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د. عبدالعزيز بن عبدالله الزووم

إدارة األبحاث

“هذا  المستند  وما يحتويه من معلومات ووجهات نظر يعبر عن وجهة نظر معده وال يعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة 

السوق المالية، لذا تخلي الهيئة مسئوليتها عن ما ورد فيه  من معلومات و بيانات،  وال يمكن تحميل الهيئة أو منسوبيها 

المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن استخدام هذا المستند، مع األخذ باالعتبار أن المعلومات والبيانات ووجهات 

النظر الواردة فيه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق”.

أكتوبر 2011م



االقتصاديــة  التنميــة  فــي  الصــدارة  دور  المــال  ألســواق 

فــي  لالســتثمار  المدخــرات  ل  تحــوَّ خاللهــا  فمــن  للــدول؛ 

األوراق الماليــة المتاحــة فــي هــذه األســواق. ويتعاظــم الــدور 

المهيمــن لألســواق فــي التنميــة بزيــادة معاييــر المصداقيــة 

فــي مســتوى المعلومــات واإلفصــاح المتاحيــن فــي هــذه 

األســواق مــن جهــة، وفــي دقتهــا وجودتهــا وتوقيتهــا المالئم 

مــن جهــة أخــرى.

فــي  المعلومــات  مصداقيــة  عــن  المســؤولية  ويتجــاذب 

ــة  ــة طرفــان رئيســان همــا: الجهــات التنظيمي األســواق المالي

المســؤولة عــن التنظيــم والرقابــة علــى األســواق الماليــة، 

وتلــك المســؤولة عــن التنظيــم والرقابة على مهنة المحاســبة 

والمراجعــة.

وبــرز دور وأهميــة جــودة المعلومــات ومصداقيتهــا مــن خــالل 

تأثيرهــا غيــر المحــدود والمفصلــي فــي قــرارات المســتثمرين 

اســتقرار  مــن  عليــه  يترتــب  ومــا  الماليــة  األســواق  فــي 

لألســواق الماليــة مــن عدمــه، وكذلــك مالهــا مــن دور حاســم 

المدرجــة فــي هــذه األســواق مــن  الشــركات  فــي أوضــاع 

ــن، وقــرارات  ــن والممولي خــالل أثرهــا فــي قــرارات المقرضي

الشــركات نفســها المتعلقــة باالســتحواذ واالندمــاج والتــي 

ال تتمــان بصــورة صحيحــة مــا لــم تبــن علــى معلومــات ماليــة 

محاســبية موثوقــة.

وكان لألزمــات الماليــة التــي حدثــت فــي األســواق الماليــة 

وتحديــدًا حادثــة شــركة “إنــرون” فــي التســعينيات الميالديــة 

دور فاعــل فــي إعــادة النظــر فــي الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه 

مهنــة المحاســبة والمراجعــة فــي االقتصــاد الوطنــي، والــذي 

علــى إثــره تغيــرت النظــرة إلــى المهنــة، فصــار دور هيئــات 

المحاســبة المهنيــة ال يقتصــر علــى وضــع شــروط الكفــاءة 

المهنــة  وآداب  والمراجعــة  المحاســبة  للمحاســبين ومعاييــر 

ــى أبعــد مــن  ــل تعــدى إل التــي تعتمدهــا وتعتقــد كفاءتهــا، ب

التنظيميــة  الهيئــات  مــع  أشــمل  تنســيقًا  ليتضمــن  ذلــك 

التحكــم  وعمليــة  الرقابــة  لتفعيــل  أعمــق  وبعــدًا  األخــرى، 

المحاســبة  ــركــات  ـــ لــشـــ ــال  ـــ األعــمـــ وجـــــــــــودة  األداء  فــــــــي 

الحكوميــة  للرقابــة  العــام  االتجــاه  بــدأ  لقــد  والمراجعــة. 

شــكل  عندمــا  1990م  عــام  منــذ  المهنــة  علــى  الفاعلــة 

أعقــاب  فــي  القانونييــن  للمحاســبين  األمريكي  المعهــد 

مــا  فــي  النظــر  حاولــت  التــي  كوهيــن  لجنــة  إنــرون  حادثــة 

المراجعــة“  لمهنــة  التوقعــات  ”فجــوة  حينــه  فــي  ســمي 

هــو  مــا  بيــن  التبايــن  مقــدار  فــي  للبحــث  وجهــت  التــي 

الفعلــي  واألداء  الحســابات  مـــراقــبــو  يـحـقـقـه  أن  مـتـوقـع  

 . لهــم

المتحــدة  الــواليــــــــات  حــذو  ـــــدول  الـــ مــن  العديــد  وحــــــــذت 

تلــك  مكونــات  علــى  للتعــرف  محاوالتهــا  فــي  األمريكيــة 

ووضــع  المهنــة  فــي  المحتملــة  المخاطــر  وتحديــد  الفجــوة 

التطويريــة  أو  الرقابيــة  أو  التنظيميــة  أو  الهيكليــة  الحلــول 

القانونييــن،  المحاســبين  أداء  كفــاءة  مــن  للرفــع  الضروريــة 

التــي تبنتهــا،  الــدول والحلــول  وبالطبــع اختلفــت سياســات 

. إال أن المســارات العامــة ألغلبهــا متشــابهة

التــي  البحثيــة  الورقــة  تســعى  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاًء 

أهــداف  تحقيــق  إلــى  القادمــة  الصفحــات  فــي  ســُتعرض 

: أهمها

تجــاه تنظيــم مهنــة  الــدول  تجــارب عينــة مــن  1) اســتعراض 

للشــركات  والمراجعــة  عــام،  بشــكل  والمراجعــة  المحاســبة 

تخصيصــًا،  أكـثــر  بشــكـل  المـاليــة  الســوق  فــي  الـمـدرجــة 

الـقـانـونـييــن  الـمــحــاســبـين  هيــئــات  مـســؤولـيـات  وتـحــديــد 

وهيئــات األوراق الماليــة فــي دول العينــة المختارة.

ومعاييــر  والمراجعيــن  المحاســبين  قيــد  شــروط  تحديــد   (2

اإلجــراءات  إلــى  إضافــة  الملزمــة،  األخــرى  المهنيــة  الكفــاءة 

ودور  المهنــة،  علــى  طــرأت  التــي  الحديثــة  اإلصالحيــة 

هــذا  فــي  الماليــة  األوراق  وهـيـئــات  المحاســبين  هـيـئـات 

الشــأن.

مقدمة



حرصــت الدراســة علــى أن تكــون العينــة ذات تنــوع  جغرافــي  

وأن تشــمل دوًال إقليميــة، وناشــئة، ومتقدمــة،  وأن تـــكــون  

والــمــراجـعـــة  الـمـحــاســـبــة  مــهـنــة  تـــنـظـيــم  فــي  تــجــربــتـهــا 

مـخــتــلـفــة ولـــو  اخــــتـــالفــًا يســـيـرًا عـــن غـــيــرهــا مـــن الــدول. 

وقد اســتقر االختيــار علــى تسع دول هي:  

مجموعــة الــدول المتقدمــة: وتشــمل الواليــات المتحــدة، 

والمملكــة المتحــدة، واليابــان.

مجموعــة الــدول الناشــئة:  وتشــمل الهنــد، وهونــج كونــج،   -

ــا، وأســتراليا. وماليزي

مصــر  جمهوريــة  وتشــمل  اإلقليميــة:  الــدول  مجموعــة   -

الســعودية. العربيــة  والمملكــة  العربيــة، 

أوال: الدول المتقدمة

عينة الدراسة

الواليات المتحدة األمريكية:
تركــز قوانيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة فيمــا يخــص القيــام 

بأعمــال المراجعــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق األمريكــي 

علــى جانبيــن رئيســيين البــد مــن توافرهمــا فــي األشــخاص 

أو المؤسســات المخولــة القيــام بأعمــال المراجعــة وهمــا:

1( ترخيص األشخاص أو المؤسسات:

 SEC ال تعتــرف هيئــة األوراق واألســواق الماليــة األمريكيــة

بأي شــخص أو مؤسســة للعمل مراجعًا قانونيًا )CPA( إال إذا 

كان حامــاًل لترخيــص مــن قبــل الجهــة أو الجمعيــة المهنيــة أو 

الســلطة التشــريعية التابــع لهــا فــي الواليــة أو الدولــة التــي 

المهنــي  يخضــع لقوانينهــا رســميًا والتــي يتمركــز نشــاطه 

فيهــا. وال تســمح ألي جهــة بالقيــام بأعمــال المراجعــة وفــق 

هـــذا الــشــرط مــا لــم تــتـســم أعـمـالــه بالــنــزاهــة والـمـهـنـيـــة 

. ويكــون ترخيصــه ال يــزال ســاريًا

الكـيـانــات فــي عـالقاتهــا المـهـنيــة  2) اســـتقــاللية هــذه 

مــع عــمــالئــهــا مــــن الــشـــركــات الــمــدرجـــة: 

علــى  األمريكيــة  الماليــة  واألســواق  األوراق  هـيـئــة  تـركــز 

االســتقاللية التامــة للمراجــع القانونــي، وال تعــده مســتقال 

إذا لــم يكــن فــي الواقــع كذلــك، وتنفــي عنــه االســتقاللية 

الــحـقــائــق  مـــن  يــمــلــك  الـمـســـتــثــمريـن  مــــن  أي  كــان  إذا 

عــن  التعبيــر  علــى  قـدرتــه  عـــدم  إلــى  يشــير  مــا  والــدالالت 

حـكـمــه الــمــوضــوعــي غــيــر المـتـحـيــز بشــأن جـمـيــع القضايــا 

. التــي تحــت نطــاق مهامــه

: الحاالت التي تنافي استقاللية المراجع القانوني

الماليــة جملــة مــن  ســردت لوائــح هيئــة األوراق واألســواق 

التــي تنتفــي  الحــاالت واألمثلــة المفصلــة تفصيــال دقيقــًا 

المراجعــة.  شــركة  قبــل  مــن  االســتقاللية  حالــة  بوجودهــا 

علــى  يزيــد  مــا  التفصيــل  هــذا  لدواعــي  الهيئــة  وخصصــت 

قــد  التــي  المباشــرة  المباشــرة وغيــر  للحــاالت  10 صفحــات 

بيــن  المتبادلــة  الشــخصية  المصالــح  لوجــود  ســببا  تكــون 

المراجــع أو أقربائــه أو العامليــن لديــه أو المــالك أو حاملــي 

أســهمه الكبــار وبيــن الشــركة محــل المراجعــة.

المملكة المتحدة )بريطانيا(:
توافــر   )FSA( البريطانيــة  الماليــة  الخدمــات  هيئــة  تشــترط 

فــي  المراجعــة  شــركة  لــدى  والخبــرة  الضروريــة  المهــارات 

تقــوم  وال  لمراجعتهــا.  الخاضعــة  الشــركات  أعمــال  مجــال 

 -



ــد بأســماء  ــة بالترخيــص لشــركات المراجعــة أو وضــع قي الهيئ

األشــخاص أو المؤسســات المســموح لهــا بالقيــام بأعمــال 

المراجعــة. 

ولقبــول المؤسســات للقيــام بأعمــال المراجعــة للشــركات 

العامــة المدرجــة، تشــترط الهيئــة الوفــاء بأحــد الشــرطين 

التالييــن:

1( أن تكــون المؤسســة المختــارة للقيــام بأعمــال المراجعــة 

لشــركة عامــة مدرجــة، مؤهلــة ومرخــص لهــا )مقيــدة فــي 

عــام  الصــادر  البريطانــي  الشــركات  قانــون  وفــق  الســجل( 

2006م. عــام  الصــادر  المعــدل  أو  1989م 

2( فــي حــال كــون مؤسســة المراجعــة أجنبيــة، ال بــد أن تكــون 

مؤهلــة ومرخــص لهــا وفــق  قانــون شــركات  أو نظــام تأهيــل 

مهنــي للمراجعيــن مناظــر للقانــون البريطانــي.

القيــد  فــي  والتســجيل  التأهيــل  اســتحقاقات  وشــروط 

هــي: البريطانــي  الشــركات  قانــون  بحســب 

أ- أن يكــون الشــخص أو المؤسســة عضــوًا فــي أحــد الكيانــات 

اإلشــرافية المعروفــة  لمهنــة المراجعــة. وُيشــترط فــي هــذا 

الكيــان اإلشــرافي أن يكــون فــي المملكــة المتحــدة، وأن يكون 

شــركة أو جمعيــة مهنيــة، وأن يكــون لهــا اشــتراطات وضوابــط 

واضحــة للتأهيــل للقيــام بمهنــة المراجعــة للشــركات، إضافــة 

إلــى مقــدرة هــذا الكيــان اإلشــرافي علــى تطبيــق أنظمتــه 

وفرضهــا علــى ســلوك أعضائــه المنتميــن لــه. متضمنــا ذلــك 

قواعــد للعضويــة وانتفائهــا فــي حــال مخالفــة ضوابطهــا.

ب- أن يكــون مؤهــاًل للعضويــة والقيــام بأعمــال المراجعــة 

وفــق اشــتراطات ذلــك الكيــان اإلشــرافي المهنــي.

ج- أن يكــون حامــاًل لتأهيــل أكاديمــي معــروف حصــل عليــه مــن 

المملكــة المتحدة.

معتمــد،  أجنبــي  أكاديمــي  لتأهيــل  حامــاًل  يكــون  أن  أو  د- 

ومســتوٍف ألي متطلبــات تعليميــة إضافيــة ُتطلــب منــه عنــد 

الضــرورة.

وتلــزم هيئــة الخدمــات الماليــة البريطانيــة الشــركات المدرجــة 

أو  والشــخص  لحســاباتها،  مراجــع  تعييــن  فــي  الراغبــة 

المؤسســة المختــارة للقيــام بأعمــال المراجعــة، بشــروط 

محــددة هــي :

أ( التزامات الشركة المدرجة

’تلــَزم الشــركة المدرجــة قبــل تعييــن مراجــع لحســاباتها بــأن 

المختــارة  المؤسســة  أن  للهيئــة  خطــاب  خــالل  مــن  تثبــت 

للمراجعــة تتوافــر فيهــا متطلبات المهــارة والموارد وكذا الخبرة 

ــام  بمجــال المحاســبة وطبيعــة عمــل الشــركة بمــا يكفــل القي

بأعمــال المراجعــة بشــكل كاٍف، وعليهــا توفيــر المعلومــات 

المشــار إليهــا كافــة للهيئــة بمــا فــي ذلــك إقــرار مــن الشــركة 

باســتقاللية شــركة المراجعــة عــن أي مصالــح تربطهــا بالشــركة 

ــة. ــح الهيئ كمــا تقــرر ذلــك لوائ

ب( التزامات مؤسسة المراجعة المختارة

’تلزم الهيئة مؤسسة المراجعة المختارة بتوفير أي معلومات 

تطلبها ذات عالقة باالستيضاح عن توافر اشتراطات التأهيل 

والخبــرة والمهنيــة المطلوبــة، وخاصــة إذا كانــت المؤسســة 

لــم تقــم فــي الســابق بأعمــال المراجعــة لشــركات مدرجــة. 

كذلــك ’تلــَزم المؤسســة بتقديــم أي معلومــات تطلبهــا الهيئــة 

وفــق اشــتراطات االلتزامــات المســتمرة بتقديــم المعلومــات 

التــي تفرضهــا لوائــح الهيئــة.

اشتراطات االستقاللية لمؤسسات المراجعة:

المدرجــة  الشــركة  قيــام  ضــرورة  الهيئــة  لوائــح  تشــترط 

المراجعــة  مؤسســة  أن  مــن  للتأكــد  الضروريــة  بالخطــوات 



المختــارة مســتقلة تمامــًا عــن أي مصالــح تربطهــا بالشــركة، 

بــأن  وقــت  أي  فــي  تشــعر  المدرجــة  الشــركة  كانــت  وإذا 

مؤسســة المراجعــة لــم تعــد مســتقلة، فعليهــا القيــام بمــا 

يكفــل العــودة الســتقاللية مؤسســة المراجعــة. وفــي حــال 

المدرجــة  الشــركة  فعلــى  وقــت معقــول،  فــي  ذلــك  تعــذر 

. فــي الحــال إخطــار الهيئــة بذلــك

: مؤسسات المراجعة غير المؤهلة

ال تســجل هيئــة الخدمــات الماليــة البريطانيــة  أو تضــع قيــدًا 

باألشــخاص المرخــص لهــم فــي القيــام بأعمــال المراجعــة، 

المراجعــة  المقابــل تضــع قائمــة لمؤسســات  أنهــا فــي  إال 

للعقوبــة  عرضــة  الوصــف  بهــذا  أصبحــت  والتــي  المخالفــة 

أو عــدم التأهيــل للقيــام بنشــاط المراجعــة للشــركات التــي 

القانونيــة،  الماليــة  الخدمــات  هيئــة  ســلطة  تحــت  تقــع 

الهيئــة  قانــون  بحســب  هــؤالء  ألســماء  قائمــة  وُتــعــرض 

وٌتنشر علــى موقــعهــا اإللكترونــي.

اليابان:
ــة المحاســبة والمراجعــة فــي  ــز الهيــكل التنظيمــي لمهن يتمي

اليابــان بنظــام فريــد يختلــف عــن غيــره فــي الــدول المتقدمــة، 

المنظمــة  اليابانيــة  الماليــة  الخدمــات  هيئــة  فيــه  وتنفــرد 

ألســواق المــال )FSA( بــدور محــوري. ولفهــم هــذا الــدور، البــد 

مــن التعريــف بالجهــات األخــرى ذات العالقــة.

المعتمديــن  القانونييــن  للمحاســبين  اليابانــي  المعهــد  أ- 

)JICPA (

القانونييــن  المحاســبين  قانــون  بموجــب  المعهــد  أنشــئ 

غيــر  مهنيــة  جمعيــة  وكان   ،)CPA law(1949م عــام  الصــادر 

حكوميــة إلــى أن أصبــح فــي عــام 1966م جهــازًا حكوميــًا وُألــِزم 

جميــع المحاســبين القانونييــن الممارســين للمهنــة بالترخيــص 

والتســجيل مــن خاللــه شــرطًا لممارســة المهنــة. 

القانونييــن  المحاســبين  تقييــد  المعهــد  مهــام  أهــم  وُتعــّد 

المرخــص لهــم وتســجيلهم، ووضع الشــروط الواجــب توافرها 

كافــة والتأكــد مــن اجتيازهــا مــن قبــل المتقــدم للحصــول علــى 

الترخيــص. كذلــك مــن أدواره إلغــاء الترخيــص والتســجيل عنــد 

توافــر األســباب. ويــؤدي المعهــد أيضــا أدوارًا أخــرى مهمــة 

بفحواهــا  االلتــزام  والقواعــد ومراقبــة  اللوائــح  هــي وضــع 

ــة: ــة اآلتي ــب المهني للجوان

-  قواعد أخالقيات المهنة 

-  معايير وقواعد مهنة المراجعة

-  معايير التحكم في الجودة

-  معايير وقواعد لجان المراجعة

ويقــوم المعهــد بجــوالت تفتيــش دوريــة علــى المحاســبين 

التــي  المراجعــة  لهــم وعلــى شــركات  المرخــص  القانونييــن 

الســوق  في  مدرجــة  لشــركات  مراجعــة  بأعمــال  تضطلــع 

المالية وذلــك فيمــا يتعلــق بالتزامهــم بمعاييــر التحكــم فــي 

 (FSA) الجــودة. ويشــار هنــا إلــى أن هيئــة الخدمــات الماليــة

للمحاســبين  اليابانــي  للمعهــد  المرجعيــة  الهيئــة  هــي 

لــه  بــد  إلغائهــا ال  أو  أنظمتــه  القانونييــن؛ فتعديــل أي مــن 

. مــن إقــرار من قبــل الهيئة

 Audit Corporations ب) شركات المراجعة

هنــاك 147 شــركة مراجعــة كبــرى مــن بيــن 13721 محاســبًا

قانونيــًا مرخصــًا لــه فــي اليابــان. وقــد أدخل نظــام شــركات 

تعديــل  فــي  1966م  عــام  اليابــان  فــي  الكبــرى  المراجعــة 

الفرصــة  إتاحــة  ألجــل  القانونييــن؛  المحاســبين  لقانــون 

المراجعــة  بمهــام  تقــوم  كبيــرة  مهنيــة  محاســبية  لكيانــات 

المدرجــة  اليابانيــة  الشــركات  لكبــرى  والمعقــدة  المتعــددة 

فــي البورصــة 



 .CPA  وال توظــف هــذه الشــركات إال مــن يحمــل شــهادة .

بأعمــال  الشــركات  هــذه  تقــوم  المراجعــة،  جانــب  وإلــى 

البحثيــة واالستشــارية. وفــي تعديــل طــرأ علــى  الخدمــات 

قانــون المحاســبين القانونييــن CPA law عــام 2004م بعــد 

 Sarbanes-Oxly Act لقانــون  المتحــدة  الواليــات  اســتحداث 

2002، ُمنعــت هــذه الشــركات مــن أداء األدوار التاليــة:

- الحســابات، تصميــم البرامــج المحاســبية اإللكترونية، خدمات 

الداخليــة،  المراجعــة  خدمــات  التأميــن،  خدمــات  التثميــن، 

خدمــات االستشــارات االســتثمارية، خدمــات وســاطة األوراق 

ــة. ــة، أي خدمــات مشــابهة تشــمل قــرارات إداري المالي

ج( المحاســبون القانونيــون المرخــص لهــم والقانــون المنظــم 

CPA law لنشــاطهم

نشــاط  هيــكل  القانونييــن  المحاســبين  قانــون  ’ينّظــم 

طبيعــة  فيحــدد  اليابــان؛  فــي  والمراجعــة  المحاســبة  مهنــة 

نشــاطهم، واالختبــارات المهنيــة المقدمــة إليهــم، وماهيــة 

للترخيــص،  توافرهــا  الواجــب  والشــروط  االختبــارات،  هــذه 

ومهــام المرخــص لهــم ومســؤولياتهم. كذلــك يحــدد األدوار 

ــة FSA، واألدوار المنوطــة  ــة الخدمــات المالي ــاط بهيئ التــي تن

بالمعهــد اليابانــي للمحاســبين القانونييــن المرخــص لهــم، 

الكبــرى. المراجعــة  المطلوبــة مــن شــركات  وتلــك 

 FSA د( هيئة الخدمات المالية

منــح قانــون المحاســبين القانونييــن CPA law هيئــة الخدمــات 

الماليــة كامــل الصالحيــات التنفيذيــة لتنظيــم مهنــة المحاســبة 

والمراجعــة، بمــا فــي ذلــك اإلشــراف علــى اختبــارات الزمالــة، 

إضافــة  القانونييــن،  للمحاســبين  اليابانــي  المعهــد  وعلــى 

إلــى شــركات المراجعــة الكبــرى. 

ــكيل  ــالل تش ــن خ ــاطها اإلشــرافي م ــة نش ــارس الهيئ وتم

الجهــات ذات  المهــام مــع  إدارات ألداء  أو  لجــان مشــتركة 

العالقــة ومنهــا:

1( لجنــة Auditing Oversight Board ألجــل اإلشــراف علــى 

ــة. ــارات الزمال اختب

اإلشــراف  ألجــل   Business Accounting Council لجنــة   )2

المراجعــة وتطويرهــا، باالشــتراك مــع   علــى وضــع معاييــر 

القانونييــن. المحاســبين  معهــد 

 The Office of the Director of Corporate Accounting )3

and Disclosure: هــو المكتــب المســؤول عــن اإلشــراف علــى 

أعمــال المحاســبين القانونييــن المرخــص لهــم وكذلــك شــركات 

للشــركات  مراجعــة  أعمــال  تــؤدي  التــي  الكبــرى  المراجعــة 

المدرجــة. وال بــد مــن موافقــة المكتــب علــى إنشــاء أي شــركة 

مراجعــة كبــرى جديــدة أو اندماجهــا أو اســتحواذها علــى شــركة 

أخــرى.

هدفهــا   :Audit Practice Monitoring Board لجنــة   )4

بالمعهــد  المنوطــة  األعمــال  أداء  كفــاءة  علــى  اإلشــراف 

المعتمديــن،  القانونييــن  للمحاســبين  اليابانــي 

وذلك تجاه أدائه في المجاالت التالية:

- التزام المرخص لهم بقواعد المهنة وآدابها.

- التزام المرخص لهم بالتحكم بجودة أداء األعمال.

- التزام المرخص لهم بقواعد عمل لجنة المراجعة.

وتطبيــق  الــدوري  الفحــص  بأعمــال  القيــام  مــن  التأكــد  -

المخالفيــن. علــى  العقوبــات 

معايير المراجعة ومعايير التحلي بآداب المهنة

تتبنــى اليابــان كغيرهــا من الدول المتقدمة األصول والقواعد 

الدوليــة العامــة المقــرة مــن قبــل الهيئــات المهنيــة الدوليــة 

المنظمــة لمهنــة المحاســبة والمراجعــة. ففــي مجــال معاييــر 

التحلــي بــآداب المهنــة، تتبنــى اليابــان المعاييــر الصــادرة فــي 

International Federation of Ac- “هــذا الشــأن مــن قبــل 

countants IFAC” مــع بعــض التعديــالت الصغيــرة. كذلــك 

الدولــي  المعيــار  اليابــان نســخة معدلــة بشــكل يســير مــن 
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. والجوانــب التــي طــرأ عليهــا التعديــل هــي تلــك المتعلقــة 

بجوانــب االســتقاللية الخاصــة بالمراجعيــن وذلــك فــي ضــوء 

التغييــرات القانونيــة التــي أدِخلــت بعــد حادثــة “إنــرون” وتبني 

ــات المتحــدة. قانــون “ٍســاربن أوكســلي” فــي الوالي

اشتراطات االستقاللية لشركات المراجعة الكبرى:

ال يجــوز لشــركات المراجعــة القيام بأعمــال المراجعة للقوائم 

الماليــة لشــركات مدرجــة إذا تحقق وجــود أي من اآلتي:

الشــركة  تخــص  ماليــة  ألدوات  المراجعــة  شــركة  تملــك   )1

المدرجــة أو الي اســتثمارات فــي الشــركة محــل المراجعــة.

2( وجــود أي “رغبــات أو طموحــات مــن نــوع مــا “توصــف 

بأنهــا كبيــرة” مــن قبــل شــركة المراجعــة فــي الشــركة محــل 

المراجعــة ويشــمل ذلــك أيــًا مــا يلــي:

- إذا كانــت شــركة المراجعــة مدينــة أو دائنــة للشــركة التــي 

تنــوي القيــام بمراجعتهــا بــأي قيمــة كانــت.

- إذا كان لــدى شــركة المراجعــة فوائــد اقتصاديــة مرجــوة فــي 

الشــركة التــي تنــوي مراجعتهــا مثــل اســتئجار عقــار أو اقتــراض 

بفوائــد متدنيــة أو نحــو ذلــك. 

- إذا ُمنحــت شــركة المراجعــة فوائــد مشــابهة لمــا ذكــر مــن 

قبــل أحــد مديــري الشــركة محــل المراجعــة.

- إذا كان أحــد الشــركاء التنفيذييــن لشــركة المراجعــة مديــرًا أو 

مستشــارًا أو موظفــًا فــي الشــركة محــل المراجعــة أو أحــد 

كياناتهــا التابعــة.

- إذا كان أي مــن الشــركاء التنفيذييــن لشــركة المراجعــة يــؤدي 

مهــام إعــداد قوائــم الضرائــب للشــركة محــل المراجعــة.

- إذا كان أي مــن أقربــاء الشــركاء التنفيذييــن مــن الدرجــة الثانيــة 

فــي شــركة المراجعــة لديــه أي مصالــح فــي الشــركة محــل 

المراجعــة. 

العالقــة بيــن قوانيــن أســواق المــال وقانــون الشــركات 

اليابانــي:

يلحــظ الباحــث فــي لوائــح اإلدراج فــي الســوق اليابانــي أن 

ــر تشــددًا منهــا فــي  موادهــا المتعلقــة بأعمــال المراجعــة أكث

أن  نجــد  المثــال  اليابانــي. فعلــى ســبيل  الشــركات  قانــون 

الدرجــة  مــن  األقربــاء  تشــمل  المراجــع  اســتقاللية  ضوابــط 

األولــى فــي قانــون الشــركات، فــي حيــن أنهــا تشــمل حتــى 

األقربــاء مــن الدرجــة الثانيــة فــي لوائــح اإلدراج. أيضــًا تفــرض 

لوائــح اإلدراج تبديــل المراجــع الخارجــي كل ســبع ســنوات، مــع 

فتــرة انقطــاع ال تقــل عــن ثــالث ســنوات حتــى ُيســمح بعودتــه 

ــون الشــركات. لنفــس الشــركة، وهــذا ال يجــب فــي قان



ثانيا:الدول الناشئة

الهند:
ُيعــّد المعهــد الهنــدي للمحاســبين القانونييــن )ICAI( الجهــة 

الوحيــدة المســؤولة فــي الهنــد عــن الترخيــص للمحاســبين 

والمراجعيــن القانونييــن وقيدهــم وقــد أنشــئ عــام 1949م. 

ويقتــرح المعهــد قواعــد ومعاييــر المحاســبة وقواعــد آداب 

المحاســبة  شــركات  قبــل  مــن  اتباعهــا  يجــب  التــي  المهنــة 

والمراجعــة وذلــك عبــر لجــان مشــتركة مــع قطاعــات الدولــة 

المركــزي،  والبنــك  الماليــة،  األوراق  هيئــة  فيهــا  بمــا  كافــة 

وهيئــة التأميــن، وغيرهــا، ويقــوم بإجازتهــا مــن عدمــه اللجنــة 

االستشــارية الوطنيــة لمعاييــر المحاســبة )NACAS( .وفــي 

حــال إقرارهــا، تلتــزم بهــا أجهــزة الدولــة جميعــًا. والبــد مــن 

مهنــة  لممارســة  المعهــد  مــن  الترخيــص  علــى  الحصــول 

العامــة  والشــركات  القطاعــات  علــى  والمراجعــة  المحاســبة 

وذلــك بحســب قانــون الشــركات الصــادر عــام 1956م. وبجانب 

تجــاوز االختبــارات المعتــادة، ُيشــترط للحصــول علــى الترخيــص 

ثبــوت خبــرة المتقــدم للترخيــص لمــدة ثــالث ســنوات فــي 

ممارســة المهنــة.

إثــر حادثــة “إنــرون” المعروفــة،  فــي عــام 2002م، وعلــى 

المالــي مراجعــة شــاملة. وكان مــن  القطــاع  الهنــد  راجعــت 

ضمــن التقييــم الشــامل للقطــاع تقييــم معاييــر المراجعــة، 

وُكلفــت لجنــة مشــكلة مــن القطاعــات التنظيميــة ذات العالقــة 

وهيئــة  المركــزي،  والبنــك  الماليــة,  األوراق  هيئــة  )وهــي 

بصياغــة  وغيرهــا(  والتجاريــة،  الصناعيــة  والغــرف  التأميــن، 

 Auditing Practice وســميت  المقترحــة  المراجعــة  قواعــد 

أن  المراجعــة  بعــد  اللجنــة  واقترحــت   .)Commettee  )APC

تمثــل الهيئــات التنظيميــة الـــ 34 فــي الدولــة فــي مجلــس 

إدارة المعهــد الهنــدي للمحاســبين القانونييــن، والتــي يكــون 

إحــدى مهامهــا إجــازة معاييــر المحاســبة والمراجعــة، وهــو مــا 

أصبــح قانونــًا عــام 2009م.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركات المدرجــة تتفــاوت متطلبــات 

إفصاحهــا ومراجعــة بياناتهــا بحســب القطــاع المدرجــة فيــه 

والجهــة التنظيميــة المســؤولة عــن القطــاع؛ فالقطــاع البنكــي 

المركــزي،  البنــك  مــن  مقــره  مراجعتــه  معاييــر  تكــون  مثــال 

والشــركات  التأميــن،  هيئــة  مــن  التأميــن  قطــاع  وشــركات 

المدرجــة فــي الســوق الماليــة مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة. 

ضمــن  مقــرة  واشــتراطاتها  الجهــات  هــذه  متطلبــات  وكل 

قانــون الشــركات العــام الــذي يشــمل جميــع مناحــي الدولــة. 

وكمــا رافــق التعديــل الــذي طــرأ علــى مهنــة المراجعــة فــي 

الواليــات المتحــدة بدخــول “قانــون ســيربن اوكســلي” إنشــاء 

لجنــة مراقبــة علــى شــركات المراجعــة للشــركات العامــة باســم 

“ Public Companies Accounting Oversight Board”، فقد 

ــة مســتقلة لمراجعــة  ــد أمــرًا مشــابها هــو لجن اســتحدثت الهن

Quality Re-  جــودة أعمــال شــركات المراجعــة يطلــق عليهــا “

view Board“ QRB وهــي تقــوم بعمــل  التفتيــش الــدوري 

فــي  الميدانــي  البحــث  وكذلــك  المراجعــة،  شــركات  علــى 

الشــكاوى المتلقــاة ضــد أي مــن شــركات المراجعــة العاملــة.

الماليــة  واألســواق  األوراق  هيئــة  متطلبــات  جميــع  وألن 

“SEBI” واشــتراطاتها فيمــا يخــص أعمــال المراجعــة العامــة 

متوافــرة فــي قانــون الشــركات الــذي أِعــّد مــن خــالل لجــان 

شــاركت فيهــا كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه، انصــرف تركيــز الهيئــة 

إلــى جوانــب محــدودة فيمــا يخــص أعمــال المراجعــة وتحديــدًا 

التأكيــد علــى مفهــوم اســتقاللية المراجــع الخارجــي، وبالتالــي 



ركــزت علــى الئحــة حوكمــة الشــركات لفــرض مــواد ملزمــة 

للشــركة،  الخارجــي  المراجــع  اســتقاللية  تضمــن  للشــركات 

ــي: ومــن هــذه المــواد التال

- المــادة 49 مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، التــي تنــص علــى 

إلــزام جميــع الشــركات المدرجــة بــأن يكــون لديهــا لجنــة مراجعــة 

تتكــون ممــا ال يقــل عــن ثالثــة مديريــن، ثلثاهــم مســتقلون، 

وأن عليهــم أن يجتمعــوا أربــع مــرات فــي العــام، مــع عــدم 

االنقطــاع بيــن أي اجتماعيــن مــدة تزيــد علــى أربعــة أشــهر. 

كذلــك تشــترط فــي أعضــاء اللجنــة أن يكونــوا ذوي خلفيــة 

ــة محاســبية. ــة، مــع كــون واحــد علــى األقــل ذا خلفي مالي

هونج كونج:
يشــابه النظــام فــي هونــج كونــج إلــى حــد مــا النظــام القائــم 

فــي الهنــد، حيــث توجــد مرجعيــة حكومية ذات ســيادة تنظيمية 

المحاســبة  معاييــر  وضــع  عــن  مســؤولة  قويــة  وإشــرافية 

تســجيل  إلــى  إضافــة  المهنــة،  آداب  ومعاييــر  والمراجعــة 

المحاســبين المجتازيــن المتحانــات الزمالــة المهنيــة وقيدهــم، 

وكذلــك وضــع قواعــد التحكــم بالجــودة ومراقبتهــا علــى أرض 

ــج للمحاســبين  ــج كون الواقــع. وهــذه الجهــة هــي معهــد هون

 .)HKICPA( القانونييــن 

وفــي عــام 2001م قــرر المعهــد التحــول إلــى معاييــر المراجعة 

الدوليــة )ISA( الصــادرة عــن المجلــس العالمــي لمعاييــر جــودة 

المراجعــة )IAASB( ممــا يعنــي ضمــن أمــور كثيــرة ضــرورة 

تبنــي معاييــر صارمــة للتحكــم بالجــودة فــي شــركات المراجعــة. 

وتــم تبنــي المعاييــر بالكامــل عــام 2009م.

وقــد أدى تبنــي معاييــر المراجعــة الدوليــة إلــى تزايــد متطلبات 

اإلفصــاح بالنســبة إلــى الشــركات المدرجــة بالســوق الماليــة، 

ونتــج عنــه إلــى إجــراء تعديــالت فــي لوائــح إدراج الشــركات 

فــي الســوق الســتيعاب متطلبــات اإلفصــاح الجديــدة.

وكمــا هــي الحالــة فــي الهنــد، تتعــدد فــي هونــج كونــج معاييــر 

اإلفصــاح والمراجعــة وكذلــك مرجعيــة الشــركات فــي هــذه 

ــال  ــه الشــركات. فمث ــدرج في ــذي ت ــر بحســب القطــاع ال المعايي

متطلبــات اإلفصــاح والمراجعــة فــي القطــاع البنكــي يحددهــا 

يحددهــا  التأميــن  قطــاع  وفــي   ،)HKMA( المركــزي  البنــك 

مكتــب هيئــة التأميــن )OCI(، وفــي بقيــة القطاعــات تحــدد 

المتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة )SFC(، مــع بقــاء مرجعيــة 

كونــج  هونــج  معهــد  يــد  فــي  المعاييــر  ووضــع  المراقبــة 

القانونييــن. للمحاســبين 

وتفــّرع كذلــك مــن تبنــي المعاييــر الدوليــة للمراجعــة تعزيــز 

وجعــل  الخارجــي  المراجــع  باســتقاللية  المتعلقــة  الجوانــب 

موادهــا المرتبطــة بهــا فــي الئحــة حوكمــة الشــركات مــوادًا 

ملزمــة. أيضــًا أصبحــت معاييــر عمليــة التحكــم بالجــودة فــي 

أعمــال المراجعــة أكثــر صرامــة ســواء بالنســبة إلــى الشــركات 

المدرجــة فيمــا يخصهــا مــن الئحــة حوكمة الشــركات أو شــركات 

المراجعــة نفســها فــي عالقتهــا بالجهــة المنظمــة ألعمالهــا 

.)HKICPA(

شــروط كفــاءة المحاســبين والمراجعيــن القانونييــن بحســب 

الئحــة إدراج الشــركات: 

أواًل: اشتراطات المراجعين القانونيين

أن يكون المراجع مرخصًا له وذا سمعة جيدة.	 

أن يكــون مســتقال كمــا حــدده قانــون الشــركات، و بمــا 	 

قواعــد  فــي  المقــرة  االســتقاللية  معاييــر  مــع  يتــالءم 

.)IFA  ( للمحاســبين  الدوليــة  الفدراليــة 

ثانيًا: اشتراطات شركات المحاسبة

أن يكــون كفــؤًا ومرخصــًا لــه بحســب متطلبــات قانــون 	 

الشــركات.

 	Ex- )أن يكــون مقبــواًل مــن الشــركة المشــغلة للســوق 

دوليــة  وســمعة  اســم  لديــه  يكــون  وأن   ،)change

معروفــان، وأن يكــون عضــوًا مرخصــًا لــه مــن هيئــة مهنيــة 

معروفــة.



ماليزيا:
 Securities Commission صــدر قانــون نظــام الســوق الماليــة

األوراق  هيئــة  وكانــت  1993م.  عــام  ماليزيــا  فــي   Act

ــن  ــة تقــوم بالترخيــص للمحاســبين والمراجعي ــة الماليزي المالي

القانونييــن بحســب القانــون، بالرغــم مــن وجــود هيئــة مهنيــة 

خاصــة تعنــى بالترخيــص والمتابعة المهنيــة ألعضائها وتدعى 

Malaysian Institute of Accountants. لكــن تحســينًا أدِخــل 

علــى نظــام الســوق الماليــة عــام 2010م تــم بموجبــه تعديــل 

وتنظيــم  القانونييــن،  والمراجعيــن  المحاســبين  عمــل  بيئــة 

إصــدار المعاييــر المنظمــة لعملهــم وأســاليب الترخيــص لهــم 

وكذلــك مراقبــة أدائهــم. ونــص التعديــل الجديــد علــى إنشــاء 

هيئــة إشــرافية تابعــة قانونيــًا لهيئــة األوراق الماليــة الماليزيــة 

المحاســبة  أعمــال  علــى  لإلشــراف”  “لجنــة  مــن  تتكــون 

القانونيــة “Audit Oversight Board” . وحــدد القانــون أعمــال 

ــة: ــق األهــداف التالي ــى تحقي ــة فــي الســعي إل اللجن

تشــجيع وتطويــر إطــار فاعــل ومــرن لإلشــراف علــى أعمال 	 

مهنــة المراجعــة فــي ماليزيا.

تعزيــز الثقــة بجــودة ومصداقيــة أعمــال مراجعــة القوائــم 	 

المحاســبية فــي ماليزيــا.

وضــع األطــر القانونيــة لتنظيــم عمل المراجعين للشــركات 	 

العامــة المدرجة.

وتتكــون اللجنــة مــن رئيــس تنفيــذي متفــرغ، وســتة أعضــاء. 

وُيشــترط فــي األعضــاء المعرفــة والخبــرة فــي العلــوم المالية 

أو أحــد المجــاالت القريبــة مــن هــذا التخصــص، وأن يكونــوا 

مــن المعروفيــن بالمصداقيــة والنزاهــة، وكذلك مــن المدركين 

ألهميــة اإلفصــاح للشــركات العامــة. وينــص القانــون علــى 

أن يكــون اثنــان مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن فــي اللجنــة 

مــن ممثلــي الشــركات المنتميــة لهيئــة المحاســبين الوطنيــة 

.”Malaysian Institute of Accountant“

مهام لجنة اإلشراف:

تطبيــق سياســات وبرامــج تضمــن وجــود نظــام إشــرافي 	 

فاعــل لمهنــة المراجعــة فــي دولــة ماليزيــا.

تســجيل شــركات المراجعــة الراغبــة فــي مراجعــة الشــركات 	 

العامــة المدرجــة وفقــًا للقانــون الصــادر.

توجيــه هيئــة المحاســبين القانونييــن الماليزيــة لوضــع أو 	 

تبنــي معاييــر أخالقيــات المهنــة لألعضــاء المنتميــن لهــا.

المراجعــة لتقييــم مــدى 	  اإلشــراف والمتابعــة لشــركات 

المراجعــة. بمعاييــر وأخالقيــات مهنــة  التزامهــم 

علــى شــركات 	  الالزمــة  والعقوبــات  المتطلبــات  فــرض 

المراجعــة التــي عجــزت عــن الوفــاء بمعاييــر وأخالقيــات 

المراجعــة. مهنــة 

تطبيــق 	  أو  لوضــع  المشــابهة  الهيئــات  مــع  التعــاون 

اإلفصــاح  معاييــر  لتعزيــز  المؤديــة  االســتراتيجيات 

المدرجــة. العامــة  للشــركات 

التعــاون مــع هيئــات ومنظمــات اإلشــراف المماثلــة خــارج 	 

دولــة ماليزيــا لتعزيــز مهنيــة أعمــال المراجعــة ســواء فــي 

ماليزيــا أو علــى المســتوى الدولــي.

تبنــي أي مــن األعمــال أو المهــام التــي تراهــا ضروريــة 	 

ــز  أو مناســبة للرفــع مــن مهنيــة أعمــال المراجعــة أو تعزي

جــودة الخدمــات المقدمــة مــن شــركات القطــاع.

المراجعيــن  علــى  اإلشــراف  هيئــة  قيــام  ضمــان  وألجــل 

ذلــك  يســتدعيه  ومــا  القانــون  عليهــا  نــص  التــي  بمهامهــا 

مــن توافــر النفقــات الماليــة الالزمــة لدعــم نشــاطاتها، نــص 

قانــون إنشــائها علــى تأســيس محفظــة ماليــة توفــر الدعــم 

عملهــا.  الــالزم الســتمرار  المالــي 



وتتشكل مكونات المحفظة من اآلتي:

1( األموال التي تخصصها الدولة لهيئة اإلشراف.

2( مخصصــات أتعــاب الترخيــص التــي ُتفــرض علــى شــركات 

المراجعــة الراغبــة فــي الترخيــص.

3( أموال الغرامات التي ُتفرض على المخالفين.

4( العوائد التي تجنى من استثمار محفظة الهيئة.

5( أي مخصصــات أو مســتحقات أتعــاب أخــرى تفرضهــا اللجنــة 

ضمــن نطــاق أعمالهــا التــي قررهــا القانــون.

اشتراطات تسجيل شركات المراجعة:

هنــاك العديــد مــن االشــتراطات الخاصــة بتســجيل شــركات 

المراجعــة أهمهــا اآلتــي:

 Fit أ( االشــتراطات العامــة المتعلقــة بالمقــدرة واإلمكانــات

and Proper التــي البــد مــن توافرهــا لــدي شــركة المراجعــة، 

ــزي  ــة المالي ــون نظــام األوراق المالي ــددت بحســب قان وقــد ُح

ــي:  باآلت

حالــة الشــركة: يجــب أن تكــون شــركة مراجعــة مســجلة 	 

الماليــزي. الشــركات  قانــون  مــن   8 المــادة  بحســب 

الوضــع المالــي : أن ال تكــون الشــركة تحــت طائلــة قانــون 	 

اإلفــالس فــي ماليزيــا أو خارجهــا.

الوضــع القانونــي: أن ال تكــون الشــركة مدانــة بــأي عمــل 	 

غيــر شــرعي يتعلــق باالحتيــال أو عــدم األمانــة.

الســلوك المهنــي: أن ال تكــون مشــاركة فــي أي أعمــال 	 

تنــال مــن قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالمهنيــة التامــة 

ألعمــال المراجعــة.

االشــتراطات  توافــر  مــن  بالتأكــد  اإلشــراف  هيئــة  وتقــوم 

العامــة فــي طالــب الترخيــص المتعلقــة بالمقــدرة واإلمكانــات 

التــي قررتهــا لوائــح نظــام األوراق الماليــة، لكنهــا تتعمــق فــي 

التدقيــق فــي البنــود الســابقة مــن خــالل إضافــة نقــاط أخــرى 

عليهــا هــي:

حالــة الشــركة: تضيــف هيئــة اإلشــراف المــالك أو الشــركاء 

تضيــف  كذلــك  الفحــص.  عمليــة  إلــى  للشــركة  التنفيذييــن 

شــروط تدقيــق أخــرى علــى الشــركة وعليهــم وهــي:

أن ال تكــون الشــركة أو أحــد مالكهــا أو مديريهــا التنفيذيين 	 

شــركات  قائمــة  مــن  عضويتــه  ُعلقــت  أو  ُرفضــت  قــد 

المراجعــة المقــرة بحســب قانــون الشــركات الماليــزي.

أن ال تكــون الشــركة أو أحــد مالكهــا أو مديريهــا التنفيذيين 	 

شــركات  قائمــة  مــن  عضويتــه  ُعلقــت  أو  ُرفضــت  قــد 

المراجعــة المقــرة فــي أي مــن الجمعيــات المهنيــة داخــل 

ــا أو خارجهــا. ماليزي

أن ال تكــون الشــركة أو أحــد مالكهــا أو مديريهــا التنفيذيين 	 

ــام بأعمــال المراجعــة فــي أي منشــأة  ــد مــن القي قــد أبِع

عامــة. 

أن ال تكــون الشــركة أو أحــد مالكهــا أو مديريهــا التنفيذيين 	 

الشــركات  قانــون  مــن   130 البنــد  وفــق  ُشــطب  قــد 

الماليــزي.

الوضــع المالــي: تضيــف الهيئــة المــالك اآلخريــن ومديــري 

شــركة المراجعــة التنفيذييــن إلــى عمليــة الفحــص، وتبقــي 

نفــس الشــرط المشــار إليــه ســابقًا فــي لوائــح نظــام األوراق 

الماليــة.

الوضــع القانونــي: تضيــف الهيئــة المــالك اآلخريــن ومديــري 

ــة الفحــص، وتضيــف  شــركة المراجعــة التنفيذييــن إلــى عملي

الشــرطين التالييــن: 

أن ال تكــون الشــركة أو أحــد مالكهــا أو مديريهــا التنفيذيين 	 

تنبــئ  مراجعــة  قد قاموا أو شاركوا في أي أعمال 

عــن الشــك فــي قدراتهــم أو مســتوى مهنيتهــم. 

أن ال تكــون الشــركة أو أحــد مالكهــا أو مديريهــا التنفيذيين 	 

قــد ُحكــم  أو ُنفــذ عليــه حكــم تأديبــي يتعلــق بإعــداد قوائــم 

ماليــة لشــركة عامــة داخــل ماليزيــا أو خارجها.



الســلوك المهنــي: تضيــف هيئــة اإلشــراف الشــروط التاليــة 

لمــا ســبق فــي لوائــح نظــام األوراق الماليــة:

علــى الشــركات االلتــزام الكامــل بجميع معاييــر وأخالقيات 	 

مهنــة المراجعــة المقــرة فــي ماليزيــا عنــد أدائهــم أعمــال 

المراجعــة للقوائــم الشــركات الماليــة.

عمليــة 	  عنــد  المعاييــر  بهــذه  االلتــزام  مســتوى  يراَجــع 

تجديــده. أو  للترخيــص  التقديــم 

نظــام 	  بتبنــي  الترخيــص  فــي  الراغبــة  الشــركات  تلــَزم 

“تحكــم فــي الجــودة “ quality Control” لتنظيــم جميــع 

وضــع  ذلــك  المالية.ويشــمل  القوائــم  إعــداد  مراحــل 

التاليــة: األعمــال  تحكــم  وإجــراءات  سياســات 

      - مهام ومسؤوليات الوظائف القيادية.

     - مهام ومسؤوليات متطلبات أخالقيات المهنة.

     - مهام ومسؤوليات العالقة مع العمالء.

     - مهام ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية.

     - مهام ومسؤوليات مراجعة ومراقبة األداء وجودة 

       األعمال في الشركة.

وفيمــا يختــص بوضــع معاييــر وأخالقيــات مهنــة المراجعــة 

للشــركات المدرجــة، منــح القانــون الصــادر بتأســيس هيئــة 

أن  إمــا  الخيــار  الهيئــة  المراجعــة  مهنــة  علــى  اإلشــراف 

ــة  ــًا استشــارية لهــذا الخصــوص أو أن تكلــف هيئ تشــكل لجان

العمــل. بهــذا  الوطنيــة  المحاســبين 

أستراليا:

وضعــت هيئــة األوراق الماليــة واالســتثمار األســترالية تنظيمــًا 

للمحاســبين القانونييــن يشــترط ضــرورة التســجيل والترخيــص 

ــن  ــي يقومــون بهــا وفــق فئتي ــة لألعمــال الت ــل الهيئ مــن قب

مــن التصنيــف همــا:

القانونــي لمراجعــة شــركة مدرجــة   التســجيل للمحاســب   )1

عــادًة( )لألفــراد   Regestered Company Auditor - RCA

أعمــال  تــزاول  كشــركة  القانونــي  للمحاســب  الترخيــص   )2

 Authorized Auditor Company المراجعة للشركات المدرجة

AAC - .)للشــركات عــادًة(

أوال: شــروط تســجيل المحاســب القانونــي لمراجعــة شــركة 

مدرجــة:

بالتأهيــل،  تتعلــق  للتســجيل  اشــتراطات  الهيئــة  تضــع 

والمالئمــة  الصحيحــة  واإلمكانــات  والمقــدرة  والمهــارات، 

المهنــة. لمزاولــة 

اشتراطات التأهيل:

األكاديمــي التأهيــل  التســجيل  طالــب  لــدى  يكــون  أن   -1

المراجعــة  دورة  مقــرر  أنهــى  قــد  يكــون  وأن  المشــترط، 

حصــول  األكاديمــي  التأهيــل  ويشــمل  عليهــا.  المنصــوص 

علــى  تشــتمل  جامعيــة  شــهادة  علــى  التســجيل  طالــب 

مقــررات فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة لمــدة ال تقــل عــن 

)تتضمــن  التجــاري  القانــون  عــن  ومقــررات  ثــالث ســنوات، 

مقــررات عــن قانــون الشــركات ولوائحــه( لمــدة ال تقــل عــن 

ســنتين دراســيتين، وأن تكــون الشــهادة قــد نيلــت مــن جامعــة 

أخــرى معتمــدة. أو مــن دولــة  اســترالية 

2- أن يكــون طالــب التســجيل قــد حصــل علــى شــهادة إنهــاء

مقــرر المراجعــة الــذي حددتــه هيئــة األوراق المالية واالســتثمار 

األســترالية.

أو

3- أن يكــون حاصــاًل علــى تأهيــل أكاديمــي آخــر غيــر المشــترط

وخبــرة تكونــان فــي نظــر هيئــة األوراق الماليــة واالســتثمار 

التــي  االشــتراطات  مــع  ومتكافئــة  متماشــية  االســترالية 

وضعتهــا.

اشتراطات المهارات: 

1- توافــر جميــع معاييــر الكفــاءة المقــررة مــن قبــل الهيئــة

لوائحهــا. فــي  والموضحــة 

2- أن يكــون لــدى المتقــدم للتســجيل الخبــرة العمليــة الكافيــة



المنصــوص عليهــا فــي لوائــح الهيئــة والتــي ال تقــل عــن 

ثــالث ســنوات، أو مــا يعــادل ذلــك مــن الخبــرات األخــرى التــي 

تــرى الهيئــة أنهــا كافيــة ومعادلــة للشــروط التــي وضعتهــا. 

ــل جهــة  ــه وشــهاداته مــن قب ــق خبرات ــى المتقــدم أن يوث وعل

ــي ينتمــي لهــا. ــة الت ــة المهني ــة أو الجمعي العضوي

اشتراطات المقدرة واإلمكانات المالئمة لمزاولة المهنة:

بأعمــال القيــام  علــى  قــادرًا  المتقــدم  يكــون  أن  بــد  ال   -1

المراجعــة للشــركات المدرجــة )أن يتحلــى باالهتمــام الكافــي 

بــأداء المهنــة وأن يخلــو ســلوكه المهنــي ممــا ينافــي ذلــك(.

ــام ــة للقي ــات الكافي ــدى المتقــدم اإلمكان ــون ل ــد أن يك 2- ال ب

بأعمــال المراجعــة للشــركات المدرجــة ) توافــر الشــواهد علــى 

تحليــه باألمانــة، والمصداقيــة، والســيرة الحســنة(.

ويجب أن يقر باإلفصاح عن البيانات التالية:

قضايــا الشــطب أو اإللغــاء مــن مزاولــة مهنــة المحاســبة 	 

إن ُوجــدت .

فــي 	  المتقــدم  بحــق  صــدرت  التــي  التأديبيــة  القضايــا 

الماضــي.

أي تهم أو جنح طالت المتقدم في الماضي. 	 

لهــا  ينتمــي  التــي  المهنيــة  الجمعيــة  رأي  الهيئــة  وتعتمــد 

طالــب التســجيل أو الترخيــص فيمــا يتعلــق بإمكاناتــه وقدراتــه 

ونزاهتــه وتراجــع معهــا عبــر اتفاقــات ثنائيــة أي تهــم أو جنــح أو 

شــطب أو إلغــاء طــرأت علــى أعمــال المتقــدم وذلــك خــالل 

ــة. ــه العملي عشــر ســنوات مــن حيات

مؤهالتــه  نــال  قــد  للترخيــص  المتقــدم  كــون  حالــة  وفــي 

التالــي: الهيئــة  تشــترط  أجنبيــة،  دول  مــن  وخبراتــه 

المراجعــة 	  فــي  وخبــرة  شــهادات  لتوافــر  إثبــات  وجــود 

القانونيــة معتمــدة لــدى المتقــدم، وأن ال تقــل خبرتــه عــن 

ثــالث ســنوات فــي مراجعــة الشــركات وذلــك فــي الــدول 

التــي تــرى الهيئــة أن معاييــر المراجعــة لديهــا متماثلــة مــع 

معاييــر المراجعــة األســترالية. وتعتــرف أســتراليا بمعاييــر 

  الـمـراجـعــة لــدى الواليات المـتـحــدة األمريـكية،وكذلك الـدول 

التــي تـكــون جـمـعيــات المحـاســبة المـهنيــة لـديـهــا مـنـتـميــة

(IFAC) أو عضــوا فــي  

 International Federation of Accountants

ثانيــا: شـروط الترخيـص للمحاســب القانونـي كشــركة تــزاول 

  أعمــال المراجعــة للشــركات المدرجة.

	

	

	

أخرى  اشــتراطات  القانونــي  للمحاســب  الترخيــص  يتطلب 

بتســجيل  المتعلقــة  الســابقة  االشــتراطات  إلــى  تضاف 

االشــــــــتــراطــات  هــــــــذه  وتتعلــق  الــقــانــونــــــــي.  الــمــحــاســــــــب 

بالطبيعــة القانونيــة للشــركة والعامليــن لديهــا وملكيتهــا.

وملتزمــة بالمعاييــر المحاســبية المنبثقــة عن هذه الجمعية.

•

•
•

اشتراطات خاصة بالمديرين:

• يجــب أن يـكــون الـمـديــر الـمـرخــص لــه قــد ســبق تســجـيله 

. لــدى الهيئــة لمراجعــة إحــدى الشــركات المدرجــة

قانونيــًا  منعــه  أو  طــرده  ســبق  قــد  المديــر  يكــون  ال  أن   •

ت. مــن إدارة شــركة مــن الشــركا

.  •  اشتراطات خاصة بهيكل الملكية وحقوق التصويت

الترخيــص  فــي  الراغبــة  الشــركة  أســهم  جميــع  تكــون  أن   •

غالبيــة  وتكــون  اعتبارييــن،  ألشــخاص  أو  ألفــراد  مملوكــة 

العامــة  الجمعيــة  فــي  التصويــت  حــق  المانحــة  األســهم 

للشــركة مملوكــة مــن قبــل شــخص مســجَّ ل مســبقًا فــي 

الهيئــة 

: اشتراطات تخص الكفاية المهنية والمالية

المقبــول  الحــد  توافــر  وجــوب  علــى  الهيئــة  شــروط  تنــص 

بخصــوص  لــه  المرخــص  فــي  مناســبًا-  الهيئــة  تــراه  الــذي 

 . ضمانــات الكفايــة الماليــة والمهنيــة

: اشتراطات إدارة الشركة

تشــترط الهيئــة فــي طالــب الترخيــص أن تكــون شــركته تــدار 

أن  أي  خارجيــة،  إدارتهــا  تكــون  ال  وأن  الدولــة،  حــدود  داخــل 

تكــون مســجلة كشــركة محليــة.



وضع معايير المراجعة وإجازتها

تضــع هيئــة األوراق الماليــة واالســتثمار األســترالية معاييــر 

المراجعــة التــي ترتضيهــا وتفرضهــا علــى جميــع األشــخاص 

لــدى  ويوجــد  لديهــا.  الترخيــص  أو  التســجيل  فــي  الراغبيــن 

وإجازتهــا،  المراجعــة  معاييــر  بوضــع  تقــوم  لجنــة  الهيئــة 

هــذه  إجــازة  فــي  المراجعــة  لجنــة  عمــل  قواعــد  وتشــترط 

التاليــة: الشــروط  المعاييــر 

أن يكــون أداء المســجلين والمرخــص لهــم مــن األشــخاص 	 

ــر  ــود هــذه المعايي ــل بن ــاس مقاب ــاًل للقي أو الشــركات قاب

مــن  لــألداء  مقّيــم  أي  باســتطاعة  يكــون  وأن  المجــازة، 

الســابقين  لهــم  المرخــص  أو  المســجلين  األشــخاص 

اســتخدامها لتقييــم أداء راغــٍب جديــد فــي التســجيل أو 

الترخيــص. 

ــح 	  ــد أو اللوائ ــر مــع أي مــن القواع أن ال تتعــارض المعايي

التــي تقرهــا هيئــة األوراق الماليــة واالســتثمار االســترالية. 

ــات 	  ــر بشــكل واضــح وكاٍف علــى متطلب أن تنــص المعايي

طالبــي  لــدى  توافرهــا  الواجــب  المهنيــة  المهــارات 

الترخيــص. أو  التســجيل 

 	 harmonized ومنســجمة  متناغمــة  المعاييــر  تكــون  أن 

إلــى أبعــد حــد مــع معاييــر المراجعــة المقــررة األخــرى. 

وتنــص قواعــد الهيئــة علــى أن علــى المحاســب القانونــي 

مــن  ســنة  بعــد  الهيئــة  ُيمــّدا  أن  والمســجل  لــه  المرخــص 

إجازتهمــا بمشــروع حســاب ختامــي إلحــدى الشــركات التــي 

بعــد  عملهمــا  جــودة  مراقبــة  ألجــل  بمراجعتهمــا  يقومــان 

الترخيــص. أو  التســجيل 

جمهورية مصر العربية
نــص قانــون رأس المــال المصــري الصــادر عــام 1992م علــى 

إنشــاء مــا يســمى “ ســجل قيــد مراقبــي الحســابات لــدى 

الهيئــة العامــة لســوق المــال”، واســتمر العمــل بهــذا اإلجــراء 

القيــد فــي  المــال شــروط وأحــكام  ووضعــت هيئــة ســوق 

الســجل لمراقبــي الحســابات وقامــت بالترخيــص لهــم وفــق 

هــذه القواعــد.

وفــي عــام 2009 م قــرر مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للرقابــة 

بمــا  الســابق  المصــري  المــال  رأس  قانــون  تعديــل  الماليــة 

لــدى  الحســابات  مراقبــي  قيــد  “ســجل  اســم  تغييــر  يفيــد 

الهيئــة العامــة لســوق المــال” ليصبــح “ســجل قيــد مراقبــي 

الحســابات لــدى الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة” ونقــل بذلــك 

ســجل القيــد والشــطب مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال إلــى 

هيئــة الرقابــة الماليــة، وصــار وضــع شــروط وأحــكام الترخيــص 

والشــطب مــن صالحياتهــا.

هــذا  علــى  عطفــًا  المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  وأنشــأت 

القــرار “وحــدة الرقابــة علــى جــودة أعمــال مراقبــي الحســابات 

المقيديــن بســجل مراقبــي الحســابات بالهيئــة العامــة للرقابــة 

تنظيميــة  قــرارات  الوحــدة  إدارة  مجلــس  ويتخــذ  الماليــة. 

ورقابيــة ينظــر فيهــا ويعتمدهــا مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 

للرقابــة الماليــة.

اختصاصات وحدة الرقابة على جودة األعمال:

اقتــراح قواعــد لقيــد مراقبــي الحســابات، وكذلــك قواعــد 	 

إلجــراءات إيقــاف أو شــطب القيــد مــن الســجل واعتمــاد 

هــذه القواعــد مــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.

مراقبــي 	  أعمــال  لجــودة  الــدوري  للفحــص  آليــة  صياغــة 

التنفيذيــة  اإلجــراءات  ووضــع  المقيديــن  الحســابات 

ذلــك. لتنفيــذ  والتدابيــر 

ثالثا: الدول اإلقليمية



التعــاون مــع المنظمــات المهنيــة علــى اقتــراح معاييــر 	 

واالســتقاللية. المهنــي  للســلوك  وقواعــد  للمراجعــة 

مراقبــي 	  عــن  الكافيــة  البيانــات  عــن  بســجل  االحتفــاظ 

الــدوري. الفحــص  بنتائــج  الســجل  وتحديــث  الحســابات 

ــة 	  ــرات للتعــاون مــع الجهــات المنظمــة للمهن ــراح مذك اقت

عــن  المعلومــات  لتبــادل  األخــرى  الرقابيــة  والجهــات 

الحســابات. مراقبــي 

مواجهــة 	  فــي  اتخاذهــا  يمكــن  التــي  اإلجــراءات  اقتــراح 

بالمعاييــر. يلتزمــون  ال  الذيــن  الحســابات  مراقبــي 

اقتــراح آليــات التطويــر المهنــي المســتمر بمــا يتفــق مــع 	 

القواعــد الدوليــة الســتمرار القيــد بالســجل.

مــع 	  بالتعــاون  تدريبيــة  ودورات  عمــل  ورش  تنظيــم 

والمحليــة. الدوليــة  المهنيــة  المنظمــات 

اقتراح بدل الخدمات الخاص بالقيد في السجل.	 

ســجل  فــي  والشــطب  القيــد  واســتمرار  القيــد  ضوابــط 

الحســابات: مراقبــي 

ُيشترط للقيد في السجل استيفاء الشروط التالية:

1- مــرور 5 ســنوات علــى األقــل علــى قيــد مراقــب الحســابات

بالســجل العــام للمحاســبين والمراجعيــن بــوزارة الماليــة.

2- تقديــم أصــل وصــورة بطاقــة عضويــة مراقــب الحســابات

بشــعبة مزاولــي مهنــة المحاســبة بنقابــة التجارييــن.

الحســابات مراقــب  قيــام  علــى  ســنوات  خمــس  مــرور   -3

بمراجعــة مــا ال يقــل عــن خمس شــركات مســاهمة على األقل 

ــة. ــر المحاســبة المصري ــكل ســنة، وبمــا يتفــق مــع معايي ل

4- أن يتحقق في طالب القيد واحد فقط مما يلي:

عضويــة جمعيــة المحاســبين المصريــة، أو شــهادة أجنبيــة 	 

معادلــة، أو شــهادة الدكتــوراه فــي المحاســبة مــن جامعــة 

مصرية.

القيــد فــي ســجل مراقبــي حســابات البنــوك، أو شــركات 	 

التمويــل العقــاري، أو شــركات التأميــن التعاونــي ومــرور 

عاميــن علــى قيــده فــي الســجل والقيام بأعمــال المراجعة 

أثناءها.

5- عــدم صــدور أي أحــكام جنائيــة نهائية ضد مراقب الحســابات

أو أي من شــركائه التنفيذيين.

6- تقديــم شــهادة مــن النقابــة المهنيــة بعــدم صــدور أحــكام

تأديبيــة بشــأن طالــب القيــد.

7- اســتيفاء شــروط القــدرة والمــالءة المهنيــة، وتقديــم مــا

يفيــد بوجــود مــا يلــي:

فريــق عمــل ال يقــل عــن ثالثــة مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال 	 

المحاســبة والمراجعــة لشــركات المســاهمة لمــدة ال تقــل 

عــن 5 ســنوات.

مــن 	  والتحقــق  الجــودة  علــى  للرقابــة  مطبــق  نظــام 

المهنيــة. االســتقاللية 

المهنــي 	  بالتعليــم  ُيعنــى  بالمنشــأة  مطبــق  نظــام 

المســتمر للتوعيــة بالتطــورات الجديــدة بمعايير المحاســبة 

والمراجعــة المصريــة لجميــع القطاعــات واألدوات الماليــة 

المســتحدثة.

وُيشــترط علــى المقيديــن بالســجل االلتــزام بمعاييــر المراجعــة 

المصريــة والضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة العامــة لســوق 

المــال، كذلــك ُيحظــر علــى مراقــب الحســابات وأعضــاء فريــق 

العمــل أن يكــون لهــم مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 

الشــركات أو الصناديــق التــي يتولــون مراجعتهــا، وُيمنعــون 

مــن االشــتراك فــي إدارة هــذه الشــركات أو االســتثمار فيهــا 

أو امتــالك وثائــق فــي الصناديــق.



المملكة العربية السعودية:
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تمــت الموافقــة علــى نظــام المحاســبين القانونييــن بصــدور 

ــخ 13/5/1412هـــ  المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/12 وتاري

إنشــاء  اعتمــاد  عشــرة  التاســعة  المــادة  بموجــب  أقــر  الــذي 

هيئــة  وهــي  القانونييــن،  للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة 

تعمــل تحــت إشــراف وزارة التجــارة وتســعى إلــى النهــوض 

بمهنــة المحاســبة والمراجعــة وكل مــا مــن شــأنه تطويــر هــذه 

المهنــة واالرتقــاء  بمســتواها.

أغراض الهيئـة :

 مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. 	 

 مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة. 	 

ــار الحصــول علــى شــهادة 	  ــة الختب  وضــع القواعــد الالزمـ

ــة.  الزمال

 تنظيم برنامج التعليم المستمر. 	 

ــع التنظيــم المناســب للرقابــة الميدانيــة للتأكــد مــن 	   وضـ

المهنيــة  المعاييــر  بتطبيــق  القانونــي  المحاســب  قيــام 

والتقيــد بأحــكام نظــام المحاســبين ولوائحــه. 

 إعداد البحوث والدراســات الخاصة بالمحاســبة والمراجعة 	 

ومــا يتصــل فيهما. 

 إصــدار الدوريــات والكتــب والنشــرات فــي موضوعــات 	 

المحاســبة والمراجعــة. 

والدوليــة 	  المحليــة  واللجــان  النــدوات  فــي  المشــاركة   

والمراجعــة. المحاســبة  بمهنــة  المتعلقــة 

إدارة الهيئة :

عشــر عضــوًا  ثالثــة  مــن  مكــون  إدارة  مجلــس  الهيئــة  يديــر 

: مــن  كل  رئيســًا وعضويــة  التجــارة  وزيــر  مــن  مشــكل 

 وكيل وزارة التجارة للتجارة. 	 

 وكيل وزارة المالية للشئون المالية والحسابات. 	 

 نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد. 	 

بقســم 	  التدريــس  هيئــة  مــن  ســعوديين  عضويــن   

المحاســبة فــي جامعــات المملكــة يعينهمــا وزيــر التجــارة 

العالــي.  التعليــم  وزيــر  ترشــيح  علــى  بنــاًء 

 ممثــل لمجلــس الغــرف التجاريــة والصناعيــة يعينــه وزيــر 	 

التجــارة بترشــيح مــن مجلــس الغــرف. 

 ســتة أعضــاء مــن المحاســبين القانونييــن الســعوديين 	 

الممارســين للمهنــة تنتخبهــم الجمعيــة العموميــة للهيئــة 

لمــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة. 

ويقــوم األميــن العــام للهيئــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة 

وُتِعــّد  التنفيذيــة،  اإلدارة  صالحيــات  وممارســة  ومتابعتهــا 

اللجــان الفنيــة بالهيئــة المعاييــر والقواعــد العامــة التــي تنظــم 

المحاســبة  معاييــر  وتطويــر  وضــع  ذلــك  فــي  بمــا  المهنــة 

والمراجعــة وقواعــد ســلوك وآداب المهنــة وتنظيــم برنامــج 

ــة األداء. وتضــم هــذه اللجــان عــددًا مــن ذوي  ــة ومراقب الزمال

االختصــاص واالهتمــام مــن منســوبي الجامعــات والمكاتــب 

ــة  ــة بمهن ــة ذات الصل ــة والشــركات واإلدارات الحكومي المهني

المحاســبة والمراجعــة.

برنامج مراقبة جودة األداء المهني:  

قامــت الهيئــة الســعودية للمحاســبيين القانونييــن بتطويــر 

وتنفيــذ برنامــج مراقبــة أداء المحاســبين القانونييــن بغــرض 

التأكــد مــن التزامهــم بالمعاييــر والتعليمــات المهنيــة الصــادرة 

ــة والجهــات المختصــة، ويهــدف البرنامــج إلــى: عــن الهيئ

تحسين مستوى األداء المهني للمحاسب القانوني.	 

استمرارية األداء المهني الجيد.	 

زيادة فعالية الخدمات المهنية.	 

زيادة الثقة بالخدمات المهنية.	 

وتشــمل معاييــر مراقبــة الجودة العناصر التالية: )االســتقالل، 

وتخصيــص المســاعدين للعمليــات، والمشــورة، واإلشــراف، 

والتوظيــف، والتطــور المهنــي والتدريــب للكــوادر، وتقويــم 

واســتمرارية  العمــالء  وقبــول  وترقيتهــم،  الموظفيــن  أداء 



العالقــة بهــم، وااللتــزام بأحــكام النظــام ولوائحــه، والفحــص 

الداخلــي الــدوري(.

اشتراطات االستقاللية في معايير المراجعة:

تشترط معايير المراجعة بشأن االستقاللية النقاط التالية:

يجــب علــى المراجــع أن يكــون مســتقاًل اســتقالاًل تامــًا 	 

فــي جميــع مــا يتعلــق بالمراجعــة، ويجــب عليــه كذلــك 

االلتــزام بالحيــاد والموضوعيــة عنــد تقديــم أدلــة وقرائــن 

المراجعــة وعنــد الوصــول إلــى رأي فــي القوائــم الماليــة.

يجــب علــى المراجــع أن يتجنــب مــا يحمــل اآلخريــن علــى 	 

الشــك فــي اســتقالله وحياديتــه  وموضوعيتــه.

وحيــاد 	  اســتقالل  مــن  يتأكــد  أن  المراجــع  علــى  يجــب 

وموضوعيــة فريــق المراجعــة المكلــف بمراجعــة القوائــم 

للمنشــأة. الماليــة 

يجــب علــى المراجــع االمتنــاع مــن إبــداء الرأي فــي القوائم 	 

الماليــة للمنشــأة إذا تبيــن لــه بعــد تعيينــه لمراجعــة تلــك 

القوائــم الماليــة عــدم اســتقالله أو عــدم اســتقالل فريــق 

المراجعــة عــن المنشــأة.

وُيلحــظ علــى هــذه االشــتراطات عموميتهــا وعــدم تحديدهــا 

لمــا ينافــي اســتقاللية المراجــع المالــي للشــركات.

ــن ببرامــج فحــص دوريــة  ــة المحاســبين القانونيي وتقــوم هيئ

علــى مكاتــب المحاســبة المرخصيــن للتأكــد مــن تطبيــق برامــج 

جــودة األداء المهنــي، ويتكــون الفحــص مــن نوعيــن:

1- فحــص البيانــات الدوريــة الســنوية التــي يقدمهــا مكتــب

المحاســبة للهيئــة.

)الفحــص المحاســبة  لمكتــب  النوعيــة  الرقابــة  فحــص   -2

يلــي: كمــا  ــذ  وينفَّ الــدوري(، 

شــركات 	  تراجــع  التــي  للشــركات  ســنوات   3 كل  مــرة 

العامــة. والمؤسســات  والبنــوك  المســاهمة 

الشــركات 	  تراجــع  التــي  للشــركات  ســنوات   5 كل  مــرة 

األخــرى.  والمؤسســات 

وفــي تقريــر بمناســبة مــرور خمســة عشــر عامــًا علــى إنشــاء 

أن  إلــى  أشــير  القانونييــن،  للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة 

المخالفــات التــي ارتكبهــا المحاســبون القانونيــون المرخــص 

لهــم منــذ عــام 1415هـــ وحتــى عــام 1428هـ قد نجــم عنها حاله 

واحــدة اســتوجبت شــطب الترخيــص، و20 حالــه اســتوجبت 

اإليقــاف، فيمــا اكتفــي باللــوم واإلنــذار للبقيــة، وذلــك بعــد 

النظــر فــي 240 مخالفــة. 

أمــا الفحــوص الدوريــة فقــد أشــار التقريــر إلــى أنــه تــم فحــص 

120 شــركة خــالل األعــوام 1428-1412هـــ.

شــروط القيــد فــي ســجل المحاســبين القانونييــن فــي 

المملكــة:

ــن  ــد فــي ســجل المحاســبين القانونيي ُيشــترط فــي مــن يقيَّ

أن يكــون:

1- سعودي الجنسية

2- كامل األهلية

بحــد عليــه  محكــوم  وغيــر  والســلوك،  الســيرة  حســن   -3

شــرعي، أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم يكــن ُرد 

إليــه اعتبــاره، وأن ال يكــون قــد صــدر ضــده قــرار بالفصــل مــن 

الخدمــة الحكوميــة مــا لــم يكــن قــد مضــى علــى صــدور القــرار 

ثــالث ســنوات.

4- حاصــال علــى درجــة البكالوريــوس )محاســبة( مــن المملكــة

أو أي جهــة أخــرى تراهــا الجهــة المختصــة بمعادلــة الشــهادات 

معادلــة لهــا.

القانونييــن المحاســبين  أحــد  عنــد  عمليــة  خبــرة  لديــه   -5

المرخص لهم من الهيئة أو الجهات الحكومية أو الشــركات أو 

المؤسســات الفرديــة لمــدة 3 ســنوات لحاملــي البكالوريــوس 

لحاملــي  واحــدة  ســنة  أو  الماجســتير  لحاملــي  ســنتين  أو 

الدكتــوراه.

6- عضوًا أساسيًا بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ــة إذا لــم ــة، ويجــوز الجمــع مــع مهن ــة المهن 7- متفرغــًا لمزاول

تتعــارض مــع ســلوك المهنــة وآدابهــا طبقــًا لضوابــط الالئحــة 

التنفيذيــة.



المحاسبون المصرح لهم في لوائح هيئة السوق المالية

نــص الملحــق 6 مــن الئحــة قواعــد التســجيل واإلدراج علــى 

أنــه “يجــب أن يتــم إعــداد تقريــر المحاســب القانونــي بواســطة 

محاســب مســتقل مــن األعضــاء الحالييــن المعتمديــن مــن 

الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن”.

أمــا المعاييــر التــي ُتَعــّد وفقهــا القوائــم الماليــة للشــركات 

المدرجــة فــي الســوق الماليــة فقــد نصــت الالئحــة نفســها 

فــي المــادة السادســة والعشــرين علــى أنــه: “يجــب علــى 

الُمصــدر أن يــزود الهيئــة ويعلــن للمســاهمين عــن قوائمــه 

الماليــة التــي يجــب إعدادها وفحصها وفقًا لمعايير المحاســبة 

الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن”.

بنود لجنة المراجعة في الئحة حوكمة الشركات

الســوق  فــي  المدرجــة  المســاهمة  الهيئــة شــركات  ألزمــت 

الماليــة بالمــادة الرابعــة عشــرة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، 

التــي تنــص علــى البنــود التاليــة:

1- يشــكل مجلــس اإلدارة لجنــة مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة

التنفيذييــن تســمى لجنــة المراجعــة،  وال يقــل عــدد أعضائهــا 

الماليــة  بالشــؤون  مختــص  بينهــم  مــن  يكــون  ثالثــة،  عــن 

والمحاســبية.

2- تصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة بنــاًء علــى اقتــراح مــن

مجلــس اإلدارة قواعــد اختيــار أعضــاء لجنــة المراجعــة ومــدة 

اللجنــة. عمــل  وأســلوب  عضويتهــم 

3- تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

الداخليــة فــي الشــركة 	  المراجعــة  إدارة  اإلشــراف علــى 

مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال 

والمهمــات التــي حددهــا لهــا مجلــس اإلدارة.

دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة ووضــع تقريــر مكتــوب عــن 	 

رأيهــا وتوصياتهــا فــي شــأنه.

تنفيــذ 	  ومتابعــة  الداخليــة  المراجعــة  تقاريــر  دراســة 

فيهــا. الــواردة  للملحوظــات  التصحيحيــة  اإلجــراءات 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن 	 

التوصيــة   عنــد  ويراعــى  أتعابهــم،  وتحديــد  وفصلهــم 

بالتعييــن التأكــد مــن اســتقالليتهم.

متابعــة أعمــال المحاســبين القانونييــن، واعتمــاد أي عمــل 	 

خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة التــي يكلفــون فيهــا أثنــاء 

أدائهــم أعمــال المراجعــة.

دراســة خطــة المراجعــة مــع المحاســب القانونــي وإبــداء 	 

ملحوظاتها عليها.       

دراســة ملحوظــات المحاســب القانونــي علــى القوائــم 	 

ــم فــي شــأنها. ــة ومتابعــة مــا ت المالي

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا 	 

علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة فــي  شــأنها.

الــرأي 	  وإبــداء  المتبعــة  المحاســبية  السياســات  دراســة 

شــأنها”. فــي  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة 



ملخص الدراسة

ُتظِهــر الدراســة تفاوتــًا ملحوظــًا فــي مناهج الــدول تجاه تنظيم 

مهنــة المحاســبة بشــكل عــام ومهنــة المراجعــة بشــكل خــاص. 

وفــي اإلطــار التاريخــي، شــكلت حادثة إنرون في التســعينيات 

الميالديــة المنعطــف األهــم الــذي فتــح أعيــن الــدول علــى 

ــة علــى  ــة وتشــريعية ورقابي ــة إدخــال إصالحــات تنظيمي أهمي

مهنــة المراجعــة وخاصــة علــى شــركات المراجعــة التــي تراجــع 

ــة. ورصــدت  الشــركات العامــة المدرجــة فــي األســواق المالي

الدراســة وجــود عالقــة وثيقــة بيــن تطــور األســواق الماليــة 

مســتويات  وتطــور  األجنبــي  االســتثمار  علــى  وانفتاحهــا 

هــذا  فــي  الدوليــة  المعاييــر  وتبنــي  والشــفافية  اإلفصــاح 

التنظيميــة  البنيــة  مســتوى  تطــور  وبالتالــي  الخصــوص، 

والتشــريعية والرقابيــة المفروضــة علــى شــركات المراجعــة. 

ولجــأت هيئــات األوراق الماليــة فــي غالبيــة الــدول المتقدمــة 

ــك -  ــم تغطهــا كذل ــي ل والناشــئة التــي غطتهــا الدراســة والت

وكان باإلمــكان اإلطــالع عليهــا- إلــى تقليــل تدخلهــا المباشــر 

فــي الترخيــص والتســجيل واختبــارات الزمالــة للمحاســبين، 

أخالقيــات  المحاســبة ومعاييــر  فــي وضــع معاييــر  وكذلــك 

للجمعيــات  األعمــال  هــذه  مثــل  وتــرك صالحيــات  المهنــة، 

المهنيــة أو الهيئــات الحكوميــة المنشــأة بغــرض تنظيــم مهنــة 

المحاســبة. وفــي المقابــل، ُتوّجــه الهيئــات جهودهــا مــن خالل 

التمثيــل المباشــر فــي مجلــس إدارة الجمعيــات المهنيــة أو 

هيئــات المحاســبة الحكوميــة أو مــن خــالل لجــان مشــتركة، إلى 

التدخــل فــي صياغــة معاييــر المراجعــة وكذلــك الدفــع بإنشــاء 

وحــدات مســؤولة عــن مراقبــة جــودة أعمــال شــركات المراجعــة 

المدرجــة  العامــة  المنــوط بهــا مراجعــة الشــركات  للشــركات 

هيئــات  لجــأت  أخــرى،  أحيــان  وفــي  الماليــة.  الســوق  فــي 

أوراق ماليــة فــي بعــض الــدول إلــى تأســيس وحــدات مراقبــة 

لجــودة أعمــال شــركات المراجعــة وذلــك داخــل أروقتهــا وتحــت 

الملزمــة  واالشــتراطات  التنظيمــات  عــززت  كذلــك  مظلتهــا. 

للشــركات ضمــن بنــود لوائــح  حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن 

هــذه الهيئــات التنظيميــة وخاصــة فيمــا يتعلــق باســتقاللية 

لجــان المراجعــة فــي الشــركات واســتقاللية شــركات المراجعــة 

ذاتهــا.

ويمكــن تلخيــص دور هيئــات األوراق الماليــة فــي تنظيــم 

ــة المحاســبة والمراجعــة بيــن دول عينــة الدراســة فــي  مهن

التالــي:

1- هيئات ذات نفوذ واسع 

علــى  الــدول  هــذه  فــي  الماليــة  األوراق  هيئــات  تســيطر 

الترخيــص والتســجيل ووضــع المعاييــر التنظيميــة والرقابــة 

علــى جــودة أعمــال شــركات المراجعــة الماليــة، ويدخــل ضمــن 

هــذه الــدول اليابــان وأســتراليا.

2- هيئات ذات نفوذ متوسط

يتركــز نشــاط هــذه الــدول ضمــن أعمــال أخــرى فــي وجــود جهــاز 

فاعــل لديهــا للمراقبــة والتحكــم فــي جــودة أعمــال شــركات 

المراجعــة الماليــة، ويدخــل ضمــن هــذه الــدول ماليزيــا ومصــر.

3- هيئات ذات نفوذ ضعيف

محاســبة  هيئــات  أو  جمعيــات  بوجــود  الــدول  هــذه  وتتميــز 

وتقــوم  عاليــة  واســتقاللية  ذات مهنيــة  حكوميــة  ومراجعــة 

بجميــع األدوار المنوطــة بهــا بمــا فــي ذلــك المراقبــة والتحكــم 

فــي جــودة أعمــال شــركات المراجعــة، ومــن ثــم يتركــز دور 

هيئــات األوراق الماليــة فــي التعــاون معهــا عبــر لجــان مشــتركة 

لتنظيــم المهنــة. وتركــز بالتالــي هيئــات األوراق الماليــة علــى 

تعزيــز التنظيمــات المتعلقــة باســتقاللية المراجــع القانونــي 

الشــركات،  لوائــح حوكمــة  فــي  تنظيميــة ملزمــة  بنــود  عبــر 

والواليــات  كونــج،  وهونــج  الهنــد،  الــدول  هــذه  وتشــمل 

المتحــدة. المتحــدة األمريكيــة، والمملكــة 



المراجع

.)SEC( 1- هيئة األوراق واألسواق المالية األمريكية

.)FSA( 2- هيئة الخدمات المالية البريطانية

.)FSA( 3- هيئة الخدمات المالية اليابانية المنظمة ألسواق المال

.)ICAI( 4- المعهد الهندي للمحاسبين القانونيين

.)HKICPA( 5- معهد هونج كونج للمحاسبين القانونيين

6- هيئة األوراق المالية الماليزية.

.)ASIC( 7- هيئة األوراق المالية واالستثمار االسترالية

8- الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر.

9- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.






