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 سموك وأخالقيات مهنة المحاسبة والمراجعة

 مقدمة -1

ييدؼ ىذا الفصؿ إلي إيضاح قواعد أخالقيات وسموكيات مينة المحاسبة والمراجعة في مصر، 
الميثاؽ العاـ المصرى آلداب وسموكيات مزاولى مينة المحاسبة وذلؾ مف خالؿ إستعراض 

 .والمراجعة

وتيدؼ مينة المحاسبة الي القياس المحاسبي والتقرير عف المعمومات المالية والتي تستخدـ في 
إتخاذ القررات اإلقتصادية وتقييـ األداء المالي لمشركات والتنبؤ بالعائد المتوقع، بينما تيدؼ مينة 
المراجعة إلي إضفاء الثقة والمصداقية عمي المعمومات المالية التي تفصح عنيا الشركات، مما 

 . يزيد مف درجة اإلعتماد عمييا في عممية إتخاذ القرارات المختمفة

مراجعي الحسابات بالمبادئ األساسية لمسموؾ األخالقي وىي النزاىة إف إلتزاـ المحاسبيف و
والموضوعية والكفاءة المينية الالزمة والسرية والسموؾ الميني بجانب إلتزاميـ بالمعايير المينية 

والقوانيف والتشريعات المنظمة لمينة المحاسبة والمراجعة تؤدي بدرجة كبيرة إلي زيادة جودة األداء 
 .الميني وزيادة ثقة المجتمع في ما تقدمة مينة المحاسبة والمراجعة بصفة عامة

 :فيما يميالمحاسبة والمراجعة  الحاجة إلي وجود ميثاؽ أخالقي لمينة ويمكف إيضاح أىمية

ىناؾ العديد مف اصحاب المصالح تربطيـ بالشركات مجموعة مف العالقات التعاقدية  -
مثؿ العامميف والعمالء والمورديف ومانحى االئتماف والجيات الحكومية والمستثمريف الذيف 

  .ةيعتمدوف عمى موضوعية المحاسبيف في إعداد ومراجعة المعمومات المحاسبي

 يقـو المحاسبوفحيث  لترشيد السموؾ المحاسبى يأخالؽلوجود ميثاؽ ضرورة ىناؾ  -
  أفعاؿ تعبر عف سموؾ والممارسات والتي تعدمجموعة مف اإلجراءاتوالمراجعوف ب

 .إنساني يجب ضبطة وتقويمو ليحقؽ اليدؼ منو دوف اإلضرار بمصالح وحقوؽ الغير

 المحاسب، ووفقًا لذلؾ فإف تعظيـ منفعتوفي المجاؿ اإلقتصادي يسعي كؿ فرد إلي  -
توجد اختيارات عديدة والمراجع عند أدائو لعممو يسعي إلي تعظيـ منفعتو الخاص، و
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يسمكيا كؿ منيـ لتحقيؽ ىذه المنفعة منيا ما يمكف أف يوصؼ بأنو أخالقى إذا روعى 
لـ يراعب حقوؽ فيو العمؿ عمى التوازف بيف المصالح، ومنيا ما ىو غير أخالقى إذا 

، وحيث أف الجميع يعتمد عمى المعمومات المحاسبية في التعرؼ عمى حقوقو الغير
والتزاماتو لذا يجب أف يكوف المحاسب الذى يحدد ذلؾ أمينًا وعاداًل، كما أنو في أدائو 

 .يضر بالغيرلميمتو يجب أف ال يسمؾ سموكًا غير أخالقى 

عمي الرغـ مف وجود معايير محاسبية وكذلؾ قوانيف وتشريعات تنظـ مينة المحاسة  -
، ومثاؿ يف والمراجعيف المحاسبياتسموؾوالمراجعة، إال أف دقة وسالمة تطبيقيا مرىوف ب

ذلؾ المحاسب الذى يعمـ أف ىناؾ رشاوى دفعتيا الشركة، ومع ذلؾ يسجميا في الدفاتر 
عمى أنيا عموالت أو اكراميات وكذلؾ المبيعات الصورية التى تتـ في أخر العاـ مف 
أجؿ زيادة الربح ثـ تسجؿ في بداية العاـ التالى مردودات مبيعات، وغير ذلؾ مف 

 .األمثمة الواقعية كثير وال سبيؿ إلى تالفييا إال بالتزاـ المحاسب الذاتى باألخالؽ الحميدة

إف وجود قواعد أخالقية ممزمة لممحاسبيف في أداء أعماليـ سواء كانت متضمنة في  -
معايير المحاسبة والمراجعة أو في قواعد السموؾ المينى مف شأنيا أف تحد مف تدخؿ 

بعض الجيات واألفراد في العمؿ المحاسبى بما يخدـ مصالحيـ مثؿ تدخؿ إدارة الشركة 
لدى المحاسب أو المراجع إلثبات عمميات غير حقيقية لتظير أنيـ أكفاء عمى خالؼ 

الحقيقة، أو طمب اخفاء معمومات تظير إنحرافيـ، وبدوف وجود قواعد أخالقية يمتـز بيا 
المحاسب فإنو سوؼ يستجيب لطمباتيـ مما يضر بمصالح أطراؼ أخرى ويؤدى بالتالى 

 .إلى فقد الثقة في المحاسبيف والمعمومات المحاسبية

 يجب عمى  والمراجعة أنومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مينة المحاسبةيتضح مف خالؿ النقاط السابقة و
أعضائيا أف يتقيدوا بعدد مف المبادئ األساسية التى تتمثؿ فى االستقامة واألمانة وأف تتسـ 
معامالتيـ بالعدؿ واإلنصاؼ والمصداقية مع التزاميـ عند آداء عمميـ بالموضوعية والكفاءة 

 . المينية
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تـ أصدار الميثاؽ العاـ المصري ألداب وسموكيات مزاولي مينة المحاسبة والمراجعة وقاـ وقد 
قرار الجياز ) 2009  عاـ رئيس الجيز المركزي لممحاسبات فيالمستشار جودت الممطبأعتمادة 

 ( .2009 / 10 / 7بتاريخ   —   2009  لسنة  2102المركزي لممحاسبات  رقػػـ 

 يتضمف كمااحتراـ القوانيف والموائح القائمة والمحافظة عمى سرية المعمومات،  يتضمف الميثاؽو
كذلؾ كيفية تطبيؽ المبادئ األساسية ألخالقيات المينة وأمثمة عممية لمتيديدات التى قد يتعرض 

 .ليا المحاسب وبياف أدوات الحماية الالزمة لمتخمص مف ىذه التيديدات

 العاـ، الصالح لتحقيؽ العمؿ مسئولية المينة ىذه قبوؿ ىى المحاسبة لمينة المميزة السمات مف 
 ىذا كؿ تتجاوز لكنيا و العميؿ رغبات تمبية مجرد ىى المينى المحاسب مسئولية تكف لـ ثـ مفو

 .المينة ليذه األخالقى بالميثاؽ التزاماً  العاـ الصالح تحقيؽ أجؿ مف

 
 الميثاق العام المصري ألداب وسموكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة

 : جزئيف إلى الميثاؽ العاـ المصري ألداب وسموكيات مزاولي مينة المحاسبة والمراجعة ينقسـ

 المحاسب بيا يتمتع أف يجب التى المينة ألخالقيات األساسية المبادئ يحدد  : األول الجزء
 بشأف إرشادات اإلطار ىذا يقدـ حيث ،المبادئ ىذه لتطبيؽ إطاراً  الجزء ىذا يقدـ و .المينى
 تحديد بغية اإلطار ىذا تطبيؽ المينى المحاسب عمى يتعيف و .األساسية األخالقية المبادئ
 أىمية مدى لتقييـ وكذلؾ األساسية بالمبادئ نيجااللتزاـ عمى خطراً  تشكؿ التى التيديد عناصر

 حماية أدوات تطبيؽ تستدعى لدرجة جوىرية و ىامة التيديدات ىذه كانت فإذا .التيديدات ىذه
 ىذه تطبيؽ فى التياوف عدـ يجب عندئذ مقبوؿ حد إلى آثارىا مف التقميؿ أو منيا لمتخمص
 . األساسية المبادئ

 الحماية أدوات عف أمثمة يقدـ حيث محددة مواقؼ فى اإلطار تطبيؽ كيفية يبيف : الثاني الجزء
 أيضاً  الجزء ىذا يقدـ و األساسية، بالمبادئ االلتزاـ نيج تواجو التى التيديدات لمواجية المناسبة

 تجنب يتعيف بالتالى و التيديدات، ىذه لمواجية حماية أدوات فييا تتوافر ال حاالت عف أمثمة
 . التيديدات ىذه ظيور إلى تؤدى التى العالقات و األنشطة
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 التطبيق العام لمميثاق:  الجزء األول -2

 األساسية المبادئ 2-1

 المبادئ مف بعدد يتقيدوا أف أعضائيا عمى يجب المحاسبة، مينة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف
 :وىي األساسية

 والنزاىة األمانة (أ) 

 .العممية أو المينية عالقاتو كافة فى وأمينا مستقيماً  يكوف أف الميني المحاسب عمى يتعيف

 الموضوعيػػة (ب)

 عمى التأثير أو التحيز أو بالتحامؿ يسمح وأال بالعدؿ المينى المحاسب يتصؼ أف يجب
 أحكامو أو موضوعيتو عمى يطغى أف آخر أمر أي أو المصالح تعارض أو اآلخريف

 .العممية أو المينية الشخصية

 الواجبة والعناية المينية الكفاءة (ج)

 والدقة والكفاءة الواجبة بالعناية المينية بالخدمات يقوـ أف المينى المحاسب عمى يتعيف
 المينية والميارات المعمومات اكتساب فى باالستمرار يمتـز أف عميو يتعيف كما والمثابرة،
 بكفاءة مينية خدمات يتمقى العميؿ أف مف لمتأكد المطموب المستوى عمى عمييا والمحافظة

 عمى يتعيفو . المينية الممارسة أساليب و والتشريعات التطورات أحدث تواكب متميزة
 تقديـ عند بيا المعموؿ والفنية المينية لممعايير وفقاً  الواجبة بالعناية التصرؼ المحاسب
 . المينية الخدمات

 السريػػة (د)

 خالؿ مف عمييا يحصؿ التى المعمومات سرية عمي يحافظ أف المينى المحاسب عمى يجب
 دوف المعمومات ىذه مف أى عف أويكشؼ يستخدـ أال عميو يجب كما ، المينى لعممو أدائو

 الحؽ يعطيو واجب أو مينى أو قانونى حؽ ىناؾ يكوف عندما أو ومحدد صريح ترخيص
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 لعالقات نتيجة عمييا الحصوؿ تـ التى السرية المعمومات استخداـ عدـ ويجب .عنيا بالكشؼ
 .الغير أو المينى لممحاسب شخصية مزايا لتحقيؽ عمؿ عالقات أو مينية

 المينى السموؾ (ىػ)

 يخؿ ما كؿ عف االبتعاد و السائدة والقوانيف بالموائح االلتزاـ المينى المحاسب عمى يتعيف
  .بالمينة

 األساسية المبادئ تطبيق إطار 2-2

 االلتزاـ لنيج محددة تيديدات المينى المحاسب ظميا فى يعمؿ التى الظروؼ عف ينتج قد
 يصعب كذلؾ تيديدات، تمثؿ التى المواقؼ ىذه كؿ تحديد الصعب ومف .األساسية بالمبادئ
 طبيعة تختمؼ ىذا عف فضالً  .التيديدات ىذه مف التخفيؼ شانو مف عمؿ أو إجراء أى تحديد

 يستمـز الذى األمر لذلؾ تبعاً  التيديدات تختمؼ بالتالى و أخرى إلى عممية مف المياـ و العمميات
 المينى المحاسب مف يتطمب اإلطار ىذا فإف ذلؾ عمى وبناء .مختمفة حماية أدوات تطبيؽ
 مجرد مف بدالً  األساسية بالمبادئ االلتزاـ نيج عمى تؤثر التى التيديدات ومواجية تقييـ و تحديد
 ويقدـ .العاـ الصالح تحقيؽ أجؿ مف إلزامية تكوف قد التى المحددة القواعد مف بمجموعة االلتزاـ

 مبدأ عمى تؤثر التى التيديدات تقييـ و تحديد عمى المينى المحاسب لمساعدة إطاراً  الميثاؽ ىذا
 ىذه تكوف وعندما .التيديدات ىذه مواجية عمى ليساعد وكذلؾ األساسية بالمبادئ االلتزاـ

 تطبيؽ المينى المحاسب عمى يتعيف عندئذ والجوىرية األىمية مف واضحة درجة عمى التيديدات
 األمر ىذا يكوف عندما معقوؿ مستوى إلى تقميميا أو التيديدات ىذه مف لمتخمص حماية أدوات

 .األساسية بالمبادئ االلتزاـ نيج عف التخمى يجوز ال الحالة ىذه وفى مناسبًا،

 يدرؾ عندما األساسية بالمبادئ االلتزاـ عمى تؤثر تيديدات أية تقييـ المينى المحاسب عمى يتعيف
 . األساسية بالمبادئ االلتزاـ عف تثنيو أف شأنيا مف عالقات أو ظروؼ أى يتوقع أو

 أى أىمية مدى تقدير عند الكمية و النوعية العوامؿ يدرس أف المينى المحاسب عمى يتعيف
 عميو عندئذ ، المناسبة الحماية أدوات تطبيؽ المينى المحاسب استطاعة عدـ حالة فى و .تيديد
 .الخدمة تقديـ عف االعتذار و االستمرار عدـ
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 وفقاً  المخالفة ىذه أف إال قصد، دوف ولكف الميثاؽ ىذا أحكاـ أحد المينى المحاسب يخالؼ قد
 اكتشافيا بمجرد و .األساسية بالمبادئ االلتزاـ عمى أالتؤثر يجب الموضوع أىمية و لطبيعة
 . الضرورية الحماية أدوات وتطبيؽ الفور عمى تصحيحيا يتعيف

 أف يجب و .اإلطار تطبيؽ كيفية توضيح منيا اليدؼ أمثمة الميثاؽ ىذا مف الثاني جزءاؿ يتضمف
 يقابميا أو قابميا الحصر ليس و المثاؿ سبيؿ عمى حاالت مجرد أنيا عمى األمثمة ىذه عمى ينظر

 يكتفى ال عميو بناء و .األساسية بالمبادئ االلتزاـ نيج تيديد شأنيا مف و المينى المحاسب
 قد التى المحددة الحاالت عمى اإلطار تطبيؽ ينبغى بؿ فقط المقدمة باألمثمة بااللتزاـ المحاسب

 .بنفسو المحاسب يقابميا

 الحماية وأدوات التهديدات 2-3

 و متعددة ظروؼ فى تيديدات يواجو قد النيج ىذا األساسية، بالمبادئ لاللتزاـ عاـ نيج ىناؾ
 : التالى النحو عمى التيديدات ىذه تصنيؼ يمكف

 المصالح مف غيرىا أو مالية مصالح لوجود نتيجة : لممراجع شخصية مصمحة وجود ( أ)
 . المقربيف عائمتو أفراد ألحد أو المينى لممحاسب

 إلى الحاجة حالة فى ىذا يحدث وقد : المراجع نفس بمعرفة إعداده تـ ما بمراجعة القياـ( ب)
 . األحكاـ ىذه عف المسئوؿ المينى المحاسب عف صدرت سابقة أحكاـ تقييـ إعادة

 رأيو أو موقفو فى العميؿ يساند عندما ىذا يحدث و :الغير أماـ العميؿ مصالح عف الدفاع (ج)
 . موضوعيتو عمى تؤثر التى الدرجة إلى

 بحيث العميؿ مع وثيقة عالقة وجود حالة فى ىذا يحدث و : العميؿ مع المينى غير التآلؼ (د)
 .العميؿ مصالح مع بشدة المحاسب يتعاطؼ

 التصرؼ مف المينى المحاسب ُيمنع عندما تحدث والتى : العميؿ يفرضيا التى الضغوط (ىػ)
 . المتوقعة أو الفعمية التيديدات طريؽ عف بموضوعية
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 التيديدات مف األنواع ىذه فييا تنشأ قد التى الظروؼ عف أمثمة الميثاؽ مف الثاني جزءاؿ ويقدـ
 . المينى لممحاسب

 تصنؼ و .معقوؿ مستوى إلى تخفضيا أو التيديدات ىذه مف التخمص الحماية أدوات شأف مف
 : التالى النحو عمى الحماية أدوات

 . الموائح أو التشريعات أو المينة عف تنشأ حماية أدوات ( أ)

 . العمؿ بيئة فى موجودة حماية أدوات ( ب)

 المثاؿ سبيؿ عمى يمى ما الموائح أو التشريعات أو المينة عف الناشئة الحماية أدوات تتضمف
 : الحصر ليسو

 .المينة لممارسة توافرىا المطموب الدراسة و والتدريب الخبرة متطمبات *

 .المستمر المينى التطوير متطمبات *

 .الشركات حوكمة لوائح *

 .المينية المعايير *

 .التأديبية اإلجراءات و التنظيمية أو المينية الرقابة *

 اإلقرارات أو لمتقارير وذلؾ قانونية حيثية ليا خارجية أطراؼ جانب مف الخارجى الفحص *
 . المينى المحاسب بيا يدلى التى المعمومات أو المكاتبات أو

 غير السموكيات ردع أو/و تحديد إجراءات مف تزيد قد التى الحماية أدوات بعض ىناؾ 
 أو التشريعات أو المحاسبة مينة عف الناشئة إلييا المشار الحماية أدوات وتتضمف .األخالقية
 : الحصر ليس و المثاؿ سبيؿ عمى يمى ما الموائح

 أو المينية المنظمات مف صادر الشكاوى رفع بشأف لمكافة معروؼ و فعاؿ نظاـ وجود *
 غير لمسموكيات االنتباه مف الجميور و العمالء و الزمالء يمكف مما الرقابية الجيات
 .األخالقية غير أو المينية
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 . األخالقية لممتطمبات مخالفات أى عف باإلبالغ يمـز صريح نص وجود *

 األحكاـ ممارسة عند و .المختمفة لمظروؼ تبعاً  تطبيقيا المطموب الحماية أدوات طبيعة تختمؼ
 يستخمصو قد ما إلى االعتبار بعيف النظر المينى المحاسب عمى يتعيف ، المينية الشخصية

 التيديدات أىمية ذلؾ فى بما العالقة ذات المعمومات بكؿ دراية عمى و معقوؿ ثالث طرؼ
 . مقبوؿ غير يعد أحكاـ مف المحاسب أصدره ما بأف المطبقة الحماية وأدوات

 السموكى و األخالقى التعارض حسم 2-4

 تعارض أى حسـ المينى المحاسب مف يطمب قد األساسية بالمبادئ االلتزاـ مدى تقييـ عند
 . األساسية لممبادئ تطبيقاً 

 رسمية، غير أو رسمية بصورة ذلؾ كاف سواء تعارض أى لحسـ إجراءات أى فى الشروع عند
 عممية إطار فى الغير مع أو منفردة بصورة سواء يمى ما دراسة المينى المحاسب عمى يتعيف
 : التعارض حسـ

 .الصمة ذات الحقائؽ (أ)

 .المطروحة األخالقية القضايا (ب)

 .المطروح بالموضوع الصمة ذات األساسية المبادئ (ج)

 .الراسخة الداخمية اإلجراءات (د)

 . البديمة اإلجراءات (ىػ)

 مع يتفؽ الذى العمؿ مسار تحديد المينى المحاسب عمى يتعيف أعاله الواردة البنود تناوؿ بعد و
 وفى .الممكنة المسارات جميع نتائج ترجيح المحاسب عمى يتعيف و .المحددة األساسية المبادئ

 داخؿ المختصيف األشخاص مع التشاور المحاسب عمى يتعيف حسـ دوف األمر بقاء حالة
 . األمر ىذا حسـ فى لمساعدتو الشركة
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 عمى الحصوؿ فى المينى المحاسب يرغب قد ىاـ، تعارض أى حسـ استطاعة عدـ حالة فى
 عمى يحصؿ بالتالى و قانونييف مستشاريف مف أو المختصة المينية الجية مف المشورة

 احتياؿ حالة المحاسب يواجو قد المثاؿ سبيؿ عمى .السرية مبدأ مخالفة دوف المطموبة اإلرشادات
 المينى المحاسب عمى يتعيف عندئذ السرية لمبدأ مخالفاً  أمراً  عنيا اإلبالغ يكوف و تدليس أو

 أـ الحالة ىذه عف اإلبالغ المتعيف مف كاف إذا ما بشأف قانونية مشورة عمى الحصوؿ فى النظر
 . ال

 المينى المحاسب عمى يتعيف الممكنة الحموؿ كافة نفاذ بعد حسـ دوف قائماً  التعارض ظؿ إذا
 .العمؿ فريؽ مف اإلنسحاب يقرر وقد التعارض ىذا عنيا ينتج التى العممية فى االستمرار رفض

 النزاهة -
 العالقات كافة فى األمانة و باالستقامة التزاماً  المينييف المحاسبيف جميع عمى النزاىة مبدأ يفرض
 .والمصداقية اإلنصاؼ و بالعدؿ يتسـ أساس عمى المعاممة النزاىة تتضمف و . المينية

 مف غيرىا أو مكاتبات إقراراتأو أو تقارير أى فى االشتراؾ عدـ المينى المحاسب عمى يتعيف
 : المعمومات ىذه كانت إذا المعمومات

 0 جوىرية بصورة مضممة أو كاذبة بيانات تتضمف ( أ)

 .عدمالالمباالة و باإلىماؿ تتسـ بصورة تقديميا تـ بيانات تتضمف (ب) أو

 .التضميؿ إلى يؤدى الحذؼ ىذا كاف إذا إدراجيا يتعيف معمومات منيا محذوؼ (ج) أو

 موضوع أى بشأف معدالً  تقريراً  قدـ إذا أعاله بنداؿ فى جاء لما مخالفاً  المينى المحاسب يعتبر ال
 البند فى ورد

 الموضوعية -
 المينى الحكـ عف بعدمالتخمى المينييف المحاسبيف جميع عمى التزاماً  الموضوعية مبدأ يفرض
 . لو المبرر الغير مف تأثير أو مصالح تعارض أو تحيز أى بسبب السميـ
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 ىذه جميع تحديد ويتعذر .الموضوعية مبدأ عمى سمباً  تؤثر لمواقؼ المينى المحاسب يتعرض قد
 التأثير أو المينية الشخصية تحيزاألحكاـ إلى تؤدى التى العالقات تجنب يتعيف أنو إال المواقؼ،

 . مبررة غير بصورة عمييا

 الواجبة العناية و المهنية الكفاءة -

 : المينييف المحاسبيف عمى التالية االلتزامات الواجبة العناية و المينية الكفاءة مبدأ يفرض

 العميؿ لضمانحصوؿ المطموب بالمستوى المينية الميارات و المعرفة عمى المحافظة ( أ)
 . المطموبة المينية الخدمة عمى

 . المينية الخدمات عندتقديـ بيا المعموؿ المينية و الفنية لممعايير وفقاً  بمثابرة العمؿ (ب)و

 الميارات و المعرفة عندتطبيؽ سميمة أحكاـ إصدار بالكفاءة تتسـ التى المينية الخدمات تتطمب
 : مستقمتيف مرحمتيف إلى المينية الكفاءة تقسيـ يمكف و .الخدمات ىذه أداء أثناء المينية

 .المينية الكفاءة اكتساب (أ)

 . المينية الكفاءة عمى المحافظة (ب)و

 المحاسبة مجاؿ فى بالتطورات مستمرة ودراية وعى المينية الكفاءة عمى المحافظة تتطمب
 عمييا الحفاظ و القرارات تطوير عمى يساعد المستمر المينى التطور أف حيث األعماؿ وأنشطة

 . المينية البيئة إطار فى بكفاءة األداء مف المينى المحاسب يمكف مما

 االلتزاـ مع ودقة بعناية العمؿ وكذلؾ العممية لشروط وفقاً  العمؿ مسئولية تحمؿ ىى العناية
 .المحدد الزمنى باإلطار

 مينية بصفة إشرافو تحت يعمموف مف أف لضماف خطوات اتخاذ المينى المحاسب عمى يتعيف
 .المناسب اإلشراؼ و المناسب التدريب لدييـ

 الخدمات مستخدمى مف أوغيرىـ العمالء إحاطة المينى المحاسب عمى يتعيف مناسباً  كاف إذا
 .حقيقة ألى تأكيد أو رأى أى تفسير سوء لتجنب لممينة الالزمة بالقيود المينية



12 

 

 السرية -

 : عف لالبتعاد المينييف المحاسبيف عمى التزاماً  السرية مبدأ يفرض

 عمييا الحصوؿ تـ قد يكوف التى و المؤسسة خارج سرية معمومات أى عف اإلفصاح ( أ)
 أو قانونى حؽ وجود دوف أو بذلؾ لمقياـ محدد تفويض دوف وذلؾ مينية لعالقات نتيجة
 . باإلفصاح لمقياـ مينى أو قانونى التزاـ أو مينى

 لتحقيؽ مينية عالقات نتيجة عمييا الحصوؿ تـ التى السرية المعمومات استخداـ (ب)و
 . لمغير مصمحة أو شخصية مصمحة

 إلى وعميياالنتباه اجتماعية بيئة أى فى حتى السرية عمى الحفاظ المينى المحاسب عمى يتعيف
 مع طويمة لمدة ارتباط عمى تنطوى التى األحواؿ فى خاصة و المتعمد غير اإلفصاح إمكانية
 . األسرة أفراد أحد أو األقارب أحد أو عمؿ زميؿ

 عميؿ عنيا أفصح التى المعمومات سرية عمى الحفاظ أيضاً  المينى المحاسب عمى يتعيف
 .مرتقب

 داخؿ المعمومات سرية عمى الحفاظ إلى الحاجة دراسة أيضاً  المينى المحاسب عمى يتعيف
 .المؤسسة

 و التابعمو العمؿ فريؽ أف لضماف المعقولة الخطوات كافة اتخاذ المينى المحاسب عمى يتعيف
 بالمحاسب المنوط الواجب يحترموف والمساعدة المشورة عمى منيـ يحصؿ الذيف األشخاص

 . السرية عمى الحفاظ بشأف المينى

 بعد حتى السرية مبدأ عمى المحافظة باستمرار يراعى أف المينى المحاسب عمى يجب
 إال السابقة الخبرة استخداـ فى الحؽ فمو جديد عميؿ عمى يحصؿ عندما و .بالعميؿ انتياءعالقتو

 لعالقة نتيجة عمييا الحصوؿ تـ التى السرية المعمومات عف اإلفصاح أو استخداـ يجب ال إنو
 . سابقة مينية

 : التالية األحواؿ فى سرية معمومات عف اإلفصاح المحاسب مف يطمب قد
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 .باإلفصاح العميؿ أو القانوف أنيسمح ( أ)

 : المثاؿ سبيؿ عمى ، قانونياً  مطمباً  اإلفصاح أنيكوف ( ب)

 . قانونية دعاوى سياؽ فى أدلة أو مستندات تقديـ(1)

 . معمنة أصبحت لمقوانيف انتياكات عف مختصة عامة لجيات اإلفصاح(2) أو

 : التالية األحواؿ فى لذلؾ القانوف حظر عدـ مع لإلفصاح مينى حؽ أو واجب وجود (ج)

 .مينية جية بأى الخاصة الجودة بفحص االلتزاـ(1)

 .رقابية جية أو زميمة جيو تجريو تحقيؽ أو استفسار إلى االستجابة(2) أو

 .القانونية الدعاوى فى لممحاسب المينية المصالح لحماية(3) أو

 .األخالقية المتطمبات و الفنية بالمعايير االلتزاـ بغرض أو(4) أو

 : يمى ما دراسة عميو سرية معمومات عف اإلفصاح المينى المحاسب يقرر عندما

 إذا مصالحو تتأثر قد الذى الغير فييـ بما األطراؼ مف أى بمصالح اإلضرار سيتـ ىؿ ( أ)
 . باإلفصاح المينى المحاسب قياـ عمى العميؿ وافؽ

 الذى المدى إلى بمستندات مؤيده و معروفة اإلفصاح بيذا المتعمقة المعمومات ىؿ (ب)و
 و بحقائؽ مؤيد غير اإلفصاح يكوف عندما و .اعنو اإلفصاح مف المينى المحاسب يمكف

 اإلفصاح نوعية لتحديد الشخصى الحكـ استخداـ المينى المحاسب عمى يتعيف مستندات،
 .وجد إف سيقومبو الذى

 المحاسب عمى يجب إنو و خاصة المتمقية الجية و المتوقعة االتصاالت نوعية (ج)و
 . المناسبة األطراؼ ىـ المتمقية األطراؼ أف تامة قناعو لديو يكوف أف المينى
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 المهنى السموك -

 الصمة ذات الموائح و بالقوانيف لاللتزاـ المينى المحاسب عمى واجباً  المينى السموؾ مبدأ يفرض
 دراية عمى و معقوؿ ثالث طرؼ يستخمصو قد ما ذلؾ فى بما لممينة يسئ عمؿ أى تجنب و

 . لممينة الطيبة السمعة عمى بالسمب يؤثر العمؿ ىذا إف العالقة ذات المعمومات بكؿ

 أف وعميو ، المينة لسمعة يسئ أال عميو ألعمالو الترويج و بالتسويؽ المينى المحاسب قياـ عند
 : يمى ما تجنب مع الصدؽ، و باألمانة يتحمى

 .خبراتو أو مؤىالتو فى المبالغة و يقدميا أف يمكف التى الخدمات فى المبالغة( أ)

 . مستندياً  مؤيدة غير مقارنات عمؿ أو الغير أعماؿ شأف مف التقميؿ( ب)
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 المزاول المهني المحاسب : الثاني الجزء  -3

 المحاسب قبؿ مف األوؿ جزءاؿ فى الوارد اإلطار تطبيؽ كيفية الميثاؽ مف الجزء ىذا يوضح
 عمى – تفسر أف ينبغى ال و – التالية األقساـ فى الواردة األمثمة مف اليقصد و المزاوؿ المينى

 لنيج تيديدات عنيا ينشأ قد التى و المحاسب يواجييا التى الظروؼ بكافة كامؿ بياف إنيا
 باألمثمة المزاوؿ المينى المحاسب التزاـ يكفى ال بالتالى و ، األساسية بالمبادئ االلتزاـ

 .المينى المحاسب ليا يتعرض حالة أى عمى اإلطار ىذا تطبيؽ ينبغى لكف و المطروحة

 بالسمب تؤثر مينة أو عمؿ أو نشاط بأى االرتباط عدـ المزاوؿ المينى المحاسب عمى يجب
 لتقديـ أىميتو عدـ عنو ينتج مما لممينة الطيبة السمعة أو الموضوعية أو النزاىة مبدأ عمى

 . المينية الخدمات

 الحماية أدوات و التهديدات 3-1

 ىذه تصنيؼ يمكف و .متعددة ظروؼ فى لمتيديد األساسية بالمبادئ االلتزاـ نيج يتعرض قد
 : التالى النحو عمى التيديدات

 “. Self – Interest“ لممراجع شخصية مصمحة وجود( أ)

 “.Self – Review ” المراجع نفس بمعرفة إعداده تـ ما بمراجعة القياـ(ب)و

 “. Advocacy ” الغير أماـ العميؿ مصالح عف الدفاع(ج)و

 “. Familiarity ” العميؿ مع المينى غير التآلؼ(د)و

 “.Intimidation ” التأكد خدمة فريؽ عمى العميؿ يفرضيا قد التى الضغوط(ىػ)و

 . الميثاؽ ىذا مف األوؿ جزءاؿ فى مستفيضة بصورة التيديدات ىذه مناقشة تمت وقد

 لعميؿ خدمات تقديـ إطار فى ظيرت قد كانت إذا ما حسب التيديدات وأىمية طبيعة تختمؼ و
 عمالء بخالؼ لعميؿ أو مالية، غير بيانات مراجعة بشأف تأكد لعميؿ أو مالية، لقوائـ مراجعة
 .التأكد
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 عمى يمى ما لممراجع الشخصية المصمحة بسبب تيديدات عنيا تنشأ قد التى الحاالت أمثمة مف
 : الحصر ليس و المثاؿ سبيؿ

 .العميؿ مع وثيقة عمؿ وجودعالقة *

 . العميؿ فقداف إمكانية عف الناتج القمؽ *

 .العميؿ لدى مستقبمية عمؿ فرصة وجود احتماؿ *

 . معينة شروط بتحقيؽ األتعاب ربط *

 . لديو مسئوؿ أو مدير أى أو العميؿ إلى ممنوح أو مف مقدـ ضماف أو قرض وجود *

 المراجع نفس بمعرفة إعداده تـ ما مراجعة عف ناتجة تيديدات فييا تنشأ التى الحاالت أمثمة مف
 : يمى ما الحصر وليس المثاؿ سبيؿ عمى

 .المزاوؿ المينى المحاسب أعماؿ تقييـ إعادة أثناء ىاـ خطأ اكتشاؼ *

 . تنفيذىا أو تصميميا فى المشاركة بعد المالية النظـ تشغيؿ عف تقارير إعداد *

 أخرى سجالت إعداد أو المالية القوائـ إعداد فى تستخدـ التى األساسية البيانات إعداد *
 .المؤداة المينية الخدمة عممية موضوع نفسيا ىى تكوف

 خدمة عميؿ لدى مسئوؿ أو كمدير حالياً  التحؽ قد التأكد خدمة فريؽ أعضاء أحد يكوف أف *
 . سابقة وجيزة فترة خالؿ كذلؾ كاف إنو أو التأكد

 التأكد خدمة عميؿ لدى كموظؼ حالياً  التحؽ قد التأكد خدمة فريؽ أعضاء أحد يكوف أف *
 إنو أو التأكد، خدمة عممية موضوع عمى وجوىرى مباشر نفوذ بممارسة لو يسمح موقع فى
 . سابقة وجيزة فترة خالؿ كذلؾ كاف

 .التأكد خدمة عممية موضوع عمى مباشر بشكؿ تؤثر لمعميؿ أخرى بخدمات القياـ *

 ما الغير أماـ العميؿ مصالح عف الدفاع عف الناتجة التيديدات فييا تنشأ التى الحاالت أمثمة مف
 : الحصر ليس و المثاؿ سبيؿ عمى يمى
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 عميؿ الشركة ىذه تكوف عندما مقيدة بشركة الخاصة المالية األوراؽ أو لألسيـ الترويج*
 . المالية لمقوائـ مراجعة

 . الغير مع المنازعات حؿ و القضايا فى التأكد عميؿ عف نيابة المحامى بدور القياـ *

 عمى مايمى العميؿ مع المينى غير التآلؼ عف ناتجة تيديدات فييا تنشأ التى الحاالت أمثمة مف
 : الحصر ليس و المثاؿ سبيؿ

 أو كمديراً  يعمؿ المقربيف عائمتو أفراد مف واحداً  التأكد خدمة فريؽ أعضاء ألحد يكوف عندما *
 .العميؿ لدى مسئوالً 

 المقربيف عائمتو أفراد أحد أو أسرتو أفراد مف قريباً  العمؿ فريؽ أعضاء ألحد يكوف عندما *
 موضوع بشأف جوىرى مباشر نفوذ بممارسة لو يسمح موقع فى العميؿ لدى كموظفاً  يعمؿ
 .الميمة

 فى لديو موظفاً  يعمؿ أو العميؿ لدى مسئوالً  أو مديراً  يعمؿ بالمؤسسة سابؽ شريؾ وجود *
 . الميمة موضوع عمى جوىرى و مباشر نفوذ بممارسة لو يسمح موقع

 . لمغاية ضئيمة اليدية قيمة تكف لـ ما عميؿ مف محاباة أو ىدايا قبوؿ *

  بالعميؿ طويمة لفترة العمؿ فريؽ عف المسئوليف ارتباط*

 العميؿ يفرضيا التى الضغوط عف الناتجة التيديدات فييا تنشأ التى الحاالت عف األمثمة مف
 : الحصر ليس و المثاؿ سبيؿ عمى يمى ما المزاوؿ المينى المحاسب عمى

 .عنو االستغناء أو باستبدالو التيديد*

 .بمقاضاتو التيديد*

 . األتعاب خفض بغرض العمؿ نطاؽ لتقميؿ عميو ضغوط ممارسة *

 بشأف نوعيا مف فريدة تيديدات عنيا تنشأ حاالت ىناؾ أف المزاوؿ المينى المحاسب يجد قد
 يتعيف أنو إلى تصنيفيا يمكف ال التيديدات وىذه .األساسية المبادئ مف أكثر أو بواحد االلتزاـ
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 المينية عالقاتو فى التيديدات و الحاالت ىذه بشأف الحذر توخى المزاوؿ المينى المحاسب عمى
 . والعممية

 اإلى تخفيضو أو التيديدات مف التخمص باستخداميا الممكف مف التى الحماية أدوات تنقسـ
 : رئيسيتيف فئتيف إلى معقوؿ مستوى

 . الموائح أو التشريعات أو المينة عف تنشأ حماية أدوات( أ)

 . العمؿ بيئة فى موجودة حماية أدوات( ب)

 فى موضحة الموائح أو التشريعات أو المينة عف تنشأ التى الحماية أدوات عف أمثمة ىناؾ و
 . الميثاؽ ىذا مف األوؿ جزءاؿ

 بيئة فى المتاحة الحماية فأدوات .واألحواؿ الظروؼ حسب العمؿ بيئة فى الحماية أدوات تختمؼ
 و .بالعممية خاصة حماية أدوات و المؤسسة مستوى عمى عامة حماية أدوات تتضمف العمؿ
 بأفضؿ التعامؿ كيفية لتحديد المينى الحكـ إلى المجوء المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف
 .حده عمى تيديد كؿ مع صورة

 ويقصد .مقبوالً  الغير يراه ما االعتبار فى يأخذ أف المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف ىذا وفى
 أىمية ذلؾ فى بما العالقة ذات المعمومات بكؿ دراية وعمى معقوؿ ثالث طرؼ أى بالغير

 . الحماية وأدوات التيديدات

 وىيكؿ العممية وطبيعة التيديد أىمية منيا، بأمور المزاوؿ المينى المحاسب اعتبارات تتأثر و
 . التنظيمى المؤسسة

 : يمى ما المؤسسة مستوى عمى العمؿ بيئة فى العامة الحماية أدوات تتضمف

 فريؽ أعضاء يقوـ أف المنتظر مف وأنو االستقاللية أىمية عمى المؤسسة قادة تركيز *
 . العاـ الصالح يحقؽ بما بالعمؿ التأكد خدمات

 .العمؿ فريؽ فى العاـ لمصالح وفقاً  التصرؼ روح بغرز المؤسسة قادة قياـ *
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  عمييا واإلشراؼ الميمة عمى الجودة رقابة لتنفيذ إجراءات و سياسات وجود*

 جوىرية تقييـ و األساسية بالمبادئ لاللتزاـ التيديدات بتحديد خاصة موثقة سياسات وجود *
 أثر لتخفيض أو إلزالة الحماية أدوات تطبيؽ و التيديدات، ىذه عمى المترتبة اآلثار

 . مقبوؿ مستوى إلى – غيرالمؤثرة بخالؼ – التيديدات

 وذلؾ باالستقاللية خاصة موثقة سياسات وجود تأكد خدمات تؤدى التى لممؤسسات بالنسبة*
 عمى المترتبة اآلثار جوىرية مدى وتقييـ تواجييا، التى التيديدات طبيعة بتحديد يتعمؽ فيما
 غير بخالؼ –التيديدات أثر تخفيض أو إلزالة الحماية أدوات وتطبيؽ التيديدات، ىذه

 . مقبوؿ مستوى إلى – المؤثرة

جراءات بسياسات االلتزاـ مف لمتحقؽ موثقة داخمية إجراءات و سياسات وجود *  .المؤسسة وا 

 أو المؤسسة بيف العالقات أو المصالح تحديد مف تمكف فعالة إجراءات و سياسات وجود *
 .العمالء و العمؿ فريؽ أعضاء

جراءات وجودسياسات *  وكيفية واحد عميؿ عمى إيراداتيا فى المؤسسة اعتماد مدى لرقابة وا 
 .ذلؾ مواجية

 خدمات بخالؼ األخرى الخدمات لتقديـ مختمفة عمؿ فرؽ و مختمفيف شركاء استخداـ*
 .التأكد خدمة لعميؿ التأكد

جراءات سياسات وجود *  نتيجة عمى التأثير مف العمؿ فريؽ أعضاء بخالؼ األفراد لمنع وا 
 . الميمة

 سياسات عمى تطرأ تغييرات بأية بالمؤسسة المينييف الموظفيف و الشركاء إخطارجميع *
جراءات  .المناسب التعميـ و الالـز التدريب تقديـ ذلؾ فى بما ، بأوؿ أوالً  المؤسسة وا 

 أدوات كفاءة و فعالية مراقبة عف مسئوالً  ليكوف بالمؤسسة العميا اإلدارة مف عضواً  تحديد *
 . الحماية
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 التأكد خدمات عمالء بأسماء المينييف العامميف و الشركاء إلخطار فعالة وسائؿ وجود *
 . عنيا مستقميف يكونوا أف يبغى التى و بيا العالقة ذات والمنشآت

 . اإلجراءات و بالسياسات االلتزاـ يضمف بما العقوبات لفرض آليات وجود *

 بالرؤساء االتصاؿ صالحية العامميف منح شأنيا مف إجراءات و سياسات وجود *
 باالستقاللية يتعمؽ فيما اىتماميـ يثير موضوع أى بشأف المؤسسة داخؿ العميا والمستويات

 . ليـ المتاحة باإلجراءات عمماً  العامميف إحاطة ذلؾ فى بما والموضوعية،

 : يمى ما معينة بميمة الخاصة العمؿ بيئة فى الحماية أدوات أمثمة مف

 .الضرورة عند المشورة تقديـ أو تمت التى األعماؿ لفحص آخر مينى محاسب إشراؾ *

 أومحاسب مينية تنظيمية جية أو المستقميف المديريف مف لجنة مثؿ الغير، مع التشاور*
 .آخر

 . العميؿ لدى الحوكمة عف المسئوليف مع األخالقية القضايا مناقشة *

 األتعاب ونطاؽ المقدمة الخدمات طبيعة عف العميؿ لدى الحوكمة عف لممسئوليف اإلفصاح*
 .المطموبة

 . الميمة مف جزء أداء إعادة أو ألداء أخرى مؤسسة إشراؾ *

 . التأكد فريؽ عف المسئوليف كبار تغيير *

 الحمايةالمنفذة أدوات عمى االعتماد المزاوؿ المينى المحاسب يستطيع العمؿ طبيعة عمى بناء
 حد إلى التيديدات لتقميؿ فقط األدوات ىذه عمى االعتماد الممكف غير مف إنو إال العميؿ لدى

 . مقبوؿ

 . اإلدارية القرارات التخاذ العميؿ لدى أقدميو و خبرة ذوى موظفيف وجود *

 خالؼ بمياـ التكميؼ عند الموضوعية الخيارات تضمف داخمية إجراءات بتنفيذ العميؿ قياـ *
 التأكد مياـ
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 المهني التعيين 3-2

 العميؿ قبوؿ

 قبوؿ كاف إذا ما يتدبر أف المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف عميؿ مع جديدة عالقة قبوؿ قبؿ
 التى المستقبمية التيديدات وتنشأ .األساسية بالمبادئ االلتزاـ لنيج تيديدات عنو سينتج العميؿ
 أو) بالعميؿ المرتبطة الشائكة القضايا مف المثاؿ سبيؿ عمى المينى والسموؾ النزاىة تواجو

 .(أنشطتو أو إدارتو أو ممكيتو حقوؽ أصحاب

 تورط بالمبادئاألساسية االلتزاـ نيج تيدد قد عرفت ما إذا التى بالعميؿ المرتبطة الموضوعات مف
 مالية تقارير إعداد أو األمانة عدـ أو األمواؿ غسيؿ مثؿ قانونية غير أعماؿ فى العميؿ
 .مشبوىة

 التدبر يتعيف كبيرة أىمية ذات التيديدات ىذه كانت فإذا ، تيديدات أية أىمية مدى تقييـ يتعيف
 حد إلى أوتخفيضيا التيديدات ىذه مف لمتخمص الضرورة عند وتطبيقيا الحماية أدوات فى

 .مقبوؿ

 وتفيـ العميؿ عف معمومات عمى الحصوؿ المناسبة الحماية أدوات تتضمف أف الممكف مف
 كما أعمالو أنشطة و لديو الحوكمة عف المسئوليف و مديريو و ممكيتو حقوؽ أصحاب و طبيعتو

 . لديو الداخمية الرقابة و الحوكمة ممارسات بتحسيف العميؿ التزاـ نحو السعى تتضمف قد أنيا

 المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف مقبوؿ حد إلى التيديدات تخفيض إمكانية عدـ حالة فى
 . لعميؿ ىذا مع عالقة فى الدخوؿ عف التراجع

 تقدـ التى المتكررة المياـ و لألعماؿ بالنسبة دورية بصفة العميؿ قبوؿ قرارات مراجعة يتعيف
 .لمعميؿ

 العممية قبول

 قبوؿ وقبؿ . بكفاءة تنفيذىا يستطيع التى الخدمات سوى المزاوؿ المينى المحاسب يقبؿ أال يجب
 سينشأ العممية ىذه كانت إذا ما يتدبر أف المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف محددة عممية أى
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 بالمصمحة الخاص التيديد ينشأ المثاؿ سبيؿ فعمى . األساسية بالمبادئ التزامو ييدد ما عنيا
 – لديو ليس العمؿ فريؽ كاف إذا الواجبة العناية و المينية الكفاءة عمى يؤثر الذى و الشخصية

 . سميـ نحو عمى العممية لتنفيذ الضرورية الكفاءات -اكتساب يستطيع ولف

 المخاطر كانت فإذا المحددة، المخاطر أىمية مدى تقييـ المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف
 مقبوؿ، حد إلى تخفيضيا أو منيا لمتخمص الضرورية الحماية أدوات تطبيؽ يتعيف ىامة

 : يمى ما إلييا المشار الحماية أدوات وتتضمف

 وغرض لمعممية المحددة المتطمبات و عممياتو تعقد و العميؿ نشاط لطبيعة السميـ الفيـ *
 .أداؤىا سيتـ التى األعماؿ نطاؽ و وطبيعة

 . الصمة ذات الموضوعات أو المماثمة األنشطة عف معمومات عمى الحصوؿ *

 . التقارير إعداد شروط أو التنظيمية بالمتطمبات تتعمؽ خبرات اكتساب أو عمى الحصوؿ *

 .المطموبة الكفاءات لدييـ الذيف و األفراد مف كاؼ عدد تعييف *

 .الضرورة عند الخبراء إلى المجوء *

 .العممية ألداء واقعى زمنى إطار عمى االتفاؽ*

 عمميات قبوؿ بعدـ معقوؿ تأكيد لتقديـ المصممة الجودة رقابة إجراءات و بسياسات االلتزاـ*
 . بكفاءة تنفيذىا عمى القدرة ىناؾ كانت إذا إال محددة

 عميو يتعيف عندئذ خبير، أعماؿ أو مشورة عمى االعتماد المزاوؿ المينى المحاسب ينوى عندما
 السمعة مثؿ مختمفة عوامؿ إلى االعتبار بعيف ينظر أف عميو يتعيف و ذلؾ، ضماف مدى يقيـ أف

 عمى الحصوؿ ويمكف .بيا المعموؿ واألخالقية المينية والمعايير المتاحة والموارد العممية والخبرة
 . العممية فى البدء قبؿ الغير أواستشارة خبير إلى الرجوع خالؿ مف المعمومات ىذه

 المهنى التعيين فى التغييرات
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 أوالذى آخر مينى محاسب محؿ يحؿ أف منو يطمب الذى المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف
 أسباب ىناؾ كانت إذا ما يحدد أف آخر، مينى محاسب يتوالىا بعممية لمقياـ عرض بتقديـ يقوـ
 بالمبادئ االلتزاـ نيج تيدد التى واألحواؿ الظروؼ مثؿ العممية قبوؿ لعدـ مينية غير أو مينية

 . األساسية

 المينى المحاسب وافؽ إذا الواجبة والعناية المينية الكفاءة عمى يؤثر تيديداً  مثالً  ىناؾ يكوف فقد
 . بيا المرتبطة الحقائؽ بكافة العمـ قبؿ العممية عمى المزاوؿ

 االتصاؿ يتطمب قد األمر فإف العممية طبيعة عمى وبناء .التيديدات أىمية مدى تقييـ يتعيف
 ىذا وراء تقؼ التى المالبسات و الحقائؽ لتحديد حالياً  بالعممية القائـ الحالى المينى بالمحاسب

 فقد .عدمو مف العممية قبوؿ يقرر أف المزاوؿ المينى لممحاسب يتسنى بالتالى و المقترح، التغيير
 كامؿ نحو عمى بآخر واستبدالو مزاوؿ مينى محاسب لتغيير الظاىرة األسباب مثالً  تعكس ال

 المحاسب ) بالعممية القائـ المزاوؿ المينى المحاسب مع خالفات وجود تبيف وقد الحقائؽ كافة
 . عدمو مف التعييف قبوؿ قرار عمى تؤثر قد (الحالى

 استطاعة مدى يعتمد و .السرية عمى الحفاظ بمبدأ الحالى المزاوؿ المينى المحاسب لتـزي
 طبيعة عمى المقترح المزاوؿ المينى المحاسب مع العميؿ أمور مناقشة المزاوؿ المينى المحاسب
 : يمى ما وعمى العممية

 .ال أـ العميؿ مف أذف عمى الحصوؿ تـ ىؿ (أ)

 .باإلفصاح المتعمقة واألخالقية القانونية المتطمبات (ب)أو

 الحالى المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف ، العميؿ مف محددة تعميمات وجود عدـ حالة فى
 المعمومات عف اإلفصاح فييا يجوز التى الحاالت أما .العميؿ عف معمومات بتقديـ التطوع عدـ

 .الميثاؽ ىذا مف األوؿ الجزء فى محددة فيى بالعميؿ الخاصة السرية

 أدوات إلى االعتبار بعيف النظر يتعيف عندئذ ، وجوىرية ىامة المحددة التيديدات كانت إذا
 . مقبوؿ حد إلى منيا التقميؿ أو التيديدات ىذه مف لمتخمص الضرورة عند تطبيقيا و الحماية
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 : يمى ما إلييا المشار الحماية أدوات تتضمف قد

 . الحالى المينى المحاسب مع تامة وبحرية تاـ بشكؿ العميؿ أمور مناقشة *

 المحاسب يرى ظروؼ أو حقائؽ أى عف معمومات بتقديـ الحالى المينى المحاسب مطالبة *
 أو قبوؿ يقرر أف قبؿ بيا اإلحاطة المقترح المينى المحاسب عمى يتعيف أنو الحالى المينى
 .العممية قبوؿ عدـ

 المحاسب عمى يجب خدمات عرض بتقديـ خاص طمب أى عمى رداً  بعرض التقدـ عند *
 أى عمى منو لمتعرؼ العممية قبوؿ قبؿ الحالى المينى بالمحاسب يتصؿ أف المقترح المينى
 . العممية رفض تستدعى مينية غير أو مينية أسباب

 أف ويحبذ العميؿ، موافقة عمى الحصوؿ إلى المزاوؿ المينى المحاسب يحتاج أف المعتاد مف
 ىذه عمى الحصوؿ بمجرد و .الحالى المينى المحاسب مناقشة فى لمبدء كتابة الموافقة ىذه تكوف

 تنظـ التى الصمة ذات والموائح بالقوانيف االلتزاـ الحالى المينى المحاسب عمى يتعيف الموافقة
 ودوف بأمانة ذلؾ يتـ أف يجب معمومات بتقديـ الحالى المينى المحاسب قياـ وعند .ذلؾ

 عميو ، الحالى المينى بالمحاسب االتصاؿ المقترح المينى المحاسب يستطع لـ إذا و غموض،
 وسيمة بأى أو آخر مصدر أى مف تيديدات بأية الخاصة المعمومات عمى الحصوؿ يحاوؿ أف

 العميا اإلدارة عف االستفسارات أوعمؿ الغير مف االستفسار خالؿ مف المثاؿ سبيؿ عمى .أخرى
 .العميؿ لدى الحوكمة عف المسئوليف أو

 أدوات تطبيؽ خالؿ مف مقبوؿ حد إلى تخفيضيا أو التيديدات مف التخمص عدـ حالة فى
 حقائؽ بوجود قناعة ىناؾ يكف لـ ما العممية، عف االعتذار المحاسب عمى يتعيف الحماية

 .أخرى بوسائؿ عمييا الحصوؿ يمكف ضرورية ومالبسات

 المحاسب عمؿ إلى إضافى أو تكميمى بعمؿ القياـ المزاوؿ المينى المحاسب مف يطمب قد
 الكفاءةالمينية عمى تؤثر مستقبمية تيديدات إلى تؤدى قد الظروؼ ىذه مثؿ .الحالى المينى
 الحماية أدوات وتتضمف .كفايتيا عدـ أو معمومات وجود عدـ عف مثالً  تنشأ الواجبة والعناية
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 يتيح الذى األمر المقترح بالعمؿ الحالى المينى المحاسب إحاطة التيديدات ليذه المضادة
 .سميـ نحو عمى العمؿ ألداء الزمة تكوف صمة ذات معمومات أى تقديـ الحالى المينى لممحاسب

 المصالح تعارض 3-3

 تفرض التى الظروؼ لتحديد المعقولة الخطوات اتخاذ المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف
 بالمبادئ االلتزاـ عمى تؤثر تيديدات عنيا ينتج قد الظروؼ ىذه أف إذ المصالح، فى تعارض

 المحاسب قياـ عند الموضوعية مبدأ عمى يؤثر تيديد ينشأ قد المثاؿ سبيؿ فعمى األساسية،
 ينشأ وقد . مشروع فى العميؿ منافس مشاركة أو مباشر بشكؿ العميؿ بمنافسة المزاوؿ المينى
 ىناؾ لعمالء خدمات بأداء المحاسب قياـ عند السرية ومبدأ الموضوعية عمى يؤثر تيديد

 .المطروحة المعاممة أو الموضوع بشأف نزاعات بينيـ لعمالء أو مصالحيـ بشأف تعارض

 النظر التقييـ ىذا يشمؿ و .تيديدات أية أىمية مدى تقييـ المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف
 إذا فيما محددة عممية بأى القياـ قبؿ أو استمرارىا أو العميؿ مع العالقة قبوؿ قبؿ االعتبار بعيف
ذا .تيديدات عنيا ينشأ أوالغير العميؿ مع عالقات أو مصالح أية لممحاسب كاف  ىذه كانت وا 

 مف لمتخمص الضرورة عند تطبؽ و االعتبار فى الحماية أدوات تؤخذ أف يتعيف ىامة التيديدات
 . مقبوؿ حد إلى لتخفيضيا أو التيديدات ىذه

 

 المحاسب تمـز أف يجب الحماية أدوات فإف المصالح تعارض عنيا ينشأ التى الظروؼ عمى بناء
 : يمى بما المزاوؿ المينى

 الموافقة عمى الحصوؿ و المصالح تعارض إلى يؤدى أف شأنو مف ما بكؿ العميؿ إحاطة ( أ)
 . الظروؼ ىذه ظؿ فى لمعمؿ

 طرؼ مف ألكثر يعمؿ المزاوؿ المينى المحاسب بأف المعنية األطراؼ كافة إحاطة (ب)أو
 ىذا فى الموافقة عمى الحصوؿ و مصالح تعارض بيا موضوعات أو بمعامالت مرتبطيف
 .الشأف
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 بعينو، لعميؿ حصرية خدمات يقدـ ال المزاوؿ المينى المحاسب بأف العميؿ إحاطة (ج)أو
 .الشأف ىذا فى موافقة عمى الحصوؿ وضرورة

 : االعتبار فى أيضاً  التالية الحماية أدوات تؤخذ أف يتعيف

 .المتعارضة المياـ ألداء مختمفة عمؿ فرؽ استخداـ ( أ)

 بالمعمومات يتعمؽ ما خاصة و العمؿ فرؽ بيف المعمومات تداوؿ عدـ عمى التأكيد (ب)و
 .السرية

 وسالمة والسرية األمف بقضايا يتعمؽ ما بشأف العمؿ لفرؽ واضحة إرشادات وجود (ج)و
 . المعمومات

 . فييا الشركاء و المؤسسة موظفو عمييا يوقع التى السرية عمى الحفاظ تعيدات استخداـ (د)و

 منغير العميا اإلدارة أفراد أحد بمعرفة وذلؾ ، الحماية أدوات الستخداـ الدورى الفحص (ىػ)و
 . العميؿ مع مياـ فى المشتركيف

 ومنيا األساسية المبادئ مف أكثر أو مبدأ عمى يؤثر تيديداً  يفرض المصالح تعارض كاف إذا
 أو ىذاالتيديد مف التخمص يمكف ال بحيث المينى السموؾ أو السرية عمى الحفاظ أو الموضوعية

 المحاسب عمى يتعيف عندئذ الحماية، أدوات تطبيؽ خالؿ مف مقبوؿ مستوى عند منو الحد
 التى العمميات مف االنسحاب أو قبوليا وعدـ العممية عف االعتذار إلى يخمص أف المزاوؿ المينى
 . مصالح تعارض عمى تنطوى

 أوال يكوف قد الذى ) آخر لطرؼ لمعمؿ العميؿ موافقة بطمب المزاوؿ المينى المحاسب قياـ عند
 ورفض العميميف بيف مصالح تعارض عمى ينطوى بموضوع يتعمؽ فيما وذلؾ (حالى عميؿ يكوف
 فى االستمرار عدـ المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف عندئذ ذلؾ، عمى الموافقة العميؿ ىذا

 .المصالح تعارض عمى ينطوى الذى الموضوع بشأف األطراؼ أحد لصالح العمؿ
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 ثان رأى إلى الحاجة 3-4

 معايير تطبيؽ بشأف ثاف رأى إعطاء المزاوؿ المينى المحاسب مف فييا يطمب التى المواقؼ فى
 عمى المطبقة األخرى المبادئ أو المعايير مف غيرىا أو التقارير إعداد أو المراجعة أو المحاسبة
 عميؿ ليست منشأة بواسطة أو عنيا نيابة أو الشركة بواسطة تمت محددة معامالت أو ظروؼ
 سبيؿ فعمى األساسية، بالمبادئ االلتزاـ عمى تؤثر تيديدات عنيا ينشأ قد الحاالت ىذه فإف حاؿ،
 ال الثانى الرأى كاف إذا الواجبة والعناية المينية الكفاءة عمى يؤثر تيديد ىناؾ يكوف قد المثاؿ
 الثانى الرأى كاف إذا أو الحالى المزاوؿ المينى لممحاسب توافرت التى الحقائؽ نفس إلى يستند
 الطمب بيذا المحيطة الظروؼ عمى التيديد أىمية مدى تعتمد و .كاممة غير أدلة إلى مستنداً 

 .المينى الشخصى الحكـ بإبداء المرتبطة المتاحة االفتراضات و والحقائؽ

 أىمية تقييـ عميو يتعيف الثانى الرأى ىذا إعطاء المزاوؿ المينى المحاسب مف يطمب عندما
 ويطبقيا االعتبار فى الحماية أدوات يأخذ أف عميو يتعيف أىمية، تمثؿ كانت ما فإذا التيديدات،

 الحماية أدوات تتضمف وقد .مقبوؿ حد إلى تخفيضيا أو التيديدات مف لمتخمص الضرورة عند
 رأى بأى تحيط قيود أى ووصؼ ، الحالى بالمحاسب لالتصاؿ العميؿ مف إذف عمى الحصوؿ

 . الحالى المحاسب إلى الرأى ىذا مف صورة وتقديـ العميؿ مع تتـ التى المراسالت فى

 بالمحاسب باالتصاؿ المزاوؿ المينى لممحاسب الثانى الرأى ىذا طمبت التى المنشأة تسمح إذالـ
 ال أـ الرأى ىذا تقديـ المناسب مف كاف إذا ما يدرس أف األوؿ عمى يتعيف عندئذ الحالى المينى

 .بالموضوع المحيطة المالبسات و الظروؼ كافة االعتبار فى أخذه مع

  الخدمات لمقابل األخري واألنواع األتعاب 3-5

 التى األتعاب يطمب أف المزاوؿ المينى لممحاسب يجوز ، المينية الخدمات بشأف التفاوض عند
 ال عمالً  نظيره مف أقؿ أتعاب بعرض آخر مزاوؿ مينى محاسب قياـ واليعد مناسبة، يراىا

 بالمبادئ االلتزاـ عمى يؤثر أف يمكف تيديد ىناؾ ذلؾ مف الرغـ وعمى ذاتو، حد فى أخالقياً 
 الشخصية بالمصمحة متعمؽ تيديد يظير قد المثاؿ سبيؿ عمى ، األتعاب عرض بسبب األساسية

 يجعؿ مما لمغاية متدنية المعروضة األتعاب كانت إذا الواجبة العناية و المينية الكفاءة عمى يؤثر
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 األتعاب ىذه ظؿ فى بيا المعموؿ والمينية الفنية لممعايير وفقاً  بالعممية القياـ الصعب مف
 .المتدنية

 والخدمات المعروضة األتعاب مستوى منيا العوامؿ بعض عمى التيديدات ىذه أىمية تعتمد
 الحماية أدوات إلى االعتبار بعيف النظر يتعيف المحتممة، التيديدات ىذه عمى وبناءً  بيا، الخاصة
 أدوات ومف .مقبوؿ حد إلى تخفيضيا أو التيديدات ىذه مف لمتخمص الضرورة عند وتطبيقيا
 : استخداميا يمكف التى الحماية

 تغطييا التى والخدمات األتعاب تحديد أسس وخاصة، العممية، بشروط العميؿ إحاطة *
 .األتعاب

 . لمعممية المؤىؿ العمؿ فريؽ و المناسب الوقت تخصيص *

 األتعاب وىذه التأكد، عمميات خالؼ محددة عمميات مقابؿ المشروطة األتعاب تستخدـ
 تيديد عنيا ينشأ وقد األساسية، بالمبادئ االلتزاـ مدى عمى يؤثر تيديد عنيا ينتج قد المشروطة

 عدة عمى التيديدات ىذه أىمية وتعتمد الموضوعية، مبدأ عمى يؤثر الشخصية بالمصمحة يرتبط
 :تتضمف عوامؿ

 .الميمة طبيعة *

 .الممكنة األتعاب قيـ نطاؽ *

 .األتعاب تحديد أسس *

 .مستقؿ آخر طرؼ قبؿ مف الميمة نتائج مراجعة ستتـ ىؿ *

 الحماية ألدوات االعتبار بعيف النظر يتعيف ىامة، كانت فإذا التيديدات، ىذه أىمية تقييـ يتعيف
 أدوات وتتضمف .مقبوؿ حد إلى تخفيضيا أو التيديدات مف لمتخمص الضرورة عند وتطبيقيا
  : إلييا المشار الحماية

 . األتعاب تحديد أسس بشأف العميؿ مع مسبؽ كتابى اتفاؽ *
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 و المزاوؿ المينى المحاسب بو يقوـ الذى العمؿ عف المعنييف لممستخدميف اإلفصاح*
 .األتعاب أسستحديد

 .الجودة مراقبة إجراءات و سياسات *

 المينى المحاسب بيا قاـ التى األعماؿ بمراجعة بالموضوعية يتحمى آخر طرؼ قياـ *
 .المزاوؿ

 عمالء، جمب عمولة أو أتعاب عمى المزاوؿ المينى المحاسب يحصؿ قد األحواؿ بعض فى
 قد فإنو المطموبة، الخدمة بتقديـ المزاوؿ المينى المحاسب يقوـ ال عندما المثاؿ سبيؿ فعمى

 وقد آخر، لخبير أو آخر مزاوؿ مينى لمحاسب الحالى العميؿ إحالة نظير عمولة عمى يحصؿ
 شركة المثاؿ سبيؿ عمى ) الغير مف عمولة أو أتعاب عمى المزاوؿ المينى المحاسب يحصؿ
 األتعاب ىذه مثؿ قبوؿ فإف الحالة ىذه فى .لمعميؿ خدمات أو سمع بيع نظير (كمبيوتر برامج

 الموضوعية مبدأ عمى يؤثر الشخصية المصمحة عف ناتج تيديد إحداث شأنو مف والعموالت
 . الواجبة والعناية المينية والكفاءة

 سبيؿ عمى عميؿ، عمى لمحصوؿ عمالء جمب عمولة بدفع المزاوؿ المينى المحاسب يقوـ قد
 متخصصة خدمات إلى يحتاج ولكنو آخر مزاوؿ مينى محاسب مع العميؿ استمرار عند المثاؿ

 تيديدات يخمؽ قد والعموالت األتعاب ىذه دفع فإف الحالة ىذه فى الحالى، المحاسب يقدميا ال
 . الواجبة والعناية المينية والكفاءة الموضوعية مبدأ عمى تؤثر الشخصية بالمصمحة تتعمؽ

 أو عمالء بجمب خاصة أتعاب أو عمولة تقديـ عدـ المزاوؿ المينى المحاسب عمى يجب
 أدوات استخدـ قد المحاسب ىذا يكف لـ ما العموالت أو األتعاب مف النوعية ىذه عمى الحصوؿ
 المشار الحماية أدوات وتتضمف .مقبوؿ حد إلى تخفيضيا أو التيديدات ىذه مف لمتخمص حماية
 : الحصر ليس و المثاؿ سبيؿ عمى إلييا

 مزاوؿ مينى لمحاسب عمالء جمب عمولة بدفع خاصة ترتيبات أى عف لمعميؿ اإلفصاح*
 . منو المحالة األعماؿ نظير آخر
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 إحالة نظير عمالء جمب عمولة عمى بالحصوؿ خاصة ترتيبات أى عف لمعميؿ اإلفصاح*
 .آخر لمحاسب العميؿ

 الغير قياـ نظير بالعموالت الخاصة الترتيبات بشأف العميؿ مف مسبؽ أتفاؽ عمى الحصوؿ *
 . لمعميؿ خدمات أو سمع ببيع

 المدفوعات أف أساس عمى منيا جزء أو أخرى مؤسسة شراء المزاوؿ المينى لممحاسب يجوز
 .يخمفيـ لمف أو لورثتيـ أو المؤسسة يمتمكوف ألفراد ستتـ

 المهنية الخدمات تسويق 3-6

 مف غيره أو اإلعالف طريؽ عف جديدة أعماؿ عف بالبحث المزاوؿ المينى المحاسب قياـ عند
 سبيؿ فعمى .األساسية بالمبادئ التزامو عمى يؤثر .تيديداً  يخمؽ ىذا فإف األخرى التسويؽ أشكاؿ
 المينى السموؾ بمبدأ المحاسب التزاـ عمى يؤثر الشخصية المصمحة عف ناتجاً  تيديداً  ينشأ المثاؿ

 . المبدأ ىذا مع تتفؽ ال بطريقة المنجزات أو األعماؿ أو لمخدمات الترويج و التسويؽ تـ إذا

 أف وعميو المينية، لمخدمات الترويج عند المينة بسمعة اإلضرار عدـ المحاسب عمى يتعيف
 :تجنب وعميو األمانة، و باالستقامة يتحمى

 .خبراتو أو مؤىالتو فى أو المقدمة الخدمات قيمة فى المبالغة*

  الغير أعماؿ مع حقيقية غير مقارنات عقد أو مخمة بصورة اإلشارة*

 والضيافة الهدايا 3-7

 ليـ يقدـ قد وكذلؾ المقربيف، عائمتو أفراد أو المزاوؿ المينى المحاسب إلى ىدايا تقديـ يتـ قد
 المينى المحاسب إلتزاـ عمى تؤثر تيديدات عادة تخمؽ األمور ىذه مثؿ الضيافة، أشكاؿ بعض
 مبدأ عمى تؤثر الشخصية بالمصمحة خاصة تيديدات وكذلؾ األساسية بالمبادئ المزاوؿ

 العميؿ بقياـ تتعمؽ تيديدات تنشأ قد أيضاً  و العميؿ، مف اليدية قبوؿ حالة فى وذلؾ الموضوعية
 فى خاصة مبدأالموضوعية عمى التأثير عنو ينشأ الذى األمر المحاسب، عمى ضغوط بممارسة

 . اليدايا ىذه عف لمعامة اإلعالف حالة
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ذا .ورائو مف والقصد المقدـ العرض وقيمة طبيعة عمى التيديدات ىذه أىمية تعتمد  رأى وا 
 لمتأثير قصد أى دوف لمعمؿ المعتاد السياؽ فى ىى المقدمة اليدايا أف المزاوؿ المينى المحاسب

 ذات المعمومات بكؿ دراية عمى الذى الغير استخمص إذا منو معمومات عمى لمحصوؿ أو عميو
 قد عندئذ القيمة، ضئيمة تكوف تكاد الضيافة و اليدايا ىذه أف الموضوعية مف قدر وعمى العالقة
 . األساسية بالمبادئ التزامو عمى يؤثر ىاـ تيديد وجود عدـ المزاوؿ المينى المحاسب يقرر

 االعتبار فى الحماية أدوات أخذ يتـ أف يتعيف واضح بشكؿ ىامة أنيا عمى التيديدات قيمت إذا
 إمكانية عدـ حالة فى و .مقبوؿ حد إلى تخفيضيا أو التيديدات ىذه مف لمتخمص وتطبيقيا
 عمى يتعيف الحماية أدوات خالؿ مف مقبوؿ حد إلى تخفيضيا أو التيديدات ىذه مف التخمص
 .المقدمة الضيافة أو اليدايا رفض المزاوؿ المينى المحاسب

  العمالء أصول حيازة 3-8

 يقررالقانوف لـ ما العميؿ أصوؿ أو أمواؿ مسئولية تحمؿ المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف ال
 . لألصوؿ الحائز المزاوؿ المينى المحاسب عمى قانونى يكوف االلتزاـ فإف الحالة ىذه فى و ذلؾ

 المثاؿ، سبيؿ عمى األساسية، بالمبادئ االلتزاـ عمى تؤثر تيديدات العميؿ أصوؿ حيازة تخمؽ
 ينشأ و والموضوعية المينى السموؾ عمى يؤثر الشخصية المصمحة عف ناتجاً  تيديداً  ىناؾ يكوف
 المحاسب عمى يتعيف التيديدات ىذه مقابؿ الحماية توفير يتسنى وحتى .العميؿ أصوؿ حيازة عف

 : مايمى الغير أصوؿ أو بأمواؿ إليو المعيود المزاوؿ المينى

 . المؤسسة أمواؿ أو الشخصية أموالو عف منفصمة األمواؿ ىذه حفظ (أ)

 . أجميا مف عمييا حصؿ التى األغراض فى فقط األمواؿ ىذه استخداـ (ب)و

 ىذه عمى اإلطالع ليـ مخوؿ أشخاص ألى حساب لتقديـ األوقات جميع فى االستعداد (ج)و
 .الحسابات

 . عنيا المحاسبة و األصوؿ ىذه بحيازة الخاصة الموائح و القوانيف بكافة االلتزاـ (د)و
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 عمى تؤثر التى التيديدات إلى التنبو المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف تقدـ ما إلى باإلضافة
 ناشئة األصوؿ ىذه أف وجد ما إذا خاصة األصوؿ ىذه عف الناشئة و األساسية بالمبادئ التزامو
 ىذه بشأف الميمة قبوؿ إجراءات إطار وفى .األمواؿ غسيؿ مثؿ مشروعة غير أنشطة عف

 ىذه مصدر عف مناسبة بصورة االستفسار المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف الخدمات،
 استشارة عمى الحصوؿ جواز مع تنظيمية و قانونية التزامات مف عمييا ما دراسة وكذلؾ األصوؿ
 الشأف ىذا فى قانونية

  الخدمات كافة – الموضوعية 3-9

 التيديدات االعتبار فى يأخذ أف عميو المينية، الخدمات بتقديـ المزاوؿ المينى المحاسب قياـ عند
 أو مسئوليو أو أومديريو العميؿ مع عالقات أو مصالح وجود نتيجة الموضوعية عمى تؤثر التى

 عمى تؤثر العميؿ مع المينى غير التآلؼ بسبب تيديدات تنشأ قد المثاؿ سبيؿ عمى .موظفيو
 .العميؿ مع عمؿ عالقات أو شخصية أو أسرية عالقات بسبب الموضوعية

 عميؿ عف باالستقاللية يتمتع أف التأكد خدمة يقدـ الذى المزاوؿ المينى المحاسب عمى يشترط
 مف المزاوؿ المينى المحاسب لتمكيف ضرورياً  أمراً  موضوعاً  و شكالً  االستقاللية أف حيث التأكد

  .الغير مف مبرر غير أوتأثير مصالح تعارض أو تحيز دوف نتائج عف التعبير أو لنتائج التوصؿ

 خدمات بتقديـ المزاوؿ المينى المحاسب قياـ عند الموضوعية عمى تؤثر تيديدات وجود يعتمد
 المينى المحاسب بو يقوـ الذى العمؿ طبيعة وعمى بالميمة خاصة محددة ظروؼ عمى مينية

 .المزاوؿ

 بشكؿ ىامة كانت فإذا المحددة، التيديدات أىمية تقييـ المزاوؿ المينى المحاسب عمى يتعيف
 ىذه مف لمتخمص الضرورة عند استخداميا و الالزمة الحماية أدوات دراسة يتعيف واضح

 وليس المثاؿ سبيؿ عمى الحماية أدوات وتتضمف مقبوؿ، حد إلى تخفيضيا أو التيديدات
 :الحصر

 . العمؿ فريؽ مف االنسحاب*

 .رقابية و إشرافية تطبيقإجراءات *
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 .التيديد منيا ينشأ التى العمؿ عالقة أو المالية إنياءالعالقة *

 . المؤسسة داخؿ العميا اإلدارية المستويات مع مناقشةاألمر *

 العميؿ لدى الحوكمة عف المسئوليف مع مناقشةاألمر *

 التأكد خدمة عمميات – اإلستقاللية 3-10

 والمؤسسة التأكد عمؿ فريؽ أفراد يتمتع أف العاـ الصالح مف يكوف تأكد عممية أى حالة فى
 ىذا يتطمبو ما وىذا التأكد عميؿ عف باالستقاللية أمكف إف الخارجية المؤسسة وحدات وكذلؾ
 .الميثاؽ

 الخاصة القياس أو التقييـ نتائج بشأف المستخدـ لدى الثقة تعزيز ىو التأكد عمميات مف اليدؼ
 عممية وأىداؼ عناصر المراجعة عمميات إطار ويصؼ .محددة معايير مقابؿ ما بموضوع
 عناصر ولبياف .التأكد و الفحص و المراجعة معايير عمييا تنطبؽ التى العمميات ويحدد المراجعة

 . التأكد إلطار الرجوع يمكف التأكد عممية أىداؼ و

 تأكد عممية أى فى المزاوؿ المينى المحاسب يقوـ المذكور اإلطار فى بالتفصيؿ توضيحو كماتـ
 نتيجة بشأف المسئوؿ الطرؼ خالؼ المرتقب المستخدـ ثقة تعزيز منيا اليدؼ نتيجة عف بالتعبير
 .محددة معايير مقابؿ ما بموضوع الخاص القياس أو التقييـ

 المحددة والمقاييس المعايير تطبيؽ مف تتأتى معمومات إليو المشار القياس أو التقييـ عف ينتج
 قياس أو تقييـ نتيجة إلى“ الميمة موضوع المعمومات ” مصطمح يشير و الموضوع عمى

 : المثاؿ سبيؿ عمى . الموضوع

 موضوع المعمومات ) المالية القوائـ فى اإلفصاح و العرض و القياس و االعتراؼ ينشأ *
 .واإلفصاح العرض و القياس و االعتراؼ بشأف المالية القوائـ إعداد إطار تطبيؽ مف (الميمة

 عمى المعايير ىذه تطبيؽ يتـ حيث المصرية المحاسبة معايير ىو اإلطار ىذا يكوف وقد
 . لممنشأة (الميمة موضوع ) النقدية التدفقات و المالى األداء و المالى الموقؼ
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 إطار تطبيؽ مف (الميمة موضوع المعمومات ) الداخمية الرقابة فعالية بشأف التأكيد ينشأ *
 .المتخذة اإلجراءات أو الداخمية الرقابة أدوات عمى الداخمية الرقابة فعالية لتقييـ

 كمتا وفى ، مباشرة تقارير إعداد عف أو ، تأكيدات إصدار عمى قائمة التأكد عمميات تكوف قد
 المزاوؿ المينى المحاسب : ىما منفصمة أطراؼ ثالثة تتضمف التأكد عممية فإف الحالتيف
 . المرتقب المستخدـ و المسئوؿ والطرؼ

 بالقوائـ خاصة مراجعة عممية تتضمف والتى تأكيدات إصدار عمى قائمة تأكد عممية أى فى
 وتكوف المسئوؿ الطرؼ بواسطة الميمة لموضوع القياس أو بالتقييـ القياـ يتـ فإنو المالية

 لممستخدـ يقدـ المسئوؿ الطرؼ مف تأكيد صورة فى الميمة بموضوع الخاصة المعمومات
 .لمرتقبا

 تقييـ بعمؿ المزاوؿ المينى المحاسب يقوـ مباشر تقرير إعداد عف عبارة تكوف تأكد عممية أى فى
 قاـ الذى المسئوؿ الطرؼ مف تأكيد عمى الحصوؿ أو مباشر بشكؿ الميمة لموضوع قياس أو

 الخاصة المعمومات تقديـ ويتـ المرتقب لممستخدـ متاحة ليست التى القياس أو التقييـ بعممية
 .التأكد بعممية الخاص التقرير ضمف المرتقب المستخدـ إلى الميمة بموضوع

 : االستقاللية تتطمب

 الجوىر حيث مف االستقاللية -

 الحكـ عمى تؤثر قد ضغوط أية بدوف رأى بإبداء تسمح الذىف صفاء مف حالة بيا يقصد
 . المينى الشؾ ممارسة و موضوعية و بنزاىة بالعمؿ لو تسمح و لمفرد الشخصىالمينى

 الشكؿ حيث مف االستقاللية -

 – خارجى طرؼ منيا يستخمص قد التى الجوىرية الظروؼ و الوقائع عف االبتعاد بيا يقصد
 تـ قد أنو – المطبقة الحماية أدوات فييا بما العالقة ذات المعمومات بكؿ دراية وعمى موضوعى

 خدمة تنفيذ فريؽ أعضاء مف لعضو أو لممؤسسة المينى الشؾ و وموضوعية نزاىة عمى التأثير
 .التأكد
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 كؿ عف الشخصى لمحكـ المزاوؿ الفرد يتنزه أف ذاتو حد فى ”االستقاللية ” مصطمح مف يفيـ قد
 فرد كؿ إف حيث واقعى ىذاغير فإف وبالطبع . أخرى عالقات أية و المالية و االقتصادية المنافع

 المنافع ىذه جوىرية مدى تقييـ يجب ولذلؾ . األخرى باألطراؼ ترتبط عالقات لو المجتمع فى
 – خارجى طرؼ يعتقد قد ما ضوء فى وذلؾ األخرى العالقات أو المالية أو االقتصادية
 . مقبوؿ غير بأنو – العالقة ذات المعمومات بكؿ دراية عمى و موضوعى

 تأثير ليا يكوف قد التى – منفصمة أو مجتمعة – المختمفة الحاالت و الظروؼ مف عديد ىناؾ
 التى والظروؼ الحاالت جميع تحديد و حصر يمكف ال فإنو لذلؾ ، االستقاللية مدى دراسة عند

 . أثرىا مف والحد لمواجيتيا المناسب األسموب تحديد و لالستقاللية تيديداً  تشكؿ أف يمكف

 التيديدات تختمؼ عميو و ألخرى، عممية مف التأكد عمميات طبيعة تختمؼ فقد ذلؾ عمى عالوة
 إف وحيث .حدة عمى حالة لكؿ مختمفة حماية أدوات استخداـ يتطمب مما منيا لكؿ المصاحبة
 وأعضاء المؤسسة تقوـ أف يتطمب فإنو العاـ الصالح لتحقيؽ ييدؼ لالستقاللية المنيجى المفيوـ
 القواعد مف بعدد االلتزاـ مجرد مف أفضؿ االستقاللية تيديدات دراسة تقييـ و بتحديد التأكد فريؽ
 .حكمى أساس عمى تبنى قد التى

 لالستقاللية المنهجى المفهوم

 فى الوارد اإلطار تطبيؽ الخارجية المؤسسة وحدات أو المؤسسة أو التأكد فريؽ أفراد عمى شترط
 ووحداتيا المؤسسة بيف العالقات تحديد إلى باإلضافة و محددة ظروؼ ظؿ فى األوؿ الجزء

 بيف العالقات كانت ماإذا االعتبار فى األخذ يتعيف التأكد وعميؿ التأكد فريؽ وأعضاء الخارجية
 0االستقاللية عمى تؤثر تيديدات إلى تؤدى التأكد وعميؿ التأكد فريؽ خارج أفراد

 أويقصد تفسر أف يجب ال و .اإلطار تطبيؽ شرح ىو القسـ ىذا فى المقدمة األمثمة مف لغرضا
 عمى تؤثر تيديدات إلى تؤدى قد التى األحواؿ و الظروؼ لكافة شامؿ حصر بياف منيا

 المؤسسة وحدات إحدى أو المؤسسة أو التأكد فريؽ لعضو بالنسبة يكفى ال وبالتالى ، االستقاللية
 الظروؼ عمى ىذااإلطار تطبيؽ عمييا يتعيف بؿ المقدمة، باألمثمة فقط تمتـز أف الخارجية
 .يواجيونيا قد التى الخاصة
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 ىذه مف لمتخمص المطبقة الحماية أدوات و االستقاللية عمى تؤثر التى التيديدات طبيعة تختمؼ
 أو مراجعة كانت سواء التأكد عممية خصائص عمى بناء مقبوؿ حد إلى تخفيضيا أو التيديدات

 الغرض بناءعمى تختمؼ التيديدات طبيعة فإف األخيرة الحالة فى و .التأكد عمميات مف غيرىا
 ذات الظروؼ تقييـ المؤسسة عمى يتعيف وبالتالى لو التقرير إعداد يتـ الذى المعنى والمستخدـ

 مف كاف إذا ما تحديد عند االستقاللية عمى تؤثر التى والتيديدات التأكد عممية طبيعة و الصمة
 أفراد وتحديد المطموبة الحماية أدوات طبيعة وكذلؾ فييا االستمرار أو العممية قبوؿ المناسب

 . التأكد عممية فريؽ

 تأكيدات تقديم عمى تستند التى التأكد عمميات

 المالية القوائم مراجعة عمميات

 حيث مف االستقاللية فإف وعميو المتوقعيف، المستخدميف مف كبير لعدد تأكيداً  التأكد عممية تعطى
 لعميؿ بالنسبة فإنو ذلؾ وعمى .المضموف حيث مف أىميتيا عمى عالوة خاصة أىمية ليا الشكؿ

 المراجعة عميؿ عف مستقميف ذاتيا المؤسسة و التأكد فريؽ أعضاء يكوف أف يتعيف المراجعة،
 االعتبارات مف مجموعة وىناؾ .الخارجية المؤسسة وحدات أو المحمى المستوى عمى سواء

 عند مراعاتيا و دراستيا يجب التأكد خدمة تقديـ عند االعتبار فى أخذىا الواجب لتمؾ المشابية
 يتحمى أف االعتبارات ىذه وتتطمب .المراجعة عمالء بخالؼ لعمالء األخرى التأكد خدمات تقديـ

 عمى سواء الخدمة بيذه المعنى العميؿ عف باالستقاللية ذاتيا والمؤسسة التأكد فريؽ أعضاء
 أية االعتبار فى األخذ يجب الحاالت، ىذه وفى .الخارجية المؤسسة وحدات أو المحمى المستوى
 الخارجية المؤسسة لوحدات عالقات أو مصالح وجود بسبب تنشأ قد أنيا المؤسسة تعتقد تيديدات
 .المعنى بالعميؿ تتعمؽ

 األخرى التأكد عمميات

 التحمىب والمؤسسة التأكد عممية فريؽ عمى يتعيف المراجعة عمالء لغير تأكد عممية أى فى 
 االستقاللية ىذه اشتراطات وتتضمف ( المعمومات عف المسئوؿ الطرؼ ) العميؿ عف االستقاللية

 يشغموف الذيف العميؿ موظفى و مسئولى و ومديرى الميمة فريؽ بيف محددة عالقات عمؿ حظر
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 االعتبار فى األخذ ويتعيف .الميمة موضوع عمى نفوذ ممارسة خاللو مف يستطيعوف موقعاً 
 مصالح عف ناشئة المؤسسة تراىا التى التيديدات وكذلؾ العالقات ىذه عف الناشئة التيديدات
 .الخارجية المؤسسة وحدات وعالقات

 عف المسئولية المسئوؿ الطرؼ يتحمؿ مراجعة عمميات ليست التى التأكد عمميات فىمعظـ
 موضوع عف المسئولية يتحمؿ ال العمميات بعض فى أنو إال الميمة موضوع و المعمومات

 بيئى استشارى أعده تقرير بشأف تأكد عممية فى المحاسب اشتراؾ عند المثاؿ سبيؿ عمى .الميمة
 يكوف عندئذ المعنييف، المستخدميف عمى توزيعو بغرض االستمرارية لتحقيؽ ممارسات عف

 عف المسئولة ىى الشركة وتكوف المعمومات عف المسئوؿ الطرؼ ىو البيئى، االستشارى
 . (االستمرارية لتحقيؽ المطموبة الممارسات ) الموضوع

 المعمومات عف مسئوالً  المسئوؿ الطرؼ يكوف عندما المراجعة بخالؼ التأكد لعمميات بالنسبة
 والمؤسسة التأكد عممية فريؽ عمى يتعيف الحالة ىذه فى الموضوع، ليس و بالموضوع الخاصة
 ، (التأكد عميؿ ) بالموضوع الخاصة المعمومات عف المسئوؿ الطرؼ عف باالستقاللية التحمى
 ىى فييا السبب أف المؤسسة تعتقد التى التيديدات االعتبار فى األخذ ينبغى ىذا عف وفضالً 

 الطرؼ مع الخارجية المؤسسة وحدات إحدى أو والمؤسسة التأكد عممية فريؽ بيف العالقات
 . الموضوع عف المسئوؿ

 مباشرة تقارير رفع فى المتمثمة التأكد عمميات

 التأكد عميؿ عف باالستقاللية التحمى والمؤسسة العممية فريؽ عمى يشترط العمميات ىذه فى
 .(الموضوع عف المسئوؿ الطرؼ)

 استخدامها عمى قيود توجد التى التقارير

 التقرير ىذا يتضمف و – المراجعة عمالء بخالؼ لعميؿ – معيف بتأكيد تقرير إصدار حالة فى
 عمى المحددة الجيات ىذه أف يفترض فقط، محددة جيات بمعرفة استخدامو عمى قيوداً  صراحة
 طبيعية نتيجة كاف التقرير استخداـ عمى القيد وأف الميمة وموضوع بطبيعة كاؼ وعمـ دراية

 ذلؾ فى بما المينية لممؤسسة إسنادىا تـ التى الميمة ونطاؽ طبيعة تحديد فى لمشاركتيـ
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 المينية لممؤسسة العالية والقدرة المعرفة ىذه تزيد و .الميمة موضوع لتقييـ المستخدمة المعايير
 يتعمؽ فيما األدوات ىذه فعالية مف التقرير مستخدمى لكؿ الالزمة الحماية أدوات توضيح عمى

 .الشكؿ حيث مف باالستقاللية

 بتقييـ قياميا عند إلييا اإلشارة السابؽ الظروؼ تمؾ مثؿ بمراعاة المينية المؤسسة تقوـ أف ويجب
 لممستوى تخفيضيا أو التيديدات ىذه إلزالة الالزمة الحماية أدوات وتحديد االستقاللية تيديدات
 .المقبوؿ

 مدى لتقييـ القسـ ىذا فى الواردة المبادئ و القواعد إتباع الضرورى مف فإنو أدنى كحد و
 . المقربيف عائالتيـ و أسرىـ أفراد وكذلؾ التأكد خدمة فريؽ أعضاء استقاللية

 عمى بالحصوؿ ارتبط أو مصمحة المزاوؿ المينى لممحاسب يكوف عندما االستقاللية وتتأثر
 المحاس ليا يقدـ التى المنشأة فى مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ومؤثرة ىامة مالية مصمحة
 مصمحة أية المباشرة المالية المصالح وتشمؿ .مستقالً  يكوف أف تتطمب والتى مينية بخدمات
 لتشمؿ الحالة ىذه تمتد وقد المزاوؿ المحاسب يعوليـ الذيف األطفاؿ أو الزوج أو الزوجة تخص
 المينية لممؤسسة كاف إذا فإنو ، سبؽ ما عمى وعالوة .القوانيف ألحكاـ طبقاً  األقارب بعض

 ” تيديد وجود إلى يؤدى ذلؾ فإف التأكد خدمة عميؿ مع مباشرة غير أو مباشرة مالية مصمحة
 يمكف ال بصورة جوىرياً  يكوف التيديد ىذا إف و االستقاللية عمى يؤثر ” الشخصية المصمحة

 . مقبوؿ مستواً  إلى تخفضو أف الحماية ألدوات معيا

 المتعددة المسئولة األطراف

 مباشرة تقارير رفع فى تتمثؿ أو تأكيدات تقديـ إلى تستند كانت سواء التأكد عمميات بعض فى
 عند العمميات ىذه وفى ، المسئولة األطراؼ مف العديد ىناؾ يكوف قد ، المراجعة عمميات خالؼ
 مسئوؿ، طرؼ كؿ عمى الفقرة ىذه فى الواردة األحكاـ تطبيؽ الضرورى مف كاف إذا ما تحديد
 التأكد فريؽ أفراد أحد أو المؤسسة بيف مصمحة أو عالقة وجود كاف إذا ما المؤسسة تدرس
 سياؽ فى االستقاللية عمى يؤثر جوىرى و ىاـ تيديد خمؽ إلى يؤدى قد مسئوؿ وطرؼ

 فى كاآلتى محددة عوامؿ أخذ مف البد الشأف ىذا فى و .بالموضوع الخاصة المعمومات
 :الحسباف
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 . مسئوؿ ما طرؼ عنيا المسئوؿ بالموضوع الخاصة لممعمومات النسبية األىمية*

 . بالعممية المرتبطة العامة المصمحة ومقدار درجة *

 أو المصمحة ىذه مثؿ عف الناشئة االستقاللية عمى يؤثر الذى التيديد أف المؤسسة ماقررت إذا و
 الضرورى غير مف يكوف قد عندئذ ، واضح نحو عمى جوىرى غير و ىاـ غير يكوف قد العالقة
 . المسئوؿ الطرؼ ىذا عمى القسـ ىذا أحكاـ جميع تطبيؽ

 أخرى اعتبارات

 بالمصالح يتعمؽ فيما القسـ ىذا فى عاـ بشكؿ المذكورة الحماية أدوات و التيديدات مناقشة يتـ
 وحدات أو المحمى المستوى عمى سواء المؤسسة وبيف ناحية مف العميؿ بيف العالقات أو

 المراجعة عمميات حالة وفى . األخرى الناحية مف العمؿ فريؽ أعضاء و الخارجية المؤسسة
 العالقات و المصالح االعتبار فى تأخذ أف المؤسسة عمى فيجب ، بالبورصة المقيدة لمشركات
 وحدات أو المحمى المستوى عمى سواء العميؿ بيذا العالقة ذات المنشآت و الوحدات مع القائمة

 العالقة ذات الوحدات و المنشآت تمؾ تحديد األمثؿ الوضع يستوجب و .الخارجية المؤسسة
 . الميمة قبوؿ قبؿ مسبقاً  معيا العالقات و المصالح و بالعميؿ

 فريقا لدى يكوف عندما فإنو ، ليـ تأكد خدمات تقديـ يتـ الذيف اآلخريف العمالء لجميع بالنسبة
 مؤسسة استقاللية مدى عمى تؤثر العميؿ بيذا عالقة ذات منشأة بأف لالعتقاد يدعو ما لعمؿ

 االعتبار فى المنشأة ىذه العمؿ فريؽ يأخذ أف يجب الحالة ىذه ففى ، العميؿ ىذا تجاه المراجعة
 . المناسبة والوقاية الحماية وسائؿ تطبيؽ وبالتالى ، المراجعة مؤسسة استقاللية مدى تقييـ عند

 يتـ بأدلة مواجيتيا أسموب و االستقاللية عمى تؤثر قد التى التيديدات تقييـ تدعيـ يتـ أف يجب
 التقييـ إجراء بضرورة االلتزاـ ىذا وينشأ . بيا القياـ أثناء و الميمة قبوؿ قبؿ عمييا الحصوؿ

 أف يجب أنو يفترض أو – عمـ إلى يتبادر عندما ليا الالزمة اإلجراءات اتخاذ و لمتيديدات الالـز
 قد عالقات أو ظروفاً  أو حاالت ىناؾ بأف التأكد خدمة فريؽ أعضاء أحد أو المؤسسة – تعمـ
 . لالستقاللية تيديدات إلى تؤدى
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 مبادئ مف مبدأ التأكد خدمة فريؽ أعضاء أحد أو المؤسسة فييا تخالؼ حاالت تحدث قد
 السرعة وجو عمى المخالفة تصحيح يتـ الحاالت ىذه فى .قصد أو نية دوف ولكف االستقاللية

 الالزمة الرقابة إجراءات تطبيؽ و اكتشافيا بمجرد

 

 

 


