتم تطبيق المتطلبات والمواد التطبيقية الواردة في القسم 
 

220 .11 
 2تطبيق 

عند وجود احتمال أن تحتوي المعلومات المضللة على عدم امتثال للقوانين واللوائح، يتم تطبيق 
 . 260المتطلبات والمواد التطبيقية الواردة في القسم 

 
220 .11 

 3تطبيق 
عندما تنشأ التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية المرتبطة بإعداد أو عرض المعلومات 

 . 270ضغوطات، يتم تطبيق المتطلبات والمواد التطبيقية الواردة في القسم  عن
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 230 القسم
 ةــــكافي رةــــــــــخب قــــــوف لـــــالعم
 ةـــــمقدم
 القسم في حالموض المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لتزاماال المهنيين المحاسبين من يطلب  1. 230

 .التهديدات ومعالجة وتقييم، لتحديد، وذلك 120
 

 الكفاءة أبمبد لتزاماال يمس الذي الشخصية المصلحة تهديد خلق إلى كافية خبرة دون  العمل يؤدي  2. 230
 بتطبيق عالقةال ذات التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات القسم هذا يوضح. الالزمة والعناية المهنية

 .الحاالت تلك مثل في المفاهيم إطار
 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
  عامة نظرة

 230 .3 
 متطلبات

يجب أال يضلل المحاسب المهني المنظمة صاحبة العمل عن قصد فيما يخص مستوى الخبرات 
 والمعارف المقتناة.

 
230 .3 

 1تطبيق 
يتطلب المبدأ األساسي للكفاءة المهنية والعناية الالزمة بأن يقوم المحاسب المهني فقط بالمهام 

 تدريب أو خبرة محددة كافية.يحصل على، ب ، أو يمكن أنالرئيسية التي يتمتع فيها
 

230 .3 
 2تطبيق 

قد يظهر تهديد المصلحة الشخصية الذي يمس االلتزام بمبدأ الكفاءة المهنية والعناية الالزمة 
 في الحاالت التالية:

 .إذا لم يكن لدى المحاسب المهني الوقت الكافي ألداء أو إكمال المهام ذات العالقة 
  المحاسب المهني معلومات غير كافية وغير مكتملة، أو عليها قيود، أو غير إذا كان لدى

 ذلك والتي يعتمد عليها في أداء المهام.
 .إذا لم يكن لدى المحاسب المهني الخبرة الكافية، والتدريب و/أو التعليم 
 .إذا لم يحصل المحاسب المهني على موارد كافية ألداء المهام 

 
230 .3 

 3تطبيق 
 لعوامل ذات العالقة بتقييم مستوى هذه التهديدات:وتشمل ا

 .مدى عمل المحاسب المهني مع اآلخرين 
 .األقدمية النسبية للمحاسب في العمل 
 .مستوى اإلشراف والمراجعة المطبق على العمل 

 
230 .3 

 4تطبيق 
 صية:الشخومن األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة 

 .الحصول على المساعدة أو التدريب من شخص يمتلك الخبرة الكافية 
  .التأكيد على وجود قدر كاٍف من الوقت ألداء المهام ذات العالقة 

 



 قواعد السلوك

 240القسم          47  

230 .4 
 متطلبات

إذا لم يكن من الممكن معالجة التهديد الذي يمس مبدأ الكفاءة المهنية والعناية الالزمة، يقرر 
كان سيرفض إجراء المهام ذات العالقة. وإذا قرر المحاسب أن الرفض المحاسب المهني إذا 

 مالئم، فإنه يوصل أسباب هذا الرفض.
 

 أخرى  اعتبارات
230 .5 

 1تطبيق 
عندما يتم الضغط على المحاسب  270تطبق المتطلبات والمواد التطبيقية الواردة في القسم 

 المهني ليعمل بأسلوب قد يؤدي إلى انتهاك مبدأ الكفاءة المهنية والعناية الالزمة. 
 

  



 قواعد السلوك

          48  240القسم 

 240 القسم
 القرار نعوص المالية التقارير بإعداد المرتبطة والحوافز والتعويضات ،المالية الفوائد
 مقدمة

 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لتزاماال المهنيين المحاسبين من يطلب  1. 240
 .التهديدات ومعالجة وتقييم، لتحديد، وذلك 120

 
 العائلة رادألف تعود مالية بحصص علم على يكونوا قد أو مالية، حصص ن و المهني ن و المحاسب يمتلك قد  2. 240

 مسي الذي الشخصية المصلحة تهديد ظهور إلى يؤدي قد الذي األمر وهو المقّربين، أو المباشرين
 العالقة ذات التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات القسم هذا يوضح. السرية أو الموضوعية بمبدأ لتزاماال

 .الحاالت تلك مثل في المفاهيم إطار بتطبيق
 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 عامة نظرة

240 .3 
 متطلبات

يجب أال يتالعب المحاسب المهني بالمعلومات أو يستخدم معلومات سرية لتحقيق مكاسب شخصية 
 أو تحقيق مكاسب مالية لآلخرين.

 
240 .3 

 1تطبيق 
قد يمتلك المحاسبين المهنيين حصص مالية، أو قد يكونوا على علم بحصص مالية تعود ألفراد 
العائلة المباشرين أو المقّربين، والتي قد تؤدي في بعض الحاالت إلى فرض تهديدات على االلتزام 

فز ابالمبادئ األساسية. وتشمل الفوائد المالية الحصص الناتجة عن ترتيبات التعويضات أو الحو 
 المرتبطة بإعداد التقارير المالية وصنع القرار. 

 
230 .3 

 2تطبيق 
وتشمل األمثلة على الظروف التي قد تخلق تهديد مصلحة شخصية الحاالت التي يكون للمحاسب 

 المهني أو أحد أفراد عائلته المباشرين أو المقربين ما يلي:

  بالتسعير وذلك بهدف تحقيق مكاسبحافز وفرصة للتالعب بالمعلومات الحساسة الخاصة 
 مالية.

  يملك حصة مالية مباشرة أو غير مباشرة في المنظمة صاحبة العمل، ويمكن أن تتأثر قيمة
 تلك الحصة المالية مباشرة بالقرارات التي يتخذها المحاسب.

  رات امؤهل للحصول على مكافأة مرتبطة بالربح ويمكن أن تتأثر قيمة تلك المكافأة مباشرة بالقر
 التي يتخذها المحاسب.

  يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر بحقوق أسهم مكافأة مؤجلة أو خيارات أسهم في المنظمة
 صاحبة العمل، والتي قد تتأثر قيمتها بالقرارات التي يتخذها المحاسب.
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  يشارك في ترتيبات التعويض التي توفر حوافز لتحقيق أهداف األداء أو دعم الجهود لزيادة
قيمة أسهم المنظمة صاحبة العمل. على سبيل المثال من خالل المشاركة في خطط الحوافز 

 طويلة األجل المقرونة بتلبية بعض شروط األداء. 
 

240 .3 
 3تطبيق 

 مستوى ذلك التهديد ما يلي:تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم 
  أهمية الفوائد المالية. يعتمد ما يمكن اعتبار أنه حصة مالية على الظروف الشخصية وأهمية

 الحصة المالية بالنسبة للشخص.
  ءات الخاصة بلجنة مستقلة عن اإلدارة التي تمكنها من تحديد مستوى أو االسياسات واإلجر

 شكل مكافآت اإلدارة العليا.
   سات داخلية، اإلفصاحات للمسؤولين عن الحوكمة عن:األية سيوفقا 

o .جميع الحصص الهامة 
o .أية خطط لممارسة االستحقاقات أو التجارة في أية أسهم ذات عالقة 

  إجراءات التدقيق الداخلية والخارجية الخاصة بمعالجة األمور التي تؤدي إلى ظهور الفوائد
 المالية. 

 
240 .3 

 4تطبيق 
قد تقترن التهديدات التي تنشأ عن ترتيبات التعويضات أو الحوافز بالضغوطات الصريحة أو 

 الضغط النتهاك المبادئ األساسية.، 270الضمنية من الرؤساء أو الزمالء. انظر القسم 
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 250 القسم
 والضيافة الهدايا ذلك في بما المغريات،

 مقدمة
 القسم في الموضح المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لتزاماال المهنيين المحاسبين من يطلب  1. 250

 .التهديدات ومعالجة وتقييم، لتحديد، وذلك 120
 

 هديداتالت وهي مضايقة أو تآلف، أو شخصية، مصلحة تهديدات المغريات قبول أو تقديم يخلق قد  2. 250
 .لمهنيا والسلوك والموضوعية، النزاهة، مبادئ خاص وبشكل األساسية، المبادئب لتزاماال تمس التي

 
 المغريات قديمت يخص فيما المفاهيم بإطار العالقة ذات التطبيقية والمواد المتطلبات القسم هذا يوضح  3. 250

 القسم هذا طلبويت. واللوائح للقوانين امتثال عدم تشكل ال التي المهنية باألنشطة القيام عند وقبولها
 .قبولها وأ المغريات تقديم عند العالقة ذات واللوائح للقوانين يمتثل أن المهني المحاسب من أيضا  

 
 ةـــــالتطبيقي وادــــوالم اتـــــــالمتطلب

 ةـــــــــــــعام رةـــــــــنظ
250 .4 

 1تطبيق 
المغريات هي األشياء، أو المواقف، أو األفعال التي تستخدم كوسيلة للتأثير على سلوك األفراد 

. وقد تتنوع األشخاصاآلخرين، ولكن ليس بالضرورة بقصد التأثير غير المالئم على سلوك هؤالء 
المغريات بداية من الضيافة البسيطة بين الزمالء إلى األفعال التي ينتج عنها عدم امتثال للقوانين 

 واللوائح. وقد تأخذ المغريات عدة أشكال مختلفة، على سبيل المثال:
 .الهدايا 
 .الضيافة 
 .الترفيه 
 .السعي للحصول على الصداقة والوالء 
 الخيرية. التبرعات السياسية أو 
 .التوظيف أو الفرص التجارية األخرى 
 .المعاملة التفضيلية، والحقوق والمزايا 

 
 واللوائح القوانين بموجب الممنوعة المغريات

250 .5 
 متطلبات

في كثير من دوائر االختصاص توجد قوانين ولوائح، مثل القوانين واللوائح المتعلقة بالرشوة والفساد، 
المغريات أو قبولها في حاالت معينة. ويجب أن يفهم المحاسب المهني القوانين التي تمنع عرض 

 واللوائح ذات الصلة ويمتثل لها عند مواجهته لتلك الحاالت.
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 واللوائح القوانين بموجب الممنوعة غير المغريات
260 .6 

 1تطبيق 
لتزام واللوائح تهديدات تمس االقد يخلق قبول أو عرض المغريات غير الممنوعة بموجب القوانين 

 بالمبادئ األساسية.
 

  السلوك على مالئم غير بشكل التأثير بقصد المغريات عرض
250 .7 

 متطلبات
ال يعرض المحاسب المهني، أو يشجع اآلخرين على عرض، أية مغريات والتي يكون الهدف 
منها، أو التي يرى المحاسب المهني أن طرف آخر مطلع ومعقول سيعتبر أنها تمت، بهدف 

 التأثير السلبي على سلوك المتلقي أو سلوك شخص آخر. 
 

250 .8 
 متطلبات

ال يقبل المحاسب المهني، أو يشجع اآلخرين على عرض، أية مغريات والتي يكون الهدف منها، 
أو التي يرى المحاسب المهني أن طرف آخر مطلع ومعقول سيعتبر أنها تمت، بهدف التأثير 

 السلبي على سلوك المتلقي أو سلوك شخص آخر. 
 

250 .9 
 1تطبيق 

لوك األشخاص إذا تسببت في تصرف الشخص بأسلوب يعتبر أن المغريات تؤثر سلبا  على س
إلى المتلقي أو إلى شخص آخر له نفس العالقة  يءغير أخالقي. يمكن توجيه هذا التأثير الس

بالمتلقي. وتعد المبادئ األساسية إطارا  مالئما  يمكن أن يرجع إليه المحاسبون المهنيون عند 
المحاسب، وعند الضرورة بالمثل، األشخاص تحديدهم لما يشكل سلوكا  غير أخالقي من جهة 

 اآلخرين. 
 

250 .9 
 2تطبيق 

ينشأ انتهاك مبدأ النزاهة األساسي عندما يعرض المحاسب المهني أو يقبل، أو يشجع اآلخرين 
على عرض أو قبول، مغريات عندما يكون الهدف هو التأثير بشكل غير مالئم على سلوك 

 المتلقي أو شخص آخر.
 

250 .9 
 3تطبيق 

وتنبغي ممارسة التقدير المهني لتحديد إذا كانت هناك نية حقيقية أو متصورة للتأثير بشكل غير 
 مالئم على السلوك. وفيما يلي بعض العوامل الهامة التي يمكن أخذها بعين االعتبار:

 .طبيعة، وتكرار، وقيمة المغريات وأثرها التراكمي 
  تصرف أو قرار قد يتأثر بها.وقت عرض المغريات فيما يتعلق بأي 
  ما إذا كانت المغريات من ضمن العرف أو الممارسات الثقافية، على سبيل المثال، عرض

 هدية بمناسبة األعياد الدينية أو حفالت الزفاف.
  إذا كانت المغريات تمثل جزءا  مساعدا  بالنسبة للنشاط المهني، على سبيل المثال، عرض أو

 في اجتماع عمل.قبول دعوة على الغداء 
  إذا ما كان عرض المغريات قاصرا  على متلقي واحد أو على مجموعة من المتلقين. وقد

 ن.ين اآلخر يتكون المجموعة األكثر اتساعا  داخلية أو خارجية، مثل العمالء أو المورد
 .أدوار أو مناصب األشخاص الذين يعرضون أو تعرض عليهم المغريات 
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 ي على علم، أو كان لديه سبب يدعوه العتقاد، أن قبول المغريات إذا ما كان المحاسب المهن
 سيؤدي إلى انتهاك سياسات وإجراءات صاحب العمل المقابل.

 .درجة الشفافية التي يتم من خاللها عرض المغريات 
 .إذا ما كان قد تم طلب المغريات من قبل المتلقي 
  مقدم العرض.السمعة السابقة المعروفة أو السلوك المعروف عن الطرف 

 

 إضافية إجراءات تخاذال الحاجة في النظر
250 .10 

 1تطبيق 
وجود قصد حقيقي أو مع أحد المغريات  ه قد تم عرضإذا نما إلى علم المحاسب المهني أن

متصور للتأثير بشكل غير مالئم على السلوك، قد تكون هناك إمكانية الستمرار ظهور التهديدات 
 7. 250بالمبادئ األساسية حتى مع تلبية المتطلبات الواردة في الفقرتين التي تمس االلتزام 

 متطلبات. 8. 250متطلبات، و
 

250 .10 
 2تطبيق 

وفيما يلي أمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبار أنها من بين اإلجراءات الوقائية لمعالجة 
 التهديدات:

  لتي اعن الحوكمة لدى المنظمة تلك المسئولة إبالغ المستويات العليا في اإلدارة مباشرة أو
 العروض؛توظف المحاسب المهني أو مقدم العرض فيما يتعلق ب

 .تعديل أو إلغاء عالقة العمل مع مقدم العرض 
 

 السلوك على سلبي بشكل التأثير بقصد تكون  ال التي المغريات
250 .11 

 1تطبيق 
 إطار المفاهيم عندما يخلص المحاسب المهنيتطبق المتطلبات والمواد التطبيقية الموضحة في 

إلى عدم وجود نية حقيقية أو متصورة للتأثير بشكل غير مالئم على سلوك المتلقي أو على سلوك 
 شخص آخر.

 
250 .11 

 2تطبيق 
إذا كانت هذه المغريات طفيفة وال يترتب عليها أية تبعات، فإن أية تهديدات تظهر جرائها ستكون 

 قبول.في المستوى الم
 

 

  



 قواعد السلوك

 250القسم          53  

 

250 .11 
 3تطبيق 

وفيما يلي بعض األمثلة على الظروف التي قد يؤدي فيها عرض أو قبول المغريات إلى ظهور 
تهديدات حتى وإن خلص المحاسب المهني إلى عدم وجود نية حقيقية أو متصورة للتأثير بشكل 

 سلبي على السلوك:
 تهديدات المصلحة الشخصية 

o  ُيعمل بدوام جزئي لدى بائع.عرض على محاسب مهني أن ي 
 تهديدات التآلف 

o  يصطحب المحاسب المهني أحد الموردين أو الباعة لحضور أحداث رياضية بشكل
 منتظم.

 تهديدات المضايقة 
o  قبول المحاسب المهني لضيافة، والتي يمكن تصور أن طبيعتها غير مالئمة في حال

 للجميع. عنها تم اإلفصاح
 

250 .11 
 4تطبيق 

تشمل العوامل ذات الصلة بتقييم مستوى هذه التهديدات التي ظهرت نتيجة عرض أو قبول تلك 
 الخاصة بتحديد القصد.  3تطبيق  9. 250المغريات نفس العوامل الموضحة في الفقرة 

 
250 .11 

 5تطبيق 
رض عوفيما يلي بعض األمثلة على اإلجراءات التي قد تقضي على التهديدات التي تظهر جراء 

 أو قبول تلك المغريات:

 عدم عرض المغريات. رفض أو 

  نقل مسؤولية أي قرار متعلق بالعمل مع الطرف المقابل إلى شخص آخر يعتقد المحاسب
 المهني أنه، أو من المتصور أنه، لن يتأثر بشكل غير مالئم عند صنع القرار.

 
250 .11 

 6تطبيق 
يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة التهديدات  وفيما يلي بعض األمثلة على اإلجراءات التي

 التي تظهر جّراء عرض أو قبول تلك المغريات:

  التزام الشفافية مع اإلدارة العليا أو المسؤولين عن الحوكمة في المنظمة التي يعمل بها
 المحاسب المهني أو في منظمة الطرف المقابل بشأن عرض أو قبول المغريات.

  في سجل تحتفظ به المنظمة التي يعمل بها المحاسب أو منظمة الطرف تسجيل المغريات
 المقابل.

  اسناد مهمة مراجعة أي عمل يقوم به المحاسب وأية قرارات يتخذها فيما يتعلق بالمنظمة
أو الشخص الذي تلقى المحاسب منه عرض المغريات إلى مراجع مالئم ال يكون مشتركا  

 في النشاط المهني.

  بالمغريات للمؤسسات الخيرية بعد الحصول عليها واإلفصاح بشكل مالئم عن هذا التبرع
 التبرع، على سبيل المثال، إلى المسؤولين عن الحوكمة أو األشخاص الذين قدموا العرض.



 قواعد السلوك

          54  250القسم 

 .سداد تكلفة المغريات التي تم الحصول عليها، مثل الضيافة 

  . بأقصى سرعة، إعادة المغريات، مثل الهدايا، بعد قبولها سابقا 
 

 المباشرين أو المقربين العائلة أفراد
250 .
12 

 متطلبات

يظل المحاسب المهني متنبها  للتهديدات المحتملة التي قد تمس التزامه بالمبادئ األساسية والتي 
 تظهر جراء عرض المغريات:

نية طرف مقابل له عالقة مه علىمن قبل أحد أفرد عائلة المحاسب المقربين أو المباشرين  (أ)
 بالمحاسب؛ أو

أحد أفرد عائلة المحاسب المقربين أو المباشرين من قبل طرف مقابل له عالقة مهنية  على (ب)
 بالمحاسب؛ 

 
250 .13 

 متطلبات
إذا نما إلى علم المحاسب المهني أن أحد أفراد عائلته المباشرين أو المقربين قد عرض أحد 
المغريات وخلص المحاسب إلى أن القصد من وراء ذلك هو التأثير بشكل غير مالئم على سلوك 
المحاسب أو على سلوك الطرف المقابل، أو رأى أن طرف آخر عاقل ومطلع من المحتمل أن 

د هذا القصد، يجب أن يوجه المحاسب المهني نصيحة إلى عضو عائلته المقرب يخلص إلى وجو 
 أو المباشر بعدم عرض أو قبول تلك المغريات. 

 
250 .13 

 1تطبيق 
هي عوامل ذات صلة بتحديد ما إذا كان هناك  3تطبيق  9. 250العوامل الموضحة في الفقرة 

سلوك المحاسب المهني أو الطرف قصد حقيقي أو متصور للتأثير بشكل غير مالئم على 
 المقابل. ومن العوامل األخرى ذات العالقة هي طبيعة أو قرب العالقة بين:

 المحاسب وعضو العائلة المقرب أو المباشر؛ (أ)
 عضو العائلة المقرب أو المباشر والطرف المقابل، و (ب)
 المحاسب والطرف المقابل. (ج)
 

ة، لزوج يف الطبيعيظسياق عملية التو  على سبيل المثال، قد يشير عرض توظيف، مقدم خارج
المحاسب من قبل طرف مقابل يكون المحاسب في خضم مفاوضات معه حول عقد معين، إلى 

 ذلك القصد.
 

250 .13 
 2تطبيق 

هي أيضا  ذات صلة بمعالجة التهديدات  2تطبيق  10. 250والمادة التطبيقية الواردة في الفقرة 
قصد حقيقي أو متصور للتأثير بشكل غير مالئم على سلوك التي قد تظهر عندما يكون هناك 

المحاسب المهني أو الطرف المقابل حتى وإن اتبع فرد العائلة المقرب أو المباشر النصيحة التي 
 متطلبات. 13. 250تم إسداؤها وفقا  لفقرة 
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 المفاهيم إطار تطبيق
250 .14 

 1تطبيق 
أنه قد تم تقديم أحد المغريات في ظل الظروف التي تم إذا نما إلى علم المحاسب المهني إلى 

متطلبات، فقد تظهر التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية  12. 250تناولها في الفقرة 
 في الحاالت التالية:

عندما يعرض فرد العائلة المقرب أو المباشر أو يقبل أحد المغريات في مخالفة للنصيحة  (أ)
 متطلبات؛ أو 13. 250حاسب المهني وفقا  للفقرة مالتي أسداها ال

يدعوه لالعتقاد بوجود قصد حقيقي أو متصور للتأثير  ا  عندما ال يكون لدى المحاسب سبب (ب)
 بشكل غير مالئم على سلوك المحاسب أو الطرف المقابل. 

 
250 .14 

 2تطبيق 
هي مواد ذات  6تطبيق  11. 250إلى  1تطبيق  11. 250 من المواد التطبيقية في الفقرات

صلة بأغراض تحديد التهديدات وتقييمها ومعالجتها. وتشمل العوامل ذات الصلة بتقييم مستوى 
 13. 250في الفقرة  وهو ما تم توضيحه ،التهديدات في هذه الظروف طبيعة وقرب العالقة

 . 1تطبيق 
  

 أخرى  عتباراتإ
250 .15 

 1تطبيق 
د يتعلق بالفوائالذي إذا عرضت المنظمة صاحبة العمل على المحاسب المهني أحد المغريات 

المالية، أو التعويضات والحوافز المرتبطة باألداء، يتم تطبيق المتطلبات والمواد التطبيقية الواردة 
 . 240في القسم 

 
250 .15 

 2تطبيق 
إذا واجه المحاسب المهني أو أصبح على دراية بمغريات سينتج عنها عدم امتثال أو اشتباه في 
عدم امتثال للقوانين واللوائح من قبل األشخاص الذين يعملون تحت توجيه المنظمة التي يعمل 

 . 260بها المحاسب، يتم تطبيق المتطلبات والمواد التطبيقية الواردة في القسم 
 

250 .15 
 3بيق تط

إذا واجه المحاسب المهني ضغوطات لعرض أو قبول مغريات قد تؤدي إلى خلق تهديدات تمس 
 .270قسم ة في الاردااللتزام بالمبادئ األساسية، يتم تطبيق المتطلبات والمواد التطبيقية الو 
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 260 القسم
 واللوائح للقوانين االمتثال لعدم االستجابة

 مقدمة
 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لتزاماال المهنيين المحاسبين من يطلب  1. 260

 .التهديدات ومعالجة وتقييم، لتحديد، وذلك 120
 

 والسلوك يةاألساس بالمبادئ لتزاماال يمسان اللذان المضايقة تهديد أو الشخصية المصلحة تهديد يظهر  2. 260
 للقوانين الاالمتث عدم في االشتباه أو االمتثال بعدم دراية على المهني المحاسب يصبح عندما األخالقي

 .واللوائح
 

 متثالاال عدم في االشتباه أو االمتثال بعدم دراية على يكون  أن أو المهني المحاسب يواجه أن يمكن  3. 260
 للمساراتو  المسألة تداعيات تقييم عند المحاسبين القسم هذا ويرشد. المهنية األنشطة تنفيذ بسياق

 :باستخدام االمتثال عدم في االشتباه أو االمتثال لعدم االستجابة عند لألفعال المحتملة
 اإلفصاحاتو  المبالغ تحديد على مباشر أثر لها أن عام بشكل المعروف من التي واللوائح القوانين (أ)

 و العمل؛ صاحبة للمنظمة المالية البيانات في الواردة المادية
 لماديةا واإلفصاحات المبالغ تحديد على مباشر أثر لها ليس التي األخرى  واللوائح القوانين (ب)

 ساسيا  أ لها االمتثال يكون  قد التي ولكن العمل، صاحبة للمنظمة المالية البيانات في الواردة
 باتالعقو  لتجنب أو العمل، صاحبة المنظمة في األعمال ألداء التشغيلية للجوانب بالنسبة

 .الجوهرية
 

 واللوائح للقوانين االمتثال بعدم يتعلق فيما المهني المحاسب أهداف
 وعند. العامة المصلحة لتحقيق العمل مسؤولية قبول هي المحاسبة لمهنة المميزة العالمات من  4. 260

 هي: المهني المحاسب أهداف تكون  االمتثال، عدم في االشتباه أو االمتثال عدمل االستجابة
 المهني؛ والسلوك النزاهة لمبادئ االمتثال (أ)
 إلى: للسعي األمر لزم إذا العميل لدى الحوكمة عن المسؤولين أو اإلدارة، تنبيه (ب)

 االمتثال دمبع االشتباه أو االمتثال عدم عواقب تخفيف أو تصويب أو تصحيح من تمكينهم (1)
 أو تحديده؛ تم الذي

 و بعد؛ يحدث لم حال في االمتثال عدم في الوقوع منع (2)
 .مالئما   ذلك كان إذا العام الصالح يخدم بما إضافية إجراءات اتخاذ (ج)
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 التطبيقية والمواد المتطلبات
  عامة نظرة

260 .5 
 1تطبيق 

يشمل عدم االمتثال للقوانين واألنظمة )"عدم االمتثال"( أعمال الحذف أو العموالت، سواء بقصد 
 :المعمول بها والتي تلتزم بها األطراف التالية اللوائحأو غير قصد، والتي تخالف القوانين أو 

 المنظمات التي يعمل بها المحاسبون المهنيون؛ (أ)
 المسؤولون عن الحوكمة في المنظمة صاحبة العمل؛ (ب)
 إدارة المنظمة صاحبة العمل؛ أو (ج)
 أفراد آخرون يعملون لصالح أو تحت توجيه المنظمة صاحبة العمل. (د)

 
260 .5 

 2تطبيق 
 وتشمل األمثلة على القوانين واللوائح التي يعالجها هذا القسم القوانين واللوائح التي تتعامل مع:

  ،والفساد، والرشوة.االحتيال 
 .غسيل األموال، وتمويل اإلرهاب وعوائد الجريمة 
 .أسواق األوراق المالية والمتاجرة بها 
 .الخدمات المصرفية والمنتجات والخدمات المالية األخرى 
 .حماية البيانات 
 .التزامات ودفعات الضريبة والتقاعد 
 .حماية البيئة 
 .الصحة والسالمة العامة 

 
260 .5 

 3تطبيق 
المنظمة صاحبة يمكن أن يؤدي عدم االمتثال إلى الغرامات أو المقاضاة أو عواقب أخرى على 

المالية. وعلى نحو مهم، يمكن أن يكون  ايمكن أن يكون لها تأثير مادي على بياناتهالعمل، 
لعدم االمتثال دالالت أكبر على الصالح العام من حيث الضرر الكبير المحتمل على المستثمرين 
أو الدائنين أو الموظفين أو الجمهور العام. ولغايات هذا القسم، فإن الفعل الذي يؤدي إلى ضرر 

ة على أي من هذه األطراف فيما يتعلق كبير هو الفعل الذي يؤدي إلى عواقب سلبية خطير 
باألمور المالية أو غير المالية. وتشمل األمثلة اإلعداد لعمية احتيال تؤدي إلى خسائر مالية 
 مادية للمستثمرين وخرق للقوانين واللوائح البيئية تهدد صحة وسالمة الموظفين أو الجمهور العام.
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260 .6 
 متطلبات

في بعض دوائر االختصاص، هناك أحكام تشريعية أو تنظيمية تحكم الكيفية التي على المحاسبين 
المهنيين اتباعها لمعالجة عدم االمتثال أو االشتباه في عدم االمتثال. قد تختلف تلك األحكام 

ألبعد من، األحكام الواردة في هذا القسم. وعند مواجهة عدم التشريعية والتنظيمية عن، أو تذهب 
االمتثال أو االشتباه في عدم االمتثال، يجب أن يفهم المحاسب تلك األحكام التشريعية أو 

 التنظيمية ويمتثل لها، وتشمل:
 أية متطلبات إلبالغ سلطة معنية بالمسألة؛ و (أ)
 أي حظر على تنبيه الطرف المعني.  (ب)

 
260 .6 

 1 تطبيق
 

 قد تحظر تشريعات غسيل األموال، على سبيل المثال، تنبيه الطرف المعني. 

260 .7 
 1تطبيق 

 

يطبق هذا القسم بغض النظر عن طبيعة المنظمة صاحبة العمل، سواء  كانت منشأة مصلحة 
 عامة أم غير ذلك.

260 .7 
 2تطبيق 

ا غير مؤثرة أو يكون على مسائل من الواضح أنه ال يطلب من المحاسب المهني الذي يواجه
أن يلتزم بهذا القسم. ويتم الحكم على كون المسألة مؤثرة من عدمه من خالل بتلك المسائل علم 

طبيعتها وأثرها، سواء كان ماليا  أو غير ذلك، على المنظمة صاحبة العمل، وعلى األطراف 
 المعنية والجمهور العام. 

 
260 .7 

 3تطبيق 
 ما يلي:ال يتناول هذا القسم 

 سوء السلوك الشخصي غير المرتبط باألنشطة التجارية للمنظمة صاحبة العمل؛ و (أ)
 .1تطبيق  5. 260عدم االمتثال من طرف آخر غير األطراف المحددة في الفقرة  (ب)

 

ية دراسة كيفلاإلرشادات الواردة في هذا القسم  من المحاسب المهني يستفيدولكن يمكن أن 
 االستجابة لهذه الحاالت.

 
 العمل صاحبة المنظمة في الحوكمة عن والمسؤولين اإلدارة مسؤولية

260 .8 
 1تطبيق 

تتحمل إدارة العميل مسؤولية ضمان إجراء األنشطة التجارية للعميل وفقا  للقوانين واللوائح وبإشراف 
معالجة و المسؤولين عن الحوكمة، وتتحمل اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة أيضا مسؤولية تحديد 

 أي عدم امتثال من قبل:
 المنظمة صاحبة العمل، (أ)
 شخص مسؤول عن الحوكمة في المنظمة صاحبة العمل، (ب)
 عضو في اإلدارة، أو (ج)
 أشخاص آخرين يعملون لصالح المنظمة صاحبة العمل أو بموجب توجيهاتها. (د)
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 المهنيين المحاسبين جميع مسؤوليات
260 .9 

 متطلبات
إذا وجد بداخل المنظمة التي يعمل بها المحاسب المهني بروتوكوالت وإجراءات تتناول عدم 
االمتثال أو االشتباه في عدم االمتثال للقوانين واللوائح، يجب على المحاسب المهني أن يأخذ 

  .تلك اإلجراءات والبروتوكوالت بعين االعتبار عند تحديد كيفية االستجابة لحاالت عدم االمتثال
 

260 .9 
 1تطبيق 

عدم  امل معالتعوضعت كثير من المنظمات صاحبة العمل بروتوكوالت وإجراءات تتعلق بكيفية 
االمتثال أو االشتباه في عدم االمتثال داخليا . تشمل تلك البروتوكوالت واإلجراءات، على سبيل 

الت هذه البروتوكو تسمح قد المثال، سياسة أخالقية ما أو آلية داخلية لإلبالغ عن المخالفات. 
 واإلجراءات باإلبالغ عن المسائل دون اإلفصاح عن الهوية من خالل قنوات معينة. 

 
260 .10 

 متطلبات
عندما يصبح المحاسب المهني على علم بمسألة يطبق عليها هذا القسم، يجب أن يتخذ المحاسب 

 ض اتخاذ الخطوات في الوقتهذا القسم في الوقت المناسب. ولغر  االلتزام بما ورد فيخطوات 
المناسب، ينظر المحاسب في طبيعة المسألة والضرر المحتمل بمصالح المنظمة صاحبة العمل، 

 الموظفين، أو الجمهور العام. و والضرر المحتمل على المستثمرين، والدائنين، 
 

 األعمال قطاع في الرئيسيين المهنيين المحاسبين مسؤوليات
260 .11 

 1تطبيق 
ون، "( هم المدير الرئيسيون  ن و في قطاع األعمال )"المحاسب الرئيسيون  ن و ن المهنيو المحاسب

والمسؤولون أو كبار الموظفين الذين بإمكانهم التأثير بشكل كبير على، وصنع قرارات بشأن، 
االستمالك، ونشر الموارد البشرية، والمالية، والتكنولوجية، والمادية والموارد غير الملموسة 

 همباتخاذاصة خكون هناك توقعات كبرى متعلقة بهؤالء ت. و والسيطرة عليها منظمة صاحبة العمللل
اإلجراءات المالئمة التي تصب في المصلحة العامة لالستجابة لعدم االمتثال أو االشتباه في 
عدم االمتثال مقارنة بالمحاسبين المهنيين اآلخرين الذين يعملون في المنظمة صاحبة العمل. 

 ، وموقعهم ومدى تأثيرهم بداخل المنشأة صاحبة العمل. الرئيسيين يرجع ذلك لدور المحاسبينو 
 

 المسألة فهم
260 .12 

 متطلبات
، في خضم سير األعمال، بمعلومات تخص عدم االمتثال أو الرئيسيين إذا علم أحد المحاسبين

 ويشمل هذا الفهم:االشتباه في عدم االمتثال، يجب أن يفهم المحاسب المسألة. 

طبيعة عدم االمتثال أو االشتباه في عدم االمتثال والظروف التي وقع بها أو التي من  (أ)
 الممكن أن يقع بسببها.

 تطبيق القوانين واللوائح ذات العالقة على الظروف؛ و (ب)

تقييم العواقب المحتملة على المنشأة صاحبة العمل، وعلى المستثمرين، والدائنين،  (ج)
 والموظفين أو الجمهور العام. 
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260 .12 
 1تطبيق 

ومع ر المهني، التقديالخبرة، و و  ،تطبيق المعرفة الرئيسيين من المتوقع من المحاسبين المهنيين
أن يمتلك مستوى معرفة بالقوانين واللوائح يفوق ما هو مطلوب من المحاسب ال يتوقع ذلك، 

للخدمة المهنية التي تم تكليف المحاسبين بها. ومسألة ما إذا كان الفعل يشكل عدم امتثال هي 
 في النهاية مسألة يتم تحديدها من قبل محكمة أو جهة قضائية مختصة أخرى. 

 
260 .12 

 2تطبيق 
أن يتم التحقيق  الرئيسيينواستنادا  إلى طبيعة وأهمية المسألة، يجوز أن يطلب المحاسبين المهنيين 

في المسألة، أو يتخذوا اإلجراءات المالئمة ليتم التحقيق في المسألة داخليا . وقد يحصل المحاسبين 
بها أو  ون عملي يأيضا  على مشورة بشكل سري من آخرين بداخل المنشأة الت الرئيسيين المهنيين

 من جهة مهنية، أو من مستشار قانوني. 
 

 المسألة معالجة
260 .13 

 متطلبات
أو اشتبه في حدوث أو إمكانية حدوث عدم امتثال، فيجب أن  الرئيسي إذا حدد المحاسب المهني

متطلبات، المسألة مع رئيسه المباشر، إن وجد. وإذا  9. 260يناقش المحاسب، بموجب الفقرة 
بدا أن الرئيس المباشر متورط في المسألة، يناقش المحاسب المسألة مع المستوى التالي من 

 السلطة داخل المنظمة صاحبة العمل. 
 

260 .13 
 1تطبيق 

 

 الغرض من المناقشة هو التمكن من التوصل لقرار بشأن كيفية معالجة المسألة.

260 .14 
 متطلبات

 الخطوات المالئمة بغرض: الرئيسي يجب أن يتخذ المحاسب المهني
 إيصال المسألة إلى المسؤولين عن الحوكمة؛ (أ)
لتي حكام القانونية أو التشريعية ااالمتثال للقوانين واألنظمة المعمول بها، بما في ذلك األ (ب)

 تحكم عملية اإلبالغ عن عدم االمتثال أو االشتباه في عدم االمتثال للسلطة المختصة.
 أو تصويب أو تخفيف عواقب عدم االمتثال أو االشتباه في عدم االمتثال؛تصحيح  (ج)
 الحد من مخاطر التكرار؛ و (د)
 عدم االمتثال إذا لم يكن قد حدث بالفعل. لمنعالسعي  (ه)

 
260 .14 

 1تطبيق 
الهدف من إيصال المسألة إلى المسؤولين عن الحوكمة هو الحصول على موافقتهم فيما يتعلق 

 باإلجراءات المالئمة التي سيتم اتخاذها استجابة للمسألة ولتمكينهم من الوفاء بمسؤولياتهم. 
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260 .14 
 2تطبيق 

بعض القوانين واللوائح على فترة معينة يتم في خاللها اإلبالغ عن عدم االمتثال أو قد تنص 
 االشتباه في عدم االمتثال للسلطة المختصة.

 
260 .15 

 متطلبات
عالوة على االستجابة للمسألة وفقا  لألحكام الواردة في هذا القسم، يجب أن يحدد المحاسب 

إذا كانت هناك حاجة لإلفصاح عن المسألة للمدقق الخارجي للمنشأة التي يعمل  الرئيسي المهني
 بها، إن وجد.

 
260 .15 

 1تطبيق 
معلومات أو التزامه القانوني بتوفير ال الرئيسي ويكون هذا اإلفصاح وفقا  لواجب المحاسب المهني

 الالزمة لتمكين المدقق من إجراء التدقيق.
 

 إضافية جراءاتإ التخاذ الحاجة في النظر
260 .16 

 متطلبات
مالئمة استجابة مديري المحاسب، إن وجدوا، والمسؤولين  الرئيسي يجب أن يقيم المحاسب المهني

 عن الحوكمة.
 

260 .16 
 1تطبيق 

وتشمل العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار عند تقييم مالئمة استجابة مديري المحاسب المهني، 
 والمسؤولين عن الحوكمة ما يلي:إن وجدوا، 

 .ما إذا كانت قد تمت االستجابة في الوقت المناسب 
 يح، أو حما إذا كانوا قد قاموا باتخاذ أو صرحوا باتخاذ اإلجراءات المالئمة للسعي لتص

 عدم االمتثال، أو لمنع عدم االمتثال إذا لم يكن قد وقع بالفعل.تصويب أو تخفيف عواقب 
 ح عن المسألة للسلطة المالئمة إذا اقتضت الضرورة، وإذا كان الوضع أنه قد تم اإلفصا

 كذلك، إذا كان هذا اإلفصاح يبدو كافيا . 
 

260 .17 
 متطلبات

كمة، ، إن وجدوا، والمسؤولين عن الحو الرئيسيين في ضوء استجابة مديري المحاسبين المهنيين
 إضافية لتحقيق المصلحة العامة.يجب أن يحدد المحاسب إذا كانت هناك حاجة إلجراءات 

 
260 .17 

 1تطبيق 
 :، تتضمنيعتمد تحديد أهمية طبيعة ومقدار اإلجراءات اإلضافية المطلوبة على عدة عوامل

 .اإلطار القانوني والتنظيمي 
 .مدى إلحاح المسألة 
 .مدى انتشار المسألة لدى المنظمة صاحبة العمل 
  أولئك و  المحاسبالمشرفين على بنزاهة يبقى واثقا  المحاسب المهني الرئيسي ما إذا كان

 الحوكمة.المسئولين عن 
  احتمالية لتكرار حدوث عدم االمتثال أو االشتباه بعدم االمتثال.ما إذا كان يوجد 
  دليل مؤكد على ضرر كبير فعلي أو محتمل لمصالح المنظمة صاحبة ما إذا كان يوجد

 لموظفين أو الجهور العام. العمل أو المستثمرين أو الدائنين أو ا
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260 .17 
 2تطبيق 

المشرفين ة لثقته بنزاهالرئيسي أمثلة الظروف التي تؤدي إلى فقدان المحاسب المهني تتضمن 
 :حيثالمسؤولين عن الحوكمة، الحاالت على المحاسب وأولئك 

  متثال.االاشتباه المحاسب المهني أو امتالكه دليال  على تورطهم أو احتمالية وجود عدم 

  ريح عن ذلك أو التص اإلبالغبشكل يتعارض مع المتطلبات القانونية أو التنظيمية، لم يتم
 للسلطات المعنية خالل فترة معقولة.

 
260 .18 

 متطلبات
يجب أن يمارس المحاسب المهني التقدير المهني عند اتخاذه قرارا  بوجود حاجة التخاذ مزيد من 

تلك اإلجراءات اإلضافية. وفي أثناء التوصل لذلك القرار، يجب أن اإلجراءات ولتحديد طبيعة 
يأخذ المحاسب بعين االعتبار ما إذا كان طرف آخر مطلع ومعقول سيخلص على األرجح إلى 

 أن المحاسب قد عمل بشكل مالئم لخدمة المصلحة العامة.
 

260 .18 
 1تطبيق 

 ما يلي: الرئيسي المحاسبيمكن أن تشمل اإلجراءات اإلضافية التي قد يتخذها 

 .إبالغ إدارة المنشأة األم بالمسألة إذا كانت المنظمة صاحبة العمل عضو في مجموعة 

  عدم وجود مطلب قانوني أو في حالة اإلفصاح عن المسألة إلى السلطات المعنية حتى
 تنظيمي للقيام بذلك.

 .االستقالة من المنظمة صاحبة العمل 
 

260 .18 
 2تطبيق 

عن اتخاذ إجراءات إضافية قد تكون ليس بديال  االستقالة من المنظمة صاحبة العمل ال تكون 
بموجب هذا القسم. ومع ذلك، في بعض دوائر الرئيسي مطلوبة لتحقيق أهداف المحاسب المهني 

في هذه  .فيما يتعلق باإلجراءات اإلضافية المتوفرة للمحاسبقيود االختصاص، قد يكون هناك 
 اإلجراء الوحيد المتاح. يقد تكون االستقالة ه، الظروف

 
 المشورة طلب
260 .19 

 1تطبيق 
حيث إن تقييم المسألة قد يتطلب تحليال  وحكما  معقدا ، قد ينظر المحاسب المهني الرئيسي فيما 

 يلي:

 . الحصول على المشورة داخليا 

  ة المحاسب والتداعيات المهنيالحصول على مشورة قانونية لمعرفة الخيارات المتاحة أمام
 أو القانونية التخاذ مسار معين من اإلجراءات.

 .الحصول على مشورة بشكل سري من جهة مهنية أو تنظيمية 
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 المعنية السلطات إلى المسألة عن اإلفصاح األمر استوجب إذا ما تحديد
260 .20 

 1تطبيق 
. كان القيام بذلك مناقضا  للقانون أو الالئحةيمنع اإلفصاح عن المسألة إلى السلطات المعنية إذا 

وخالفا لذلك، فإن الغاية من عمل اإلفصاح هو تمكين السلطات المعنية من التحقيق في المسألة 
 واتخاذ اإلجراءات لما فيه الصالح العام.

 
260 .20 

 2تطبيق 
 الضرر الفعليبشكل خاص على طبيعة ومقدار يعتمد القيام باإلفصاح ما إذا كان تحديد 

والمحتمل الذي نجم أو يمكن أن ينجم عن المسألة على المستثمرين أو الدائنين أو الموظفين أو 
اح عن أن اإلفص الرئيسي الجمهور العام. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدد المحاسب المهني

 :سياق تأثير مالئم إذا المسألة إلى السطات المعنية هو اإلجراء المالئم في
 نت المنظمة صاحبة العمل متورطة في الرشوة )مثال، لمسؤولين حكوميين محليين أو كا

 أجانب لغايات تأمين عقود ضخمة(.
  كانت المنظمة صاحبة العمل خاضعة للتنظيم والمسألة ذات أهمية بحيث تهدد ترخيصها

 للعمل.
  المسألة كانت المنظمة صاحبة العمل مدرجة في سوق األوراق المالية ويمكن أن تؤدي

لألوراق المالية للمنظمة صاحبة العمل  ةإلى عواقب سلبية على السوق العادلة والمنظم
 أو تشكل مخاطر منتظمة على األسواق المالية.

  كانت المنظمة صاحبة العمل على األرجح ستبيع المنتجات المضرة بالصحة أو السالمة
 العامة.

  لمساعدتهم في التهرب من الضرائب. كانت المنظمة صاحبة العمل تروج خطة لعمالئها 
 

260 .20 
 3تطبيق 

 -يعتمد أيضا  تحديد إمكانية القيام بهذا اإلفصاح على عوامل خارجية مثل: 
  وفتح تحقيق في المسألة  ،قادرة على تلقي المعلوماتما إذا كانت توجد سلطة مالئمة

 .على طبيعة المسألةالسلطة المالئمة تعتمد هذه سوف . و الواجب اتخاذها واإلجراءات
جهة لألوراق المالية في على سبيل المثال، يجب أن تكون السلطة المالئمة عبارة عن 

التقارير المالية االحتيالية أو وكالة حماية البيئة في حال انتهاك القوانين تقديم  ةحال
 واألنظمة البيئية.

  و الجنائية أو المهنية أو حماية قوية وموثوقة من المسؤولية المدنية أما إذا كانت توجد
 عن المخالفات. اإلبالغاالنتقام بموجب التشريع أو النظام، مثل تشريع أو نظام 

  تهديدات فعلية أو محتملة للسالمة الجسدية للمحاسب المهني الرئيسي ما إذا كانت توجد
 أو غيره من األفراد.
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260 .21 
 متطلبات

أن اإلفصاح عن المسألة للسلطات المعنية هو اإلجراء المالئم  الرئيسي إذا قرر المحاسب المهني
)د( متطلبات، 1. 114في ظل هذه الظروف، يكون هذا اإلفصاح مسموحا  به بموجب الفقرة 

من قواعد السلوك. ويجب أن يتصرف المحاسب المهني بحسن نية وحذر عند تقديم البيانات 
 والتأكيدات.

 
 الوشيك االنتهاك

260 .22 
 متطلبات

في ظروف استثنائية، قد يصبح المحاسب المهني الرئيسي على علم ودراية بسلوك فعلي أو 
أن هذا السلوك يشكل انتهاكا  وشيكا  للقانون أو حيث يكون لدى المحاسب سبب العتقاد محتمل 

بالنظر و النظام ويسبب ضررا  كبيرا  على المستثمرين أو الدائنين أو الموظفين أو الجمهور العام. 
المسؤولين عن الحوكمة أولئك المسألة مع اإلدارة أو أوال  إال ما إذا كان من المالئم مناقشة 

 وتحديد هل سيتم اإلفصاحالمهني الحكم ممارسة على المحاسب ، يجب بالمنظمة صاحبة العمل
ذا إ. و كعواق هذا االنتهاء الوشيمنع أو تخفيف آثار لسلطة مالئمة من أجل مباشرة عن المسألة 

 )د( متطلبات من قواعد السلوك.1. 114تم هذا اإلفصاح، فإنه يتم وفقا  للفقرة 
 التوثيق

260 .23 
 1تطبيق 

فيما يتعلق بعدم االمتثال أو االشتباه في عدم االمتثال الذي يندرج ضمن نطاق هذا القسم، من 
 التالية:المستحسن أن يقوم المحاسب المهني الرئيسي بتوثيق المسائل 

 .المسألة 
  نتائج النقاش مع المسؤولين عن المحاسبين المهنيين، إن وجدوا، والمسؤولين عن الحوكمة

 واألطراف األخرى.
  ،ة.المسؤولين عن الحوكمة للمسألو كيفية استجابة مديري المحاسبين المهنيين، إن وجدوا 
 م اتخاذها.والقرارات التي ت اإلجراء الذي فكر فيه المحاسب المهني والتقديرات التي قام بها 
  17. 260كيفية اقتناع المحاسب المهني بأنه قام بالوفاء بمسؤولياته المحددة في الفقرة 

 متطلبات.
 

 الرئيسيين المهنيين المحاسبين ستثناءإب المهنيين المحاسبين مسؤوليات
260 .24 

 متطلبات
وجود معلومات تتعلق بعلى علم بأصبح محاسب مهني في سياق تنفيذ األنشطة المهنية، إذا 

 .عدم امتثال أو اشتباه بعدم امتثال، فيجب على المحاسب السعي إلى تكوين فهم بشأن المسألة
ظروف الظروف عدم االمتثال أو االشتباه بعدم االمتثال و طبيعة يجب أن يتضمن هذا الفهم 

 .تحدثأو يمكن أن حدثت التي 
 

260 .24 
 1تطبيق 

من  يتوقع ال. مع ذلك، المحاسب المهني تطبيق المعرفة والخبرة والتقدير المهنيمن المتوقع من 
أن يمتلك مستوى من الفهم بالقوانين واألنظمة يتجاوز ما هو مطلوب من دور المحاسب المحاسب 

يمثل  المطاف نهاية في فإنه امتثال، عدم يشكل الفعل كان وسواءالمنظمة صاحبة العمل. داخل 
 مناسبة. أخرى  قضائية هيئة أو محكمة تقررها مسألة
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260 .24 
 2تطبيق 

طبيعة وأهمية المسألة، يمكن أن يطلب المحاسب المهني بشكل سري مشورة آخرين وبناء  على 
 أو هيئة مهنية، أو مستشار قانوني. صاحبة العملداخل المنظمة 

 
260 .25 

 متطلبات
إذا حدد المحاسب المهني أو اشتبه بحدوث عدم امتثال أو احتمالية وقوعه، يتعين على المحاسب 

إعالم المشرب المباشر لتمكين المشرف من اتخاذ متطلبات،  9. 260المهني، مع مراعاة الفقرة 
متورط في المسألة، فيجب على المشرف المباشر للمحاسب واذا تبين أن اإلجراء المالئم. 

 داخل المنظمة صاحبة العمل.إعالم مستوى السلطة األعلى التالي سب المحا
 

260 .26 
 متطلبات

المحاسب المهني أن اإلفصاح عن المسألة إلى سلطات يحدد في الظروف االستثنائية، يمكن أن 
تطبيق  20. 260إجراء مالئم. وإذا قام المحاسب بذلك استنادا  إلى الفقرات سياق هو مالئمة 

)د( متطلبات، من قواعد 1. 114، يكون هذا اإلفصاح مسموحا  به بموجب الفقرة 3ق ، وتطبي2
السلوك. وعند عمل هذا اإلفصاح، يجب أن يتصرف المحاسب المهني بنية حسنة ويكون حذرا  

 تقديم البيانات والتأكيدات. دعن
 التوثيق

260 .27 
 1تطبيق 

ا الذي يندرج ضمن نطاق هذ في عدم االمتثالاالشتباه فيما يتعلق بعدم االمتثال المحدد أو 
 القسم، من المستحسن أن يقوم المحاسب المهني بتوثيق المسائل التالية:

 .المسألة 
  نتائج النقاش مع المسؤولين عن المحاسبين المهنيين، إن وجدوا، والمسؤولين عن

 الحوكمة واألطراف األخرى.
 كمة ين، إن وجدوا، والمسؤولين عن الحو كيفية استجابة المسؤولين عن المحاسبين المهني

 للمسألة.
  اإلجراء الذي فكر فيه المحاسب المهني والتقديرات التي قام بها والقرارات التي تم

 اتخاذها.
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 270 القسم
 األساسية المبادئ النتهاك الضغط
 مقدمة

 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لزاا اال المهنيين المحاسبين من يطلب  1 .270
 الزهديدات. ومعالجة وتقييم، لزحديد، وذلك 120

 
 أخرى  تتهديدا أو مضايقة تهديد المهنيين المحاسبين ، أو بواسطة،على الضغط المفروض خلقي قد  2 .270

 وادوالم الخاصة المزطلبات القسم هذا يوضح األساسية. المبادئ من أكثر أو بمبدأ لزاا اال تمس
 الحاالت. تلك في المفاهيم إطار بزطبيق العالقة ذات الزطبيقية

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 نظرة عامة

270 .3 
 متطلبات

 يجب أال يقو  المحاسب المهني بما يلي:
 السماح بأن يزم الضغط عليه من آخرين وهو ما ينزج عنه انزهاك للمبادئ األساسية؛ أو (أ)
ال يضغط على اآلخرين إذا علم المحاسب، أو كان لديه سبب يدعوه لالعزقاد، بأن هذا  (ب)

 الضغط سينزج عنه قيا  هؤالء األشخاص بانزهاك المبادئ األساسية. 
 

270 .3 
 1تطبيق 

قد يواجه المحاسب المهني ضغطاً يخلق تهديدات تمس االلزاا  بالمبادئ األساسية، تهديد المضايقة 
المثال، وذلك عند مباشرته لألنشطة المهنية. قد يكون الضغط صريح أو ضمني وقد على سبيل 

 ينزج من:
 .داخل المنشأة صاحبة العمل، من أحد الامالء أو المديرين على سبيل المثال 
 .شخص أو منظمة خارجية مثل البائعين، أو العمالء، أو المقرضين 
  .األهداف والزوقعات الداخلية والخارجية 

 
270. 3 

 2تطبيق 
 وفيا يلي أمثلة على حاالت الضغط الذي قد ينزج عنه تهديدات تمس االلزاا  بالمبادئ األساسية:

 :الضغط المزعلق بزضارب المصالح 
o  الضغط من أحد أفراد العائلة والذي يقد  عطاء بصفزه بائع للمنظمة الزي يعمل بها

 .بداًل من أحد البائعين المحزملينالمحاسب المهني وذلك ليزم اخزيار أحد أفراد العائلة 
 تضارب المصالح، 210انظر أيضًا القسم 

 :الضغط من أجل الزأثير على إعداد المعلومات المالية أو عرضها 
o .الضغط لإلبالغ بنزائج مالية مضللة وذلك لزحقيق توقعات مسزثمر، أو محلل أو مقرض 
o  ج أو القطاع العا  ليعرضوا البرامالضغط من المسؤولين المنزخبين على المحاسبين في

 المشاريع بصورة غير صحيحة على الناخبين.
o  الضغط من الامالء لزحريف بيان الدخل، واإلنفاق أو معدالت العائد وذلك لزوجيه صنع

 القرار بشأن المشاريع االسزثمارية وعمليات االسزمالك.
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o ة اريف العمل المشروعالضغط من المديرين العزماد النفقات الزي ال تعد من بين مص
 أو الزعامل بها.

o .الضغط لمنع تقارير الزدقيق الداخلية الزي تحزوي على نزائج سلبية 

o  إعداد المعلومات وعرضها.، 220انظر أيضًا القسم 

 عناية الزمة: الضغط للعمل دون خبرة كافية أو 

o .الضغط من الرؤساء لزقليص مدى العمل المنجا بصورة غير مالئمة 

o  الرؤساء إلنجاز مهمة دون وجود القدر الكافي من المهارات أو الزدريب أو الضغط من
 في خالل مواعيد تسليم نهائية غير واقعية.

 .العمل وفق خبرة كافية، 230انظر أيضًا القسم 

 :الضغط المزعلق بالحصص المالية 

o اركة شالضغط من الرؤساء، أو الامالء، أو غيرهم، مثل أولئك الذين قد يسزفيدون من الم
 في ترتيبات الزعويض أو الحوافا، وذلك للزالعب في مؤشرات األداء.

 

الحصص المالية، الزعويضات والحوافا المرتبطة بإعداد الزقارير المالية ، 240انظر أيضًا القسم 
 وصنع القرار.

 

 :الضغط المرتبط بالمغريات 
o أو من خارجها،  الضغط الذي يمارسه اآلخرون، سواء من داخل المنشأة صاحبة العمل

لزقديم المغريات للزأثير بشكل غير مالئم على عملية الزقدير المهني أو صنع القرار الزي 
 يقو  بها األشخاص أو المنظمات.

o  الضغط من الامالء لقبول رشوة أو مغريات أخرى، مثل قبول هدايا غير مالئمة أو ترفيه
 من بائعين محزملين في خضم عملية تقديم عطاءات.

 المغريات، بما في ذلك الهدايا والضيافة.، 250أيضًا القسم  انظر

 :الضغط المرتبط بعد  االمزثال للقوانين واللوائح 
o .الضغط لزنظيم معاملة معينة للزهرب من الضرائب 

 . االسزجابة لعد  االمزثال للقوانين واللوائح، 260انظر أيضًا القسم 
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270 .3 
 3تطبيق 

 الصلة بزقييم مسزوى الزهديدات الزي تنشأ جراء الضغط ما يلي:وتشمل العوامل ذات 
 .قصد الشخص الذي يمارس الضغط وطبيعة ومدى الضغط 
 .تطبيق القوانين، واللوائح، والمعايير المهنية على الظروف 
  الثقافة والقيادة في المنظمة صاحبة العمل بما في ذلك مدى عكسها أو تأكيدها على أهمية

األخالقي وتوقع أن يزصرف الموظفون تصرفات أخالقية. على سبيل المثال، قد السلوك 
تؤدي الثقافة المؤسسية الزي تزحمل السلوك غير األخالقي إلى زيادة احزمالية أن ينزج عن 

 الضغط تهديدًا يمس االلزاا  بالمبادئ األساسية.
 عمل، مثل السياسات السياسات واإلجراءات، إن وجدت، الزي وضعزها المنظمة صاحبة ال

 األخالقية أو سياسات الموارد البشرية الزي تعالج الضغط. 
 

270 .3 
 4تطبيق 

قد تساعد مناقشة الظروف الزي تؤدي إلى خلق الضغط والزشاور مع االخرين بشأنها المحاسب 
اك هالمهني على تقييم مسزوى الزهديد. هذه المناقشات والمشاورات، الزي تزطلب الزنبه لعد  انز

 مبدأ السرية، قد تشمل:
 .مناقشة المسألة مع الشخص الذي يمارس الضغط بهدف حل تلك المسألة 
 .مناقشة المسألة مع رئيس المحاسب، إذا لم يكن هذا الرئيس هو من يمارس الضغط 
  تصعيد المسألة بداخل المنشأة صاحبة العمل، ويشمل ذلك حيثما أمكن، توضيح أية مخاطر

 المنشأة، على سبيل المثال مع:قد تزرتب على 
o .المسزويات األعلى من اإلدارة 
o .المدققين الداخليين أو الخارجيين 
o .المسؤولين عن الحوكمة 

  اإلفصاح عن المسألة بالزوافق مع سياسات المنظمة صاحبة العمل، بما في ذلك السياسات
مثل وجود خط األخالقية وسياسات اإلبالغ عن المخالفات، بواسطة أية آلية موضوعة، 

 ساخن سري لزناول األمور األخالقية.
 :الزشاور مع 

o  أحد الامالء، أو الرؤساء، أو شخص من إدارة الموارد البشرية، أو مع محاسب مهني
 آخر؛

o الجهات المهنية أو الزنظيمية ذات العالقة أو الجمعيات الصناعية؛ و 
o  .مسزشار قانوني 
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270 .3 
 5تطبيق 

األفعال الزي قد تقضي على الزهديدات الناتجة عن الضغط هو طلب المحاسب ومن األمثلة على 
المهني إعادة الهيكلة، أو الفصل بين بعض المسؤوليات والمها  بحيث ينزهي عمل المحاسب مع 

 األشخاص أو المنشآت الزي تمارس الضغط.
 التوثيق
270 .4 

 1تطبيق 
 يسزحسن أن يوثق المحاسب المهني:

 .الحقائق 

 .الزواصل، واألطراف الزي تمت مناقشة تلك المسائل معها 

 .اإلجراءات الزي تم النظر في اتخاذها 

 .كيفية معالجة المسألة 
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 العام الممارسة في المهنيون  المحاسبون  – 3الجزء 
  300 القسم
  المفاهيم إطار تطبيق

 
 71 ...............العامة الممارسة في المهنيون  المحاسبون  - المفاهيم إطار تطبيق 300 القسم
 78 ............................................................المصالح تضارب 310 القسم
 85 ...............................................................المهني الزعيين 320 القسم
 89 .................................................................الثانية اآلراء 321 القسم
 90 ..........................................األجور من األخرى  واألنواع األتعاب 330 القسم
 93 ............................................والضيافة الهدايا وتشمل المغريات، 340 القسم
 99 .................................................العمالء أصول على الوصاية 350 القسم
 100 .......................................واللوائح للقوانين االمزثال عد ل االسزجابة 360 القسم
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 العامة الممارسة في المهنيون  المحاسبون  – 3الجزء 
 300 القسم
 العامة الممارسة في المهنيون  المحاسبون  – المفاهيم إطار تطبيق
 مقدمة

 حاالت يف )أ( الجاء في عليه المنصوص المفاهيم إطار تطبيق كيفية القواعد من الجاء هذا يصف  1 .300
 لظروفا كافة وصف القسم هذا من ُيقصد وال .العامة الممارسة في المهنيين المحاسبين على معينة

 تمس داتتهدي تخلق قد أو تخلق والزي العامة الممارسة في المهني المحاسب يواجهها الزي والعالقات
 الممارسة يف المهنيون  المحاسبون  يزنبه أن المفاهيم إطار يزطلب لذلك، األساسية. بالمبادئ لزاا اال

 والعالقات. الظروف هذه إلى العامة
 

 فيما وضحةم العامة الممارسة في المهنيين المحاسبين على تطبق الزي الزطبيقية والمواد المزطلبات  2 .300
 يلي:
  تطبق والزي ،399 إلى 300 من األقسا  ،العامة الممارسة في المهنيون  المحاسبون  – 3الجاء 

 ال وأ تأكيد خدمات يقدمون  كانوا سواءً  العامة، الممارسة في المهنيين المحاسبين جميع على
 يقدمونها.

 يلي: لما وفقاً  الدولية االسزقالل معايير 
o تطبق والزي ،899 إلى 400 من األقسا  ،والزأكيد الزدقيق عمليات اسزقالل – أ4 الجاء 

 أكيد.والز الزدقيق لعمليات إجرائهم عند العامة الممارسة في المهنيين المحاسبين على
o نم األقسا  ،والمراجعة الزدقيق عمليات بخالف الزأكيد عمليات اسزقالل – ب4 الجاء 

 ائهمإجر  عند العامة الممارسة في المهنيين المحاسبين على تطبق والزي ،999 إلى 900
 والزدقيق. المراجعة عمليات بخالف الزأكيد لعمليات

 
 امةالع الممارسة في المهنيين المحاسبين إلى المهني" "المحاسب مصطلح يشير الجاء، هذا في  3 .300

 وشركاتهم.
 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 نظرة عامة

300 .4 
 متطلبات

ويطبق إطار  110يجب أن يلزا  المحاسب المهني بالمبادئ األساسية الموضحة في القسم 
وذلك لزحديد، وتقييم، ومعالجة الزهديدات الزي تمس االلزاا   120المفاهيم الموضح في القسم 

 بالمبادئ األساسية.
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300 .5 
 متطلبات

عند الزعامل مع قضية أخالقية، يجب أن ينظر المحاسب المهني في السياق الذي ظهرت أو قد 
تظهر فيه هذه القضية. فعندما يؤدي المحاسب المهني في الممارسة العامة أنشطة مهنية وفقًا 
لعالقة المحاسب بالشركة، سواء كمزعاقد، أو موظف، أو مالك، فعليه أن يمزثل لألحكا  الواردة 

 والزي تطبق في تلك الحاالت.  2الجاء  في
 

300 .5 
 1تطبيق 

على المحاسب  2وتشمل األمثلة على الحاالت الزي يزم فيها تطبيق األحكا  الواردة في الجاء 
 المهني في الممارسة العامة ما يلي:

  مواجهة تضارب المصالح عندما يكون مسؤواًل عن اخزيار بائع ممن يزعاملون مع الشركة
هناك احزمالية أن يسزفيد أحد أفرد عائلة المحاسب المباشرين ماليًا من هذا العقد.  وتكون 

 في تلك الحاالت. 210وتطبق المزطلبات والمواد الزطبيقية الموضحة في القسم 

  إعداد أو عرض معلومات مالية لعميل المحاسب أو شركزه. وتطبق المزطلبات والمواد
 في تلك الحاالت. 220الزطبيقية الموضحة في القسم 

  أن يعرض على المحاسب أحد المغريات مثل أن يعرض عليه الحصول مجانًا على تذاكر
حضور أحداث رياضية بصفة دورية من قبل أحد موردي الشركة. وتطبق المزطلبات والمواد 

 في تلك الحاالت. 250الزطبيقية الموضحة في القسم 

  عن الساعات الزي تدفع عنها رسو  بطريقة مواجهة ضغط من شريك العملية إلبالغ العميل
 في تلك الحاالت. 270غير دقيقة. وتطبق المزطلبات والمواد الزطبيقية الموضحة في القسم 

 
 التهديدات تحديد
300 .6 

 1تطبيق 
يمكن أن ينزج تهديد يمس االلزاا  بالمبادئ األساسية بسبب مجموعة واسعة من الظروف 

. وفيما يلي أمثلة على الحقائق 3تطبيق  6. 120الزهديدات في الفقرة والعالقات. تم وصف فئات 
والحاالت بداخل كل فئة من فئات الزهديدات الزي قد تخلق تهديدات بالنسبة للمحاسب المهني عند 

 أدائه لخدمة مهنية:

 تهديدات المصلحة الشخصية (أ)

 .يمزلك المحاسب المهني حصة مالية مباشرة لدى العميل 

 ب المهني سعرًا مزدنيًا للحصول على عملية جديدة ويكون هذا السعر يحدد المحاس
مزدني للغاية بحيث يصعب معه تقديم الخدمة المهنية وفقًا للمعايير المهنية والزقنية 

 المعمول بها بهذا السعر.

 .لدى المحاسب المهني عالقة مهنية وثيقة مع أحد العمالء 

 سرية يمكن اسزخدامها لزحقيق مكسب  يسزطيع المحاسب المهني الوصول لمعلومات
 شخصي.
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  اكزشاف المحاسب المهني لخطأ كبير عند تقييمه لنزائج خدمة مهنية سابقة مقدمة من
 قبل عضو في شركة المحاسب المهني.

 تهديدات المراجعة الذاتية (ب)

  إصدار المحاسب المهني لزقرير تأكيد بشأن فاعلية تشغيل أنظمة مالية بعد تنفيذ تلك
 األنظمة.

  إعداد المحاسب المهني للبيانات األصلية المسزخدمة في توليد السجالت الزي هي
 موضوع عملية الزأكيد.

 تهديدات الزأييد (ج)

 .ترويج المحاسب المهني لمصالح العميل أو أسهمه 

  عمل المحاسب المهني كمدافع عن العميل في دعوة تقاضي أو نااع مع أطراف
 أخرى.

  لصالح تمرير تشريع معين نيابة عن العميل.ضغط المحاسب المهني 

 تهديدات الزآلف (د)

  أحد أفراد عائلة المحاسب المهني المقربين أو المباشرين هو مدير أو مسؤول لدى
 العميل.

  مدير أو مسؤول لدى العميل أو موظف في منصب يخوله ببذل تأثير ها  على
 موضوع العملية، وقد عمل مؤخرًا كشريك في العملية.

 ي فريق الزدقيق لديه ارتباط طويل األجل مع عميل الزدقيق.عضو ف 

 تهديدات المضايقة (ه)

   تهديد المحاسب المهني بالفصل من عملية خاصة بعميل أو من الشركة نزيجة لعد
 االتفاق حول مسألة مهنية.

  شعور المحاسب المهني بالضغط عليه ليوافق على حكم العميل ألن العميل لديه
 ص المسألة المعنية.خبرة أوسع فيما يخ

  إذا تم إعال  المحاسب المهني أن ترقيزه لن تزم إال إذا وافق على معالجة محاسبية
 غير مالئمة.

  إذا قبل المحاسب المهني هدية كبيرة من العميل وتم تهديده بأنه سيزم نشر خبر
 قبوله للهدية وسيعرفه الجميع.
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 التهديدات تقييم
300 .7 

 1تطبيق 
، 1تطبيق  6. 120الشروط، والسياسات واإلجراءات الزي ورد وصفها في الفقرتين قد تؤثر 

على تقييم ما إذا كان الزهديد الذي يمس االلزاا  بالمبادئ األساسية في  2تطبيق  8. 120و
 المسزوى المقبول. وقد ترتبط تلك الشروط، والسياسات واإلجراءات بما يلي:

 العميل وبيئزه الزشغيلية؛ و (أ)

 الشركة وبيئزها الزشغيلية. (ب)
 

300 .7 
 2تطبيق 

 يزأثر أيضًا تقييم المحاسب المهني لمسزوى الزهديد بطبيعة ونطاق الخدمة المهنية. 

  
 الزشغيلية وبيئزه العميل

300 .7 
 3تطبيق 

 قد يزأثر تقييم المحاسب المهني لمسزوى الزهديد بطبيعة العميل وفقًا لما يلي:

 عميل تدقيق وما إذا كان عميل الزدقيق هو منشأة مصلحة عامة؛إذا كان العميل هو  (أ)

 إذا كان العميل هو عميل تأكيد وهو ليس عميل تدقيق؛ (ب)

 إذا كان العميل هو عميل يحصل على خدمات غير مزعلقة بالزأكيد. (ج)
 

على سبيل المثال، قد يكون هناك تصور أن تقديم خدمة غير مزعلقة بالزأكيد لعميل تدقيق، وهو 
من منشآت المصلحة العامة، سيؤدي إلى مسزوى أعلى من الزهديدات الزي تمس االلزاا  بمبدأ 

 الموضوعية فيما يزعلق بالزدقيق. 
 

300 .7 
 4تطبيق 

ا  ذلك هيكل القيادة في شركة العميل، إلى تعايا االلزا قد يؤدي هيكل الحوكمة المؤسسية، بما في 
بالمبادئ األساسية. وبالزالي، قد يزأثر أيضًا تقييم المحاسب المهني لمسزوى الزهديد ببيئة العميل 

 الزشغيلية. على سبيل المثال:

  يطلب العميل من أشخاص مالئمين غير منزمين لإلدارة أن يصححوا أو يعزمدوا تعيين
 ألداء العملية.شركة ما 

  لدى شركة العميل موظفين أكفاء من ذوي الخبرة والقد  بحيث يمكنهم صنع القرارات
 اإلدارية.

  نفذت شركة العميل إجراءات داخلية تسهل من عملية االخزيار الموضوعي في مناقصات
 العمليات غير المزعلقة بالزأكيد.

 ل ف مالئم على عمليات الزواصلدى شركة العميل هيكل حوكمة مؤسسية يسمح بوجود إشرا
 فيما يزعلق بالخدمات الزي تقدمها الشركة.
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 الزشغيلية وبيئزها الشركة
300 .7 

 5تطبيق 
قد يزأثر تقييم المحاسب المهني لمسزوى الزهديد ببيئة العمل والبيئة الزشغيلية داخل الشركة الزي 

 يعمل بها المحاسب المهني. على سبيل المثال:

  الشركة االلزاا  بالمبادئ األساسية وتزوقع أن فريق الزأكيد سيعمل من أجل تحقيق تعاز قيادة
 المصلحة العامة.

  وجود سياسات أو إجراءات لزرسيخ االلزاا  بالمبادئ األساسية ومزابعة الزاا  جميع الموظفين
 بزلك المبادئ.

   ساسية.بالمبادئ األوجود تعويضات، وتقييم أداء وسياسات انضباط وإجراءات تعاز االلزاا 

 .إدارة االعزماد على العائد الذي يزم الحصول عليه من عميل واحد 

  أن يكون لشريك العملية سلطة بداخل الشركة تسمح له باتخاذ قرارات مزعلقة بااللزاا  بالمبادئ
 األساسية، بما في ذلك قرارات بشأن قبول أو تقديم خدمات للعميل.

  الخبرة.مزطلبات الزعليم والزدريب، و 

  الداخلية والخارجية أو الشكاوى.  الزساؤالتعمليات لزسهيل ومعالجة 
 

 والظروف الحقائق على تطرأ الزي الزغيرات أو الجديدة المعلومات في النظر
300 .7 

 6تطبيق 
 قد يكون للمعلومات الجديدة أو الزغيرات الزي تطرأ على الحقائق والظروف الزأثيرات الزالية:

 على مسزوى الزهديدات؛ أوقد تؤثر  (أ)

قد تؤثر على النزائج الزي يخلص إليها المحاسب المهني حول ما إذا كانت اإلجراءات  (ب)
 الوقائية المطبقة ما تاال تعالج المخاطر المحددة وفقًا لما هو مسزهدف.

 
في تلك الحاالت، قد ال تصبح اإلجراءات الزي تم تنفيذها باعزبارها إجراءات وقائية فعالة في 
معالجة الزهديدات. وبالزالي، يزطلب تطبيق إطار المفاهيم أن يعيد المحاسب المهني تقييم ومعالجة 

 مزطلبات(.  10. 120مزطلبات و 9. 120الزهديدات وفقًا لذلك. )المرجع: الفقرتين 
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300 .7 
 7تطبيق 

وفيما يلي أمثلة على المعلومات الجديدة أو الزغيرات الزي تطرأ على الحقائق والظروف والزي قد 
 تؤثر على مسزوى الزهديدات:

 .عندما يزم توسيع نطاق خدمة مهنية 

 .عندما تصبح شركة العميل مدرجة في السوق المالية أو تسزحوذ على وحدة أعمال أخرى 

 ركة مع شركة أخرى.عندما تدمج الش 

 .عندما يعمل المحاسب المهني في نفس الوقت مع عميلين ويظهر نااع بينهما 

 .عندما يحدث تغيير في العالقات الشخصية أو العائلية المباشرة للمحاسب المهني 
 

 التهديدات معالجة
300 .8 

 1تطبيق 
والمواد الزطبيقية  المزطلبات 2تطبيق  10. 120مزطلبات إلى  10. 120توضح الفقرات من 

 لمعالجة الزهديدات الزي ليست في مسزوى مقبول.
 

 الوقائية اإلجراءات على أمثلة
300 .8 

 2تطبيق 
تزنوع اإلجراءات الوقائية وفقًا للحقائق والظروف. وفيما يلي أمثلة على اإلجراءات الزي قد تعد في 

 حاالت معينة إجراءات وقائية لمعالجة الزهديدات:

  معالجة تهديد المصلحة الشخصية من خالل تعيين أشخاص من ذوي الكفاءات قد تزم
 وتخصيص مايدًا من الوقت للمها  المطلوبة.

  قد تزم معالجة تهديد المصللللللحة الشلللللخصلللللية من خالل اسلللللناد مهمة مراجعة العمل الذي تم
 .انجازه أو إسداء النصح بشأن ذلك العمل إلى مراجع مناسب لم يكن عضوًا في الفريق

  قد تزم معالجة تهديدات المراجعة الذاتية، والزأييد والزآلف من خالل االسلللللللللللللزعانة بشلللللللللللللركاء
مخزلفين وفرق مشللللللللاركة مخزلفة بخطوط إبالغ منفصلللللللللة عند تقديم الخدمات غير المزعلقة 

 بالزأكيد إلى عميل تأكيد.

 والمضايقة  لزآلفقد تزم معالجة تهديدات المصلحة الشخصية، والمراجعة الذاتية، والزأييد، وا
 من خالل إشراك شركة أخرى إلجراء أو إعادة إجراء جاء من العملية.

  قد تزم معالجة تهديد المصلحة الشخصية من خالل اإلفصاح للعمالء عن أية أتعاب إحالة
 أو ترتيبات حصول على عموالت نظير الزوصية بخدمات أو منزجات.

 ل الفصلللل بين فرق العمل أثناء الزعامل قد تزم معالجة تهديد المصللللحة الشلللخصلللية من خال
 مع المسائل ذات الطبيعة السرية. 
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300 .8 
 3تطبيق 

تهديدات معينة قد تنشأ خالل تقديم  ومعايير االسزقالل الدولية 3تصف األقسا  الباقية من الجاء 
 الخدمات المهنية وتشمل أمثلة على اإلجراءات الزي قد تعالج تلك الزهديدات.

 

 مالئم مراجع
300 .8 

 4تطبيق 
المراجع المالئم هو شخص مهني يمزلك المعرفة، والمهارات، والخبرة والصالحيات الالزمة الزي 
تمكنه من مراجعة العمل الذي تم أو الخدمات الُمقدمة بأسلوب موضوعي. قد يكون هذا الشخص 

 محاسبًا مهنيًا. 
 

 الحوكمة عن المسؤولين مع التواصل
300 .9 

 متطلبات
عند الزوصل مع المسؤولين عن الحوكمة وفقًا لقواعد السلوك، يحدد المحاسب المهني 
الشخص/األشخاص المالئمين بداخل هيكل الحوكمة في المنشأة الذين سيزم الزواصل معهم. فإذا 
تواصل المحاسب مع مجموعة فرعية من المسؤولين عن الحوكمة، فإنه يحدد إذا كانت هناك 

واصل أيضًا مع جميع المسؤولين عن الحوكمة بحيث يزم إعالمهم بالمسزجدات بصورة ضرورة للز
 كافية. 

 
300 .9 

 1تطبيق 
عند تحديد األشخاص الذين سيزم الزواصل معهم، قد يأخذ المحاسب المهني ما يلي بعين 

 االعزبار:
 طبيعة وأهمية الظروف؛ و (أ)
 المسألة الزي سيزم الزواصل بشأنها. (ب)

 
300 .9 

 2تطبيق 
ومن األمثلة على المجموعات الفرعية من بين المسؤولين عن الحوكمة: لجنة الزدقيق أو شخص 

 من بين أعضاء المسؤولين عن الحوكمة.
 

300 .10 
 متطلبات

إذا تواصل المحاسب المهني مع أشخاص لديهم مسؤوليات إدارية عالوة على مسؤولياتهم المزعلقة 
بالحوكمة، يجب أن يكون المحاسب المهني راضيًا عن أن الزواصل مع أولئك األشخاص سيؤدي 
إلى تقديم معلومات كافية لجميع من لديهم دور خاص بالحوكمة والذين كان المحاسب سيزواصل 

 ي حاالت أخرى. معهم ف
 

300 .10 
 1تطبيق 

في بعض الحاالت، يشزرك جميع المسؤولين عن الحوكمة في إدارة المنشأة، على سبيل المثال، 
في حالة الشركات الصغيرة الزي يكون لها مالك وحيد مسؤول عن إدارة المنشأة وليس ألي 
شخص آخر فيها دور مزعلق بالحوكمة. وفي تلك الحاالت، إذا تم الزواصل بشأن بعض المسائل 

شخاص ذوي المسؤوليات اإلدارية، وكان لهؤالء أيضًا مسؤوليات مزعلقة مع الشخص/األ
 بالحوكمة، يكون المحاسب المهني قد لبى مطلب الزواصل مع المسؤولين عن الحوكمة. 
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 310 القسم
 المصالح تضارب
 مقدمة

 القسم في حالموض المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لزاا اال المهنيين المحاسبين من يطلب  1 .310
 الزهديدات. ومعالجة وتقييم، لزحديد، وذلك 120

 
 تمس ديداتته تخلق وقد األساسي الموضوعية بمبدأ لزاا اال تمس تهديدات المصالح تضارب يخلق  2 .310

 عندما: الزهديدات هذه تنشأ وقد األخرى. األساسية بالمبادئ لزاا اال
 لذينا العمالء من أكثر أو الثنين محددة بمسألة مزعلقة مهنية خدمة المهني المحاسب يقد  (أ)

 أو المسألة؛ بزلك المزعلقة مصالحهم تزضارب

 حاسبالم يقد  الذي العميل ومصالح محددة مسألةبالنسبة ل مهني محاسب مصالح تزعارض (ب)
 المسألة. بزلك مزعلقة مهنية خدمة لصالحه

 
 تضارب على المفاهيم إطار بزطبيق المزعلقة الزطبيقية والمواد الخاصة المزطلبات القسم هذا يوضح  3 .310

 لمهنيا المحاسب إجراء عند الدولية االسزقالل لمعايير وفقاً  مطلوبة االسزقاللية تكون  المصالح.
 أخرى. تأكيد خدمة أو مراجعة، أو لزدقيق،

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 نظرة عامة

 

310 .4 
 متطلبات

يجب أال يسمح المحاسب المهني بأن يؤدي تضارب المصالح إلى إضعاف الحكم المهني أو 
 الزجاري.

 
310 .4 

 1تطبيق 
 الزي قد ينشأ فيها تضارب المصالح ما يلي:تزضمن األمثلة على الحاالت 

  تقديم خدمة اسزشارية بخصوص معاملة إلى عميل يسعى الكزساب عميل تدقيق، وكانت
الشركة قد حصلت على معلومات سرية خالل إجراء الزدقيق والزي يمكن أن تكون ذات 

 عالقة بالمعاملة.

  لى نفس العميلين للحصول عتقديم مشورة لعميلين اثنين في الوقت نفسه حيث يزنافس
 الشركة، حيث من الممكن أن تكون المشورة ذات عالقة بالمواقف الزنافسية لألطراف.

 .تقديم الخدمات لبائع ومشزري تزعلق بنفس المعاملة 

 .إعداد تقييمات لألصول الخاصة بطرفين بينهما خصومة ومزعلقة باألصول 

 لطالق نفس المسألة، مثالً خالل إجراءات ا تمثيل عميلين اثنين بينهما نااع قانوني بخصوص
 أو فسخ شراكة؛
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  بموجب اتفاقية ترخيص، تقديم تقرير تأكيد لمرخص بخصوص حقوق االنزفاع المسزحقة
 أثناء تقديم المشورة للمرخص له بشأن المبالغ واجبة الدفع.

  اوجة لتقديم المشورة لعميل لالسزثمار في مؤسسة أعمال يكون فيها، مثاًل حصة مالية
 المحاسب المهني.

  تقديم المشورة االسزراتيجية لعميل بشأن موقفه الزنافسي بينما يوجد مشروع مشزرك أو مصلحة
 مشابهة مع منافس رئيسي للعميل.

 .تقديم المشورة لعميل بشأن اسزمالك مؤسسة أعمال تكون الشركة أيضًا مهزمة باسزمالكها 

 خدمة في حين يوجد اتفاقية حقوق انزفاع أو تقديم المشورة لعميل بخصوص شراء منزج أو 
 عمولة أحد البائعين المحزملين لذلك المنزج أو الخدمة.

 

 التضارب تحديد
 ا للللللع

310 .5 
 متطلبات

يجب على المحاسب المهني أن يزخذ خطوات منطقية لزحديد الظروف الزي يمكن أن تؤدي إلى 
 ظهور تهديد يمس االلزاا  بمبدأ أو أكثر من المبادئنشوء تضارب المصالح، وبالزالي تؤدي إلى 

األساسية وذلك قبل قبول عالقة جديدة مع عميل أو عملية أو عالقة عمل، وتشمل تلك الخطوات 
 تحديد ما يلي:

 طبيعة المصالح والعالقات ذات الصلة بين األطراف المعنية؛ و (أ)
 طبيعة الخدمة وتداعياتها بالنسبة لألطراف ذات الصلة. (ب)

 
310 .5 

 1تطبيق 
يساعد وجود عملية فّعالة لزحديد حاالت الزضارب المحاسب المهني عند اتخاذ خطوات معقولة 
لزحديد المصالح والعالقات الزي يمكن أن تسبب الحاالت الفعلية أو المحزملة من تضارب 

ضمن تز المصالح، وكالهما قبل تحديد ما إذا كان سيزم قبول عملية ما وطوال مراحل العملية.
هذه العملية النظر في المسائل الزي تحددها األطراف الخارجية، على سبيل المثال، العمالء أو 
العمالء المحزملين. وكلما تم تحديد تضارب المصالح الفعلي أو المحزمل في وقت مبّكر، زاد 

 احزمال قدرة المحاسب المهني على معالجة الزهديدات الزي يخلقها تضارب المصالح.
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310 .5 
 2تطبيق 

 تأخذ عملية تحديد تضارب المصالح الفعلي أو المحزمل في الحسبان عوامل معينة مثل:
 .طبيعة الخدمات المهنية المقدمة 
 .حجم الشركة 
 .حجم وطبيعة قاعدة العمالء 
 .هيكل الشركة، على سبيل المثال، العدد والموقع الجغرافي للمكاتب 

 
310 .5 

 3تطبيق 
 ، مايدًا من المعلومات حول قبول العميل.الزعيين المهني، 320يوضح القسم 

 
 الظروف على تطرأ الزي الزغيرات

310 .6 
 متطلبات

يجب أن يظل المحاسب المهني مزنبهًا للزغيرات الزي تطرأ على طبيعة الخدمات، والمصالح، 
 والعالقات عبر مرور الوقت والزي قد تخلق تضاربًا في المصالح عند أداء العملية. 

 
310 .6 

 1تطبيق 
ًا حيمكن أن تزغير طبيعة الخدمات والمصالح والعالقات خالل مدة االرتباط. ويعزبر هذا صحي

بالزحديد عندما ُيطلب من المحاسب المهني إجراء عملية ارتباط في وضع قد ينطوي على 
خصومة ما، على الرغم من أن األطراف الذين كلفوا المحاسب المهني بالعملية قد ال يكونوا 

 مشاركين مبدئيًا في النااع.
 

 شبكات ضمن الشركات
310 .7 

 مزطلبات
يجب أن يأخذ المحاسب المهني في الحسبان تضارب المصالح  إذا كانت الشركة عضو في شبكة،

 الزي يعزقد المحاسب المهني بأنها قائمة أو تنشأ بسبب المصالح والعالقات للشركة بالشبكة.
 

310 .7 
 1تطبيق 

وتشمل العوامل الزي ينبغي أخذها بعين االعزبار عند تحديد المصالح والعالقات المزعلقة 
 عضوة في شبكة ما:بالشركات الزي تكون 

 طبيعة الخدمات المهنية المقدمة 
 العمالء الذين تخدمهم الشبكة 
 .المواقع الجغرافية لجميع األطراف ذات الصلة 

 

 المصالح تضارب عن تنشأ التي التهديدات
310 .8 

 1تطبيق 
ضارب تبشكل عا ، كلما كانت الرابطة مباشرة بين الخدمة المهنية والمسألة الزي يحدث بسببها 

 في المصالح بين األطراف، كلما زادت احزمالية أال يكون مسزوى الزهديدات مقبواًل.
 

310 .8 
 2تطبيق 

تشمل العوامل ذات العالقة بزقييم مسزوى الزهديد الناشئ عن تضارب المصالح اإلجراءات الزي 
بطة المهنية المرتتمنع اإلفصاح غير المصرح به عن المعلومات السرية عند تقديم الخدمات 

بمسألة معينة خاصة بعميلين أو أكثر تزضارب مصالحهم فيما يزعلق بزلك المسألة. وتشمل تلك 
 المعايير ما يلي:
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  وجود مجاالت ممارسة منفصلة للوظائف المزخصصة داخل الشركة، والزي قد تعمل بمثابة
لى مجال آخر ضمن عوائق أما  تمرير معلومات العمالء السرية من مجال ممارسة معين إ

 الشركة.
 .سياسات واجراءات للحد من الوصول الى ملفات العمالء 
 .اتفاقيات السرية موقعة من قبل العاملين والشركاء في الشركة 
 .الفصل المادي أو االلكزروني للمعلومات السرية 
  .تدريب وتواصل محدد ومخصص 

 
310 .8 

 3تطبيق 
أ يمكن اعزبارها إجراءات وقائية لمعالجة الزهديدات اتلي تنشوفيما يلي أمثلة على اإلجراءات الزي 

 عن تضارب المصالح:
  اسزخدا  فرق عمليات منفصلة يزم تاويدهم بسياسات واجراءات واضحة بشأن الحفاظ على

 السرية.
  اسناد مهمة مراجعة العمل الذي تم لزقييم مالئمة األحكا  المهنية والنزائج الزي تم الزوصل

 مراجع مالئم لم يشزرك في تقديم الخدمة وبذلك لم يزأثر بزضارب المصالح.إليها إلى 
 

 والموافقة اإلفصاح
 عا 
310 .9 

 متطلبات
يجب أن يمارس المحاسب المهني الحكم المهني لزحديد إذا كانت طبيعة وأهمية تضارب المصالح 

أ عن هذا الزهديد الذي ينشتقزضي القيا  بإفصاح معين والحصول على موافقة صريحة لمعالجة 
 الزضارب في المصالح.

 
310 .9 

 1تطبيق 
وفيما يلي توضيح للعوامل الزي تؤخذ بعين االعزبار عند تحديد إذا كانت هناك ضرورة لوجود 

 إفصاح محدد أو موافقة صريحة:
 .الظروف الزي تؤدي إلى ظهور تضارب في المصالح 
 .األطراف الزي قد تزأثر 
 الزي قد تظهر. طبيعة الموضوعات 
  .احزمالية تطور المسألة بطريقة غير مزوقعة 
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310 .9 
 2تطبيق 

 قد يأخذ اإلفصاح والموافقة عدة أشكال منها على سبيل المثال:
  اإلفصاح العا  للعمالء عن الظروف الزي ال يقد  فيها المحاسب المهني الخدمات بشكل

قطاع سوقي محدد( لكي يزمكن حصري ألي عميل )على سبيل المثال، خدمة محددة في 
العميل من تقديم الموافقة العامة بناًء على ذلك. فعلى سبيل المثال قد يفصح المحاسب 

 بشكل عا  عن األحكا  والشروط الموحدة فيما يخص العملية.

  اإلفصاح المحدد للعمالء المزأثرين عن ظروف الزضارب المحددة بزفصيل كافي لزمكين
مدروس فيما يزعلق بالمسألة وتقديم موافقة صريحة وفقًا لذلك. وقد  العميل من اتخاذ قرار

يشمل ذلك اإلفصاح عرضًا مفصاًل للظروف وشرحًا مزكاماًل ألية إجراءات وقائية مخطط 
 لها فضاًل عن المخاطر ذات العالقة.

  الموافقة قد تكون ضمنية بواسطة سلوك العميل في الظروف الزي بها يكون لدى المحاسب
هني أدلة كافية السزنزاج أن العمالء يعرفون الظروف منذ البداية وقد قبلوا بزضارب الم

 المصالح في حال لم يثيروا أي اعزراض على وجود الزضارب.
 

310 .9 
 3تطيبق

 من الضروري بشكل عا :
أن يزم اإلفصاح للعمالء الذي تأثروا بزضارب المصالح عن طبيعة تضارب المصالح  (أ)

 أية تهديدات ظهرت؛ ووكيفية معالجة 
الحصول على موافقة العمالء الذين تأثروا والمزعلقة بزقديم الخدمات المهنية عندما يزم  (ب)

 تطبيق اإلجراءات الوقائية لمعالجة الزهديد.
 

310 .9 
 4تطبيق 

 إذا لم يزم هذا اإلفصاح أو الموافقة كزابيًا، يسزحسن أن يوثق المحاسب المهني ما يلي:
 الزي أدت إلى ظهور تضارب المصالح؛طبيعة الظروف  (أ)
 اإلجراءات الوقائية الزي تم تطبيقها لمعالجة الزهديدات حيثما أمكن؛ و (ب)
 الموافقة الزي تم الحصول عليها. (ج)

 
 الصريحة الموافقة إعطاء رفض حال في

310 .10 
 متطلبات

 9. 310للفقرة إذا حدد المحاسب المهني أن هناك ضرورة للحصول على موافقة صريحة وفقًا 
 مزطلبات ورفض العميل إعطاء الموافقة، يجب على المحاسب أن يقو  بأي من:

 إنهاء أو رفض أداء الخدمات المهنية الزي تؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح؛ أو (أ)
إنهاء العالقات ذات الصلة أو يزخلص من المصالح ذات العالقة للقضاء على الزهديد  (ب)

 ل.أو تقليصه إلى مسزوى مقبو 
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 السرية
 ا للللللللع

310 .11 
 متطلبات

يجب أن يظل المحاسب المهني مزنبهًا لمبدأ السرية، بما في ذلك عند القيا  بإفصاحات أو 
 مشاركة المعلومات داخل الشركة أو الشبكة وأثناء الحصول على إرشادات من أطراف أخرى.

 
310 .11  

 1تطبيق 
والمواد الزطبيقية ذات الصلة بالحاالت الزي قد تؤدي إلى  المزطلبات 114يوضح القسم الفرعي 

 ظهور تهديدات تمس االلزاا  بمبدأ السرية.
 

 الحاالت الزي يؤدي فيها اإلفصاح بغرض الحصول على موافقة إلى انزهاك مبدأ السرية
310 .12 

 متطلبات
ية، انزهاك السر عندما يؤدي القيا  بإفصاح معين بغرض الحصول على موافقة صريحة إلى 

وبالزالي ال يمكن الحصول على تلك الموافقة، تقبل الشركة العملية أو االسزمرار فيها في الحاالت 
 الزالية فقط:

ال قو  الشركة بأي دور تأييدي ألحد العمالء في حالة موقف عدائي ضد عميل آخر  (أ)
 بنفس المسألة؛

خد  بين فرق العمليات الزي ت تزوفر آليات محددة لمنع اإلفصاح عن المعلومات السرية (ب)
 العميلين؛ و

أن تقزنع الشركة بأن طرف آخر معقول ومطلع يحزمل أن يسزنزج أنه من المالئم للشركة  (ج)
بأن تقبل العملية أو أن تسزمر فيها ألن فرض أي قيد على قدرة الشركة على تقديم 

راف أخرى ء أو ألطالخدمة المهنية سيؤدي إلى نزائج سلبية غير مزكافئة بالنسبة للعمال
  ذات عالقة.

 
310 .12 

 1تطبيق 
قد يحدث انزهاك لمبدأ للسرية، على سبيل المثال، عند السعي للحصول على موافقة للقيا  بما 

 يلي:

  أداء خدمة مرتبطة بمعاملة ما لصالح عميل معين فيما يزعلق باسزيالء عدائي على
 عميل آخر للشركة.

 ون معين فيما يزعلق بفعل احزيالي مشزبه به، حيث يك إجراء تحقيق جنائي لصالح عميل
لدى الشركة معلومات سرية من خالل أداء عمله لعميل آخر يمكن أن يكون مشارك في 

 االحزيال.
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 التوثيق
310 .13 

 متطلبات
 مزطلبات، يوثق المحاسب المهني ما يلي: 12. 310في الحاالت الواردة في الفقرة 

 ذلك الدور الذي يزعين عليه القيا  به؛طبيعة الظروف، بما في  (أ)
اآلليات المحددة المزاحة لمنع اإلفصاح عن المعلومات بين فرق العملية الزي تخد   (ب)

 العميلين؛
 سبب مالئمة قبول العملية أو االسزمرار فيها. (ج)
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 320 القسم
 المهني التعيين
 مقدمة

 القسم في حالموض المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لزاا اال المهنيين المحاسبين من يطلب  1 .320
 الزهديدات. ومعالجة وتقييم، لزحديد، وذلك 120

 
 واحدب لزاا اال يمس تهديد خلق إلى قائمة عملية في تغيرات حدوث أو جديد عميل قبول يؤدي قد  2 .320

 العالقة ذات الزطبيقية والمواد الخاصة المزطلبات القسم هذا يوضح األساسية. المبادئ من أكثر أو
 الحاالت. تلك مثل في المفاهيم إطار بزطبيق

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 العملية وقبول العميل

 نظرة عامة
320 .3 

 1تطبيق 
قد تنشأ الزهديدات الزي تمس مبدأ النااهة أو السلوك المهني، على سبيل المثال، عن قضايا 
مشكوك فيها مرتبطة بالعميل )أو مالك شركة العميل، أو إدارته أو أنشطزه(. وتشمل القضايا 
الزي إن عرفت، قد تخلق مثل هذا الزهديد تورط العميل في أنشطة غير قانونية، أو عد  األمانة، 

 أو ممارسات إعداد الزقارير المالية المشكوك فيها أو تصرفات غير أخالقية أخرى. 
 

320 .3 
 2تطبيق 

 وتشمل العوامل ذات الصلة بزقييم مسزوى هذه الزهديدات ما يلي:
 المعرفة وفهم العميل ومالكيه ومدراءه والمسؤولين عن الحوكمة وأنشطزه الزجارية؛ و 
 القضايا المشكوك بها، على سبيل المثال، من خالل تحسين  ضمان الزاا  العميل بمعالجة

 ممارسات حوكمة الشركات أو الرقابة الداخلية.
 

320 .3 
 3تطبيق 

ينشأ تهديد المصلحة الشخصية الذي يمس مبدأ الكفاءة المهنية والعناية الالزمة إذا لم يكن فريق 
 العمل يزمزع، أو ال يمكنه اكزساب، الكفاءات الالزمة لزقديم الخدمات المهنية. 

 
320 .3 

 4تطبيق 
 تشمل العوامل ذات الصلة بزقييم مسزوى تلك الزهديدات ما يلي:

 ل مما يلي:الفهم المالئم لك 
o طبيعة أعمال العميل؛ 
o وتعقيد عملياته؛ 
o ومزطلبات العملية؛ 
o وهدف العملية، وطبيعة ونطاق العمل الواجب إنجازه؛ 

 .المعرفة بالصناعات أو المواضيع ذات الصلة 
 الخبرة فيما يخص المزطلبات الزنظيمية أو مزطلبات إعداد الزقارير ذات الصلة؛ 
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  وإجراءات مصللللللللممة لزقديم تأكيد معقول بأنه ال يزم قبول وجود سللللللللياسللللللللات لمراقبة الجودة
 العمليات إال إذا كان يمكن انجازها بكفاءة.

 
320 .3 

 5تطبيق 
وفيما يلي أمثلة على اإلجراءات الزي يمكن اعزبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة 

 الشخصية:
  الالزمة.تعيين عدد كاٍف من موظفي العمليات من ذوي الكفاءات 
 االتفاق على إطار زمني واقعي ألداء العملية؛ 
 االسزعانة بالخبراء مزى لا  األمر؛ 

 

 المهني التعيين في التغيرات
 عا 
320 .4 

 متطلبات
 يقرر المحاسب المهني إذا كانت هناك أية أسباب تدعو لعد  قبول عملية عندما:

 محاسب آخر؛يطلب عميل محزمل من المحاسب المهني أن يحل محل  (أ)
 يدرس المحاسب الزقد  بعطاء للحصول على عملية يقو  بها محاسب آخر؛ و (ب)
 ينظر المحاسب في أداء أعمال تكميلية أو إضافية لألعمال الزي يقو  بها محاسب آخر. (ج)

 
320 .4 

 1تطبيق 
قد تكون هناك أسباب لعد  قبول أحد العمليات. وقد يكون أحد تلك األسباب هو ظهور تهديد 
ناتج عن الحقائق والظروف وال تمكن معالجزه من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية. على سبيل 
 المثال، قد يكون هناك تهديد مصلحة شخصية يمس االلزاا  بمبدأ الكفاءة المهنية والعناية الالزمة

 إذا قبل المحاسب المهني العملية قبل أن يعرف جميع الحقائق ذات العالقة. 
 

320 .4 
 2تطبيق 

من المحاسب المهني أن يقو  بعمل مكمل أو إضافي لعمل محاسب حالي أو سابق،  إذا طلب
قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية يمس االلزاا  بمبدأ الكفاءة المهنية والعناية الالزمة، نزيجة 

 مات غير مكزملة على سبيل المثال.لمعلو 
 

320 .4 
 3تطبيق 

ومن العوامل ذات الصلة بزقييم مسزوى هذا الزهديد هو إذا كان العطاء ينص على أن يزم، قبل 
قبول العملية، الزواصل مع المحاسب الحالي أو السابق. يعطي هذا الزواصل المحاسب المقزرح 

 لعد  قبول العملية.  الفرصة للزساؤل حول وجود أية أسباب تدعو
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320 .4 
 4تطبيق 

وفيما يلي أمثلة على اإلجراءات الزي يمكن اعزبارها إجراءات وقائية لمعالجة هذا الزهديد للمصلحة 
 الشخصية:

  أن يطلب من المحاسب الحالي أو السابق أن يقد  أية معلومات معروفة والزي، يرى
المحاسب المقزرح يحزاج لمعرفزها قبل الزوصل المحاسب المهني السابق أو الحالي، أن 

إلى قرار بشأن قبول العملية. على سبيل المثال، قد يكشف الزساؤل عن حقائق لم يزم 
اإلفصاح عنها والزي قد تشير إلى عد  االتفاق مع المحاسب الحالي أو السابق وهو األمر 

 الذي قد يؤثر على اتخاذ قرار قبول الزعيين.

 ومات من مصادر أخرى مثل الحصول على معلومات من خالل سؤال الحصول على معل
أطراف أخرى أو إجراء تحقيقات خفية تزعلق باإلدارة العليا أو المسؤولين عن الحوكمة لدى 

 شركة العميل.
 

 السابق أو الحالي المحاسب مع الزواصل
320 .5 

 1تطبيق 
العميل، ويفضل أن يكون كزابيًا، لبدء عادة ما يحزاج المحاسب المقزرح أن يحصل على إذن 

 المناقشات مع المحاسب الحالي أو السابق.
 

320 .6 
 متطلبات

إذا لم يكن الزواصل مع المحاسب الحالي أو السابق ممكنًا، يجب أن يزخذ المحاسب المقزرح 
 خطوات معقولة أخرى للحصول على المعلومات بشأن أية تهديدات أخرى ممكنة. 

 
 المقزرح المحاسب مع الزواصل

320 .7 
 متطلبات

عندما يطلب من محاسب حالي أو سابق أن يسزجيبوا للزواصل مع المحاسب المقزرح، فإن 
 المحاسب الحالي أو السابق:

 يمزثل للقوانين واللوائح ذات العالقة الزي تحكم هذا الطلب؛ و (أ)

 يقد  أية معلومات بأمانة وبعيدًا عن الغموض. (ب)
 

7 .320 
 1تطبيق 

يلزا  المحاسب الحالي أو السابق بالسرية. ويعزمد ما إذا كان مسموحًا لذلك المحاسب المهني أو 
 مطلوبًا منه مناقشة عالقات عميل مع محاسب مقزرح على طبيعة العملية وعلى:

 ما إذا كان قد حصل المحاسب الحالي أو السابق على إذن العميل للقيا  بذلك؛ أو (أ)

خالقية المزعلقة بهذا الزواصل أو اإلفصاح، والزي تخزلف وفقًا المزطلبات القانونية واأل (ب)
 لنطاق االخزصاص.
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320 .7 
 2تطبيق 

من قواعد السلوك الظروف الزي يطلب أو قد يطلب فيها من  1تطبيق  1. 114توضح الفقرة 
 الئمًا.مالمحاسب المهني اإلفصاح عن معلومات سرية، أو الحاالت الزي يصبح فيها اإلفصاح 

 

  المراجع أو المدقق تعيين في الزغيرات
320 .8 

 متطلبات
مالية، يطلب المحاسب المهني من المحاسب الحالي أو السابق  بياناتفي حالة مراجعة أو تدقيق 

أن يقد  معلومات معروفة فيما يزعلق بأية حقائق أو معلومات أخرى والزي، يرى المحاسب الحالي 
أو السابق، أن المحاسب المقزرح بحاجة إليها ليكون على دراية قبل أن يقرر قبول العملية. وذلك 

حة ون فيها عد  امزثال أو اشزباه في عد  امزثال للقوانين واللوائح والموضباسزثناء الحاالت الزي يك
 مزطلبات: 22. 360مزطلبات، والفقرة  21. 360في الفقرة 

إذا وافق العميل على إفصاح المحاسب الحالي أو السابق عن أي من تلك الحقائق أو  (أ)
نة تلك المعلومات بأما المعلومات األخرى، فيجب على المحاسب الحالي أو السابق أن يقد 

 ويزجنب الغموض؛ و
إذا لم يسزطع العميل أو رفض أن يمنح المحاسب الحالي أو السابق اإلذن بمناقشة شؤونه  (ب)

مع المحاسب المقزرح، يجب على المحاسب الحالي أو السابق أن يفصح عن تلك الحقيقية 
نح الزمكن من م للمحاسب المقزرح، والذي عليه أن ينظر بحرص في هذا الرفض أو عد 

 اإلذن عند اتخاذه قرارًا بقبول الزعيين. 
 

 العملية واستمرارية العميل
320 .9 

 متطلبات
بالنسبة للعمليات المزكررة مع العمالء، يجب أن يراجع المحاسب المهني دوريًا إذا كان سيسزمر 

 في العملية. 
 

320 .9 
 1تطبيق 

ل بالمبادئ األساسية بعد قبول العملية، والزي إن عرفت قبقد تنشأ تهديدات محزملة تمس االلزاا  
ذلك، كانت سزؤدي إلى رفض المحاسب المهني للعملية. على سبيل المثال، قد ينشأ تهديد 
 مصلحة شخصية والذي يمس مبدأ النااهة من خالل إدارة المكاسب الفاسدة أو تقييمات المياانية.

 

 خبير بعمل ةستعاناال
320 .10 

 متطلبات
عندما يعزا  المحاسب المهني على االسزعانة بخبير، فيجب عليه أن يقرر إذا كان ذلك القرار 

 مبررًا. 
 

320 .10 
 1تطبيق 

تشمل العوامل الزي تؤخذ بعين االعزبار عندما ينوي المحاسب المهني االسزعانة بخبير سمعة 
وخبرة هذا الخبير، والمواد المزاحة له، والمعايير المهنية واألخالقية المعمول بها بالنسبة للخبير. 

 عيمكن الحصول على تلك المعلومات من ارتباط سابق بذلك الخبير أو من خالل الزشاور م
 آخرين. 
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 321 القسم
 الثانية اآلراء
 مقدمة

 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لزاا اال المهنيين المحاسبين من يطلب  1 .321
 الزهديدات. ومعالجة وتقييم، لزحديد، وذلك 120

 
 لزاا اال مسي آخر تهديد أو شخصية مصلحة تهديد حالياً  عميالً  ليست لمنشأة ثانٍ  رأي إبداء يخلق قد  2 .321

 إطار زطبيقب المزعلقة الزطبيقية والمواد الخاصة المزطلبات القسم هذا يوضح األساسية. المبادئ بأحد
 الحاالت. تلك في المفاهيم

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 نظرة عامة

321 .3 
 1تطبيق 

قد ُيطلب من المحاسب المهني إبداء رأيًا ثانيًا حول تطبيق معايير المحاسبة أو الزدقيق أو إعداد 
الزقارير أو غيرها من المعايير أو المبادئ على )أ( ظروف معينة أو )ب( معامالت معينة تزم من 

شوء ى نقبل أو بالنيابة عن شركة أو منشأة ليست عمياًل في الوقت الحالي. قد يؤدي ذلك إل
تهديدات، على سبيل المثال، تهديد مصلحة شخصية تمس االلزاا  بمبدأ الكفاءة المهنية والعناية 
الالزمة في الحاالت الزي ال يكون فيها الرأي الثاني مسزندًا إلى المجموعة نفسها من الحقائق الزي 

 تزوافر للمحاسب الحالي أو السابق، أو أنها مبنية على أدلة غير كافية. 
 

321 .3 
 2تطبيق 

من أحد العوامل الهامة لزقييم مسزوى تهديد المصلحة الشخصية سالف الذكر هو ظروف الطلب 
 وجميع الحقائق األخرى المزاحة واالفزراضات ذات العالقة بإبداء الحكم المهني. 

 
321 .3 

 3تطبيق 
 الجة تهديد المصلحةوتشمل األمثلة على اإلجراءات الزي يمكن اعزبارها إجراءات وقائية لمع

 الشخصية ما يلي:
 .بعد موافقة العميل، الحصول على معلومات من المحاسب الحالي أو السابق 
 .وصف القيود الزي تحيط بأي رأي أثناء الزواصل مع العميل 
  .تاويد المحاسب الحالي أو السابق بنسخة من ذلك الرأي 

 
 بالزواصل اإلذن منح يزم ال عندما
321 .4 

 متطلبات
إذا لم تكن المنشأة الزي تطلب الحصول على رأي ثاٍن من المحاسب المهني سزسمح للمحاسب 
بالزواصل مع المحاسب الحالي أو السابق، يجب على المحاسب أن يقرر ما إذا كان سيبدي الرأي 

 الثاني الذي طلب منه.
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 330 القسم
 األجور من األخرى  واألنواع األتعاب
 مقدمة

 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لزاا اال المهنيين المحاسبين من يطلب  1 .330
 الزهديدات. ومعالجة وتقييم، لزحديد، وذلك 120

 
 شخصية حةمصل تهديد ظهور األجور من األخرى  األنواع وترتيبات األتعاب وطبيعة مسزوى  عن ينزج قد  2 .330

 اتذ المحددة الزطبيقية المواد القسم هذا يوضح األساسية. المبادئ من أكثر أو بواحد لزاا اال يمس
 الحاالت. تلك في المفاهيم إطار بزطبيق العالقة

 

 التطبيقية المواد
 األتعاب مستوى 

 

330 .3 
 1تطبيق 

قد يؤثر المسزوى المحدد لألتعاب على قدرة المحاسب المهني على تقديم الخدمات المهنية وفقًا 
 للمعايير المهنية.

 
330 .3 

 2تطبيق 
قد يسّعر المحاسب المهني األتعاب مزى اعزبرها مالئمة. وحقيقة أن يحدد أحد المحاسبين المهنيين 
أتعابًا أقل من آخر ال يعزبر بحد ذاته عماًل ال أخالقيًا. ومع ذلك، ينشئ مسزوى األتعاب المسعرة 

ذا كانت زمة إتهديد المصلحة الشخصية الزي تمس االلزاا  بمبدأ الكفاءة المهنية والعناية الال
األتعاب المعروضة مزدنية للغاية بحيث قد يكون من الصعب أداء العملية وفقًا للمعايير الفنية 

 والمهنية القابلة للزطبيق. 
 

330 .3 
 3تطبيق 

 وتشمل العوامل ذات العالقة بزقييم مسزوى ذلك الزهديد ما يلي:
  ،وبالزحديد، األساس الذي يزم وفقًا له فرض ما إذا كان العميل على دراية بشروط العملية

 األتعاب، وما هي الخدمات المشمولة باألتعاب المعروضة.
  ما إذا كان طرف آخر مسزقل، جهة تنظيمية على سبيل المثال، هو الذي حدد مسزوى

 األتعاب.
 

330 .4 
 4تطبيق 

خصية تهديد المصلحة الشوتشمل األمثلة على اإلجراءات الزي قد تعزبر إجراءات وقائية لمعالجة 
 سالف الذكر ما يلي:

 .تعديل مسزوى األتعاب أو نطاق العملية 
 .اسناد مهمة مراجعة العمل الذي تم إنجازه إلى مراجع مالئم 
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 المشروطة األتعاب
330 .4 

 1تطبيق 
 تسزخد  األتعاب المشروطة في أنواع معينة من الخدمات غير المزعلقة بالزأكيد. ومع ذلك، قد
تخلق األتعاب المشروطة تهديدات تمس االلزاا  بالمبادئ األساسية، خاصة تهديد المصلحة 

 الشخصية الذي يمس االلزاا  بمبدأ الموضوعية، في بعض الحاالت.
  

330 .4 
 4تطبيق 

 وتشمل العوامل ذات العالقة بزقييم مسزوى تلك الزهديدات ما يلي:

 .طبيعة العملية 

  المزاحة.نطاق مبالغ األتعاب 

 .أسس تحديد األتعاب 

  اإلفصاح للمسزخدمين المعنيين عن العمل الذي أنجاه المحاسب المهني وأساس األجر
 المدفوع.

 .سياسات وإجراءات الرقابة على الجودة 

 .ما إذا كان ينبغي على طرف آخر مسزقل مراجعة حصيلة أو نزيجة المعاملة 

 سبيل المثال، هو الذي يحدد مسزوى  ما إذا كان طرف آخر مسزقل، جهة تنظيمية على
 األتعاب.

 
330 .4 

 3تطبيق 
 وفيما يلي أمثلة على اإلجراءات الزي تعد إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة الشخصية:

  اسناد مهمة مراجعة العمل الذي أنجاه المحاسب المهني إلى مراجع مسزقل مالئم لم يكن
 المزعلقة بالزأكيد.مشزركًا في تقديم الخدمات غير 

 .الحصول على موافقة خطية مسبقة من العميل بشأن أساس تحديد األجر 
 

330 .4 
 4تطبيق 

المزطلبات والمواد الزطبيقية ذات العالقة باألتعاب المشروطة  معايير االسزقالل الدوليةتوضح 
 الزي تدفع نظير الخدمات المقدمة لعمالء الزدقيق أو المراجعة. 

 

 العموالت أو اإلحالة أتعاب
330 .5 

 1تطبيق 
قد يظهر تهديد مصلحة شخصية يمس االلزاا  بمبادئ الموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الالزمة 
إذا دفع المحاسب المهني أو حصل على أتعاب إحالة أو حصل على عمولة فيما يزعلق بعميل. 

 سبيل المثال:وتشمل تلك العموالت أو أتعاب اإلحالة ما يلي على 

  أتعاب تدفع لمحاسب مهني آخر بغرض الحصول على عمل جديد من عميل عندما يسزمر
العميل باعزباره عمياًل للمحاسب الحالي ولكنه يطلب خدمات تخصصية ال يقدمها ذلك 

 المحاسب.
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  األتعاب الزي يزم الحصول عليها نظير إحالة عميل مسزمر لمحاسب مهني آخر أو لخبير
 ال يقد  المحاسب الحالي الخدمة المهنية المحددة الزي يطلبها العميل. آخر عندما

  العمولة الزي يزم الحصول عليها من طرف آخر )مورد برمجيات/ على سبيل المثال( فيما
 يزعلق ببيع سلع أو خدمات لعميل.

 
330 .5 

 2تطبيق 
لمعالجة تهديد المصلحة وتشمل األمثلة على اإلجراءات الزي يمكن اعزبارها إجراءات وقائية 

 الشخصية ما يلي:

  قد تزم معالجة تهديد المصلحة الشخصية من خالل الحصول على موافقة مسبقة من
العميل فيما يخص ترتيبات العموالت المزعلقة بالبيع من خالل طرف آخر للسلع أو 

 الخدمات للعميل.

  ات للعمالء عن أية ترتيبقد تزم معالجة تهديد المصلحة الشخصية من خالل اإلفصاح
خاصة بأتعاب اإلحالة أو العموالت الزي تدفع، أو يزم الحصول عليها، من محاسب 

 مهني آخر أو من طرف آخر نظير الزوصية بخدمات أو منزجات.
 

 شركة شراء أو بيع
330 .6 

 1تطبيق 
اس على أسيجوز للمحاسب المهني أن يشزري جاءًا من شركة أو يجوز أن يشزريها بالكامل 

الدفعات الزي سيزم دفعها لألفراد الذين كانوا يملكون الشركة أو لورثزهم أو القائمين على أمالكهم. 
 ال تشكل هذه المدفوعات أتعاب إحالة أو عموالت فيما يزعلق بأغراض هذا القسم.
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 340 القسم
 والضيافة الهدايا وتشمل المغريات،

 مقدمة
 القسم في الموضح المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لزاا اال المهنيين المحاسبين من يطلب  1 .340

 الزهديدات. ومعالجة وتقييم، لزحديد، وذلك 120
 

 هديدت أو تآلف، تهديد أو شخصية، مصلحة تهديد خلق إلى قبولها أو المغريات عرض يؤدي قد  2 .340
 وضوعية،والم النااهة، مبادئ وخاصة األساسية، بالمبادئ لزاا اال تمس الزي الزهديدات وهي مضايقة
 المهني. والسلوك

 
 المغريات قديمت على المفاهيم إطار بزطبيق العالقة ذات الزطبيقية والمواد المزطلبات القسم هذا يوضح  3 .340

 القسم ذاه ويزطلب واللوائح. للقوانين امزثال عد  تشكل ال الزي المهنية األنشطة أداء عند وقبولها
 قبولها. أو المغريات عرض عند العالقة ذات واللوائح للقوانين يمزثل أن المهني المحاسب من أيضاً 

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 نظرة عامة

340 .4 
 1تطبيق 

المغريات هي أشياء، أو مواقف، أو فعال تسزخد  كوسيلة للزأثير على سلوك شخص آخر، ولكن 
ليس بالضرورة بغرض الزأثير بشكل غير مالئم على سلوك ذلك الشخص. قد تزنوع المغريات 

واًل إلى الحاليين أو المحزملين ووصبداية من الضيافة البسيطة بين المحاسبين المهنيين والعمالء 
األفعال الزي ينزج عنها عد  االمزثال للوائح والقوانين. قد تأخذ المغريات أشكال مخزلفة، على 

 سبيل المثال:
 .الهدايا 
 .الضيافة 
 .الزرفيه 
 .الزبرعات السياسية أو الخيرية 
 .السعي لزكوين صداقات أو الحصول على الوالء 
 ارية األخرى.الزوظيف أو الفرص الزج 
 .المعاملة الزفضيلية، أو الحقوق أو الماايا 

 

  اللوائح أو القوانين بموجب الممنوعة المغريات
340 .5 

 مزطلبات
في كثير من دوائر االخزصاص، هناك قوانين ولوائح، مثل القوانين واللوائح المزعلقة بالرشوة 
والفساد، الزي تمنع عرض أو قبول المغريات في بعض الحاالت. يجب على المحاسب المهني أن 

 يفهم تلك القوانين واللوائح ويمزثل لها عند مواجهزه لزلك المواقف. 
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  واللوائح القوانين بموجب الممنوعة غير المغريات
340 .6 

 1تطبيق 
عرض المغريات غير الممنوعة بموجب القوانين أو اللوائح أو قبولها قد يخلق تهديدًا يمس االلزاا  

 بالمبادئ األساسية.
 

 السلوك على السيء الزأثير بغرض المغريات
340 .7 

 متطلبات
يجب أال يعرض المحاسب المهني، أو يشجع اآلخرين على عرض، أية مغريات والزي يكون 
الهدف منها، أو الزي يرى المحاسب المهني أن طرف آخر مطلع ومعقول سيعزبر على األرجح 

 أنها تمت، بهدف الزأثير بشكل غير مالئم على سلوك المزلقي أو سلوك شخص آخر. 
 

340 .8 
 متطلبات

يقبل المحاسب المهني، أو يشجع اآلخرين على قبول، أية مغريات والزي يكون الهدف يجب أال 
منها، أو الزي يرى المحاسب المهني أن طرف آخر مطلع ومعقول سيعزبر على األرجح أنها تمت، 

 بهدف الزأثير بشكل غير مالئم على سلوك المزلقي أو سلوك شخص آخر.
 

340 .9 
 1تطبيق 

تؤثر بشكل سيء على سلوك األشخاص إذا تسببت في تصرف الشخص يعزبر أن المغريات 
بأسلوب غير أخالقي. يمكن توجيه هذا الزأثير السيء إلى المزلقي أو إلى شخص آخر له نفس 
العالقة بالمزلقي. وتعد المبادئ األساسية إطارًا مالئمًا يمكن أن يرجع إليه المحاسبون المهنيون 

غير أخالقي من جهة المحاسب، وعند الضرورة بالمثل، األشخاص  عند تحديدهم لما يشكل سلوكاً 
 اآلخرين. 

 
340 .9 

 2تطبيق 
ينشأ انزهاك مبدأ النااهة األساسي عندما يعرض المحاسب المهني أو يقبل، أو يساعد اآلخرين 
على عرض أو قبول، مغريات في حال كان الهدف هو الزأثير بشكل سيء على سلوك المزلقي 

 سلوك شخص آخر.أو على 
 

340 .9 
 3تطبيق 

ويزطلب تحديد إذا كانت هناك نية حقيقية أو مزصورة للزأثير بشكل سيء على السلوك ممارسة 
 الحكم المهني. وفيما يلي بعض العوامل الهامة الزي يمكن أخذها بعين االعزبار:

 .طبيعة، وتكرار، وقيمة المغريات وأثرها الزراكمي 

 يزعلق بأي تصرف أو قرار قد يزأثر بها. وقت عرض المغريات فيما 

  ما إذا كانت المغريات من ضمن العرف أو الممارسات الثقافية، على سبيل المثال، عرض
 هدية بمناسبة األعياد الدينية أو حفالت الافاف.

  ما إذا كانت المغريات تمثل جاءًا تابعًا للنشاط المهني، على سبيل المثال، عرض أو قبول
 غداء في اجزماع عمل.دعوة على ال

  ما إذا كان عرض المغريات قاصرًا على مزلقي واحد أ  على مجموعة من المزلقين. وقد
 تكون المجموعة األكثر اتساعًا داخلية أو خارجية، مثل العمالء اآلخرون أو الباعة.
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  أدوار ومواقع األشخاص في الشركة أو لدى العميل الذين يعرضون أو تعرض عليهم
 المغريات.

  ما إذا كان المحاسب المهني على علم، أو كان لديه سبب يدعوه لالعزقاد، أن قبول المغريات
 سيؤدي إلى انزهاك السياسات واإلجراءات الخاصة بصاحب العمل المقابل.

 .درجة الشفافية الزي يزم من خاللها عرض المغريات 

 .ما إذا كان المزلقي قد تم طلب الحصول على أحد المغريات 

 .السمعة السابقة أو السلوك المعروف عن الطرف مقد  العرض 
 

 اإلجراءات من مايد اتخاذ في النظر
340 .10 

 1تطبيق 
إذا نما إلى علم المحاسب المهني أن هناك أحد المغريات الذي تم عرضه مع وجود قصد حقيقي 

زهديدات ظهور ال أو مزصور للزأثير بشكل سيء على السلوك، قد تكون هناك إمكانية السزمرار
 7. 340الزي تمس االلزاا  بالمبادئ األساسية حزى مع تلبية المزطلبات الواردة في الفقرتين 

 مزطلبات. 8. 340مزطلبات، و
 

340 .10 
 2تطبيق 

 وفيما يلي أمثلة على اإلجراءات الزي يمكن اعزبارها من بين اإلجراءات الوقائية لمعالجة الزهديدات:

  العليا بالشركة أو أولئك المسؤولين عن الحوكمة لدى العميل فيما يزعلق إبالغ اإلدارة
 بالعرض.

 .تعديل أو إلغاء عالقة العمل مع العميل 
 

 المغريات الزي ال تكون بقصد الزأثير بشكل سيء على السلوك
340 .11 

 1تطبيق 
محاسب يخلص التطبيق المزطلبات والمواد الزطبيقية الموضحة في إطار المفاهيم عندما يزم 

المهني إلى عد  وجود قصد حقيقي أو مزصور للزأثير على سلوك المزلقي أو على سلوك شخص 
 آخر بشكل سيء.
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340 .11 
 2تطبيق 

إذا كانت مثل هذه المغريات طفيفة وال يزرتب عليها أية تبعات، فإن أية تهديدات تظهر جرائها 
 سزكون في المسزوى المقبول.

 
340 .11 
 3 تطبيق

وفيما يلي بعض األمثلة على الحاالت الزي قد يؤدي فيها عرض أو قبول المغريات إلى ظهور 
تهديدات حزى وإن خلص المحاسب المهني إلى عد  وجود قصد حقيقي أو مزصور للزأثير بشكل 

 سيء على السلوك:
 .تهديدات المصلحة الشخصية 

يم لشركة العميل أثناء تقديعرض على المحاسب المهني ضيافة من مسزملك محزمل  -
 المحاسب لخدمات تمويل لشركة العميل.

 تهديدات الزآلف 
يصطحب المحاسب المهني أحد الموردين أو الباعة لحضور أحداث رياضية بشكل  -

 مزكرر.
 تهديدات المضايقة 

قبول المحاسب المهني لضيافة، والزي يمكن تصور أن طبيعزها غير مالئمة في حال  -
 للعامة.تم اإلفصاح عنها 

 
340 .11 

 4تطبيق 
تشمل العوامل ذات الصلة بزقييم مسزوى تلك الزهديدات الزي ظهرت نزيجة عرض أو قبول تلك 

 الخاصة بزحديد القصد. 3تطبيق  9. 340المغريات نفس العوامل الموضحة في الفقرة 
 

340 .11 
 5تطبيق 

ض الزهديدات الزي تظهر جراء عر وفيما يلي بعض األمثلة على اإلجراءات الزي قد تقضي على 
 أو قبول تلك المغريات:

 .رفض أو عد  عرض المغريات 

  ،نقل مسؤولية تقديم أية خدمات مهنية للعميل إلى شخص آخر يعزقد المحاسب المهني أنه
 أو من المزصور أنه، لن يزأثر بشكل غير مالئم عند تقديم الخدمات.

 
340 .11 

 6تطبيق 
على اإلجراءات الزي يمكن اعزبارها إجراءات وقائية لمعالجة الزهديدات  وفيما يلي بعض األمثلة

 الزي تظهر جراء عرض أو قبول تلك المغريات:

 .الزاا  الشفافية مع اإلدارة العليا للشركة أو لشركة العميل بشأن عرض أو قبول المغريات 

 ه شخص علي تسجيل المغريات في سجل تشرف عليه اإلدارة العليا في الشركة أو يشرف
 آخر يكون مسؤول عن الزاا  الشركة بأخالقيات العمل أو يحزفظ به العميل.

  اسناد مهمة مراجعة أي عمل تم إنجازه وأية قرارات اتخذها المحاسب المهني فيما يزعلق
بالعميل الذي قبل المحاسب الحصول على أحد المغريات منه إلى مراجع مالئم لم يكن 

 ة المهنية.مشزركًا في تقديم الخدم
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  الزبرع بالمغريات للمؤسسات الخيرية بعد الحصول عليها واإلفصاح بشكل مالئم عن هذا
الزبرع، على سبيل المثال، إلى أحد أعضاء اإلدارة العليا في الشركة أو للشخص الذي قد  

 العرض.

 .سداد تكلفة المغريات الزي تم الحصول عليها، مثل الضيافة 

 مثل الهدايا، بعد قبولها مبدئيًا.بأقصى سرعة، رد المغريات ،  
 

 المباشرين أو المقربين العائلة أفراد
340 .12 

 متطلبات
يجب أن يظل المحاسب المهني مزنبهاً للزهديدات المحزملة الزي قد تمس الزاامه بالمبادئ األساسية 

 الزي تظهر جراء عرض المغريات:
المباشرين على عميل حالي أو محزمل لدى من قبل أحد أفرد عائلة المحاسب المقربين أو  (أ)

 المحاسب.
على أحد أفرد عائلة المحاسب المقربين أو المباشرين من قبل عميل حالي أو محزمل لدى  (ب)

 المحاسب.
 

340 .13 
 متطلبات

إذا نما إلى علم المحاسب المهني أنه قد تم عرض أحد المغريات على أحد أفراد عائلزه المقربين 
أو المباشرين أو أن أحد أفراد عائلزه المقربين أو المباشرين قد عرض أحد المغريات، وخلص 
المحاسب إلى أن القصد من وراء ذلك هي الزأثير بشكل غير مالئم على سلوك المحاسب أو على 

لوك عميل حالي أو محزمل لدى المحاسب، أو رأى أن طرف آخر عاقل ومطلع من المحزمل س
أن يخلص إلى وجود هذا القصد، يجب أن يوجه المحاسب المهني نصيحة إلى عضو عائلزه 

 المقرب أو المباشر بعد  عرض أو قبول المغريات. 
 

340 .13 
 1تطبيق 

هي عوامل ذات صلة بزحديد إذا كان هناك قصد  3تطبيق  9. 340العوامل الموضحة في الفقرة 
حقيقي أو مزصور للزأثير بشكل سيء على سلوك المحاسب المهني أو الطرف المقابل. ومن 

 العوامل األخرى ذات العالقة هي طبيعة أو قرب العالقة بين:
 المحاسب وعضو العائلة المقرب أو المباشر؛ (أ)
 حالي أو المحزمل، وعضو العائلة المقرب أو المباشر والعميل ال (ب)
 المحاسب والعميل الحالي أو المحزمل. (ج)
 

على سبيل المثال، قد يشير عرض توظيف، خارج سياق عملية الزوظيف الطبيعية، لاوج المحاسب 
من قبل عميل يقد  له المحاسب خدمة مهنية مزعلقة بزقييم األعمال الزجارية في عملية بيع 

 محزملة، إلى ذلك القصد.
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340 .13 
 2تطبيق 

هي أيضًا ذات صلة بمعالجة الزهديدات  2تطبيق  10. 340والمادة الزطبيقية الواردة في الفقرة 
الزي قد تظهر عندما يكون هناك قصد حقيقي أو مزصور للزأثير بشكل سيء على سلوك المحاسب 

باشر لمالمهني أو على سلوك العميل الحالي أو المحزمل حزى وإن أخذ عضو العائلة المقرب أو ا
 مزطلبات. 13. 340بالنصيحة الزي تم إسداؤها وفقًا لفقرة 

 

 المفاهيم إطار تطبيق
340 .14 

 1تطبيق 
إذا نما إلى علم المحاسب المهني أنه قد تم تقديم أحد المغريات وفقًا ألحد الحاالت الزي تم تناولها 

بالمبادئ األساسية في الحاالت مزطلبات، قد تظهر تهديدات تمس االلزاا   12. 340في الفقرة 
 الزالية:

يعرض عضو العائلة المقرب أو المباشر أو يقبل أحد المغريات في مخالفة للنصيحة الزي  (أ)
 مزطلبات؛ أو 13. 340أسداها المحاسب المهني وفقًا للفقرة 

ال يكون لدى المحاسب سببًا يدفعه لالعزقاد بوجود قصد حقيقي أو مزصور للزأثير بشكل  (ب)
 سيء على سلوك المحاسب أو على سلوك عميل حالي أو محزمل. 

 
340 .14 

 2تطبيق 
هي مواد ذات  6تطبيق  11. 340إلى  1تطبيق  11. 340المواد الزطبيقية الواردة في الفقرات 

صلة بأغراض تحديد الزهديدات وتقييمها ومعالجزها. وتشمل العوامل ذات الصلة بزقييم مسزوى 
 . 1تطبيق  13. 340الزهديدات في هذه الحاالت طبيعة وقرب العالقة الموضحة في الفقرة 

 

 أخرى  اتعتبار إ
340 .15 

 1تطبيق 
إذا واجه المحاسب المهني أو إذا تم إعالمه بمغريات قد ينزج عنها عد  امزثال أو اشزباه في عد  
امزثال للقوانين واللوائح من قبل العميل أو من قبل األشخاص الذين يعملون لدى العميل أو وفقًا 

 .360الواردة في القسم لزوجيهاته، يزم تطبيق المزطلبات والمواد الزطبيقية 
 

340 .15 
 2تطبيق 

إذا عرض عميل الزدقيق هدايا أو ضيافة على شركة، أو شركة ضمن شبكة أو على عضو في 
 .420فريق الزدقيق، يزم تطبيق المزطلبات والمواد الزطبيقية الواردة في القسم 

 
340 .15 

 3تطبيق 
على عضو في فريق الزأكيد، يزم تطبيق إذا عرض عميل تأكيد هدايا أو ضيافة على شركة أو 

 .906المزطلبات والمواد الزطبيقية الواردة في القسم 
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 350 القسم
 العمالء أصول على الوصاية
 مقدمة

 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبيق األساسية بالمبادئ لزاا اال المهنيين المحاسبين من يطلب  1 .350
 الزهديدات. ومعالجة وتقييم، لزحديد، وذلك 120

 
 اا لزاال تمس أخرى  تهديدات أو شخصية مصلحة تهديد خلق إلى العمالء بأصول االحزفاظ يؤدي  2 .350

 الزطبيقية دوالموا الخاصة المزطلبات القسم هذا يوضح والموضوعية. المهني للسوك األساسية بالمبادئ
 الحاالت. تلك في المفاهيم إطار بزطبيق العالقة ذات

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 الوصاية تولي قبل

350 .3 
 متطلبات

يجب أال يزولى المحاسب المهني الوصاية على أموال العمالء أو األصول األخرى إال إذا ُسمح 
 له بذلك بقوة القانون ووفقًا ألية شروط أخرى يمكن من خاللها تولي تلك الوصاية. 

 
350 .4 

 متطلبات
لعمالء، ا كجاء من إجراءات قبول العميل والعملية المزعلقة بزولي الوصاية على أموال أو أصول

 يجب على المحاسب المهني أن:
 يسزعلم عن مصدر هذه األصول؛ و (أ)
 يأخذ في االعزبار االلزاامات القانونية والزنظيمية ذات العالقة. (ب)

 
350 .4 

 1تطبيق 
قد يؤدي االسزعال  عن مصدر أصول العميل إلى الكشف عن أن تلك األصول قد تم الحصول 

غسيل األموال على سبيل المثال. وفي تلك الحاالت، ينشأ عليها من أنشطة غير قانونية، من 
 .360تهديد ويزم تطبيق أحكا  القسم 

 
 الوصاية تولي بعد

350 .5 
 متطلبات

 يجب على محاسب مهني ُمؤتمن على أموال اآلخرين أو أصولهم األخرى أن:
 يمزثل للقوانين واللوائح المزعلقة باالحزفاظ بهذه األصول ومحاسبزها. (أ)
 يحزفظ بهذه األصول منفصلة عن األصول الشخصية أو أصول الشركة؛ (ب)
 يسزخد  األصول فقط للغرض المقرر لها؛ و (ج)
أن يكون مسزعدًا في جميع األوقات لمحاسبة تلك األصول وأي دخل أو أرباح أسهم أو  (د)

 مكاسب مزحققة عنها، تجاه أي أشخاص مسزحقين لهذه المحاسبة؛ و
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 360لقسم ا
 للقوانين واللوائح تمتاا االستجابة لعدم اال

 تمقدتمة
يطلب من المحاسبين المهنيين االلتزام بالمبادئ األساسية وتطبيق إطار المفاهيم الموضح في القسم   1. 360

 ومعالجة التهديدات.وذلك لتحديد، وتقييم،  120
 

ينشأ تهديد مصلحة شخصية أو تهديد مضايقة يمس االلتزام بمبادئ النزاهة والسلوك المهني عندما   2. 360
 ن واللوائح.للقواني متاا أو باالشتباه في عدم اال متاا يصبح المحاسب المهني على دراية بعدم اال

 
دم أو االشتباه في ع متاا على بينة بحدوث عدم اال يمكن أن يواجه المحاسب المهني أو أن يكون   3. 360

للقوانين واللوائح خال  تقديم الخدمات المهنية للعميل. يرشد هذا القسم المحاسب عند  متاا اال
االشتباه في  أو متاا ات التي يمكن اتخاذها استجابة لعدم االجرا تقييمه لتداعيات تلك المسألة واإل

 بما يلي: متاا عدم اال

القوانين واللوائح المعروفة عمومًا بأن لها تأثيرًا مباشرًا على تحديد المبالغ واإلفصاحات  (أ)
 الهامة في البيانات المالية للعميل؛ و

القوانين واللوائح األخرى التي ليس لها تأثير مباشر على تحديد المبالغ واإلفصاحات في  (ب)
شغيلية ألعما  للجوانب الت بالنسبة ساسياً لها يعتبر أ متاا البيانات المالية للعميل، ولكن اال

 في عمله ولتجنب العقوبات الجوهرية. ستمرارالعميل ولقدرته على اال
 

 للقوانين واللوائح تمتاا أهداف المحاسب المهني فيما يتعلق بعدم اال
د وعنمن العالمات المميزة لمهنة المحاسبة قبولها لمسؤولية التصرف من أجل الصالح العام.   4. 360

 ، فإن أهداف المحاسب المهني هي:متاا أو االشتباه في عدم اال متاا االستجابة لعدم اال

 االلتزام بالمبادئ األساسية للنزاهة والسلوك المهني؛ و (أ)

 المسؤولين عن الحوكمة لدى العميل للسعي إلى:، إذا لزم األمر، تنبيه اإلدارة، أو  (ب)

ي أو االشتباه ف متاا عواقب عدم االتمكينهم من تصحيح أو تصويب أو تخفيف  (1)
 ؛ أوالمحدد أو المشتبه به متاا عدم اال

 في حا  لم يحدث بعد؛ و متاا منع الوقوع في عدم اال (2)

 ات إضافية بما يخدم الصالح العام حسب االقتضا .إجرا اتخاذ  (ج)
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 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عاتمة

360 .5 
 1تطبيق 

للقوانين واللوائح )عدم االمتاا ( حاالت الخطأ والتقصير، سواً  عن قصد أو يشمل عدم االمتاا  
 غير قصد بما يخالف القوانين أو اللوائح السائدة والتي يرتكبها أحد األطراف التالية:

 عميل؛ (أ)

 المسؤولون عن الحوكمة في شركة العميل؛ (ب)

 إدارة العميل؛ أو (ج)

 أشخاص آخرون يعملون لصالح العميل أو وفقًا لتوجيهاته.  (د)
 

360 .5 
 2تطبيق 

 تشمل األمالة على القوانين واللوائح التي يتناولها هذا القسم تلك التي تتعامل مع:

 .االحتيا  والفساد والرشوة 

 .غسيل األموا  وتمويل اإلرهاب وعوائد الجريمة 

 .أسواق األوراق المالية والمتاجرة بها 

 .الخدمات المصرفية والمنتجات والخدمات المالية األخرى 

 .حماية البيانات 

 .التزامات ودفعات الضريبة والتقاعد 

 .حماية البيئة 

 .الصحة والسالمة العامة 
 

360 .5 
 3تطبيق 

يمكن أن يؤدي عدم االمتاا  إلى الغرامات أو المقاضاة أو عواقب أخرى على العميل والتي يمكن 
تأثير مادي على بياناته المالية. وعلى نحو مهم، يمكن أن يكون لعدم االمتاا  أن يكون لها 

دالالت أكبر على الصالح العام من حيث الضرر الكبير المحتمل على المستامرين أو الدائنين 
أو الموظفين أو الجمهور العام. ولغايات هذا القسم، فإن الفعل الذي يؤدي إلى ضرر كبير هو 

ي إلى عواقب سلبية خطيرة على أي من األطراف المذكورة فيما يتعلق باألمور الفعل الذي يؤد
المالية أو غير المالية. ومن األمالة على ذلك اإلعداد لعمية احتيا  تؤدي إلى خسائر مالية 
مادية للمستامرين وخرق للقوانين واللوائح البيئية مما يؤدي إلى تهديد صحة وسالمة الموظفين 

 عام.أو الجمهور ال
 

 

  



 قواعد السلوك
 

 102  270القسم 

 

360 .6 
 تمتطلبات

في بعض دوائر االختصاص، هناك أحكام قانونية أو تنظيمية تحكم كيفية تعامل المحاسب 
المهني مع عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا ، والتي يمكن أن تختلف عما هو وارد في 

حاسب االمتاا ، يتحمل الم هذا القسم أو تتجاوزه. وعند مواجهة عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم
 المهني مسؤولية تكوين فهم لتلك األحكام وااللتزام بها، بما في ذلك:

 أية متطلبات لإلبالغ عن المسألة إلى السلطات المعنية؛ و (أ)
 أي حظر على تنبيه العميل. (ب)

 
360 .6 

 1تطبيق 
 

 موا .غسيل األقد ينشأ الحظر على تنبيه العميل، على سبيل الماا ، عن تشريع لمكافحة 

360 .7 
 1تطبيق 

يطبق هذا القسم بغض النظر عن طبيعة العميل، سواً  كان العميل منشأة مصلحة عامة أو لم 
 يكن كذلك.

 
360 .7 

 2تطبيق 
ال يطلب من المحاسب المهني الذي يواجه أو الذي يصبح على دراية بمسائل غير مؤثرة بشكل 

ويعتمد تحديد ما إذا كانت المسألة مؤثرة من عدمه على واضح أن يلتزم بتطبيق هذا القسم. 
التقدير المهني المتعلق بطبيعة المسألة وتأثيرها، المالي أو غير المالي، على العميل، وعلى 

 األطراف ذات العالقة بالعميل، وعلى الجمهور العام.
 

360 .7 
 3تطبيق 

 ال يتناو  هذا القسم ما يلي:
 المرتبط بالنشاطات التجارية للعميل؛ وسو  السلوك الشخصي غير  (أ)
. 1تطبيق  5. 360عدم االمتاا  من طرف آخر غير األطراف الموضحة في الفقرة  (ب)

ويشمل ذلك على سبيل الماا ، الظروف التي تم فيها التعاقد مع محاسب مهني من قبل 
 أو العميل للقيام بمهمة العناية الالزمة على منشأة طرف آخر، ويكون عدم االمتاا 

 االشتباه في عدم االمتاا  قد وقع من قبل منشأة الطرف اآلخر.
 

ومع ذلك يمكن أن يستفيد المحاسب المهني من توجيهات هذا القسم في دراسة كيفية االستجابة 
 لهذه الحاالت.

 

 تمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة
360 .8 

 1تطبيق 
الحوكمة، مسؤولية ضمان إجرا  النشاطات التجارية تتحمل اإلدارة، تحت إشراف المسؤولين عن 

للعميل وفقًا للقوانين واللوائح. وتتحمل اإلدارة والمسؤولون عن الحوكمة أيضا مسؤولية تحديد 
 ومعالجة أي عدم امتاا  من قبل:

 العميل؛ (أ)
 شخص مكلف بالحوكمة في المنشأة؛ (ب)
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 عضو في اإلدارة؛ أو (ج)
 وفقًا لتوجيهاته.أشخاص آخرين يعملون لصالح العميل أو  (د)

 
 تمسؤوليات جميع المحاسبين المهنيين

360 .9 
 تمتطلبات

عندما يصبح المحاسب المهني على دراية بمسألة ينطبق عليها هذا القسم، فإن عليه اتخاذ 
الخطوات الالزمة لالمتاا  لهذا القسم في الوقت المناسب، مع األخذ بعين االعتبار فهم المحاسب 

المسألة والضرر المحتمل على مصالح المنشأة أو المستامرين أو الدائنين أو المهني لطبيعة 
 الموظفين أو الجمهور العام.

 
 تدقيق البيانات المالية

 تكوين الفهم بشأن المسألة
360 .10 

 تمتطلبات
إذا كان المحاسب المهني المكلف بأدا  تدقيق على البيانات المالية على دراية بوجود معلومات 
تتعلق بحالة عدم امتاا  أو اشتباه في عدم امتاا ، يتعين على المحاسب المهني تكوين فهم بشأن 

ي حدث تالمسألة. يشمل هذا الفهم طبيعة عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  والظروف ال
 فيها أو التي يمكن أن يحدث فيها عدم االمتاا . 

 
360 .10 

 1تطبيق 
قد يصبح المحاسب المهني على دراية بعدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  أثنا  أدا  

 عملية أو من خال  معلومات يحصل عليها من أطراف أخرى.
 

360 .10 
 2تطبيق 

يتوقع من المحاسب المهني تطبيق المعرفة والتقدير المهني والخبرة، ولكن من غير المتوقع أن 
يمتلك مستوى معرفة بالقوانين واللوائح يفوق ما هو مطلوب للقيام بالعميلة. أما مسألة ما إذا كان 

 الفعل يشكل عدم امتاا  فهو أمر تحدده محكمة أو جهة قضائية مختصة أخرى. 
 

360 .10 
 3تطبيق 

وبناً  على طبيعة وأهمية المسألة يجوز أن يطلب المحاسب المهني وبشكل سري مشورة آخرين 
 ضمن الشركة، أو شركة ضمن شبكة أو من هيئة مهنية، أو مستشار قانوني.

 
360 .11 

 تمتطلبات
إذا حدد المحاسب أو اشتبه في حدوث أو إمكانية حدوث عدم امتاا ، يناقش المحاسب هذه 

 المسألة مع المستوى المالئم في اإلدارة، وحسب االقتضا ، مع المسؤولين عن الحوكمة. 
 

360 .11 
 1تطبيق 

المسألة بيهدف هذا النقاش إلى توضيح فهم المحاسب المهني للحقائق والظروف ذات العالقة 
وعواقبها المحتملة. وقد يدفع هذا النقاش اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة على التحقيق في 

 المسألة.
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360 .11 
 2تطبيق 

وتحديد المستوى المالئم من اإلدارة الذي ستتم معه مناقشة المسألة هو أمر يخضع للتقدير 
 االعتبار ما يلي:المهني. وتشمل العوامل الهامة التي ينبغي أخذها بعين 

 .طبيعة وظروف المسألة 
 .األشخاص المتورطين فعليًا أو من المحتمل تورطهم 
 .احتمالية التواطؤ 
 .العواقب المحتملة للمسألة 
  ما إذا كان هذا المستوى من اإلدارة قادرًا على التحقيق في المسألة واتخاذ اإلجرا ات

 المالئمة. 
 

360 .11 
 3تطبيق 

عادة ما يكون المستوى المالئم من اإلدارة هو المستوى األعلى بدرجة واحدة على األقل من 
مستوى الشخص أو األشخاص المشتركين أو الذين من المحتمل أن يشاركوا في المسألة. وفي 
سياق المجموعات، قد يكون المستوى المالئم من اإلدارة هو إدارة المنشأة التي تسيطر على منشأة 

 يل. العم
 

360 .11 
 4تطبيق 

 

 قد ينظر المحاسب المهني أيضًا في مناقشة المسألة مع المدققين الداخليين، حياما أمكن.

360 .12 
 تمتطلبات

إذا رأى المحاسب المهني أن اإلدارة متورطة في عدم االمتاا  أو في االشتباه في عدم االمتاا ، 
 فإنه يناقش المسألة مع المسؤولين عن الحوكمة.

 

 معالجة المسألة
360 .13 

 تمتطلبات
يجب على المحاسب المهني تقديم المشورة والنصح لإلدارة باتخاذ اإلجرا ات المالئمة في الوقت 
المناسب مع المسؤولين عن الحوكمة أثنا  قيامه بمناقشتهم بعدم االمتاا  أو االشتباه في عدم 

 االمتاا  إذا لم يقوموا بذلك بالفعل من أجل:
 أو تصويب أو تخفيف عواقب عدم االمتاا ؛ أو تصحيح (أ)
 منع الوقوع في عدم االمتاا  في حا  عدم وقوعه بعد؛ أو (ب)
اإلفصاح عن هذا األمر للسلطات المعنية إذا تطلب القانون أو النظام ذلك وإذا اعتبر  (ج)

 ذلك ضروريا من أجل المصلحة العامة.
 

360 .14 
 تمتطلبات

إذا كانت إدارة العميل والمسؤولين عن الحوكمة على علم يجب أن يدرس المحاسب المهني ما 
 بمسؤولياتهم القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بعدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا .

 
360 .14 

 1تطبيق 
إذا لم تفهم اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة مسؤولياتهم القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بالمسألة، 

قترح المحاسب المهني مصادر مالئمة للمعلومات أو يقترح عليهم الحصو  على مشورة قد ي
 قانونية. 
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360 .15 
 تمتطلبات

 يجب على المحاسب المهني االمتاا  لما يلي:

القوانين واللوائح المعمو  بها، بما في ذلك األحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم اإلبالغ  (أ)
 االشتباه في عدم االمتاا  إلى السلطة المعنية؛ وعن عدم االمتاا  أو 

 المتطلبات الالزمة بموجب معايير التدقيق، والتي تشمل ما يلي: (ب)

 . تحديد عدم االمتاا  واالستجابة له، بما في ذلك االحتيا 

 .التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة 

 ر المدقق.دراسة دالالت عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  على تقري 
 

360 .15 
 1تطبيق 

قد تنص بعض القوانين واللوائح على فترة يتم فيها إبالغ السلطات المعنية عن عدم االمتاا  أو 
 االشتباه في عدم االمتاا . 

 
 التواصل فيما يخص المجموعات

360 .16 
 تمتطلبات

يما بعدم االمتاا  فعندما يصبح المحاسب المهني على علم بوجود عدم االمتاا  أو االشتباه 
يتعلق بعنصر في مجموعة في أي من الحالتين التاليتين، يجب عليه إيصا  األمر لشريك العملية 

 في المجموعة إال إذا كان ذلك ممنوعا بموجب القوانين أو اللوائح:

إذا طلب فريق العملية في المجموعة من المحاسب، لغايات تدقيق البيانات المالية  (أ)
 عمل على المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر؛ أوللمجموعة، أن ي

إذا ُكلف المحاسب بأدا  تدقيق على عنصر في البيانات المالية لغايات غير التدقيق  (ب)
 على المجموعة، مال التدقيق القانوني.

 
 يجب أن يتم التواصل مع شريك العملية إضافة إلى االستجابة للمسألة وفقًا ألحكام هذا القسم. 

 
360 .16 

 1تطبيق 
الغرض من التواصل هو إعالم شريك العملية بالمسألة وذلك لتمكينه من اتخاذ قرار، في سياق 
تدقيق المجموعة، فيما إذا كان سيعالج المسألة وفقًا لألحكام الواردة في هذا القسم وكيفية القيام 

 16. 360ي الفقرة بتلك المعالجة إذا اُتخذ هذا القرار. وُتطبق متطلبات التواصل الواردة ف
متطلبات بغض النظر عما إذا كانت شركة شريك العملية أو شبكة شركاته هي نفس الشركات 

 أو مختلفة عن شركة المحاسب المهني أو شبكة شركاته. 
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360 .17 
 تمتطلبات

عندما يتناهى إلى علم شريك العملية في المجموعة وجود عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم 
االمتاا  في سياق التدقيق على البيانات المالية للمجموعة، يجب على شريك العملية في المجموعة 

 دراسة ما إذا كانت المسألة مهمة لواحد أو أكار من العناصر:

 الذين تخضع معلوماتهم المالية للعمل لغايات التدقيق على البيانات المالية للمجموعة؛ أو (أ)

ة للتدقيق لغايات أخرى بخالف التدقيق على المجموعة، مال الذين تخضع بياناتهم المالي (ب)
 التدقيق القانوني.

 
يجب أن يتم النظر فيما سبق إضافة إلى االستجابة للمسألة في سياق تدقيق المجموعة وفقًا 

 ألحكام هذا القسم. 
 

360 .18 
 تمتطلبات

إذا كان من المحتمل أن يكون لعدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  عالقة بواحد أو أكار 
متطلبات )أ( و)ب(، يتخذ شريك العملية الخطوات  17. 360من العناصر الموضحة في الفقرة 

 ن الالزمة إليصا  المسألة إلى الذين يعملون على العناصر، ما لم يكن ذلك ممنوعًا بقوة القانو 
أو اللوائح. وإذا لزم األمر، يرتب شريك العملية للسماح باالستفسار )إما من اإلدارة أو من خال  

)ب(  17. 360المعلومات المتاحة في العلن( حو  ما إذا كانت العناصر المحددة في الفقرة 
 تخضع للتدقيق، وإذا كان الوضع كذلك، للتأكد من هوية المدقق بالقدر المتاح عمليًا. 

 
360 .18 

 1تطبيق 
ويهدف التواصل إلى تمكين المسؤولين عن العمل على العناصر من االطالع على المسألة 
وتحديد ما إذا كانت ستتم معالجتها وفقًا ألحكام هذا القسم، وإن كان سيتم ذلك، ما هي كيفية 

و شبكة أبغض النظر عما إذا كانت شركة شريك العملية المعالجة. وُتطبق متطلبات التواصل 
 شركاته هي نفس الشركات أو مختلفة عن شركات من يعملون على العناصر أو شبكة شركاتهم.

 
 ات إضافيةإجرا تحديد مدى الحاجة التخاذ 

360 .19 
 تمتطلبات

يجب على المحاسب المهني أن يقيم مدى مالئمة استجابة اإلدارة، وإذا أمكن، المسؤولين عن 
 الحوكمة.

 
360 .19 

 1تطبيق 
تشمل العوامل الهامة التي تنبغي دراستها عن مدى استجابة اإلدارة، وإذا أمكن، المسؤولين عن 

 الحوكمة وتقييمها ما يلي:

 .ما إذا كانت االستجابة قد تمت في الوقت المناسب 

 .ما إذا كان قد تم التحقيق في عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  بشكل كافي 

  اتخاذ اإلجرا  لتصحيح أو تصويب أو تخفيف عواقب عدم االمتاا ، أو ما إذا كان قد تم
 سيتم اتخاذه.
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  ما إذا كان قد تم اتخاذ اإلجرا  لمنع الوقوع في عدم االمتاا  في حا  لم يحدث بعد، أو
 سيتم اتخاذه.

  ما إذا كان قد تم اتخاذ الخطوات المناسبة لتقليص مخاطر تكرار الحدوث مال الضوابط
 أو التدريب أو سيتم اتخاذها. اإلضافية

  ما إذا كان قد تم اإلفصاح عن عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  إلى السلطات
 المعنية إذا كان ذلك مالئما، أو إذا كان اإلفصاح كافيًا.

 
360 .20 

 تمتطلبات
على ضو  استجابة اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة إذا لزم األمر ذلك، يجب أن يحدد المحاسب 

 المهني ما إذا كانت هناك ضررة التخاذ مزيد من اإلجرا ات لتحقيق المصلحة العامة.
 

360 .20 
 1تطبيق 

على  ومقدارها،يعتمد تحديد الحاجة إلى اتخاذ إجرا ات إضافية، وتحديد طبيعة تلك اإلجرا ات 
 عدة عوامل منها:

 .اإلطار القانوني والتنظيمي 
 .مدى أهمية وخطورة األمر 
 .مدى انتشار األمر لدى العميل 
  ما إذا توفرت الاقة لدى المحاسب المهني بنزاهة اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة إذا لزم

 األمر ذلك.
  االمتاا  مرة أخرى.وجود احتمالية لحدوث عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم 
  وجود دليل موثوق على ضرر كبير فعلي أو محتمل على مصالح المنشأة أو المستامرين

 أو الدائنين أو الموظفين أو الجهور العام. 
 

360 .20 
 2تطبيق 

من األمالة على الظروف التي تؤدي إلى فقدان المحاسب المهني لاقته بنزاهة اإلدارة، والمسؤولين 
 إذا لزم األمر الحاالت التالية:عن الحوكمة، 

  اشتباه المحاسب المهني أو امتالكه دلياًل على تورطهم أو على نيتهم للتورط في عدم
 االمتاا .

  يكون المحاسب المهني على علم ودراية بعلم اإلدارة بوجود عدم امتاا ، بشكل يتعارض مع
ر صريح باإلبالغ عن هذا األمالمتطلبات القانونية أو التنظيمية، ولم يتم اإلبالغ أو الت

 للسلطات المعنية خال  فترة معقولة. 
 

360 .21 
 تمتطلبات

عند تحديد الحاجة التخاذ إجرا ات إضافية وتحديد طبيعتها ومقدارها، يجب على المحاسب 
المهني ممارسة التقدير المهني مع األخذ بعين االعتبار أن طرف آخر منطقي ومطلع، عند 

الحقائق والظروف المتوفرة للمحاسب المهني في ذلك الوقت، سيخلص على األرجح تقدير جميع 
 إلى أن المحاسب المهني قد تصرف بشكل مناسب لخدمة المصلحة العامة.
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360 .21 

 1تطبيق 
 يمكن أن تشمل اإلجرا ات اإلضافية التي يتخذها المحاسب المهني ما يلي:

  بعدم وجود مطلب قانوني أو تنظيمي للقيام اإلفصاح عن األمر للسلطات المعنية حتى
 بذلك.

 .االنسحاب من العملية والعالقة المهنية إذا كان القانون أو الالئحة يسمحان بذلك 
 

320 .21 
 2تطبيق 

ال يعد االنسحاب من العملية والعالقة المهنية بدياًل عن اتخاذ اإلجرا ات التي قد تكون هناك 
حاجة التخاذها لتحقيق أهداف المحاسب المهني وفقًا لهذا القسم. ومع ذلك، في بعض دوائر 
االختصاص، قد تكون هناك محددات على اإلجرا ات اإلضافية التي ُيسمح للمحاسب باتخاذها. 

 مال تلك الحاالت، قد يكون االنسحاب هو اإلجرا  الوحيد المتاح أمام المحاسب. وفي 
 

360 .22 
 تمتطلبات

. 360متطلبات، و 20. 360عند انسحاب المحاسب المهني من العالقة المهنية وفقًا للفقرات 
متطلبات، وبناً   8. 320يجب على المحاسب المهني وفقًا لما ورد في الفقرة  1تطبيق  21

على طلب المحاسب المقترح، أن يقدم كافة المعلومات والحقائق المتعلقة بعدم االمتاا  أو 
ي عدم االمتاا  إلى المحاسب المقترح. يقوم المحاسب السابق بذلك، حتى في الحاالت االشتباه ف

)ب( متطلبات، وهي الحاالت التي يرفض فيها العميل أو ال يستطيع 8. 320التي تناولتها الفقرة 
منح اإلذن للمحاسب السابق بمناقشة شؤون العميل مع المحاسب المقترح، ما لم تمنع القوانين 

 ح ذلك. واللوائ
 

360 .22 
 1تطبيق 

الحقائق والمعلومات األخرى التي ينبغي تقديمها هي المعلومات والحقائق التي يرى المحاسب 
السابق أن المحاسب المقترح بحاجة لمعرفتها قبل أن يتخذ قرارًا بقبو  أو رفض تعيين التدقيق. 

 التواصل من ناحية المحاسبين المقترحين.  320يتناو  القسم 
 

360 .23 
 تمتطلبات

إذا لم يتمكن المحاسب المقترح من التواصل مع المحاسب السابق، يجب أن يتخذ المحاسب 
 المقترح إجرا ات معقولة للحصو  على معلومات عن تغيير التعيين من خال  وسائل أخرى.

360 .23 
 1تطبيق 

اف   األطر تشمل الوسائل األخرى للحصو  على معلومات حو  ظروف تغيير التعيين سؤا
 عن اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة.  الخفيةاألخرى أو التحقيقيات 

 
360 .24 

 1تطبيق 
قد يتطلب تقييم المسألة تحلياًل وحكمًا مهنيًا معقدًا، وقد يأخذ المحاسب المهني ما يلي بعين 

 االعتبار:
 .التشاور الداخلي 
 هنية المتاحة للمحاسب والتداعيات الم الحصو  على مشورة قانونية ليتمكن من فهم الخيارات

 أو القانونية المترتبة على اتباع مسار معين من اإلجرا ات.
 .التشاور السري مع جهة مهنية أو تنظيمية 
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 تحديد إمكانية اإلفصاح عن األمر للسلطات المعنية 
360 .25 

 1تطبيق 
يمنع اإلفصاح عن األمر إلى السلطات المعنية إذا كان ذلك مخالفًا للقانون أو الالئحة. وخالفا 
لذلك، فإن الغاية من عمل اإلفصاح هي تمكين السلطات المعنية من التحقيق في المسألة واتخاذ 

 اإلجرا ات لما فيه المصلحة العامة. 
 

360 .25 
 2تطبيق 

بشكل خاص على طبيعة ومقدار الضرر الفعلي والمحتمل الذي يعتمد تحديد القيام باإلفصاح 
نجم أو يمكن أن ينجم عن األمر على المستامرين أو الدائنين أو الموظفين أو الجمهور العام. 
فعلى سبيل الماا ، يمكن أن يحدد المحاسب المهني أن اإلفصاح عن األمر إلى السطات 

 المعنية هو اإلجرا  المالئم في حا :

  المنشأة متورطة في الرشوة )ماال، لمسؤولين حكوميين محليين أو أجانب لغايات كانت
 تأمين عقود ضخمة(.

 .كانت المنشأة خاضعة للتنظيم والمسألة ذات أهمية بحيث تهدد ترخيصها للعمل 

  كانت المنشأة مدرجة في سوق األوراق المالية ويمكن أن تؤدي المسألة إلى عواقب سلبية
لة والمنظمة لألوراق المالية للمنشأة أو تشكل مخاطر شاملة على األسواق على السوق العاد

 المالية.

 .كانت المنشأة على األرجح ستبيع منتجات مضرة بالصحة أو السالمة العامة 

 .كانت المنشأة تروج خطة لعمالئها لمساعدتهم في التهرب من الضرائب 
 

360 .25 
 3تطبيق 

 إجرا  اإلفصاح يعتمد أيضا عوامل خارجية مال:تحديد ما إذا كان سيتم اتخاذ 

  .وجود سلطات معنية قادرة على استالم المعلومات، وفتح تحقيق في األمر واتخاذ إجرا ات
ويعتمد تحديد السلطات المعنية على طبيعة المسألة، مال، الجهة التنظيمية لألوراق المالية 

ظمة ية البيئة في حا  انتهاك القوانين واألنفي حا  التقارير المالية االحتيالية أو وكالة حما
 البيئية.

  ما إذا كانت هناك حماية قوية وموثوقة من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو المهنية أو من
 االنتقام بموجب التشريع أو النظام، مال تشريع أو نظام اإلبالغ عن المخالفات.

 السالمة الجسدية للمحاسب المهني أو  ما إذا كانت هناك تهديدات محتملة أو حقيقية تمس
 أشخاص آخرين.
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360 .26 
 تمتطلبات

إذا حدد المحاسب المهني أن اإلفصاح عن عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  إلى 
السلطات المعنية هو اإلجرا  المالئم في ظل الظروف، فإن ذلك اإلفصاح يكون مسموحًا به 

متطلبات من هذه القواعد. وعند القيام بهذا اإلفصاح، يجب أن )د( 1. 114بموجب الفقرة 
يتصرف المحاسب المهني بنية حسنة ويكون حذرًا عن تقديم البيانات والتأكيدات. ويجب أن 
يدرس المحاسب المهني أيضا ما إذا كان من المالئم إبالغ العميل بنية المحاسب المهني قبل 

 اإلفصاح عن المسألة.
 

 الوشيك نتهاكاال
360 .27 

 تمتطلبات
 
 
 
 
 

في الظروف االستانائية، يمكن أن يتناهى إلى علم المحاسب المهني سلوك فعلي أو محتمل 
يمكن أن يشكل انتهاكاً وشيكاً للقانون أو الالئحة ويسبب ضرراً كبيراً على المستامرين أو الدائنين 

إلدارة ا أو الموظفين أو الجمهور العام. وبعد التفكير فيما إذا كان من المناسب مناقشة األمر مع
أو المسؤولين عن الحوكمة في المنشأة، يجب على المحاسب المهني ممارسة التقدير المهني 
ليقرر إذا كان سيفصح مباشرة عن المسألة إلى السلطات المعنية من أجل الحيلولة دون وقوع 

لفقرة اعواقب االنتهاك الوشيك للقانون أو اللوائح. وإذا تم ذلك اإلفصاح، فإنه مسموح به بموجب 
 )د( متطلبات من قواعد السلوك. 1. 114

 

 التوثيق
360 .28 

 تمتطلبات
فيما يتعلق بعدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  الذي يندرج ضمن نطاق هذا القسم، يجب 

 على المحاسب المهني أن يوثق:

 .كيفية استجابة اإلدارة، وإذا أمكن، المسؤولين عن الحوكمة للمسألة 

  ،اإلجرا  الذي فكر فيه المحاسب المهني والتقديرات التي قام بها والقرارات التي تم اتخاذها
 مع األخذ بعين االعتبار اختبار الطرف اآلخر المعقو  والمطلع.

  متطلبات. 20. 360مدى اقتناع المحاسب المهني بأنه وفى بمسؤولياته المحددة في الفقرة 
 

360 .28 
 1تطبيق 

 عالوة على االمتاا  لمتطلبات التوثيق الواردة في معايير التدقيق المعمو  بها. يتم التوثيق
تقتضي معايير التدقيق الدولية، على سبيل الماا ، من المحاسب المهني الذي يقوم بالتدقيق 

 على البيانات المالية أن:

 ستنتاجات قيق، وااليعد الوثائق الكافية إلتاحة المجا  لفهم المسائل الهامة الناشئة خال  التد
التي تم التوصل إليها، والتقديرات المهنية الهامة التي تم عملها أثنا  الوصو  إلى تلك 

 االستنتاجات؛ و

  يوثق النقاشات حو  المسائل الهامة مع اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة وغيرهم، بما في
 المناقشات؛ وذلك طبيعة المسائل الهامة التي تمت مناقشتها ومتى ومع من تمت 
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  يوثق عدم االمتاا  المحدد أو المشتبه به، ونتائج النقاش مع اإلدارة، وحياما أمكن، المسؤولين
 عن الحوكمة واألطراف األخرى خارج المنشأة.

 
 الخدتمات المهنية غير المتعلقة بالتدقيق على البيانات المالية

 والمسؤولين عن الحوكمةتكوين فهم بشأن المسألة ومعالجتها مع اإلدارة 
 

360 .29 
 تمتطلبات

إذا تناهى إلى علم المحاسب المهني المكلف بتقديم خدمات مهنية غير متعلقة بالتدقيق على 
البيانات المالية معلومات تتعلق بوجود عدم امتاا  أو اشتباه في عدم امتاا ، فيجب على 

ا في ذلك طبيعة عدم االمتاا  أو المحاسب المهني السعي إلى تكوين فهم بشأن المسألة، بم
 االشتباه في عدم االمتاا  والظروف التي وقع فيها أو يمكن أن يقع فيها.

 
360 .29 

 1تطبيق 
من المتوقع من المحاسب المهني تطبيق المعرفة والتقدير المهني والخبرة، ولكن ال يتوقع منه 

كليف مطلوب للخدمة المهنية التي تم تأن يمتلك مستوى معرفة بالقوانين واللوائح يفوق ما هو 
المحاسب بها. ومسألة ما إذا كان الفعل يشكل عدم امتاا  فعلي هي في النهاية مسألة يتم 

 تحديدها من قبل محكمة أو جهة قضائية مختصة أخرى.
 

360 .29 
 2تطبيق 

خرين ضمن آواستناداً إلى طبيعة وأهمية المسألة، قد يطلب المحاسب المهني بشكل سري مشورة 
 الشركة، أو شركة ضمن شبكة أو من هيئة مهنية، أو مستشار قانوني.

 
360 .30 

 تمتطلبات
إذا حدد المحاسب المهني أو اشتبه بحدوث عدم امتاا  أو احتمالية وقوعه، يجب على المحاسب 

لى عالمهني مناقشة المسألة مع المستوى اإلداري المالئم. وإذا كان لدى المحاسب المهني قدرة 
 الوصو  إلى المسؤولين عن الحوكمة، فإنه يناقش المسألة معهم حسب االقتضا .

 
360 .30 

 1تطبيق 
يهدف هذا النقاش إلى توضيح فهم المحاسب المهني للحقائق والظروف ذات الصلة بالمسألة 
وعواقبها المحتملة. وقد يحث النقاش اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة على التحقيق في 

 مسألة.ال
 

360 .30 
 2تطبيق 

المستوى اإلداري المالئم الذي ينبغي مناقشة المسألة معه يعتبر قضية تقدير مهني. وتشمل 
 العوامل الهامة التي ينبغي أخذها بعين االعتبار ما يلي:
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 .طبيعة وظروف المسألة 
 .األشخاص المتورطين فعليًا أو المحتمل تورطهم 
 .احتمالية التواطؤ 
 .العواقب المحتملة للمسألة 
 .ما إذا كان ذلك المستوى اإلداري قادراً على التحقيق في المسألة واتخاذ اإلجرا ات المناسبة 
 

 إيصا  المسألة إلى المدقق الخارجي للمنشأة
360 .31 

 تمتطلبات
 إذا كان المحاسب المهني يؤدي خدمات غير متعلقة بالتدقيق:

 لعميل تدقيق لدى الشركة؛ أو (أ)
 على عنصر لعميل التدقيق لدى الشركة، (ب)
 

فيجب على المحاسب المهني إيصا  عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  داخل الشركة، 
إال إذا كان ذلك محظورًا بموجب القوانين أو اللوائح. ويجب أن يتم التواصل وفقًا لبروتوكوالت 

كوالت واإلجرا ات، مباشرة مع شريك وإجرا ات الشركة أو، في حا  عدم وجود هذه البروتو 
 عملية التدقيق.

 
360 .32 

 تمتطلبات
 إذا كان المحاسب المهني يؤدي خدمات غير متعلقة بالتدقيق:

 لعميل تدقيق في شركة ضمن شبكة؛ أو (أ)
 على عنصر لعميل التدقيق في شبكة ضمن شبكة، (ب)
 

الشتباه إيصا  عدم االمتاا  أو افيجب على المحاسب المهني التفكير فيما إذا كان يتوجب عليه 
بعدم االمتاا  إلى الشركة ضمن شبكة. وعند القيام بالتواصل، فيجب أن يتم وفقًا لبروتوكوالت 
وإجرا ات الشبكة أو، في حا  عدم وجود هذه البروتوكوالت واإلجرا ات، مباشرة مع شريك 

 عملية التدقيق.
 

360 .33 
 تمتطلبات

 يؤدي خدمات غير متعلقة بالتدقيق لعميل ليس:إذا كان المحاسب المهني 
 عميل تدقيق للشركة أو شركة ضمن شبكة؛ أو (أ)
 عنصر لعميل التدقيق لدى الشركة أو شركة ضمن شبكة. (ب)

 
فيجب على المحاسب المهني التفكير فيما إذا كان يتوجب عليه إيصا  عدم االمتاا  أو االشتباه 

 مدققا خارجيا للعميل، إن وجدت.في عدم االمتاا  إلى الشركة التي تعتبر 
 

 العوامل الهامة التي ينبغي أخذها بعين االعتبار
360 .34 

 1تطبيق 
. 360تشمل العوامل الهامة التي ينبغي أخذها بعين االعتبار عند التواصل وفقًا للفقرات من 

 متطلبات ما يلي: 33. 360متطلبات إلى  31
 واللوائح. ما إذا كان ذلك سيكون مخالفًا للقوانين 
  ما إذا كانت هناك قيودًا على اإلفصاح مفروضة من قبل هيئة تنظيمية أو مدٍع عام في

 تحقيق جار بشأن عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا .
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  ما إذا كانت الغاية من العملية هي التحقيق في عدم امتاا  محتمل ضمن المنشأة لتمكينها
 من اتخاذ اإلجرا ات المناسبة.

  ما إذا كانت اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة قد اطلعوا المدقق الخارجي للمنشأة على
 المسألة.

  األهمية المرجحة للمسألة بالنسبة للتدقيق على البيانات المالية للعميل أو، عندما تتعلق
المسألة بعنصر في المجموعة، أهميتها المرجحة بالنسبة للتدقيق على البيانات المالية 

 لمجموعة.ل
 
 الغرض من التواصل

360 .35 
 1تطبيق 

متطلبات،  33. 360متطلبات إلى  31. 360في جميع الحاالت التي تم تناولها في الفقرات 
يهدف التواصل إلى تمكين شريك عملية التدقيق من االطالع على عدم االمتاا  أو االشتباه في 

المسألة وفقًا ألحكام هذا القسم، وإن كان سيتم عدم االمتاا  وتحديد ما إذا كانت ستتم معالجة 
 ذلك، ما هي الكيفية التي سيتم القيام بذلك وفقًا لها.

 

 ات إضافيةإجرا تحديد مدى الحاجة التخاذ 
360 .36 

 تمتطلبات
يجب أن يدرس المحاسب المهني أيضا ما إذا كانت اإلجرا ات اإلضافية مطلوبة من أجل 

 تحقيق المصلحة العامة.
 

360 .36 
 1تطبيق 

يعتمد تحديد ما إذا كانت اإلجرا ات اإلضافية مطلوبة، وطبيعتها ومقدارها، على عدة عوامل 
 منها:

 .اإلطار القانوني والتنظيمي 

 .مدى مالئمة وتوقيت استجابة اإلدارة، وحياما أمكن، المسؤولين عن الحوكمة 

 .مدى أهمية وخطورة األمر 

 حوكمة في المسألة.تورط اإلدارة والمسؤولين عن ال 

  احتمالية وقوع ضرر كبير فعلي أو محتمل على مصالح العميل أو المستامرين أو الدائنين
 أو الموظفين أو الجهور العام.

 
360 .36 

 2تطبيق 
 قد تشمل اإلجرا ات اإلضافية التي يمكن أن يقوم بها المحاسب المهني ما يلي:

  حتى عندما ال يكون هناك مطلب قانوني أو اإلفصاح عن األمر إلى السلطات المعنية
 تنظيمي للقيام بذلك.

 .االنسحاب من العملية والعالقة المهنية إذا كان القانون أو الالئحة يسمحان بذلك 
 



 قواعد السلوك
 

 114  270القسم 

360 .36 
 3تطبيق 

عند دراسة ما إذا كان ينبغي اإلفصاح للسلطات المعنية، فإن العوامل الهامة التي ينبغي أخذها 
 تشمل:بعين االعتبار 

 .ما إذا كان القيام بذلك منافيًا للقانون أو الالئحة 

  ما إذا كانت هناك قيودًا بشأن اإلفصاح مفروضة من قبل هيئة تنظيمية أو مدٍع عام في
 تحقيق جاٍر بشأن عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا .

 كينها من المنشأة لتمما إذا كانت الغاية من العملية هي التحقيق في عدم امتاا  محتمل ض
 من اتخاذ اإلجرا ات المناسبة.

 
360 .37 

 تمتطلبات
إذا حدد المحاسب المهني أن اإلفصاح عن عدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  إلى 
السلطات المعنية هو اإلجرا  المالئم في ظل الظروف يكون ذلك اإلفصاح مسموحًا به وفقًا 

القواعد. وعند عمل هذا اإلفصاح، يجب أن يتصرف المحاسب )د( من هذه 1. 114للفقرة 
المهني بنية حسنة ويكون حذراً عن تقديم البيانات والتأكيدات. ويجب أن يدرس المحاسب المهني 
 أيضا ما إذا كان من المالئم إبالغ العميل بنية المحاسب المهني قبل اإلفصاح عن المسألة.

 
 الوشيك نتهاكاال
360 .38 

 تمتطلبات
في الظروف االستانائية، يمكن أن يتناهى إلى علم المحاسب المهني سلوك فعلي أو محتمل 
يعتقد المحاسب المهني أنه يشكل انتهاكًا وشيكًا للقانون أو الالئحة ويسبب ضررًا كبيرًا على 

المناسب  نالمستامرين أو الدائنين أو الموظفين أو الجمهور العام. وبعد التفكير فيما إذا كان م
مناقشة المسألة مع اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة في المنشأة، يجب على المحاسب المهني 
ممارسة التقدير المهني ويمكن أن يفصح مباشرة عن المسألة إلى السلطات المعنية من أجل 

م ت الحيلولة دون وقوع عواقب االنتهاك الوشيك للقانون أو الالئحة أو التخفيف منها. وإذا
 )د( متطلبات من قواعد السلوك. 1. 114اإلفصاح، فإنه مسموح به بموجب الفقرة 

 
 الحصو  على المشورة

360 .39 
 1تطبيق 

 يمكن للمحاسب المهني أن يدرس الحصو  على:

 .استشارات داخلية 

  الحصو  على استشارات قانونية لفهم خيارات المحاسب المهني والدالالت المهنية
 التخاذ أية إجرا ات.والقانونية 

 .يطلب بشكل سري مشورة جهة تنظيمية أو مهنية 
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 التوثيق
360 .40 

 1تطبيق 
فيما يتعلق بعدم االمتاا  أو االشتباه في عدم االمتاا  الذي يندرج ضمن نطاق هذا القسم، من 

 المستحسن أن يقوم المحاسب المهني بتوثيق:

 .المسألة 

  واألطراف األخرى.نتائج النقاش مع اإلدارة، وحياما أمكن، المسؤولين عن الحوكمة 

 .كيفية استجابة اإلدارة، وحياما أمكن، المسؤولين عن الحوكمة للمسألة 

 .اإلجرا  الذي فكر فيه المحاسب المهني والتقديرات التي قام بها والقرارات التي تم اتخاذها 

  36. 360مدى رضى المحاسب المهني على وفائه بمسؤولياته المحددة في الفقرة 
 متطلبات.
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 الدولية ستقال تمعايير اال
 ب(4أ و4)األجزاء 

 ية عمليات التدقيق والمراجعةاستقالل –أ 4الجزء 
 400القسم 

 عمليات التدقيق والمراجعةية استقاللتطبيق إطار المفاهيم على 
 تمقدتمة

 نظرة عاتمة
المحاسبين المهنيين في الممارسة العامة عند أدائهم لعمليات التدقيق  استقال تتطلب قواعد السلوك   1. 400

 والمراجعة ويعود ذلك بالنفع على المصلحة العامة.
 

مصطلحات "التدقيق"، و"فريق طبق ُيطبق هذا الجز  على كل من عمليات التدقيق والمراجعة. وتُ   2. 400
التدقيق"، و"عملية التدقيق"، و"عميل التدقيق"، و"تقرير التدقيق" بشكل مساٍو لمصطلحات المراجعة، 

 وفريق المراجعة، وعملية المراجعة، وعميل المراجعة، وتقرير عملية المراجعة.
 

لمهنيين في الممارسة العامة في هذا الجز ، يشير مصطلح "المحاسب المهني" إلى المحاسبين ا  3. 400
 وشركاتهم.

 
ات مصممة لتقديم إجرا من الشركة أن تضع سياسات و  1يتطلب المعيار الدولي للرقابة على الجودة   4. 400

تأكيد معقو  على أن الشركة، وموظفيها، وحياما أمكن، اآلخرين الذين يخضعون لمتطلبات 
اً للمتطلبات ية وفقستقاللشبكات(، يحافظون على االية )بما في ذلك موظفي الشركات ضمن ستقاللاال

األخالقية ذات العالقة. وتحدد معايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لعمليات المراجعة مسؤوليات 
شركا  العمليات وفرق العمليات على مستوى العملية بالنسبة للتدقيق والمراجعة، على التوالي. ويعتمد 

اخل الشركة على حجمها/ وهيكلها، وتنظيمها. ال تنص كاير من األحكام الواردة توزيع المسؤوليات د
ية، تقاللسات متعلقة باالإجرا في هذا القسم على مسؤوليات معينة لألشخاص بداخل الشركة التخاذ 

على العكس من ذلك يشير هذا الجز  إلى الشركة لتسهيل اإلشارة المرجعية. تسند الشركة مسؤوليات 
ات معينة لشخص أو لمجموعة من األشخاص )مال فريق التدقيق(، وفقًا للمعيار الدولي إجرا اتخاذ 

ن ألي م متاا . عالوة على ذلك، يحتفظ المحاسب المهني بمسؤوليته عن اال1للرقابة على الجودة 
 األحكام التي تطبق على أنشطة المحاسب، أو مصالحه، أو عالقاته.

 
 بمبدأي الموضوعية والنزاهة. وتتكون من:ية ستقاللترتبط اال  5. 400

الحالة الذهنية التي تسمح بإبدا  نتيجة ما دون الخضوع ألي من التأثيرات  - الفكر استقال  (أ)
التي تضعف التقدير المهني، بشكل يتيح للفرد التصرف بنزاهة وممارسة الموضوعية والتشكيك 

 .المهني
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الهامة جدًا بحيث يستنتج طرف آخر عاقل تجنب الحقائق والظروف  - المظهر استقال  (ب)
ومطلع بشكل معقو ، بعد تقييم كافة الحقائق والظروف والمحددة، بأنه تم اإلضعاف من نزاهة 

 أو موضوعية أو الشك المهني لشركة معينة أو عضو ما في فريق التأكيد.
 

ات األشخاص أو الشرك ية" األشخاص أو الشركات أن هؤال استقاللفي هذا الجز  تعني اإلشارة إلى "
 قد التزموا باألحكام الواردة في هذا القسم.

 
عند أدا  عمليات التدقيق، تتطلب قواعد السلوك من الشركات أن تلتزم بالمبادئ األساسية وأن تكون   6. 400

مستقلة. يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية حو  كيفية تطبيق إطار المفاهيم 
على  120ية عند أدا  تلك العمليات. يطبق إطار المفاهيم الموضح في القسم ستقاللعلى اال للحفاظ

 .110ية تمامًا كما يطبق على المبادئ األساسية الموضحة في القسم ستقاللاال
 

 يصف هذا القسم:     7. 400
التي  أوالحقائق والظروف، بما في ذلك األنشطة المهنية، والمصالح والعالقات، التي تخلق  (أ)

 ية؛ستقاللقد تخلق تهديدات تمس اال
ات الوقائية، التي قد تكون مناسبة لمعالجة تلك التهديدات؛ جرا ات المحتملة، وتشمل اإلجرا اإل (ب)

 و
ات را إجبعض المواقف التي ال يمكن فيها التخلص من التهديدات أو التي ال توجد فيها  (ج)

 وقائية لتقليصها إلى المستوى المقبو .
 

 المصلحة العاتمةتمنشآت 
تعكس بعض المتطلبات والمواد التطبيقية الموضحة في هذا الجز  مدى تحقيق المصلحة العامة في   8. 400

منشآت معينة تم تعريفها على أنها منشآت مصلحة عامة. وتشجع المنشآت على تحديد إذا كانت 
آت مصلحة عامة ألن ستتعامل مع منشآت إضافية، أو فئات معينة من المنشآت، باعتبارها منش

لها أعداد كبيرة ومجموعات متسعة من األطراف المعنية. وتشمل العوامل التي ينبغي أخذها بعين 
 االعتبار ما يلي:

  طبيعة العمل، مال االحتفاظ باألصو  بصفة ائتمانية لعدد كبير من أصحاب المصالح. وقد
 .ات التأمين، وصناديق المعاشاتتشمل األمالة على ذلك المؤسسات المالية، مال البنوك وشرك

 الحجم. 

 .عدد الموظفين 
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 التقارير التي تشمل قيودًا على االستخدام والتوزيع
قد يشمل تقرير المدقق قيدًا على االستخدام والتوزيع. وإذا كان الوضع كذلك وتمت تلبية الشروط   9. 400

يه الواردة في هذا الجز  وفقًا لما نص علية ستقالل، فقد يتم تعديل متطلبات اال800الواردة في القسم 
 .800القسم 

 

 عمليات التأكيد بخالف عمليات التدقيق أو المراجعة
ر معايي -ية عمليات التأكيد بخالف عمليات التدقيق أو المراجعة استقالل –ب 4يوضح الجز    10. 400

 لعمليات التأكيد بخالف عمليات التدقيق أو المراجعة. ستقال اال
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عاتمة

400 .11 
 تمتطلبات

 

 يجب أن تكون الشركة التي تؤدي عملية التدقيق مستقلة.

400 .12 
 تمتطلبات

لتحدد، وتقيم، وتعالج التهديدات  120يجب أن تطبق الشركة إطار المفاهيم الموضح في القسم 
 التي تمس االستقاللية فيما يتعلق بعمليات التدقيق.

 
 بشكل تمقصودفارغة  19. 400إلى  13. 400تركت الفقرات تمن 

 المنشآت ذات العالقة 
400 .20 

 تمتطلبات
وفقًا للتعريف، يشمل عميل التدقيق الذي هو عبارة عن منشأة مدرجة جميع المنشآت ذات 
العالقة. وبالنسبة لجميع المنشآت األخرى، تشمل اإلشارات إلى عميل التدقيق في هذا الجز  
المنشآت ذات العالقة التي يسيطر عليها العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعندما يكون 

قيق على علم، أو يكون لديه سبب لالعتقاد، بأن العالقة أو الظروف التي تشترك فيها فريق التد
أية منشأة أخرى ذات عالقة وخاصة بالعميل هي ظروف ذات صلة بتقييم استقاللية الشركة 
عن العميل، يجب أن يدخل فريق التدقيق تلك المنشأة ذات العالقة عند تحديد، وتقييم ومعالجة 

 ي تمس االستقاللية. التهديدات الت
 

 .بشكل تمقصودفارغة  29. 400إلى  21. 400تركت الفقرات تمن 
 ية ستقاللالفترة المطلوب فيها تحقيق اال

400 .30 
 تمتطلبات

 يتم الحفاظ على االستقاللية، وفقًا لمتطلبات هذا الجز ، خال  كل مما يلي:
 فترة العملية؛ و (أ)
 الفترة التي تغطيها البيانات المالية. (ب)

 
400 .30 

 1تطبيق 
تبدأ مدة العملية عندما يبدأ فريق التدقيق بأدا  خدمات التدقيق. وتنتهي مدة العملية عند إصدار 
تقرير التدقيق. عندما تكون العملية ذات طبيعة متكررة. فإنها تنتهي باإلخطار من قبل أي من 

 النهائي، أيهما يحدث الحقًا.الطرفين بإنها  العالقة المهنية أو بإصدار تقرير التدقيق 
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400 .31 
 تمتطلبات

عندما تصبح المنشأة عميل تدقيق خال  أو بعد الفترة التي تغطيها البيانات المالية التي ستقدم 
الشركة رأيًا بشأنها، يجب أن تحدد الشركة ما إذا كانت أية تهديدات على االستقاللية ناشئة 

 بسبب:

ل التدقيق خال  أو بعد الفترة التي تغطيها البيانات عالقات مالية أو تجارية مع عمي (أ)
 المالية، ولكن قبل قبو  عملية التدقيق؛ أو

 خدمات سابقة قدمتها الشركة أو الشركة ضمن شبكة إلى عميل التدقيق.  (ب)
 

400 .31 
 1تطبيق 

دقيق تتنشأ التهديدات التي تمس االستقاللية إذا تم تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل 
خال ، أو بعد الفترة التي تغطيها البيانات المالية، ولكن قبل أن يبدأ فريق التدقيق في أدا  

 التدقيق، وكان سيتم حظر تقديم تلك الخدمة خال  فترة العملية.
 

400 .31 
 2تطبيق 

 :توفيما يلي أمالة على اإلجرا ات التي قد تكون بماابة إجرا ات وقائية لمعالجة تلك التهديدا

 .االستعانة بمهنيين ليسوا من ضمن فريق التدقيق لتقديم الخدمات 

 .االستعانة بمراجع مالئم لمراجعة التدقيق والعمل غير المتعلق بالتأكيد حياما أمكن 

  إشراك شركة أخرى من خارج الشبكة لمراجعة نتائج الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد أو
بإعادة أدا  الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى  إشراك شركة أخرى من خارج الشبكة لتقوم

 الحد الالزم الذي يمكن تلك الشركة من تحمل مسؤولية الخدمة.
 

 بشكل تمقصود 39. 400إلى  32. 400تركت الفقرات تمن 
 التواصل تمع المسؤولين عن الحوكمة

400 .40 
 1تطبيق 

متطلبات، المتطلبات المتعلقة بالتواصل مع  10. 300متطلبات و 9. 300توضح الفقرتان 
 المسؤولين عن الحوكمة. 

 
400 .40 

 2تطبيق 
حتى وإن كان ذلك غير مطلوب وفقًا لقواعد السلوك األخالقي أو معايير التدقيق المعمو  بها 

ن إجرا  اتصاالت منتظمة بين الشركة والمسؤوليأو بموجب القوانين أو اللوائح، إال أنه من المحبذ 
عن الحوكمة لدى عميل التدقيق فيما يخص العالقات والمسائل االخرى التي يمكن أن تؤثر في 

 رأي الشركة على االستقاللية. وتمكن هذه االتصاالت المسؤولين عن الحوكمة من:

 قاللية؛التي تمس االستدراسة األحكام التي تصدرها الشركة لتحديد وتقييم التهديدات  (أ)

النظر في الكيفية التي تمت بها معالجة التهديدات بما في ذلك مالئمة اإلجرا ات الوقائية  (ب)
 في حا  كانت تلك اإلجرا ات متاحة ويمكن تطبيقها؛ و

 اتخاذ اإلجرا  المناسب. (ج)
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 التآلف.و يمكن أن يكون مال هذا المنهج مفيدًا وبالتحديد فيما يتعلق بتهديدات المضايقة 
 

 بشكل تمقصود 49. 400إلى  41. 400تركت الفقرات تمن 
 الشركات ضمن الشبكة

400 .50 
 1تطبيق 

عادة ما ُتنشئ الشركات هياكل كبيرة مع الشركات والمنشآت األخرى لتعزيز قدرتها على تقديم 
لى الحقائق ع الخدمات المهنية. تعتمد مسألة ما إذا كانت هذه الهياكل الكبيرة تشكل شبكة معينة

 والظروف المحددة وال تعتمد على ما إذا كانت هذه الشركات والمنشآت منفصلة ومختلفة قانونًا.
 

400 .51 
 تمتطلبات

يجب أن تكون الشركة ضمن شبكة مستقلة عن عمال  التدقيق للشركات األخرى بداخل الشبكة 
 وفقًا لمتطلبات هذا الجز .

 
400 .51 

 1تطبيق 
االستقاللية الواردة في هذا الجز  والتي تطبق على الشركات ضمن شبكات تطبق متطلبات 

أيضًا على أية منشأة تلبي متطلبات تعريف الشركات ضمن شبكات. وليس من الضروري أن 
تلبي المنشأة أيضاً متطلبات تعريف الشركة. على سبيل الماا ، قد تكون ممارسة تقديم استشارات 

 نية بماابة شركة ضمن شبكة ولكنها ليست شركة.أو ممارسة قانونية مه
 

400 .52 
 تمتطلبات

 عند االرتباط بهيكل أكبر مكون من شركات ومنشآت أخرى، فإن الشركة:

 تمارس التقدير المهني لتحدد إذا كانت الشبكة قد نشأت من خال  هذا الهيكل األكبر؛ (أ)

إلى أن الشركات  تنظر فيما إذا كان طرف آخر معقو  ومطلع على األرجح سيخلص (ب)
 والمنشآت األخرى في الهيكل األكبر مرتبطة بطريقة تسمح بوجود الشبكة؛ و

 تطبق هذا الحكم باتساق على كل ما يتعلق بهذا الهيكل األكبر. (ج)
 

400 .53 
 تمتطلبات

عند تحديد ما إذا كانت الشبكة قد نتجت عن هيكل أكبر من شركات ومنشآت أخرى، تخلص 
 ة عندما يهدف الهيكل األكبر للتعاون و:الشركة إلى وجود شبك

يهدف بشكل واضح لتحقيق الربح أو المشاركة في التكلفة بين المنشآت بداخل الهيكل.  (أ)
 (؛2تطبيق  53. 400)المرجع: الفقرة 

تتشارك المنشآت بداخل الهيكل في ملكية أو إدارة أو سيطرة مشتركة. )المرجع: الفقرة  (ب)
 (؛3تطبيق  53. 400

المنشآت داخل الهيكل في سياسات وإجرا ات موحدة للرقابة على الجودة. تتشارك  (ج)
 (4تطبيق  53. 400)المرجع: الفقرة 

 53. 400تتشارك المنشآت داخل الهيكل في استراتيجية عمل واحدة. )المرجع: الفقرة  (د)
 (:5تطبيق 
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. 400تتشارك المنشآت داخل الهيكل في استخدام اسم تجاري مشترك. )المرجع: الفقرة  (ه)
 (؛ أو7تطبيق  53. 400، و6تطبيق  53

. 400تتشارك المنشآت داخل الهيكل في جز  هام من الموارد المهنية. )المرجع: الفقرة  (و)
 (.9تطبيق  53. 400، و8تطبيق  53

 

400 .53 
 1تطبيق 

قد تكون هناك ترتيبات أخرى بين الشركات والمنشآت بداخل الهيكل األكبر والتي تشكل شبكة، 
متطلبات. ومع ذلك، قد  53. 400عالوة على الترتيبات التي ورد وصفها في الفقرة وذلك 

يهدف الهيكل األكبر فقط لتسهيل إحالة العمل، وهو األمر الذي ال يلبي بحد ذاته المعيار الالزم 
 لتكوين شبكة.

 

400 .53 
 2تطبيق 

. عالوة على ذلك، إذا ال تؤدي مشاركة التكاليف غير المادية في حدد ذاتها إلى خلق شبكة
اقتصرت المشاركة في التكاليف على التكاليف المتعلقة بتطوير منهجيات التدقيق، أو األدلة أو 
الدورات التدريبية المتعلقة بالتدقيق، فإن ذلك ال يخلق في حد ذاته شبكة. ولذا ال ينشئ االرتباط 

مة أو ما االرتباط لتقديم خدبين شركة ومنشأة لم تكن مرتبطة بها في حاالت أخرى وتم بينه
 )أ( متطلبات(. 53. 400تطوير منتج في حد ذاته شبكة. )المرجع: الفقرة 

 

400 .53 
 3تطبيق 

قد يتم تحقيق الملكية، أو السيطرة أو اإلدارة المشتركة من خال  عقد أو من خال  وسائل أخرى. 
 )ب((. 53. 400)المرجع: الفقرة 

 

400 .53 
 4تطبيق 

والسياسات المشتركة للرقابة على الجودة هي السياسات واإلجرا ات التي تم  اإلجرا ات
 53. 400تصميمها، وتطبيقها، ومراقبتها في أماكن مختلفة من الهيكل األكبر. )المرجع: الفقرة 

 )ج( متطلبات(.
 

400 .53 
 5تطبيق 

حقيق أهداف على تتتطلب المشاركة في استراتيجية عمل مشتركة أن يتم االتفاق بين المنشآت 
استراتيجية مشتركة. وال تعد المنشأة شركة ضمن شبكة فقط ألنها تتعاون مع شركة أخرى في 

 )د( متطلبات(. 53. 400االستجابة المشتركة على طلب تقديم خدمات مهنية. )المرجع: الفقرة 
  

400 .53 
 6تطبيق 

ركة اسمًا مشتركًا. وتعتبر الشيتضمن االسم التجاري المشترك أحرف استهاللية مشتركة أو 
مستخدمة السم تجاري مشترك إذا كان، على سبيل الماا ، االسم التجاري المشترك جز ًا من 
اسم الشركة أو مصاحبًا له عندما يوقع شريك في الشركة على تقرير تدقيق. )المرجع: الفقرة 

 )ه( متطلبات(.53. 400
 

400 .53 
 7تطبيق 

نتمي لشبكة ما وال تستخدم اسمًا تجاريًا مشتركًا كجز  من اسم شركتها، حتى لو لم تكن الشركة ت
فإنها قد تبدو بأنها تنتمي لشبكة معينة في حا  أشارت من خال  القرطاسية أو المواد الدعائية 
الخاصة بها إلى كونها عضو في مجموعة شركات. وبناً  على ذلك، إذا لم تتم العناية بكيفية 

ذه العضويات، فقد ينشأ انطباع بأنها الشركة تنتمي لشبكة ما. )المرجع: وصف الشركة لمال ه
 )ه( متطلبات(. 53. 400الفقرة 
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400 .53 
 8تطبيق 

 تتضمن الموارد المهنية ما يلي:

  أنظمة مشتركة تمّكن الشركات من تباد  المعلومات مال بيانات العمال  وإصدار الفواتير
 وسجالت الوقت؛

   والموظفون؛الشركا 

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

 منهجية التدقيق أو أدلة التدقيق؛ و 

  و( متطلبات( 53. 400الدورات التدريبية والتسهيالت. )المرجع: الفقرة( 
 

400 .53 
 9تطبيق 

إذا كانت الموارد المهنية المشتركة هامة؛ على الحقائق والظروف ذات العالقة،  يعتمد تحديد ما
 على سبيل الماا :

   قد تكون الموارد المشتركة قاصرة على منهجية تدقيق أو أدلة تدقيق مشتركة، دون تباد
الموظفين أو العمال  أو المعلومات عن السوق. في تلك الحاالت من غير المحتمل أن 

 الموارد المشتركة هامة. ويطبق هذا أيضًا على مبادرات التدريب المشتركة.تكون هذه 

  قد تتضمن الموارد المشتركة تباد  موظفين أو معلومات، مال أخذ كادر العمل من
مجموعة موظفين مشتركة أو إنشا  إدارة فنية مشتركة ضمن الهيكل الكبير من أجل تقديم 

تي ينبغي عليها اتباعها. في تلك الحاالت، على المشورة الفنية للشركات المشاركة وال
األرجح سيستنتج طرف آخر عاقل ومطلع أن هذه الموارد المشتركة هي موارد هامة. 

 )و( متطلبات(. 53. 400)المرجع: الفقرة 
 

400 .54 
 تمتطلبات

ة كفي حا  قامت الشركة أو الشبكة ببيع أحد أقسامها، واستمر هذا القسم في استخدام اسم الشر 
أو أحد عناصر االسم لفترة محدودة من الزمن، تحدد تلك المنشآت ذات العالقة بعناية كيفية 

 اإلفصاح عن أنها ليست شركات ضمن الشبكة عند التعريف بنفسها أمام طرف خارجي.
 

400 .54 
 1تطبيق 

حد أقد ينص اتفاق البيع أحيانًا على أن هذا القسم قد يستمر في استخدام اسم الشركة أو 
عناصر االسم لفترة محدودة من الزمن حتى وإن لم يعد مرتبطًا بالشركة أو بالشبكة. وفي مال 
هذه الظروف، وحيث إن المنشأتين قد تعمالن تحت االسم ذاته، إال أن الحقائق تد  على أنهما 

 بكة.شال تنتميان إلى هيكل أكبر يهدف إلى التعاون وبالتالي فإنهما ال تعتبران شركتان ضمن ال
  
 بشكل تمقصودفارغة  59. 400إلى  55. 400تركت الفقرات 
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 ية عمليات التدقيق والمراجعةستقاللالتوثيق العام ال
400 .60 

 تمتطلبات
توثق الشركة النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بااللتزام بهذا الجز ، وجوهر أية مناقشات 

 تدعم تلك النتائج. وبشكل خاص:

يتم تطبيق اإلجرا ات الوقائية لمعالجة تهديد، توثق الشركة طبيعة التهديد عندما  (أ)
 واإلجرا ات الوقائية الموجودة أو التي تم تطبيقها؛ و

عندما يتطلب التهديد تحليل هام وتخلص الشركة إلى أن التهديد كان بالفعل في   (ب)
 ائج.للنت المستوى المقبو ، توثق الشركة طبيعة التهديد والمنطق ورا  التوصل

 
400 .60 

 1تطبيق 
يقدم التوثيق دلياًل على األحكام التي مارستها الشركة فيما يتعلق بتكوين نتائج حو  االلتزام بهذا 
الجز . ومع ذلك، ال يحدد عدم وجود قدر كاٍف من التوثيق إذا كانت الشركة قد قامت بدراسة 

 مسألة معينة أو إذا ما كانت الشركة مستقلة. 
 

 بشكل تمقصودفارغة  69. 400إلى  61. 400تركت الفقرات تمن 
 الدتمج واالستمالك

 عندما تؤدي عملية دمج تقوم بها شركة العميل إلى خلق تهديد
400 .70 

 1تطبيق 
قد تصبح المنشأة، نتيجة للدمج أو االستمالك، منشأة ذات عالقة بعميل التدقيق. قد ينشأ تهديد 
يمس االستقاللية ومن ثم قدرة الشركة على االستمرار في عملية التدقيق نتيجة لعالقات أو 

 مصالح سابقة أو حالية بين الشركة أو الشركة ضمن شبكة وتلك المنشأة ذات العالقة. 
 

400 .71 
 تمتطلبات

 ،1تطبيق  70. 400في الحاالت الموضحة في الفقرة 

تحدد الشركة وتقّيم المصالح والعالقات السابقة أو الحالية مع المنشأة ذات العالقة، مع  (أ)
األخذ بعين االعتبار أية إجرا ات تم اتخاذها لمعالجة التهديد، والتي قد تؤثر على 

فاذ الدمج االستمرار في عملية التدقيق بعد تاريخ ناستقالليتها وبالتالي على قدرتها على 
 أو االستمالك؛ و

متطلبات، تتخذ الشركة اإلجرا ات الالزمة إلنها  أية مصالح أو  72. 400وفقًا للفقرة  (ب)
عالقات غير مسموح بها من خال  قواعد السلوك األخالقي بحلو  تاريخ نفاذ عمليات 

 الدمج أو االستمالك. 
 

400 .72 
 تتمتطلبا

)ب( متطلبات، إذا لم يكن من الممكن إنها  العالقة أو المصلحة 71. 400استانا  من الفقرة 
 بصورة معقولة بحلو  تاريخ نفاذ عملية الدمج أو االستمالك، فإن الشركة:

 تقّيم التهديد الناتج عن المصلحة أو العالقة؛ و (أ)
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تتناقش مع المسؤولين عن الحوكمة بشأن أسباب عدم التمكن من إنها  العالقة أو  (ب)
 المصلحة بطريقة مقبولة بحلو  تاريخ النفاذ وتناقش كذلك تقييم مستوى التهديد. 

 
400 .72 

 1تطبيق 
في بعض الحاالت، قد ال يكون من الممكن بصورة معقولة أن يتم إنها  العالقة أو المصلحة 

ق التهديد بحلو  تاريخ نفاذ الدمج أو االستمالك. قد يكون ذلك بسبب أن الشركة تقدم التي تخل
خدمات غير متعلقة بالتأكيد للمنشأة ذات العالقة، ولن تتمكن الشركة من االنتقا  بطريقة منظمة 

 إلى شركة أخرى بحلو  ذلك التاريخ. 
 

400 .72 
 2تطبيق 

مستوى التهديد الناشئ عن عمليات الدمج واالستمالك في وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم 
 حا  وجود مصالح أو عالقات ال يمكن إنهاؤها بصورة معقولة ما يلي:

 طبيعة وأهمية المصلحة أو العالقة؛ 

  طبيعة وأهمية عالقة المنشأة ذات العالقة )مااًل، ما إذا كانت الشركة ذات العالقة شركة
 تابعة أو شركة أم(؛ و

 فترة الزمنية الالزمة إلنها  العالقة أو المصلحة.طو  ال 
 

400 .73 
 تمتطلبات

)ب( متطلبات، إذا طلب المسؤولون عن 72. 400وفقًا للمناقشات التي تم توضيحها في الفقرة 
ي التدقيق، يجب على الشركة القيام بذلك فقط ف شركة الحوكمة من الشركة االستمرار باعتبارها

 الحاالت التالية:

كان سيتم إنها  المصلحة أو العالقة بأسرع ما يمكن وفي جميع الحاالت خال  ستة إذا  (أ)
 أشهر من تاريخ نفاذ الدمج أو االستمالك؛

إذا لم يكن أي شخص له مصلحة أو عالقة، بما في ذلك المصالح أو العالقات التي  (ب)
وأقسامه  600نشأت خال  تأدية الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد المحظورة بموجب القسم 

الفرعية، عضوًا في فريق عملية التدقيق ولن يكون مسؤواًل عن مراجعة رقابة جودة 
 العملية؛ و

كان سيتم تطبيق إجرا ات التحو  المالئمة، حسب الضرورة، ومناقشتها مع المسؤولين  (ج)
 عن الحوكمة. 

 
400 .73 

 1تطبيق 
 وتشمل األمالة على إجرا ات التحو  ما يلي:

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

  أن يقوم محاسب مهني، لم يكن عضوًا في الشركة التي تعبر عن رأيها في البيانات
 المالية، بمراجعة توازي مراجعة رقابة جودة العملية؛ أو
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 كة أخرى و إشراك شر إشراك شركة أخرى لتقييم نتائج الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد أ
لتقوم بإعادة أدا  الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى الحد الالزم الذي يمكنها من تحمل 

 مسؤولية الخدمة. 
 

400 .74 
 تمتطلبات

قد تكون الشركة قد أنجزت جز اً كبيراً من العمل على التدقيق قبل تاريخ نفاذ الدمج أو االستمالك 
الجز  المتبقي من إجرا ات التدقيق خال  فترة قصيرة. وفي هذه وقد تكون قادرة على إنها  

الظروف، إذا طلب المسؤولون عن الحوكمة من الشركة إكما  التدقيق مع االستمرار بالمصلحة 
 ، فينبغي على الشركة القيام بذلك فقط إذا:1تطبيق  70. 400أو العالقة الواردة في الفقرة 

 قشة النتائج مع المسؤولين عن الحوكمة؛قامت بتقييم مستوى التهديد ومنا (أ)

 متطلبات من )أ( إلى )ج(؛ و 73. 400التزمت بالمتطلبات الواردة في الفقرة  (ب)

 توقفت عن كونها مدققًا بموعد ال يتجاوز تاريخ إصدار تقرير التدقيق. (ج)
 

 إذا كان التهديد الذي يمس مبدأ الموضوعية مستمراً 
400 .75 

 تمتطلبات
متطلبات إلى  71. 400الممكن تلبية المتطلبات الواردة في الفقرات من حتى إن كان من 

 70. 400متطلبات، تحدد الشركة إذا كانت الظروف التي تم تحديدها في الفقرة  74. 400
تخلق تهديدًا ال يمكن معالجته يؤدي إلى اإلضرار بمبدأ الموضوعية. وإذا كان الوضع  1تطبيق 

 ل باعتبارها المدقق.كذلك، تتوقف الشركة عن العم
 التوثيق
400 .76 

 تمتطلبات
 توثق الشركة ما يلي:

والتي لن تنتهي  1تطبيق  70. 400أية مصالح أو عالقات تم تحديدها في الفقرة  (أ)
بحلو  تاريخ نفاذ عمليات الدمج أو االستمالك واألسباب التي أدت إلى عدم إنها  تلك 

 العالقات والمصالح.

 تم تطبيقها؛إجرا ات التحو  التي  (ب)

 نتائج المناقشات مع المسؤولين عن الحوكمة؛ و (ج)

األسباب ورا  عدم خلق العالقات والمصالح السابقة والحالية لتهديدات تؤدي إلى  (د)
 اإلضرار بمبدأ الموضوعية.

 
 بشكل تمقصودفارغة  79. 400إلى  77. 400تركت الفقرات تمن 
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 التدقيق والمراجعةية فيما يتعلق بعمليات ستقاللأحكام اال انتهاك
 انتهاكعندما تتعرف المنشأة حدوث 

400 .80 
 تمتطلبات

 عندما تخلص الشركة إلى وقوع انتهاك ما لمتطلبات هذا القسم، فإنه يتعين عليها:

إنها  أو تعليق أو التخلص من المصلحة أو العالقة التي سببت االنتهاك ومعالجة  (أ)
 عواقب االنتهاك.

هنالك متطلبات قانونية أو تنظيمية ُتطبق عند تحديد االنتهاك وإن تنظر فيما إذا كانت  (ب)
 كان الوضع كذلك:

 يجب على على الشركة أن تمتال لتلك المتطلبات؛ و (1)

ويجب على الشركة أن تنظر في مسألة إبالغ إحدى الهيئات األعضا  أو جهة  (2)
اإلبالغ هو منظمة ذات عالقة أو سلطة رقابية معينة عن االنتهاك إذا كان ذلك 
 ممارسة شائعة أو أمرًا متوقعًا في دائرة االختصاص ذات العالقة.

 يجب على الشركة ووفقًا لسياساتها وإجرا اتها اإلبالغ فورًا عن هذا االنتهاك إلى: (ج)

 شريك العملية، (1)

 وإلى أولئك المسؤولين عن السياسات واإلجرا ات المتعلقة باالستقاللية؛ (2)

 الصلة في الشركة، وإذا كان مناسبًا إلى الشبكة؛ وإلى الموظفين اآلخرين ذوي  (3)

أ الذين هم بحاجة 4وأولئك الخاضعين لمتطلبات االستقاللية الواردة في الجز   (4)
 التخاذ إجرا  مناسب.

ويجب أن تقّيم الشركة أهمية ذلك االنتهاك وأثره على موضوعية الشركة وقدرتها على  (د)
 إصدار تقرير التدقيق؛ و

 ى أهمية االنتهاك:وتحدد اعتمادًا عل (ه)

 ما إذا كانت ستنهي عملية التدقيق؛ أو (1)

ما إذا كان من الممكن اتخاذ إجرا ات تعالج تبعات االنتهاك بشكٍل ُمرضي وما  (2)
 إذا كان من الممكن اتخاذ تلك اإلجرا ات ومدى مال متها لتلك الظروف.

 
ان طرف االعتبار إذا كوعند التوصل لذلك القرار، تمارس الشركة التقدير المهني وتأخذ بعين 

آخر مطلع ومعقو  سيخلص على األرجح إلى أنه سيتم اإلضرار بموضوعية الشركة، وبالتالي، 
 لن تتمكن الشركة من إصدار تقرير التدقيق.
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400 .80 
 1تطبيق 

قد يحدث انتهاك ألحد أحكام هذا الجز  رغم أن الشركة تملك سياسات وإجرا ات مصممة 
معقو  يفيد بأنه تم الحفاظ على االستقاللية. وقد يكون من عواقب االنتهاك لتزويدها بتأكيد 

 ضرورة إنها  عملية التدقيق.
 

400 .80 
 2تطبيق 

وتشمل العوامل التي تحدد أهمية االنتهاك وأثره على موضوعية الشركة وقدرتها على إصدار 
 تقرير التدقيق ما يلي:

 طبيعة االنتهاك ومدته؛ 

  انتهاكات سابقة فيما يتعلق بعملية التدقيق الحالية؛عدد وطبيعة أية 

 ما إذا كان عضو فريق التدقيق على علم بالمصلحة أو العالقة التي سببت االنتهاك؛ 

  ما إذا كان الفرد الذي سبب االنتهاك هو عضو في فريق تدقيق أو شخص آخر يتوجب
 عليه مراعاة متطلبات معينة بخصوص االستقاللية؛

 قوم به ذلك الشخص إذا كان االنتهاك يتعلق بعضو في فريق التدقيق؛الدور الذي ي 

  إذا نتج االنتهاك عن تقديم خدمة مهنية، ومن المحتمل أن يكون هناك أثر لتلك الخدمة
على السجالت المحاسبية أو المبالغ المسجلة في البيانات المالية التي ستبدي الشركة 

 بشأنها رأي معين؛

 ة الشخصية أو التأييد أو المضايقة أو التهديدات األخرى التي نطاق تهديدات المصلح
 نتجت عن االنتهاك.

 
400 .80 

 3تطبيق 
وفقاً ألهمية االنتهاك، تشمل األمالة على اإلجرا ات التي يمكن أن تأخذها الشركة بعين االعتبار 

 لمعالجة االنتهاك بشكل مرضي ما يلي:

  التدقيق؛إبعاد الشخص ذو العالقة عن فريق 

 .إجرا  مراجعة إضافية لعمل التدقيق المتأثر أو إعادة أدا  ذلك العمل إلى الحد الالزم 

  التوصية بأن ُيشرك عميل التدقيق شركة أخرى لمراجعة أو إعادة أدا  عمل التدقيق المتأثر
 إلى الحد الالزم؛ و

 محاسبية أو لسجالت العندما يتعلق االنتهاك بخدمة غير متعلقة بالتأكيد والتي تؤثر على ا
على مبلغ مسجل في البيانات المالية، يتم إشراك شركة أخرى لتقييم نتائج الخدمة غير 
المتعلقة بالتأكيد أو إيكا  مهمة إعادة أدا  الخدمة غير المتعلقة بالتأكيد إلى الحد الالزم 

 لمساعدتها على تولي مسؤولية هذه الخدمة. 
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400 .81 
 تمتطلبات

إذا قررت الشركة أنه ال يمكن اتخاذ أية إجرا ات لمعالجة عواقب االنتهاك بشكٍل مرضي، فإنه 
يجب على الشركة إخطار المسؤولين عن الحوكمة في أقرب وقت ممكن واتخاذ الخطوات 
الالزمة إلنها  عملية التدقيق وفقًا ألية متطلبات قانونية أو تنظيمية ذات عالقة بإنها  عملية 

ق. وعندما ال يكون إنها  العملية أمرًا مسموحًا به بموجب القوانين أو اللوائح، فإنه يجب التدقي
 على الشركة االمتاا  ألي من متطلبات إعداد التقارير أو اإلفصاح. 

 

400 .82 
 تمتطلبات

إذا حددت الشركة أنه من الممكن اتخاذ إجرا ات معينة لمعالجة عواقب االنتهاك بشكٍل مرضي، 
 يجب على الشركة مناقشة ما يلي مع المسؤولين عن الحوكمة:فإنه 
 أهمية االنتهاك، بما في ذلك طبيعته ومدته؛ (أ)
 كيف حدث االنتهاك وكيف تم تحديده؛ (ب)
اإلجرا  المتخذ أو المقترح وتوضيح أسباب أن هذا اإلجرا  سيعالج بشكل مرضي تبعات  (ج)

 االنتهاك ويّمكن الشركة من إصدار تقرير التدقيق؛
االستنتاج الذي يفيد بأن الموضوعية لم تتأثر واألساس المنطقي لذلك االستنتاج، وفق  (د)

 التقدير المهني للشركة؛
أية خطوات مقترحة من قبل الشركة للحد من أو تجنب مخاطر حدوث مزيد من  (ه)

 االنتهاكات.
 

وقيت ت ويجب أن تتم تلك المناقشات في أقرب وقت ممكن، ما لم يحدد المسؤولون عن الحوكمة
 بديل لإلبالغ عن االنتهاكات األقل أهمية.

 

 ات إلى المسؤولين عن الحوكمة نتهاكإيصا  اال
400 .83 

 1تطبيق 
متطلبات، المتطلبات المتعلقة بالتواصل مع  10. 300متطلبات و 9. 300توضح الفقرتان 

 المسؤولين عن الحوكمة.
 

400 .84 
 تمتطلبات 

 أن تبلغ الشركة المسؤولين عن الحوكمة كتابيًا بما يلي:فيما يتعلق باالنتهاكات، يجب 
متطلبات، وأن تحصل على موافقتهم  82. 400بكافة المسائل التي نوقشت وفقًا للفقرة  (أ)

بخصوص إمكانية اتخاذ اإلجرا ، أو على اتخاذه بالفعل، وأنه سيعالج تبعات االنتهاك 
 بشكل مرضي؛ و

 وصف لما يلي: (ب)
ة المتعلقة باالنتهاك والمصممة لتزويدها بتأكيد معقو  لسياسات وإجرا ات الشرك (1)

 على أنه قد تم الحفاظ على االستقاللية؛ و
أية خطوات اتخذتها الشركة، أو تنوي اتخاذها، لتقليص أو تجنب حدوث  (2)

 انتهاكات أخرى. 
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400 .85 
 تمتطلبات

. 400إذا لم يوافق المسؤولون عن الحوكمة على أن اإلجرا  المقترح من قبل الشركة وفقًا للفقرة 
( يعالج عواقب االنتهاك بصورة مرضية، فإنه يجب على الشركة أن تتخذ الخطوات 2)ه()80

 متطلبات.  81. 400الالزمة إلنها  عملية التدقيق وفقًا للفقرة 
 

 صدار تقرير التدقيق السابق ات التي تحدث قبل إنتهاكاال
400 .86 

 تمتطلبات
إذا وقع االنتهاك قبل إصدار تقرير التدقيق السابق، فإنه يجب على الشركة االمتاا  لهذا القسم 
في تقييم أهمية االنتهاك وأثره على موضوعية الشركة وقدرتها على إصدار تقرير التدقيق في 
 ىالفترة الحالية. يجب على الشركة أيضًا أن تأخذ بعين االعتبار أثر االنتهاك، إن وجد، عل

موضوعية الشركة فيما يتعلق بأي من تقارير التدقيق الصادرة سابقًا، وإمكانية سحب تلك التقارير 
 ومناقشة المسألة مع المسؤولين عن الحوكمة. 

 
400 .87 

 تمتطلبات
 وتقوم الشركة أيضًا بما يلي:

دقيق تدراسة آثار االنتهاك، إن وجدت، على موضوعية الشركة فيما يتعلق بأية تقارير  (أ)
 صدرت سابقًا، وإمكانية سحب تلك التقارير؛ و

 مناقشة المسألة مع المسؤولين عن الحوكمة.  (ب)
 التوثيق
400 .88 

 تمتطلبات
متطلبات، يجب  87. 400متطلبات إلى  80. 400بااللتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرات من 

 على الشركة توثيق ما يلي:
 االنتهاك؛ (أ)
 اتخاذها؛اإلجرا ات التي تم  (ب)
 القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها؛ (ج)
 جميع المسائل التي تمت مناقشتها مع المسؤولين عن الحوكمة؛ و (د)
 أية مناقشات تمت مع الجهات المهنية أو التنظيمية أو السلطات اإلشرافية. (ه)

 
400 .89 

 تمتطلبات
 إذا استمرت المنشأة في عملية التدقيق، فيجب عليها توثيق ما يلي:

النتائج التي، من حيث التقدير المهني للشركة، تفيد بأنه لم يتم المساس بمبدأ  (أ)
 الموضوعية؛ و

األساس المنطقي ورا  سبب الرضى عن معالجة اإلجرا ات التي تم اتخاذها لالنتهاك  (ب)
 وبالتالي يمكن للشركة أن تصدر تقرير تدقيق. 
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 410القسم 
 األتعاب
 تمقدتمة
يطلب من المحاسبين المهنيين االلتزام بالمبادئ األساسية وتطبيق إطار المفاهيم الموضح في القسم   1. 410

 ية.ستقاللوذلك لتحديد، وتقييم، ومعالجة التهديدات التي تمس اال 120
 

قد تؤدي طبيعة ومستوى األتعاب واألنواع األخرى من األجور إلى نشو  تهديد مصلحة شخصية أو   2. 410
تهديد مضايقة. يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار 

 لك الحاالت.المفاهيم في ت
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 الحجم النسبي –األتعاب 

 جميع عمال  التدقيق
410 .3 

 1تطبيق 
عندما يشكل إجمالي األتعاب التي يتم تحصيلها من عميل التدقيق نسبة كبيرة من إجمالي أتعاب 

يا  القلق حالشركة التي تعبر عن رأي التدقيق، قد ينشأ عن االعتماد على ذلك العميل وعن 
 احتمالية فقدان العميل تهديد مصلحة شخصية أو مضايقة.

 
410 .3  

 2تطبيق 
 وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى التهديد ما يلي:

 كة.  الهيكل التشغيلي للشر 
 .إذا كانت الشركة مؤسسة منذ فترة طويلة أم هي شركة جديدة 
  .أهمية العميل من الناحية الكمية و/أو النوعية بالنسبة للشركة 

 

410 .3 
 3تطبيق 

ومن األمالة على اإلجرا ات التي يمكن اعتبارها إجرا ات وقائية لمعالجة هذه التهديدات سوا  
كانت تهديدات مصلحة شخصية أو مضايقة هي زيادة قاعدة العمال  في الشركة لتقليل االعتمادية 

 على عميل التدقيق. 
 

410 .3  
 4تطبيق 

ن حين تشكل األتعاب التي يتم تحصيلها مكما قد ينشأ تهديد المصلحة الشخصية أو المضايقة 
عميل التدقيق نسبة كبيرة من إيراد عمال  شريك مستقل أو نسبة كبيرة من إيراد مكتب مستقل 

 للشركة.
 

410 .3 
 5تطبيق 

 وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:
  أو المكتب.أهمية العميل النوعية و/أو الكمية بالنسبة للشريك 
  مدى اعتماد التعويضات التي يحصل عليها الشريك، أو الشركا  في المكتب، على األتعاب

 التي يتم الحصو  عليها من العميل.
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410 .3 
 6تطبيق 

وفيما يلي أمالة على اإلجرا ات التي يمكن اعتبارها إجرا ات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة 
 الشخصية أو تهديد المضايقة:

 .زيادة قاعدة العمال  بحيث تقل اعتمادية الشريك أو المكتب على عميل التدقيق 
 .اسناد مهمة مراجعة العمل إلى مراجع مالئم لم يشارك في عملية التدقيق 

  

 عمال  التدقيق الذين هم منشآت مصلحة عامة
410 .4 

 تمتطلبات
متتاليتين، كان إجمالي األتعاب عندما يكون عميل التدقيق هو منشأة مصلحة عامة، ولسنتين 

من إجمالي األتعاب  %15التي تم الحصو  عليها من العميل ومنشآته ذات العالقة يمال أكار من 
 التي حصلت عليها الشركة التي تبدي رأيًا في البيانات المالية للعميل، فيجب على الشركة أن:

إجمالي األتعاب يمال أكار من تفصح للمسؤولين عن الحوكمة لدى العميل عن حقيقة أن  (أ)
 من إجمالي األتعاب التي تحصل عليها الشركة؛ و 15%

تناقش ما إذا كانت أي من اإلجرا ات التالية تمال إجرا ات وقائية لمعالجة التهديد الناتج  (ب)
عن إجمالي األتعاب التي استلمتها الشركة من العميل؛ وإذا كان الوضع كذلك تطبق تلك 

 اإلجرا ات:
صدار رأي التدقيق بشأن البيانات المالية للسنة الاانية، يراجع محاسب مهني، قبل إ (1)

ليس من بين أعضا  الشركة التي تبدي رأيًا في البيانات المالية، الرقابة على جودة 
العملية؛ أو تراجع جهة مهنية تلك العملية وهو ما يعاد  إجرا  مراجعة للرقابة على 

 اإلصدار"(؛ أو جودة العملية )"مراجعة ما قبل

بعد إصدار رأي التدقيق عن البيانات المالية للسنة الاانية، وقبل إصدار رأي  (2)
التدقيق عن البيانات المالية للسنة الاالاة، يراجع محاسب مهني، ليس من بين 
أعضا  الشركة التي تبدي رأيًا في البيانات المالية، أو جهة مهنية، البيانات المالية 

و ما يعاد  إجرا  مراجعة على الرقابة على الجودة بالنسبة للعملية للسنة الاانية وه
 )"مراجعة ما بعد اإلصدار"(. 

  
410 .5 

 تمتطلبات
بشكل  %15متطلبات نسبة  4. 410عندما يتخطى إجمالي األتعاب التي ورد وصفها في الفقرة 

كبير، تقرر الشركة ما إذا كان مستوى التهديد كبير لدرجة أال تؤدي مراجعة ما بعد اإلصدار إلى 
تقليص التهديد إلى المستوى المقبو . وإذا كان الوضع كذلك، تجري الشركة مراجعة ما قبل 

 دار. اإلص
 

410. 6 
 تمتطلبات

، فإن %15متطلبات في تخطي نسبة  4. 410إذا استمرت األتعاب التي ورد وصفها في الفقرة 
 الشركة تقوم بما يلي كل سنة:

 4. 410تفصح للمسؤولين عن الحوكمة وتناقش معهم المسائل الموضحة في الفقرة  (أ)
 متطلبات؛ و

 متطلبات. 5. 410متطلبات و)ب(  4. 410تلتزم بما ورد في الفقرتين  (ب)
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 تمتأخرة الدفع  -األتعاب 
410 .7 

 1تطبيق 
قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية إذا لم يتم دفع جز  كبير من األتعاب قبل إصدار تقرير التدقيق 
عن السنة التالية. ومن المتوقع بشكل عام أن تطلب الشركة دفع تلك األتعاب قبل إصدار تقرير 

المتطلبات والمواد التطبيقية المتعلقة بالقروض والضمانات  511التالية. يوضح القسم التدقيق السنة 
 والتي يمكن أيضًا تطبيقها على حاالت عدم دفع األتعاب.

 

410 .7 
 2تطبيق 

وفيما يلي أمالة على اإلجرا ات التي يمكن اعتبارها إجرا ات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة 
 الشخصية:

  دفعات جزئية من األتعاب المتأخرة.الحصو  على 

  .إسناد مهمة مراجعة العمل الذي تم إنجازه إلى مراجع مالئم لم يشترك في عملية التدقيق 
 

410 .8 
 تمتطلبات

 عندما ال يدفع عميل تدقيق جز  كبير من األتعاب المستحقة لفترة طويلة، تقرر الشركة:

 مساوية لقرض يمنح للعميل؛ وما إذا كانت األتعاب غير المدفوعة قد تكون  (أ)

 ما إذا كان من المالئم بالنسبة للشركة أن تعيد تعيين أو تستمر في عملية التدقيق. (ب)
 

 األتعاب المشروطة 
410 .9 

 1تطبيق 
األتعاب المشروطة هي األتعاب التي يتم حسابها وفقًا ألساس محدد مسبقًا يتعلق بنتائج معاملة 

واألتعاب المشروطة التي يتم فرضها من قبل وسيط هي ماا  على أو نتائج الخدمات المقدمة. 
األتعاب المشروطة غير المباشرة. وفي هذا القسم، ال ينظر إلى األتعاب باعتبارها مشروطة إذا 

 تم تحديدها من قبل محكمة أو من قبل جهة عامة أخرى.
 

410 .10 
 تمتطلبات

 يجب أال تفرض الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر أتعاب مشروطة نظير عملية تدقيق. 

410 .11 
 تمتطلبات

يجب أال تفرض الشركة أو شركة ضمن شبكة أتعاب مشروطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
 نظير خدمات غير متعلقة بالتأكيد يتم تقديمها لعميل تدقيق في الحاالت التالية:

شركة التي تبدي رأيًا في البيانات المالية تلك األتعاب، وكانت تلك األتعاب إذا فرضت ال (أ)
 مادية أو من المتوقع أن تكون مادية بالنسبة للشركة؛

إذا فرضت شركة ضمن شبكة تشارك بدور كبير في التدقيق تلك األتعاب، وكانت  (ب)
 األتعاب مادية أو من المتوقع أن تكون مادية بالنسبة لتلك الشركة؛ أو

إذا اعتمدت نتيجة الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد، وبالتالي مبلغ األتعاب، على تقدير  (ج)
 مهني مستقبلي أو معاصر مرتبط بتدقيق مبلغ مادي في البيانات المالية. 
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410 .12 
 1تطبيق 

متطلبات الشركة أو الشركة ضمن شبكة من  11. 410متطلبات، و 10. 410تمنع الفقرتان 
ترتيبات معينة متعلقة باألتعاب المشروطة مع عميل تدقيق. وحتى إذا لم يتم استبعاد  الدخو  في

األتعاب المشروطة عند تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى عميل تدقيق، قد يستمر 
 احتما  نشو  تهديد مصلحة شخصية.

 

410 .12 
 2تطبيق 

 التهديد ما يلي:وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى ذلك 

 نطاق مبالغ األتعاب المحتملة؛ 

 ما إذا كانت سلطة مختصة ستحدد النتيجة التي بناً  عليها سيتم تحديد األتعاب؛ 

  اإلفصاح للعمال  المعنيين عن العمل الذي أنجزته الشركة واإلفصاح عن أساس تحديد
 األجر.

 طبيعة الخدمة؛ و 

  .أثر الحدث أو المعاملة على البيانات المالية 
 

410 .12 
 3تطبيق 

وتشمل األمالة على اإلجرا ات التي يمكن اعتبارها إجرا ات وقائية لمعالجة هذا التهديد للمصلحة 
 الشخصية ما يلي:

  اسناد مهمة مراجعة العمل الذي أنجزته الشركة إلى مراجع مالئم لم يشارك في تقديم
 غير المتعلقة بالتأكيد.الخدمات 

  .الحصو  على موافقة كتابية مسبقة مع العميل بشأن أساس األجر 
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 411القسم 
 سياسات التعويض والتقييم

 تمقدتمة
ح في وتطبيق إطار المفاهيم الموضيطلب من الشركات أن تلتزم بالمبادئ األساسية، وأن تكون مستقلة   1. 411

 ية.ستقاللوذلك لتحديد، وتقييم ومعالجة التهديدات التي تمس اال 120القسم 
 

التعويض والتقييم التي تطبقها الشركة إلى نشو  تهديد مصلحة شخصية. يوضح هذا  قد تؤدي سياسات  2. 411
 القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في تلك الحاالت.

 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عاتمة

411 .3 
 1تطبيق 

يع التدقيق يعمل على تدقيق بيانات عميل معين نظير بعندما يتم تقييم أو تعويض عضو من فريق 
 خدمات غير متعلقة بالتأكيد لعميل التدقيق، يعتمد مستوى تهديد المصلحة الشخصية على ما يلي:

 نسبة تقييم تعويض أو أدا  الشخص المستندة إلى بيع تلك الخدمات؛ (أ)
 دور الشخص في فريق التدقيق؛ و (ب)
 ثرة ببيع تلك الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد.ما إذا كانت قرارات الترقية متأ (ج)

 
411 .3 

 2تطبيق 
وتشمل األمالة على اإلجرا ات التي يمكن أن تؤدي إلى التخلص من تهديد المصلحة الشخصية ما 

 يلي:
 .مراجعة خطة التعويض أو عملية التقييم بالنسبة لذلك الشخص 
 .إبعاد هذا الشخص عن فريق التدقيق 

 
411 .3 

 3تطبيق 
ومن األمالة على اإلجرا ات التي يمكن اعتبارها إجرا ات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة الشخصية 

 هو إسناد مهمة مراجعة عمل التدقيق الذي أنجزه فريق التدقيق لمراجع مالئم.
 

411 .4  
 تمتطلبات

يجب أال تقيم الشركة شريك التدقيق الرئيسي أو تعوضه بناً  على نجاحه في بيع خدمات غير متعلقة 
بالتأكيد إلى عميل التدقيق الخاص به. وال يقصد بهذا حظر ترتيبات المشاركة في الربح بين الشركا  

 في الشركة. 
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 420القسم 
 الهدايا والضيافة

 تمقدتمة
في  وتطبيق إطار المفاهيم الموضحيطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون مستقلة   1. 420

 ية.ستقاللوذلك لتحديد، وتقييم، ومعالجة التهديدات التي تمس اال 120القسم 
 

والضيافة من عمال  التدقيق إلى نشو  تهديد مصلحة شخصية، أو تهديد تآلف،  قد يؤدي قبو  الهدايا  2. 420
أو تهديد مضايقة. يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار 

 المفاهيم في تلك الحاالت.
 

  المتطلبات والمواد التطبيقية
420 .3 

 تمتطلبات
يجب أال تقبل الشركة أو الشركة ضمن شبكة أو عضو في فريق التدقيق الهدايا والضيافة من عميل 

 التدقيق، إال إذا كانت قيمتها ضئيلة وغير مؤثرة. 
 

420 .3 
 1تطبيق 

عندما تعرض شركة، أو شركة ضمن شبكة، أو عضو في فريق التقييم أو يقبلون أحد المغريات من 
وقد يؤدي  340يتم تطبيق المتطلبات والمواد التطبيقية الموضحة في القسم  أو إلى عميل التدقيق،

 عدم االلتزام بتلك المتطلبات إلى خلق تهديدات تمس االستقاللية.
 

420 .3  
 2تطبيق 

والمتعلقة بعرض المغريات أو قبولها للشركة، أو  340ال تسمح المتطلبات الموضحة في القسم 
في فريق التدقيق بقبو  الهدايا والضيافة عندما يكون الهدف منها  للشركة ضمن شبكة، أو لعضو

 هو التأثير بشكل سي  على السلوك حتى وإن كانت قيمتها ضئيلة وغير مؤثرة.
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 430القسم 
 المقاضاة الفعلية أو المهدد بها

 تمقدتمة
في  وتطبيق إطار المفاهيم الموضحيطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون مستقلة   1. 430

 ية.ستقاللوذلك لتحديد، وتقييم، ومعالجة التهديدات التي تمس اال 120القسم 
 

مصلحة عند رفع دعوى ضد عميل تدقيق، أو إذا بدى أن ذلك على وشك الحدوث، ينشأ تهديد   2. 430
شخصية وتهديد مضايقة. يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق 

 إطار المفاهيم في تلك الحاالت.
 

 المواد التطبيقية
 نظرة عاتمة

430 .3 
 1تطبيق 

اإلفصاح و ال بد أن تتسم العالقة التي تربط بين إدارة العميل وأعضا  فريق التدقيق بالصراحة التامة 
الكامل فيما يتعلق بكافة جوانب العمليات المتعلقة بعميل ما. قد تؤدي المواقف العدائية إلى مقاضاة 
فعلية أو مهدد بها بين عميل التدقيق والشركة، أو الشركة ضمن شبكة، أو عضو في فريق التدقيق. 

ة تخلق تهديدات مصلحقد تؤثر تلك المواقف العدائية على استعداد اإلدارة لإلفصاح الكامل و 
 شخصية ومضايقة.

 

430 .3 
 2تطبيق 

 وتشمل العوامل الهامة ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:
 .أهمية المقاضاة 
  .ما إذا كانت المقاضاة مرتبطة بعملية تدقيق سابقة 

 

430 .3 
 3تطبيق 

 األمالة على اإلجرا ات التي يمكن أنإذا كانت المقاضاة متعلقة بأحد أعضا  فريق التدقيق، فمن 
تؤدي للتخلص من هذه التهديدات للمصلحة الشخصية والمضايقة هو إبعاد هذا الشخص عن فريق 

 التدقيق.
 

430 .3 
 4تطبيق 

ومن األمالة على اإلجرا ات التي يمكن اعتبارها إجرا ات وقائية لمعالجة تلك التهديدات للمصلحة 
 ناد مهمة مراجعة العمل المنجز إلى المراجع المالئم.الشخصية والمضايقة هي إس
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 510القسم 
 الحصص المالية

 مقدمة
 يمستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح فيطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون   1. 510

 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120القسم 
 

قد يؤدي امتالك حصة مالية لدى عميل تدقيق معين إلى نشوء تهديد المصلحة الشخصية. يوضح   2. 510
 هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في تلك الحاالت.

 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عامة

510 .3 
 1تطبيق 

قد ُيحتفظ بالحصص المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيط كوسائل االستثمار 
الجماعي، أو العقارات أو االئتمان. وفي حال كان للمالك المستفيد سيطرة على الوسيط أو كانت 

ات االستثمارية، تعرف قواعد السلوك الحصص المالية أنها لديه القدرة على التأثير على القرار 
مباشرة. وعلى العكس، عندما ال يكون للمالك المستفيد سيطرة على الوسيط أو ال تكون لدية القدرة 
على السيطرة على القرارات االستثمارية، تعرف قواعد السلوك تلك الحصص المالية على أنها غير 

 مباشرة. 
 

510 .3 
 2تطبيق 

يحتوي هذا القسم على إشارات إلى "مادية" الحصة المالية. وعند تحديد ما إذ كانت الحصص 
مادية بالنسبة للفرد، فإنه يمكن األخذ بعين االعتبار إجمالي القيمة الصافية بالنسبة للفرد وأقاربه 

 المباشرين.
 

510 .3 
 3تطبيق 

المصلحة الشخصية الناشئ عن االحتفاظ وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديد 
 بالحصص المالية لدى شركة عميل ما يلي:

 .دور الشخص الذي يحتفظ بالحصة المالية 
 .ما إذا كانت الحصة المالية مباشرة أو غير مباشرة 
 .مادية الحصة المالية 

 
الحصص المالية المحتفظ بها من قبل الشركة، أو الشركة ضمن شبكة، أو أعضاء فريق 

 لتدقيق وآخرينا
510 .4 

 متطلبات
متطلبات، يجب أال يتم االحتفاظ بحصص مالية مشتركة أو حصص مالية  5. 510وفقًا للفقرة 

 مباشرة ومادية لدى شركة العميل من قبل:
 الشركة أو شركة ضمن شبكة؛ (أ)
 عضو فريق التدقيق، أو أي من أقاربه المباشرين؛ (ب)
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و أي شريك العملية باالرتباط بعملية التدقيق، أأي شريك آخر في المكتب الذي يشارك فيه  (ج)
 من أقاربه المباشرين؛ أو

أي شريك آخر أو موظف إداري يقدم خدمات غير متعلقة بالتأكيد لعميل التدقيق، ماعدا  (د)
 األفراد من ذوي المشاركة المحدودة، أو أي من األقارب المباشرين لهذا الشخص.

 
510 .4 

 1تطبيق 
ليس بالضرورة أن يكون المكتب الذي يعمل منه شريك العملية فيما يتعلق بعملية التدقيق هو 
المكتب الذي تم تعيين هذا الشريك فيه. فعندما يعمل شريك العملية في مكتب مختلف عن مكتب 
أعضاء فريق التدقيق، تكون هناك حاجة للتقدير المهني لتحديد المكتب الذي يمارس فيه الشريك 

 عمل المتعلق بالعملية. ال
 

510 .5 
 متطلبات

متطلبات، يجوز أن يحتفظ األقارب المباشرين الذين ورد  4. 510واستثناًء مما ورد في الفقرة 
)ج( أو )د( متطلبات، بحصص مالية مباشرة أو حصص  4. 510تعريفهم في الفقرات الفرعية 

 مادية غير مباشرة لدى عميل التدقيق، شريطة أن:
عضو العائلة قد حصل على الحصة المالية نظير حقوق توظيف، على سبيل يكون  (أ)

المثال من خالل المعاشات أو خطط بيع األسهم، وعندما تقتضي الضرورة، تعالج 
 الشركة التهديد الناشئ عن الحصص المالية؛ و

يتصرف عضو العائلة في الحصة المالية أو يرهنها في أقرب وقت ممكن وذلك بمجرد  (ب)
لدى هذا الشخص الحق في القيام بذلك أو بمجرد حصوله على هذا الحق،  أن يكون 

وفي حالة عقود الخيارات في األوراق المالية، عندما يحصل عضو العائلة على الحق 
 في ممارسة خيار البيع.

 

 الحصص المالية في منشأة مسيطرة على عميل تدقيق
510 .6 

 متطلبات
في شركة عميل التدقيق ويكون هذا العميل هام بالنسبة عندما يكون لمنشأة ما حصة مسيطرة 

للمنشأة، يجب أال تحتفظ الشركة، وال الشركة ضمن شبكة، أو أي عضو في فريق التدقيق، وال 
 أي من األقارب المباشرين بحصة مالية مباشرة أو حصة مالية غير مباشرة ومادية في المنشأة.

 

 الحصص المالية المحتفظ بها كائتمان
510 .7 

 متطلبات
متطلبات أيضًا على الحصص المالية لدى عميل التدقيق المحتفظ  4. 510يجب تطبيق الفقرة 

بها كائتمان وتعمل الشركة، أو الشركة ضمن شبكة، أو أحد األفراد كأمناء على هذا االئتمان، 
 باستثناء الحاالت التالية:

من الصندوق: األمناء، عضو فريق  ال يعتبر أي من األفراد المذكورين الحقًا مستفيداً  (أ)
 التدقيق أو أي من أقاربه المباشرين، أو الشركة، أو الشركة ضمن شبكة؛

 الحصة المحتفظ بها لدى عميل التدقيق ليست مادية بالنسبة لصندوق االئتمان؛ (ب)
 ال يمكن لصندوق االئتمان أن يؤثر تأثيرًا هامًا على عميل التدقيق؛ و (ج)
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ذكرهم الحقًا التأثير بشكل هام على القرارات االستثمارية المتعلقة ال يمكن ألي ممن سيرد  (د)
بالحصة المالية لدى عميل التدقيق: األمناء، عضو فريق التدقيق أو أي من أقاربه 

 المباشرين، أو الشركة أو الشركة ضمن شبكة. 
 

 الحصص المالية المشتركة مع عميل التدقيق 
510 .8 

 متطلبات
أو الشركة ضمن شبكة، أو أي من أفراد العائلة المباشرين بحصص ال تحتفظ الشركة،  (أ)

 مالية في منشأة ما في حال كان لعميل التدقيق حصة مالية في تلك المنشأة، إال إذا:
كانت الحصص المالية غير مادية بالنسبة للشركة، أو الشركة ضمن شبكة، أو  (1)

 حيثما أمكن؛ أولعضو فريق التدقيق وأقاربه المباشرين ولعميل التدقيق، 
 ال يمكن لعميل التدقيق أن يمارس تأثير هام على المنشأة. (2)

)أ( 8. 510قبل أن يتسنى للفرد الذي لديه حصص مالية والذي ورد وصفه في الفقرة  (ب)
 متطلبات أن يصبح عضواً في فريق التدقيق، فإن هذا الشخص أو أي من أقاربه المباشرين:

 يتصرف في الحصص؛ أو (1)
 يتصرف في قدٍر كاٍف من الحصص بحيث يكون الجزء المتبقي ليس ماديًا.  (2)

 

 الحصص المالية الُمستلمة بدون قصد
510 .9  

 متطلبات
إذا حصلت الشركة، أو الشركة ضمن شبكة أو شريك أو موظف في الشركة أو في الشركة ضمن 

ة مالية غير مباشرة ومادي شبكة، أو أي من أقاربهم المباشرين على حصة مالية مباشرة أو حصة
لدى عميل التدقيق على سبيل المثال عبر إرث أو هبة أو نتيجة دمج أو نتيجة لحاالت أخرى 

 مشابهة، ولم يسمح باالحتفاظ بتلك المصلحة بموجب هذا القسم، عندئذ:

إذا تم الحصول على الحصة من قبل الشركة أو من قبل الشركة ضمن شبكة، أو من قبل  (أ)
يق التدقيق أو أي من أقاربه المباشرين، يجب التصرف بالحصة المالية مباشرة عضو في فر 

أو التصرف في قدٍر كاٍف من الحصة المالية غير المباشرة بحيث ال تعتبر الحصص 
 المتبقية حصصًا مادية؛ أو

 إذا تم الحصول على الحصة من قبل فرد ليس من ضمن أعضاء فريق التدقيق، أو  ( 1) (ب)

من أقاربه المباشرين، يتم التصرف في الحصة المالية في أقرب وقت  حصل عليها أي
ممكن، أو التصرف بقدٍر كاٍف من الحصة المالية غير المباشرة بحيث ال تعتبر 

 الحصص المتبقية حصصًا مادية؛ و
إذا تم تعليق التصرف في الحصص المالية، تعالج الشركة التهديد الذي نشأ جراء (  2)

 . ذلك عند للضرورة
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 حاالت أخرى  –الحصص المالية 
 العائلة المباشرة

510 .10 
 1تطبيق 

قد تنشأ تهديدات المصلحة الشخصية، أو التآلف، أو المضايقة إذا كان لعضو فريق التدقيق، أو 
أي من أقاربه المباشرين، أو للشركة، أو للشركة ضمن شبكة مصلحة مالية في منشأة ما عندما 
يكون من المعروف أن أحد المديرين أو المسؤولين أو المالكين المسيطرين لدى عميل التدقيق 

 يهم حصة مالية في تلك المنشأة. لد
 

510 .10 
 2تطبيق 

 وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:

 .دور العضو في فريق التدقيق 

 .ما إذا كانت ملكية المنشأة قاصرة على أفراد معينين أم أنها ملكية غير محددة 

  رة.المنشأة أو التأثير عليها بصورة مؤثما إذا كانت الحصة تسمح للمستثمر بالسيطرة على 

 .مادية الحصة المالية 
 

510 .10 
 3تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى التخلص من تهديدات المصلحة الشخصية، 
أو التآلف، أو المضايقة، إبعاد عضو فريق التدقيق الذي له حصة مالية عن العمل مع فريق 

 التدقيق.
 

510 .10 
 4تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة 
 الشخصية، إسناد مهمة مراجعة عمل فريق التدقيق إلى مراجع مالئم. 

 
 العائلة المقربة

510 .10 
 5تطبيق 

مقربين أن أحد أقاربه ال قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية إذا نما إلى علم عضو في فريق التدقيق
 لديه حصة مالية مباشرة أو حصة مالية غير مباشرة ومادية لدى عميل التدقيق.

 
510 .10 

 6تطبيق 
 تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى ذلك التهديد ما يلي:

 .طبيعة العالقة بين عضو فريق التدقيق وفرد عائلته القريب 
  مباشرة أو غير مباشرة.ما إذا كانت الحصة المالية 
 .أهمية الحصة المالية بالنسبة لفرد العائلة القريب 

 
 

  



 قواعد السلوك

 510القسم   143 

 

510 .10 
 7تطبيق 

 وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة هذا التهديد ما يلي:
 حث عضو العائلة القريب على التصرف، في أقرب وقت ممكن، في جميع الحصص المالية 

أو التصرف في قدر كاٍف من الحصص المالية غير المباشرة بحيث ال تكون الحصص 
 المتبقية مادية.

 .إبعاد العضو عن فريق التدقيق 
 

510 .10 
 8تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة هذا التهديد للمصلحة 
 عضو فريق التدقيق إلى مراجع مالئم.الشخصية هو إسناد مهمة مراجعة عمل 

 
 أشخاص آخرين

510 .10 
 9تطبيق 

قد ينشأ تهديد المصلحة الشخصية إذا نما إلى علم عضو فريق التدقيق أن هناك حصة مالية لدى 
 عميل التدقيق محتفظ بها من قبل أفراد مثل:

  ،ؤالء بعيدًا عن هالشركاء أو الموظفين المهنيين في الشركة أو في الشركة ضمن شبكة
متطلبات، أو أي  4. 510المحظور عليهم االحتفاظ بتلك الحصص المالية بموجب الفقرة 

 من أفراد عائالتهم المباشرين.
  .األفراد الذين لهم عالقات شخصية وثيقة مع عضو فريق التدقيق 

 
510 .10 

 10تطبيق 
 يلي:وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى ذلك التهديد ما 

 .الهيكل التنظيمي، والتشغيلي، وهيكل اإلبالغ في الشركة 
 .طبيعة العالقة بين الفرد وعضو فريق التدقيق 

 
510 .10 

 11تطبيق 
ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى التخلص من هذا التهديد للمصلحة الشخصية 

 ريق التدقيق.هو إبعاد عضو فريق التدقيق الذي له عالقة شخصية من ف
510 .10 

 12تطبيق 
وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تلك التهديدات ما 

 يلي:
 .استبعاد عضو فريق التدقيق من اتخاذ أية قرارات هامة متعلقة بعلمية التدقيق 
 .إسناد مهمة مراجعة عمل عضو فريق التدقيق إلى مراجع مالئم 

 
 خطة منافع التقاعد لشركة أو لشركة ضمن شبكة

510 .10 
 13تطبيق 

قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية إذا كان لخطة منافع التقاعد لشركة، أو شركة ضمن شبكة حصة 
 ر مباشرة ومادية لدى عميل تدقيق.مالية مباشرة أو حصة مالية غي
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 511القسم 
 القروض والضمانات

 مقدمة
 مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح فييطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون   1. 511

 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120القسم 
 

قد يؤدي وجود قرض أو ضمان لدى عميل التدقيق إلى نشوء تهديد مصلحة شخصية. يوضح هذا   2. 511
 المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في تلك الحاالت.القسم 

 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عامة

511 .3  
 1تطبيق 

يحتوي هذا القسم على إشارة إلى "مادية" القرض أو الضمان. وعند تحديد ما إذا كان هذا القرض 
أو الضمان ماديين بالنسبة للفرد، قد يتم األخذ بعين االعتبار القيمة الصافية المجمعة للفرد وألقاربه 

 المباشرين. 
 

 القروض والضمانات لدى عميل تدقيق
511 .4 

 متطلبات
تمنح الشركة، أو الشركة ضمن شبكة، أو عضو فريق التدقيق، أو أي من أقاربه المباشرين يجب أال 

 قروض أو ضمانات لعميل التدقيق ما لم يكن القرض أو الضمان غير ماديين بالنسبة:
ح القرض أو الضمان حسب ـة أو الفرد الذي يمنــــــــــركة ضمن شبكــــــركة، أو الشــــللش (أ)

 االقتضاء، و
 العميل (ب)

 
 القروض والضمانات مع عمالء التدقيق من البنوك أو المؤسسات المشابهة

511 .5 
 متطلبات

يجب أال تقبل الشركة، أو الشركة ضمن شبكة، أو عضو فريق التدقيق، أو أي من أقاربه المباشرين 
تم يقرضًا، أو ضمان قرض، من عميل تدقيق الذي هو عبارة عن بنك أو مؤسسة مشابهة ما لم 

 منح القرض أو الضمان وفقًا إلجراءات اإلقراض، والشروط واألحكام العادية.
 

511 .5 
 1تطبيق 

تشمل األمثلة على القروض: الرهونات، والحسابات المكشوفة، وقروض السيارات، وأرصدة البطاقات 
 االئتمانية.
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511 .5 
 2تطبيق 

من عميل تدقيق الذي هو عبارة عن حتى إذا حصلت الشركة أو الشركة ضمن شبكة على قرض 
بنك أو مؤسسة مشابهة وفقًا إلجراءات وشروط وأحكام اإلقراض العادية، قد يؤدي القرض إلى نشوء 
 تهديد مصلحة شخصية إذا كان ماديًا بالنسبة لعميل التدقيق أو الشركة التي تحصل على القرض.

 
511 .5 

 3تطبيق 
ن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة الشخصية ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمك

سالف الذكر هو إسناد مهمة مراجعة العمل إلى مراجع مالئم ليس من بين فريق التدقيق، من 
 الشركة ضمن شبكة غير المستفيدة من القرض.

 

 حسابات اإليداع أو المضاربة
511 .6 

 متطلبات
شبكة، أو لعضو بفريق تدقيق، أو ألي من أقاربه المباشرين يجب أال يكون لشركة، أو لشركة ضمن 

حسابات إيداع أو مضاربة لدى عميل التدقيق الذي هو عبارة عن بنك، أو سمسار أو مؤسسة 
 مشابهة، إال إذا تم االحتفاظ بحساب اإليداع وفقًا للشروط التجارية المعتادة.

 
 أو المؤسسات المشابهةالقروض والضمانات لدى عمالء تدقيق بخالف البنوك 

511 .7 
 متطلبات

يجب أال تقبل الشركة، أو الشركة ضمن شبكة، أو عضو فريق التدقيق، أو أي من أقاربه المباشرين 
قرضًا من عميل التدقيق، أو تحصل على ضمان لسلفة من عميل التدقيق الذي هو ليس بنكًا أو 

 ماديين بالنسبة:مؤسسة شبيهة، ما لم يكن القرض أو الضمان غير 

للشركة، أو الشركة ضمن شبكة، أو عضو فريق التدقيق، أو الشخص الذي يحصل على  (أ)
 القرض أو الضمان، حيثما أمكن؛ و

 العميل. (ب)
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 520القسم 
 عالقات العمل

 مقدمة
 يمستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح فيطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون   1. 520

 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120القسم 
 

إدارته إلى خلق تهديد مصلحة شخصية أو قد يؤدي وجود عالقة عمل وثيقة مع عميل التدقيق أو   2. 520
تهديد مضايقة. يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار 

 المفاهيم في تلك الحاالت.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عامة

520 .3 
 1تطبيق 

د وأهمية" العالقات التجارية. وعند تحدييحتوي هذا القسم على إشارات إلى "مادية" الحصص المالية 
ما إذا كانت الحصة المالية مادية بالنسبة للشخص، قد يتم األخذ بعين االعتبار صافي القيمة 

 المجمع للفرد وأقاربه المباشرين.
 

520 .3 
 2تطبيق 

شتركة موتشمل األمثلة على عالقات العمل الوثيقة التي تنشأ عن عالقات تجارية أو مصالح مالية 
 ما يلي:

  امتالك حصة مالية في مشروع مشترك إما مع العميل أو مالك مسيطر أو مدير أو مسؤول
 أو أي شخص آخر ممن يقومون بأنشطة إدارية عليا لذلك العميل.

  ترتيبات لدمج واحدة أو أكثر من خدمات أو منتجات الشركة أو شركة داخل شبكة مع واحدة
 العميل وتسويق الرزمة الجديدة باإلشارة إلى كال الطرفين.أو أكثر من خدمات أو منتجات 

  ،ترتيبات التوزيع أو التسويق التي توزع بموجبها الشركة أو تسوق منتجات أو خدمات العميل
 أو يوزع العميل ويسوق منتجات أو خدمات الشركة أو الشركة داخل شبكة.

 
أو عضو فريق التدقيق أو أقاربه  عالقات العمل المتعلقة بالشركة، أو الشركة ضمن شبكة،

 المباشرين
520 .4 

 متطلبات
يجب أال يكون للشركة أو للشركة ضمن شبكة، أو لعضو فريق التدقيق عالقة عمل وثيقة بعميل 
التدقيق أو إدارته ما لم تكن أية حصص مالية ناتجة عن تلك العالقة غير مادية وكانت العالقة 

للعميل أو إدارته والشركة، أو الشركة ضمن شبكة أو عضو فريق التجارية غير هامة بالنسبة 
 التدقيق، حيثما أمكن.
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520 .4 
 1تطبيق 

قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية أو تهديد مضايقة إذا كانت هناك عالقة عمل وثيقة بين عميل 
 التدقيق أو إدارته وأحد أقارب عضو فريق التدقيق المباشرين. 

 

 منشآت التي تقتصر ملكيتها على أشخاص معنينالحصص المشتركة في ال
520 .5 

 متطلبات
يجب أال يكون للشركة أو لشركة ضمن شبكة أو لعضو في فريق التدقيق وأو أي من أقاربه 
المباشرين عالقة عمل تتضمن االحتفاظ بحصة في منشأة تقتصر ملكيتها على أشخاص معينين 

مدير لدى عميل التدقيق، أو أية مجموعة على عالقة في حال كان لعميل التدقيق أو لمسؤول أو 
 بهم، حصة في تلك المنشأة، ما لم تكن:

 عالقة العمل غير هامة للشركة، أو للشركة ضمن شبكة، أو للشخص حيثما أمكن، والعميل؛ (أ)

 الحصة المالية غير مادية بالنسبة للمستثمر أو مجموعة المستثمرين؛ و (ب)

ر، أو مجموعة المستثمرين، القدرة على السيطرة على ال تمنح الحصة المالية المستثم (ج)
 المنشأة ذات الملكية القاصرة على أشخاص معينين. 

 

 شراء السلع أو الخدمات
520 .6 

 1تطبيق 
ال يؤدي في طبيعة الحال شراء الشركة أو الشركة ضمن شبكة أو عضو فريق التدقيق أو أي من 

عميل التدقيق إلى نشوء تهديد يمس االستقاللية إذا كانت أقاربه المباشرين للسلع والخدمات من 
المعاملة ضمن السير الطبيعي للعمل ووفقًا للشروط التجارية. ومع ذلك، قد تكون لتلك المعامالت 

 طبيعة وحجم قد يؤديان إلى خلق تهديد مصلحة شخصية.
 

520 .6 
 2تطبيق 

التخلص من هذا التهديد للمصلحة  وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى
 الشخصية ما يلي:

 .التخلص من المعاملة أو الحد من حجمها 
 .إبعاد الشخص عن فريق التدقيق 
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 521القسم 
 الشخصية واألسريةالعالقات 

 مقدمة
يطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح   1. 521

 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120في القسم 
 

خلق تهديدات مصلحة شخصية، قد تؤدي العالقات الشخصية أو األسرية مع موظفي العميل إلى   2. 521
أو تآلف، أو مضايقة. يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق 

 إطار المفاهيم في تلك الحاالت.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عامة

 

521 .3 
 1تطبيق 

 العالقات األسرية أو الشخصية بينقد ينشأ تهديد مصلحة شخصية، أو تآلف أو مضايقة جراء 
 عضو فريق التدقيق ومدير أو مسؤول أو، وفقًا لدورهم، موظفين معينين لدى عميل التدقيق.

 
521 .3  

 2تطبيق 
 تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:

 .مسؤوليات العضو في فريق التدقيق 
  بداخل شركة العميل، ومدى قرب العالقة.دور القريب أو األشخاص اآلخرين 

 
 أقارب عضو فريق التدقيق المباشرين

521 .4 
 1تطبيق 

ينشأ تهديد مصلحة شخصية أو تآلف أو مضايقة عندما يكون أحد أفراد عائلة عضو فريق التدقيق 
المباشرين موظفًا يشغل منصبًا يخوله بممارسة تأثير هام على المركز المالي، أو األداء المالي، 

 أو التدفقات النقدية للعميل. 
 

521 .4 
 2تطبيق 

 وى هذا التهديد ما يلي:تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مست
 .المنصب الذي يشغله عضو العائلة المباشر 
 .الدور الذي يلعبه عضو فريق التدقيق 

 
521 .4 

 3تطبيق 
ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للتخلص من تهديدات المصلحة الشخصية، أو 

 التدقيق.التآلف، أو المضايقة سالفة الذكر، إبعاد الفرد عن فريق 
 

521 .4 
 4تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تلك التهديدات للمصلحة 
الشخصية، والتآلف، والمضايقة، هو تنظيم مسؤوليات فريق التدقيق بحيث ال يتعامل عضو فريق 

 التدقيق مع المسائل التي تقع ضمن نطاق مسؤولية القريب المباشر. 
 



 قواعد السلوك
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521 .5 
 متطلبات

 يشارك الفرد باعتباره عضوًا في فريق التدقيق عندما يكون أي من أقاربه المباشرين:ال 
 مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل التدقيق؛ (أ)
موظفًا يشغل منصبًا يخوله بممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية للعميل أو  (ب)

 بياناته المالية والتي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها؛ أو
 كان يشغل هذا المنصب سالف الذكر خالل أية فترة تغطيها العملية أو البيانات المالية.  (ج)

 
 أفراد عائلة عضو فريق التدقيق المقربين

521 .6 
 1تطبيق 

تنشأ تهديدات مصلحة شخصية أو تآلف أو مضايقة عندما يكون أحد أفراد عائلة عضو فريق 
 التدقيق المقربين:

 عميل التدقيق؛ أو مديرًا أو مسؤواًل لدى (أ)
موظفًا في منصب يخوله بممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو البيانات  (ب)

 المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها.
 

521 .6 
 2تطبيق 

 تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:
 عائلة القريب.طبيعة العالقة بين عضو فريق التدقيق وعضو ال 
 .المنصب الذي يشغله عضو العائلة القريب 
 .الدور الذي يلعبه العضو في فريق التدقيق 

 
521 .6 

 3تطبيق 
ية، المصلحة الشخصومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى التخلص من تهديدات 

 أو التآلف أو المضايقة هو إبعاد العضو عن فريق التدقيق.
 

521 .6 
 4تطبيق 

التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة ومن األمثلة على اإلجراءات 
الشخصية، أو التآلف أو المضايقة سالفة الذكر هي تنظيم مسؤوليات فريق التدقيق بحيث ال 

 يتعامل عضو فريق التدقيق مع المسائل التي تقع ضمن مسؤولية عضو العائلة القريب.
 

 قات الوييقة األخرى لعضو فريق التدقيقالعال
521 .7 

 متطلبات
يجب أن يحصل عضو فريق التدقيق على مشورة وفقًا للسياسات واإلجراءات الخاصة بالشركة إذا 

 كان له عالقة وثيقة بأي شخص ليس من بين أقاربه المباشرين أو المقربين، ولكنه:
 مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل التدقيق؛ أو (أ)
موظفًا في منصب يخوله بممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو البيانات  (ب)

 المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها.
 

 



 قواعد السلوك
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521 .7 
 1تطبيق 

تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديدات المصلحة الشخصية، والتآلف، والمضايقة التي 
 تنشأ عن مثل تلك العالقات ما يلي:

 .طبيعة العالقة بين الفرد وعضو فريق التدقيق 
 .المنصب الذي يشغله الفرد لدى العميل 
 .الدور الذي يلعبه عضو فريق التدقيق 

 
521 .7 

 2تطبيق 
ية، المصلحة الشخصومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى التخلص من تهديدات 

 فريق التدقيق.أو التآلف أو المضايقة هو إبعاد العضو عن 
 

521 .7 
 3تطبيق 

التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة ومن األمثلة على اإلجراءات 
الشخصية، أو التآلف أو المضايقة سالفة الذكر هي تنظيم مسؤوليات فريق التدقيق بحيث ال 

 ة وثيقة.الفرد الذي له به عالقيتعامل عضو فريق التدقيق مع المسائل التي تقع ضمن مسؤولية 
 

 عالقات الشركاء والموظفين في الشركة
521 .8 

 متطلبات
يجب أن يحصل الشركاء والموظفون في الشركة على مشورة وفقاً للسياسات واإلجراءات في الشركة 

 إذا نما إلى علمهم وجود عالقات شخصية أو أسرية بين:
ضمن شبكة والذي ليس من بين أعضاء فريق الشريك أو الموظف في الشركة أو الشركة  (أ)

 التدقيق؛ و
مدير أو مسؤول لدى عميل التدقيق أو موظف لدى عميل التدقيق يشغل منصبًا يخوله  (ب)

بممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو البيانات المالية للعميل والتي ستبدي 
 الشركة رأيًا بشأنها.

 
521 .8 

 1تطبيق 
ل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديدات المصلحة الشخصية، والتآلف، والمضايقة التي تشمل العوام

 تنشأ عن مثل تلك العالقات ما يلي:
  طبيعة العالقة بين الشريك أو الموظف في الشركة والمدير أو المسؤول أو الموظف لدى

 عميل التدقيق.
  التدقيق.درجة التفاعل بين الشريك أو الموظف في الشركة وبين فريق 
 .المنصب الذي يشغله الشريك أو الموظف في الشركة 
 .المنصب الذي يشغله الفرد لدى العميل 

 
521 .8 

 2تطبيق 
التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة وتشمل األمثلة على اإلجراءات 

 الشخصية، أو التآلف أو المضايقة سالفة الذكر ما يلي:
  مسؤوليات الشريك أو الموظف للحد من أي تأثير محتمل على عملية التدقيق.تنظيم 
 .إسناد مهمة مراجعة عمل التدقيق ذو العالقة إلى مراجع مالئم 

 



 قواعد السلوك
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 522القسم 
 األخيرة لدى عميل تدقيقالخدمة 
 مقدمة

مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح يطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون   1. 522
 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120القسم  في

 
، رًا أو مسؤواًل، أو موظفًا لدى عميل التدقيقإذا كان عضو فريق التدقيق قد عمل مؤخرًا باعتباره مدي  2. 522

فقد ينشأ تهديد مصلحة شخصية، أو مراجعة ذاتية، أو تآلف. يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة 
 والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في تلك الحاالت.

 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 يغطيها تقرير التدقيقتقديم الخدمة خالل الفترة التي 

522 .3 
 متطلبات

 يجب أال يشمل فريق التدقيق فردًا كان، في خالل الفترة التي يغطيها تقرير التدقيق:
 قد عمل باعتباره مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل التدقيق؛ أو (أ)
كان موظفًا يشغل منصبًا يخوله بممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو  (ب)

 البيانات المالية للعميل والتي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها. 
 

 الخدمة السابقة للفترة التي يغطيها تقرير التدقيق
522 .4 

 1تطبيق 
غطيها أو التآلف إذا، قبل الفترة التي يقد تنشأ تهديدات المصلحة الشخصية، أو المراجعة الذاتية، 

 تقرير التدقيق، كان عضو فريق التدقيق:
 قد عمل باعتباره مديرًا أو مسئواًل لدى عميل التدقيق؛ أو (أ)
كان موظفًا يشغل منصبًا يخوله بممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو  (ب)

 بشأنها. البيانات المالية للعميل والتي ستبدي الشركة رأياً 
 

على سبيل المثال، قد ينشأ تهديد إذا كان سيتم تقييم القرارات التي اتخذها الفرد أو العمل الذي 
أنجزه في الفترة السابقة، عندما كان يعمل لدى عميل التدقيق، في الفترة الحالية كجزء من عملية 

 التدقيق الحالية.
 

522 .4 
 2تطبيق 

 مستوى تهديدات المصلحة الشخصية، والتآلف، والمضايقة التي تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم
 تنشأ عن مثل تلك العالقات ما يلي:

 .المنصب الذي كان يشغله العضو لدى العميل 
 .طول الفترة التي مضت منذ ترك الفرد للعمل لدى العميل 
 .الدور الذي يلعبه العضو في فريق التدقيق 
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522 .4 
 3تطبيق 

جراءات التي قد تعتبر إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة الشخصية، ومن األمثلة على اإل
أو المراجعة الذاتية، أو التآلف سالفة الذكر هي إسناد مهمة مراجعة العمل الذي أنجزه عضو 

 فريق التدقيق إلى مراجع مالئم.
 
 
 

  



 قواعد السلوك
 

 523القسم   153 

 523القسم 
 العمل مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل تدقيق

 مقدمة
مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح يطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون   1. 523

 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120القسم  في
 

قد يؤدي العمل مديراً أو مسؤوالً لدى عميل التدقيق إلى خلق تهديد مصلحة شخصية ومراجعة ذاتية.   2. 523
ك ليوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في ت

 الحاالت.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 العمل مديرًا أو مسئوالً 

523 .3 
 متطلبات

يجب أال يعمل الشريك أو الموظف في الشركة أو في الشركة ضمن شبكة باعتباره مديرًا أو 
 مسئواًل لدى عميل من عمالء التدقيق.

 
 العمل سكرتيرًا لدى الشركة

523 .4 
 متطلبات

الشريك أو الموظف في الشركة أو في الشركة ضمن شبكة باعتباره سكرتير يجب أال يعمل 
 الشركة لدى عميل تدقيق من عمالء الشركة، باستثناء الحاالت التالية:

كانت هذه الممارسة مسموحًا بها بشكل محدد بموجب القانون المحلي، أو القواعد  (أ)
 والممارسات المهنية؛

 ؛ وتتخذ اإلدارة جميع القرارات الهامة (ب)
المهام واألنشطة التي يتم أداؤها قاصرة على المهام واألنشطة ذات الطبيعة الروتينية  (ج)

 واإلدارية، مثل إعداد محاضر االجتماعات ومسك سجالت العوائد القانونية.
 

523 .4 
 1تطبيق 

لمنصب سكرتير الشركة آثارًا مختلفة في دوائر االختصاص المختلفة. فقد تتنوع المهام من: 
المهام اإلدارية )مثل إدارة الموظفين ومسك سجالت ودفاتر الشركة( إلى مهام أخرى متنوعة مثل 
 التأكيد على التزام الشركة باللوائح أو تقديم المشورة بشأن مسائل حوكمة الشركات. وعادة ما
ينظر إلى هذا المنصب على أنه يفرض وجود عالقة وثيقة بالشركة. وبالتالي، ينشأ تهديد إذا 

تقديم ، 600عمل أحد شركاء أو موظفي الشركة سكرتيرًا لدى عميل تدقيق. )يوضح القسم 
، مزيدًا من المعلومات حول تقديم الخدمات غير الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى عميل تدقيق

 لقة بالتأكيد لعميل تدقيق.(المتع
 
 



 قواعد السلوك
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 524القسم 
 التوظيف لدى عميل تدقيق

 مقدمة
 يمستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح فيطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون   1. 524

 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120القسم 
 

قد تؤدي عالقات التوظيف مع عميل التدقيق إلى خلق تهديدات مصلحة شخصية، وتآلف أو مضايقة.   2. 524
يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في تلك 

 حاالت.ال
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 جميع عمالء التدقيق

524 .3 
 1تطبيق 

قد ينشأ تهديد تآلف أو مضايقة إذا كان أٍي من األفراد المذكورين أدناه عضوًا في فريق التدقيق 
 أو شريكًا في الشركة أو الشركة ضمن شبكة:

 .مدير أو مسؤول لدى العميل 
 تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو البيانات  موظف يشغل منصبًا يخوله بممارسة

 المالية التي ستبدي المنشأة رأيًا بشأنها.
 

 القيود على الشركاء السابقين أو أعضاء فريق التدقيق
524 .4  

 متطلبات
 يجب أن تؤكد الشركة على عدم استمرار وجود رابطة قوية بين الشركة أو الشركة ضمن شبكة و:

 انضم لعميل تدقيق لدى الشركة؛ أوشريك سابق  (أ)
 عضو سابق في فريق التدقيق انضم للعمل لدى العميل، (ب)

 إذا شغل أي منهما المناصب التالية لدى عميل التدقيق:
 مدير أو مسؤول؛ أو (أ)
موظف يشغل منصباً يخوله بممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو البيانات  (ب)

 رأيًا بشأنها. المالية التي ستبدي المنشأة
 ويستمر وجود رابطة قوية بين الشركة أو الشركة ضمن شبكة واألفراد، ما لم يكن:

 

الشخص غير مستحق للحصول على أية فائدة أو مدفوعات من الشركة أو الشركة ضمن  (أ)
 شبكة والتي ال تتم وفقًا لترتيبات ثابتة محددة مسبقًا؛

 للشركة أو الشركة ضمن شبكة؛ و أية مبالغ مستحقة للفرد ليست مادية بالنسبة (ب)
ال يستمر الفرد في المشاركة أو يبدو عليه أن قد استمر في المشاركة في األعمال أو  (ج)

 األنشطة المهنية للشركة أو الشركة ضمن شبكة. 
 



 قواعد السلوك
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524 .4 
 1تطبيق 

د تهديمتطلبات، قد ينشأ تهديد تآلف أو  4. 524حتى وإن تمت تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة 
 مضايقة.

 
524 .4 

 2تطبيق 
قد تنشأ تهديدات تآلف أو مضايقة أيضًا إذا كان الشريك السابق في الشركة أو في الشركة ضمن 

والحقًا  1تطبيق  3. 524شبكة قد انضم للمنشأة وشغل أحد المناصب التي ورد وصفها في الفقرة 
 أصبحت تلك المنشأة عميل تدقيق لدى الشركة.

 
524 .4 

 3تطبيق 
 وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:

 .المنصب الذي شغله العضو لدى العميل 
 .أي عمل مشترك بين العضو وفريق التدقيق 
  طول الفترة منذ أن كان الشخص عضوًا في فريق التدقيق أو شريكًا في الشركة أو الشركة

 ضمن شبكة.
  العضو في فريق التدقيق، أو الشركة أو الشركة ضمن شبكة. المنصب الذي كان يشغله

ومن األمثلة على ذلك ما إذا كان العضو مسؤواًل عن االحتفاظ بتواصل منتظم مع إدارة 
 العميل أو المسؤولين عن الحوكمة في شركة العميل.

 
524 .4 

 4تطبيق 
ة لمعالجة تهديدات التآلف وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائي

 والمضايقة سالفة الذكر ما يلي:
 .تعديل خطة التدقيق 
  تعيين أعضاء في فريق التدقيق من ذوي الخبرة المتناسبة مع خبرة العضو الذي انضم

 للعميل.
  .إسناد مهمة مراجعة عمل العضو السابق في فريق التدقيق إلى مراجع مالئم 

 
 أعضاء فريق التدقيق الذين يبرمون عقود توظيف مع العميل 

524 .5 
 متطلبات

يجب أن يكون لدى الشركة أو الشركة ضمن شبكة سياسات وإجراءات تتطلب من أعضاء فريق 
التدقيق أن يخطروا الشركة أو الشركة ضمن شبكة في حال دخولهم في مفاوضات توظيف مع 

 عميل التدقيق. 
 

524 .5 
 1تطبيق 

ينشأ تهديد مصلحة ذاتية عندما يشارك أحد أعضاء فريق التدقيق في عملية التدقيق أثناء علمه 
 بأنه سينضم، أو قد ينضم للعمل لدى العميل، في وقت ما في المستقبل. 

 
524 .5 

 2تطبيق 
ومن األمثلة على اإلجراءات التي قد تؤدي إلى التخلص من هذا التهديد للمصلحة الشخصية هو 

 إبعاد هذا الشخص عن فريق التدقيق.
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524 .5 
 3تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة هذا التهديد للمصلحة 
الشخصية هو إسناد مهمة مراجعة أية تقديرات مهنية هامة قام بها هذا العضو أثناء عمله في 

 الفريق إلى مراجع مالئم.
 

 التدقيق من منشآت مصلحة عامةعمالء 
 شركاء التدقيق األساسيين

524 .6 
 متطلبات

متطلبات، إذا انضم شخص كان يعمل باعتباره شريك تدقيق أساسي فيما  8. 524وفقًا للفقرة 
يتعلق بعميل تدقيق هو عبارة عن منشأة مصلحة عامة للعمل لدى العميل في أحد المناصب 

 التالية:
 مدير أو مسؤول؛ أو (أ)
موظف يشغل منصباً يخوله بممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو البيانات  (ب)

 المالية التي ستبدي المنشأة رأيًا بشأنها.

فإن ذلك يؤدي إلى اإلضرار باالستقاللية ما لم، بعد توقف الشخص عن العمل باعتباره شريك 
 تدقيق أساسي:

 تغطي فترة ال تقل عن اثني عشر شهرًا؛ ويصدر عميل التدقيق بيانات مالية مدققة  (1)
 لم يكن هذا الشخص عضوًا في فريق التدقيق فيما يتعلق بتدقيق تلك البيانات المالية. (2)

 

 كبير أو شريك إداري في الشركة )مدير تنفيذي أو ما يعادل ذلك(
524 .7 

 متطلبات
يعمل بصفته كبير أو شريك متطلبات، إذا انضم أحد األشخاص الذي كان  8. 524وفقًا للفقرة 

إداري في الشركة )مدير تنفيذي أو ما يعادل ذلك( للعمل لدى عميل تدقيق الذي هو منشأة مصلحة 
 عامة وشغل منصب:

 مدير أو مسؤول؛ أو (أ)
موظف في منصب يخوله بممارسة تأثير هام على إعداد السجالت المحاسبية أو البيانات  (ب)

 شأنها.المالية التي ستبدي المنشأة رأيًا ب
 

فإن ذلك يؤدي إلى اإلضرار باالستقاللية ما لم تنقضي فترة اثني عشر شهراً منذ تولي هذا الشخص 
 لمنصب الكبير أو الشريك اإلداري )المدير التنفيذي أو ما يعادل ذلك( في الشركة.

 

 ندماج األعمالإ
524 .8 

 متطلبات
متطلبات، ال يحدث إضرار باالستقاللية إذا  7. 524متطلبات والفقرة  6. 524استثناًء من الفقرة 

 نتجت الحاالت الواردة في تلك الفقرات نتيجة الندماج أعمال و:
 إذا لم يتم شغل المنصب أثناء دراسة عملية اندماج األعمال؛ (أ)
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إذا تم بالكامل تسوية أية منافع أو مدفوعات مستحقة للشريك السابق من الشركة أو من  (ب)
ة تكن تمت وفقًا لترتيبات ثابتة مسبقة وكانت أية مبالغ مستحق الشركة ضمن شبكة، ما لم

 للشريك ليست مادية بالنسبة للشركة أو الشركة ضمن شبكة حيثما أمكن؛

ال يستمر الشريك السابق وال يشارك، أو ال يبدو أنه سيستمر أو يشارك، في األعمال أو  (ج)
 األنشطة المهنية للشركة أو الشركة ضمن شبكة؛ و

شركة المنصب الذي يشغله الشريك السابق لدى عميل التدقيق مع المسؤولين تناقش ال (د)
 عن الحوكمة. 
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 525القسم 
 التعيين المؤقت للموظفين

 مقدمة
 يمستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح فيطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون   1. 525

 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120القسم 
 

تهديدات مصلحة شخصية، أو تأييد أو تآلف. قد تؤدي إعارة الموظفين لعميل التدقيق إلى خلق   2. 525
يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في تلك 

 الحاالت.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عامة

525 .3  
 1تطبيق 

تنشأ  لمعالجة التهديدات التيتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية 
 عن إعارة موظفي الشركة أو الشركة ضمن شبكة لعميل تدقيق ما يلي:

  قد يؤدي إجراء مراجعة إضافية للعمل الذي أنجزه الموظفين المعارين إلى معالجة تهديد
 مراجعة ذاتية.

 أو  فقد يؤدي عدم إدراج األشخاص المعارين في فريق التدقيق إلى معالجة تهديد التآل
 المضايقة.

  قد يؤدي عدم إسناد مسؤوليات تدقيق إلى األشخاص المعارين تخص أية مهام أو أنشطة
 أداها هؤالء الموظفين خالل إعارتهم إلى معالجة تهديد المراجعة الذاتية. 

 
525 .3 

 2تطبيق 
ف التآلعادة ال تكون هناك إجراءات وقائية متاحة في كثير من األحيان لمعالجة تهديدات 

والتأييد التي تظهر جراء إعارة موظفي الشركة أو الشركة ضمن شبكة لعميل التدقيق، بسبب أن 
 ذلك يؤدي إلى تحيز الشركة أو الشركة ضمن شبكة لرؤى ومصالح اإلدارة بشكل كبير.

 
525 .4 

 متطلبات
 يجب أال تعير الشركة أو الشركة ضمن شبكة موظفين لعميل التدقيق إال إذا:

 سيتم تقديم تلك المساعدة لفترة زمنية قصيرة؛ كان (أ)
ال يشارك الموظفون في تقديم خدمات غير متعلقة بالتأكيد والتي ستكون محظورة بموجب  (ب)

 وأقسامه الفرعية؛ و 600القسم 
ال يتولى الموظفون مسؤوليات إدارية ويكون عميل التدقيق مسؤواًل عن توجيه أنشطة  (ج)

 الموظفين واإلشراف عليها.
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 540القسم 
 االرتباط طويل األجل بين الموظفين )بما في ذلك تغيير الشركاء( وعميل تدقيق

 مقدمة
 مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح فييطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون   1. 540

 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120القسم 
 

عندما يشترك الشخص في عملية تدقيق لفترة طويلة من الوقت، قد تنشأ تهديدات التآلف والمصلحة   2. 540
 مالشخصية. يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهي

 في تلك الحاالت.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 جميع عمالء التدقيق

540 .3 
 1تطبيق 

رغم أن فهم عميل التدقيق وبيئة العمل لديه هو أمر أساسي بالنسبة لجودة التدقيق، إال أنه قد ينشأ 
 تهديد تآلف نتيجة لالرتباط طويل األجل بين الموظف باعتباره عضو في فريق التدقيق وبين:

 عميل التدقيق وعملياته؛ (أ)

 اإلدارة العليا لدى عميل التدقيق؛ أو (ب)

البيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها أو المعلومات المالية التي تشكل أساسًا  (ج)
 للبيانات المالية. 

 
540 .3 

 2تطبيق 
قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية نتيجة لقلق الموظف بشأن خسارة عميل قديم أو خسارة مصلحة 
متعلقة باالحتفاظ بعالقة وثيقة مع أحد أعضاء اإلدارة العليا أو أحد المسؤولين عن الحوكمة. قد 

 يؤثر مثل هذا التهديد على التقدير المهني للموظف بشكل غير مالئم. 
 

540 .3 
 3تطبيق 

 
 
 
 
 

 تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديد المصلحة الشخصية أو التآلف سالفي الذكر ما يلي:
 فيما يتعلق بالموظف: (أ)

  طول الفترة الزمنية لعالقة الموظف مع العميل، بما في ذلك ما إذا كانت تلك العالقة
 قائمة عندما كان الموظف يعمل في شركة سابقة.

 ها الموظف في فريق العملية، وطبيعة دوره فيها.طول الفترة التي عمل خالل 

  الدرجة التي تم بها توجيه، ومراجعة، واإلشراف على عمل الموظف من قبل موظف
 في درجة أعلى.
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  الدرجة التي يمكن للموظف من خاللها، وفقًا لمنصبه، التأثير على نتائج التدقيق، على
توجيه عمل أعضاء فريق العمل في سبيل المثال من خالل اتخاذ قرارات رئيسية أو 

 عملية أخرى.

 .مدى قرب عالقة الموظف الشخصية مع اإلدارة العليا أو المسؤولين عن الحوكمة 

 .طبيعة، وتكرار، ومدى التفاعل بين الموظف واإلدارة العليا أو المسؤولين عن الحوكمة 

 فيما يتعلق بعميل التدقيق:  (ب)

 أو المتعلقة بإعداد التقارير لدى العميل وما إذا  طبيعة أو مدى تعقيد األمور المحاسبية
 كانت تلك األمور قد تغيرت.

  ما إذا كان هناك أية تغيرات أخيرة طرأت على اإلدارة العليا أو على المسؤولين عن
 الحوكمة.

  ما إذا كانت هناك أية تغيرات هيكلية طرأت على منظمة العميل والتي تؤثر على
 فاعل بين الموظف واإلدارة العليا أو المسؤولين عن الحوكمة. طبيعة، أو تكرار ومدى الت

 
540 .3 

 4تطبيق 
قد يؤدي اجتماع عاملين أو أكثر إلى زيادة أو تقليل مستوى التهديدات. على سبيل المثال، يتم 
تقليص تهديدات التآلف التي تنشأ عبر مرور الوقت من خالل توطد العالقة بين الموظف وعضو 

  في اإلدارة العليا لدى العميل من خالل إبعاد هذا العضو عن عضو اإلدارة العليا لدى العميل.
 

540 .3 
 5تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي قد تؤدي للتخلص من تهديدات التآلف والمصلحة الشخصية 
الناشئة عن مشاركة الموظف في عملية التدقيق لفترة زمنية طويلة هو استبدال هذا الموظف وإبعاده 

 عن فريق التدقيق.
 

540 .3 
 6تطبيق 

يمكن أن تكون إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات التآلف أو  وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي
 المصلحة الشخصية ما يلي:

  تغيير الدور الذي يلعبه الموظف في فريق التدقيق أو طبيعة أو حجم المهام التي يؤديها
 الموظف.

 .إسناد مهمة مراجعة عمل الموظف إلى مراجع مالئم لم يكن عضوًا في فريق التدقيق 

 جودة مستقلة ودورية داخلية أو خارجية على العملية.  إجراء مراجعات 
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540 .4 
 متطلبات

إذا قررت شركة ما أنه ال تمكن معالجة التهديدات الناشئة إال من خالل استبدال الموظف وإبعاده 
 عن فريق التدقيق، تحدد الشركة فترة مالئمة ال يكون فيها الموظف:

 العملية؛عضوًا في فريق عملية التدقيق في  (أ)
 يجري عمليات رقابة على جودة عمليات التدقيق؛ أو (ب)
 يمارس تأثيرًا مباشرًا على نتائج عملية التدقيق. (ج)

 

تكون تلك الفترة كافية لتسمح بمعالجة تهديدات التآلف والمصلحة الشخصية. وفي حالة منشآت 
 متطلبات.  20. 540متطلبات إلى  5. 540المصلحة العامة، ُتطبق الفقرات من 

 

 عمالء التدقيق من منشآت مصلحة عامة 
540 .5 

 متطلبات
متطلبات، وفيما يتعلق بتدقيق منشآت المصلحة  9. 540متطلبات إلى  7. 540وفقًا للفقرات 

العامة، ال يقوم الموظف بأداء أي من األدوار التالية، أو أية مجموعة من األدوار التالية، ألكثر 
 العمل"(:من سبع سنوات تراكمية )"فترة 

 شريك التدقيق؛ (أ)
 الموظف الذي يتم تعيينه مسؤواًل عن مراجعة الرقابة على جودة العملية؛ أو (ب)
 أي دور آخر رئيسي باعتباره شريكًا في التدقيق. (ج)

. 540بعد انقضاء فترة العمل، يأخذ الموظف "فترة تهدئة" وفقًا لألحكام الواردة في الفقرات من 
 متطلبات.  19. 540إلى 11

 

540 .6 
 متطلبات

عند حساب فترة العمل، ال يتم البدء في إعادة حساب السنوات ما لم يتوقف الموظف عن العمل 
متطلبات )أ( إلى )ج( كحد أدنى. وفترة  5. 540في أي من األدوار التي ورد وصفها في الفقرة 

. 540الحد األدنى هي فترة متصلة تساوي على األقل فترة التهدئة التي تم تحديدها وفقًا للفقرات 
متطلبات وفقًا للدور الذي يؤديه الموظف في السنة التي تسبق  13. 540متطلبات إلى  11

 مباشرة توقفه عن العمل في مثل تلك المهام. 
 

540 .6 
 1تطبيق 

على سبيل المثال، الموظف الذي عمل شريكًا في عملية تدقيق ألربعة سنوات تبعت بفترة انقطاع 
 باعتباره شريك تدقيق أساسي فيما بعد في نفس عملية التدقيقلثالث سنوات يمكنه فقط العمل 

لثالث سنوات أخرى )وهو ما يشكل إجمالي سبع سنوات تراكمية(. وبناًء عليه يطلب من هذا 
 متطلبات.  14. 540الموظف أن يأخذ فترة تهدئة وفقًا للفقرة 

 

540 .7 
 متطلبات

متطلبات، قد يسمح لشركاء التدقيق الرئيسيين الذين الستمرارهم أهمية  5. 540استثناًء من الفقرة 
خاصة بالنسبة لجودة عملية التدقيق، في حاالت نادرة نتيجة لظروف غير متوقعة خارج سيطرة 

اء كالشركة، وبموافقة المسؤولين عن الحوكمة، قد يسمح لهم بالعمل لسنة إضافية باعتبارهم شر 
تدقيق أساسيين طالما كان من الممكن التخلص من التهديد الذي يمس االستقاللية أو تقليصه إلى 

 مستوى مقبول. 
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540 .7 
 1تطبيق 

على سبيل المثال، قد يحتفظ شريك تدقيق أساسي بدوره في فريق التدقيق لسنة أخرى إضافية في 
 الممكن فيها حدوث االستبدال المطلوب الظروف التي، نتيجة ألحداث غير متوقعة، يكون من غير

نتيجة إلصابة شريك التدقيق المعني بمرض خطير. وفي تلك الحاالت، سيتطلب ذلك أن تتناقش 
الشركة مع المسؤولين عن الحوكمة حول أسباب عدم إمكانية القيام باالستبدال المخطط له والحاجة 

 . التخاذ أية إجراءات وقائية لتقليص أي تهديد قد ينشأ
 

540 .8 
 متطلبات

إذا أصبح عميل التدقيق منشأة مصلحة عامة، تأخذ الشركة بعين االعتبار طول الفترة الزمنية 
التي عمل خاللها الموظف لدى عميل التدقيق باعتباره شريك تدقيق أساسي قبل أن يصبح العميل 

ق لدى عميل التدقي منشأة مصلحة عامة وذلك عند تحديدها لتوقيت االستبدال. إذا عمل الموظف
باعتباره شريك تدقيق أساسي لفترة خمس سنوات تراكمية أو أقل عندما يصبح العميل منشأة 
مصلحة عامة، فإن عدد السنوات التي قد يستمر فيها الموظف في العمل لدى العميل بهذه الصفة 

اها الموظف ي قضقبل استبداله بعيدًا عن العملية هي سبع سنوات مطروحًا منها عدد السنوات الت
متطلبات، إذا عمل الموظف لدى عميل التدقيق  5. 540في الخدمة بالفعل. واستثناًء من الفقرة 

باعتباره شريك تدقيق أساسي لفترة ست سنوات تراكمية أو أكثر عندما يصبح العميل منشأة مصلحة 
رة سنتين حوكمة لفتعامة، قد يستمر الموظف في العمل بهذه الصفة بعد موافقة المسؤولين عن ال

 إضافيتين كحد أقصى قبل أن يتم استبداله وإبعاده عن العملية. 
 

540 .9 
 متطلبات

إذا كانت الشركة تضم عدد قليل فقط من األشخاص الذين يتمتعون بالمعرفة والخبرة الالزمة للعمل 
لتدقيق الرئيسيين اكشركاء تدقيق رئيسيين في تدقيق منشأة مصلحة عامة، فقد ال يكون تغيير شركاء 

متطلبات، إذا قامت جهة تنظيمية مستقلة في دائرة  5. 540ممكنًا. واستثناًء مما ورد في الفقرة 
االختصاص المعنية بتقديم إعفاء من تغيير الشركاء في هذه الظروف، فيمكن أن يبقى شخص 

الجهة  تحدد شريك تدقيق رئيسي ألكثر من سبع سنوات وفقًا لهذا اإلعفاء. وذلك شريطة أن
التنظيمية المتطلبات التي ينبغي تطبيقها، مثل طول الفترة الزمنية التي يمكن إعفاء الموظف خاللها 

 من التغيير أو المراجعة الخارجية المستقلة المنتظمة.
 

 اعتبارات أخرى متعلقة بفترة العمل 
540 .10 

 متطلبات
عند تقييم التهديدات الناتجة عن االرتباط طويل األجل بين الشخص وعملية التدقيق، تولي الشركة 
اهتمامًا خاصًا للقواعد المتبعة وطول فترة ارتباط الشخص بعملية التدقيق قبل أن يصبح الشخص 

 شريك تدقيق رئيسي. 
 

540 .10 
 1تطبيق 

من  الشركة، عند تطبيقها إلطار المفاهيم، إلى أنهقد تكون هناك بعض المواقف التي تخلص فيها 
غير المالئم للشخص الذي يعد شريك تدقيق رئيسي أن يستمر في أداء هذا الدور حتى وإن كانت 

 الفترة الزمنية التي أمضاها كشريك تدقيق رئيسي أقل من سبع سنوات.
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 فترة التهدئة
540 .11 

 متطلبات
ة تدقيق رئيسي لسبع سنوات تراكمية، يجب أن تكون فترة التهدئإذا عمل الشخص باعتباره شريك 

 خمس سنوات متتالية.
 

540 .12 
 متطلبات

عندما يتم تعيين الشخص مسؤواًل عن مراجعة الرقابة على جودة العملية ويكون قد عمل بهذه 
 الصفة لسبع سنوات تراكمية، يجب أن تكون فترة التهدئة ثالث سنوات متتالية. 

 

540 .13 
 متطلبات

إذا عمل الشخص باعتباره شريك تدقيق رئيسي في اختصاصات غير االختصاصات الموضحة 
متطلبات لسبع سنوات تراكمية، يجب أن تكون فترة  12. 540متطلبات و 11. 540في الفقرتين 

 التهدئة سنتين متتاليتين.
 

 تأدية مهام متعددة متعلقة بالعمل كشريك تدقيق رئيسي 
540 .14 

 متطلبات
إذا أدى الشخص مهام متعددة متعلقة بعمله كشريك تدقيق رئيسي، وعمل باعتباره شريك تدقيق 

 ألربع سنوات تراكمية أو أكثر، يجب أن تكون فترة التهدئة خمس سنوات متتالية.
 

540 .15 
 متطلبات

)أ( متطلبات، إذا أدى الشخص مهام متعددة متعلقة بعمله كشريك تدقيق 16. 540وفقًا للفقرة 
رئيسي وعمل باعتباره شريك التدقيق الرئيسي المسؤول عن مراجعة الرقابة على جودة العملية 

 ألربع سنوات تراكمية أو أكثر، يجب أن تكون فترة التهدئة ثالث سنوات متتالية. 
 

540 .16 
 لباتمتط

إذا أدى الشخص مهام متعددة متعلقة بعمله كشريك تدقيق عالوة على مهام المراجعة على الرقابة 
 على جودة العملية ألربع سنوات تراكمية أو أكثر خالل فترة العمل، يجب أن تكون فترة التهدئة:

متطلبات، خمس سنوات متتالية عندما يكون الشخص قد  15. 540استثناًء من الفقرة  (أ)
 ل باعتباره شريك تدقيق لثالث سنوات أو أكثر؛ أوعم

 تكون ثالث سنوات متتالية في حالة أية مجموعة مهام أخرى.  (ب)
 

540 .17 
 متطلبات

إذا أدى الشخص أية مهام متعددة باعتباره شريك تدقيق رئيسي بخالف المهام التي تم تناولها في 
يجب أن تكون فترة التهدئة سنتين متطلبات،  16. 540متطلبات إلى  14. 540الفقرات من 

 متتاليتين.
 

 الخدمة في شركة سابقة
540 .18 

 متطلبات
 

عند تحديد عدد السنوات التي عمل فيها الشخص باعتباره شريك تدقيق رئيسي وفقًا لما هو موضح 
متطلبات، فإن طول العالقة، حيثما أمكن، يجب أن يشمل الفترة التي أمضاها  5. 540في الفقرة 

 الشخص باعتباره شريك تدقيق رئيسي في تلك العملية في شركة سابقة.
 

 فترات التهدئة األقصر بموجب القوانين أو اللوائح
540 .19 

 متطلبات
عندما تكون جهة تشريعية أو تنظيمية )أو منظمة مصرح لها أو معترف بها من قبل تلك الجهات 
التشريعية أو التنظيمية( قد وضعت فترة التهدئة لشريك التدقيق ألقل من خمس سنوات متتالية، 

رة بخمس ديمكن استبدال تلك الفترة أو فترة السنوات الثالث المتتالية أيهما أكبر بفترة التهدئة المق
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)أ( 16. 540متطلبات، و 14. 540متطلبات، و 11. 540سنوات متتالية الموضحة في الفقرات 
 متطلبات شريطة أال تتجاوز فترة العمل المعمول بها سبع سنوات. 

 
 القيود على األنشطة خالل فترة التهدئة

540 .20 
 متطلبات

 بالنسبة لطول فترة التهدئة ذات العالقة، يجب:

 يكون الشخص عضوًا في فريق العملية أو يقوم بالرقابة على جودة عملية التدقيق؛أال  (أ)

ال يتشاور مع فريق العملية أو العميل فيما يتعلق باألمور التقنية أو المتعلقة بالصناعة،  (ب)
أو المعامالت أو األحداث التي تؤثر على عملية التدقيق )باستثناء المناقشات التي تتم مع 

والتي تكون قاصرة على العمل الذي يتم أو النتائج التي تم التوصل إليها في فريق العملية 
 السنة األخيرة من فترة عمل الشخص طالما أن لذلك عالقة بالتدقيق(؛

ال يكون مسؤواًل عن قيادة أو تنسيق الخدمات المهنية التي تقدمها الشركة أو الشركة ضمن  (ج)
ة الشركة أو الشركة ضمن شبكة بعميل شبكة لعميل التدقيق، أو اإلشراف على عالق

 التدقيق؛ أو

يضطلع بأي دور أو نشاط لم تتم اإلشارة إليه أعاله فيما يتعلق بعميل التدقيق، بما في  (د)
 ذلك تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد والتي سينتج عنها أن يكون:

 كمة؛ أوللشخص تفاعل هام أو متكرر مع اإلدارة العليا أو المسؤولين عن الحو  (1)

 له تأثير مباشر على نتائج عملية التدقيق.  (2)
 

540 .20 
 1تطبيق 

متطلبات إلى منع الشخص من تولي الوظائف القيادية في  20. 540ال تهدف أحكام الفقرة 
الشركة أو الشركة ضمن شبكة، مثل العمل باعتباره شريك رئيسي أو شريك إداري )مدير تنفيذي 

 أو ما يعادل ذلك(.
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 600القسم 
 تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد لعميل تدقيق

 مقدمة
 يمستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح فيطلب من الشركات االلتزام بالمبادئ األساسية، وأن تكون   1. 600

 وذلك لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120القسم 
 

قد تقدم الشركات أو الشركات ضمن الشبكات مجموعة متنوعة من الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد   2. 600
مالء التدقيق، والتي تكون متسقة مع مهاراتها وخبراتها. وقد يؤدي تقديم الخدمات غير المتعلقة لع

 بالتأكيد إلى عمالء التدقيق إلى خلق تهديدات تمس االلتزام بالمبادئ األساسية واالستقاللية.
 

لتحديد،  طار المفاهيميوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إ  3. 600
وتقييم ومعالجة التهديدات التي تمس االستقاللية عند تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد لعمالء 
التدقيق. وتوضح األقسام الفرعية الملحقة بهذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة 

إلى  غير متعلقة بالتأكيد لعمالء التدقيق وتشير بتقديم الشركة أو الشركة ضمن شبكة لخدمات معينة
أنواع التهديدات التي قد تنشأ نتيجة لذلك. وتشمل بعض األقسام الفرعية المتطلبات التي تمنع صراحة 
الشركة أو الشركة ضمن شبكة من تقديم خدمات معينة لعميل تدقيق في حاالت معينة لعدم إمكانية 

 ا من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية.معالجة التهديدات التي تنشأ عنه
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عامة

600 .4 
 متطلبات

قبل قبول الشركة أو الشركة ضمن شبكة لعملية تقديم خدمات غير متعلقة بالتأكيد لعميل تدقيق، 
يجب على الشركة أن تحدد إذا كان تقديم تلك الخدمات قد يؤدي إلى خلق تهديدات تمس 

 االستقاللية.
 

600 .4 
 1تطبيق 

تدعم المتطلبات والمواد التطبيقية الواردة في هذا القسم الشركة عند تحليلها ألنواع معينة من 
الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد والتهديدات المرتبطة بها والتي قد تنشأ إذا قدمت الشركة أو الشركة 

 تدقيق.ضمن شبكة خدمات غير متعلقة بالتأكيد لعميل 
 

600 .4 
 2تطبيق 

الممارسات الجديدة للعمل، وتطور األسواق المالية والتغيرات التي طرأت على تكنولوجيا 
المعلومات، هي من بين التطورات التي ُتّصعب وضع قائمة شاملة بجميع الخدمات غير المتعلقة 

وك قائمة تتضمن قواعد السلبالتأكيد التي قد تقدمها الشركة لعمالء التدقيق. ونتيجة لذلك، ال 
 شاملة بجميع الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي يمكن تقديمها لعمالء التدقيق.
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 تقييم التهديدات
600 .5 

 1تطبيق 
تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى التهديدات الناتجة عن تقديم الخدمات غير المتعلقة 

 بالتأكيد لعمالء التدقيق ما يلي:

 .طبيعة، ونطاق الخدمة والغرض منها 
 .درجة االعتماد على نتائج الخدمة كجزء من التدقيق 

 .البيئة التشريعية والتنظيمية التي يتم فيها تقديم تلك الخدمات 

  ما إذا كانت نتيجة الخدمة ستؤثر على المسائل التي تعكسها البيانات المالية التي ستبدي
 الوضع كذلك:الشركة رأيًا بشأنها، وإذا كان 

o .مدى تأثير نتيجة الخدمة ماديًا على البيانات المالية 

o  درجة الحكم الشخصي المتدخل في تحديد المبالغ أو المعالجة المالئمة لتلك
 المسائل التي تعكسها البيانات المالية.

 .درجة خبرة إدارة وموظفي العميل فيما يتعلق بأنواع الخدمات المقدمة 
  تحديد أهمية المسائل التي تتطلب تقدير مهني.مدى تدخل العميل في 

  مدى وطبيعة األثر المترتب على الخدمة، إن وجد، على األنظمة التي تولد معلومات تشكل
 جزءًا هامًا من:

o  السجالت المحاسبية أو البيانات المالية الخاصة بالعميل والتي ستبدي الشركة رأيًا
 بشأنها.

o  التقارير المالية لدى العميل.نظم الرقابة الداخلية على إعداد 
  ما إذا كان العميل هو منشأة مصلحة عامة، على سبيل المثال، فقد يكون هناك تصور أن

تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى عميل التدقيق الذي هو منشأة مصلحة عامة 
 سيؤدي إلى خلق مستوى أعلى من التهديدات. 

 

600 .5 
 2تطبيق 

ذات العالقة بتقييم أمثلة على العوامل اإلضافية  610إلى  601تشمل األقسام الفرعية من 
مستوى التهديدات التي تنشأ عن تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد الموضحة في تلك األقسام 

 الفرعية.
 

 المادية فيما يتعلق بالبيانات المالية
600 .5  

 3تطبيق 
عمالء بإلى المادية فيما يتعلق بالبيانات المالية الخاصة  610إلى  601تشير األقسام الفرعية من 

 تدقيق " عملية األهمية النسبية في تخطيط وأداء " 320. ويتناول معيار التدقيق الدولي التدقيق
لدولي فقد تم تناوله في المعيار ا مفهوم المادية فيما يتعلق بالتدقيق، أما ما يتعلق بالمراجعة

ديد . ويتطلب تح"عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية " (المنقح) 2400لعمليات المراجعة 
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المادية ممارسة التقدير المهني ويتأثر بالعوامل الكمية والنوعية على حد سواء. ويتأثر أيضًا 
 مستخدمين.بالتصورات عن المعلومات المالية التي يحتاجها ال

 

 الخدمات المتعددة غير المتعلقة بالتأكيد والمقدمة لنفس عميل التدقيق
600 .5 

 4تطبيق 
قد تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات متعددة غير متعلقة بالتأكيد لعميل تدقيق. وفي 
تلك الحاالت يتم النظر في التأثير المجمع للتهديدات الناشئة عن تقديم تلك الخدمات عند تقييم 

 الشركة للتهديدات. 
  

 معالجة التهديدات
600 .6 

 1تطبيق 
أمثلة على اإلجراءات، وتشمل اإلجراءات الوقائية،  610إلى  601تشمل األقسام الفرعية من 

التي قد تعالج التهديدات التي تمس االستقاللية والتي تنشأ عن تقديم تلك الخدمات غير المتعلقة 
 بالتأكيد عندما ال تكون التهديدات في المستوى المقبول. هذه األمثلة غير شاملة. 

 

600. 6 
 2تطبيق 

تشمل بعض األقسام الفرعية المتطلبات التي تمنع صراحة الشركة أو الشركة ضمن شبكة من 
تقديم خدمات معينة لعميل تدقيق في ظروف معينة ألن التهديدات التي تنشأ عن ذلك ال تمكن 

 معالجتها من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية.
 

600 .6 
 3تطبيق 

وصفًا لإلجراءات الوقائية. وفيما يتعلق بتقديم الخدمات غير  2بيق تط 10. 120تشمل الفقرة 
المتعلقة بالتأكيد لعمالء التدقيق، تكون اإلجراءات الوقائية هي اإلجراءات، مجتمعة أو منفردة، 
التي تتخذها الشركة والتي تقلص بصورة فعالة من التهديدات التي تمس االستقاللية وتجعلها في 

وفي بعض الحاالت، عندما ينشأ تهديد من خالل تقديم خدمات غير متعلقة  المستوى المقبول.
بالتأكيد لعميل تدقيق، قد ال تكون هناك إجراءات وقائية متاحة. وفي تلك الحاالت، يتطلب تطبيق 

من الشركة أن تحد من الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد  120إطار المفاهيم الموضح في القسم 
 عملية التدقيق.  أو تنهيها أو تنهي

 
 منع تولي المهام اإلدارية

600 .7 
 متطلبات

 

 يجب أال تتولى الشركة أو الشركة ضمن شبكة مسؤوليات إدارية لدى عميل تدقيق. 

600 .7 
 1تطبيق 

تشمل المسؤوليات اإلدارية السيطرة على المنشأة وقيادتها وتوجيهها، بما في ذلك اتخاذ القرارات 
باستمالك، وتوزيع، والسيطرة على الموارد البشرية، والمالية، والتقنية، والمادية، والموارد فيما يتعلق 

 غير الملموسة.
 

600 .7 
 2تطبيق 

يخلق تقديم خدمات غير متعلقة بالتأكيد لعميل تدقيق تهديدات مراجعة ذاتية ومصلحة شخصية 
تقديمها للخدمة. يؤدي تولي إذا تولت الشركة أو الشركة ضمن شبكة مسؤوليات إدارية عند 
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المسؤوليات اإلدارية إلى خلق تهديد تآلف وقد يؤدي إلى خلق تهديد تأييد ألن الشركة أو الشركة 
 ضمن شبكة تتحيز بشدة لرؤى ومصالح اإلدارة.

 
600 .7 

 3تطبيق 
. يويعتمد تحديد ما إذا كان النشاط هو نشاط إداري على الظروف ويتطلب ممارسة التقدير المهن

 وتشمل األمثلة على األنشطة التي يتم اعتبارها مسؤوليات إدارية ما يلي:
 إعداد السياسات وتحديد التوجه االستراتيجية؛ 
 توظيف أو فصل الموظفين؛ 
 توجيه موظفي المنشاة وتحمل مسؤولية تصرفاتهم فيما يتعلق بعملهم في المنشأة؛ 
 التصريح بالمعامالت؛ 
  البنكية أو االستثمارات.مراقبة أو إدارة الحسابات 
 تحديد أي من توصيات الشركة أو الشركة ضمن شبكة أو األطراف األخرى ليتم تنفيذها؛ 
 .تقديم التقارير للمسؤولين عن الحوكمة نيابة عن اإلدارة 
 :تحمل مسؤولية 

o  إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية
 ؛ والمعمول به

o  .تصميم أنظمة الرقابة الداخلية وتنفيذها والمحافظة عليها 
 

600 .7 
 4تطبيق 

ال يعد تقديم المشورة والتوصيات لدعم إدارة عميل التدقيق في الوفاء بمسئولياتها توليًا لمسؤوليات 
 (. 3تطبيق  7. 600متطلبات إلى  7. 600إدارية )المرجع: الفقرة 

 
600 .8 

 متطلبات
تحمل أية مسؤوليات إدارية عند تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد لعميل تدقيق، يجب لتجنب 

على الشركة أن تكون راضية عن أن إدارة العميل تقوم بجميع التقديرات المهنية وتتخذ جميع 
 :لالقرارات التي تعد من بين المسؤوليات المناسبة لإلدارة. ويشمل ذلك التأكيد على أن إدارة العمي

تعين شخصًا من ذوي المهارة والمعرفة والخبرة المناسبة التي تمكنه من تحمل المسؤولية  (أ)
في جميع األوقات عن قرارات العميل واإلشراف على الخدمات. يفضل أن يكون هذا 

 الشخص من اإلدارة العليا، وتكون لديه القدرة على فهم ما يلي:

 أهداف، وطبيعة ونتائج الخدمات؛ و (1)

 العميل المعني ومسؤوليات الشركة أو الشركة ضمن شبكة.مسؤوليات  (2)

 ومع ذلك، ال يطلب من هذا الشخص أن تكون لديه الخبرة الالزمة ألداء أو إعادة أداء الخدمات.

 اإلشراف على الخدمات وتقييم مدى كفاية نتائج الخدمات المقدمة ألغراض العميل. (أ)
 تحمل مسؤولية اإلجراءات، إن وجدت، التي سيتم اتخاذها والناشئة عن نتائج الخدمات.  (ب)
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 تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى عميل تدقيق الذي سيصبح منشأة مصلحة عامة فيما بعد
600 .9 

 متطلبات 
لوقت تقدمها، في ايحدث ضرر يمس االستقاللية جراء الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي 

الحالي أو سابقًا، الشركة أو الشركة ضمن شبكة إلى عميل عندما يصبح هذا العميل منشأة 
 مصلحة عامة باستثناء الحاالت التالية:

الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي تم تقديمها سابقًا كانت متوافقة مع أحكام هذا القسم  (أ)
 وا منشآت مصلحة عامة؛المتعلقة بعمالء التدقيق الذين هم ليس

تم إنهاء الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد قيد التنفيذ في الوقت الحالي وغير المسموح  (ب)
بها بموجب هذا القسم بالنسبة لعمالء التدقيق الذين هم منشآت مصلحة عامة وذلك 

 قبل، أو في أسرع وقت ممكن بعد، أن يصبح العميل منشأة مصلحة عامة؛ و

 هديدات التي تنشأ والتي ال تكون في المستوى المقبول.تعالج الشركة الت (ج)
 

 االعتبارات الخاصة بمنشآت معينة من المنشآت ذات العالقة
600 .10 

 متطلبات
يشمل هذا القسم المتطلبات التي تمنع الشركات والشركات ضمن شبكات من تولي المسؤوليات 

اء المتعلقة بالتأكيد إلى عمالء التدقيق. واستثناإلدارية أو تمنعهم من تقديم بعض الخدمات غير 
من تلك المتطلبات، قد تتولى الشركة أو الشركة ضمن شبكة مسؤوليات إدارية أو تقدم بعض 
الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي كانت ستكون ممنوعة في حاالت أخرى وذلك إلى المنشآت 

 ة رأيًا في بياناتها المالية:التالية ذات العالقة بالعميل والتي ستبدي الشرك

 المنشآت التي لها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على العميل؛ (أ)

المنشآت التي لها حصص مالية مباشرة لدى العميل إذا كان لتلك المنشآت تأثير هام  (ب)
 على العميل وكانت الحصة المالية لدى العميل مادية؛ أو

روط شريطة أن تتم تلبية جميع الشالمنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة مع العميل،  (ج)
 التالية:

ال تبدي الشركة أو الشركة ضمن شبكة رأيًا في البيانات المالية للشركة ذات  (1)
 العالقة؛

ال تتولى الشركة أو الشركة ضمن شبكة مسؤوليات إدارية، سواء بشكل مباشر  (2)
 .أو غير مباشر، في المنشأة التي ستبدي الشركة رأيًا في بياناتها المالية

ال ينشأ عن الخدمات تهديد مراجعة ذاتية ألن نتائج الخدمات لن تخضع  (3)
 إلجراءات التدقيق؛ و

تعالج الشركة التهديدات األخرى التي ال تكون في المستوى المقبول التي تنشأ  (4)
 عن تقديم تلك الخدمات.
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  601القسم الفرعي 
 الخدمات المحاسبية وخدمات مسك الدفاتر

 مقدمة
 قد ينشأ تهديد مراجعة ذاتية عن تقديم خدمات محاسبية وخدمات مسك الدفاتر لعميل.  1. 601

 
الخاصة والمواد التطبيقية الواردة في هذا القسم الفرعي، فإن المتطلبات والمواد عالوة على المتطلبات   2. 601

متطلبات هي متطلبات ذات عالقة  10. 600متطلبات إلى  1. 600التطبيقية الواردة في الفقرات 
بتطبيق إطار المفاهيم عند تقديم الخدمات المحاسبية وخدمات مسك الدفاتر لعميل تدقيق. يشمل هذا 

الفرعي المتطلبات التي تمنع الشركات والشركات ضمن شبكات من تقديم بعض الخدمات  القسم
المحاسبية وخدمات مسك الدفاتر لعمالء التدقيق في حاالت معينة لعدم إمكانية معالجة التهديدات 

 التي تنشأ عن ذلك من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 التدقيقجميع عمالء 

601 .3 
 1تطبيق 

 تتكون الخدمات المحاسبية وخدمات مسك الدفاتر من مجموعة واسعة من الخدمات وتشمل:

 .إعداد السجالت المحاسبية والبيانات المالية 

 .تسجيل المعامالت 

 .خدمات كشوف المرتبات  
 

601 .3 
 2تطبيق 

عرضًا عاداًل وفقًا إلطار إعداد التقارير اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها 
 المالية المعمول به. وتشمل تلك المسؤوليات ما يلي:

 .تحديد السياسات المحاسبية والمعالجة المحاسبية وفقًا لتلك السياسات 

  ،إعداد أو تغيير وثائق المصدر أو الحصول على البيانات، بصورة إلكترونية أو غير ذلك
 حدوث المعامالت. وتشمل األمثلة على ذلك ما يلي: والتي تعطي دلياًل على

o .أوامر الشراء 

o .سجالت أوقات كشوف المرتبات 

o .طلبات العمالء 

 .إنشاء أو تغيير المدخالت في الدفاتر 

 .تحديد أو اعتماد تصنيف الحسابات الخاصة بالمعامالت 
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601 .3  
 3تطبيق 

 العميل، والذي ينبغي أن يتضمن:تحتم عملية التدقيق وجود حوار بين الشركة وإدارة 

 .تطبيق المعايير أو السياسات المحاسبية ومتطلبات اإلفصاح في البيانات المالية 

  تقييم مدى مالئمة الضوابط واألساليب المالية والمحاسبية المستخدمة في تحديد المبالغ المعلنة
 لألصول وااللتزامات؛ أو

 .اقتراح تعديل القيود في الدفاتر 
 

تلك األنشطة جزءًا طبيعيًا من عملية التدقيق وال تؤدي عادة إلى ظهور تهديدات طالما كان تعد 
 العميل مسؤواًل عن اتخاذ القرارات المتعلقة بإعداد السجالت المحاسبية والبيانات المالية.

 
601 .3  

 4تطبيق 
ل تسوية حل مشاكوعلى نفس المنوال، قد يطلب العميل دعمًا فنيًا بخصوص بعض المسائل مثل 

الحسابات أو تحليل وتجميع المعلومات ألغراض التقارير النظامية. عالوة على ذلك، قد يطلب 
العميل مشورة فنية بشأن بعض القضايا المحاسبية مثل تحويل البيانات المالية الحالية من إطار 

 إعداد تقارير مالية إلى إطار آخر. وتشمل األمثلة على ذلك:

 ياسات المحاسبية للمجموعة.االلتزام بالس 

 .االنتقال إلى إطار إعداد تقارير مالية مختلف مثل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

ال تؤدي تلك الخدمات عادة إلى ظهور تهديدات شريطة أال تتولى الشركة أو الشركة ضمن 
 شبكة مسؤوليات إدارية لدى العميل.

 
 مسك الدفاتر ذات الطبيعة الروتينية أو اآلليةالخدمات المحاسبية وخدمات 

601 .4 
 1تطبيق 

تتطلب الخدمات المحاسبية وخدمات مسك الدفاتر ذات الطبيعة الروتينية أو اآللية ممارسة قدر 
 ضئيل من التقدير المهني أو قد ال تتطلب ذلك على اإلطالق. وفيما يلي أمثلة على تلك الخدمات:

  المرتبات أو التقارير المعتمدة على البيانات التي أنشأها العميل ليتم إعداد حسابات كشوف
 اعتمادها ودفعها من قبل العميل.

  تسجيل المعامالت المتكررة والتي يسهل تحديد مبالغها اعتماداً على وثائق المصدر أو بيانات
بي المحاساإلنشاء، مثل فواتير المرافق عندما يكون العميل قد حدد أو اعتمد التصنيف 

 المالئم.

  حساب استهالك األصول الثابتة عندما يحدد العميل السياسة المحاسبية وتقديرات العمر
 اإلنتاجي والقيم المتبقية.

 .تدوين المعامالت التي صاغها العميل في الدفاتر العامة 

 .تدوين المدخالت التي اعتمدها العميل في الحساب التجريبي 
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 تناداً إلى المعلومات الواردة في الحساب التجريبي الذي اعتمده العميل إعداد البيانات المالية اس
 وإعداد اإليضاحات ذات العالقة اعتمادًا على السجالت التي اعتمدها العميل.

  
 عمالء التدقيق الذين هم ليسوا منشآت مصلحة عامة

601 .5 
 متطلبات

التدقيق الذي هو ليس منشأة مصلحة يجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة إلى عميل 
عامة خدمات محاسبية أو خدمات مسك دفاتر تشمل إعداد البيانات المالية التي تبدي الشركة رأيًا 

 بشأنها أو المعلومات المالية التي تشكل أساسًا لتلك البيانات المالية، باستثناء الحاالت التالية:
 والخدمات ذات الطبيعة الروتينية أو اآللية؛  (أ)
تعالج الشركة أية تهديدات تنشأ عن تقديم تلك الخدمات والتي ال تكون في المستوى  (ب)

 المقبول.
  

601 .5 
 1تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المراجعة الذاتية الذي 
ى الطبيعة الروتينية أو اآللية إلينشأ عند تقديم الخدمات المحاسبية وخدمات مسك الدفاتر ذات 

 عميل التدقيق ما يلي:
 .االستعانة بمهنيين ليسوا من بين أعضاء فريق التدقيق ألداء الخدمة 
  اسناد مهمة مراجعة أعمال التدقيق أو الخدمات المقدمة إلى مراجع مالئم لم يكن مشتركًا في

 تقديم الخدمة.
 

 عامةعمالء التدقيق الذين هم منشآت مصلحة 
601 .6 

 متطلبات
متطلبات، يجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات محاسبية أو  7. 601وفقًا للفقرة 

خدمات مسك دفاتر إلى عميل تدقيق الذي هو منشأة مصلحة عامة تشمل إعداد البيانات المالية 
 المالية. أساسًا لتلك البياناتالتي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها أو المعلومات المالية التي تشكل 

 

601 .7 
 متطلبات

متطلبات، قد تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات محاسبية  6. 601استثناًء من الفقرة 
أو خدمات مسك الدفاتر ذات طبيعة روتينية أو آلية لألقسام أو للمنشآت ذات العالقة بالعميل 

الموظفين الذين يقدمون تلك الخدمات من بين أعضاء الذي هو منشأة مصلحة عامة إذا لم يكن 
 فريق التدقيق و:

كانت األقسام أو المنشآت ذات العالقة التي يتم تقديم الخدمات إليها غير مادية بصورة  (أ)
 مجمعة بالنسبة للبيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها؛ أو

اصة مجمعة بالنسبة للبيانات المالية الخكانت الخدمة متعلقة بالمسائل غير المادية بصورة  (ب)
 باألقسام أو المنشآت ذات العالقة بالعميل. 
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 الخدمات اإلدارية – 602القسم 
 مقدمة

 ظهور أية تهديدات.عادة ما ال يؤدي تقديم الخدمات اإلدارية إلى عمالء التدقيق إلى   1. 602
 

عالوة على المواد التطبيقية الخاصة الواردة في هذا القسم الفرعي، فإن المتطلبات والمواد التطبيقية   2. 602
متطلبات هي ذات عالقة بتطبيق إطار  10. 600متطلبات إلى  1. 600الواردة في الفقرات من 

 المفاهيم عند تقديم الخدمات اإلدارية.
 

 يةالمواد التطبيق
 جميع عمالء التدقيق

602 .3 
 1تطبيق 

تشمل الخدمات اإلدارية دعم العمالء فيما يتعلق بالمهام الروتينية أو اآللية في خضم السير 
الطبيعي للعمليات. تتطلب هذه الخدمات ممارسة قدر ضئيل من التقدير المهني أو عدم ممارسة 

 أي تقدير مهني على اإلطالق ولها طبيعة كتابية. 
 

602 .3  
 2تطبيق 

 
 

 وتشمل األمثلة على الخدمات اإلدارية ما يلي:
 .خدمات معالجة الصياغة 
 .إعداد النماذج اإلدارية أو القانونية ليتم اعتماها من قبل العميل 
 .تقديم تلك النماذج وفقًا لتعليمات العميل 
  .متابعة تواريخ اإليداع القانونية، وتنبيه عميل التدقيق لتلك التواريخ 

 

  603القسم 
 خدمات التقييم

 مقدمة
 قد يؤدي تقديم خدمات التقييم إلى عميل تدقيق إلى ظهور تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد.  1. 603

 

عالوة على المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية الواردة في هذا القسم الفرعي، فإن المتطلبات والمواد   2. 603
متطلبات هي ذات عالقة بتطبيق إطار  10. 600متطلبات إلى 1. 600الفقرات  التطبيقية الواردة في

المفاهيم عند تقديم خدمات التقييم لعميل التدقيق. يشمل هذا القسم الفرعي المتطلبات التي تمنع 
الشركات والشركات ضمن شبكات من تقديم خدمات تقييم معينة لعمالء التدقيق في بعض الحاالت 

 عالجة التهديدات التي تظهر من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية.لعدم إمكانية م
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 المتطلبات والمواد التطبيقية
 جميع عمالء التدقيق

603 .3 
 1تطبيق 

يشتمل التقييم على وضع افتراضات تتعلق بالتطورات المستقبلية وتطبيق منهجيات وتقنيات مالئمة، 
القيم ألحد األصول أو االلتزامات أو لمؤسسة عمل وتجميعهما لحساب قيمة معينة أو نطاق من 

 ككل.
 

603 .3  
 2تطبيق 

إذا طلب من شركة أو شركة ضمن شبكة أن تقوم بتقييم بغرض مساعدة عميل التدقيق فيما يتعلق 
بالتزامات اإلبالغ الضريبي أو ألغراض خاصة بالتخطيط الضريبي ولن يكون لنتائج التقييم تأثير 

 1تطبيق  9. 604البيانات المالية، يتم تطبيق المواد التطبيقية الواردة في الفقرات من مباشر على 
 ، والمتعلقة بهذا النوع من الخدمات.5تطبيق  9. 604إلى 

 
603 .3  

 3تطبيق 
تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد الناتجة عن تقديم 

 م لعميل التدقيق ما يلي:خدمات التقيي

 .استخدام تقرير التقييم والغرض منه 

 .ما إذا كان تقرير التقييم سيكون متاحًا للجميع 

  مدى تدخل العميل في تحديد منهجية التقييم والموافقة عليها وفي المسائل الهامة األخرى التي
 لها عالقة بالتقدير المهني.

  عليها وذلك عند إجراء التقييمات التي لها منهجيات درجة الحكم الشخصي التي تم االعتماد
 .موحدة أو ثابتة

 .ما إذا كان للتقييم تأثير مادي على البيانات المالية 

 .قدر اإلفصاحات المتعلقة بالتقييم في البيانات المالية ووضوحها 

  لمبالغ لدرجة االعتماد على أحداث مستقبلية ذات طبيعة قد تؤدي إلى ظهور تقلب كبير مالزم
 ذات الصلة.

 
603 .3  

 4تطبيق 
 وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة التهديدات ما يلي:

  قد تتم معالجة تهديد المراجعة الذاتية أو التأييد من خالل االستعانة بمهنيين ليسوا من بين
 أعضاء فريق التدقيق ألداء الخدمة.

  تهديد المراجعة الذاتية عن طريق إسناد مهمة مراجعة أعمال التدقيق أو الخدمة قد تتم معالجة
 المقدمة إلى مراجع مالئم لم يكن مشتركًا في تقديم الخدمة.
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 عمالء التدقيق الذين هم ليسوا منشآت مصلحة عامة
603 .4 

 متطلبات
حة تدقيق ليس منشأة مصليجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات تقييم إلى عميل 

 عامة في الحاالت التالية:

 إذا كان التقييم يتطلب االعتماد بدرجة كبيرة على الرأي الشخصي؛ و (أ)

 سيكون لهذا التقييم أثرًا ماديًا على البيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها.  (ب)
 

603 .4 
 1تطبيق 

 كبير على الرأي الشخصي. وتلك على األرجح هيال تتطلب بعض حاالت التقييم االعتماد بشكل 
الحالة التي تكون فيها االفتراضات األساسية إما موضوعة بموجب القانون أو الالئحة، أو مقبولة 
عمومًا أو عندما تعتمد المنهجيات والتقنيات المستخدمة على المعايير المقبولة عمومًا التي ينص 

لحاالت، على األرجح ال يتم التوصل إلى نتائج تقييم مختلفة عليها القانون أو الالئحة. وفي تلك ا
 بصورة مادية حتى لو قامت أطراف مختلفة بإجراء هذا التقييم.

 

 عمالء التدقيق الذين هم منشآت مصلحة عامة
603 .5 

 متطلبات
يجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات التقييم إلى عميل تدقيق الذي هو عبارة عن 
منشأة مصلحة عامة إذا كان لخدمة التقييم تأثير مادي، سواء بشكل فردي أو مجمع، على البيانات 

 المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها.
 

  604القسم الفرعي 
 الخدمات الضريبية

 مقدمة
 أييد.أو التقد يؤدي تقديم خدمات ضريبية إلى عميل تدقيق إلى ظهور تهديدات المراجعة الذاتية   1. 604

 

عالوة على المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية الواردة في هذا القسم الفرعي، فإن المتطلبات والمواد   2. 604
متطلبات هي ذات عالقة بتطبيق  10. 600متطلبات إلى  1. 600التطبيقية الواردة في الفقرات من 

نع قيق. يشمل هذا القسم المتطلبات التي تمإطار المفاهيم عند تقديم الخدمات الضريبية إلى عميل تد
الشركات والشركات ضمن شبكات من تقديم خدمات ضريبية معينة لعمالء التدقيق في بعض الحاالت 

 لعدم إمكانية معالجة التهديدات التي تظهر من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 جميع عمالء التدقيق

604 .3 
 1تطبيق 

 تتكون الخدمات الضريبية من مجموعة واسعة من الخدمات، وتشمل:

 .إعداد العوائد الضريبية 

 .الحسابات ألغراض إعداد المدخالت المحاسبية 

 .الخدمات المتعلقة بالتخطيط الضريبي وخدمات االستشارات الضريبية األخرى 
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 .الخدمات الضريبية التي تتطلب تقييم 
  المنازعات الضريبية.المساعدة في حل 

 

في حين أن هذا القسم الفرعي يتناول كل نوع من أنواع الخدمات الضريبية الواردة باألعلى تحت 
يبية تقديم الخدمات الضر عنوان منفصل، إال أنه في الواقع العملي، تكون األنشطة المتعلقة ب

 متداخلة.
 

604 .3  
 2تطبيق 

 مستوى التهديدات التي تنشأ عن تقديم أية خدمت ضريبية إلىتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم 
 عميل تدقيق ما يلي:

 .خصائص معينة متعلقة بالعملية 
 .مستوى الخبرة الضريبية لموظفي العميل 
  النظام الذي تتبعه السلطات الضريبية لتقييم وإدارة الضريبة المعنية ودور الشركة أو الشركة

 ضمن شبكة في تلك العملية.
  تعقيد النظام الضريبي ذو العالقة ومستوى التقدير المهني الالزم لتطبيقه.مدى 

 

 إعداد العائد الضريبي
 جميع عمالء التدقيق

604 .4 
 1تطبيق 

 

 عادة ال تنشأ أية تهديدات عن تقديم خدمات إعداد العائد الضريبي.

604 .4  
 2تطبيق 

 وتتطلب خدمات إعداد العائد الضريبي ما يلي:
  مساعدة العمالء في التزامات إعداد التقارير الضريبية الخاصة بهم من خالل صياغة

المعلومات وإتمامها، بما في ذلك مبلغ الضريبة المستحق )عادة على نماذج موحدة( 
 المطلوب تقديمه إلى الهيئات الضريبية المعنية.

 ل لرد نيابة عن عميتقديم المشورة حول معالجة العائد الضريبي للمعامالت السابقة وا
التدقيق على طلبات الهيئات الضريبية للمعلومات اإلضافية والتحليل )على سبيل المثال، 

 تقديم توضيحات ودعم فني للمنهج المتبع(.
 

604 .4 
 3تطبيق 

تستند خدمات إعداد العائد الضريبي عادة إلى المعلومات التاريخية وتشمل بشكل رئيسي تحليل 
وعرض المعلومات التاريخية بموجب قوانين الضريبة القائمة، بما فيها السوابق والممارسة المطبقة. 

لضريبة ا عالوة على ذلك، تخضع العوائد الضريبية إلى أية عملية مراجعة أو موافقة تعتبرها هيئة
 مالئمة. 
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 الحسابات الضريبية لغايات إعداد القيود المحاسبية 
 جميع عمالء التدقيق

604 .5 
 1تطبيق 

يظهر تهديد مراجعة ذاتية جراء إعداد االلتزامات )أو األصول( الضريبية الحالية أو المؤجلة 
 كة.الحقًا من قبل الشر لعميل التدقيق لغايات إعداد القيود المحاسبية التي سيتم تدقيقها 

 
604 .5 

 2تطبيق 
، فإن العامل ذو العالقة بتقييم مستوى 2تطبيق  3. 604عالوة على العوامل الواردة في الفقرة 

التهديدات التي تنشأ عن إعداد هذه الحسابات لعميل التدقيق هو تحديد إذا كان هناك تأثير مادي 
 رأيًا بشأنها.على البيانات المالية التي ستبدي الشركة 

 

 عمالء التدقيق الذين ليسوا منشآت مصلحة عامة
604 .5 

 3تطبيق 
وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المراجعة الذاتية 

 عندما ال يكون عميل التدقيق منشأة مصلحة عامة ما يلي:
  فريق التدقيق ألداء الخدمة.االستعانة بالمهنيين من غير األعضاء في 
  إسناد مهمة مراجعة أعمال التدقيق أو الخدمة المقدمة إلى مراجع مالئم لم يشترك في تقديم

 الخدمة.
 

 عمالء التدقيق الذين هم منشآت مصلحة عامة
604 .6 

 متطلبات
يجب أال تعد الشركة أو الشركة ضمن شبكة الحسابات الضريبية لاللتزامات )أو األصول( 
الضريبية الحالية أو المؤجلة لعمالء التدقيق من منشآت المصلحة العامة ألغراض إعداد القيود 

 المحاسبية المادية بالنسبة للبيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها.
 

604 .6 
 1تطبيق 

 5. 604ويمكن أيضًا تطبيق اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية والتي وردت في الفقرة 
لمعالجة تهديد المراجعة الذاتية عند إعداد الحسابات الضريبية لاللتزامات )األصول(  3تطبيق 

 الحالية أو المؤجلة لعمالء التدقيق من منشآت المصلحة العامة والتي تكون غير مادية بالنسبة
 للبيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها. 

 

 خدمات التخطيط الضريبي وخدمات االستشارات الضريبية األخرى 
 جميع عمالء التدقيق

604 .7 
 1تطبيق 

قد يؤدي تقديم خدمات التخطيط الضريبي وخدمات االستشارات الضريبية األخرى إلى ظهور 
 تهديد المراجعة الذاتية أو التأييد. 

 

604 .7 
 2تطبيق 

تتكون خدمات التخطيط الضريبي وخدمات االستشارات الضريبية األخرى من مجموعة كبيرة من 
قديم تنظيم عالقاته بطريقة فاعلة ضريبيًا أو تالخدمات مثل تقديم المشورة للعميل حول كيفية 

 المشورة حول تطبيق قانون أو نظام الضريبة الجديد.
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604 .7 
 3تطبيق 

، تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى 2تطبيق  3. 604عالوة على ما ورد في الفقرة 
مات التخطيط الضريبي وخدتهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد التي تنشأ عن تقديم خدمات 

 االستشارات الضريبية األخرى لعمالء التدقيق ما يلي:
  درجة الحكم الشخصي المتعلق بتحديد المعالجة المالئمة للمشورة الضريبية في البيانات

 المالية.
  ما إذا كانت المعالجة الضريبية مدعومة من خالل حكم خاص أو تم التصريح بها في

 سلطة ضريبية قبل إعداد البيانات المالية.حالة أخرى من قبل 

على سبيل المثال، ما إذا كانت المشورة المقدمة نتيجة للتخطيط الضريبي وخدمات االستشارات 
 الضريبية األخرى:

o .مدعومة بشكل واضح من سلطة ضريبية أو سوابق قانونية أخرى 
o .هي عبارة عن ممارسة مطبقة 
o د على األرجح.لها أساس في القانون الضريبي السائ 

 .مدى تأثير نتائج المشورة الضريبية ماديًا على البيانات المالية 
  ما إذا كانت فاعلية المشورة الضريبية تعتمد على المعالجة المحاسبية أو عرض البيانات

المالية وكان هناك تشكك حول مالئمة المعالجة المحاسبية أو العرض وفقًا إلطار إعداد 
 معمول به.التقارير المالية ال

 

604 .7 
 4تطبيق 

 وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة تلك التهديدات ما يلي:
  قد تتم معالجة تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد من خالل االستعانة بمهنيين ليسوا من

 بين أعضاء فريق التدقيق ألداء لخدمة.
  المراجعة الذاتية من خالل اسناد مهمة مراجعة عمل التدقيق أو قد تتم معالجة تهديد

 الخدمة المقدمة إلى مراجع مالئم لم يكن مشتركًا في تقديم الخدمة.
  قد تتم معالجة تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد من خالل الحصول على تصريح مسبق

 من السلطة الضريبية. 
 

 الضريبة على معالجة محاسبية معنية أو عرض معينعندما تعتمد فاعلية المشورة 
604 .8 

 متطلبات
يجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات التخطيط الضريبي أو االستشارات الضريبية 
األخرى لعمالء التدقيق في حال اعتماد فاعلية المشورة الضريبية على معالجة محاسبية معينة أو 

 المالية و:عرض معين في البيانات 
كان لدى فريق التدقيق تشكك منطقي حول مالئمة المعالجة المحاسبية ذات العالقة أو  (أ)

 العرض وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به؛ و
سيكون للنتائج أو التبعات المترتبة على المشورة الضريبية تأثيراً مادياً على البيانات المالية  (ب)

 رأيًا بشأنها.التي ستبدي الشركة 
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 الخدمات الضريبية التي تتطلب تقييم
 جميع عمالء التدقيق

604 .9 
 1تطبيق 

 

 قد يؤدي تقديم خدمات التقييم إلى عميل تدقيق إلى خلق تهديدات مراجعة ذاتية أو تأييد.

604 .9 
 2تطبيق 

لنتيجة  يكون قد تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة تقييمًا ألغراض ضريبية فقط، عندما ال 
التقييم أثرًا مباشرًا على البيانات المالية )حيث إن البيانات المالية تتأثر فقط من خالل القيود 
المحاسبية المتعلقة بالضرائب(. عادة ال يؤدي ذلك إلى ظهور تهديدات إذا كان األثر على 

بية أو بل سلطة ضريالبيانات المالية غير مادي أو إذا كان التقييم يخضع لمراجعة خارجية من ق
 سلطة تنظيمية مشابهة.

 
604 .9 

 3تطبيق 
إذا كان التقييم الذي تم ألغراض ضريبية ال يخضع لمراجعة خارجية وكان التأثير ماديًا على 

، تكون العوامل التالية ذات 2تطبيق  3. 604البيانات المالية، عالوة على ما ورد في الفقرة 
يل مراجعة الذاتية أو التأييد التي تنشأ عن تقديم تلك الخدمات لعمعالقة بتقييم مستوى تهديدات ال

 التدقيق:
  مدى دعم القانون الضريبي أو الالئحة أو السوابق القضائية أو الممارسات المطبقة لمنهجية

 التقييم.
 .درجة الحكم الشخصي المتأصلة في التقييم 
  .الموثوقية ومقدار البيانات األساسية 

 
604 .9 

 4تطبيق 
 تشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة التهديدات ما يلي:

  قد تتم معالجة تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد من خالل االستعانة بمهنيين ليسوا من
 بين أعضاء فريق التدقيق ألداء الخدمات.

  مهمة مراجعة عمل التدقيق أو قد تتم معالجة تهديد المراجعة الذاتية من خالل إسناد
 الخدمة المقدمة إلى مراجع مالئم لم يشترك في الخدمة.

  قد تتم معالجة تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد من خالل الحصول على تصريح مسبق
 من السلطات الضريبية. 

 
604 .9 

 5تطبيق 
لتقارير التدقيق في إعداد ا قد تؤدي الشركة أو الشركة ضمن شبكة تقييمًا ضريبيًا لدعم عميل

بشأن التزاماته الضريبية أو ألغراض التخطيط الضريبي عندما يكون لنتائج التقييم أثرًا مباشرًا 
على البيانات المالية. وفي تلك الحاالت، يتم تطبيق المتطلبات والمواد التطبيقية الموضحة في 

 المتعقلة بخدمات التقييم. 603القسم الفرعي 
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 دة في حل النزاعات الضريبيةالمساع
 جميع عمالء التدقيق

604 .10 
 1تطبيق 

قد يؤدي تقديم المساعدة في حل النزاعات الضريبية إلى عميل تدقيق إلى ظهور تهديدات مراجعة 
 ذاتية أو تأييد.

 
604 .10 

 2تطبيق 
قيق بأنها رفضت التدقد تصل النزاعات الضريبية إلى نقطة عندما ُتبِلغ السلطات الضريبية عميل 

الحجج حول موضوع معين ويقوم أي من السلطة الضريبة أو العميل باإلشارة إلى الموضوع 
 للتحديد في إجراءات رسمية، على سبيل المثال، أمام محكمة عامة أو جلسة محاكمة.

 
604 .10 

 3تطبيق 
قة بتقييم مستوى ، تشمل العوامل ذات العال2تطبيق  3. 604عالوة على ما ورد في الفقرة 

تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد الناشئة عن مساعدة عميل التدقيق في حل النزاعات الضريبية 
 ما يلي:
 .الدور الذي تلعبه اإلدارة في حل النزاعات 
 .مدى تأثير نتائج النزاع ماديًا على البيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها 
  المشورة التي تم تقديمها هي موضوع النزاع الضريبي.ما إذا كانت 
  مدى دعم القانون أو الالئحة الضريبية أو السوابق القضائية أو الممارسات المطبقة

 للمسألة.
  .ما إذا كانت اإلجراءات تتم عالنية 

 
604 .10 

 4تطبيق 
 التهديدات ما يلي:وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة 

  قد تتم معالجة تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد من خالل االستعانة بمهنيين ليسوا
 من بين أعضاء فريق التدقيق ألداء الخدمات.

  قد تتم معالجة تهديد المراجعة الذاتية من خالل إسناد مهمة مراجعة عمل التدقيق أو
 رك في تقديم الخدمة.الخدمة المقدمة إلى مراجع مالئم لم يشت

 
 حل المسائل الضريبية التي تتطلب العمل كمدافع

604 .11 
 متطلبات

يجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات ضريبية تتطلب المساعدة في حل النزاعات 
 الضريبية إلى عميل التدقيق في الحاالت التالية:

التدقيق أمام جلسة علنية أو محكمة كانت الخدمة تتطلب التصرف كمدافع عن عميل  (أ)
 في حل مسألة ضريبية؛ و

 كانت المبالغ ذات العالقة مادية بالنسبة للبيانات المالية التي ستبدي الشركة رأياً بشأنها.  (ب)
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604 .11 
 1تطبيق 

متطلبات، الشركة أو الشركة ضمن شبكة من االستمرار في تقديم  11. 604ال تمنع الفقرة 
يتعلق بالمسائل التي يتم النظر فيها أمام جلسة علنية أو محكمة، على سبيل المشورات فيما 

 المثال:
 .استجابة لطلبات خاصة للمعلومات 
 .تقديم حسابات حقيقية أو شهادة عن العمل الذي تم إنجازه 
 .مساعدة العميل في تحليل القضايا الضريبية المتعلقة بالمسألة 

 

604 .11 
 2تطبيق 

يشكل "جلسة علنية أو محكمة" على كيفية النظر في اإلجراءات الضريبية في يعتمد تحديد ما 
 دوائر اختصاص معينة.

 

 خدمات التدقيق الداخلي – 605القسم الفرعي 
 مقدمة

 قد يظهر تهديد مراجعة ذاتية نتيجة لتقديم خدمات التدقيق الداخلي لعمالء التدقيق.  1. 605
 

الخاصة والمواد التطبيقية الواردة في هذا القسم الفرعي، فإن المتطلبات والمواد عالوة على المتطلبات   2. 605
متطلبات، تتعلق بتطبيق إطار  10. 600متطلبات إلى  1. 600التطبيقية الواردة في الفقرات من 

المفاهيم عند تقديم خدمات التدقيق الداخلي لعميل التدقيق. يشمل هذا القسم الفرعي المتطلبات التي 
منع الشركات والشركات ضمن الشبكات من تقديم خدمات تدقيق داخلي معينة لعمالء التدقيق في ت

 حاالت معينة لعدم إمكانية معالجة التهديدات التي تنشأ عنها من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية.
 المتطلبات والمواد التطبيقية

 جميع عمالء التدقيق
605 .3 

 1تطبيق 
الداخلي مساعدة عمالء التدقيق في أداء أنشطة التدقيق الداخلي. قد  تتطلب خدمات التدقيق

 تشمل أنشطة التدقيق الداخلي ما يلي:

  مراجعة أنظمة الرقابة، ومتابعة عملياتها والتوصية بالتحسينات  –متابعة التدقيق الداخلي
 عليها.

 :فحص المعلومات المالية والتشغيلية من خالل 

o في تحديد، وقياس، وتصنيف المعلومات المالية  مراجعة الوسائل المستخدمة
 والتشغيلية واإلبالغ عنها.

o  التساؤل بشكل محدد حول العناصر الفردية بما في ذلك االختبار التفصيلي
 للمعامالت، والحسابات واإلجراءات.
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 .مراجعة اقتصادية، وكفاءة وفعالية األنشطة التشغيلية بما في ذلك األنشطة غير المالية للمنشأة 

 :مراجعة االمتثال لما يلي 

o .القوانين، واللوائح والمتطلبات الخارجية األخرى 

o  ،والتوجيهات والمتطلبات الداخلية األخرى.السياسات اإلدارية 
 

605 .3 
 2تطبيق 

يتنوع نطاق وأهداف أنشطة التدقيق الداخلي بشكل كبير وتعتمد تلك األنشطة على حجم وهيكل المنشأة 
 ومتطلبات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة. 

 
605 .4 

 متطلبات
 الشركة راضية عما يلي:عند تقديم خدمات التدقيق الداخلي لعميل تدقيق، تكون 

 تخصيص العميل لمصدر مالئم يتسم بالكفاءة، ويفضل أن يكون من اإلدارة العليا بحيث: (أ)

 يكون مسؤواًل في جميع األوقات عن أنشطة التدقيق الداخلي؛ و (1)

 يقر بمسؤولية تصميم، وتنفيذ، ومتابعة، الرقابة الداخلية والحفاظ عليها. (2)

المسؤولون عن الحوكمة لدى العميل، وتقييم وتعتمد نطاق ومخاطر وتكرار تراجع إدارة العميل، أو  (أ)
 خدمات التدقيق الداخلي؛

 ُتقييم إدارة العميل كفاية خدمات التدقيق الداخلي والنتائج المتحققة من أدائها. (ب)

 ُتقييم إدارة العميل وتحدد التوصيات الناتجة عن خدمات التدقيق الداخلي وذلك لتنفذ وتدير عملية (ج)
 التنفيذ؛ و

تبلغ إدارة العميل المسؤولين عن الحوكمة بالنتائج الهامة والتوصيات الناتجة عن خدمات التدقيق  (د)
 الداخلي. 

 
605 .4 

 1تطبيق 
متطلبات الشركة أو الشركة ضمن شبكة من تولي مسؤوليات إدارية. حيث يؤدي أداء  7. 600تمنع الفقرة 

جزء هام من أنشطة التدقيق الداخلية للعميل إلى زيادة احتمالية أن يتولى موظفو الشركة أو الشركة ضمن 
 شبكة الذين يقدمون خدمات التدقيق الداخلي مسؤوليات إدارية. 
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605. 4 
 2تطبيق 

 وتشمل األمثلة على خدمات التدقيق الداخلي التي تتطلب مسؤوليات إدارية ما يلي:

 إعداد سياسات التدقيق الداخلي أو التوجيه االستراتيجي لنشاطات التدقيق الداخلي؛ 

 توجيه وتحمل مسؤولية تصرفات موظفي التدقيق الداخلي في المنشأة؛ 

 التدقيق الداخلي التي سيتم تطبيقها؛ تقرير التوصيات الناجمة عن نشاطات 

 رفع تقارير بنتائج نشاطات التدقيق الداخلي إلى المسؤولين عن الحوكمة نيابة عن اإلدارة؛ 

  تأدية اإلجراءات التي تشكل جزءًا من الرقابة الداخلية مثل مراجعة التغيرات على ميزات وصول
 الموظفين إلى البيانات والموافقة عليها؛ و

  ولية تصميم وتنفيذ ومتابعة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها.تحمل مسؤ 

  تقديم خدمات التدقيق باالستعانة بمصادر خارجية تتألف من كامل أو جزء من القسم الهام من وظيفة
التدقيق الداخلي، حيث تكون الشركة مسؤولة عن تحديد نطاق عمل التدقيق الداخلي وقد تتحمل 

 ن المسائل الواردة أعاله.مسؤولية واحد أو أكثر م
 

605 .4 
 3تطبيق 

عندما تستعين الشركة بعمل التدقيق الداخلي في عملية التدقيق، تتطلب معايير التدقيق الدولية اتخاذ إجراءات 
لتقييم كفاية العمل. وعلى نفس المنوال، عندما تقبل شركة أو شركة ضمن شبكة عملية تقديم خدمات التدقيق 

تدقيق، قد يتم استخدام نتائج تلك الخدمات في إجراء التدقيق الخارجي. يؤدي ذلك إلى ظهور الداخلي لعميل 
تهديد مراجعة ذاتية ألنه من المحتمل أن يستخدم فريق التدقيق نتائج خدمة التدقيق الداخلي ألغراض عملية 

 التدقيق دون القيام بما يلي:

 التقييم المالئم لتلك النتائج؛ أو (أ)

توى التشكك المهني الذي كانت ستتم ممارسته في حال تم أداء عمل التدقيق الداخلي ممارسة نفس مس (ب)
 من قبل أشخاص ليسوا من بين أعضاء الشركة. 

 
605 .4 

 4تطبيق 
 وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديد المراجعة الذاتية سالف الذكر ما يلي:

  المالية.مادية المبالغ ذات العالقة بالبيانات 

 .مخاطر الخطأ في التأكيدات المتعلقة بتلك المبالغ في البيانات المالية 

 .درجة اعتماد فريق التدقيق على خدمات التدقيق الداخلي، بما في ذلك مسار التدقيق الخارجي 
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605 .4 
 5تطبيق 

ة المراجعة الذاتية االستعانوتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تكون إجراءات وقائية لمعالجة تهديد 
 بمهنيين ليسوا من بين أعضاء فريق التدقيق ألداء الخدمة.

 

 عامة مصلحة منشآت من التدقيق عمالء
605 .5 

 متطلبات
يجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات التدقيق الداخلي لعمالء التدقيق الذين هم عبارة عن 

 الخدمة مرتبطة بما يلي:منشآت مصلحة عامة، إذا كانت 
 جزء هام من أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية؛ (أ)
أنظمة المحاسبة المالية التي تولد معلومات، مجتمعة أو منفردة، ُتعد مادية بالنسبة للسجالت  (ب)

 المحاسبية والبيانات المالية الخاصة بالعميل والتي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها؛ أو
المبالغ أو اإلفصاحات التي تكون، منفردة أو مجتمعة، مادية بالنسبة للبيانات المالية التي ستبدي  (ج)

 الشركة رأيًا بشأنها.
 

 المعلومات تكنولوجيا أنظمة خدمات - 606 الفرعي القسم
 مقدمة

 تدقيق. عميل إلى المعلومات تكنولوجيا أنظمة خدمات لتقديم نتيجة ذاتية مراجعة تهديد يظهر قد  1 .606
 

 التطبيقية لموادوا المتطلبات فإن الفرعي، القسم هذا في الواردة التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات على عالوة  2 .606
 تقديم عند المفاهيم إطار بتطبيق تتعلق متطلبات 10 .600 إلى متطلبات 1 .600 من الفقرات في الواردة

 الشركات منعت التي المتطلبات الفرعي القسم هذا يشمل التدقيق. عمالء إلى المعلومات تكنولوجيا أنظمة خدمات
 في يقالتدق عمالء إلى المعلومات تكنولوجيا بأنظمة متعلقة معينة خدمات تقديم من شبكات ضمن والشركات

 الوقائية. جراءاتاإل تطبيق خالل من التهديدات معالجة إمكانية لعدم الحاالت بعض
 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 التدقيق عمالء جميع
606 .3 

 1تطبيق 
تشمل الخدمات المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات تصميم أو تنفيذ أنظمة األجهزة أو البرمجيات. وقد 

 تقوم أنظمة تكنولوجيا المعلومات بما يلي:

 تجميع بيانات المصدر؛ (أ)

 المالية؛ أوتشكيل جزء من الرقابة الداخلية على إعداد التقارير  (ب)

توليد معلومات تؤثر على السجالت المحاسبية أو البيانات المالية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة  (ج)
 باإلفصاحات.
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ومع ذلك، قد تدخل أنظمة تكنولوجيا المعلومات في مسائل غير مرتبطة بالسجالت المحاسبية لعميل التدقيق 
 لية أو البيانات المالية.أو الرقابة الداخلية على إعداد التقارير الما

 
603 .3 

 2تطبيق 
متطلبات الشركة أو الشركة ضمن شبكة من تولي مسؤوليات إدارية. عادة ال يؤدي  7. 600تمنع القفرة 

تقديم خدمات أنظمة تكنولوجيا المعلومات التالية إلى عمالء التدقيق إلى ظهور تهديدات طالما أن موظفي 
 إدارية:الشركة ال يتولون مسؤوليات 

تصميم أو تنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات غير المرتبطة بالرقابة الداخلية على إعداد البيانات  (أ)
 المالية.

تصميم أو تنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي ال تولد معلومات تشكل جزءًا هامًا من السجالت  (ب)
 المحاسبية أو البيانات المالية؛

برمجيات إعداد تقارير عن البيانات المالية "جاهزة لالستخدام" لم تطورها تنفيذ برمجيات محاسبية أو  (ج)
 الشركة أو الشركة ضمن شبكة، إذا لم تكن التعديالت المطلوبة لتلبية متطلبات العميل مؤثرة؛ أو

تقييم وإعطاء توصيات فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تم تصميمها، أو تنفيذها، أو  (د)
 من قبل مقدم آخر للخدمة أو من قبل العميل. تشغيلها 

 
606 .4 

 متطلبات
عند تقديم خدمات متعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى عمالء التدقيق، يجب أن تكون الشركة أو الشركة 

 ضمن شبكة راضية عما يلي:

 أن يقر العميل بمسؤوليته عن تأسيس ومتابعة أنظمة الرقابة الداخلية؛ (أ)

العميل مسؤولية اتخاذ جميع القرارات اإلدارية المتعلقة بتصميم وتنفيذ األجهزة والبرمجيات أن يولي  (ب)
 إلى موظف كفء، ويستحسن أن يكون من اإلدارة العليا؛

 أن يتخذ العميل جميع القرارات اإلدارية المتعلقة بعملية تصميم النظام وتنفيذه؛ (ج)

 النظام؛ وأن يقّيم العميل مدى كفاية نتائج تصميم وتنفيذ  (د)

أن العميل مسؤول عن تشغيل النظام )أجهزة وبرمجيات( ومسؤول عن البيانات التي يستخدمها أو  (ه)
 يولدها. 

 
606 .4  

 1تطبيق 
وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديد المراجعة الذاتية الناتج عن تقديم خدمات متعلقة بأنظمة 

 ما يلي:تكنولوجيا المعلومات إلى عميل تدقيق 

 .طبيعة الخدمة 

  طبيعة أنظمة تكنولوجيا المعلومات ودرجة تأثيرها أو تفاعلها مع السجالت المحاسبية أو البيانات
 المالية الخاصة بالعميل.

  .درجة االعتمادية على أنظمة تكنولوجيا معلومات معينة باعتبارها جزء من التدقيق 
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606 .4 

 2تطبيق 
ت التي يمكن أن تكون إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المراجعة الذاتية االستعانة وتشمل األمثلة على اإلجراءا

 بمهنيين ليسوا من بين أعضاء فريق التدقيق لتقديم الخدمة. 
 

 العامة المصلحة منشآت من التدقيق عمالء
606 .5 

 متطلبات
 المعلومات إلى عمالء التدقيق الذينيجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات أنظمة تكنولوجيا 

 هم منشآت مصلحة عامة إذا كانت تلك الخدمات تتعلق بتصميم أو تنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي:
 تشكل جزءًا هامًا من الرقابة الداخلية على البيانات المالية؛ أو (أ)
تولد معلومات مؤثرة على السجالت المحاسبية أو البيانات المالية الخاصة بالعميل والتي ستبدي  (ب)

 الشركة رأيًا بشأنها. 
 

 المقاضاة دعم خدمات – 607 الفرعي القسم
 مقدمة

 ق.تدقي عميل إلى المقاضاة لدعم معينة خدمات لتقديم نتيجة تأييد أو ذاتية مراجعة تهديدات تظهر قد  1 .607
 

 التطبيقية لموادوا المتطلبات فإن الفرعي، القسم هذا في الواردة التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات على عالوة  2 .607
 تقديم عند المفاهيم إطار بتطبيق تتعلق متطلبات 10 .600 إلى متطلبات 1 .600 من الفقرات في الواردة

 التدقيق. عمالء إلى المقاضاة دعم خدمات
 

 التطبيقية المواد
 التدقيق عمالء جميع
607 .3 

 1تطبيق 
 قد تشمل خدمات دعم المقاضاة أنشطة مثل:

 .المساعدة في إدارة الوثائق واسترجاعها 
 .التصرف كشاهد، بما في ذلك شهادة الخبراء 
  حساب التلفيات المقدرة أو المبالغ األخرى التي قد تكون مدينة أو دائنة نتيجة للمقاضاة أو نتيجة

 عات قانونية أخرى. لنزا 
 

607 .3 
 2تطبيق 

وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديدات المراجعة الذاتية أو التأييد الناتجة عن تقديم خدمات 
 دعم المقاضاة إلى عمالء التدقيق ما يلي:

 ختيار الشهود ا البيئة القانونية والتنظيمية التي يتم تقديم الخدمة فيها، على سبيل المثال، ما إذا كان
 الخبراء وتعيينهم يتم من قبل المحكمة.

 .طبيعة الخدمة وخصائصها 
  مدى تأثير نتائج تقديم خدمات دعم المقاضاة ماديًا على البيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا

 بشأنها.
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607 .3 
 3تطبيق 

ر مراجعة الذاتية أو التأييد سالفة الذكمن األمثلة على اإلجراءات التي قد تكون وقائية لمعالجة تهديدات ال
 هي االستعانة بمهنيين ليسوا من فريق التدقيق لتقديم الخدمة.

 
607 .3 

 4تطبيق 
إذا قدمت الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات دعم المقاضاة إلى عميل تدقيق وكانت تلك الخدمة تتطلب 
تقدير التلفيات أو مبالغ أخرى تؤثر على البيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها، يتم تطبيق 

 علقة بخدمات التقييم. والمت 603المتطلبات والمواد التطبيقية المنصوص عليها في القسم الفرعي 
 

 القانونية الخدمات – 608 الفرعي القسم
 مقدمة

 تأييد. أو ذاتية مراجعة تهديدات ظهور إلى التدقيق عمالء إلى القانونية الخدمات تقديم يؤدي قد  1 .608
 

 التطبيقية الموادو  المتطلبات فإن الفرعي، القسم هذا في الواردة التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات على عالوة  2 .608
 متقدي عند المفاهيم إطار بتطبيق تتعلق متطلبات 10 .600 إلى متطلبات 1 .600 من الفقرات في الواردة

 الشركاتو  الشركات تمنع التي المتطلبات الفرعي القسم هذا يشمل التدقيق. عمالء إلى القانونية الخدمات
 الجةمع إمكانية لعدم الحاالت بعض في التدقيق عمالء إلى معينة قانونية خدمات تقديم من شبكات ضمن

 الوقائية. جراءاتاإل تطبيق خالل من التهديدات
 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 التدقيق عمالء جميع
608 .3 

 1تطبيق 
 ُتعّرف الخدمات القانونية باعتبارها أية خدمات ينبغي أن يكون مقدمها:

 الالزم لممارسة القانون؛ أوحاصاًل على التدريب القانوني  (أ)

 معترفًا به في محاكم االختصاص التي سيتم فيها تقديم تلك الخدمات.  (ب)
 

 استشاري  دور في العمل
608 .4 

 1تطبيق 
وفقًا لدائرة االختصاص، قد تشمل خدمات االستشارات القانونية مجموعة واسعة ومتنوعة من مجاالت 

 المؤسسية والتجارية المقدمة إلى عمالء التدقيق، مثل:الخدمات وتشمل كاًل من الخدمات 

 دعم العقود 

 .دعم عمالء التدقيق عند أدائهم للمعامالت 

 .الدمج واالستمالك 

 .دعم ومساعدة أقسام الشؤون القانونية الداخلية لدى عميل التدقيق 

  .العناية القانونية الالزمة وإعادة الهيكلة 
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608 .4 
 2تطبيق 

ذات العالقة بتقييم مستوى تهديدات المراجعة الذاتية والتأييد التي تنتج عن تقديم خدمات وتشمل العوامل 
 االستشارات القانونية لعمالء التدقيق ما يلي:

 .مادية المسألة المحددة بالنسبة للبيانات المالية للعميل 

 .درجة تعقيد المسألة القانونية ودرجة التقدير المهني المطلوبة لتقديم الخدمة 
 

608 .4 
 3تطبيق 

 وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة التهديدات ما يلي:

  قد تتم معالجة تهديد المراجعة الذاتية أو التأييد من خالل االستعانة بمهنيين ليسوا من بين أعضاء
 فريق التدقيق لتقديم الخدمة.

  قد تتم معالجة تهديد المراجعة الذاتية من خالل إسناد مهمة مراجعة أعمال التدقيق أو الخدمة المقدمة
 إلى مراجع مالئم لم يشترك في تقديم الخدمة. 

 
  عام كمستشار العمل
608 .5 

 متطلبات
ؤون الشيجب أال يعمل الشريك أو موظف الشركة أو الشركة ضمن شبكة باعتباره مستشارًا عامًا عن 

 القانونية لعميل التدقيق.
 

608 .5 
 1تطبيق 

عادة ما يكون منصب المستشار العام منصبًا من مناصب اإلدارة العليا بمسؤوليات كبيرة متعلقة بالشؤون 
 القانونية للشركة. 

 
 المدافع دور في العمل
608 .6 

 متطلبات
اة عن عميل التدقيق لحل النزاعات أو المقاضيجب أال تعمل الشركة أو الشركة ضمن شبكة في دور المدافع 

 عندما تكون المبالغ ذات العالقة مادية بالنسبة للبيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها.
 

608 .6 
 1تطبيق 

وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المراجعة الذاتية الناتج 
العمل كمدافع عن عميل التدقيق عندما تكون المبالغ ذات العالقة غير مادية بالنسبة للبيانات المالية عن 

 التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها ما يلي:

 .االستعانة بمهنيين ليسوا من بين أعضاء فريق التدقيق لتقديم الخدمات 

 راجع مالئم لم يشترك في تقديم الخدمة. إسناد مهمة مراجعة أعمال التدقيق أو الخدمات المقدمة إلى م 
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 التوظيف خدمات – 609 الفرعي القسم
 مقدمة

 دقيق.ت عميل إلى توظيف خدمات لتقديم نتيجة مضايقة أو تآلف، أو شخصية، مصلحة تهديدات تظهر قد  1 .609
 

 التطبيقية الموادو  المتطلبات فإن الفرعي، القسم هذا في الواردة التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات على عالوة  2 .609
 متقدي عند المفاهيم إطار بتطبيق تتعلق متطلبات 10 .600 إلى متطلبات 1 .600 من الفقرات في الواردة

 شركاتوال الشركات تمنع التي المتطلبات الفرعي القسم هذا يشمل التدقيق. عمالء إلى التوظيف خدمات
 الجةمع إمكانية لعدم الحاالت بعض في التدقيق عمالء إلى معينة توظيف خدمات تقديم من شبكات ضمن

 الوقائية. جراءاتاإل تطبيق خالل من عنها الناتجة التهديدات
 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 التدقيق عمالء جميع
609 .3 

 1تطبيق 
 قد تشمل خدمات التوظيف أنشطة مثل:

 .وضع الوصف الوظيفي 

 الكوادر المحتملة. وضع عملية لتحديد واختيار 

 .البحث عن أو السعي وراء الكوادر 

 :فرز المرشحين المحتملين للوظيفة من خالل 

o .مراجعة المؤهالت المهنية أو كفاءة المتقدمين للوظيفة وتحديد مدى مالءمتهم للمنصب 

o .التحري عن المعلومات المرجعية التي تقدم بها المرشحين المحتملين لشغل الوظيفة 

o  مقابالت شخصية واختيار الكوادر المناسبة وإسداء المشورة بشأن كفاءة الكوادر.إجراء 

 .تحديد شروط التوظيف وتفاصيل التفاوض، مثل األجور، وساعات العمل والتعويضات األخرى 
 

609 .3 
 2تطبيق 

ي يؤد متطلبات الشركة أو الشركة ضمن شبكة من تولي مسؤوليات إدارية. عادة ال 7. 600تمنع الفقرة 
تقديم الخدمات التالية إلى ظهور تهديدات طالما أن موظفي الشركة أو الشركة ضمن شبكة ال يتولون 

 مسؤوليات إدارية:

 .مراجعة المؤهالت المهنية لعدد من المتقدمين للوظيفة وتقديم المشورة حول مالءمتهم للمنصب 

  بة الكوادر فيما يتعلق بمناصب المحاسإجراء المقابالت الشخصية للكوادر وإسداء المشورة حول كفاءة
 المالية، والمناصب الرقابية واإلدارية. 
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609 .4 
 متطلبات

عندما تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات التوظيف لعميل تدقيق، يجب أن تكون الشركة راضية 
 عما يلي:

ب إلى الكوادر في المناصأن العميل يولي مهمة اتخاذ جميع القرارات اإلدارية فيما يتعلق بتعيين  (أ)
 موظف كفء، ويستحسن أن يكون من اإلدارة العليا.

 أن العميل يتخذ جميع القرارات اإلدارية المتعلقة بعملية التوظيف، وتشمل: (ب)

 .تحديد مدى مالئمة الكوادر المحتملة واختيار المرشح المناسب لشغل المنصب 

  ،وساعات العمل، والتعويضات تحديد شروط التوظيف وتفاصيل التفاوض، مثل األجور
 األخرى.

 
609 .5 

 1تطبيق 
تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديدات المصلحة الشخصية، أو التآلف، أو المضايقة التي تنشأ 

 عن تقديم خدمات التوظيف إلى عميل تدقيق ما يلي:

 .طبيعة المساعدة المطلوبة 

 .دور الموظف الذي سيتم توظيفه 

  في المصالح أو العالقات بين الكوادر والشركة التي تقدم المشورة أو الخدمة.أي تضارب 
 

609 .5 
 2تطبيق 

تشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة تلك التهديدات للمصلحة الشخصية، 
 داء الخدمة.أو التآلف، أو المضايقة االستعانة بمهنيين ليسوا من بين أعضاء فريق التدقيق أل

 
 الممنوعة التوظيف خدمات

609 .6 
 متطلبات

عند تقديم خدمات التوظيف لعميل تدقيق، يجب أال تعمل الشركة أو الشركة ضمن شبكة باعتبارها مفاوض 
 نيابة عن العميل.

 
609 .7 

 متطلبات
بما  الخدمة مرتبطةيجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات توظيف لعميل تدقيق إذا كانت 

 يلي:

 البحث عن الكوادر أو السعي وراء توظيفهم؛ أو (أ)

التحري عن المعلومات المرجعية التي تقدم بها المرشحين المحتملين لشغل الوظيفة، فيما يتعلق  (ب)
 بالمناصب التالية:

 مدير أو مسؤول في المنشأة: أو (1)

على إعداد السجالت  عضو من اإلدارة العليا في منصب يمكنه من ممارسة تأثير كبير (2)
 المحاسبية للعميل أو بياناته المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها.
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 الشركات تمويل خدمات – 610 الفرعي القسم
 مقدمة

 تدقيق. عميل إلى شركات تمويل خدمات لتقديم نتيجة تأييد أو ذاتية مراجعة تهديدات تظهر قد  1 .610
 

 التطبيقية موادوال المتطلبات فإن الفرعي، القسم هذا في الواردة التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات على عالوة  2 .610
 تقديم عند المفاهيم إطار بتطبيق تتعلق متطلبات 10 .600 إلى متطلبات 1 .600 من الفقرات في الواردة

 الشركاتو  الشركات تمنع التي المتطلبات الفرعي القسم هذا يشمل التدقيق. عمالء إلى الشركات تمويل خدمات
 انيةإمك لعدم الحاالت بعض في التدقيق عمالء إلى الشركات لتمويل معينة خدمات تقديم من شبكات ضمن

 الوقائية. جراءاتاإل تطبيق خالل من التهديدات معالجة
 
 التطبيقية والمواد متطلباتال

 التدقيق عمالء جميع
 

610 .3 
 1تطبيق 

 تمويل الشركات التي قد ينتج عنها تهديدات مراجعة ذاتية أو تأييد ما يلي:تشمل األمثلة على خدمات 

 .مساعدة عميل تدقيق في تطوير استراتيجيات الشركة 

 .تحديد أهداف محتملة لعميل التدقيق بحيث يتم استمالكها 

 .إسداء المشورة حول معامالت التصرف 

 .تقديم الدعم في معامالت جمع التمويل 

  متعلقة بالهيكلة.إسداء مشورة 

  إسداء المشورة حول هيكلة معامالت تمويل الشركات أو ترتيبات التمويل التي تؤثر مباشرة على المبالغ
 التي سيتم اإلبالغ عنها في البيانات المالية التي ستبدي الشركة رأيًا بشأنها.

 
610 .3 

 2تطبيق 
مالء لناتجة عن تقديم خدمات تمويل الشركات إلى عتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ا

 التدقيق ما يلي:

  درجة الحكم الشخصي المتعلقة بتحديد المعالجة المالئمة لنتائج أو تبعات المشورة المتعلقة بتمويل
 الشركات في البيانات المالية.

 :مدى 

o  البيانات المالية.تأثير نتائج مشورة تمويل الشركات مباشرة على المبالغ المسجلة في 

o .مادية المبالغ بالنسبة للبيانات المالية 
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  ما إذا كانت فاعلية مشورة تمويل الشركات تعتمد على معالجة محاسبية معينة أو عرض معين في
البيانات المالية وكان هناك تشكك حول مالئمة المعالجة أو العرض المحاسبي ذو العالقة إلطار إعداد 

 عمول به.التقارير المالية الم
 

610 .3  
 3تطبيق 

 تشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تكون إجراءات وقائية لمعالجة تلك التهديدات ما يلي:

  قد تتم معالجة تهديد المراجعة الذاتية أو التأييد من خالل االستعانة بمهنيين ليسوا من بين أعضاء فريق
 التدقيق ألداء الخدمة.

  المراجعة الذاتية من خالل إسناد مهمة مراجعة عمل التدقيق أو الخدمة المقدمة قد تتم معالجة تهديد
 إلى مراجع مالئم لم يشترك في تقديم الخدمة.

 
 تقديمها الممنوع الشركات تمويل خدمات

610 .4 
 متطلبات

 

علق تتيجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة خدمات تمويل الشركات إلى عميل تدقيق إذا كانت 
 بالترويج ألسهم العميل، أو التعامل فيها، أو االكتتاب في أسهم عميل التدقيق.

610 .5 
 متطلبات

يجب أال تقدم الشركة أو الشركة ضمن شبكة مشورة بشأن تمويل الشركات إلى عميل تدقيق إذا كانت فاعلية 
ًا بشأنها المالية التي ستبدي الشركة رأيتلك المشورة تعتمد على معالجة محاسبية أو عرض معين في البيانات 

 و:

كان لدى فريق التدقيق تشكك منطقي حول مالئمة المعالجة المحاسبية أو العرض المعني وفقًا إلطار  (أ)
 إعداد التقارير المالية المعمول به؛ و

لمالية التي ا إذا كان للنتائج أو التبعات المترتبة على مشورة تمويل الشركات تأثيرًا ماديًا على البيانات (ب)
 ستبدي الشركة رأيًا بشأنها. 
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 800 القسم
  تشمل التي الخاص الغرض ذات المالية البيانات بشأن التقارير إعداد
 والمراجعة( التدقيق )عمليات والتوزيع االستخدام على قيودا  

 مقدمة
 120 القسم في الموضح المفاهيم إطار وتطبق مستقلة وتكون  األساسية بالمبادئ تلتزم أن الشركات من يطلب  1 .800

 االستقاللية. تمس التي التهديدات وتعالج وتقييم، لتحدد،
 

 ماليةال البيانات بتدقيق تتعلق معينة حاالت في بها والمسموح أ4 الجزء على معينة تعديالت القسم هذا يوضح  2 .800
 اإلشارة متت القسم، هذا وفي والتوزيع. االستخدام على قيود على التقارير تحتوي  عندما الخاص الغرض ذات
 3 .800 رةالفق في الموضحة الحاالت في واالستخدام التوزيع على قيد على يحتوي  تقرير إصدار عملية إلى

 متحفظة." تدقيق "عملية أنها على متطلبات
 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 عامة نظرة
800 .3 

 متطلبات
لى ععندما تعتزم الشركة أن تصدر تقرير حول تدقيق بيانات مالية ذات غرض خاص تحتوي على قيد 

أ وفقًا للتعديالت المسموح بها بموجب 4االستخدام أو التوزيع، يمكن تعديل المتطلبات الموضحة في القسم 
 هذا القسم ولكن فقط في الحاالت التالية:

إذا تواصلت الشركة مع المستخدمين المعنيين بالتقرير فيما يتعلق بالمتطلبات المعدلة لالستقاللية  (أ)
 تقديم الخدمة؛ ووالتي ينبغي تطبيقها عند 

إذا فهم المستخدمون المعنيون الغرض من التقرير والقيود المفروضة عليه ووافقوا صراحة على  (ب)
 تطبيق التعديالت.

 
800 .3 

 1تطبيق 
قد يفهم المستخدمون المعنيون الغرض والقيود المفروضة على التقرير من خالل االشتراك، سواء بشكل 

طبيعة ونطاق العملية من خالل ممثل لدية صالحية العمل لصالح مباشر أو غير مباشر، في تحديد 
المستخدمين المعنيين. وفي جميع الحاالت، تساعد هذه المشاركة الشركة على التواصل مع المستخدمين 
المعنيين بشأن مسائل االستقاللية، بما في ذلك الظروف ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم. ويسمح ذلك 

 بالحصول على موافقة المستخدمين المعنيين على المتطلبات المعدلة لالستقاللية.أيضًا للشركة 
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800 .4 
 متطلبات

عندما يكون المستخدمون المعنيون هم فئة ال يمكن تحديدها باالسم في وقت وضع شروط العملية، يجب 
 أن تعلم الشركة هؤالء المستخدمين الحقًا بالمتطلبات المعدلة لالستقاللية التي وافق عليها من يمثلهم. 

 
800 .4 

 1تطبيق 
على سبيل المثال، عندما يكون المستخدمين المعنيين هم فئة من المستخدمين مثل المقرضين في ترتيبات 
قرض جماعي، قد تصف الشركة المتطلبات المعدلة لالستقاللية في خطاب التكليف إلى ممثل المقرضين. 

ركة بتعريف ة مطلب الشيمكن أن يتيح الممثل خطاب تكليف الشركة الحقاً ألعضاء مجموعة المقرضين لتلبي
 هؤالء المستخدمين بالمتطلبات المعدلة لالستقاللية التي وافق عليها من يمثلهم. 

 
800 .5 

 متطلبات
أ قاصرة على التعديالت 4عندما تؤدي الشركة عملية تدقيق متحفظة، تكون أية تعديالت على الجزء 

ات. يجب أال تطبق الشركة تلك متطلب 14. 800متطلبات إلى  7. 800الموضحة في الفقرات من 
 التعديالت عندما يكون تدقيق البيانات المالية مطلوبًا بموجب القانون أو الالئحة. 

 
800 .6 

 متطلبات
إذا أصدرت الشركة أيضًا تقرير تدقيق ال يشمل قيدًا على االستخدام والتوزيع لنفس العميل، يجب أن تطبق 

 دقيق.أ على تلك العملية للت4الشركة الجزء 
 

 العامة المصلحة منشآت
800 .7 

 متطلبات
عندما تؤدي الشركة عملية تدقيق متحفظة، ال تحتاج الشركة أن تطبق متطلبات االستقاللية الموضحة في 

 أ والتي تطبق فقط على عمليات تدقيق منشآت المصلحة العامة.4القسم 
 

 العالقة ذات المنشآت
800 .8 

 متطلبات
عملية تدقيق متحفظة، ال تكون هناك حاجة ألن تشمل اإلشارة إلى "عمالء التدقيق"  عندما تؤدي الشركة

أ المنشآت ذات العالقة بالعميل. ومع ذلك، عندما يعلم فريق التدقيق أو يكون لديه سبب يدعوه 4في الجزء 
قاللية الشركة استلالعتقاد بأن العالقة أو الظروف المتعلقة بمنشأة ذات عالقة بالعميل هي ذات صلة بتقييم 

بالنسبة للعميل، يجب على فريق التدقيق أن يدرج تلك المنشأة ذات العالقة بالعميل عند تحديد، وتقييم، 
 ومعالجة التهديدات التي تمس االستقاللية.

 
 شبكات ضمن والشركات الشبكات

800 .9  
 متطلبات

عندما تؤدي الشركة عملية تدقيق متحفظة، ال تكون هناك حاجة لتطبيق المتطلبات الخاصة المتعلقة 
أ. ومع ذلك، عندما تعلم الشركة أو يكون لديها سبب 4بالشركات ضمن شبكات والموضحة في القسم 

كة، يجب بلالعتقاد بأن التهديدات التي تمس االستقاللية قد نتجت عن مصالح وعالقات الشركة ضمن ش
 على الشركة أن تقييم وتعالج تلك التهديدات. 
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 صيةوالشخ األسرية والعالقات الوثيقة، التجارية والعالقات والضمانات، والقروض المالية، الحصص
800 .10 

 متطلبات
 عندما تجري الشركة عملية تدقيق متحفظة:

، 522، و521، و520، و511و، 510تكون هناك حاجة لتطبيق األحكام الموضحة في األقسام  (أ)
فقط على أعضاء فريق التدقيق، وعلى أقاربهم المباشرين، وحسب االقتضاء، على  525، و524و

 أفراد عائالتهم المقربين؛

تحدد الشركة، وتقيم وتعالج أية تهديدات تمس االستقاللية تنتج عن المصالح والعالقات، وفقًا لما  (ب)
، بين عميل التدقيق 525، و524، و522، و521، و520، و511، و510هو موضح في األقسام 

 وأعضاء فريق التدقيق المذكورين أدناه:

الذين يقدمون استشارات ذات عالقة بالقضايا الخاصة المتعلقة بالصناعة والمعامالت  (1)
 أو األحداث؛ و

الذين يعملون على الرقابة على جودة العملية، بما في ذلك الذين يقومون بالمراجعة على  (2)
 ابة على جودة العملية؛ والرق

تقيم الشركة وتعالج أية تهديدات يعتقد فريق التدقيق أنها نشأت عن المصالح والعالقات بين عميل  (ج)
 التدقيق وآخرين داخل الشركة والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على نتائج عملية التدقيق. 

 
800 .10 

 1تطبيق 
الشركة الذين يمكنهم التأثير بشكل مباشر على نتائج عملية ويدخل تحت مسمى األشخاص اآلخرين بداخل 

التدقيق األشخاص الذين يقترحون التعويضات، أو من يقدمون رقابة مباشرة أو أعمال إدارية أو أعمال 
إشراف أخرى، لشريك عملية التدقيق باالرتباط بأداء عملية التدقيق بما في ذلك أعضاء المستويات اإلدارية 

لى من شريك التدقيق ووصواًل إلى الشخص الذي يشغل منصب الشريك اإلداري أو الرئيسي العليا األع
 )المدير التنفيذي أو ما يعادل ذلك(.

 
800 .11 

 متطلبات
عندما تؤدي الشركة عملية تدقيق متحفظة، يجب على الشركة أن تقييم وتعالج أية تهديدات يكون لدى 

لالعتقاد بأنها نتجت عن الحصص المالية التي يحتفظ بها األشخاص أعضاء فريق التدقيق سبب يدعوهم 
 7. 510متطلبات، و 5. 510)ج( و)د(، و4. 510لدى العميل، وفقًا لما هو موضح في الفقرات 

 .9، وتطبيق 5تطبيق  10. 510متطلبات، و
 

800 .12 
 متطلبات

عندما تؤدي الشركة عملية تدقيق متحفظة، يجب أال تحتفظ الشركة بحصة مالية مباشرة ومادية أو حصة 
)أ( 4. 510مالية غير مباشرة ومادية لدى عميل التدقيق، وذلك تطبيقًا لألحكام الموضحة في الفقرات 

 متطلبات، على حصص الشركة.  7. 510متطلبات، و 6. 510متطلبات، و
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 تدقيق عميل لدى التوظيف
800 .13 

 متطلبات
عندما تؤدي الشركة عملية تدقيق متحفظة، تقيم الشركة وتعالج أية تهديدات ناتجة عن أية عالقات توظيف 

 .3تطبيق  5. 524إلى  1تطبيق  3. 524وفقًا لما هو موضح في الفقرات من 
 

 بالتأكيد المتعلقة غير الخدمات تقديم
800 .14 

 متطلبات
نفذت الشركة عملية تدقيق متحفظة وقدمت خدمات غير متعلقة بالتأكيد لعميل تدقيق، يجب على إذا 

، بما في ذلك أقسامها الفرعية، وفقًا 600والقسم  430إلى  410الشركة أن تلتزم بما ورد في األقسام من 
 متطلبات. 9. 800متطلبات إلى  7. 800للفقرات من 
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 والمراجعة التدقيق عمليات بخالف التأكيد عمليات استقاللية – ب4 الجزء
 الصفحة  

 198 ..والمراجعة التدقيق عمليات بخالف التأكيد عمليات استقاللية على المفاهيم إطار تطبيق 900 القسم
 206 .............................................................................األتعاب 905 القسم
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228 
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 والمراجعة التدقيق عمليات بخالف التأكيد عمليات استقاللية – ب4 الجزء
 900 القسم

 مراجعةوال التدقيق عمليات بخالف التأكيد عمليات استقاللية على المفاهيم إطار تطبيق
 مقدمة

 عامة نظرة
 "عمليات هاتبار اعب إليها يشار )والتي والمراجعة التدقيق عمليات بخالف التأكيد عمليات علىالجزء  هذا يطبق  1 .900

 يلي: ما العمليات تلك مثل على األمثلة وتشمل الجزء(. هذا في التأكيد"

 المالية. البيانات من بنود أو حسابات أو محددة، عناصر تدقيق 

 للشركة. الرئيسية األداء مؤشرات أداء على التأكيد 
 

 كاتهم.وشر  العامة الممارسة في المهنيين المحاسبين إلى المهني" "المحاسب مصطلح يشير الجزء، هذا في      2 .900
 
 تأكيداً  لها لتوفر مصممة إجراءاتو  سياسات الشركة تضع أن 1 الجودة على للرقابة الدولي المعيار يتطلب  3 .900

 حتفظون ي االستقاللية لمتطلبات الخاضعين اآلخرين االقتضاء، وحسب وموظفيها، الشركة، أن على معقوالً 
 للتدقيق ليةالدو  المعايير تحدد العالقة. ذات األخالقية المعايير خالل من مطلوباً  ذلك يكون  عندما باالستقاللية

 الشركة في اتالمسؤولي توزيع ويعتمد العملية. مستوى  على التدقيق وفرق  التدقيق شركاء مسؤوليات والتأكيد
 المحددة المسؤولية على ب4 الجزء في الواردة األحكام من كثير تنص ال وتنظيمها. وهيكلها، حجمها، على

 بغرض ركةالش إلى تشير ولكنها باالستقاللية، المتعلقة التصرفات عن الشركة بداخل باألشخاص الخاصة
 ريقف )مثل األشخاص من لمجموعة أو لشخص معين فعل أداء مهام الشركة تولي للمرجعية. اإلشارة تسهيل

 عن مسؤوالً  المهني المحاسب يظل ذلك، على عالوة .1 الجودة على للرقابة الدولي للمعيار وفقاً  التأكيد(
 عالقاته. أو مصالحه، أو المحاسب، أنشطة على تطبق أحكام ألية االمتثال

 
 من: وتتكون  والنزاهة. الموضوعية بمبادئ االستقاللية ربط      4 .900

 لتيا التأثيرات من ألي الخضوع دون  ما نتيجة بإبداء تسمح التي الذهنية الحالة - الفكر استقالل (أ)
 .لمهنيا والتشكيك الموضوعية وممارسة بنزاهة التصرف للفرد يتيح بشكل المهني، الحكم تضعف
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 شكلب ومطلع عاقل آخر طرف يستنتج بحيث جداً  الهامة والظروف الحقائق تجنب - المظهر ستقاللا (ب)
 وأ موضوعية أو نزاهة من اإلضعاف تم بأنه والمحددة، والظروف الحقائق كافة تقييم بعد معقول،

 .التدقيق فريق في ما عضو أو معينة لشركة المهني الشك
 

 االتزمو  قد الشركة أو الشخص أن "مستقلة" الشركات أو األشخاص أن إلى اإلشارة تعني الجزء، هذا وفي
 الجزء. هذا في الواردة باألحكام

 مستقلة. ن تكو  وأن األساسية بالمبادئ تلتزم أن الشركات من السلوك قواعد تتطلب التأكيد، عمليات أداء عند  5 .900
 على للحفاظ مالمفاهي إطار تطبيق كيفية تتناول التي التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات الجزء هذا يوضح

 مثلما االستقاللية على 120 القسم في الموضح المفاهيم إطار يطبق العمليات. تلك أداء اثناء االستقاللية
 .110 القسم في الموضحة األساسية المبادئ على يطبق

 
 الجزء: هذا يصف  6 .900

 تهديدات تخلق قد أو تخلق التي والعالقات والمصالح المهنية، األنشطة ذلك في بما والظروف، الحقائق (أ)
 االستقاللية؛ تمس

 و التهديدات؛ تلك لمعالجة مالئمة تكون  قد التي الوقائية، جراءاتاإل وتشمل المحتملة، جراءاتاإل (ب)

 لتقليص ةوقائي إجراءات لها توجد ال التي أو التهديدات من التخلص فيها يمكن ال التي الحاالت بعض (ج)
 المقبول. المستوى  في ووضعها التهديدات

 

 أخرى  تأكيد لعمليات وصف
 لمعايير وفقاً  عينم موضوع قياس أو تقييم بنتائج المعنيين المستخدمين ثقة لتعزيز التأكيد عمليات تصميم تم  7 .900

 الطرف بخالف) المعنيين المستخدمين ثقة درجة لتعزيز مصممة نتائج الشركة تبدي التأكيد، عملية وفي معينة.
 عملية أهدافو  عناصر التأكيد إطار ويصف المعايير. ألحد وفقاً  ما مسألة قياس أو التقييم نتائج في المسؤول(

 عملية أهدافو  عناصر ولوصف التأكيد. لعمليات الدولية المعايير عليها تنطبق التي العمليات ويحدد التأكيد
 التأكيد. إطار إلى الرجوع يرجى التأكيد،

 
 ويستخدم .الموضوع على المعايير تطبيق عن تنتج التي المعلومات هو الموضوع قياس أو تقييم ناتج يكون   8 .900

 التأكيد إطار ينص المثال، سبيل فعلى الموضوع. قياس أو تقييم ناتج إلى ليشير الموضوع" "معلومات مصطلح
 الرقابة يةفاعل لتقييم ما إطار تطبيق عن ينتج الموضوع( )معلومات الداخلية الرقابة فاعلية إثبات أن على

 عملية لىع )المعايير(، الرقابة مجلس معايير أو تريدواي لهيئة الراعية المنظمات لجنة معايير مثل ،الداخلية
 .العملية )موضوع( الداخلية، الرقابة
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 كلتا فيو  المباشرة. التقارير أساس على أو اإلثبات، على مبنية تأكيد عمليات إما التأكيد عمليات تكون  وقد  9 .900
 دمينوالمستخ المسؤول، والطرف الشركة، منفصلة: أطراف ثالثة وجود التأكيد عمليات تتطلب الحالتين،
 المعنيين.

 
 وتأتي .المسؤول الطرف قبل من الموضوع قياس أو تقييم يتم اإلثبات، على المبنية التأكيد عمليات وفي  10 .900

 المعنيين. للمستخدمين إتاحتها وتتم المسؤول الطرف قبل من إثبات شكل على الموضوع معلومات
 
 الشركة: فإن المباشرة، التقارير أساس على التأكيد عمليات وفي  11 .900

 وأ مباشرة؛ تقيسه وأ الموضوع تقييم (أ)
 مينللمستخد المتاحين غير القياس أو التقييم أجرى  الذي المسؤول الطرف من تمثيل على تحصل (ب)

 التأكيد. تقرير في المعنيين للمستخدمين الموضوع معلومات تقديم ويتم المعنيين.
 

 والتوزيع االستخدام على قيد على تحتوي  التي التقارير
 في الواردة روطالش تلبية وتمت كذلك الوضع كان فإذا التوزيع. أو االستخدام على قيداً  التأكيد تقرير يشمل قد  12 .900

 .990 القسم في ورد لما وفقاً  الجزء هذا في الواردة االستقاللية متطلبات تعديل يتم قد ،990 القسم
 

 والمراجعة التدقيق عمليات
 إذاف .عةوالمراج التدقيق لعمليات االستقالل معايير والمراجعة، التدقيق عمليات استقاللية – أ4 الجزء يوضح  13 .900

 في الواردة اتبالمتطلب العمل يستمر العميل، لنفس المراجعة أو والتدقيق التأكيد عمليات من كالً  الشركة نفذت
 المراجعة. أو التدقيق فريق وأعضاء شبكة ضمن الشركة أو للشركة، بالنسبة أ4 الجزء

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 عامة نظرة

900 .14 
 متطلبات

 

 تؤدي عملية التأكيد مستقلة.يجب أن تكون الشركة التي 

900 .15 
 متطلبات

 

لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس  120يجب أن تطبق الشركة إطار المفاهيم الموضح في القسم 
 االستقاللية فيما يتعلق بعمليات التأكيد.

 شبكات ضمن الشركات
900 .16 

 متطلبات
عندما يكون لدى الشركة سببًا يدعوها لالعتقاد بأن المصالح والعالقات الخاصة بشركة ضمن شبكة تخلق 

 تهديدات تمس استقاللية الشركة، يجب أن تقييم الشركة تلك التهديدات وتعالجها. 
 

900 .16 
 1تطبيق 

 

 1تطبيق  54. 400إلى  1تطبيق  50. 400تمت مناقشة الشركات ضمن شبكات في الفقرات من 
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 العالقة ذات المنشآت
900 .17 

 متطلبات
عندما يعلم فريق التأكيد أو يكون لدى أعضائه سببًا يدعوهم لالعتقاد بأن العالقة أو الظروف المرتبطة 
بالمنشأة ذات العالقة بعميل التأكيد هي ذات صلة بتقييم استقاللية الشركة عن العميل، يدرج فريق التأكيد 

 ذات العالقة عند تحديده، وتقييمه، ومعالجته للمخاطر التي تمس االستقاللية.تلك المنشأة 
 

 التأكيد عمليات أنواع
 اإلثبات على المعتمدة التأكيد عمليات

900 .18 
 متطلبات

 عند أداء عمليات التأكيد المعتمدة على اإلثبات:

)الطرف المسؤول عن معلومات يكون أعضاء فريق التأكيد والشركة مستقلين عن عميل التأكيد  (أ)
الموضوع، والذي قد يكون مسؤول عن الموضوع ككل( وفقًا لما هو موضح في هذا الجزء. وتمنع 

( 1متطلبات االستقاللية الواردة في هذا القسم بعض أنواع العالقات بين أعضاء فريق التأكيد و)
سمح لهم بممارسة تأثير هام ( أشخاص لدى العميل يشغلون مناصب ت2المديرين أو المسؤولين، و)
 على معلومات الموضوع؛

على العالقات باألشخاص لدى العميل الذين  120تطبق الشركة إطار المفاهيم الموضح في القسم  (ب)
 يشغلون مناصب تمكنهم من ممارسة تأثير هام على موضوع العملية؛ و

أ عن عالقات عتقد أنها قد تنشتقييم الشركة وتعالج أية تهديدات يكون لدى الشركة سببًا يدعوها لت (ج)
 الشركة ضمن شبكة أو مصالحها.

 
900 .19 

 متطلبات
عند أداء عمليات التأكيد المعتمدة على إثبات والتي يكون فيها الطرف المسؤول مسؤواًل عن معلومات 

 الموضوع ولكن ليس عن الموضوع:

يل معلومات الموضوع )عميكون أعضاء فريق التدقيق والشركة مستقلين عن الطرف المسؤول عن  (أ)
 التأكيد(؛ و

تقيم الشركة وتعالج أية تهديدات لدى الشركة أسباب تدعوها لالعتقاد أنها ناتجة عن المصالح  (ب)
والعالقات بين عضو فريق التأكيد، والشركة، أو الشركة ضمن شبكة والطرف المسؤول عن 

 الموضوع.
 

900 .19 
 1تطبيق 

على اإلثبات، يكون الطرف المسؤول مسؤواًل عن كل من معلومات  في معظم عمليات التأكيد المعتمدة
الموضوع والموضوع. ومع ذلك، في بعض العمليات، قد ال يكون الطرف المسؤول مسؤواًل عن الموضوع. 
وقد يكون المثال على ذلك عندما تشترك الشركة في أداء عملية تأكيد فيما يتعلق بتقرير أعده مستشار 

االستدامة التي تقوم بها الشركة ليتم توزيعه على المستخدمين المعنيين. وفي هذه بيئي عن ممارسات 
الحالة، يكون المستشار البيئي هو الطرف المسؤول عن معلومات الموضوع ولكن تكون الشركة هي 

 المسؤولة عن الموضوع )ممارسات االستدامة(.
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  المباشرة التقارير أساس على التأكيد عمليات
900 .2 

 متطلبات
 عند أداء عملية تأكيد على أساس التقارير المباشرة:

يجب أن يكون أعضاء فريق التأكيد والشركة مستقلين عن عميل التأكيد )الطرف المسؤول عن  (أ)
 الموضوع(؛ و

تقيم الشركة وتعالج أية تهديدات تمس االستقاللية يكون لدى الشركة سببًا يدعوها لالعتقاد بأنها  (ب)
 وعالقات الشركة ضمن شبكة.نتجت عن مصالح 

 

 المتعددة المسؤولة األطراف
900 .21 

 1تطبيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في بعض عمليات التأكيد، سواء المعتمدة على اإلثبات أو على التقارير المباشرة، قد تكون هناك أطراف 
كل  الجزء علىمتعددة مسؤولة. وعند تحديد إذا كان من الضروري أن يتم تطبيق األحكام الواردة في هذا 

طرف من األطراف المسؤولة في تلك العمليات، قد تأخذ الشركة بعض المسائل بعين االعتبار. وتشمل 
األمثلة على ذلك ما إذا كانت العالقة أو المصلحة بين الشركة، أو عضو فريق التدقيق، والطرف المسؤول 

لتالية ت الموضوع. تأخذ الشركة العوامل استخلق تهديدًا كبيرًا ومؤثرًا يمس االستقاللية في سياق معلوما
 بعين االعتبار عند النظر في هذا التحديد:

 األهمية النسبية لمعلومات الموضوع )أو الموضوع( التي يتحمل مسؤوليتها الطرف المسؤول. (أ)

 درجة المصلحة العامة المرتبطة بالعملية. (ب)

مع طرف مسؤول هو تهديد ضئيل إذا حددت الشركة أن التهديد الناتج عن أية مصلحة أو عالقة  (ج)
أو ليس له تبعات، قد ال يكون من الضروري تطبيق جميع أحكام هذا القسم على هذا الطرف 

 المسؤول.
 

 .بشكِل مقصود فارغة 29 .900 إلى 22 .900 من الفقرات تركت
 خاللها مطلوبة االستقاللية تكون  التي الفترة
900 .30 

 متطلبات
 باالستقاللية، وفقًا لمتطلبات هذا الجزء، أثناء:يتم االحتفاظ 

 فترة العملية؛ و (أ)
 الفترة التي تغطيها معلومات الموضوع.  (ب)
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900 .30 
 1تطبيق 

تبدأ فترة العملية عندما يبدأ فريق التدقيق في تقديم خدمات التأكيد فيما يتعلق بعملية معينة. تنتهي فترة 
التأكيد. وعندما تكون العملية ذات طبيعة متكررة، تنتهي فترة العملية إما العملية عندما يتم إصدار تقرير 

بعد إرسال أحد الطرفين إخطارًا بانتهاء العالقة المهنية أو بإصدار التقرير النهائي للتأكيد أيهما يحدث 
 الحقًا.

 
900 .31 

 متطلبات
شركة معلومات الموضوع التي ستبدي الإذا أصبحت المنشأة عميل تأكيد خالل أو بعد الفترة التي تغطيها 

 استنتاجًا بشأنها، تحدد الشركة ما إذا كانت هناك أية تهديدات تمس االستقاللية قد نتجت عن:

العالقات المالية أو التجارية مع عميل التأكيد خالل أو بعد الفترة التي تغطيها معلومات الموضوع  (أ)
 ولكن قبل قبول عملية التأكيد؛ أو

 السابقة المقدمة لعميل التأكيد.الخدمات  (ب)
 

900 .32 
 متطلبات

تنتج التهديدات التي تمس االستقاللية إذا تم تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل تدقيق خالل، أو 
بعد الفترة التي تغطيها معلومات الموضوع، ولكن قبل أن يبدأ فريق التأكيد في تقديم خدمات التأكيد، 

مس لشركة وتعالج أية تهديدات توستكون الخدمة محظورة خالل فترة العملية. وفي تلك الحاالت، تقييم ا
االستقاللية تكون قد نتجت عن تقديم الخدمة. فإذا لم تكن التهديدات في المستوى المقبول، تقبل الشركة 

 فقط عملية التأكيد إذا تم تقليص التهديدات إلى مستوى مقبول. 
 

900 .32 
 1تطبيق 

 لمعالجة تلك التهديدات ما يلي: تشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تكون إجراءات وقائية
 .االستعانة بمهنيين ليسوا من بين فريق التأكيد لتقديم الخدمة 
 .إسناد مهمة مراجعة أعمال التأكيد واألعمال غير المتعلقة بالتأكيد إلى مراجع مالئم 

 
900 .33 

 متطلبات
ي إكمالها العملية ولم يكن من العملإذا لم تكتمل خدمة غير متعلقة بالتأكيد لم يكون مسموحًا بها خالل فترة 

أو إنهائها قبل البدء في تقديم الخدمات المهنية فيما يتعلق بعملية التأكيد، تقبل الشركة عملية التأكيد فقط 
 في الحاالت التالية:

 كانت الشركة راضية عن أنه: (أ)

 سيتم إكمال خدمة عدم التأكيد خالل فترة قصيرة من الوقت؛ أو (1)

 ترتيبات لنقل الخدمة إلى مقدم آخر للخدمات في خالل فترة زمنية قصيرة؛ سيكون لدى العميل (2)

 تطبق الشركة اإلجراءات الوقائية عند الضرورة خالل فترة الخدمة؛ و (ب)

 تناقش الشركة المسألة مع المسؤولين عن الحوكمة.  (ج)
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 .بشكِل مقصود فارغة 39 .900 إلى 34 .900 من الفقرات تركت
 والمراجعة التأكيد عمليات بخالف التأكيد عمليات الستقاللية العام التوثيق

900 .40 
 متطلبات

توثق الشركة النتائج المتعلقة بااللتزام بهذا الجزء، وكذلك جوهر أية مناقشات ذات عالقة تدعم تلك النتائج. 
 وبشكل خاص:

إلجراءات طبيعة التهديد واعندما يتم تطبيق اإلجراءات الوقائية لمعالجة التهديدات، توثق الشركة  (أ)
 الوقائية الموضوعة أو المطبقة؛ و

عندما يتطلب التهديد تحليل كبير وتستنتج الشركة أن التهديد كان بالفعل في المستوى المقبول،  (ب)
 توثق الشركة طبيعة التهديد والمنطق وراء االستنتاج.

 
900 .40 

 1تطبيق 
ع هذا المهنية التي اتخذتها الشركة في التوصل لالستنتاجات متوافقة ميقدم التوثيق دلياًل على أن التقديرات 

من التوثيق ما إذا كانت الشركة قد نظرت في مسألة معينة  الجزء. ومع ذلك، ال يحدد عدم وجود قدر كاف  
 أو ما إذا كانت الشركة مستقلة. 

 
 .بشكِل مقصود فارغة 49 .900 إلى 41 .900 من الفقرات تركت

 والمراجعة التدقيق عمليات بخالف التأكيد لعمليات االستقاللية أحكام انتهاك
 انتهاكاً  الشركة تحدد عندما

900 .50 
 متطلبات

 إذا خلصت الشركة إلى حدوث انتهاك ألحد المتطلبات الواردة في هذا الجزء، فإن الشركة:

 االنتهاك؛تنهي، أو تعلق أو تتخلص من المصلحة أو العالقة التي أدت إلى حدوث  (أ)

 تقييم أهمية االنتهاك وتأثيره على موضوعية الشركة وقدرتها على إصدار تقرير التأكيد؛ و (ب)

 تحدد إذا كان من الممكن اتخاذ إجراءات تعالج بشكل مرضي تبعات االنتهاك. (ج)
 

وبالتوصل لهذا القرار، تمارس الشركة التقدير المهني وتأخذ بعين االعتبار ما إذا كان طرف آخر معقول 
ومطلع سيخلص على األرجح إلى أنه سيحدث ضرر بموضوعية الشركة، وبالتالي، لن تكون الشركة قادرة 

 على إصدار تقرير تأكيد. 
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900 .51 
 متطلبات

إذا حددت الشركة بأنه ال يمكن اتخاذ أية إجراءات لمعالجة عواقب االنتهاك بصورة مرضية، فإنه يجب 
على الشركة، في أقرب وقت ممكن، إعالم الجهة التي قامت بإشراك الشركة أو المسؤولين عن الحوكمة 

نية أو من المتطلبات القانو حسبما يكون مناسبًا، واتخاذ الخطوات الالزمة إلنهاء عملية التأكيد وفقًا ألي 
 التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بإنهاء عملية التأكيد. 

 
900 .52 

 متطلبات
إذا قررت الشركة أنه من الممكن اتخاذ إجراءات معينة لمعالجة عواقب االنتهاك بصورة مرضية، فإنه يجب 
على الشركة مناقشة االنتهاك واإلجراء الذي اتخذته أو تقترح اتخاذه مع الجهة التي أشركت الشركة أو 

ي تهاك واإلجراء المقترح فالمسؤولين عن الحوكمة، حسبما يكون مناسبًا. ويجب أن تناقش الشركة االن
 الوقت المناسب، بعد األخذ بعين االعتبار ظروف العملية واالنتهاك. 

 
900 .53 

 متطلبات
إذا لم توافق الجهة التي أشركت الشركة أو المسؤولين عن الحوكمة على أن اإلجراء الذي اقترحته الشركة 

بصورة مرضية، فإنه يجب على الشركة اتخاذ متطلبات)ج( يعالج عواقب االنتهاك  50. 900وفقًا للفقرة 
الخطوات الالزمة إلنهاء عملية التأكيد وفقًا ألي من المتطلبات القانونية أو التنظيمية المعمول بها والمتعلقة 

 بإنهاء عملية التأكيد. 
 

 التوثيق
900 .54 

 متطلبات
 يجب أن توثق الشركة ما يلي: ،53. 900إلى  50. 900لاللتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرات من 

 االنتهاك؛ (أ)
 اإلجراءات التي تم اتخاذها؛ (ب)
 القرارات األساسية التي تم اتخاذها؛ و (ج)
 جميع المسائل التي تمت مناقشتها مع الجهة التي أشركت الشركة أو المسؤولين عن الحوكمة. (د)

 
900 .55 

 متطلبات
 يلي:إذا استمرت الشركة في عملية التأكيد، فيجب أن توثق ما 

 النتائج التي تفيد، من حيث التقدير المهني للشركة، بأنه لم يتم اإلضرار بموضوعية الشركة؛ و (أ)
المنطق وراء سبب أن اإلجراءات التي تم اتخاذها تعالج بصورة مرضية تبعات االنتهاك فبذلك  (ب)

 يمكن أن تصدر الشركة تقرير التأكيد.
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 األتعاب
 مقدمة

 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبق مستقلة تكون  وأن األساسية، بالمبادئ تلتزم أن الشركات من يطلب  1 .905
 االستقاللية. تمس التي التهديدات وتعالج وتقييم، لتحدد، 120

 
 خصيةالش المصلحة تهديدات خلق إلى المكافآت من األخرى  األنواع أو التهديدات مستوى  أو طبيعة تؤدي قد  2 .905

 في مفاهيمال إطار بتطبيق العالقة ذات التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات القسم هذا يوضح المضايقة. أو
 الحاالت. تلك

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 النسبي الحجم – األتعاب

905 .3 
 1تطبيق 

عندما يمثل إجمالي األتعاب التي يدفعها عميل التأكيد إلى الشركة التي ستصل إلى نتائج وتوضحها في 
ذا ه عملية التأكيد نسبة كبيرة من إجمالي األتعاب التي تحصل عليها الشركة، قد يؤدي االعتماد على

 العميل أو القلق حيال خسارته إلى خلق تهديدات مصلحة شخصية أو مضايقة.
 

905 .3 
 2تطبيق 

 وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى التهديدات ما يلي:
 .الهيكل التشغيلي للشركة 
 .ما إذا كانت الشركة قديمة أم حديثة 
 ركة. أهمية العميل من الناحية النوعية/ الكمية بالنسبة للش 

 
905 .3 

 3تطبيق 
من األمثلة على اإلجراءات التي قد تكون إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة الشخصية أو 

 المضايقة سالفة الذكر هي زيادة قاعدة العمالء في الشركة لتقليل االعتماد على عميل التأكيد. 
 

905 .3 
 4تطبيق 

المضايقة عندما تمثل األتعاب التي تحصل عليها الشركة تظهر أيضًا تهديدات المصلحة الشخصية أو 
 من عميل التأكيد نسبة كبيرة من اإليراد المتحصل عليه من عمالء شريك واحد.

 
905 .3 

 5تطبيق 
تشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة الشخصية أو 

 المضايقة ما يلي:
 العمالء الخاصة بالشريك لتقليل االعتمادية على عميل التأكيد. زيادة قاعدة 
 .إسناد مهمة مراجعة العمل إلى مراجع مالئم لم يكن من بين أعضاء فريق التأكيد 
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  الدفع متأخرة – األتعاب
905 .4 

 1تطبيق 
قرير التدقيق إصدار تقد ينشأ تهديد المصلحة الشخصية إذا لم يدفع عميل التأكيد األتعاب المستحقة قبل 

للسنة التالية، إن وجد. وبشكل عام، يتوقع أن تطلب الشركة دفع تلك األتعاب قبل إصدار تقرير التأكيد. 
 911ويمكن أيضًا تطبيق المتطلبات والمواد التطبيقية الخاصة بالقروض والضمانات والموضحة في القسم 

 على حاالت عدم دفع األتعاب.
 

905 .4 
 2تطبيق 

مل األمثلة على اإلجراءات التي قد تكون إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة الشخصية سالف وتش
 الذكر ما يلي:

 .الحصول على دفعة جزئية من األتعاب متأخرة الدفع 
  .إسناد مهمة مراجعة األعمال المنجزة إلى مراجع مالئم لم يشترك في عملية التأكيد 

 
905 .5 

 متطلبات
 دفع جزء كبير من األتعاب المستحقة الدفع من عميل التأكيد لفترة طويلة، تقرر الشركة: عندما ال يتم

 ما إذا كانت األتعاب متأخرة الدفع قد تكون مساوية لقرض يمنح للعميل؛ و (أ)
 ما إذا كان من المالئم بالنسبة للشركة أن تعيد تعيين أو تستمر في عملية التأكيد. (ب)

 
 المشروطة األتعاب

905 .6  
 1تطبيق 

األتعاب المشروطة هي األتعاب التي يتم حسابها وفقًا ألساس محدد مسبقًا يتعلق بنتائج معاملة أو نتائج 
الخدمات المقدمة. واألتعاب المشروطة التي يتم فرضها من قبل وسيط هي مثال على األتعاب المشروطة 

شروطة إذا تم تحديدها من قبل محكمة غير المباشرة. وفي هذا القسم، ال ينظر إلى األتعاب باعتبارها م
 أو من قبل جهة عامة أخرى.

 
905 .7 

 متطلبات
 

 يجب أال تفرض الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أتعاب مشروطة نظير عمليات التأكيد.

905 .8 
 متطلبات

يجب أال تفرض الشركة أتعابًا مشروطة بشكل مباشر أو غير مباشر نظير خدمات غير متعلقة بالتأكيد 
يتم تقديمها لعميل تأكيد إذا كانت نتيجة الخدمة غير المتعلقة بالتأكيد، وبالتالي، مبلغ األتعاب، يعتمدان 

 لتأكيد. وضوع المتعلق بعملية اعلى تقدير مستقبلي أو حالي متعلق بمسألة مادية بالنسبة لمعلومات الم
 

905 .9 
 1تطبيق 

متطلبات الشركة من الدخول في ترتيبات معينة لألتعاب  8. 905متطلبات و 7. 905تمنع الفقرات 
المشروطة مع عمالء التأكيد. حتى وإن لم يتم منع ترتيبات األتعاب المشروطة عند تقديم الخدمات غير 

 المتعلقة بالتأكيد إلى عميل تأكيد، قد تظل هناك فرصة لظهور تهديد مصلحة شخصية. 
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905 .9 
 2تطبيق 

 وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى ذلك التهديد ما يلي:
 .مدى المبالغ الممكنة لألتعاب 
 .ما إذا كانت السلطة المعنية ستحدد النتيجة التي تعتمد عليها األتعاب المشروطة 
 .اإلفصاح للمستخدمين المعنيين عن العمل الذي أدته الشركة وأساس المكافأة 
 .طبيعة الخدمة 
  .تأثير الحدث أو المعاملة على معلومات الموضوع 

 
905 .9 

 3تطبيق 
تشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تكون وقائية لمعالجة تهديد المصلحة الشخصية سالف الذكر ما 

 يلي:
  ير المتعلقة غإسناد مهمة مراجعة العمل المتعلق بالتأكيد إلى مراجع مالئم لم يشترك في تقديم الخدمات

 بالتأكيد.
  .الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل على أساس المكافأة 
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 906 القسم
 والضيافة الهدايا
 مقدمة

 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبق مستقلة تكون  وأن األساسية، بالمبادئ تلتزم أن الشركات من يطلب  1 .906
 االستقاللية. تمس التي التهديدات وتعالج وتقييم، لتحدد، 120

 
 مضايقة. أو تآلف، أو شخصية، مصلحة تهديدات ظهور إلى التأكيد عميل من والضيافة الهدايا قبول يؤدي قد  2 .906

 الحاالت. لكت في المفاهيم إطار بتطبيق العالقة ذات التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات القسم هذا يوضح
 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
906 .3 

 متطلبات
يمتها ضئيلة لم تكن قيجب أال تقبل الشركة أو عضو فريق التأكيد الهدايا والضيافة من عمالء التأكيد، ما 

 وغير مؤثرة.
 

906 .3 
 1تطبيق 

عندما تعرض الشركة أو عضو فريق التأكيد أو يقبل أحدهما أحد المغريات من أو إلى عميل تأكيد، تطبق 
وقد يؤدي عدم االلتزام بتلك المتطلبات إلى خلق تهديدات تمس  340المتطلبات الموضحة في القسم 

 االستقاللية. 
 

906 .3 
 2يق تطب

والمرتبطة بعرض أو قبول المغريات للشركة أو لعضو فريق  340ال تسمح المتطلبات الموضحة في القسم 
التأكيد بقبول الهدايا والضيافة عندما تكون بقصد التأثير بشكل سيء على السلوك حتى وإن كانت قيمتها 

 ضئيلة وغير مؤثرة.
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 907 القسم
 بها المهدد أو الفعلية المقاضاة

 مقدمة
 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبق مستقلة تكون  وأن األساسية، بالمبادئ تلتزم أن الشركات من يطلب  1 .907

 االستقاللية. تمس التي التهديدات وتعالج وتقييم، لتحدد، 120
 

 عميلو  التأكيد فريق أعضاء أحد أو الشركة بين الحدوث، وشك على ذلك أن يبدو أو دعوى، رفع يتم حين  2 .907
 التطبيقية وادوالم الخاصة المتطلبات القسم هذا يوضح مضايقة. أو شخصية مصلحة تهديدات تنشأ قد التأكيد،

 الحاالت. تلك في المفاهيم إطار بتطبيق العالقة ذات

 التطبيقية المواد
 عامة نظرة
907 .3 

 1تطبيق 
 وأعضاء فريق التأكيد بالصراحة التامة واإلفصاحال بد أن تتصف العالقة التي تربط بين إدارة العميل 

الكامل فيما يتعلق بكافة جوانب العمليات المتعلقة بالعميل. قد تؤدي المواقف العدائية إلى المقاضاة الفعلية 
أو المهدد بها بين عميل التأكيد والشركة، أو عضو في فريق التأكيد. قد تؤثر تلك المواقف العدائية على 

 دارة لإلفصاح الكامل وتخلق تهديدات مصلحة شخصية ومضايقة.استعداد اإل
 

907 .3 
 2تطبيق 

 وتشمل العوامل الهامة ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:
 .أهمية المقاضاة 
 .ما إذا كانت المقاضاة مرتبطة بعملية تأكيد سابقة 

 
907 .3 

 3تطبيق 
فريق التأكيد، فمن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي  إذا كانت المقاضاة متعلقة بأحد أعضاء

 للتخلص من هذه التهديدات للمصلحة الشخصية والمضايقة هي إبعاد هذا الشخص عن فريق التأكيد.
 

907 .3 
 4تطبيق 

لشخصية اومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تلك التهديدات للمصلحة 
 والمضايقة هي إسناد مهمة مراجعة العمل المنجز إلى مراجع مالئم.
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 910 القسم
 المالية الحصص

 مقدمة
 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبق مستقلة تكون  وأن األساسية، بالمبادئ تلتزم أن الشركات من يطلب  1 .910

 االستقاللية. تمس التي التهديدات وتعالج وتقييم، لتحدد، 120
 

 قسمال هذا يوضح شخصية. مصلحة تهديد خلق إلى التأكيد عميل لدى مالية بحصص االحتفاظ يؤدي قد  2 .910
 .الحاالت تلك في المفاهيم إطار بتطبيق العالقة ذات التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 عامة نظرة
910 .3 

 1تطبيق 
يمكن امتالك الحصص المالية بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط مثل وسائل االستثمار الجماعي 

كانت الحصص المالية تعتبر حصة مالية مباشرة أو العقارات أو صناديق االئتمان. ويعتمد تحديد ما إذا 
أو غير مباشرة على ما إذا كان المالك المستفيد يمتلك السيطرة على وسيلة االستثمار أو القدرة على التأثير 
على قرارات االستثمار. وعند وجود سيطرة على وسيلة االستثمار أو قدرة على التأثير على قرارات االستثمار، 

سلوك الحصص المالية على أنها حصص مالية مباشرة. وعلى العكس من ذلك، وعند عدم تعرف قواعد ال
وجود سيطرة على وسيلة االستثمار أو قدرة على التأثير على قرارات االستثمار، تعرف قواعد السلوك الحصة 

 المالية على أنها حصة مالية غير مباشرة.
 

910 .3  
 2تطبيق 

إلى "مادية" الحصص المالية. وعند تحديد ما إذا كانت الحصة المالية مادية يحتوي هذا القسم على إشارات 
 بالنسبة للشخص، قد يتم األخذ بعين االعتبار صافي القيمة المجمعة للشخص وأقاربه المباشرين.

 
910 .3 

 3تطبيق 
الحصص المالية بوتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديد المصلحة الشخصية الناتج عن االحتفاظ 

 لدى عميل التأكيد ما يلي:
 .الدور الذي يلعبه الشخص المحتفظ بالحصة المالية 
 .ما إذا كانت الحصة المالية مباشرة أم غير مباشرة 
 .مادية الحصة المالية 

 
 المباشرين وأقاربهم التأكيد فريق وأعضاء الشركات، قبل من بها المحتفظ المالية الحصص

910 .4 
 متطلبات

يجب أال يتم االحتفاظ بحصص مالية مباشرة أو بحصص مالية غير مباشرة ومادية لدى عميل التأكيد من 
 قبل:

 الشركة؛ أو (أ)
 عضو فريق التأكيد أو أي من أقاربه المباشرين. (ب)
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 التأكيد عميل على مسيطرة منشأة في المالية الحصص
910 .5 

 متطلبات
التأكيد ويكون لهذا العميل أهمية نسبية بالنسبة للمنشأة،  عندما تمتلك منشأة ما حصة مسيطرة لدى عميل

يجب أال تحتفظ الشركة، أو عضو فريق التأكيد، أو أي من أقاربه المباشرين بحصة مالية مباشرة أو غير 
 مباشرة ومادية في تلك المنشأة.

 
 ائتمانك بها المحتفظ المالية الحصص

910 .6 
 متطلبات

متطلبات أيضًا على الحصص المالية لدى عمالء التأكيد المحتفظ بها كائتمان والتي  4. 910تطبق الفقرة 
 تعمل الشركة أو الشخص كأمناء بموجبها باستثناء الحاالت التالية:

ال ينتفع أي من األشخاص التالي ذكرهم باالئتمان: األمناء، أو عضو فريق التأكيد أو أي من أقاربه  (أ)
 المباشرين، أو الشركة؛

 ة لدى عميل التأكيد المحتفظ بها في صندوق االئتمان غير مادية بالنسبة للصندوق؛الحص (ب)
 ال يمكن لصندوق االئتمان ممارسة تأثير هام على عميل التأكيد؛ و (ج)
ال يمكن ألي من األشخاص التالي ذكرهم التأثير بشكل هام على أية قرارات استثمارية متعلقة  (د)

ألمناء، أو عضو فريق التأكيد أو أي من أقاربه المباشرين، بالحصص المالية لدى عميل التأكيد: ا
 أو الشركة. 

 
 قصد دون  عليها الحصول يتم التي المالية الحصص

910 .7 
 متطلبات

إذا حصلت الشركة، أو عضو فريق التأكيد، أو أي من أقاربه المباشرين، على حصة مالية مباشرة أو حصة 
تأكيد نتيجة لميراث، أو هبة، أو عملية دمج، أو أية ظروف مشابهة، مالية غير مباشرة ومادية لدى عميل 

 وبموجب هذا القسم كان سيتم حظر امتالك تلك الحصة في حاالت أخرى؛ إذن:
إذا كان قد تم الحصول على الحصة من قبل الشركة، يتم التصرف في الحصة المالية في أسرع  (أ)

المالية غير المباشرة بحيث ال تصبح  وقت ممكن، أو يتم التصرف في قدر  كاف  من الحصة
 الحصة المتبقية مادية؛ أو

إذا كان قد تم الحصول على الحصة من قبل عضو في فريق التأكيد، أو من قبل أي من أقاربه  (ب)
المباشرين، يتصرف هذا الشخص في الحصة المالية في أسرع وقت ممكن، أو يتصرف بقدر  كاف  

 من الحصة المالية غير المباشرة بحيث ال تصبح الحصة المتبقية مادية. 
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 أخرى  حاالت – المالية الحصص
 المقربين العائلة أفراد
910 .8 

 1تطبيق 
قد يظهر تهديد مصلحة شخصية إذا علم أحد أعضاء فريق التأكيد أن ألحد أفراد عائلته المقربين حصة 

 مالية مباشرة أو حصة مالية غير مباشرة ومادية لدى عميل تأكيد.
 

910 .8 
 2تطبيق 

 التهديد ما يلي:وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى 

 .طبيعة العالقة بين عضو فريق التأكيد وعضو عائلته القريب 

 .ما إذا كانت الحصة المالية مباشرة أم غير مباشرة 

 .مادية الحصة المالية بالنسبة لعضو العائلة القريب 
 

910 .8 
 3تطبيق 

 الشخصية ما يلي:وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تؤدي للتخلص من هذا التهديد للمصلحة 

  حث عضو العائلة القريب على التخلص، في أسرع وقت ممكن، من جميع الحصص المالية أو
 التصرف في قدر كاف  من الحصة المالية غير المباشرة بحيث ال تصبح مادية.

  .إبعاد العضو عن فريق التأكيد 
 

910 .8 
 4تطبيق 

من األمثلة على اإلجراءات التي قد تكون إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة الشخصية سالف الذكر 
 هي إسناد مهمة مراجعة عمل فريق التأكيد إلى مراجع مالئم. 

 

 آخرين أشخاص
910 .8 

 5تطبيق 
لدى  المحتفظ بهاقد يظهر تهديد مصلحة شخصية إذا علم أحد أعضاء فريق التأكيد أن الحصة المالية 

 عميل التأكيد هي حصة محتفظ بها من قبل أشخاص مثل:

  الشركاء والموظفين الرسميين في الشركة، بعيدًا عن هؤالء المحظور عليهم بشكل محدد االحتفاظ بتلك
 متطلبات، أو أقاربهم المباشرين. 4. 910الحصص المالية وفقًا للفقرة 

 خصية مع أحد أعضاء فريق التأكيد. األشخاص الذين لهم عالقات وثيقة أو ش 
 

910 .8 
 6تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي قد تؤدي إلى التخلص من تهديد المصلحة الشخصية سالف الذكر هي 
 إبعاد عضو فريق التأكيد الذي له عالقات شخصية عن فريق التأكيد.

 
 

  



 قواعد السلوك
 

   214 910القسم 

 

910 .8 
 7تطبيق 

تكون إجراءات وقائية لمعالجة هذا التهديد للمصلحة الشخصية ما  وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد
 يلي:

 .إبعاد عضو فريق التأكيد عن اتخاذ أية قرارات هامة متعلقة بعملية التأكيد 

  .إسناد مهمة مراجعة عمل عضو فريق التأكيد إلى مراجع مالئم 
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 911 القسم
 والضمانات القروض

 مقدمة
 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبق مستقلة تكون  وأن األساسية، بالمبادئ تلتزم أن الشركات من يطلب  1 .911

 االستقاللية. تمس التي التهديدات وتعالج وتقييم، لتحدد، 120
 

 لقسما هذا يوضح شخصية. مصلحة تهديد نشوء إلى تأكيد عميل مع لقرض ضمان أو قرض وجود يؤدي قد  2 .911
 الحاالت. تلك في المفاهيم إطار بتطبيق العالقة ذات التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات

 
 التطبيقية والمواد المتطلبات

 عامة نظرة
911 .3 

 1تطبيق 
يحتوي هذا القسم على إشارة إلى "مادية" القرض أو الضمان. وعند تحديد ما إذا كان هذا القرض أو الضمان 

 ماديين بالنسبة للشخص، قد يتم األخذ بعين االعتبار القيمة الصافية المجمعة للفرد وألقاربه المباشرين. 
 

 تأكيد عميل مع والضمانات القروض
911 .4 

 متطلبات
يجب أال تقوم الشركة، أو عضو فريق التأكيد، أو أي من أقاربه المباشرين بمنح قروض أو ضمانات لعميل 

 التأكيد ما لم يكن القرض أو الضمان غير ماديين بالنسبة:
 للشركة، أو الشخص الذي يمنح القرض أو الضمان، حسب االقتضاء، و (أ)
 .العميل (ب)

 

 مشابهة مؤسسة أو بنك هو الذي التأكيد عميل لدى والضمانات القروض
911 .5 

 متطلبات
يجب أال تقبل الشركة أو عضو فريق التأكيد، أو أي من أقاربه المباشرين قرضًا، أو ضمان لقرض، من 
عميل تأكيد الذي هو عبارة عن بنك أو مؤسسة مشابهة ما لم يتم منح القرض أو الضمان وفقًا إلجراءات 

 اإلقراض، والشروط واألحكام العادية.
 

511 .5 
 1تطبيق 

تشمل األمثلة على القروض الرهونات، والحسابات المكشوفة، وقروض السيارات، وأرصدة البطاقات 
 االئتمانية.

 
911 .5 

 2تطبيق 
حتى إذا حصلت الشركة على قرض من عميل التأكيد الذي هو عبارة عن بنك أو مؤسسة مشابهة وفقًا 
إلجراءات وشروط وأحكام اإلقراض العادية، قد يؤدي القرض إلى نشوء تهديد مصلحة شخصية هام بالنسبة 

 لعميل التأكيد أو الشركة التي تحصل على القرض.
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911 .5 
 3تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المصلحة الشخصية سالف 
و إسناد مهمة مراجعة العمل إلى مراجع مالئم ليس من بين فريق التأكيد، من الشركة ضمن شبكة الذكر ه

 غير المستفيدة من القرض.
 

 المضاربة أو اإليداع حسابات
911 .6 

 متطلبات
يجب أال يكون للشركة أو لعضو فريق التأكيد، أو ألي من أقاربه المباشرين حسابات إيداع أو مضاربة لدى 

التأكيد الذي هو عبارة عن بنك، أو مضارب أو مؤسسة مشابهة، ما لم يكن حساب اإليداع محتفظًا عميل 
 به وفقًا للشروط التجارية المعتادة.

 
 مشابهة مؤسسة أو بنكا   ليس هو الذي تأكيد عميل لدى والضمانات القروض

911 .7 
 متطلبات

أقاربه المباشرين قرضًا من عميل تأكيد، أو  يجب أال تقبل الشركة، أو عضو فريق التأكيد، أو أي من
تحصل على ضمان على سلفة من عميل التأكيد الذي هو ليس بنكًا أو مؤسسة شبيهة، ما لم يكن القرض 

 أو الضمان غير ماديين بالنسبة:

 للشركة، أو الشخص الذي يحصل على القرض أو الضمان، حسب االقتضاء؛ و (أ)

 العميل. (ب)
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 920 القسم
 العمل عالقات

 مقدمة
 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبق مستقلة تكون  وأن األساسية، بالمبادئ تلتزم أن الشركات من يطلب  1 .920

 االستقاللية. تمس التي التهديدات وتعالج وتقييم، لتحدد، 120
 

 ضايقة.م تهديد أو شخصية مصلحة تهديد خلق إلى إدارته أو التأكيد عميل مع وثيقة عمل عالقة وجود يؤدي  2 .920
 الحاالت. لكت في المفاهيم إطار بتطبيق العالقة ذات التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات القسم هذا يوضح

 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 عامة نظرة

920 .3 
 1تطبيق 

تحديد ما إذا  يحتوي هذا القسم على إشارات إلى "مادية" الحصص المالية و"أهمية" عالقات العمل. وعند
كانت الحصة المالية مادية بالنسبة للشخص، قد يتم األخذ بعين االعتبار صافي القيمة المجمعة للفرد وأقاربه 

 المباشرين.
 

920 .3 
 2تطبيق 

 وتشمل األمثلة على عالقات العمل الوثيقة التي تنشأ عن عالقات تجارية أو مصالح مالية مشتركة ما يلي:

  في مشروع مشترك إما مع العميل أو مالك مسيطر أو مدير أو مسؤول أو أي فرد امتالك حصة مالية
 آخر ممن يقومون بأنشطة إدارية عليا لذلك العميل.

  ترتيبات لدمج واحدة أو أكثر من خدمات أو منتجات الشركة مع واحدة أو أكثر من خدمات أو منتجات
 فين.العميل وتسويق الرزمة الجديدة باإلشارة إلى كال الطر 

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

 

 المباشرين األقارب أو التأكيد فريق عضو أو بالشركة، المتعلقة العمل عالقات
920 .4 

 متطلبات
عمل وثيقة بعميل التدقيق أو إدارته ما لم تكن أية  يجب أال يكون للشركة أو لعضو فريق التأكيد عالقة

حصص مالية هي حصص غير مادية وكانت عالقة العمل غير هامة بالنسبة للعميل أو إدارته والشركة، 
 وعضو فريق التأكيد، حيثما أمكن.

 

920 .4 
 1تطبيق 

قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية أو تهديد مضايقة إذا كانت هناك عالقة عمل وثيقة بين عميل التأكيد أو 
 إدارته وبين أحد أقارب عضو فريق التأكيد المباشرين. 

 
 

  



 قواعد السلوك
 

   218 920القسم 

 

 الخدمات أو السلع شراء
920 .5 

 1تطبيق 
دمات من المباشرين للسلع والخال يؤدي بطبيعة الحال شراء الشركة أو عضو فريق التأكيد أو أي من أقاربه 

عميل التأكيد إلى نشوء تهديد يمس االستقاللية إذا كانت المعاملة ضمن السير الطبيعي للعمل ووفقًا للشروط 
 التجارية. ومع ذلك، قد تكون لتلك المعامالت طبيعة وحجم قد يؤديان إلى خلق تهديد مصلحة شخصية.

 
920 .5 

 2تطبيق 
اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى التخلص من هذا التهديد للمصلحة الشخصية ما وتشمل األمثلة على 

 يلي:
 .الحد من المعاملة أو تقليص حجمها 
 .إبعاد الشخص عن فريق التأكيد 

 
  



 قواعد السلوك

 921القسم   219 

 921 القسم
 واألسرية الشخصية العالقات

 مقدمة
 القسم يف الموضح المفاهيم إطار وتطبق مستقلة تكون  وأن األساسية، بالمبادئ تلتزم أن الشركات من يطلب  1 .921

 االستقاللية. تمس التي التهديدات وتعالج وتقييم، لتحدد، 120
 

 لف،تآ أو شخصية، مصلحة تهديدات خلق إلى العميل موظفي مع األسرية أو الشخصية العالقات تؤدي قد  2 .921
 تلك في اهيمالمف إطار قيبتطب العالقة ذات التطبيقية والمواد الخاصة المتطلبات القسم هذا يوضح مضايقة. أو

 الحاالت.
 

 التطبيقية والمواد المتطلبات
 عامة نظرة

921 .3 
 1تطبيق 

قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية، أو تآلف أو مضايقة جراء العالقات األسرية أو الشخصية بين عضو فريق 
 التأكيد ومدير أو مسؤول أو موظفين معينين لدى عميل التأكيد وفقًا لدورهم.

 
921 .3 

 2تطبيق 
 تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:

 فريق التأكيد. مسؤوليات الشخص في 
 .دور عضو العائلة أو األشخاص اآلخرين لدى العميل، ومدى قرب العالقة 

 

 المباشرين التأكيد فريق عضو أقارب
921 .4 

 1تطبيق 
ينشأ تهديد مصلحة شخصية أو تآلف أو مضايقة عندما يكون أحد أقارب عضو فريق التأكيد المباشرين 

 تأثير هام على موضوع العميلة.موظفًا يشغل منصبًا يخوله بممارسة 
 

921 .4 
 2تطبيق 

 وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى ذلك التهديد ما يلي:
 .المنصب الذي يشغله القريب المباشر 
 .الدور الذي يلعبه عضو فريق التأكيد 

 
921 .4 

 3تطبيق 
المصلحة الشخصية، والتآلف أو ومن األمثلة على اإلجراءات التي قد تؤدي إلى التخلص من تهديدات 

 المضايقة هي إبعاد الشخص عن فريق التأكيد.
 

921 .4 
 4تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي يمكن قد تكون إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة الشخصية، أو 
ريق التأكيد يتعامل عضو فالتآلف، أو المضايقة سالفة الذكر هي تنظيم مسؤوليات فريق التأكيد بحيث ال 

 مع المسائل التي تقع ضمن مسؤوليات قريبه المباشر.
 



 قواعد السلوك
 

   220 921القسم 

921 .5 
 متطلبات

 يجب أال يشترك الشخص باعتباره عضو في فريق التأكيد عندما يكون أي من أقاربه المباشرين:

 مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل التأكيد؛ (أ)

 معلومات الموضوع المتعلقة بعملية التأكيد.موظفًا في منصب يخوله بممارسة تأثير هام على  (ب)

 كان يشغل منصبًا خالل أي فترة من الفترات التي تغطيها العملية أو معلومات الموضوع. (ج)
 

 المقربين التدقيق فريق عضو عائلة أفراد
921 .6 

 1تطبيق 
 د المقربين:التأكيينشأ تهديد مصلحة شخصية أو تآلف أو مضايقة عندما يكون أحد أفراد عائلة عضو فريق 

 مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل التأكيد؛ أو (أ)

 موظفًا في منصب يخوله من ممارسة تأثير هام على معلومات الموضوع المتعلقة بعملية التأكيد. (ب)
 

921 .6 
 2تطبيق 

 تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:

  وعضو العائلة القريب.طبيعة العالقة بين عضو فريق التأكيد 

 .المنصب الذي يشغله عضو العائلة القريب 

 .الدور الذي يلعبه عضو فريق التأكيد 
 

921 .6 
 3تطبيق 

المصلحة الشخصية، أو وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى التخلص من تهديدات 
 التآلف أو المضايقة إبعاد العضو عن فريق التأكيد.

 
921 .6 

 4تطبيق 
التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة الشخصية، أو ومن األمثلة على اإلجراءات 

التآلف أو المضايقة سالفة الذكر هي تنظيم مسؤوليات فريق التأكيد بحيث ال يتعامل عضو فريق التأكيد مع 
 المسائل التي تقع ضمن مسؤولية عضو العائلة القريب.

 
 التأكيد فريق لعضو أخرى  وثيقة اتعالق
921 .7 

 متطلبات
يحصل عضو فريق التدقيق على مشورة وفقًا للسياسات واإلجراءات الخاصة بالشركة إذا كان له عالقة 

 وثيقة بأي فرد ليس من بين أقاربه المباشرين أو المقربين، ولكنه:

 مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل التأكيد؛ أو (أ)

 يخوله بممارسة تأثير هام على معلومات الموضوع المتعلقة بعملية التأكيد.موظفًا في منصب  (ب)
 

 

  



 قواعد السلوك

 921القسم   221 

921 .7 
 1تطبيق 

تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديدات المصلحة الشخصية، والتآلف، والمضايقة التي تنشأ عن 
 مثل تلك العالقات ما يلي:

 .طبيعة العالقة بين الشخص وعضو فريق التأكيد 

 .المنصب الذي يشغله الفرد لدى العميل 

 .الدور الذي يلعبه عضو فريق التأكيد 
 

921 .7 
 2تطبيق 

المصلحة الشخصية، أو وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى التخلص من تهديدات 
 التآلف أو المضايقة إبعاد العضو عن فريق التأكيد. 

 

921 .7 
 3تطبيق 

التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة الشخصية، أو ومن األمثلة على اإلجراءات 
التآلف أو المضايقة سالفة الذكر هي تنظيم مسؤوليات فريق التأكيد بحيث ال يتعامل عضو فريق التأكيد مع 

 المسائل التي تقع ضمن مسؤولية الشخص الذي له به عالقة وثيقة.
 

 الشركة في والموظفين الشركاء قاتعال
921 .8 

 1تطبيق 
 قد تظهر تهديدات مصلحة شخصية، او تآلف، أو مضايقة نتيجة للعالقات الشخصية أو األسرية بين:

 الشريك أو الموظف في الشركة والذي ليس من بين أعضاء فريق التأكيد؛ و (أ)

يخوله بممارسة تأثير هام على معلومات مدير أو مسؤول لدى عميل التأكيد أو موظفًا يشغل منصبًا  (ب)
 الموضوع المتعلقة بعملية التأكيد.

 

921 .8 
 2تطبيق 

 تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:

 .طبيعة العالقة بين الشريك أو الموظف في الشركة والمدير أو المسؤول أو الموظف لدى العميل 

  أو الموظف في الشركة وبين فريق التأكيد.درجة التفاعل بين الشريك 

 .المنصب الذي يشغله الشريك أو الموظف في الشركة 

 .الدور الذي يلعبه الشخص لدى العميل 
 

921 .8 
 3تطبيق 

التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة الشخصية، وتشمل األمثلة على اإلجراءات 
 سالفة الذكر ما يلي:أو التآلف أو المضايقة 

 .تنظيم مسؤوليات الشريك أو الموظف للحد من أي تأثير محتمل على عملية التأكيد 

 .إسناد مهمة مراجعة عمل التأكيد ذو العالقة إلى مراجع مالئم 
 
 



 قواعد السلوك
 

 222 922القسم 

 922القسم 
 الخدمة األخيرة لدى عميل تأكيد

 مقدمة
طلب من الشركات أن تلتزم بالمبادئ األساسية، وأن تكون مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح ي    1. 922

 التهديدات التي تمس االستقاللية.يم، وتعالج يلتحدد، وتق 120في القسم 
 

قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية، أو مراجعة ذاتية، أو تآلف إذا كان عضو فريق التأكيد قد عمل   2. 922
مؤخرًا باعتباره مديرًا أو مسؤواًل، أو موظفًا لدى عميل التأكيد. يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة 

 إطار المفاهيم في تلك الحاالت. والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 تقديم الخدمات خالل الفترة التي يغطيها تقرير التأكيد

 
922 .3 

 متطلبات
 يجب أال يضم فريق التأكيد فردًا، خالل الفترة التي يغطيها تقرير التأكيد، كان:

 أوقد عمل باعتباره مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل التأكيد؛  (أ)
موظفًا يشغل منصبًا يخوله بممارسة تأثير هام على معلومات الموضوع المتعلقة بعملية  (ب)

 التأكيد.
 

 الخدمة السابقة للفترة التي يغطيها تقرير التأكيد
922 .4 

 1تطبيق 
قد تنشأ تهديدات مصلحة الشخصية، أو مراجعة ذاتية، أو تآلف إذا كان عضو فريق التأكيد، قبل 

 يغطيها تقرير التأكيد:الفترة التي 
 قد عمل باعتباره مديرًا أو مسئواًل لدى عميل التأكيد؛ أو (أ)
كان موظفًا يشغل منصبًا يخوله بممارسة تأثير هام على معلومات الموضوع المتعلقة  (ب)

 بعملية التأكيد.
 

حالية، لعلى سبيل المثال، قد ينشأ تهديد إذا كان سيتم في الفترة الحالية وكجزء من عملية التأكيد ا
تقييم القرارات التي اتخذها الشخص أو العمل الذي أنجزه في الفترة السابقة، عندما كان يعمل لدى 

 عميل التأكيد. 
 

922 .4 
 2تطبيق 

 تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما يلي:
 .المنصب الذي كان يشغله الشخص لدى العميل 
  ترك الشخص للعمل لدى العميل.طول الفترة التي مضت منذ 
 .الدور الذي يلعبه عضو فريق التأكيد 

 
922 .4 

 3تطبيق 
وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تعتبر إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات المصلحة 
الشخصية، أو المراجعة الذاتية، أو التآلف سالفة الذكر إسناد مهمة مراجعة العمل الذي أنجزه 

 التأكيد إلى مراجع مالئم. عضو فريق
 



 قواعد السلوك

 923القسم   223 

 923القسم 
 العمل مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل تأكيد

 مقدمة
بالمبادئ األساسية، وأن تكون مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح  يطلب من الشركات أن تلتزم  1. 923

 لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120في القسم 
 

قد يؤدي العمل مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل تأكيد إلى خلق تهديد مصلحة شخصية ومراجعة ذاتية.   2. 923
صة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في تلك يوضح هذا القسم المتطلبات الخا

 الحاالت.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 العمل مديرًا أو مسؤوالً 

923 .4 
 متطلبات

يجب أال يعمل الشريك أو الموظف في الشركة باعتباره مديرًا أو مسؤواًل لدى عميل تأكيد من 
 عمالء الشركة.

 
 الشركةشغل منصب سكرتير 

923 .4 
 متطلبات

يجب أال يعمل الشريك أو الموظف في الشركة باعتباره سكرتير الشركة لدى عميل تأكيد من 
 عمالء الشركة، باستثناء الحاالت التالية:

 إذا سمح القانون المحلي، أو القواعد والممارسات المهنية بتلك الممارسة بشكل محدد؛ (أ)
 القرارات؛ وإذا كانت اإلدارة تتخذ جميع  (ب)
إذا كانت المهام واألنشطة التي يتم أداؤها قاصرة على المهام واألنشطة ذات الطبيعة  (ج)

الروتينية واإلدارية، مثل إعداد محاضر االجتماعات واالحتفاظ بتقارير نتائج أعمال 
 الشركة.

 
923 .4 

 1تطبيق 
وع المهام من: فقد تتن لمنصب سكرتير الشركة تداعيات مختلفة في دوائر االختصاص المختلفة.

المهام اإلدارية )مثل إدارة الموظفين ومسك دفاتر وسجالت الشركة( إلى مهام أخرى متنوعة مثل 
التأكيد على التزام الشركة باللوائح أو تقديم المشورة بشأن مسائل حوكمة الشركات. وعادة ما 

مل ذا، ينشأ تهديد إذا عينظر إلى هذا المنصب على أنه يفرض وجود عالقة وثيقة بالشركة. ل
تقديم الخدمات ، 950أحد شركاء أو موظفي الشركة سكرتيرًا لدى عميل التأكيد. )يوضح القسم 

، مزيدًا من المعلومات حول تقديم الخدمات غير المتعلقة غير المتعلقة بالتأكيد إلى عميل تأكيد
 بالتأكيد لعميل تأكيد.(

 
 



 قواعد السلوك
 

   224 924القسم 

 924القسم 
 التوظيف لدى عميل تأكيد

 مقدمة
يطلب من الشركات أن تلتزم بالمبادئ األساسية، وأن تكون مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح   1. 924

 التهديدات التي تمس االستقاللية.لتحدد، وتقييم، وتعالج  120في القسم 
 

قد تنشأ تهديدات مصلحة شخصية، وتآلف أو مضايقة نتيجة لعالقات التوظيف مع عميل التأكيد.   2. 924
يوضح هذا القسم المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في تلك 

 الحاالت.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عامة

924 .3 
 1تطبيق 

قد ينشأ تهديد تآلف أو مضايقة إذا كان أٍي من األفراد المذكورين أدناه قد عمل باعتباره عضوًا 
 في فريق التأكيد أو شريكًا في الشركة:

 .مدير أو مسؤول لدى عميل التأكيد 
 لية مموظف يشغل منصبًا يخوله بممارسة تأثير هام على معلومات الموضوع المتعلقة بع

 التأكيد.
 

 القيود المفروضة على الشركاء السابقين أو أعضاء فريق التأكيد
924 .4 

 متطلبات
إذا انضم شريك سابق إلى عميل من عمالء التأكيد الذين تتعامل معهم الشركة أو إذا انضم عضو 

 سابق في فريق التأكيد للعمل لدى عميل التأكيد باعتباره:
 عميل التأكيد؛ أومديرًا أو مسؤواًل لدى  (أ)
موظفًا يشغل منصبًا يخوله بممارسة تأثير هام على معلومات الموضوع المتعلقة بعملية  (ب)

 التأكيد.
 يجب أال يستمر هذا الشخص في المشاركة في األنشطة التجارية أو المهنية للشركة. (ج)
 

924 .4 
 1تطبيق 

متطلبات إلى عميل التأكيد  4. 924حتى إذا انضم أحد األشخاص الذين ورد ذكرهم في الفقرة 
في منصب من المناصب المذكورة أعاله ولم يستمر في المشاركة في األنشطة المهنية أو التجارية 

 التي تقوم بها الشركة، قد تظل هناك فرصة لظهور تهديدات تآلف أو مضايقة. 
 

924 .4 
 2تطبيق 

قد تظهر أيضًا تهديدات تآلف أو مضايقة إذا انضم شريك سابق لدى الشركة إلى منشأة وشغل 
والحقًا أصبحت تلك المنشأة عميل  1تطبيق  3. 924أحد المناصب التي ورد وصفها في الفقرة 

 تأكيد لدى الشركة.
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924 .4 
 3تطبيق 

 يلي: وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تلك التهديدات ما
 .المنصب الذي شغله العضو لدى العميل 
 .أي عمل مشترك بين العضو وفريق التأكيد 
 .طول الفترة منذ أن كان العضو عضوًا في فريق التأكيد أو شريكًا في الشركة 
  المنصب الذي كان يشغله العضو في فريق التأكيد في الشركة. ومن األمثلة على ذلك ما إذا

االحتفاظ بتواصل منتظم مع إدارة العميل أو المسؤولين عن الحوكمة كان العضو مسؤواًل عن 
 في شركة العميل.

 
924 .4 

 4تطبيق 
وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها وقائية لمعالجة تهديدات التآلف أو المضايقة 

 سالفة الذكر ما يلي:
 ا لم ع أو مدفوعات من الشركة، مالقيام بترتيبات بحيث ال يكون الشخص مستحقًا ألية مناف

 تتم وفقًا لترتيبات ثابتة مسبقة.
 .القيام بترتيبات بحيث تكون أية مبالغ مستحقة للشخص غير مادية بالنسبة للشركة 
 .تعديل خطة عملية التأكيد 
  تعيين أعضاء في فريق التأكيد من ذوي الخبرة الكافية المتناسبة مع خبرة العضو الذي انضم

 للعميل.
  .اسناد مهمة مراجعة عمل العضو السابق في فريق التأكيد إلى مراجع مالئم 

 
 أعضاء فريق التأكيد الذين يدخلون في مفاوضات توظيف مع عميل 

924 .5 
 متطلبات

يجب أن يكون لدى الشركة سياسات وإجراءات تتطلب من أعضاء فريق التأكيد أن يخطروا الشركة 
 في حال دخولهم في مفاوضات توظيف مع عميل تأكيد. 

 
924 .5 

 1تطبيق 
ينشأ تهديد مصلحة شخصية عندما يشارك أحد أعضاء فريق التأكيد في عملية تأكيد أثناء علمه 

 بأنه سينضم، أو أنه قد ينضم للعمل لدى العميل، في وقت في المستقبل. 
 

924 .5 
 2تطبيق 

ومن األمثلة على اإلجراءات التي قد تؤدي إلى التخلص من هذا التهديد للمصلحة الشخصية هو 
 هذا الشخص عن فريق التأكيد. إبعاد

 
924 .5 

 3تطبيق 
وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن اعتبارها إجراءات وقائية لمعالجة هذا التهديد للمصلحة 
الشخصية إسناد مهمة مراجعة أية تقديرات مهنية هامة قام بها هذا العضو في فريق التأكيد أثناء 

 عمله في الفريق إلى مراجع مالئم.
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 940القسم 
 االرتباط طويل األجل بين الموظفين وعميل تأكيد

 مقدمة
موضح إطار المفاهيم اليطلب من الشركات أن تلتزم بالمبادئ األساسية، وأن تكون مستقلة وتطبق   1. 940

 لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120في القسم 
 

قد تظهر تهديدات تآلف ومصلحة شخصية عندما يشترك الشخص في عملية تأكيد ذات طبيعة   2. 940
بتطبيق  ةمتكررة لفترة طويلة من الوقت. يوضح هذا القسم المتطلبات والمواد التطبيقية ذات العالق

 إطار المفاهيم في تلك الحاالت.
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عامة

940 .3 
 1تطبيق 

 قد ينشأ تهديد تآلف نتيجة لالرتباط طويل األجل بين الشخص وبين:
 عميل التأكيد. (أ)
 اإلدارة العليا لدى عميل التأكيد؛ أو (ب)
 الموضوع ومعلومات الموضوع المتعلقة بعملية التأكيد. (ج)

 
940 .3 

 2تطبيق 
قد ينشأ تهديد مصلحة شخصية نتيجة لمخاوف الشخص بشأن خسارة عميل تأكيد قديم أو مصلحة 
متعلقة باالحتفاظ بعالقة شخصية وثيقة مع عضو من اإلدارة العليا أو مع المسؤولين عن الحوكمة. 

 قد يؤثر هذا التهديد على التقدير المهني للشخص بطريقة غير مالئمة. 
 

940. 3 
 3تطبيق 

 تشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى تهديد التآلف أو المصلحة الشخصية ما يلي:
 .طبيعة عملية التأكيد 
  ،الفترة التي قضاها الشخص باعتباره عضوًا في فريق التأكيد، وأقدمية الشخص في الفريق

 موجودة عندما كان الشخصوطبيعة األدوار التي لعبها، بما في ذلك إذا كانت تلك العالقات 
 يعمل في شركة سابقة.

  مدى خضوع عمل هذا الشخص للتوجيه والمراجعة واإلشراف من قبل الموظفين الذين يشغلون
 مناصب أعلى.

  ،مدى قدرة الشخص، وفقًا ألقدميته، على التأثير على نتيجة عملية التأكيد، على سبيل المثال
 وجيه عمل أعضاء فريق العملية اآلخرين.من خالل اتخاذ القرارات األساسية أو ت

 .قرب العالقة الشخصية بين الشخص وعميل التأكيد أو، حسب الوضع، اإلدارة العليا 
 .طبيعة، وتكرار ومدى التفاعل بين الشخص وعميل التأكيد 
 .ما إذا كان قد طرأ تغيير على طبيعة أو تعقيد الموضوع أو معلومات الموضوع 
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  تغيرات أخيرة طرأت على الشخص أو األشخاص الذين يشكلون الطرف ما إذا كانت هناك أية
 المسؤول أو، حسب الوضع، اإلدارة العليا. 

 
940 .3 

 4تطبيق 
قد يؤدي اجتماع عاملين أو أكثر إلى زيادة أو تقليل مستوى التهديدات. على سبيل المثال، يتم الحد 

أكيد لتوطد العالقة بين الشخص وعميل التمن تهديدات التآلف التي تنشأ عبر مرور الوقت نتيجة 
 من خالل إبعاد الشخص الذي يعد هو الطرف المسؤول.

 
940 .3 

 5تطبيق 
وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي قد تؤدي للتخلص من تهديدات التآلف والمصلحة الشخصية 

 كيد.الناشئة عن المشاركة في عملية معينة استبدال هذا الموظف بآخر في فريق التأ
 

940 .3 
 6تطبيق 

وتشمل األمثلة على اإلجراءات التي يمكن أن تكون إجراءات وقائية لمعالجة تهديدات التآلف أو 
 المصلحة الشخصية ما يلي:

  تغيير الدور الذي يلعبه الشخص في فريق التأكيد أو طبيعة أو مدى المهام التي يؤديها
 الشخص.

  مراجع مالئم لم يكن عضوًا في فريق التأكيد.إسناد مهمة مراجعة عمل الشخص إلى 

 .إجراء مراجعات جودة مستقلة ودورية داخلية أو خارجية على العملية 
 

940 .4 
 متطلبات

إذا قررت شركة أنه ال تمكن معالجة مستوى التهديدات الناشئة إال من خالل استبدال الموظف 
  يكون فيها الموظف:وإبعاده عن فريق التأكيد، تحدد الشركة فترة مالئمة ال

 عضوًا في فريق عملية التأكيد؛ (أ)

 وال يجري عمليات رقابة على جودة عمليات التأكيد؛ أو (ب)

 ال يمارس تأثير مباشر على نتائج عملية التأكيد. (ج)
 

 يجب أن تكون تلك الفترة كافية لتسمح بمعالجة تهديدات التآلف والمصلحة الشخصية. 
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   228 950القسم 

 950القسم 
تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد لعمالء التأكيد بخالف عمالء عمليات 

 التدقيق والمراجعة
 مقدمة

األساسية، وأن تكون مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح يطلب من الشركات أن تلتزم بالمبادئ   1. 950
 لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120في القسم 

 
قد تقدم الشركات مجموعة من الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد لعمالء التأكيد، والتي تكون متسقة مع   2. 950

الشركات. قد يؤدي تقديم خدمات معينة غير متعلقة بالتأكيد إلى المهارات والخبرات المتوفرة لدى تلك 
عمالء التأكيد إلى ظهور تهديدات تمس االلتزام بالمبادئ األساسية واالستقاللية. يوضح هذا القسم 

 المتطلبات الخاصة والمواد التطبيقية ذات العالقة بتطبيق إطار المفاهيم في تلك الحاالت.
 

 التطبيقيةالمتطلبات والمواد 
 نظرة عامة

950 .3 
 متطلبات

قبل أن تقبل الشركة عملية تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد لعميل تأكيد، يجب أن تقرر إذا كان 
 تقديم تلك الخدمة سيؤدي إلى ظهور تهديد يمس االستقاللية. 

 
950 .3 

 1تطبيق 
الخدمات  الشركات في تحليل أنواع معينة منتدعم المتطلبات والمواد التطبيقية الواردة في هذا القسم 

غير المتعلقة بالتأكيد والتهديدات ذات العالقة التي قد تظهر عندما تقبل الشركة أو تقدم عمليات 
 غير متعلقة بالتأكيد لعمالء التأكيد.

 

950 .3 
 2تطبيق 

ا مجال تكنولوجيممارسات العمل الجديدة، وتطور األسواق المالية والتغيرات التي طرأت على 
المعلومات هي من بين التطورات التي تجعل من غير الممكن أن يتم التوصل إلى قائمة شاملة 
بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي يمكن تقديمها لعميل التأكيد. ونتيجة لذلك ال تحتوي قواعد 

 ميل التأكيد.ن تقديمها لعالسلوك على قائمة شاملة بجميع الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي يمك
 

 تقييم التهديدات 
950 .4 

 1تطبيق 
 
 

وتشمل العوامل ذات العالقة بتقييم مستوى التهديدات التي تنتج عن تقديم الخدمات غير المتعلقة 
 بالتأكيد لعميل التأكيد ما يلي:

 .طبيعة الخدمة، ونطاقها، والغرض منها 
  باعتبارها جزءًا من عملية التأكيد.درجة االعتماد على نتائج الخدمة 
 .البيئة التنظيمية والتشريعية التي يتم تقديم الخدمة فيها 
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  ما إذا كانت نتائج الخدمة ستؤثر على المسائل التي يعكسها الموضوع أو معلومات الموضوع
 المتعلقة بعملية التأكيد، وإذا كان الوضع كذلك:

o  تأثيرها الهام على موضوع عملية التأكيد.مدى األهمية النسبية لنتائج الخدمة أو 

o .مدى تدخل عميل التأكيد في تحديد المسائل الهامة المتعلقة بالتقدير المهني 

  .مستوى خبرة إدارة العميل وموظفيه فيما يتعلق بنوع الخدمة المقدمة 
 

 المادية فيما يتعلق بمعلومات عميل التأكيد
950 .4 

 2تطبيق 
لتأكيد المعيار الدولي لعمليات اتم تناول مفهوم المادية فيما يتعلق بمعلومات عميل التأكيد في 

 ."تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية عدا عن عملياتعمليات التأكيد  " (،المنقح) 3000
ويتطلب تحديد المادية ممارسة التقدير المهني ويتأثر بالعوامل الكمية والنوعية على حد سواء. 
 ويتأثر أيضًا بالتصورات المتعلقة باحتياجات المستخدمين المالية أو احتياجاتهم لمعلومات أخرى. 

 
 الخدمات المتعددة غير المتعلقة بالتأكيد التي يتم تقديمها لنفس عميل التأكيد

950 .4 
 3تطبيق 

قد تقدم الشركة خدمات متعددة غير متعلقة بالتأكيد لعميل تأكيد. وفي تلك الحاالت تكون هناك 
 عالقة بين التأثير المجمع للتهديدات الناتجة عن تقديم تلك الخدمات وتقييم الشركة للتهديدات.

 
 معالجة التهديدات

950 .5 
 1تطبيق 

على وصف لإلجراءات الوقائية. وفيما يتعلق بتقديم الخدمات  2تطبيق  10. 120تحتوي الفقرة 
غير المتعلقة بالتأكيد لعمالء التأكيد، تكون اإلجراءات الوقائية هي اإلجراءات، المجتمعة أو 

ها في عالمنفردة، التي تتخذها الشركة والتي تحد بفاعلية من التهديدات التي تمس االستقاللية وتض
مستوى مقبول. وفي بعض الحاالت، عندما ينشأ التهديد نتيجة لتقديم خدمة لعميل تأكيد، قد ال 

يتطلب تطبيق إطار المفاهيم الموضح تكون هناك إجراءات الوقائية متاحة. وفي تلك الحاالت، 
 أكيد.تمن الشركة أن ترفض أو تنهي الخدمة غير المتعلقة بالتأكيد أو عملية ال 120في القسم 

 
 منع تولي المسؤوليات اإلدارية

950 .6 
 متطلبات

يجب أال تتولى الشركة مسؤوليات إدارية متعلقة بالموضوع أو معلومات الموضع الخاصة بعملية 
تأكيد تقدمها الشركة. فإذا تولت الشركة مسؤوليات إدارية كجزء من أية خدمة أخرى تقدمها لعميل 

تؤكد على أن تلك المسؤولية اإلدارية غير متعلقة بالموضوع أو التأكيد، يجب على الشركة أن 
 معلومات الموضوع الخاصة بعملية التأكيد التي تقدمها الشركة.
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950 .6 
 1تطبيق 

تتكون المسؤوليات اإلدارية من السيطرة، وقيادة المنشأة وتوجيهها، بما في ذلك اتخاذ القرارات 
الموارد البشرية، والمالية والتكنولوجية، والمادية والموارد غير الملموسة المتعلقة باستمالك، وتوظيف 

 والسيطرة على جميع تلك الموارد.
 

950 .6 
 2تطبيق 

تظهر تهديدات مراجعة ذاتية ومصلحة شخصية نتيجة لتقديم خدمات غير متعلقة بالتأكيد لعميل 
خدمات ك لخدمات. وفيما يتعلق بتقديم التأكيد إذا تولت الشركة مسؤوليات إدارية عند تقديمها لتل

المرتبطة بالموضوع أو معلومات الموضوع والخاصة بعميلة تأكيد تقدمها الشركة، يؤدي تولي 
المهام اإلدارية أيضًا إلى ظهور تهديد التآلف وقد يؤدي إلى ظهور تهديد تأييد ألن الشركة تصبح 

 على عالقة وثيقة وتتبنى رؤى ومصالح اإلدارة. 
 

950 .6 
 3تطبيق 

ويعتمد تحديد ما إذا كان أحد األنشطة هو من بين األنشطة اإلدارية على الظروف ويتطلب 
ممارسة التقدير المهني. وتشمل األمثلة على األنشطة التي تعتبر من بين المسؤوليات اإلدارية ما 

 يلي:

 .وضع السياسات والتوجه االستراتيجي 

 .تعيين الموظفين أو فصلهم 

  الموظفين وتحمل مسؤولية تصرفاتهم فيما يتعلق بعمل الموظفين لدى المنشأة.توجيه 

 .التصريح بالمعامالت 

 .السيطرة على الحسابات البنكية أو االستثمارات أو إدارتها 

  اتخاذ قرارات بشأن التوصيات التي سيتم تنفيذها والتي تصدر عن الشركة أو عن أطراف
 أخرى.

 ن الحوكمة نيابة عن اإلدارة.رفع تقارير إلى المسؤولين ع 

  .تحمل مسؤولية تصميم، وتنفيذ، ومتابعة الرقابة الداخلية والحفاظ عليها 
 

950 .6 
 4تطبيق 

ال يعد تقديم المشورة والتوصيات التي تدعم إدارة عميل التأكيد في الوفاء بمسؤولياتها بمثابة تولي 
 (. 3تطبيق  6. 950متطلبات إلى  6. 950لمسؤوليات إدارية. )المرجع: الفقرات 

 

950 .7 
 متطلبات

أكيد والتي لعميل تلتجنب تولي المسؤوليات اإلدارية عند تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد 
تكون مرتبطة بالموضوع أو معلومات الموضوع لعملية التأكيد، تكون الشركة راضية عن اتخاذ 
إدارة العميل لجميع التقديرات المهنية والقرارات ذات العالقة والتي تعد من بين المسؤوليات المالئمة 

 لإلدارة. ويشمل ذلك التأكيد على أن إدارة العميل:

ذوي المهارة، والمعرفة والخبرة المناسبة ليكون مسؤواًل عن قرارات العميل  تعين شخص من (أ)
في جميع األوقات ولإلشراف على الخدمات. ويفضل أن يكون هذا الشخص من اإلدارة 

 العليا ليتسنى له فهم ما يلي:
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 أهداف الخدمات، وطبيعتها ونتائجها؛ و (1)

 مسؤوليات العميل والشركة المعنيين. (2)

يطلب من هذا الشخص أن تكون لديه الخبرة التي تمكنه من أداء الخدمة أو إعادة ومع ذلك، ال 
 أدائها.

اإلشراف على الخدمات وتقييم مدى كفاية نتائج الخدمات التي تم تقديمها بالنسبة ألغراض  (ب)
 العميل؛ و

 تحمل مسؤولية اإلجراءات، إن وجدت، التي سيتم اتخاذها والمعتمدة على نتائج الخدمات.  (ج)
 

 االعتبارات األخرى المتعلقة بتقديم خدمات معينة غير متعلقة بالتأكيد
950 .8 

 1تطبيق 
قد يظهر تهديد مراجعة ذاتية إذا اشتركت الشركة في إعداد معلومات الموضوع والتي ستكون الحقًا 

التأكيد بمعلومات الموضوع المتعلقة بعملية التأكيد. وتشمل األمثلة على الخدمات غير المتعلقة 
التي قد تخلق تهديدات مراجعة ذاتية عند تقديم الخدمات المتعلقة بمعلومات الموضوع الخاصة 

 بعملية تأكيد ما يلي:

 وضع وإعداد المعلومات المستقبلية ومن ثم تقديم التأكيد على تلك المعلومات. (أ)

 إجراء تقييم يشكل جزءًا من معلومات الموضوع المتعلقة بعملية تأكيد.  (ب)
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 990القسم 
الستخدام والتوزيع )عمليات التأكيد بخالف تتضمن تقييد لالتقارير التي 

 عمليات التدقيق والمراجعة(
 مقدمة

تلتزم بالمبادئ األساسية، وأن تكون مستقلة وتطبق إطار المفاهيم الموضح يطلب من الشركات أن   1. 990
 لتحدد، وتقييم، وتعالج التهديدات التي تمس االستقاللية. 120في القسم 

 
ب وهي التعديالت المسموح بها في بعض الحاالت 4يوضح هذا القسم تعديالت معينة على الجزء   2. 990

تم يحتوي تقريرها على قيد على االستخدام والتوزيع. وفي هذا القسم، ت المتعلقة بعمليات التأكيد التي
اإلشارة إلى عمليات إصدار تقرير تأكيد يحتوي على قيد على االستخدام والتوزيع في الحاالت 

 متطلبات باعتبارها "عمليات تأكيد متحفظة". 3. 990الموضحة في الفقرة 
 

 المتطلبات والمواد التطبيقية
 نظرة عامة

990 .3 
 متطلبات

عندما تعتزم الشركة إصدار تقرير بشأن عملية تأكيد والذي يحتوي على قيد على االستخدام والتوزيع، 
ب مؤهلة للتعديالت المسموح بها بموجب هذا 4تكون متطلبات االستقاللية الموضحة في الجزء 

 القسم، ولكن فقط في الحاالت التالية:

ن المعنيين للتقرير فيما يتعلق بالمتطلبات المعدلة إذا تواصلت الشركة مع المستخدمي (أ)
 لالستقاللية والتي سيتم تطبيقها عند تقديم الخدمة؛ و

إذا تفهم المستخدمون المعنيون للتقرير الغرض منه، ومعلومات الموضوع والقيود المفروضة  (ب)
 على التقرير ووافقوا صراحة على تطبيق التعديالت.

 
990 .3 

 1تطبيق 
قد يفهم المستخدمون المعنيون الغرض والقيود المفروضة على التقرير من خالل االشتراك، سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر، في تحديد طبيعة ونطاق العملية من خالل ممثل لدية صالحية العمل 
 لصالح المستخدمين المعنيين. وفي جميع الحاالت، تساعد هذه المشاركة الشركة على التواصل مع

المستخدمين المعنيين بشأن مسائل االستقاللية، بما في ذلك الظروف ذات العالقة بتطبيق إطار 
المفاهيم. ويسمح ذلك أيضًا للشركة بالحصول على موافقة المستخدمين المعنيين على المتطلبات 

 المعدلة لالستقاللية. 
 

990 .4 
 متطلبات

يمكن تحديدها باالسم في وقت وضع شروط العملية، عندما يكون المستخدمون المعنيون هم فئة ال 
يجب أن تعلم الشركة هؤالء المستخدمين الحقًا بالمتطلبات المعدلة لالستقاللية التي وافق عليها من 

 يمثلهم.
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990 .4 
 1تطبيق 

على سبيل المثال، عندما يكون المستخدمين المعنيين هم فئة من المستخدمين مثل المقرضين في 
قرض جماعي، قد تصف الشركة المتطلبات المعدلة لالستقاللية في خطاب التكليف إلى ترتيبات 

ممثل المقرضين. يمكن أن يتيح الممثل خطاب تكليف الشركة الحقًا ألعضاء مجموعة المقرضين 
لتلبية مطلب الشركة بتعريف هؤالء المستخدمين بالمتطلبات المعدلة لالستقاللية التي وافق عليها من 

 م. يمثله
 

990 .5 
 متطلبات

ب قاصرة على التعديالت 4عندما تؤدي الشركة عملية تدقيق متحفظة، تكون أية تعديالت على الجزء 
 متطلبات. 8. 990متطلبات و 7. 990الموضحة في الفقرتين 

 
990 .6 

 متطلبات
لعميل، تطبق اإذا أصدرت الشركة أيضًا تقرير تأكيد ال يشمل قيدًا على االستخدام والتوزيع لنفس 

 ب على عملية التأكيد المذكورة.4الشركة الجزء 
 

الحصص المالية، والقروض والضمانات، والعالقات التجارية الوثيقة، والعالقات األسرية 
 والشخصية

990 .7 
 متطلبات

 عندما تقوم الشركة بعملية تدقيق متحفظة:
، 921، و920، و911و ،910تكون هناك حاجة لتطبيق األحكام الموضحة في األقسام  (أ)

فقط على أعضاء فريق التأكيد، وعلى أفراد عائلتهم المباشرين، وحسب االقتضاء،  924و
 على أعضاء العائلة المقربين؛

تحدد الشركة، وتقيم وتعالج أية تهديدات تمس االستقاللية تنتج عن المصالح والعالقات، وفقًا  (ب)
، بين عميل 924، و922، و921، و920، و911، و910لما هو موضح في األقسام 

 التأكيد وأعضاء فريق التأكيد المذكورين أدناه:
الذين يقدمون استشارات متعلقة بالقضايا الخاصة المتعلقة بالصناعة والمعامالت  (1)

 أو األحداث؛ و
الذين يعملون على الرقابة على جودة العملية، بما في ذلك الذين يراجعون على  (2)

 الرقابة على جودة العملية؛ و
ت قيم الشركة وتعالج أية تهديدات يعتقد فريق التأكيد أنها نشأت عن المصالح والعالقات بين  (ج)

عميل التأكيد وآخرين داخل الشركة الذين يمكنهم أن يؤثروا بشكل مباشر على نتائج عملية 
 . 924، و922، و921، و920، و911، و910التأكيد، وفقًا لما هو موضح في األقسام 

 
990 .7 

 1 تطبيق
ويدخل تحت مسمى األشخاص اآلخرين بداخل الشركة الذين يمكنهم التأثير بشكل مباشر على نتائج 
عملية التدقيق األشخاص الذين يقترحون التعويضات، أو من يقدمون رقابة مباشرة أو أعمال إدارية 

 أو أعمال إشراف أخرى، لشريك عملية التأكيد باالرتباط بأداء عملية التأكيد. 
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990 .8 
 متطلبات

عندما تؤدي الشركة عملية تأكيد متحفظة، يجب أال تحتفظ الشركة بحصة مالية مباشرة أو حصة 
 التأكيد.مالية غير مباشرة ولكنها مادية لدى عميل 
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 قائمة المصطلحات وتشمل قائمة باالختصارات
لفظ المفرد على (، ي فّسر المعايير االستقالل الدولية)والتي تشمل  السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيينفي قواعد 

 المحددة لها.أنه يشمل الجمع والعكس، وللمصطلحات الواردة أدناه المعاني 
 

في هذه القائمة للمصطلحات، يتم عرض تفسير المصطلحات الم ّعرفة بالخط االعتيادي؛ أما الخط المائل فيستخدم 
لتفسير المصطلحات التي ورد وصفها والتي لها معاٍن محددة في أجزاء معينة من قواعد السلوك، أو لتقديم مزيد 

 تقديم مراجع للمصطلحات الواردة في قواعد السلوك.من التفسير للمصطلحات المعرفة. وتم أيضًا 
 

 المستوى المقبول
Acceptable level 

طرف آخر عاقل ومطلع، باستخدام  ،محاسب مهنييستنج عنده يمكن أن مستوى 
 .بالمبادئ األساسيةالمحاسب يلتزم أن 

 
 اإلعالن

Advertising 
توصيل المعلومات إلى الجمهور فيما يتعلق بخدمات أو مهارات يقدمها  هو

 .المحاسبون المهنيون في ممارسة عامة بغرض استقطاب أعمال مهنية
 

 المراجع المالئم
Appropriate reviewer 

المراجع المالئم هو شخص مهني لديه المعرفة، والمهارات، والخبرة الالزمة عالوة 
تمكنه من مراجعة العمل ذو العالقة الذي تم أداؤه أو الخدمات  على الصالحيات التي

 التي تم تقديمها بأسلوب يتسم بالموضوعية. قد يكون هذا الشخص محاسباً مهنياً.
 

 .4تطبيق  8. 300ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 
 

 عميل التأكيد
Assurance client 

 الطرف المسؤول الذي يكون الشخص )األشخاص(:
 المسؤول عن الموضوع في عملية إعداد تقارير مباشرة؛ أو (أ)

المسؤول عن المعلومات المتعلقة بالموضوع ويمكن أن يكون مسؤواًل عن  (ب)
 الموضوع في عملية قائمة على أساس اإلثبات.

 
 عملية التأكيد

Assurance 
Engagement 

زيز لتع استنتاج مصممها محاسب مهني في الممارسة العامة يهي عملية يبدي ف
درجة ثقة المستخدمين المعنيين باستثناء الطرف المسؤول حول حصيلة تقييم أو 

 قياس موضوع بحث معين وفق معايير محددة.
 

 اإلطار الدولي لعمليات التأكيد)للحصول على إرشادات حول عمليات التأكيد، راجع 
مليات الدولي لعاإلطار الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية. يصف 

عناصر وأهداف عملية التأكيد ويحدد العمليات التي تنطبق عليها معايير  التأكيد
التدقيق الدولية، والمعايير الدولية لعمليات المراجعة، والمعايير الدولية لعمليات 

 التأكيد(.
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 فريق التأكيد
Assurance Team 

 عملية التأكيد؛عملية لكافة أعضاء فريق  (أ)
 يمكنهم التأثير مباشرة على نتائجالذين جميع اآلخرين العاملين في شركة  (ب)

 عملية التأكيد، بما في ذلك:
أولئك الذين يوصون بتعويض اإلدارة أو يمارسون اإلشراف المباشر  (1)

عليها أو يمارسون إشرافًا آخر على شريك عملية التأكيد فيما يتعلق 
 بأداء عملية التأكيد؛

ون المشورة فيما يخص أمورًا أو معامالت أو أحداث أولئك الذين يقدم (2)
 فنية أو صناعية محددة لعملية التأكيد؛ و

أولئك الذين يمارسون رقابة على جودة عملية التأكيد، بما في ذلك . 3 (3)
 .مراجعة رقابة جودة عملية التأكيدأولئك الذين يقومون ب

 
 التدقيق
Audit 

 

 بنفس معنى مصطلح "المراجعة"ب، يطبق مصطلح "التدقيق" 4في الجزء 

 عميل التدقيق
Audit client 

هي منشأة تقوم شركة معينة فيما يتعلق بها بتنفيذ عملية تدقيق. وفي حال كان 
العميل منشأة مدرجة، فإن عميل التدقيق يشمل دائمًا منشآته ذات العالقة. وعندما 

عالقة المنشآت ذات ال يكون العميل منشأة غير مدرجة، فإن عميل التدقيق يشمل تلك
. 400انظر أيضًا الفقرة التي يملك العميل سيطرة مباشرة أو غير مباشرة عليها. )

 (.متطلبات 20
 

 أ، يطبق مصطلح "عميل التدقيق" بنفس معنى مصطلح "عميل المراجعة."4في الجزء 
 

 عملية التدقيق
Audit engagement 

المهني في الممارسة العامة رأيًا حول ما إذا المحاسب بها  يبدي عملية تأكيد معقولة
إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي المادية، )أو أنها تقدم رؤية عادلة  تم كان قد

أو تعرض بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية( وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية 
مل هذا األمر . ويشالتدقيق الدولية مثل العملية التي تجرى وفقًا لمعايير المعمول به،

 التدقيق القانوني، وهو تدقيق يقتضيه التشريع أو األنظمة األخرى.
 

أ، يطبق مصطلح "عملية التدقيق" بنفس معنى مصطلح "عملية 4في الجزء 
 المراجعة".

 
 تقرير التدقيق

Audit report 
 لمراجعة.""تقرير اأ، يطبق مصطلح "تقرير التدقيق" بنفس معنى مصطلح 4في الجزء 
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 فريق التدقيق
Audit team 

 كافة أعضاء فريق عملية التدقيق؛ (أ)
 ويمكنهم التأثير مباشرة على نتائج عملية جميع اآلخرين العاملين في شركة (ب)

 التأكيد، بما في ذلك:
ر مباشيمارسون إشراف الذين أو  أولئك الذين يوصون بتعويض، (1)

آخر على شريك عملية التأكيد فيما أو يمارسون إشرافًا اإلدارة  على،
يتعلق بأداء عملية التأكيد. وألغراض عملية تدقيق البيانات المالية، 
تتضمن هذه الفئة أولئك الذين يشغلون مستويات عليا متعاقبة تتجاوز 
شريك العملية الرئيسي وصواًل إلى الشريك اإلداري )المدير التنفيذي 

 أو ما يعادله(؛
يقدمون المشورة فيما يخص أموراً أو معامالت أو أحداث أولئك الذين  (2)

 فنية أو صناعية محددة لعملية التدقيق؛ و
أولئك الذين يمارسون رقابة على جودة العملية، بما في ذلك أولئك  (3)

 الذين يقومون بمراجعة رقابة جودة العملية؛ و
 

لى نتائج ة عكافة أولئك العاملين في شركة ضمن شبكة ممن يمكنهم التأثير مباشر 
 عملية التدقيق.

 
 أ، يطبق مصطلح "فريق التدقيق" بنفس معنى مصطلح "فريق المراجعة."4في الجزء 

 
 العائلة القريبة

Close family 
 

 أحد الوالدين، أو طفل، أو أخ أو أخت، ال يكون من أفراد العائلة المباشرين.

 إطار المفاهيم
Conceptual 
framework 

 

 . 120ورد وصف هذا المصطلح في القسم 

 مشروطة أتعاب
Contingent fee 

و نتيجة أ يتم حسابها على أساس محدد مسبقًا تتعلق بحصيلة أو نتيجة معاملة أتعاب
التي تحددها إحدى المحاكم أو غيرها من السلطات  تعابعمل منجز. وال تعتبر األ

 مشروطة. أتعابالعامة 
 

 فترة التهدئة
Cooling-off period 

متطلبات ألغراض متعلقة بالفقرات  5. 540ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 
 متطلبات. 19. 540متطلبات إلى  11. 540من 
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 الحصص المالية المباشرة
Direct financial 

interest 

 حصة مالية:
لتي ا)بما في ذلك تلك هما تلفرد أو منشأة وتخضع لسيطر  ةً مباشر المملوكة  (أ)

 تتم إدارتها على أساس تقدير اآلخرين(؛ أو
المملوكة على نحو انتفاعي من خالل أدوات استثمار جماعي أو ممتلكات  (ب)

أو صندوق ائتمان أو وسيلة أخرى تخضع لسيطرة الفرد أو المنشأة، أو القدرة 
 على التأثير على القرارات االستثمارية.

 

 مدير أو مسؤول
Director or officer 

 

، أو من يعمل بصفة مماثلة بغض النظر عن منشأةالمسؤولون عن الحوكمة في 
 ألقابهم التي قد تتنوع من دائرة اختصاص ألخرى. 

 عملية تدقيق متحفظة
Eligible audit 
engagement 

 

 .800ألغراض متعلقة بالقسم  2. 800ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 

 عميلة تأكيد متحفظة
Eligible assurance 

engagement 
 

 .990ألغراض القسم  2. 990ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 

 شريك العملية
Engagement partner 

هو الشريك أو الشخص اآلخر في الشركة المسؤول عن العملية وأدائها، وعن التقرير 
ئمة الصادر بالنيابة عن الشركة، والذي حيثما ي طلب منه تكون لديه السلطات المال

 من هيئة مهنية أو قانونية أو تنظيمية.
 

فترة العملية )عمليات 
 التدقيق والمراجعة(

Engagement period 
(Audit and Review 

Engagements) 

تبدأ فترة العملية عندما يبدأ فريق التدقيق في إجراء التدقيق. وتنتهي فترة العملية عند 
العملية ذات طبيعة متكررة، تنتهي إما بإخطار إصدار تقرير التدقيق. وعندما تكون 

من أحد الطرفين بأن العالقة المهنية قد انتهت أو بإصدار تقرير التدقيق النهائي 
 أيهما يحدث الحقًا.

فترة العملية )عمليات 
التأكيد بخالف عمليات 

 التدقيق والمراجعة(
Engagement period 

(Assurance 
Engagements Other 

than Audit and 
Review 

Engagements) 

تبدأ فترة العملية عندما يبدأ فريق التأكيد في تقديم خدمات التأكيد فيما يتعلق بعملية 
معينة. وتنتهي فترة العملية عند إصدار تقرير التأكيد. وعندما تكون العملية ذات 

و أ طبيعة متكررة، تنتهي إما بإخطار أحد الطرفين بأن العالقة المهنية قد انتهت
 بإصدار تقرير التأكيد النهائي أيهما يحدث الحقًا.

 مراجعة رقابة جودة العملية
Engagement quality 

control review 

عملية مصممة لتقديم تقييم موضوعي، أثناء أو قبل إصدار التقرير، لألحكام الهامة 
 لتقرير.االتي يقدمها فريق العملية والنتائج التي يتوصلون إليها في صياغة 
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 فريق العملية
Engagement team 

جميع الشركاء والموظفين الذين يؤدون العملية، وأي أفراد تشركهم الشركة أو شركة 
ضمن شبكة والذين يؤدون إجراءات التأكيد ضمن العملية. ال يشمل هذا الفريق 

 الخبراء الخارجيين الذين يتم إشراكهم من قبل الشركة أو شركة ضمن شبكة.
 

تثني مصطلح "فريق العملية" أيضًا األفراد ضمن قسم التدقيق الداخلي لدى العميل يس
الذين يقدمون المساعدة المباشرة في عملية التدقيق عندما يلتزم المدقق الخارجي 

" استخدام عمل المدققين ( 2013عام  المنقح) 610بمتطلبات معيار التدقيق الدولي 
 .الداخليين "

 
 المحاسب الحالي

Existing accountant 
هو محاسب مهني في ممارسة عامة والذي يقوم حاليًا بالتدقيق أو أعمال المحاسبة 

 أو الضرائب أو تقديم االستشارة أو أية خدمات مهنية مشابهة لعميل معين.
 

 الخبير الخارجي
External expert 

قتين، ون المؤ فرد )ليس أحد الشركاء أو عضو بالطاقم المهنيين، بما فيهم الموظف
التابعيين لشركة أو شركة ضمن شبكة( أو مؤسسة تمتلك مهارات ومعرفة وخبرة في 
حقل معين عدا المحاسبة أو التدقيق، والتي يستخدم عملها في هذا المجال لمساعدة 

 المحاسب المهني في الحصول على البراهين المالئمة والكافية.
 

 الحصة المالية
Financial interest 

عبارة عن حصة في حقوق ملكية أو ورقة مالية أخرى أو سند دين غير مضمون أو 
قرض أو أداة دين أخرى للمنشأة، بما في ذلك الحقوق وااللتزامات الستمالك مثل 

 .هذه الحصة والمشتقات المرتبطة مباشرة بهذه الحصة
 

 البيانات المالية
Financial statements 

ة التاريخية، بما فيها المالحظات ذات العالقة، التي عرض مخطط للمعلومات المالي
تهدف إلى إيصال موارد والتزامات اقتصادية بالمنشأة في مرحلة زمنية أو تغييرات 
عليها لفترة زمنية وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية. وتشمل المالحظات ذات العالقة 

توضيحية األخرى. ويمكن عادة ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات ال
أن يرتبط المصطلح بمجموعة كاملة من البيانات المالية، غير أنه يمكن أيضا أن 
يشير إلى بيان مالي منفرد مثل الميزانية العمومية أو بيان الدخل أو بيان اإليرادات 

 والمصاريف والمالحظات التوضيحية األخرى.
 

البيانات المالية التي ستبدي 
 بشأنها الشركة رأياً 

Financial statements 
on which the firm 
will express an 

opinion 

في حالة المنشاة المنفردة، هي البيانات المالية لتلك المنشأة. وفي حالة البيانات 
المالية الموحدة، والتي يشار إليها أيضًا ببيانات المجموعة المالية، فهي البيانات 

 المالية الموحدة.
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 الشركة
Firm 

 ممارس منفرد أو شراكة أو شركة من المحاسبين المهنيين؛ (أ)
منشأة تسيطر على هذه األطراف من خالل ملكية أو إدارة أو وسائل أخرى؛  (ب)

 و
منشأة مسيطر عليها من قبل هذه األطراف من خالل ملكية أو إدارة أو غير  (ج)

 ذلك.
 

كيفية استخدام كلمة "شركة" للتعبير عن مسؤولية  3. 900و 4. 400توضح الفقرتان 
 أ على التوالي. 4أ و4المحاسبين المهنيين والشركات فيما يتعلق بااللتزام بالجزء 

 

 المبادئ األساسية
Fundamental 

principles 

من . وورد وصف كل مبدأ 1تطبيق  1. 110ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 
 المبادئ األساسية في الفقرات التالية:

 متطلبات 1. 111 النزاهة
 متطلبات 1. 112 الموضوعية

 متطلبات 1. 113 الكفاءة المهنية والعناية الالزمة
 متطلبات 1. 115 السرية

 السلوك المهني
 

 
 المعلومات المالية التاريخية
Historical financial 

information 

المعلومات المعبر عنها بمصطلحات مالية فيما يتعلق بمنشأة معينة، ومستنتجة 
بشكل أساسي من نظام المحاسبة في المنشأة، حول أحداث اقتصادية حدثت في 

 فترات سابقة أو ظروف أو أوضاع اقتصادية في مرحلة زمنية سابقة. 
 

 العائلة المباشرة
Immediate family 

 

 يماثله( أو شخص معال.أحد الزوجين )أو ما 

 االستقاللية
Independence 

 تشتمل االستقاللية على:
الحالة الذهنية التي تسمح بتقديم رأيًا دون الخضوع ألي من  -استقالل الفكر (أ)

التأثيرات التي تضعف الحكم المهني، بشكل يتيح للفرد التصرف بنزاهة 
 .وممارسة الموضوعية والتشكيك المهني

تجنب الحقائق والظروف الهامة جدًا بحيث يستنتج طرف  -استقالل المظهر (ب)
آخر عاقل ومطلع، بعد تقدير كافة الظروف والحقائق المحددة، بشكل معقول 
بأنه تم اإلضعاف من نزاهة أو موضوعية أو الشك المهني لشركة معينة أو 

 .عضو في فريق التأكيد
 

ارة كون الشخص أو ، تعني إش4. 900و 5. 400وفقاً لما هو موضح في الفقرات 
ب، حسب 4أ، و4الشركة "مستقلين أن الشخص أو الشركة قد التزموا بالجزئين 

 االقتضاء. 
 

 

  



 قواعد السلوك

 قائمة المصطلحات  241 

 

الحصة المالية غير 
 المباشرة

Indirect financial  
Interest 

 

عبارة عن حصة مالية ممتلكة على نحو انتفاعي من خالل أدوات استثمار جماعي 
أو ممتلكات أو صندوق ائتمان أو وسيلة أخرى ال تخضع لسيطرة الفرد أو المنشأة 

 أو قدرتهم على التأثير على القرارات االستثمارية. 

 المغريات
Inducements 

تستخدم كوسيلة للتأثير على سلوك هي األشياء أو المواقف أو اإلجراءات التي 
 شخص آخر، ولكن ليس بالضرورة للتأثير بشكل سيء على سلوك هذا الشخص.

قد تتنوع المغريات بداية من الضيافة البسيطة بين الزمالء في العمل )بالنسبة 
للمحاسبين المهنيين في قطاع األعمال(، أو بين المحاسبين المهنيين والعمالء 

تملين )بالنسبة للمحاسبين المهنيين في الممارسة العامة( وتصل إلى الحاليين أو المح
األفعال التي ينتج عنها عدم االلتزام بالقوانين واللوائح. وقد تأخذ المغريات عدة أشكال 

 منها على سبيل المثال:
 الهدايا 
 .الضيافة 
 .الترفيه 
 .التبرعات السياسية أو الخيرية 
  الوالء.السعي للحصول على الصداقة أو 
 .التوظيف أو الفرض التجارية األخرى 
 .المعاملة التفضيلية، والحقوق، أو المميزات 

 
 شريك التدقيق األساسي
Key audit partner 

شريك العملية والفرد المسؤول عن مراجعة رقابة جودة العملية وشركاء التدقيق 
ية األحكام الرئيس اآلخرين، إن وجدوا، في فريق العملية الذين يأخذون القرارات أو

حول المسائل الهامة فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية التي تبدي الشركة رأياً بشأنها. 
واعتمادًا على الظروف ودور األفراد في التدقيق، يمكن أن يشمل "شركاء التدقيق 

 اآلخرين" مثاًل شركاء التدقيق المسؤولين عن الشركات التابعة أو األقسام الهامة.
 

 منشأة مدرجة
Listed entity 

عبارة عن منشأة ت عَرض أو ت دَرج حصصها أو أسهمها أو ديونها في سوق بورصة 
معترف بها أو يتم تسويقها بموجب أنظمة سوق بورصة معترف بها أو هيئة مماثلة 

 أخرى.
 

 يجوز
May 

ي ف يستخدم هذا المصطلح في قواعد السلوك لإلشارة إلى اإلذن باتخاذ إجراء معين
حاالت معينة، بما في ذلك االستثناءات من المتطلبات. وال يستخدم لإلشارة إلى 

 االحتمالية.
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 قد
Might 

يستخدم المصطلح في قواعد السلوك لإلشارة إلى االحتمالية بالنسبة لمسألة تطرأ، أو 
حدث يقع أو لمسار عمل معين يتم اتخاذه. وال يصف المصطلح أي مستوى من 

االحتمالية أو الترجيح عندما يتم استخدامه باالرتباط بتهديد، حيث يعتمد مستويات 
تقييم مستوى التهديد على الحقائق والظروف المتعلقة بأي أمر معين، أو بأية أحداث 

 أو مسارات عمل.
 

 الشبكة
Network 

 هيكل أكبر:
 يهدف إلى التعاون؛ و (أ)
طرة المشاركة في ملكية أو سييهدف بوضوح إلى مشاركة الربح أو التكلفة أو  (ب)

أو إدارة مشتركة أو سياسات وإجراءات مشتركة لضبط الجودة أو استراتيجية 
 عمل مشتركة أو استخدام اسم تجاري مشترك أو جزء هام من الموارد المهنية.

 

 شركة ضمن الشبكة
Network firm 

 

 شركة أو منشأة تنتمي إلى شبكة.
 

 .1تطبيق  54. 400إلى  1تطبيق  50. 400الفقرات لمزيد من المعلومات، انظر 
 

عدم االمتثال للقوانين 
المحاسبون واللوائح )

المهنيون في قطاع 
 (األعمال

Non-compliance 
with laws and 
regulations 

(Professional 
Accountants in 

Business) 

صد الخطأ أو اإلغفال، بقيشمل عدم االمتثال للقوانين واللوائح )عدم االمتثال( أعمال 
 أو بدون، والتي تخالف القوانين واللوائح السائدة التي يرتكبها أحد األطراف التالية:

 المنظمة صاحبة العمل التي يعمل بها المحاسب المهني؛ (أ)
 المسؤولين عن الحوكمة في المنظمة صاحبة العمل؛ (ب)
 إدارة المنظمة صاحبة العمل؛ أو (ج)
 تحت توجيهات المنظمة صاحبة العمل. أشخاص آخرين يعملون لصالح أو (د)
 

 .1تطبيق  5. 260ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 
 

عدم االمتثال للقوانين 
واللوائح )المحاسبون 

المهنيون في الممارسة 
 العامة(

Non-compliance 
with laws and 
regulations 

(Professional 
Accountants in 
Public Practice) 

االمتثال للقوانين واللوائح )عدم االمتثال( أعمال الخطأ أو اإلغفال، عن يشمل عدم 
قصد أو غير قصد بما يخالف القوانين أو اللوائح السائدة والتي يرتكبها أحد األطراف 

 التالية:
 العميل؛ (أ)
 المسؤولون عن الحوكمة لدى العميل؛ (ب)
 إدارة العميل؛ أو (ج)
 جيهاته.أشخاص آخرون يعملون لصالح العميل أو تحت تو  (د)

 

 1تطبيق  5. 360ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 

 

  



 قواعد السلوك

 قائمة المصطلحات  243 

 

 المكتب
Office 

عبارة عن مجموعة فرعية منفصلة، سواًء كانت منظمة على أساس مستويات جغرافية 
 .أو مستويات الممارسة

 

 المحاسب السابق
Predecessor 
accountant 

هو محاسب مهني في الممارسة العامة والذي كان يعمل مؤخرًا في وظيفة تدقيق أو 
قام بمهام خدمات محاسبية، أو ضريبية، أو استشارية أو مهنية مشابهة لعميل، 

 عندما ال يكون هناك محاسب حالي. 
 

 المحاسب المهني
Professional 
accountant 

 لتابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين.هو الشخص الذي يحمل عضوية إحدى الهيئات ا
، يشير مصطلح "المحاسب المهني" إلى المحاسبين المهنيين في قطاع 1في الجزء 

 العامة وإلى شركاتهم. ةاألعمال وإلى المحاسبين المهنيين في الممارس
 

، يشير مصطلح "المحاسب المهني" إلى المحاسبين المهنيين في قطاع 2في الجزء 
 األعمال.

 

ب يشير مصطلح "المحاسب المهني" إلى المحاسبين 4أ، و4، و3األجزاء في 
 المهنيين في الممارسة العامة وشركاتهم.

 

المحاسب المهني في قطاع 
 األعمال

Professional 
accountant in 

business 
 

هو محاسب مهني يعمل في مجاالت مثل التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو القطاع 
التعليم أو القطاع غير الربحي أو الهيئات التنظيمية أو المهنية، وقد يتم العام أو 

توظيفه باعتباره موظفًا، أو متعاقدًا، أو شريكًا، أو مديرًا )تنفيذيًا أو غير تنفيذي(، أو 
 مالكًا أو متطوعًا. –مديرًا 

المحاسب المهني في 
 الممارسة العامة
Professional 

accountant in public 
practice 

 

هو محاسب مهني، بغض النظر عن تصنيفه الوظيفي، )على سبيل المثال، التدقيق 
 أو الضريبة أو االستشارات( يعمل في شركة تقدم الخدمات المهنية.

وي ستخدم مصطلح "المحاسب المهني في الممارسة العامة" أيضاً لإلشارة إلى شركة 
 ة.مكونة من محاسبين مهنيين في الممارسة العام

 النشاط المهني
Professional activity 

 

هو نشاط يتطلب مهارات محاسبية أو مهارات ذات عالقة يقوم به محاسب مهني، 
 بما في ذلك المحاسبة والتدقيق والضرائب واالستشارات اإلدارية واإلدارة المالية.

 الخدمات المهنية
Professional 

Services 
 

 لصالح العمالء.النشاطات المهنية التي ت نفذ 

 المحاسب المقترح
Proposed 

Accountant 

هو محاسب مهني في الممارسة العامة ينظر في قبول فرصة تدقيق أو عملية لتقديم 
خدمات محاسبية، أو ضريبية، أو استشارية أو مهنية مشابهة لعميل محتمل )أو في 

 بعض الحاالت، لعميل حالي(.
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 منشأة مصلحة عامة
Public Interest Entity 

 منشأة مدرجة، أو (أ)
 منشأة: (ب)

 يعرفها النظام أو التشريع على أنها منشأة مصلحة عامة، أو (1)
يقتضي النظام أو التشريع إجراء التدقيق لها بما يتمشى مع متطلبات  (2)

االستقاللية نفسها التي تنطبق على تدقيق المنشآت المدرجة. ويمكن أن 
 التدقيق بإصدار الالئحة.يقوم مشرع معني، بما في ذلك مشرعي 

 
يمكن أيضاً أن تدخل منشآت أخرى ضمن مسمى منشآت المصلحة العامة، وفقاً لما 

 .8. 400هو موضح في الفقرة 
 

 طرف آخر مطلع ومعقول
Reasonable and 

informed third party 
اختبار الطرف اآلخر 

 المطلع والمعقول
Reasonable and 

informed third party 
test 

اختبار الطرف اآلخر المطلع والمعقول هو من االعتبارات التي يأخذها المحاسبون 
المهنيون بالحسبان عندما ينظرون فيما إذا كان على األرجح سيتم التوصل لنفس 
النتائج من قبل هذا الطرف اآلخر. وينطلق هذا االعتبار من منظور الطرف اآلخر 

ئق والظروف ذات العالقة التي يكون المطلع والمعقول، الذين يزن جميع الحقا
المحاسب على علم بها، أو يمكن منطقيًا التوقع أن يكون على علم بها، في وقت 
التوصل إلى النتائج. ليس بالضرورة أن يكون الطرف اآلخر المطلع والمعقول 
محاسباً، ولكن ال بد أن تكون لديه المعرفة والخبرة ذات العالقة بفهم وتقييم مالئمة 

 نتائج التي توصل إليها المحاسب بأسلوب محايد.ال
 

  .4متطلبات تطبيق  5. 120ورد وصف المصطلحين في الفقرة 
 

 المنشأة ذات العالقة
Related entity 

 منشأة لها أي من العالقات التالية مع العميل:
منشأة تتمتع بسيطرة مباشرة أو غير مباشرة على العميل شريطة أن يكون  (أ)

 أهمية بالنسبة لتلك المنشأة؛العميل ذو 
منشأة تمتلك حصة مالية مباشرة لدى العميل شريطة أن يكون لتلك المنشأة  (ب)

 تأثير هام على العميل وأن تكون الحصة مادية بالنسبة لتلك المنشأة؛
 منشأة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل العميل؛ (ج)

ة  ترتبط بالعميل الوارد في النقطمنشأة يكون فيها لدى العميل، أو أي منشأة  (د)
أعاله، حصة مالية مباشرة تمنحه تأثيرًا كبيرًا على تلك المنشأة وتكون الحصة 

 مادية للعميل والمنشأة المرتبطة به في النقطة )ج(؛ و
منشأة تخضع لسيطرة مشتركة مع العميل )"منشأة شقيقة"( شريطة أن يكون  (ه)

ل للمنشأة التي تسيطر على كاًل من العمي للمنشأة الشقيقة والعميل أهمية مادية
 والمنشأة الشقيقة.
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 عميل المراجعة
Review client 

 

 منشأة تقوم شركة معينة بعملية مراجعة عليها.

 عملية المراجعة
Review engagement 

لمحاسب أو ما يعادلها، يبدي بها ا للمعايير الدولية للمراجعةعملية تأكيد، تجرى وفقاً 
المهني في الممارسة العامة استنتاجًا حول ما إذا تناهى إلى علم المحاسب، على 
أساس اإلجراءات التي ال توفر كافة البراهين المطلوبة في التدقيق، أي أمر يمكن 
أن يؤدي إلى اعتقاد المحاسب بأن البيانات المالية لم تعد، من كافة النواحي 

 جوهرية، وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به.ال
 

 فريق المراجعة
Review Team 

 كافة أعضاء فريق عملية المراجعة؛ و (أ)
جميع اآلخرين العاملين في شركة ويمكنهم التأثير مباشرة على نتائج عملية  (ب)

 المراجعة، بما في ذلك:
ر اإلشراف المباشأولئك الذين يوصون بتعويض اإلدارة أو يمارسون  (1)

عليها أو يمارسون إشرافًا آخر على شريك العملية فيما يتعلق بأداء 
عملية المراجعة. بما في ذلك أولئك الذين يشغلون مستويات عليا 
متعاقبة تتجاوز شريك العملية الرئيسي وصوال إلى الشريك اإلداري 

 )المدير التنفيذي أو ما يعادل ذلك(؛
شورة فيما يخص أموراً أو معامالت أو أحداث أولئك الذين يقدمون الم (2)

 فنية أو صناعية محددة لعملية المراجعة؛ و
أولئك الذين يمارسون رقابة على جودة العملية، بما في ذلك أولئك  (3)

 الذين يقومون بمراجعة رقابة جودة العملية؛ و
 

تائج نكافة أولئك العاملين في شركة ضمن شبكة ممن يمكنهم التأثير مباشرة على 
 عملية المراجعة.
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 اإلجراءات الوقائية
Safeguards 

اإلجراءات الوقائية هي اإلجراءات التي يتخذها المحاسب المهني، منفردة أو مجتمعة، 
والتي تؤدي إلى تقليص التهديدات التي تمس االلتزام بالمبادئ األساسية إلى المستوى 

 المقبول بطريقة فعالة.
 

 2تطبيق  10. 120المصطلح في الفقرة ورد وصف هذا 
 

المحاسب المهني الرئيسي 
 في الشركة

Senior professional 
accountant in 

business 
 

المديرون، والمسؤولون أو كبار الموظفين الذين بإمكانهم التأثير بشكل كبير على، 
نولوجية، والتكوصنع قرارات بشأن، االستمالك، وتوزيع الموارد البشرية، والمالية، 

 والمادية والموارد غير الملموسة للمنظمة صاحبة العمل والسيطرة على تلك الموارد.
 .1تطبيق  11. 260ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 

 الضرر الكبير
Substantial harm 

 

 .3تطبيق  5. 360و 3تطبيق  5. 260ورد وصف هذا المصطلح في الفقرات 

البيانات المالية ذات 
 الغرض الخاص

Special purpose 
financial statements 

 

البيانات المالية التي يتم إعدادها وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية والمصممة لتلبية 
 حاجات معلومات مالية لمستخدمين محددين.

 المسؤولون عن الحوكمة
Those charged with 

governance 

)المؤسسات( )على سبيل المثال، وصي مؤسسي( الشخص )األشخاص( أو المؤسسة 
المسؤولة عن اإلشراف على التوجه االستراتيجي للمنشأة وااللتزامات المتعلقة بمساءلة 
المنشأة. وهذا يشمل اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية. بالنسبة لبعض 
المنشآت في بعض االختصاصات، قد يشمل المسؤولين عن الحوكمة موظفي 
اإلدارة، على سبيل المثال، واألعضاء التنفيذيين في مجلس إدارة منشأة في القطاع 

 المالك.-العام أو الخاص، أو المدير
 

 التهديدات
Threats 

 ويشمل الفئات التالية: 3تطبيق  6. 120ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 
 )أ(3تطبيق  6. 120 المصلحة الشخصية

 )ب(3تطبيق  6 .120 المراجعة الذاتية
 )ج(3تطبيق  6. 120 التأييد
 )د(3تطبيق  6. 120 التآلف

 )ه(3تطبيق  6. 120 المضايقة
 

 فترة العملية
 

 متطلبات.  5. 540ورد وصف هذا المصطلح في الفقرة 
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قائمة االختصارات والمعايير التي تمت اإلشارة إليها في قواعد السلوك 
 األخالقي

 االختصاراتقائمة 
 اإلطار الدولي لعمليات التأكيد إطار التأكيد

COSO  لجنة المنظمات الراعية لهيئة تريدواي 
CoCo  المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين –مجلس مقاييس الرقابة 

IAASB مجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد ال 
IESBA  للمحاسبينمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية 
IFAC االتحاد الدولي للمحاسبين 
ISAs معايير التدقيق الدولية 

ISAEs المعايير الدولية لعمليات التأكيد 
ISQCs  المعايير الدولية للرقابة على الجودة 
ISREs المعايير الدولية لعمليات المراجعة 

 
 قائمة المعايير التي تمت اإلشارة إليها في قواعد السلوك

 المسمى بالكامل المعيار
  عملية تدقيقاألهمية النسبية في تخطيط وأداء  320معيار التدقيق الدولي 
 " استخدام عمل المدققين الداخليين (2013في  المنقح) 610معيار التدقيق الدولي 

ات التدقيق للمعلومعمليات التأكيد بخالف عمليات المراجعة أو  (المنقح) 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد 
 المالية التاريخية

ISQC 1 
 1المعيار الدولي للرقابة على الجودة 

جعة عمليات تدقيق ومرا تؤديالرقابة على الجودة للشركات التي 
 .لعالقةا ذاتعمليات التأكيد األخرى والخدمات و للبيانات المالية، 

ISRE 2400 
 2400المعيار الدولي لعمليات المراجعة 

 (المنقح)

 عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية.
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 تاريخ النفاذ
  2019يونيو  15حيز النفاذ اعتبارًا من  3، و2، و1تدخل األجزاء. 

  أ المتعلق باستقاللية عمليات التدقيق والمراجعة حيز النفاذ بالنسبة لعمليات تدقيق ومراجعة 4يدخل الجزء
 أو بعد ذلك. 2019يونيو  15تبدأ في البيانات المالية للفترات التي 

  ب المتعلق باستقاللية عمليات التأكيد فيما يتعلق بفترات تغطية المواضيع حيز النفاذ بالنسبة 4يدخل الجزء
 15أو بعد ذلك؛ أو في حاالت أخرى، يكون نافذًا اعتبارًا من  2019يونيو  15للفترات التي تبدأ في 

 .2019يونيو 

 كر.يسمح بالتطبيق المب

من الدليل للحصول على معلومات حول تاريخ النفاذ ألحكام االرتباط طويل  5يمكن أيضًا الرجوع إلى الصفحة 
باعتبارها "الوثيقة  2017األجل الم راجعة التي أصدرها مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين في يناير 

 بقة. النهائية" وفقًا التفاقيات التنظيم والصياغة السا
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