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سلوك المهني واألخالقي في مهنة المراجعة المالية ومدى التزام أعضاء المهنة بذلك : الملخص يتناول البحث آداب ال

لعالقة، وكذلك يعرض البحث بالدراسةةةةةة تجاه العمالء وزمالء المهنة والمجتمع والجهات الحكومية واألطراف ذات ا

لمسةةلولية وحيادية مراقبي الحسةةابات، ومدى التزامهل بالمعايير ايخالقية. حيث يتحدد دليا آداب وسةةلوك المهنة في 

ساهل به المنظمات  ضوء المسلوليات المهنية التي يجب ايلتزام بها، كذلك يتناول البحث بيان الدور الذى يمكن أن ت

ي تقوم بإعداد معايير السةةلوك األخالقي والمهني، والدور الذى يمكن أن تسةةهل به ملسةةسةةات التعليل العالي المهنية الت

والجامعات في النشةةةر والمحافظة علي مي ال السةةةلوك األخالقي وعلي تلك القواعد والسةةةلوك وسةةةالمة ايداء المهني 

 للمراجعين.

 ومسئولية وحياد مراقب الحسابات، دور المنظمات المهنية، التحليا الوصفي للبيانات.سلوك وآداب واخالقيات المهنة،  الكلمات المفتاحية:

 

The Vocational and Ethical Conduct of the Financial Audit Career 
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Abstract: The research addresses the vocational and ethical conduct of the financial audit 

career, and how the career members are committed to this conduct towards the customers 

, colleagues society, governmental agencies and the other relevant bodies The accounts 

supervisors and their commitment towards the ethical criteria, as the evidence of the 

career ethical conduct is determined within the framework of the vocational 

responsibilities which shall be adhered to. The research also handled the role that could 

be played by the vocational organizations that usually set out the criteria of ethical and 

vocational conduct, as well as the role that could be played by the higher education 

institutions and the universities in the dissemination and maintenance of the code of 

ethical conduct of the career. The research has come out with some results that together 

with the recommendations could assist in the maintenance of these rules and conduct 

which in turn, perfect performance of the auditors. 
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 مقدمة: 

تم ا آداب واخالقيات وسةةةةةلوك المهنة مجموا من القيود التي تفرضةةةةةها الممارسةةةةةة المهنية، وتلزم 

ن لتوقعات انخرين خار  المهنة وتتم ا آداب السةةةةةلوك المهني  أعضةةةةةااها باتباعها وتكون اسةةةةةاسةةةةةا

لتي تحكل واألخالقي في مهنةةة المراجعةةة في مجموا المبةةادو السةةةةةةلوكيةةة، وايلتزام بةاألخالقيةةات ا

تصةةةةةةرفاتهل المهنية تجاه عمالاهل وأي طرف من ايطراف الذى يمكن ان يتقار بتقارير المراجعة، 

وتخضةةع سةةلوكيات واخالل مهنة المراجعة لمجموعة من المعايير التي تصةةدرها المنظمات المهنية 

لداخلي ين عند التي تنطوي علي مجموعة من القيود، والتي تحكل سةةةةةةلوك المراجعين الخارجيين وا

ممارسةةتهل لمهنة المراجعة، وتم ا آداب السةةلوك األخالقي والمهني في مهنة المراجعة في ضةةرورة 

ايسةةةةتقالل ورقي الخلل والموضةةةةوعية، والكفاءة المهنية، وضةةةةرورة ايلتزام بالمعايير السةةةةلوكية 

ن لوضع مهنه المراجعة في المكانة الرفيعة ا لتي تخدم المجتمع، وايخالقية التي تح ه علي العما دااما

وي يقتصةةر مي ال السةةلوك األخالقي والمهني لمهنة المراجعة علي مزاولتهل للمهنة، با يسةةرى علي 

سةةةلوكهل خار  المهنة وعدم التصةةةرف بشةةةكا يسةةةم لسةةةمعتهل المهنية، حيث يتطلب مي ال السةةةلوك 

ن  األخالقي والمهني ضةةةةةةرورة التزام المراجع بمعايير السةةةةةةلوك المهني، التي تح ه علي العما دااما

لوضع المهنة في المكانة الرفيعة، وعدم قبول أي عما او نشاط يتعارض مع مسلوليته المهنية، ين 

الهدف األسةةةاسةةةي لمهنة المراجعة هو اضةةةفاء ال قة علي المعلومات التي تحتوى عليها القواال المالية 

ين بقواعد وآداب السةةةةةةلوك المهني التي تمت مراجعتها ويعتبر التزام المراجعين الخارجين والداخل

بم ابة اعتراف منهل بمسةةةةةةلولياتهل تجاه المجتمع والعمالء وزمالء المهنة، وان الدين ا سةةةةةةالمي 

 الحنيف كان له فضا السبل في وضع المبادي والقواعد األخالقية السليمة للممارسة المهنية. 

 

 مشكلة البحث: 

لمحاسبة والمراجعة لعدد من المعايير التي تصدرها علي الرغل من خضوا سلوكيات وآداب مهنة ا 

العديد من المنظمات المهنية في العالل، وعلي الرغل من ان دليا انداب والسةةةةلوك األخالقي ينطوي 

 علي مجموعة من القيود التي تحكل سلوكيات المراجعين.

لمعايير، ولعا أكبر دليا اي أن الواقع العملي يظهر بوضةةةةةو  عدم التزام المراجعين القانونين بهذه ا

علي عدم ايلتزام بقخالقيات المهنية هو انهيار " شةةةةةةركة ايقطان " فقط ارتبط اينهيار والسةةةةةةقوط 

بفقدان الك ير من ايخالقيات والسةةةةةةلوك المهني الذى كان يجب ان يلتزم به مكتب المراجعة، الذى 

ذه الشةةةةةركة بالسةةةةةلوك واألخالقيات يقوم بمراجعة الشةةةةةركة وعدم التزام األطراف المختلفة داخا ه

المهنية الحميدة، ايمر الذى ترتب علية عدم رضةةةةا مسةةةةتخدم القواال المالية التي تمت مراجعتها عن 

ن يلتزم الصةةةدل في شةةةهادته وبقول  ن ونزيها عما مراقب الحسةةةابات الذى يجب ان يكون محايدان وامينا

 شخصية.الحقيقة في تقريره وي يجاما وي يتقار بمصلحته ال

هذه الممارسةةةةات أدت الي تعرض مهنة المراجعة في السةةةةنوات األخيرة الي النقد وعدم الرضةةةةا من 

جانب المجتمع لعدم التزام المراجعين بقواعد السةةةلوك األخالقي والمهني التي يجب أن تحكل سةةةلوك 

يتبع  المراجعين، حيث يتوقع جمهور المسةةةةةةت مرين ومجتمع األعمال وكذلك الجهات الحكومية أن

أعضةةةةةةاء أي مهنة معايير متسةةةةةةقة لفخالقيات والكفاءة المهنية في اداء مهامهل حتي يمكن ايعتماد 

 (. 172علي تقاريرهل وال قة في نتااج عملهل )وليل توماس، مرسون هنكس، ص 

 

 هدف البحث:

معايير يهدف البحث الي بيان الدور الذى يمكن أن تسةةةةةاهل به المنظمات المهنية التي تقوم بوضةةةةةع  

السةةلوك المهني واألخالقي لمهنة المراجعة علي المسةةتوي الدولي والمسةةتوى المحلي، لضةةبط سةةلوك 

وأخالقيات المراجعين عند مزاولة مهنة المراجعة، حيث تخضةةةةع سةةةةلوكيات وآداب هذه المهنة لعدد 

يتوقع من المعايير التي يمكن من خاللها المحافظة علي الحياد وايسةةةةةةتقالل والموضةةةةةةوعية، حيث 

مسةةةةةةتخدمي القواال المالية التي تمت مراجعتها أن يتبع أعضةةةةةةةاء مهنة المراجعة معايير متسةةةةةةعة 
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تااج عملهل، لهذا تم ا  لفخالقيات والكفاءة في اداء مهامهل حتي يمكن ايعتماد عليهل وال قة في ن

لتكون بم ابة آداب وسةةةةلوك المهنة قيودان تفرضةةةةها المهنة علي نفسةةةةها ويلتزم أعضةةةةا ها بإتباعها، و

 اساس لتوقعات انخرين خار  المهنة لتصرفات المهنيين. 

 

 فروض البحث:

تم ا آداب واخالقيات السةةلوك المهني مجموعه من الضةةوابط التي تحكل سةةلوك المراجعين تجاه  .1

 عمالاهل وايطراف األخرى التي تتقار بتقارير المراجعة.

تتحدد آداب السةةةلوك المهني واألخالقي في مهنة المراجعة في ضةةةوء المسةةةلوليات المهنية التي  .2

 يجب ان يلتزم بها أعضاء المهنة امام غيرهل. 

تم ا آداب السةةةةلوك المهني واألخالقي في مهنة المراجعة بمجموعة من القيود والضةةةةوابط التي  .3

 ات مهنة المراجعة.تحكل تصرفات المراجعين للمحافظة علي آداب واخالقي

 

 منهج البحث: 

لتحقيل هدف البحث اتبع الباحث المنهج ايسةةةةةةتنباطي في تحديد طبيعة مشةةةةةةكلة البحث، وتحديد 

المحاور األسةةةاسةةةية للبحث كما اعتمد الباحث علي المنهج الوصةةةفي من خال اسةةةلوب دراسةةةة الحالة 

 مهنة المراجعة والمنهج التاريخي. للوقوف علي مدي التزام المراجعين بالسلوك األخالقي والمهني ل

 

 خطة البحث:

 لتحقيل أهداف البحث قسل البحث الي االاة مباحث هي:

 المبحث ايول: آداب السلوك المهني واألخالقي في مهنة المراجعة 

 المبحث ال اني: مسلولية وحياد مراقب الحسابات وآداب السلوك األخالقي والمهني 

المنظمات المهنية والجامعات في المحافظة علي آداب وسلوك وأخالقيات مهنة المبحث ال الث: دور 

 المراجعة.

  

 المبحث األول: آداب السلوك المهني واألخالقي في مهنة المراجعة 

يقصةةد باداب السةةلوك المهني واألخالقي في مهنة المراجعة التزام أعضةةاء المهنة بالقواعد والمبادو 

خالقيةات التي تحكل تصةةةةةةرفةاتهل المهنيةة تجةاه عمالاهل وأي طرف من السةةةةةةلوكيةة، وايلتزام بةاأل

ايطراف األخرى، التي تتقار بتقارير المراجعة، كما يتوقع جمهور المسةةةةةةت مرين ومجتمع األعمال 

والجهات الحكومية أن يتبع أعضةةاء المهنة مجموعة المعايير المتسةةقة لفخالقيات، والكفاءة في أداء 

 ( 205، ص 1989عتماد عليهل في نتااج عملهل. )وليل توماس، مهامهل حتي يمكن اي

من هذا التطبيل تم ا آداب وأخالقيات وسةةةةةةلوك المهنة قيود تفرضةةةةةةها الممارسةةةةةةة المهنية وتلزم  

أعضااها بإتباعها، وتكون بم ابة أساس توقعات انخرين خار  المهنة لتصرفات المهنيين وقد يضع 

معايير اخالقية وسةةلوكيات تتفول علي المعايير التي وضةةعتها كا عضةةو من أعضةةاء المهنة لنفسةةه 

أنظمة المهنة ألعضةةااها اي أن هذه المعايير تكون بم ابة الحد األدني لمسةةتوى السةةلوك والتصةةرفات 

 التي يجب أن يلتزم بها أعضاء المهنة. 

جعة تخضةةةةع وهذا وتجدر ا شةةةةارة هنا الي ان سةةةةلوكيات وأخالقيات وآداب مهنة المحاسةةةةبة والمرا

لمجموعة من المعايير التي تصةةةةةدرها عددان من المنظمات المهنية وهذا يعتبر دليا السةةةةةلوك المهني 

الذى وضعة مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي األك ر شموين في هذا الشقن حيث يتضمن معايير 

سةةةبة والجمعيات وقواعد وآداب وسةةةلوك المهنة وتم ا المعايير التي وضةةةعتها كا من مجالس المحا

المهنية بالوييات المتحدة األمريكية جزءان كبيران من تلك المعايير التي نص عليها المجتمع األمريكي 
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ألن معايير دليا انداب والسةةةةةةلوك المهني تنطوي علي مجموعة من القيود التي تحكل سةةةةةةلوكيات 

 ( 188 -197، ص 179المراجعين الخارجيين والداخليين. )وليل توماس، 

ضةةةرورة  1971ومن أهل تطورات دليا آداب السةةةلوك األخالقي والمهني بعد اعادة صةةةياغتها عام 

 ( 132 -130، ص 2003تحقيل أهداف هي. )امين السيد لطفي، 

ايستقالل ورقي الخلل والموضوعية: ويتطلب ذلك ضرورة محافظة المراجع علي الموضوعية،  /1

تبط معه بعقد المراجعة وفي هذا الشةةةةةةقن يفقد المراجع ورقي الخلل واسةةةةةةتقالله عن العميا الذى ير

القانوني اسةةةةتقالله اذا امتلك او تعهد بشةةةةراء حصةةةةة جوهرية في رأس مال المنشةةةةقة محا المراجعة 

ن للقاعدة رقل  ، كما يفقد المراجع القانوني اسةةةتقالله اذا 101بطريقة مباشةةةرة أو غير مباشةةةرة هذا وفقا

ارى مع العميا الذى يرتبط معه بعقد المراجعة، فضةةال عن هذا شةةارك بشةةكا فعال في أي نشةةاط تج

يفقد المراجع القانوني اسةتقالله اذا اقترض او أقرض العميا، أو أي عضةو من أعضةاء أدارته العليا 

ن لنشةةةاط هذا  كما يفقد اسةةةتقالله اذا ارتبط المراجع القانوني أو مكتبة بعميا، المراجعة بصةةةفته مروجا

ن  يكتتاب في أورال مالية يصةةةةدرها العميا أو عضةةةةو بمجلس ا دارة لمنشةةةةاة هذا العميا أو ضةةةةامنا

 العميا أو أي وظيفة أداريه أخرى 

ن مراعةةاة  /2 الكفةةاءة والمعةةايير الفنيةةة: تنص المبةةادو العةةامةةة علي انتي يجةةب علي المراجع داامةةا

مها لعمالاه وهذه األمور المعايير الفنية للمهنة والسةةةةةةعي الي تطوير كفاءة وجودة الخدمات التي قد

والتي تختص بالمعايير العامة والمعايير الفنية،  204 – 203 – 202 – 201حددتها القواعد رقل 

عدة رقل  بة  201القةا ية المهنيةة الواج بالكفةاءة المهنيةة والعنةا مة الخةاصةةةةةةةة  بالمعةايير العةا تختص 

مراجع القانوني ربط اسمه بقواال فتنص علي األ يسمح لل 202والتخطيط وا شراف أما القاعدة رقل 

مالية قام بإعدادها كمحاسةةةةةب اي اذا التزم بمعايير المراجعة المتعارف عليها والصةةةةةادرة عن مجمع 

قاعدة رقل  قانونيين. كما تتطلب ال ية بمطابقة  203المحاسةةةةةةبين ال قانوني را بدى المراجع ال ان ي ي

ا، اذا كانت هذه القواال تنطوي علي مخالفة لمبدأ من القواال المالية للمبادو المحاسبية المتعارف عليه

تتطلب من المحاسةةةةب القانوني ضةةةةرورة  204المبادو المحاسةةةةبية المتعارف عليها. أما القاعدة رقل 

ايلتزام بالمعايير الفنية الصةةةادرة من الجهات المعترف بها ولها سةةةلطة اعداد المعايير. وهذا وتجدر 

تتطلب من المراجع القانوني، الذى يقدم لعميا المراجعة خدمات أخرى ا شةةةةارة هنا أن هذه القاعدة 

بخالف مهنة المراجعة، ضةةةةةةرورة ايلتزام بالمعايير الفنية التي تخص كا نوا من أنواا الخدمات 

 المقدمة، م ا معايير ايستشارات ا دارية والضريبية 

ن مسةلوليات المراجع تجاه العمالء: ويتطلب هذا المبدأ ان ي /3 صا كون المراجع القانوني عادين وحري

في عالقته بالعميا مع تقديل خدماته له بعنايه مهنية رفيعة خدمة لمصالحة بشكا يتسل مع مسلولية 

بمسلوليات المراجع القانوني تجاه  302، 301المراجع نحو المجتمع بشكا عام. تخص القاعدة رقل 

ي من ا فصةا  عن أي معلومات خاصةة بالعميا، قد تحذر المراجع القانون 301عمالاه ألن القاعدة 

ستجابة ألمر قضااي أو  حصا عليها ااناء تقدية خدماته لهذا العميا، دون تصريح من هذا العميا، ا

استفسارات من المجلس التقديبي التابع لمجمع المحاسبين القانونيين األمريكي أو مجالس التحقيل أو 

 302ين القانونيين في الوييات المتحدة األمريكية، أما القاعدة التقديب التابعة لجمعيات المحاسةةةةةةب

فتنص علي عدم تقديل أي خدمات مهنية مشةةةةةروطة بعدم أحقية أتعاب هذه الخدمات مالل تحقل نتااج 

 معينة أو ارتباط هذه األتعاب بنتااج او اكتشافات محتملة.

نة تسةةةةةةتلزم ضةةةةةةرورة التزام المراجع مسةةةةةةلولية المراجع تجاه زمالء المهنة: ان اخالقيات المه /4

بتصةةرفات أخالقية راقية، تجاه زمالء المهنة، في ظا دليا التصةةرفات المهنية الصةةادرة عن مجمع 

التعدي علي ممارسة مراجع آخر وتمنع  401المحاسبين القانونيين األمريكي حيث تمنع القاعدة رقل 

ء موظفي مراجعين آخرين بترك وظاافهل كذلك المراجع من التعاقد مع عمالء مراجع آخر او اغرا

ن وبصةةةةةةفة  مقابا عروض عما مغرية لدى المراجع المتعدي دون اخطار هليء المراجعين مسةةةةةةبقا

عامة يجب علي المراجع القانوني ان يتصةةةةةةرف علي النحو الذى يحث علي التعاون ودعل العالقات 

 الطيبة بين أعضاء المهنة. 
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خرى: يتطلب هذا المبدأ ضةةةةةرورة التزام المراجع القانوني مسةةةةةلوليات وتصةةةةةرفات المراجع األ /5

بمعايير السةةةةةلوك المهني، اذ يتطلب هذا المبدأ ضةةةةةرورة التزام المراجع القانوني بمعايير السةةةةةلوك 

ن لوضع المهنة في مكانة مهذبة رفيعة في خدمة المجتمع بهذا يلزم  المهني التي تح ه علي العما دااما

ين األمريكي أعضةةةاء بضةةةرورة ايلتزام بخمسةةةة قواعد أسةةةاسةةةية في تلبية مجمع المحاسةةةبين القانوني

علي الترتيب وهي: )وليد  505، 504، 503، 502، 501مسةةةةةةلوليتهل األخرى كما جاءت القاعدة 

 (. 248 -199هـ، ص 1427، عصام الدين عبد المحسن، 2006 -2004زكريا، 

 (.501 أ/ عدم التصرف بشكا يسم الي سمعته المهنية )القاعدة

ب/ عدم ا عالن في وسةةةةااا ايعالم المختلفة عن طبيعة نشةةةةاطه كاسةةةةتجداء العمالء المرتقبين في 

 (. 502سبيا ترويج نشاطه )القاعدة 

 / عدم دفع اية عمويت نخرين مقابا الحصةةةةةةول علي عمالء جدد وكذلك تحصةةةةةةيا عمويت من 

 (.503 محاسبين آخرين مقابا احالة عمالء مرتقبين لهل )القاعدة

( تحزر المراجع القانوني المشةةاركة في أي عما او نشةةاط او تولي منصةةب ما ااناء 504د/ القاعدة )

 مزاولة للمهنة يتعارض مع واجباته ومسلولياته المهنية. 

فتسةةمح بممارسةةة المهنة من خالل مكاتب المحاسةةبة الفردية، او مع شةةركاء  505ه/ أما القاعدة رقل 

شةةةةركات مسةةةةاهمة مهنية كما تمنع هذه القاعدة أسةةةةماء مفترضةةةةة لمكاتب متضةةةةامنين أو من خالل 

المحاسةةبة كما ألتزمت آداب السةةلوك المهني واألخالقي في مهنة المراجعة الخارجية ضةةرورة التزام 

أعضةةةةةةاء المهنة بالقواعد والمبادو السةةةةةةلوكية، وايلتزام باألخالقيات التي تحكل تصةةةةةةرفاتهل تجاه 

 -70، ص Minow N ،1989 211 -209، ص 1992السةةةةةةيد الناغي، عمالاهل وغيرهل )محمد 

86 ) 

ن للسلوك األخالقي ودعا الي التمسك بالقيل ايخالقية السامية لكا  جدير بالذكر ان ايسالم وضع نمطا

نَةن ِلَمْن َكا﴿قولة تعالي  الناس وكا المهن ونجد في  َوةن َحسةةةَ ِ أُسةةةْ وِل  أ َ لَقَْد َكاَن لَُكْل فِي َرسةةةُ َن يَْرُجو  أ

ا َ َك ِيرن َواِنأَك لَعَلَٰي . وقد وصف الحل رسوله الكريل بقولة ﴿21﴾ ايحزاب انية َواْليَْوَم اْنِخَر َوذََكَر  أ

  4﴾ القلل، انية ُخلٍُل َعِظيلٍ 

 

 المبحث الثاني: مسؤولية وحياد مراقب الحسابات وآداب السلوك األخالقي والمهني 

يتحدد دليا آداب وسةةلوك أي مهنة في ضةةوء المسةةلوليات المهنية التي يجب ان يلتزم بها أعضةةا ها 

وقد اختلفت األحكام القضةةةةةةااية التي أصةةةةةةدرها القضةةةةةةاء األجنبي في كا المملكة المتحدة وفرنسةةةةةةا 

م والوييات المتحدة األمريكية حول تحديد المسةةةةلولية التقصةةةةيرية للمراجع وقد أظهرت هذه األحكا

وجود اختالف وعدم وضةةةةةةو  في تحديد هذا النوا من المسةةةةةةلولية مما ترتب علية حدو  فجوة 

ايلتزام " المسلولية " في المراجعة والتي يمكن ان تحد  عندما تكون وجهه نظر المهتمين والعامة 

 مختلفة فيما يتعلل بمسةةةلوليه المراجع حيث يري العامة ان المراجع يعد مسةةةلوي عن أشةةةياء تخر 

عن نطال مسلوليته المهنية المتعارف عليها في الوقت الذي ي يعترف فيه المراجع بمسلوليته عنها 

ايمر الذي يتحدد فيه آداب وسةةةلوك أي مهنة في ضةةةوء المسةةةلوليات المهنية التي يجب ان يلتزم بها 

 أعضا ها ما يلدى الي اللجوء الي المحاكل باعتبارها السبيا الوحيد لإلنصاف. 

انجلترا اتفل الكتاب المحاسةةبون علي أن غيرهل قد يخدا ويضةةلا ويتكبد خسةةاار نتيجة اعتماده في  

ن  علي الحسابات الختامية، وقاامة المركز المالي التي يقوم المراجع بمراجعتها وكتابة تقريره موضحا

رة، فانة ي يمكن راية الفني بشةقنها، ويري هليء أنه طالما انتهت العالقة التعاقدية بين المراجع وغي

تحميلة بالتزامات قانونية في مواجهته وعلي ذلك يمكن القول بقن المسةةةةةةلولية التعاقدية للمراجع في 

ضوء كتابات الفقه المحاسبي واحكام المحاكل في أخريات القرن الماضي وأوااا القرن الحالي كانت 

 (.118 -89، ص 1991 -1990مقصورة علي داارة التعاقد )عيسي ابوطبا، 
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بحيث اذا تخلف العقد وانتهت العالقة التعاقدية فليس امة مسةةةةةةلولية علي المراجع. اي اذا ارتكب  

ن ولما كان الحال كذلك فإن مسلولية المراجع أمام غيره وفي حالة الغش تصحب مجرد مسلولية  غشا

 (.  ) www.mpra.ub.unimuenchen.deOjo M , , February 2006أدبية. )

ن يتلخص في أن الشةةةةخص الذى  1963وقد أصةةةةدر مجلس اللوردات في انجلترا عام   م مبدأ قضةةةةاايا

يتمتع بمهارات خاصة ويتصدى  عطاء مشورة أو معلومات وهو يعلل أنه سوف يعتمد عليها يجب 

المضةةةةللة نتيجة ا همال بحسةةةةن نية والتي ان يلتزم عنايته وحرصةةةةة علي هذه البيانات فإن البيانات 

تلدى الي الحال خسةةةاار مادية لهذا الشةةةخص يترتب عليها الحصةةةول علي تعويغ علي الرغل من 

تخلف العالقة التعاقدية بينهما، وقد ارسي هذا الحكل قاعدة مستحداة للمسلولية التقصيرية للمحاسب 

ه ببيانات غير صحيحة وما يترتب علي ذلك من والمراجع في انجلترا نتيجة اهماله وتقصيره واديا

امكان انعقاد مسةةةةلولية المراجع أمام األشةةةةخاص الذين ي تربطهل به رابطة تعاقدية كما أنه ي يمكن 

انن للمراجع ايسةةةةةةتناد الي القاعدة التي كان يسةةةةةةتند اليها القضةةةةةةاء من رفغ دعوي المسةةةةةةلولية 

 (. 76، 75, ص 1992بين المراجع والمدعي )احمد نور، التقصيرية بحجة انتقاء العالقة التعاقدية 

وفي فرنسةا تطورت مسةلولية المراجع القانونية فبعد أن كانت آراء الفقه تنادى في الماضةي بحضر 

مسلولية المراجع في نطال المسلولية العقدية، ومن ال ي يسقل المراجع عن الناحية القانونية اي في 

هذا ايت ية كما تواترت أحكام المحاكل مواجهه عمالاه لكن  جاه لل يلل قبوين من المحاكل الفرنسةةةةةة

الفرنسةةةةية الصةةةةادرة منذ أوااا هذا القرن علي تقرير مسةةةةلوليه المراجع التقصةةةةيرية أمام غيرة عما 

يقترفونه من فعا غير مشروا بسبب ضرران وخساار مادية لغيرهل وقد تطورت مسلولية المراجع 

ن عن المسةاهمين التقصةيرية في فرنسةا الي  الحد الذى رأي فيه البعغ أن المراجع لل يعد وكيالن عاديا

 Baron , C. et alوانما يجب ان يرعي مصةةلحة كا المسةةاهمين با ومصةةلحة ايقتصةةاد القومي 

(1997) 56).) 

وفي الوييات المتحدة األمريكية فقد أتيح للقضةةاء أن يضةةع مبادو علي جانب كبير من ايهمية، كما 

للمشةةةروا دورة في سةةةرد األحكام القضةةةااية لمعالجة هذه المسةةةلولية، وقد رأي البعغ أنه من كان 

الصةةةةةعب تحديد مسةةةةةلولية المراجع القانونية بدقة تجاه الطرف ال الث، نظران للتنوا وتعدد الخدمات 

راجع التي يقوم بها المراجعون في الوييات المتحدة في الوقت الحاضةةر، لكن من المتفل علية أن الم

 يعتبر مسئوين عن الناحية القانونية تجاه العميا وتجاه الطرف ال الث.

وترى )الباح ة( أن القضةةةةةاء األمريكي للحد من فجوة التوقعات الناشةةةةةئة عما يعتقد ويراه العامة من 

مسةةلولية المراجع التي تقوم علي أسةةاس خطاء او اهمال المراجع وما يترتب علية من ضةةرر يلحل 

لخارجين عن داارة التعاقد أي غير عمالاه وموكليه الذين ي تربطهل به أية رابطة باألشةةةةةةخاص ا

تعاقدية قد توسةةع في مسةةلولية المراجع تجاه الطرف ال الث ورأي أن هذه المسةةلولية ي تتوقف علي 

وجود عقد المراجعة وأن المراجع يعتبر مسلوي قبا الطرف ال الث حتي في حالة عدم وجود عالقة 

قد عا عدم اكتشةةةةةةةاف ت جة ل مام المحاكل نتي ها المراجعون من ا حايت التي تعرض ل ية وفي معظل ال

التالعب او ايختالس، كانت هي األسباب الرايسية التي استند عليها القضاء من فشا المراجع وبذل 

يام بمهمته )وليل توماس، امرسةةةةةةون هنكي،  ية المالامة للق ية المهن -224، ص 1989-1409العنا

 (. 218 -215، ص 2005صام متولي، ، ع225

وفي هذا الشقن يرى الدكتور احمد نور أن القضاء األمريكي لل يبدا أي تعاطف مع المراجعين الذين 

يعتقدون ان الغرض من عملية المراجعة العادية ليس اكتشةةاف الغش او التالعب فضةةالن عن هذا فإن 

ا ايمر والتي تم ا في ان المراجعة العادية القضةةةةةةاء األمريكي لل يقخذ بوجهه نظر المهنيين في هذ

ن اكيدان لعدم وجود الغش والتالعب كما يرى  واعداد تقرير المراجع عن القواال المالية ي يعد ضةةةةةةمانا

كذلك ان القضةةةةةةاء األمريكي فيما يتعلل بمسةةةةةةلولية المراجع امام الطرف ال الث قسةةةةةةل هذا الطرف 

 مجموعتين:

http://www.mpra.ub.unimuenchen.de/
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يء الذى يعلل المراجع بقن الحسةةةةةةةابات تعد من اجلهل ولخدمة المجموعة ايولي تنحصةةةةةةر في هل

ن  مصةةةالحهل وتنحصةةةر مهمه المراجع امام هليء فيما يقترفه من اهمال ولو كان هذا ا همال بسةةةيطا

 وهذا الراي ي يوافل القضاء ا نجليزي علية.

لذين ي لث فهل مجموعة األفراد والجهات ا ية من الطرف ال ا ما المجموعة ال ان عد التقرير من ا  ي

اجلهل لكنهل يم لون جهات يعلل المراجع انهل يسةةتخدمون بيانات تقريره ويرى القضةةاء األمريكي أن 

المراجع ي يكون مسةةةةةةلوين امام هليء اي في حالة ابوت الغش والتواطل من جانب المراجع ويقرر 

لمرتبطة بتعريف المقصةةةود الدكتور احمد نور ان هذا الراي تسةةةبب في ظهور الك ير من المشةةةاكا ا

بالغش او التواطل وقد اسةةةةتقر الراي علي ان المقصةةةةود بها ا همال الجسةةةةيل من جانب المراجع في 

 أدااه لعملة ومن ال يستلزم ايمر ضرورة التفرقة بين ا همال البسيط وا همال الجسيل.

ات هذا الخطاء علي ويري أن هذا أمر نسةةةةةةبي يترك لتقدير القاضةةةةةةي في كا حالة، ويقع عبء ااب 

الشةخص أو الجهة التي تدعي أن الضةرر الذى وقع عليها كان بسةبب اهمال المراجع، واذا ابت ذلك 

يكون للشةةخص الذى لحل به ضةةرر الحصةةول علي تعويغ يعادل مقدار هذا الضةةرر، كما يقرر أن 

ال الث والنتيجة  المحكمة العليا األمريكية قد حسمت موضوا مسلولية المراجع المدنية تجاه الطرف

عن اهمال المراجع فاشةةترطت العمد وسةةبل ا صةةرار ومدي اعتبار التصةةرفات غير المسةةلولة من 

جانب المراجع كافية  قامة دعوى المسةةةةةلولية علي المراجع، وقد قوبا هذا الحكل بعد الرضةةةةةا من 

 (. 90، ص 1992جانب البعغ )عبد المنعل محمود،، 

ت ايستقصااية بقصد التعرف علي آراء بعغ األفراد في الدواار وفي شقنه اجريت بعغ الدراسا 

المالية بالنسةةةبة لمسةةةلولية المراجع في الكشةةةف عن ا جراءات غير القانونية والتالعب ومسةةةلولية 

المراجع في ا فصا  عن التصرفات غير القانونية للعمالء، وقد أظهرت نتااج تلك الدراسة )عصام 

 (. 210، 2005متولي، 

معظل أفراد العينة يعتقدون بمسةةةةةةلولية المراجع بدرجة كبيرة للكشةةةةةةف عن عمليات التالعب  أن 

المتعمدة كما رأي غير المراجعين الذين شةةةةةةملتهل العينة أن المسةةةةةةلولية التي يتحملها المراجع تزيد 

بدرجة اكبر مما يراه المراجعون الذين خضةةةةةةعوا لعملية ايسةةةةةةتقصةةةةةةاء كما طالب العامة من غير 

لك المر تااج ت به المراجعون وتعكس ن لب  طا ما  لك علي عكس  ية وذ لك المسةةةةةةلول يادة ت اجعين ز

به المراجعون فعالن في مجال  ما يقوم  عات غيرهل من المراجعين وبين  لدراسةةةةةةةة الفجوة بين توق ا

اكتشاف اساليب التالعب المتعمدة وقد رأي جميع من تعرضوا لالستقصاء ان مسلولية المراجع في 

راءات سوء العرض تقا عن مسلوليته في اكتشاف التالعب غير القانوني المتعمد، وقد اكتشاف اج

ن ويعكس هذا كذلك وجود فجوة بين  طالب المراجعون بزيادة مسةةلولية المراجع في هذا المجال ايضةةا

 (. 194، ص 1993توقعات غيرهل وبين ما يقوم به المراجع في هذا المجال )سامي وهبه متولي، 

 ياد واستقالل المراجع: الشك في ح

ن يلتزم الصدل في شهادته، ويكشف عن الحقيقة في تقريره   ن نزيها يقصد بحياد المراجع ان يكون أمينا

ي يجاما وي يدارى، وي يتقار بمصةةةلحة شةةةخصةةةية او محبة او نفوذ او عداوة، وي يبدو رأيه الفني 

ة ي يصةةةةةلح ان يكتمه او يحرف فيه او اي بعد اقتناا ويقين فإن طابت نفسةةةةةة لما اسةةةةةتخلص من راي

 -195، 1993يخفي ما يصةةةةةةا الي علمه من وقااع او انحراف او مخالفات )سةةةةةةامي وهبة متولي، 

( . من اجا هذا تضافرت جهود الفقه المحاسبي والمنظمات المهنية والتشريعات المعاصرة الي 196

تطيع أن يبدو راية الفني في القواال محاولة توفير مبدأ حياد المراجع واسةةةةةتقالله في عملة حتي يسةةةةة

ته  ية ملارات وحتي يتمكن من أداء مهم يدان عن أ قة بع عة وا جا ها بشةةةةةة ية التي يقوم بمراجعت مال ال

سبة لمهنة المراجعة  ستقالل المراجع يعتبر حجر األساس بالن بموضوعية دون تحيز كما ان حياد وا

ة معايير عامة تهتل بالتقهيا والصةةةةةةفات لهذا وضةةةةةةع مجمع المحاسةةةةةةبين القانونيين األمريكي االا

الشةةةةةةخصةةةةةةية للمراجع وعالقتها بجودة ونوعية األداء المهني المطلوب من المراجع وقد خصةةةةةةص 

المعيار ال اني من هذه المعايير العامة لحياد المراجع وتطلب هذا المعيار من المراجع ضةةةةةةرورة 
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ية دون تحيز، ومن ال يجب ان يكون التمسك باستقالله وحياده حتي يتمكن من اداء مهمته بموضوع

اسةةةةتقالل المراجعين اسةةةةتقالين في الحقيقة والمظهر بمعني يجب ان يكون المراجع مسةةةةتقال شةةةةكالن 

ن وايستقالل في الحقيقة هو ايمانة الفكرية او العقلية، لهذا يجب ان يكون متحرران من أيه  وموضوعا

ك المنشةةةاة لالحتفاظ ب قة مسةةةتخدمي القواال المالية التزامات او مصةةةالح مع العميا او أدارته او مال

 ( 56، ص 1989 -1409التي يقوم المراجع بإبداء الراي عنها )وليل توماس، امرسكون هنكي، 

وعلي الرغل من هذا يقوم المراجعون بمجموعة من الممارسةةةةةةةات التي ي تتفل مع آداب السةةةةةةلوك 

عةةدم رضةةةةةةةةا المجتمع عن عملهل تتم ةةا هةةذه  المهني واألخالقي، ايمر الةةذي ترتةةب عليةةة زيةةادة

 الممارسات في: 

أ/ أن يقوم المراجعون فيمةةا بينهل بةةالتنةةافس للحصةةةةةةول علي عمليةةات مراجعةةة جةةديةةدة او لعةةدم فقةةد 

 العمليات الحالية.

 ب/ قبول أتعاب قليلة عن عمليات مراجعة ي تتناسب مع المجهود الالزم ألدااها نتيجة للمنافسة. 

ت للعمالء بقتعاب قليله للحصةةةةول علي رضةةةةا هليء العمالء وضةةةةمان تجديد تعيينهل  / تقدية خدما

ن.  سنويا

ن لعدم فقد  د/ عدم التحفظ بشةةةةقن اسةةةةتمرارية العميا في مزاولة النشةةةةاط عندما يكون ذلك ضةةةةروريا

 العميا. 

 ه/ اتباا سلوك متساها مع العمالء نتيجة  دراك المراجعين، أن العمالء غير راضين عن دورهل. 

و/ زيادة عمليات ايندما  بين مكاتب المراجعة الكبرى للحصةةةةةةول علي عمليات مراجعة كبيرة، 

ن علي مهنة المراجعة.  ا مر الذي يحد  ضغوطا

ويري البعغ أن هذه العواما تضعف من موقف المراجع، ويترتب عليها انخفاض جودة ا داء في  

المراجعة مما يزيد من فجوة التوقعات ولتقييد وجهه نظره أوضةةةةةةح أن ديوان المحاسةةةةةةبة العام في 

 الوييات المتحدة األمريكية أجري دراسة عن جودة أداء ست من الملسسات لل يلدوا المراجعة كما

ن  يجب ولل يعدوا تقارير عن المشةةاركة في هذه الملسةةسةةات وعن أوجه القصةةور في نظل الرقابة وفقا

لمعايير المهنة في الوييات المتحدة ايمريكية )وليل توماس، امرسةةةةكون هنكي، مرجع سةةةةابل، ص 

238 .) 

ما مجتمعة أدت الي انخفاض جودة ا هذه العوا جاه ويرى أن  هذا ايت باحث( مع  لمراجعة يتفل )ال

يه المراجعون كما أن مهنة المراجعة في السةةةةةةنوات  مة وما يلد عا ما يتوقعه ال وزيادة الفجوة بين 

األخيرة تعرضت الي العديد من ايحدا  م ا المنافسة بين مكاتب المراجعة ومحاولة اغراء العمالء 

ة، أدي الي تخفيغ من مكاتب أخري وعمليات ايندما  بين المنشةةات في الوييات المتحدة األمريكي

ن  عدد المنشةةةةةةات التي تحتا  الي خدمات المراجعة ومن هنا أصةةةةةةبحت مكاتب المراجعة اك ر ادراكا

لحاجتها الي تسةةةةويل خدمات وحتي تتمكن من المنافسةةةةة اضةةةةطرت الي قبول أتعاب أقا األمر الذي 

يبية التي يمكن ان يلدي انخفاض جودة المراجعة كما ان الخدمات األخرى ايسةةةةةتشةةةةةارية والضةةةةةر

يقدمها المراجع للعميا تجعله يقوم بدور المدافع عن العميا األمر الذى تترتب علية التضةةةةةةحية بقدر 

من الموضوعية المطلوبة خاصة أنه سوف يلدي خدمة المراجعة لنفس العميا، وهذه ايمور يمكن 

 داء في المراجعة. أن تلدي الي تقديل مستويات منخفضه من أداء المراجعين مما يزيد من فجوة األ

 

المبحث الثالث: دور المنظمات المهنية والجامعات في المحافظة على آداب وسلللللللوك وأخالقيات 

 مهنة المراجعة 

بما أن معايير دليا انداب والسةةةةةةلوك المهني تنطوي علي مجموعة من القيود التي تحكل سةةةةةةلوك  

قيود القةةانونيةةة يري )البةةاحةةث( أن المراجعين عنةةد مزاولتهل للمهنةةة، والتي تعةةد أك ر حةةدة من ال

المنظمات المهنية بدين من الدواار القضةةةةةةةااية يجب أن تضةةةةةةع مجموعة من الضةةةةةةوابط يلتزم بها 

المراجعون للمحافظة علي آداب وأخالقيات المهنة هذه الضةةةةةةوابط يمكن ذكرها علي سةةةةةةبيا الم ال 

 (. 70، ص 1992علي النحو التالي: )احمد نور، 
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يادة عدم الرضةةةةةةةا من جانب مسةةةةةةتخدمي القواال المالية والمجتمع عن عما مراقبي اوين: نظران لز 

الحسةةابات ولضةةمان تحسةةين األداء المهني بشةةكا أك ر مما علية ولضةةمان جودة األداء في المراجعة 

يد اجراءات  ية تشةةةةةةةد باحث( أن من واجب المنظمات المهن حد من فجوة األداء المهني يري )ال ولل

المراجعة وذلك من خالل وضةةةع القواعد التي تمكن من ضةةةبط الممارسةةةة المهنية الرقابة علي جودة 

ساهل في الحفاظ علي سمعة  ن لمستويات متميزة ت سلوك المهني للمراجعين وفقا ألعضااها وضمان ال

المهنة وذلك للحد من الدعاوي القضةةةااية المرفوعة ضةةةد المراجعين والناتجة من عدم مقدرتهل علي 

سةةلوب يتماشةةي مع معايير وآداب وسةةلوك المهنة حيث أدت العقوبات القضةةااية ضةةبط تصةةرفاتهل بق

عادة النظر في فحص وتطوير  نة الي ا بالمه ية التي أحاطت  لدعا المفروضةةةةةةةة علي المراجعين وا

معاييرها الفنية وبما ان معايير المراجعة المتعاف عليها في الوييات المتحدة األمريكية ليست محددة 

ن   فيمةةا يتعلل بةةالعنةةايةةة المهنيةةة المالامةةة ولكي تحقل معةةايير المراجعةةة األهةةداف التي تحةةديةةدان قةةاطعةةا

وضةةةةةةعت من أجلها يجب أن توفر هذه المعايير للمراجعين الملشةةةةةةرات واألسةةةةةةس التي يمكن لهل 

قاة علي عاتقهل كما يجب توافر تلك المعايير للقضةةةةةةةاء  ية المل يذ المسةةةةةةلول ايعتماد عليها عند تنف

ن ويحدد مسةةةةةتويات األداء المهني المالال وا دارات ا لحكومية ولغيرها من الجهات المهتمة أسةةةةةاسةةةةةا

 (.239لعملية المراجعة )وليل توماس، امرسون هنكي، ص 

لهذا يتفل )الباح ة( مع ما يراه البعغ في ان المنظمات المهنية يجب ان تنشةةةةةط في وضةةةةةع معايير  

مراقبة ايلتزام من جانب المراجعين من خالل المحاسةةةةةةبة والمراجعة ومعايير السةةةةةةلوك المهني و

برامج لمراقبة جودة األداء المهني لمكاتب المراجعة ووضةةةةةةع النظل الكفيلة لمعاقبة من يخر  عن 

تطبيل تلك المعايير األمر الذي يترتب علية ايرتقاء بمسةةةةةتوي جودة األداء المهني الي المسةةةةةتويات 

لمهنة لهذا تل اقترا  ضةةرورة وجود قسةةل لمراقبة الجودة المتوقعة منهل ومن ال رضةةا المجتمع عن ا

في المنظمة المهنية يقوم بمراقبة جودة األداء فضةةةةةةالن عن وجود قسةةةةةةل لمراقبة الجودة في المنظمة 

المهنية يقوم بمراقبة جودة األداء المهني بواسةةةةةطة نظيرة من مكاتب المحاسةةةةةبة والمراجعة علي ان 

قسةةةةةةل مراقبة الجودة في المنظمات المهنية ولتدعيل دور المنظمات  تقدم تقارير مراقبة الجودة الي

المهنية في مراقبة جودة أداء المراجعين يمكن لها تكوين أدارة خاصةةةةةةةة بعمليات المراجعة تضةةةةةةل 

مم لين من المراجعين ورجال األعمال والبورصةةةةات والحكومة وبصةةةةفة عامة تضةةةةل مجموعة من 

لي مهمة ترشةةةةةيح تعيين المراجعين في الشةةةةةركات المسةةةةةاهمة المسةةةةةتفيدين من تقارير المراجعة تتو

وعزلهل ومسةةةةةةةاءلتهل وتحديد أتعابهل وتحديد اطار تقرير المراجعة واجراءات المراجعة ومعايير 

مان جودة األداء المهني واجراء التفتيش لمكاتب المراجعة علي ان يلتزم  قة بضةةةةةة المراجعة المتعل

 ل اكتشاف او خداا او مخالفات أاناء عملية المراجعة. المراجعون بإخطار هذه ا دارة اذا ت

وعلي هذا النحو يمكن للمنظمات المهنية والمراجعين ايرتقاء بمسةةةةةةتوى جودة األداء في المراجعة 

 وزيادة اقة مستخدمي القواال المالية والمجتمع في أداء المراجعين. 

يل برنامج واجراءات المراجعة بالشكا اانيا: للحد من المخاطر المراجعة يجب علي المراجعين تصم

الذي يوفي بتوقعات مسةةةةةةتخدمي القواال المالية ويجب أن تتحرك المهنة في اتجاه قبول مسةةةةةةلوليات 

ية كما يجب علي المراجعين  يال الموجود في القواال المال أك ر يكتشةةةةةةةاف األخطاء والغش وايحت

ة وأن يقموا بتصةةةميل اجراءات المراجعة اسةةةتخدام الحكل المهني في تقدير عناصةةةر مخاطر المراجع

التي تلكد لهل تقليا مخاطر المراجعة وتعتبر معايير المراجعة محاوله جادة ومسةةةتمرة للحد من تلك 

ن  المخاطر بشةةةكا كبير وهذا يسةةةتلزم من المنظمات المهنية ضةةةرورة متابعة دراسةةةتها وتطويرها وفقا

( ولعا أبرز 191، ص 1993ي وهبه متولي، للظروف المتغيرة المحيطة بعملية المراجعة )سةةةةةةةام

دليا علي ذلك أنه في السةةةةةةنوات األخيرة حدات تحويت وتطورات كبيرة في المهنة فتحولت عملية 

المراجعة علي أسةةةةاس النظل الي المراجعة علي أسةةةةاس المخاطر التي تعتمد علي ضةةةةرورة توجيه 

عالية في عمليات التزوير والتحريف  المراجعين اهتمامهل نحو المناطل الخطرة التي تظهر مخاطر

يات  ية في عمل عاد ها مخاطر  ناطل التي تكون في هدار الجهد والوقت في الم بدين من ا وايخطاء 
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ها المخاطر مقبولة )احمد نور،  ، ص 1992التزوير والتحريف واألخطاء والمناطل التي تكون في

126.) 

ساس ا سبب في ايعتماد علي المراجعة علي أ لمخاطر الي عاملين: أولهما زيادة التعقيدات ويرجع ال

في بيئة المراجعة بسةةبب اسةةتخدام نظل المحاسةةبة ا لكترونية التي تعما بكفاءة عالية والتي أدت الي 

اختفاء عناصةةةةر ك يرة من مسةةةةار عملية المراجعة المراي والالزم لتتبع العمليات المالية، ابتداء من 

سابات، والعكس ابتداء من أرصدة الحسابات حتي المستندات المستندات األصلية حتي أرصدة الح

األصةةلية للعملية، حيث تسةةجا أغلب هذه البيانات علي أشةةرطة أو اسةةطوانات ممغنطة مكتوبة بلغة 

 Londno ACCAانلة مما يلدى الي اختفاء أنواا معينة من المعلومات المحاسةةةةةةبية التاريخية )

1994) p.53 و  أنواا جديدة من الغش والتزوير. األمر الذى ترتب علية حد 

اانيهما فهو زيادة الضغوط علي المراجعين من قبا العلماء لتخفيغ األتعاب في الوقت الذى يطالب 

فيه هليء بتحسةةةةةةين أداء الخدمة المطلوبة من المراجعين وزيادة جودة األداء المهني، األمر الذي 

فة )وليل توماس، امرسةةةةةةون يرى المراجعون أن هذا ايمر يتطلب زيادة في ال جهد والوقت والتكل

 (. 437، ص 1989 -1409هنكي، 

ويتطلب التطبيل العملي من المراجع معرفة العالقة بين عناصر مخاطر المراجعة وعملية الوصول 

الي رأي فني محايد، عن مدى تعبير القواال المالية علي صةةةةةةةدل وعدالة نتااج أعمال المشةةةةةةروا 

مالي، كما أ وضةةةةةةح التطبيل العملي ضةةةةةةرورة فهل أن هناك عالقة موجبة بين مخاطر ومركزه ال

المراجعة ككا وبين مخاطر الوصةةةةةةول الي رأي غير مناسةةةةةةب حول مدى تعبير القواال المالية عند 

صةةدل وعدالة نتااج األعمال والمركز المالي للمشةةروا كقن يصةةا المراجع لرأى بقن القواال المالية 

أنها غير ذلك أو أن يصةةةةةةةا المراجع من خالل نتااج الفحص بقن  تحتوى علي أخطاء جوهرية مع

القواال المالية ي تحتوى علي تحريف جوهري مع أن العكس هو الصةةةةةةحيح وفي الحالتين يصةةةةةةدر 

ن للمسةةةةةاءلة المهنية )جور   المراجع تقريران غير مناسةةةةةب للحقيقة ويكون في هذه الحايت معرضةةةةةا

 (. 727 -726، ص 1998دانيال، 

للحد من فجوة المسلولية يجب علي مراقب الحسابات ضرورة المحافظة علي حيادة واستقالله  اال ا:

عند مزاولة المهنة، وحتي يتمكن من تلبية توقعات مسةةةةةةتخدمي القواال المالية والعامة، وزيادة اقتهل 

لس في تقارير المراجعة ولضمان حياد واستقالل المراقب اقتر  البعغ تكوين لجنة من اعضاء مج

ا دارة غير المتفرغين يوكا اليها مهمة المشةةةةةةاركة في تعيين المراقب واسةةةةةةتبداله، وتحديد أتعابه 

ومناقشة تقارير المراجعة التي يقدمها كما يمكن ان تتكون هذه اللجنة من بعغ المديرين المسلولين 

دارية التي يعهد بها بالمنشاة محا المراجعة يكون من مهامها الموافقة علي الخدمات ايستشارية واي

الي مراقب الحسةةةةةةابات كما تقوم هذه اللجنة بتحديد دور المراقب عند تقديل تلك الخدمات كما يكون 

من اختصةةةةةةةاص هذه اللجنة مراعاة ضةةةةةةرورة توافر ايسةةةةةةتقالل والحياد من جانب المراقب، وقد 

تشةةةارات مسةةةاعدة اوضةةةحت تلك النشةةةرات ان الهدف من قيام المراجعين بقداء هذه الخدمات وايسةةة

عمالاهل علي تحقيل ايسةةتغالل ايفضةةا لمواردهل وامكانياتهل وتحقيل أهداف المشةةروا، وقد رأت 

اللجنة ينبغي علي المراجعين عند أداء تلك الخدمات مراعاة معيار ايسةةةةةةتقالل والحياد والتحقل من 

به المراجعون من أعمال )ج يال، ظهوره لغيرهل كما هو الحال في جميع ما يقوم  ، 1998ور  دان

 (. 727 -726ص 

م أصةةةةةدر مجلس ادارة سةةةةةول نيويورك لفورال المالية قراران يلزم فيه الشةةةةةركات 1978وفي عام  

األمريكية التي تتداول أوراقها بالسةةةةول بإنشةةةةاء لجنة مراجعة يتكون بعغ أعضةةةةااها من أعضةةةةاء 

م 1979ادارة الشةةةركة وفي عام مجلس ادارتها الخارجين الذين ي يشةةةغلون أي مناصةةةب تنفيذية في 

قرر مجلس ادارة سةةةول األورال المالية األمريكي اسةةةتخدام لجان المراجعة، تكون مهمة هذه اللجان 

ايشةةةراف علي السةةةياسةةةات المحاسةةةبية والتقارير المالية للشةةةركة وايلتزام بتعليماتها كما يكون من 

جعة سجالت الشركة فحص نطال عملية مهمتها اعتماد تغيير المراجع الخارجي واستمراره في مرا

لداخليةة والخةارجيةة مشةةةةةةتملةة علي تقرير المراجع  المراجعةة، وتسةةةةةةليل وفحص نتةااج المراجعةة ا
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الخارجي، والقواال المالية والتقارير م ا تقارير فحص نظل الرقابة الداخلية دراسة واختيار سياسات 

ء المراجعة من خالل المحافظة علي وطرل المحاسةةةةبة وذلك بقصةةةةد المسةةةةاهمة في تدعيل جودة أدا

 (. 51، ص 1992استقالل المراجع )احمد نور، 

ولضمان حياد واستقالل المراقب أوصت اللجنة بضرورة قيام لجنة بفحص سياسات وخطط ا دارة 

فيما يتعلل بالخدمة ا دارية وايستشارية التي يتعهد بها المراجعين وتحديد دور المراجع فيما يتعلل 

ذ تلك الخدمات ويكون من اختصاصات تلك اللجنة مراعاة ضرورة توافر ايستقالل والحياد من بتنفي

ن من المصةةةةةالح  جانب المراقب عند أدااه لهذه الخدمات ين التقديل المراقب لتلك الخدمات يخلل نوعا

ياد المشةةةةةتركة بين المراجع وبين عمالاه، ايمر الذى قد يلار علي اسةةةةةتقالله وحيادة، ولضةةةةةمان ح

واسةةتقالل المراقب بضةةرورة تحديد نسةةبة معينة من أجمالي اتعاب المراجعة التي يمكن للمراقب ان 

ن علي عميا واحد  يحصةةةةةةا عليها كحد اقصةةةةةةي من عميا واحد حتي ي يعتمد المراقب في دخلة كليا

ن: يجب علي المنظمات المهنية والجامعات ضةةةةةةرورة ايهتمام 57، ص 1992)احمد نور،  (. رابعا

التركيز علي نشر الدور المهل للمبادو األخالقية ومي ال السلوك المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة و

نظران لعدم الرضةةا من جانب مسةةتخدمي القواال المالية والمجتمع عن عما المراجعين كما يجب علي 

خالل وضةةةع المنظمات المهنية تشةةةديد الرقابة علي اجراءات الرقابة علي جودة المراجعة وذلك من 

القواعد التي تمكن من ضةةةةبط الممارسةةةةة المهنية أعضةةةةا ها، وضةةةةمان السةةةةلوك ا خالف والمهني 

ن لمسةةةةتويات متميزة تسةةةةاهل في الحفاظ علي سةةةةمعة المهنة وذلك للحد من الدعاوى  للمراجعين، وفقا

ايير القضااية المرفوعة ضد المراجعين، والناتجة عن عدم ضبط تصرفاتهل وسلوكهل المهني مع مع

 ( . 196-195، ص 1989 -1409آداب المهنة )وليل توماس، امرسون هنكي، 

 

 التحليل الوصفي للبيانات 

 اوالً: التحليل الوصفي للبيانات الشخصية 

اشةةةةةةتما ايسةةةةةةتبيان علي عدد من العواما الهدف منها التعرف علي آراء المراجعين الداخليين عن  

 اجعة الداخلية في الملسسات التجارية السودانية. مدى تقاير تلك العواما علي جودة المر

 ( التحليا الوصفي لعينة الدراسة حسب متغير العمر 1جدول رقل )
 الفئات العمرية  التكرار  النسبة المئوية 

4.5% سنة 25اقا من  3   

21.1% سنة  35 -25من  8   

34,8% سنة  45 -35من  23   

48,5% سنه  45اكبر من  32   

100%  المجموا  66 

 

سةةةةنه حيث  45( أعاله ان قرابة نصةةةةف افراد العينة تجاوزت أعمارهل 1يتضةةةةح من الجدول رقل )

%( ال اقا نسبة 12.1سنه( بنسبة ) 35 -25%( يليهل من هل في الفئة العمرية )48.5بلغت نسبتهل )

 %(. 4.5سنة بنسبة ) 25لمن هل دون الـــ 

 ( التحليا الوصفي لعينة الدراسة حسب الملها العلمي 2جدول رقل ) 
 الملها العلمي  التكرار  النسبة المئوية 

12.1%  دبلوم االاة سنوات محاسبة  8 

30.3%  بكالوريوس محاسبة  20 

47%  بكالوريوس تخصص اخر  21 

  ماجستير تخصص اخر 17 10.6

 المجموا  66 100
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%( حاصةةةلون علي درجة 30،3من عينة البحث بنسةةةبة ) 20( ان هنالك 2رقل )يتضةةةح من الجدول 

البكالوريوس تخصةةةص محاسةةةبة أما نسةةةبة الحاصةةةلون علي بكالوريوس اخر غير المحاسةةةبة فتبل  

 %( . 10,6%( وكذلك الحاصلون علي ماجستير تخصص اخر غير المحاسبة نسبتهل )47نسبتهل )

 الدراسة حسب الملها المهني  ( التحليا الوصفي لعينة3جدول رقل )
 الملها المهني  التكرار  النسبة المئوية 

75,8  %  بال ملها مهني  50 

3%  AccAالبريطانية   2 

3%   CPAايمريكية   2 

18,2 %  أخرى  12 

 المجموا  66 100
 

ن( ليسةةةت لديهل ملهالت مهنية حيث  50( ان غالبية عينة البحث )3يتضةةةح من الجدول رقل ) مراجعا

 4فقد حصا عليها فقط  (, ACCA , CPA %( يليهل من لهل ملهالت مهنية )75,8بلغت نسبتهل )

سبة ) شير الي تدني التقهيا 3مراجعين داخليين من عينة البحث أي الن %( لكا ملها وهذه النتيجة ت

المهني لدى المراجعين الداخليين العاملين بالملسةةةسةةةات السةةةودانية مما قد يلار علي جودة المراجعة 

 الداخلية في البنوك السودانية ايمر الذي يجب ان يلخذ بعين ايعتبار.

 ( التحليا الوصفي لعينة الدراسة حسب الخبرة في مجال المراجعة الداخلية 4جدول رقل )
 النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة 

 %18,2 12 اقا من سنة 

 %18،2 12 سنوات  5 –من سنه 

 %36،4 24 سنوات  10 -5من 

 %12،1 8 سنة 15 -10من 

 %3 2 سنة  20 -15من 

 %4،5 3 سنة  25 - 20من 

 %7،6 5 سنة  25أك ر من 

 % 100 66 المجموا 
 

%( تتراو  سةةةنوات 36،4مراجعا داخليا بنسةةةبة ) 24( أعالء ان هنالك 4يتضةةةح من الجدول رقل )

سةةةةةةنوات( اما من كانت سةةةةةةنوات خبرتهل في مجال  10 -5خبرتهل في مجال المراجعة الداخلية )

ن داخليا بنسبة ) 12المراجعة الداخلية اقا من سنة فقد كان عددهل  %( وكذلك من كانت 18،2مراجعا

ن  5 –خبرتهل في مجال المراجعة الداخلية بين )سةةةةةنة  سةةةةةنوات  12سةةةةةنوات( فقد كان عددهل ايضةةةةةا

ن بنسةةةةةبة ) ن داخليا ( 15 -10%( في المقابا نجد ان الذين تتراو  سةةةةةنوات خبرتهل بين )18،2مراجعا

%( يليهل من زادت سةةةنوات خبرتهل علي 12.1مراجعين داخليين تبل  نسةةةبتهل ) 8سةةةنة كان عددهل 

%( ال من كانت 4.5( سنة بنسبة )25 -20%( يليهل من كانت سنوات خبرتهل )7.6سبة )سنة بن 25

%( وهي ادني نسةةبة نالحظ بعد 3( سةةنة نسةةبتهل )20 -15سةةنوات خبرتهل في مجال المراجعة بين )

 10قراءة هذه النتااج ان غالبية عينة البحث كانت سةةةةةةنوات خبرتهل في مجال المراجعة الداخلية 

ن في سنوات الخبرة األك ر. سنوات فاقا،   ال تقا هذه النسبة تدريجيا

ن لعدد المواد التي تل دراستها للمراجعة الداخلية.5جدول )  ( التحليا الوصفي لعينة الدراسة وفقا
 النسبة المئوية  التكرار  عدد الكورسات 

 %16.7 11 لل ادرس أي مادة 

 %13.6 9 مادة واحد

 %15.2 10 مادتين 

 %15.2 10 اال  مواد 

 %39.4 26 اك ر من اال  مواد 

 % 100 66 المجموا 
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( أعاله ان نسةةةبة عينة البحث الذى حصةةةلوا علي أك ر من االاة مواد في 5يتضةةةح من الجدول رقل )

%( يليهل الذين حصةةةةةةلوا علي مادتين 39.4مجال المراجعة الداخلية خالل فترات دراسةةةةةةتهل تبل  )

%( لكا مجموا يليهل الذين حصةةلوا علي مادة واحدة 15.2والذين حصةةلوا علي االاة مواد بنسةةبة )

%( في المقابا نجد ان نسةةةةبة الذين حصةةةةلوا علي اى مواد في مجال 13.6ط حيث تبل  نسةةةةبتهل )فق

المراجعة الداخلية في عينة البحث اما انهل لل يحصةةةةةةلوا علي اية مادة في المراجعة الداخلية او انهل 

ارية حصةةلوا علي مادة واحدة فقط، وهذا قد يلار علي جودة المراجعة الداخلية في الملسةةسةةات التج

 السودانية. 

 

 نتائج البحث

 توصلت )الباح ة( لمجموعة من النتااج يمكن ذكرها علي نحو ما يلي: 

سلوك ا خالف ألي مهنة، حيث دعا  /1  سبل في وضع انماط ال ان الدين ا سالمي كان له فضا ال

الي التمسك بالقيل األخالقية السامية لكا الناس وكا المهن، وايخالل الحسنة في ايسالم مقمور 

ِط  بها كا مسةةلل واألخالل السةةيئة منهي عنها يقول تعالي ﴿ يَا أَي َها الأِذيَن آَمنُوا اِميَن بِاْلِقسةةْ ُكونُوا قَوأ

 ُ ا فَاّلِلأ ِ َولَْو َعلَٰي أَْنفُِسُكْل أَِو اْلَواِلدَْيِن َواأْلَْقَربِيَن ۚ اِْن يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَِقيرن أبِعُوا ُشَهدَاَء ّلِِلأ  أَْولَٰي بِِهَما ۖ فاََل تَت

ااْلَهَوٰى أَْن تَْعِدلُوا ۚ َواِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرضُ  َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرن   135﴾ النساء  وا فَإِنأ  أ

ان معايير السةةةةةةلوك المهني لمهنة المراجعة تنطوي علي مجموعة من القيود تحكل سةةةةةةلوكيات  /2 

المراجعين، تتم ا في ايستقالل ورقي الخلل والموضوعية والكفاءة المهنية، وضرورة ايلتزام 

الء وزمالء المهنة بالشكا الذي يمكنه من تقديل خدماته بعناية مهنية رفيعة بمسلولياتهل تجاه العم

 خدمة لمصالحة بشكا يتسل مع مسلولياته تجاه المجتمع.

يتحدد دليا آداب وسةةةةةةلوك أي مهنة في ضةةةةةةوء المسةةةةةةلوليات المهنية التي يجب أن يلتزم بها  /3 

اء األجنبي في كا من المملكة أعضةةةةا ها وقد اختلفت األحكام القضةةةةااية التي اصةةةةدارها القضةةةة

المتحدة فرنسةةةةا والوييات المتحدة حول تحديد المسةةةةلولية التقصةةةةيرية لمراقب الحسةةةةابات، كما 

تضةةةافرت جهود الفقه المحاسةةةبي والمنظمات المهنية والتشةةةريعات المعاصةةةرة في محاولة توفير 

ن نزيه ن يلتزم الصةةةةةدل في حياد واسةةةةةتقالل مراقب الحسةةةةةابات في عمله حيث يجب ان يكون امينا ا

شةةةةهاداته ويكشةةةةف عن الحقاال في تقريره وي يجاما وي يدارى وي يتقار بمصةةةةلحة أو نفوذ أو 

 عداوة وي يبدو رأيه الفني عن القواال المالية التي قام بمراجعتها اي بعد اقتناا ويقين. 

أو مصةةةةالح مع  علي الرغل من ضةةةةرورة ان يكون مراقب الحسةةةةابات متحرران من أي التزامات /4 

العميا أو ادارته اي ان الواقع العملي يوضةةةةةح بجالء ان بعغ المراجعين يقومون بمجموعة من 

الممارسةةةةةةةات المهنية التي ي تتفل مع ادأب واخالقيات المهنة تتم ا هذه الممارسةةةةةةةات في قيام 

ية مراجعة جديدة وقبولهل اتعاب ق نافس للحصةةةةةةول علي عمل ليله عن المراجعين فيما بينهل بالت

عمليات مراجعة ي تتناسةب مع الجهود الالزمة ألدااها نتيجة المنافسةة واتباا سةلوك متسةاها مع 

ن لعدم فقد العميا.   العمالء وعدم التحفظ بشقن استمرارية العميا عندما يكون ذلك ضروريا

ل بمي ال لتحسةةةين ايداء المهني للمراجعين ولضةةةمان جودة ايداء في المراجعة وضةةةمان التزامه /5

السةةةةةلوك ايخالقي والمهني يجب علي المنظمات المهنية الواضةةةةةعة لمعايير السةةةةةلوك األخالقي 

للمهنة، ضةةةةرورة تشةةةةديد اجراءات الرقابة علي جودة المراجعة وذلك من خالل وضةةةةع القواعد 

والضوابط المهنية التي تمكن من احكام وضبط الممارسات المهنية ألعضااها، وضمان السلوك 

ن لمسةةةةتويات متميزة تسةةةةاهل في الحفاظ علي سةةةةمعة المهنة ووضةةةةع النظل المهن ي للمراجعين وفقا

 الكفيلة بمعاقبة كا من يخر  عن آداب وأخالقيات المهنة. 

لضةةةمان حياد واسةةةتقالل المراجعين ولزيادة ال قة في تقارير المراجعة يتفل )الباح ة( مع انراء  /6 

عضةةةةةةاء مجلس ا دارة غير متفرغين يوكا اليها مهمة التي تنادى بضةةةةةةرورة تكوين لجنة من ا

المشاركة في تعيين المراجعين واستبداله وتحديد اتعابه ومناقشة تقارير المراجعة التي يتبعها كما 
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يمكن ان تتكون اللجنة من بعغ المديرين المسةةةلولين بالمنشةةةقة محا المراجعة يكون من مهامها 

 يدارية التي يعهد بها الي مراقب الحسابات. الموافقة علي الخدمات ايستشارية وا

 

 التوصيات

 في ضوء النتااج التي توصا اليها )الباح ة( يمكن ابداء التوصيات التالية:

ضرورة أن يلتزم المراجعون الخارجيون والداخليون بمعايير السلوك األخالقي والمهني واألمانة  /1

لة اوجه نشةةةةةةاطهل كما يجب أن يظهر الموضةةةةةةوعية والسةةةةةةمعة الحسةةةةةةنة وايجتهاد عند مزاو

المراجعون ا خالص في كافة ا مر المرتبطة تجاه المنظمات المهنية التي يعملون بها وكذلك 

 جميع األطراف الذين يقدمون لهل خدماتهل. 

تفعيا دور الفكر ا سةةةالمي في نشةةةر األخالقيات السةةةامية وحسةةةن الخلل بين الناس وكا المهن،  /2

فة ايمور المرتبطة بمزاولة المراجعين ألعمالهل وضةةةةةةرورة التحلي باألمانة وا خالص في كا

ُسولَهُ يُْدِخْلهُ  والموضوعية وحسن السمعة لقول الحل جا اناءه ﴿ َ َوَر ِ ۚ َوَمْن يُِطعِ  أ تِْلَك ُحدُودُ  أ

ِلكَ   . 13﴾.النساء   اْلفَْوُز اْلعَِظيلُ َجنأاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ۚ َوذَٰ

يجب أن تنشةةةةةةط المنظمات المهنية في وضةةةةةةع معايير المحاسةةةةةةبة والمراجعة التي تحقل حياد  /3

واسةةةتقالل المراجعين، وواقعية التزامهل بمعايير السةةةلوك األخالقي ووضةةةع النظل الكفيلة لمعاقبة 

من يخر  عن تطبيل تلةةك المعةةايير ووضةةةةةةع برامج لمراجعةةة جودة أدااهل المهني وايرتقةةاء 

 ة هذا األداء. بمستوي جود

يجب تصةةميل برامج واجراءات المراجعة بالشةةكا الذي يوفي بتوقعات مسةةتخدمي القواال المالية،  /4

ويجب كذلك ان تتحرك مهمة المراجعة في اتجاه قبول مسةةةةةةلوليات أك ر يكتشةةةةةةةاف األخطاء 
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