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المسؤوليات الشخصية كأحد األركان األساسية لنجاح مهمة مدقق الحسابات الخارجي في 
  تفعيل تطبيق النظام المحاسبي المالي

قادري عبد القادر .أ  
  .امعة مستغامنأستاذ مساعد أ،ج

  
  :ملخصال

ا من قبل  االلتزامالتعرف على أهم املسؤوليات الشخصية الواجب  اىلالدراسة  دف هذه
ي احلسابات واليت هلا أثر إجيايب على تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل، واستجابة للهدف مدقق

املنشود من هذه الدراسة تضمنت هذه األخرية جمموعة من املسؤوليات الشخصية ملدققي 
احلسابات املتعارف عليها يف مهنة التدقيق مرتبة حسب أمهيتها وتأثريها على تفعيل تطبيق النظام 

اسيب املايل ، وهي النـزاهة، املوضوعية، الكفاءة املهنية والعناية الواجبة ، السرية وأخريا السلوك احمل
  .املهين

إن الدراسة املعمقة للمسؤوليات السابقة جعلت الباحث يتوصل إىل نتيجة هامة تنص على    
مهة بشكل فعال يف ضرورة إعداد ميثاق للمسؤوليات الشخصية ملدققي احلسابات يف اجلزائر للمسا

تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، هذا امليثاق يتضمن ، جمموعة 
ج  املسؤوليات الشخصية الواجب توافرها يف مدقق احلسابات اخلارجي، التهديدات املؤثرة على 

مهيتها، وأدوات احلماية اإللتزام باملسؤوليات الشخصية، آلية حتديد تلك التهديدات وتقييم أ
  .ملواجهة تلك التهديدات وأساليب تطبيقها

  .النـزاهة، املوضوعية ، النظام احملاسيب املايل ، مدققي احلسابات :الكلمات المفتاحية
  

Abstract: 
   The main objective of this study is to identify the most important Personal 
responsibilities should commitment by the auditors which have a positive 
effect on the activation of the application of the accounting system of 
financial, and in response to the objective target of this study, this latter 
included set of Personal responsibilities of auditors which generally 
accepted in the audit profession arranged by relevance and impact on the 
activation of the application of financial accounting system, the Integrity, 
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objectivity, Professional Competence and Due Care, Confidentiality and 
Professional Behavior. 
   The in-depth study of the previous responsibilities made the researcher 
come to an important result states need to prepare a charter of personal 
responsibilities of auditors in Algeria to contribute effectively in the 
application of the accounting system of financial Algerian economic 
enterprises, this Charter contains a set of personal responsibilities should be 
available in the external auditor, the threats affecting commitment approach 
to the personal responsibilities, a mechanism to identify the threats and 
assess their relevance, and security tools to meet those threats and methods 
of their application. 
Mots-Clés : auditors, of the accounting system of financial, the Integrity, 
objectivity. 

  
  :مقدمة ال

لقدت عرفت اجلزائر يف العقود األخرية إصالحات هامة بغرض حتقيق أهداف اقتصادية ختدم     
مصاحلها ومنوها اإلقتصادي، ويعترب إصالح النظام احملاسيب من أهم اإلصالحات اليت خاضت فيها 

لتنمية، كون أن هذا اجلزائر ملا له من دور هام يف املنظومة اإلقتصادية ألي دولة تسعى إىل النمو وا
األخري يعترب املمون الرئيسي باملعلومات املالية و اإلقتصادية اليت يرتكز عليها أي قرار إقتصادي، 
ووعيا منها بأن أي قرار مناسب ميس اإلقتصاد الوطين جيب أن يرتكز على معلومات مالية و 

التطورات احلالية واملستقبلية من إقتصادية نوعية، قامت اجلزائر بإصدار نظام حماسيب مايل يتواكب و 
  .حيث نوعية املعلومات اليت جيب أن يستند عليها أي قرار إقتصادي

مؤسسات، ( ونظرا ألن املنافع اإلقتصادية تشرتك فيها عدة أطراف أو متعاملني إقتصاديني    
نه ، تلك األطراف تتعامل مع بعضها البعض مما ينتج ع)إخل......بنوك، مستثمرين، موردون

تعارض مصاحل، فإذا افرتضنا مثال أن إدارة إحدى الشركات جتري مفاوضات مع إحدى البنوك 
ا ، يرغب مدير االئتمان بالبنك دراسة  للحصول على قرض حتتاجه الشركة لإلستمرار يف عمليا
 أحدث قوائم مالية قامت الشركة بإصدارها قبل اختاذ قرار مبنح القرض كما أنه مهتما بصفة خاصة

هذه املعلومات ستستخدم الختاذ قرار مبنح القرض من ( بنسبة التداول وغريها من مقاييس السيولة 
، والشك أن مدير الشركة يفهم أن ارتفاع نسبة التداول يف امليزانية يعترب أمرا ضروريا ) عدمه

مدير هذا تعارضا بني مصاحل مدير الشركة و ( للحصـول على القرض ولالحتفاظ بوظيفته كمدير 
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، ومن هنا ظهرت احلاجة إىل خدمات )منح االئتمان والذي قد ينتج عنه قوائم مالية متحيزة 
إخل، ...مدقق حسابات خارجي يتمتع جبميع مسؤولياته الشخصية من استقاللية وكفاءة مهنية

  .للقيام بدور فعال يف مراقبة تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية
  :ومن خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية

ما هي أهم المسؤوليات الشخصية الواجب اإللتزام بها من قبل مدقق الحسابات     
  الخارجي والتي تكفل له القيام بدور أساسي في تفعيل تطبيق النظام المحاسبي المالي؟

  :التالية ولإلجابة على اإلشكالية السابقة مت تناول البحث يف احملاور 
  املسؤوليات الشخصية ملدقق احلسابات اخلارجي: احملور األول 
ج إلتزام املدقق اخلارجي مبسؤولياته الشخصية: احملور الثاين    التهديدات املؤثرة على 
  مسار اإللتزام باملسؤوليات الشخصية مبعرفة مدقق احلسابات اخلارجي: احملور الثالث

  
  :أهمية البحث

  :البحث أمهيته مما يلي بشكل عام يستمد
 .زيادة حجم األزمات املالية العاملية بسبب ضعف الرقابة على النظم احملاسبية -
تعرض العديد من املؤسسات والشركات الكربى لإلفالس بسبب عدم إلتزام مدققي  -

م الشخصية   .احلسابات مبسؤوليا
باملسؤوليات الشخصية اإلهتمام الدويل املتزايد وعلى رأسه اإلحتاد الدويل للمحاسبني  -

للمدققني، وهذا يدل على الوعي املتزايد باألثر اإلجيايب  لإللتزام املدقق بتلك املسؤوليات 
 .يف ازدهار مهنة التدقيق

وبشكل خاص يستمد البحث أمهيته من التغريات اليت حدثت يف البيئة احملاسبية اجلزائرية    
يب الوطين والذي حيتاج إىل تغيري يف املتطلبات بصدور نظام حماسيب مايل يعوض املخطط احملاس

الشخصية للمدقق احملاسيب نفسه باعتباره أحد الفاعلني الرئيسيني يف تفعيل تطبيق هذا النظام 
  . احملاسيب اجلديد يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية
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  :أهداف البحث
ا من قب - ل مدققي احلسابات التعرف على أهم املسؤوليات الشخصية الواجب اإللتزام 

  .واليت هلا أثر إجيايب على تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل
م الشخصية  - التعرف على أهم العوامل اليت تعزز من إلتزام مدققي احلسابات مبسؤوليا

  .اليت تتطلبها مهنة التدقيق
تزام التعرف على القوانني املنظمة ملهنة التدقيق واليت تلزم مدققي احلسابات باإلل -

 .باملسؤوليات الشخصية اليت تتطلبها مهنة التدقيق 
  المسؤوليات الشخصية لمدقق الحسابات الخارجي: أوال
من أجل حتقيق أهداف مهنة تدقيق احلسابات، جيب على أعضائها أن يلتزموا بعدد من     

  :املسؤوليات األساسية ، هذه املسؤوليات األساسية هي
  النـزاهة) أ(
  ـةاملوضوعيـ) ب(
  الكفاءة املهنية والعناية الواجبة) ج(
  السريــة) د(
  السلوك املهين) هـ(

  
  : النـزاهة - أ 
م      يفرض مبدأ النزاهة إلتزاما على كافة املدققني بأن يتصفوا باإلستقامة واألمانة يف كافة عالقا

ملبدأ، يتعني على وتطبيقا هلذا ا ،1العملية واملهنية، وتعيت النـزاهة ضمنا التعامل العادل والصدق

                                                
1International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), Code de Déontologie des 
Professionnels Comptables(en ligne), New York : the International Federation of 
Accountants (IFAC),2009, disponible  sur: 
<http://www.cncc.fr/download/traduction_francaise_code_of_ethics_ifac_revised_july2009
_v01072010.ok.ka.2608.pdf > (08/10/2013),p12.  
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املدقق عدم االشرتاك يف أي تقارير أو إقرارات أو مكاتبات أو غريها من املعلومات إذا كانت هذه 
 2:املعلومات

  .تتضمن بيانات كاذبة أو مضللة بصورة جوهرية)  1(
  .تتضمن بيانات مت تقدميها بصورة تتسم باإلمهال و الالمباالة) 2(أو 
  .يتعني إدراجها إذا كان هذا احلذف يؤدى إىل التضليل حمذوف منها معلومات) 3(أو 
 :الموضوعية - ب 
يفرض مبدأ املوضوعية إلتزاماً على مجيع املدققني بعدم التخلي عن احلكم املهين السليم بسبب أي  

 . 3حتيز أو تعارض مصاحل أو تأثري من الغري ال مربر له
ق أن يتمتع باالستقاللية عن عميل وبالتايل يشرتط على املدقق الذي يقدم خدمة التدقي    

التدقيق، حيث أن استقاللية املدقق عن العميل حتمي قدرته على تكوين رأي دون أن يتأثر 
   4.بتأثريات قد تضعف ذلك الرأي

وتنقسم اإلستقاللية إىل استقاللية من حيث اجلوهر واستقاللية من حيث الشكل، حيث      
ايقصد باالستقاللية من حيث اجلوهر  حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أية : بأ

ضغوط قد تؤثر على احلكم الشخصي املهين للفرد و تسمح له بالعمل بنـزاهة و موضوعية و 
ا االبتعاد عن الوقائع و : ممارسة الشك املهين ، أما االستقاللية من حيث الشكل  فيقصد 

موضوعي و على دراية بكل املعلومات  –ارجي الظروف اجلوهرية اليت قد يستخلص منها طرف خ

                                                
: على ، مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية، متاح)على اخلط(امليثاق العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة  2
>http://www.esaaegypt.com/esaa/page.asp?page_type=the_ge_covenant<)09/10/2013( ص ،

  .5،4ص
 :، مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية ، متاح على)على اخلط(سلوى حلمى، معايري املراجعة والسلوك املهين  3 

>http://www.esaaegypt.com<)09/10/2013(3،ص.  
على (قةاإلحتاد الدويل للمحاسبني، إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العال 4 

مع العريب للمحاسبني القان)اخلط   : ، متاح على2010اإلحتاد الدويل للمحاسبني،: ونيني، نيويورك، ترمجة مجعية ا
>http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Audit%20Part%20I.pdf<)09/10/2013 (، جلــــزء

  .84األول،ص
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أنه قد مت التأثري على نزاهة وموضوعية و الشك  –ذات العالقة مبا فيها أدوات احلماية املطبقة 
  .5املهين للمدقق أو مؤسسة التدقيق أو لعضو من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التدقيق

ه املدقق للحكم الشخصي عن كل قد يفهم من مصطلح اإلستقاللية يف حد ذاته أن يتنـز      
املنافع اإلقتصادية واملالية وأية عالقات أخرى، وبالطبع فإن هذا غري واقعي حيث أن كل فرد يف 
تمع له عالقات ترتبط باألطراف األخرى، ولذلك جيب تقييم مدى جوهرية هذه املنافع  ا

موضوعي -يعتقد طرف خارجياإلقتصادية أو املالية أو العالقات األخرى وذلك يف ضوء ما قد 
  وعلى دراية بكل املعلومات 

  .6بأنه غري مقبول- ذات العالقة
 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة - ج 

يتعني على املدقق أن يقوم باخلدمات املهنية بالعناية الواجبة والكفاءة والدقة واملثابرة ، كما     
واملهارات املهنية واحملافظة عليها على  يتعني عليه أن يلتزم باالستمرار يف اكتساب املعلومات

املستوى املطلوب للتأكد من أن العميل يتلقى خدمات مهنية بكفاءة متميزة تواكب أحدث 
التطورات والتشريعات و أساليب املمارسة املهنية ، و يتعني على املدقق التصرف بالعناية الواجبة 

ا عند  .7تقدمي اخلدمات املهنية وفقاً للمعايري املهنية و الفنية املعمول 
  :الكفاءة المهنية-1- ج

تتطلب اخلدمات املهنية اليت تتسم بالكفاءة إصدار أحكام سليمة عند تطبيق املعرفة و     
  8:املهارات املهنية أثناء أداء هذه اخلدمات، و ميكن تقسيم الكفاءة املهنية إىل مرحلتني مستقلتني

  

                                                
املصرية، مجعية  ، مجعية احملاسبني واملراجعني)على اخلط(لية كأحد أركان آداب وسلوكيات مزاويل مهنة احملاسبة واملراجعةحممد حيي، اإلستقال  5

  .5، ص)http://www.esaaegypt.com< )15/10/2013<: احملاسبني واملراجعني املصرية، متاح على
  .1حممد حيي، مرجع سابق، ص  6
  .نفس املكان  7
مع )على اخلط(جملس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني املهنيني، دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني  8 ، ترمجة مجعية ا

 :، متاح على2010محاسبني،اإلحتاد الدويل لل: العريب للمحاسبني القانونيني، نيويورك
>http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Code%20of%20Ethics_.pdf<)20/10/2013( ،

  .17ص
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  :احلصول على الكفاءة املهنية ) أ(
  9:احلصول على الكفاءة بطرق متنوعة من بينهاميكن 

  .التعليم املهين -
  .التطور املهين املستمر، مبا يف ذلك التدريب -
 .اخلربة العملية -
 .التدرب على أيدي كادر عمل أكثر خربة، مثل األعضاء اآلخرين يف فريق العملية -
 .ستقلنيالتعليم يف جمال اإلستقاللية للموظفني الذين يتعني عليهم أن يكونوا م -
  : احملافظة على الكفاءة املهنية) ب(     

تتطلب احملافظة على الكفاءة املهنية وعيا وفهما مستمر للتطورات املهنية والعملية الفنية ذات       
العالقة، حيث أن التطوير املهين املستمر يساعد على تنمية واحملافظة على قابلية األداء بشكل كفؤ 

  .ضمن البيئة املهنية
  :العناية الواجبة -2- ج

تتطلب العناية املهنية الواجبة إلتزاما بأداء اخلدمات املهنية على أكمل وجه يستطيع املدقق     
تمع بصفة  تقدميه مع اإلهتمام مبصاحل العمالء أفضل اهتمام ومبا يتفق مع مسؤولية املهنة جتاه ا

م  تمع، عامة، وجيب أن يتفاىن املدققني يف الوفاء مبسؤوليا جتاه العمالء، وأصحاب العمل، وا
والتفاين يف العمل يفرض مسئولية أداء اخلدمات يف وقتها وبطريقة متقنة واإللتزام باملعايري الفنية 

  .10واألخالقية الواجبة التطبيق
والعناية الواجبة تتطلب من العضو التخطيط واإلشراف بطريقة كافية على أي نشاط مهين هو 

  .مسئول عنه

                                                
9 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), Handbook of 
International Quality Control, Auditing, Review, other Assurance, and related services 
Pronouncements(on line), New York : the International Federation of Accountants 
(IFAC),2010, available on: <http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2010-
handbook-of-internatio-3.pdf > (08/10/2013),part 1, p58. 

 <، ال يوجد تاريخ النشر، متاح على      )خلطعلى ا(اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، قواعد سلوك وآداب املهنة  10
http://www.socpa.org.sa  <)05/10/2013 .(15ص. 
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 لسريةا - د 

جيب على املدقق أن حيافظ علي سرية املعلومات اليت حيصل عليها من خالل أدائه لعمله املهين ،    
كما جيب عليه أال يستخدم أو يكشف عن أي من هذه املعلومات دون ترخيص صريح وحمدد أو 
عندما يكون هناك حق قانوين أو مهين أو واجب يعطيه احلق بالكشف عنها، وجيب عدم 

م املعلومات السرية اليت مت احلصول عليها نتيجة لعالقات مهنية أو عالقات عمل لتحقيق استخدا
 .11مزايا شخصية للمدقق أو الغري

  12:وحىت يفي املدقق بقدر كاف من السرية علية مراعاة ما يلي    
يتعني على املدقق احلفاظ على السرية حىت يف أي بيئة اجتماعية و عليه االنتباه إىل  –

ة اإلفصاح غري املتعمد و خاصة يف األحوال اليت تنطوي على ارتباط ملدة إمكاني
  طويلة 

 .مع زميل عمل أو أحد األقارب أو أحد أفراد األسرة       
  .يتعني على املدقق أيضاً احلفاظ على سرية املعلومات اليت أفصح عنها عميل مرتقب –
سرية املعلومات داخل يتعني على املدقق أيضًا دراسة احلاجة إىل احلفاظ على  –

  .املؤسسة
يتعني على املدقق اختاذ كافة اخلطوات املعقولة لضمان أن فريق العمل التابع له و  –

األشخاص الذين حيصل منهم على املشورة و املساعدة حيرتمون الواجب املنوط 
  .باملدقق بشأن احلفاظ على السرية

أ السرية حىت بعد انتهاء جيب على املدقق أن يراعى باستمرار احملافظة على مبد –
عالقته بالعميل ، و عندما حيصل على عميل جديد فله احلق يف استخدام اخلربة 
السابقة إال أنه ال جيب استخدام أو اإلفصاح عن املعلومات السرية اليت مت احلصول 

 .عليها نتيجة لعالقة مهنية سابقة 
 

                                                
  .1مد حيي، مرجع سابق، صحم 11 

  .6،5امليثاق العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة، مرجع سابق، ص ص 12
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 13:ات سرية يف األحوال التالية واستثناءا ملا سبق، قد يسمح للمدقق اإلفصاح عن معلوم
  .أن يسمح القانون باإلفصاح مع تفويض العميل بذلك)  أ(
  : أن يكون اإلفصاح مطلباً قانونياً ، على سبيل املثال )  ب(

  .إلنتاج مستندات أو احتياطات أخرى لألدلة يف سياق دعاوى قانونية  -
  .اليت تظهراإلفصاح للسلطات العامة املختصة عن تعديات القانون  -

وجود واجب أو حق مهين لإلفصاح مع عدم حظر القانون لذلك يف األحوال ) ج( 
  :التالية 

  .االلتزام مبراجعة اجلودة  هليئة عضو أو هيئة مهنية) 1(
  .االستجابة إىل استفسار أو حتقيق جتريه هيئة عضو أو جهة تنظيمية) 2(أو 
  .عاوى القانونيةحلماية املصاحل املهنية للمدقق يف الد) 3(أو 
  .أو بغرض االلتزام باملعايري الفنية و املتطلبات األخالقية) 4(أو 

  :السلوك المهني -ه 
يفرض مبدأ السلوك املهين إلتزاما على املدققني للتقيد بالقوانني و األنظمة ذات الصلة وجتنب أي   

تضمن األعمال اليت عمل يعرف املدقق أو ينبغي أن يعرف أنه قد يسئ إىل مسعة املهنة، وهذا ي
يعتربها طرف ثالث عاقل ومطلع بعد تقييم كافة احلقائق والظروف احملددة املتوفرة للمدقق يف ذلك 

 .14الوقت، أنه تؤثر بشكل سليب على السمعة اجليدة للمهنة
وعليه عند قيام املدقق بالتسويق و الرتويج لنفسه وألعماله عليه أال يسئ لسمعة املهنة ، و     

  15 :أن يتحلى باألمانة و الصدق ، مع جتنب ما يلي عليه 

                                                
13 International Ethics Standards Board for Accountants(IESBA), Handbook of The Code 
of Ethics for Professional Accountants(on line), New York : the International Federation of 
Accountants (IFAC),2013, available on: 
<http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2013-IESBA-Handbook.pdf > 
(08/10/2013),pp20,21. 

  .20جملس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني املهنيني، مرجع سابق، ص 14
15 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the Code of 
Ethics for Professional Accountants(on line), New York : the International Federation of 
Accountants (IFAC) the International Federation of Accountants (IFAC),2010, available 
on: <http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2010-handbook-of-the-code-
o.pdf>(08/10/2013),p20. 
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القيام بادعاءات مبالغ فيها عن اخلدمات القادرين على تقدميها أو املؤهالت اليت )  أ(
ا واخلربات    ميتلكو

ا   .اليت يكتسبو
  القيام بإملاح استنقاصي أو عمل مقارنات ال أساس هلا من الصحة مع أعمال الغري )  ب(

  يدات المؤثرة على نهج إلتزام المدقق الخارجي بمسؤولياته الشخصيةالتهد: ثانيا
ديدات يف ظروف متعددة   ج عام لإللتزام باملسؤوليات الشخصية ، هذا النهج قد يواجه  هناك 

  :و ميكن تصنيف هذه التهديدات على النحو التايل 
  وجود مصلحة شخصية للمدقق )  أ( 
 مبعرفة نفس املدقق  القيام بتدقيق ما مت إعداده) ب(
 الدفاع عن مصاحل العميل أمام الغري) ج(
 التآلف غري املهين مع العميل) د(
 الضغوط اليت يفرضها العميل) هـ(

ديدات فريدة من نوعها بشأن اإللتزام بواحد أو      وقد جيد املدقق أن هناك حاالت تنشأ عنها 
ميكن تصنيفها إىل أنه يتعني على املدقق أكثر من املسؤوليات الشخصية، وهذه التهديدات ال 

  .توخي احلذر بشأن هذه احلاالت و التهديدات يف عالقاته املهنية و العملية 
  : وجود مصلحة شخصية للمدقق )  أ( 

نتيجة لتأثري مصاحل مالية أو غريها من املصاحل على حكم أو سلوك املدقق على حنو غري      
  . 16مالئم
ديدات بسبب املصلحة الشخصية للمدقق ما يلي من أمثلة احلاال      ت اليت قد تنشأ عنها 

  على سبيل 
  17:املثال وليس احلصر

  .وجود مصلحة مالية مباشرة لدى العميل أو اإلشرتاك مع العميل يف مصلحة –

                                                
16 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the Code of 
Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, p12. 

 .2حممد حيي، مرجع سابق، ص 17
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  .اإلعتماد بصورة غري مناسبة على إمجايل األتعاب من عميل واحد –
  .وجود عالقة عمل وثيقة مع العميل –
  .الناتج عن إمكانية فقدان العميل القلق –
  .احتمال وجود فرصة عمل مستقبلية لدى العميل –
  .ربط األتعاب بتحقيق شروط معينة –
  .وجود قرض أو ضمان مقدم من أو ممنوح إىل العميل أو أي مدير أو مسئول عنه –

  : القيام بتدقيق ما تم إعداده بمعرفة نفس المدقق  ) ب( 
مكانية عدم قيام املدقق بشكل مالئم بتقييم نتائج حكم سابق اختذه يتمثل هذا التهديد يف إ    

أو خدمة منجزة من قبله أو زميله يف مؤسسة التدقيق، حيث يعتمد املدقق على تقييمه لذلك 
  .18احلكم أو تلك اخلدمة السابقة عند تكوين رأيه كجزء من توفري اخلدمة احلالية

ديدا ت ناجتة عن تدقيق ما مت إعداده مبعرفة نفس املدقق على من أمثلة احلاالت اليت تنشأ فيها 
  19:سبيل املثال و ليس احلصر ما يلي 

 اكتشاف خطأ هام أثناء إعادة تقييم أعمال املدقق.  
  إعداد تقارير عن تشغيل النظم املالية بعد املشاركة يف تصميمها أو تنفيذها.  
 ئم املالية أو إعداد سجالت أخرى إعداد البيانات األساسية اليت تستخدم يف إعداد القوا

  .تكون هي نفسها موضوع عملية اخلدمة املهنية املؤداة 
  أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التدقيق قد إلتحق حالياً كمدير أو مسئول لدى عميل

  .خدمة التدقيق أو إنه كان كذلك خالل فرتة وجيزة سابقة 
  حاليًا كموظف لدى عميل خدمة أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التدقيق قد إلتحق

التدقيق يف موقع يسمح له مبمارسة نفوذ مباشر و جوهري على موضوع عملية خدمة 
  .التدقيق ، أو إنه كان كذلك خالل فرتة وجيزة سابقة 

 القيام خبدمات أخرى للعميل تؤثر بشكل مباشر على موضوع عملية خدمة التأكد.  

                                                
18 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the Code of 
Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, p12. 

 .8نة احملاسبة واملراجعة، مرجع سابق، صامليثاق العام املصري آلداب وسلوكيات مه 19
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  :رالدفاع عن مصالح العميل أمام الغي) ج(
، و من أمثلة 20أي مساندة العميل يف موقفه  إىل الدرجة اليت تؤثر قد على موضوعيته     

احلاالت اليت تنشأ فيها التهديدات الناجتة عن الدفاع عن مصاحل العميل أمام الغري ما يلي على 
  21:سبيل املثال و ليس احلصر 

دما تكون هذه الشركة عميل الرتويج لألسهم أو األوراق املالية اخلاصة بشركة مقيدة عن –
  .تدقيق للقوائم املالية 

  .القيام بدور احملامى نيابة عن عميل التدقيق يف القضايا و حل املنازعات مع الغري  –
  : التآلف غير المهني مع العميل ) د(

و حيدث هذا يف حالة وجود عالقة طويلة األمد أو عالقة وثيقة مع العميل حبيث يتعاطف     
  .22مصاحل العميل أو يوافق على أعمالهاملدقق مع 

ديدات ناجتة عن التآلف غري املهين مع العميل ما يلي على  و من أمثلة احلاالت اليت تنشأ فيها 
  23:سبيل املثال و ليس احلصر 

عندما يكون ألحد أعضاء فريق التدقيق واحدًا من أفراد عائلته املقربني يعمل كمديرًا أو  –
  .مسئوالً لدى العميل

ندما يكون ألحد أعضاء فريق العمل قريبًا من أفراد أسرته أو أحد أفراد عائلته املقربني ع –
يعمل كموظفًا لدى العميل يف موقع يسمح له مبمارسة نفوذ مباشر جوهري بشأن 

  .موضوع املهمة
وجود شريك سابق باملؤسسة يعمل مديراً أو مسئوالً لدى العميل أو يعمل موظفاً لديه يف  –

  .ح له مبمارسة نفوذ مباشر و جوهري على موضوع املهمة موقع يسم
  .قبول هدايا أو حماباة من عميل ما مل تكن قيمة اهلدية ضئيلة للغاية  –
  .ارتباط املسئولني عن فريق العمل لفرتة طويلة بالعميل  –

                                                
  .3سلوى حلمى، مرجع سابق، ص 20

  .223، ص2009الدار اجلامعية،: أمني السيد لطفي، فلسفة املراجعة، اإلسكندرية 21 
22 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the Code of 
Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, p12. 

 .2حممد حيي، مرجع سابق، ص 23
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عندما يكون للمدقق أو ألحد أعضاء فريق العمل قريبًا من أفراد أسرته أو أحد أفراد  –
ملقربني يعمل كموظف لدى العميل يف موقع يسمح له مبمارسة نفوذ مباشر عائلته ا

  .جوهري بشأن موضوع املهمة
  .قبول هدايا من عميل ما مل تكن قيمة اهلدية ضئيلة للغاية –

  : الضغوط التي يفرضها العميل ) هـ(
ن العميل، م 24أي ُمينع املدقق من التصرف مبوضوعية عن طريق التهديدات الفعلية أو املتوقعة  

ومن األمثلة عن احلاالت اليت تنشأ فيها التهديدات الناجتة عن الضغوط اليت يفرضها العميل على 
  25:احملاسب املدقق ما يلي على سبيل املثال و ليس احلصر 

  .التهديد باستبداله أو االستغناء عنه –
  .التهديد مبقاضاته –
  .ب ممارسة ضغوط عليه لتقليل نطاق العمل بغرض خفض األتعا –

  مسار اإللتزام بالمسؤوليات الشخصية بمعرفة مدقق الحسابات الخارجي: ثالثا
إن املسار األمثل ملدقق احلسابات سعيا وراء اإللتزام مبسؤولياته الشخصية خيتلف باختالف     

يف الظروف والوقائع احمليطة واليت ميكن أن يصادفها املدقق أثناء التعيني املهين، أو أثناء التغيريات 
  . التعيني املهين، أو عند القيام بعمل تكميلي أو إضايف

 التعيين المهني )1
  قبول العميل-1- 1

قبل قبول عالقة جديدة مع عميل يتعني على املدقق أن يتدبر ما إذا كان قبول العميل سينتج     
ديدات لنهج االلتزام باملبادئ الشخصية، و تنشأ التهديدات املستقبلية اليت تواج ه النزاهة عنه 

أو أصحاب حقوق ( والسلوك املهين على سبيل املثال من القضايا الشائكة املرتبطة بالعميل 
 .26)ملكيته أو إدارته أو أنشطته

                                                
  .3سلوى حلمى، مرجع سابق، ص 24
  .224، صمرجع سابقأمني السيد لطفي،  25
  .4حممد حيي، مرجع سابق، ص 26
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دد اإللتزام باملبادئ الشخصية، تورط العميل      وتشمل قضايا العميل اليت إن علمت ميكن أن 
م األمانة أو ممارسات إعداد التقارير املالية أو عد) مثل غسيل األموال(يف نشاطات غري قانونية

  .      27املشكوك فيها
ديدات وتطبيق أدوات احلماية عند الضرورة      وهلذا يتعني على املدقق تقييم مدى أمهية أية 

، ومن املمكن أن تتضمن أدوات  28للتخلص من هذه التهديدات أو ختفيضها إىل مستوى مقبول
  29:احلماية املناسبة

ول على معرفة و فهم عن العميل و مالكيه و مديريه و املسئولني عن احلوكمة لديه احلص –
  .و أنشطة أعماله

  .احلصول على  إلتزام العميل بتحسني ممارسات احلوكمة و الرقابة الداخلية لديه  –
ومن املمكن أن ينشأ التهديد اخلاص باملصلحة الشخصية و الذي يؤثر على النزاهة واملوضوعية     

ذا كان أحد أعضاء فريق العمل لديه مصلحة مالية أو غريها من املصاحل مع عميل التدقيق، يف إ
 :هذه احلالة ميكن أن تتضمن أدوات احلماية املناسبة ما يلي

  .التخلص من املصلحة بأكملها -
  .التخلص من القدر الذي ال يسمح ملا تبقى من تلك املصلحة بأن يكون له تأثري هام -
 .نقل عضو فريق التدقيق -

أما يف حالة عدم إمكانية ختفيض التهديدات إىل حد مقبول يتعني على املدقق الرتاجع      
عن الدخول يف عالقة مع هذا لعميل ،كما يتعني عليه مراجعة قرارات قبول العميل بصفة 

  .30دورية بالنسبة لألعمال و املهام املتكررة اليت تقدم للعميل
  ليةقبول العم-2- 1

جيب أال يقبل املدقق سوى اخلدمات اليت يستطيع تنفيذها بكفاءة، وقبل قبول أي عملية     
حمددة يتعني على املدقق أن يتدبر ما إذا كانت هذه العملية سينشأ عنها ما يهدد إلتزامه 

                                                
  .27جملس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني املهنيني، مرجع سابق، ص 27

28 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the Code of 
Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, p27. 
29 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), Code de Déontologie des 
Professionnels Comptables(en ligne), opcit, p24. 

 .10ق العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة، مرجع سابق، صامليثا 30
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 باملسؤوليات الشخصية ، فعلى سبيل املثال ينشأ التهديد اخلاص باملصلحة الشخصية و الذي يؤثر
 -ولن يستطيع اكتساب -على الكفاءة املهنية و العناية الواجبة إذا كان فريق العمل ليس لديه 

  .31الكفاءات الضرورية لتنفيذ العملية على حنو سليم
ديدات وتطبيق أدوات احلماية عند الضرورة للتخلص من  يتعني على املدقق تقييم مدى أمهية أية 

  32:وى مقبول، وتتضمن أدوات احلماية املشار إليها ما يلي هذه التهديدات أو ختفيضها إىل مست
اكتساب فهم مناسب لطبيعة أعمال العميل، وتعقيد عملياته، واملتطلبات احملددة للعملية  -

  .وهدفها، وطبيعة ونطاق العمل الواجب اجنازه
 . 33احلصول على معلومات عن القطاعات ذات الصلة أو املوضوعات التابعة -
ول على اخلربة فيما خيص املتطلبات التنظيمية أو متطلبات إعداد التقارير امتالك أو احلص -

 .ذات الصلة
 .تعيني عدد كاف من املوظفني ذوي الكفاءات الالزمة -
 .اإلستعانة باخلرباء مىت لزم األمر -
 .اإلتفاق على إطار زمين واقعي ألداء العملية -
فري تأكيد معقول بأنه يتم قبول اإللتزام بسياسات وإجراءات مراقبة اجلودة املصممة لتو  -

 .عمليات حمددة فقط عندما يكون من املمكن إجنازها بكفاءة
  التغييرات في التعيين المهني  

يتعني على املدقق الذي يطلب منه أن حيل حمل مدقق  آخر أو الذي يقوم بتقدمي عرض للقيام     
اب مهنية أو غري مهنية لعدم قبول بعملية يتوالها مدقق  آخر ، أن حيدد ما إذا كانت هناك أسب

ج االلتزام باملسؤوليات الشخصية ، فقد يكون هناك  دد  العملية مثل الظروف و األحوال اليت 
ديدًا يؤثر على الكفاءة املهنية و العناية الواجبة إذا وافق املدقق  على العملية قبل العلم  مثًال 

ا   .34بكافة احلقائق املرتبطة 

                                                
  .4حممد حيي، مرجع سابق، ص 31
  .28جملس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني املهنيني، مرجع سابق، ص 32

33 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the Code of 
Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, p28. 

  .4حممد حيي، مرجع سابق، ص 34
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قييم مدى أمهية التهديدات، و بناء على طبيعة العملية فإن األمر قد يتطلب االتصال يتعني ت    
باملدقق احلايل القائم بالعملية حاليًا لتحديد احلقائق و املالبسات اليت تقف وراء هذا التغيري 
 املقرتح، و بالتايل يتسىن للمدقق أن يقرر قبول العملية من عدمه، فقد ال تعكس مثًال األسباب
الظاهرة لتغيري مدقق  و استبداله بآخر على حنو كامل كافة احلقائق، وقد تبني وجود خالفات مع 

  .35قد تؤثر على قرار قبول التعيني من عدمه) املدقق احلايل(املدقق القائم بالعملية 
تقدمي يلتزم املدقق احلايل مببدأ احلفاظ على السرية ، ويتعني على املدقق احلايل عدم التطوع ب     

معلومات عن العميل، إال يف احلاالت اليت جيوز فيها اإلفصاح عن املعلومات السرية اخلاصة 
  36:يف األحوال التالية بالعميل 

  .أن يسمح القانون باإلفصاح مع تفويض العميل بذلك)  أ(
  : أن يكون اإلفصاح مطلباً قانونياً ، على سبيل املثال )  ب(
  .ات أخرى لألدلة يف سياق دعاوى قانونية إلنتاج مستندات أو احتياط -
  .اإلفصاح للسلطات العامة املختصة عن تعديات القانون اليت تظهر -
وجود واجب أو حق مهين لإلفصاح مع عدم حظر القانون لذلك يف األحوال ) ج( 

  :التالية 
  .االلتزام مبراجعة اجلودة  هليئة عضو أو هيئة مهنية) 1(

  .ستفسار أو حتقيق جتريه هيئة عضو أو جهة تنظيميةاالستجابة إىل ا) 2(أو 
  .حلماية املصاحل املهنية للمدقق يف الدعاوى القانونية) 3(أو 
  .أو بغرض االلتزام باملعايري الفنية و املتطلبات األخالقية) 4(أو 

ت إذا كانت التهديدات احملددة هامة وجوهرية ، عندئذ يتعني النظر بعني االعتبار إىل أدوا    
  .احلماية و تطبيقها عند الضرورة للتخلص من هذه التهديدات أو التقليل منها إىل حد مقبول 

  37:قد تتضمن أدوات احلماية املشار إليها ما يلي      
  .مناقشة أمور العميل بشكل تام وحبرية تامة مع املدقق احلايل  –

                                                
  .11امليثاق العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة، مرجع سابق، ص 35

36 International Ethics Standards Board for Accountants(IESBA), Handbook of The Code 
of Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, pp20,21. 

 .12امليثاق العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة، مرجع سابق، ص 37
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املدقق احلايل أنه  مطالبة املدقق احلايل بتقدمي معلومات عن أي حقائق أو ظروف يرى –
ا قبل أن يقرر قبول أو عدم قبول العملية   .يتعني على املدقق املقرتح اإلحاطة 

عند التقدم بعرض ردًا على أي طلب خاص بتقدمي عرض خدمات جيب على املدقق  –
املقرتح أن يتصل باملدقق احلايل قبل قبول العملية للتعرف منه على أي أسباب مهنية أو 

  .دعى رفض العملية غري مهنية تست
من املعتاد أن حيتاج املدقق إىل احلصول على موافقة العميل ، وحيبذ أن تكون هذه املوافقة كتابة     

للبدء يف مناقشة املدقق احلايل ، و مبجرد احلصول على هذه املوافقة يتعني على املدقق احلايل 
عند قيام املدقق احلايل بتقدمي معلومات  االلتزام بالقوانني و اللوائح ذات الصلة اليت تنظم ذلك ،و

جيب أن يتم ذلك بأمانة ودون غموض ، و إذا مل يستطع املدقق املقرتح االتصال باملدقق احلايل ، 
ديدات من أي مصدر آخر أو بأي وسيلة  عليه أن حياول احلصول على املعلومات اخلاصة بأية 

غري أو عمل االستفسارات عن اإلدارة العليا أخرى، على سبيل املثال من خالل االستفسار من ال
  .38أو املسئولني عن احلوكمة لدى العميل

و يف حالة عدم التخلص من التهديدات أو ختفيضها إىل حد مقبول من خالل تطبيق أدوات     
  احلماية 

يتعني على احملاسب االعتذار عن العملية ، إال إذا كانت هناك قناعة حبقائق ضرورية عن طريق 
  .39سائل أخرىو 

  :القيام بعمل تكميلي أو إضافي )2
قد يطلب من املدقق القيام بعمل تكميلي أو إضايف إىل عمل املدقق احلايل، مثل هذه      

ديدات مستقبلية تؤثر على الكفاءة املهنية و العناية الواجبة تنشأ على  الظروف قد تؤدى إىل 
ديدات وتطبيق سبيل املثال من عدم وجود معلومات أو عدم كفايته ا ، ويتم تقييم أمهية أيه 

أدوات احلماية عن الضرورة للتخلص من التهديدات أو تقليصها إىل مستوى مقبول، و من أمثلة 

                                                
  .نفس املكان 38
  .29جملس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني املهنيني، مرجع سابق، ص 39
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أدوات احلماية إحاطة املدقق احلايل بالعمل املقرتح، مما يتيح للمدقق احلايل فرصة لتوفري أي 
  .40ك العملمعلومات ذات صلة تكون الزمة لألداء السليم لذل

  
  :خاتمةال

من أجل قيام مهنة التدقيق احملاسيب بدور هام يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة     
اإلقتصادية اجلزائرية، جيب على مدققي احلسابات أن يلتزموا بعدد من املسئوليات الشخصية 

اءة املهنية والعناية الواجبة، السرية املتعارف عليها واليت تشمل كل من النـزاهة، املوضوعية، الكف
  .والسلوك املهين

ديدات حمددة      إال أنه قد ينتج عن العالقات أو الظروف اليت يعمل يف ظلها مدقق احلسابات 
ميكن أن تقابله يف طريقه حنو إلتزامه مبسؤولياته الشخصية أو بأي من تلك املسؤوليات، وبناءا على 

ج إلتزامه مبسؤولياته ذلك فإن على املدقق حتدي د وتقييم ومواجهة التهديدات اليت تؤثر على 
الشخصية، وعندما تكون هذه التهديدات على درجة واضحة من األمهية واجلوهرية عندئذ يتعني 
على املدقق تطبيق أدوات محاية للتخلص من هذه التهديدات أو تقليلها إىل مستوى مقبول عندما 

ما يتعني على املدقق أن يدرس العوامل النوعية و الكمية عند تقدير يكون هذا األمر مناسب، ك
ديد، ويف حالة عدم استطاعة املدقق تطبيق أدوات احلماية املناسبة، عندئذ عليه  مدى أمهية أي 

  .عن تقدمي اخلدمة االعتذارو  االستمرارعدم 
  : نستخلص النتائج والتوصيات التالية ويف األخري    
  :ئجالنتا -أوالً 

تعترب املسؤوليات الشخصية ملدقق احلسابات كأحد األركان األساسية يف تفعيل تطبيق  .1
  .النظام احملاسيب املايل من قبل شخص املدقق نفسه

تعترب املوضوعية والكفاءة املهنية والعناية الواجبة من أهم املسؤوليات الشخصية ملدقق  .2
 .ام احملاسيب املايلاحلسابات اليت ميكن أن تؤثر يف تفعيل تطبيق النظ

                                                
40 International Ethics Standards Board for Accountants(IESBA), Handbook of The Code 
of Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, p29. 



  عبد القادر  قادري.أ                                                                                                جملة املالية واألسواق

79 
 

ا املسامهة يف إلتزام  .3 افتقار مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر إىل أدوات محاية من شأ
م الشخصية  .مدققي احلسابات مبسؤوليا

  :التوصيات - ثانيا
،ولذي ضرورة إعداد ميثاق للمسؤوليات الشخصية ملدققي احلسابات يف اجلزائر  وتتمثل أساسًا يف

 :يتضمن
 .ة املسؤوليات الشخصية الواجب توافرها يف مدقق احلسابات اخلارجيجمموع –
ج  –   .باملسؤوليات الشخصية االلتزامالتهديدات املؤثرة على 
  .آلية حتديد تلك التهديدات وتقييم أمهيتها –
  .أدوات احلماية ملواجهة تلك التهديدات وأساليب تطبيقها –
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