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  :  الدكتور
  -املدينة املنورة  جامعة طيبة - كلية احلقوق -أستاذ القانون التجاري املساعد 

  * اململكة العربية السعودية* 
  : ملخص

البحث يف املفهوم القانوين ملهمة مراقب احلسابات يف الشركة اخلاضعة لرقابته يف حتديد  أمهيةتربز 
فقد اختلفت اآلراء حول حتديد هذه العالقة لذلك ظهرت العالقة بني مراقب احلسابات والشركة اخلاضعة لرقابته، 

لتعاقدي هلذه العالقة وتقرر أن مراقب احلسابات وكيل نظرية تقليدية تؤكد الطابع ا: ثالث نظريات لتحديد ذلك 
ختضع ألحكام عن جمموع املسامهني يف الشركة، ونظرية قانونية تقول إن الشركة عبارة عن شخصية قانونية متكاملة 

  . نون، وأخريًا نظرية خمتلطة ما بني النظريتني تعترب أن الشركة عقد ينظمه أطرافه وفقًا إلحكام القاقانون الشركات
كما تتجلى أمهية هذا البحث يف حتديد املهمة احلقيقة ملراقب احلسابات يف الشركة اخلاضعة لرقابته، كما 
ذا الدور أكثر  أنه وبسبب كرب بعض الشركات، ال يستطيع مراقب حسابات واحد أجناز املهمة، لذلك  قد يقوم 

حلسابات احلقيقي، وهذا سيساعد يف حتديد من مراقب، لذلك سيساعد هذا البحث يف حتديد من هو مراقب ا
الشخص املسؤول عن كشف األخطاء والتصرفات الغري قانونية يف حسابات الشركة، من أجل  ذلك نظم املنظم 

 1385لسنة  ) 6(السعودي مهنة مراقب احلسابات  يف نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم 
، كما حدد نظام احملاسبني القانونيني السعودي )133 - 129املواد (يف ه وخصص هلا فرعًا كامالً وذلك 

  .ه، مهام مراقب احلسابات، فأبرز حقوقه وواجباته وحمور عمله 1412الصادر عام  
Abstract: 
 The importance of research, in the legal concept of the role of the auditor in 
the company that   under is his control, appear in defining the relationship between 
the auditor and the company under his control, to determine this relationship, three 
theories have emerged, namely: 

Traditional theory: this theory emphasizes the contractual nature of this 
relationship, it decide that the auditor is like an agent for all shareholders in the 
company. 
Legal theory: this theory contends that the company is a full legal personality subject 
to the provisions of the Companies Act. 
 Finally mixed theory: this theory considers that the company is a contract organized 
by the parties in accordance with the provisions of the law. 
The importance of this research is,  also,  reflected in the determination of the real 
role of the auditor in the company that is under his control, sometimes because of 
the magnitude of some companies, only one auditor cannot accomplish his task, so it 
might do the audit more than one,   for that, this research will help determine who is 
the real auditor, once determine the real auditor, we can identify the person 
responsible for detecting errors and illegal acts in the company's accounts, 
For that Saudi legislator organized auditor’s profession in Saudi Companies Law 
issued by Royal Decree No. (6) for the year 1385 AH, dedicated to this profession a 
full chapter in (articles 129-133),also, Saudi Chartered Accountants ActIssued in 
1412 AH, Explain the functions of the auditor, highlighted his rights and his duties. 
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  : مقدمة

وفحص الشركة انية م مراجعة سابات ا ملراقب السعودي ات الشر نظام ل أو لقد

ن م للمسا العامة معية ا ا يرفع راً تقر عد بأن لفھ و ا، اما وال ا موجودا وتحقيق ا دفاتر

م من شفھ اك ما فيھ ن ب و رد ا اجراءات وسالمة انية امل صدق حول مالحظاتھ فيھ خالفاتيذكر

سا الشركة لنظام أو النظام ام   .ألح

م رأ عن التعب و للشركة املالية للبيانات سابات ا مدققي مراجعة من الرئ دف فال

ملبادئ وفقاً النقدية ا وتدفقا ا، أعمال ونتائج للشركة، املا املركز شأن البيانات ذه ة حول

املعتمدة   .)IFAC،2014(املحاسبة

البيانات انت إذا فيما رأيھ عن ا ف ع ال الوسيلة و سابات ا مدقق ر تقر عت كما

وفقاً  تمت قد دارة، مجلس قبل من تتطلباملقدمة املعاي ذه و ا، عل املتعارف املحاسبة ملعاي

ا سواء ة، ر جو أخطاء من خالية املالية البيانات انت إذا فيما يذكر أن أومنھ خطأ ب س نت

ر   . )IAASB،2013( تزو

املعتمدة،    ية املحاس املعاي تطبيق خالل من بمقدوره، ون ي أن سابات ا بمدقق ض ف و

منھ يطلب لذلك املجال، ذا العالية رفية ا فيھ ض فيف خاطئة، معلومات أية عن الكشف

ع عن الطرف غض وإذا املوجودة، خطاء جميع عن منھ،الكشف تواطؤ أو مال إ ب س ا، ض

ا ع الكشف لعدم القانونية املسؤولية ضده تحرك أن   .)IFAC،2014( فيمكن

السعودي ات الشر نظام تفحص رقموعند الوزراء مجلس بقرار خ185الصادر  3/  17بتار

نـ1385/  طرف ن ب عقد ا أّ أساس ع الشركة عامل عد لم املنظم، أنّ نالحظ ا، ام اح تنظم

ام أح ا م تنظّ امل مت اقتصادي وم مف ا أ أساس ع ا مع يتعامل أصبح بل فقط، ما إراد حسب

الدولة قبل من وضعت   .قانونية

خطاء شاف اك أجل من سابات ا مراقب ن لتعي سية الرئ مة امل إن قيقة ا

املركز ع تؤثر ال قانونية الغ والتصرفات ضمنوالغش يُ أن بھ ض املف فمن لذلك للشركة، املا

املالية القوائم صدور منع عليھ يجب كما ة، ا وال واملوضوعية، ستقاللية، و الفنية، الكفاية ره تقر

  .   )2000شداد،(املضللة

ذلك    الومع الشركة سابات ا مراقب مة مل ي القانو التكييف حول راء اختلفت

وظي حوليمارس راء اختلفت كما ي، قانو ع طا ذات أم عقدي ع طا ذات ل ا لد فتھ

الشركة؟ سابات ا مراقب ا يمارس ال مة امل   طبيعة
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نا طرح يُ الذي لرقابتھوالسؤال اضعة ا الشركة مع سابات ا مراقب عالقة ل

أي قبل من امھ إلح مخالفة وأي العقد ام أح ا تحكم عقدية العالقةعالقة طر من طرف

ام ح ا تضبط قانونية عالقة العالقة أن أم العقدية؟ املسؤولية ا شأ تتحرك العقدية

الطبيعة وما وتلك؟ ذه ن ب مختلطة عالقة ا أ أم السعودي؟ ات الشر نظام املوجودة

لرقابتھ؟ اضعة ا الشركة سابات ا مراقب مة مل   القانونية

تح ميةإنّ أ ذات لرقابتھ اضعة ا الشركة سابات ا مراقب مة مل ي القانو طار ديد

ذا مية أ أنّ كما ل، ش الشركة شاط واستمرار استقرار إ يؤدي سوف ا تحديد ألنّ وذلك ى ك

السعودي ات الشر نظام ظّل سابات ا ملراقب قيقي ا ور الدّ بتحديد وذلك أكيدة تبدو املوضوع

السعودي ن القانوني ن املحاسب   .1 ونظام

ا ة معا لنا ى يتأّ ومولن لرقابتھملف اضعة ا الشركة سابات ا مراقب مة مل ي القانو

دراسة خالل من   :  إال

ول  لرقابت: املبحث اضعة ا الشركة سابات ا مراقب مة مل ي القانو  التكييف

يا الثا القانونية: ملبحث لرقابتھاملعاي اضعة ا الشركة سابات ا مراقب لدور   املحددة

ول  لرقابتھ: املبحث اضعة ا الشركة سابات ا مراقب مة مل ي القانو   التكييف

ا   م أ ات نظر عدة رت ظ ساب ا مراقب مة مل القانونية الطبيعة ة:لتحديد النظر

املختلطة ة والنظر القانونية، ة النظر   . العقدية،

ول ا العقدية: ملطلب ة   النظر

ما ا عل رقابتھ يمارس ال بالشركة سابات ا مراقب عالقة فإن ة النظر ذه حسب

ن م املسا جماعة عن وكيل إال و ما سابات ا مراقب فإن ساس ذا وع عاقدية، رابطة إال

والتأكد ا دفاتر وفحص ا حسابا مراجعة اليھ د ع ال االشركة اني م وصدق ا انتظام (  من

Vidal،1985(.  

رد ا عملية سالمة من يتأكد وأن ا ندا ومس ا دفاتر ع يطلع أن ق ا لھ ذلك ع بناءً

إ رفعھ و ا ال توصل ال النتائج عن راً تقر يكتب أن عليھ يجب ذلك عد ا، حسابا وسالمة

ن م للمسا العامة معية ة. ا النظر ذه والو للشركة التقليدية ة النظر من ا جذور ستمد

ما سام اق بقصد ما مشروع مة باملسا أك أو صان بمقتضاه م يل عقد الشركة أن ا مفاد

كإيجاب عت الشركة سابات مراقب ن بتع العامة معية ا فقرار ، خسارة أو ح ر من عنھ شأ ي قد
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قبول ن اق بمجرد عقد عنھ شأ لھي لة املو مة بامل الضم أو ح الصر سابات ا ( مراقب

Meddeb،2000( .  

ة: أوالً  النظر ذه رات   م

عابھ:  -1 أ تحدد ال و ن م للمسا العامة معية ا ق طر عن يتم سابات ا مراقب ن عي أن

تو  ال النتائج عن ره تقر إعداد من اء ن عد عليھ يجب كما عزلھ، خاللوتقوم من ا ال صل

املادة أكدتھ ما ذا و ن، م للمسا العامة معية ا إ ر التقر ذا يرفع أن الشركة سابات تفحصھ

أن130 ع نصت حيث السعودي ات الشر نظام حسابات"من مراقب العادية العامة معية ا ن ع

م وتحدد اململكة بالعمل م ل املصرح ن املراقب ن ب من اك اعادةاو ا ل جوز و م، عمل ومدة م افآ

م املادة" عيي نصت كذلك أن131، ع النظام نفس حق" من وقت ل سابات ا ملراقب

يرى ال يضاحات و البيانات طلب ولھ الوثائق، من ذلك وغ ا ال و الشركة دفاتر ع طالع

ا موجودات يحقق ان ايضا ولھ ا، عل صول ا اضرورة اما وال   . لشركة

صادف واذا السابقة الفقرة املحدد واجبھ اداء من يمكنھ ان دارة مجلس س رئ وع

ّسر ي لم فاذا دارة، مجلس ا يقدم ر تقر ذلك ت اث الشأن ذا ة صعو سابات ا مراقب

العاد العامة معية ا دعوة خ ع وجب سابات ا مراقب عمل مراملجلس للنظر   " .ية

املادة عليھ نصت ما يوافق ذا الصادر32و الفر ات الشر قانون م24/07/1867من

أن1937/ 08/ 31املعدل ع نصت حيث ل"م ت أك أو حسابات مراقب ن ع العمومية معية ا

الشركة دفاتر فحص مة م م املادة» ... ال تنص ع34كما القانون نفس مراقب« أنمن عد

للشركة العمومية معية ا ا يرفع را تقر سابات   . )Lefebvre-Teillard،1985( "ا

املادة -2 الشركة132أن اتجاه سابات ا مراقب مسؤولية تحدد السعودي ات الشر نظام من

أنھ ع تنص حيث ال"السعودية العامة معية ا ا يقدم ان سابات ا مراقب ةع السنو عادية

وما ا، طل ال يضاحات و البيانات ع صول ا من تمكينھ من الشركة ادارة موقف يضمنھ را تقر

مطابقة مدى ورأيھ الشركة، نظام ام اح او النظام ذا ام ألح مخالفات من كشفھ قد ون ي

للواقع الشركة العامة،. حسابات معية ا سابات ا مراقب ر تقر ت معيةو ا قررت واذا

باطال ا قرار ان سابات ا مراقب ر تقر ا ستماع دون دارة مجلس ر تقر ع ذا". املصادقة و

املادةيوافق الصادر43نص الفر ات الشر نظام ذه24/07/1867من أن نالحظ م،

لذلك الة، الو عقد تنظم ال العامة للقواعد وفقاً تحدد مسؤوليةاملسؤولية ن ب التفرقة يجب

مأجور  الغ الوكيل ومسؤولية املأجور Lefebvre-Teillard( .( RIVIÈRE, 1868) الوكيل
،1985(  



  جامعة طيبة/ أحمد عبد الرحمان المجالي .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-15- 

د تؤ جاءت الزمان، من قرن من أك منذ سية الفر املحاكم من العديد ة النظر ذه طبقت وقد

املادة وخصوصاً ة النظر ع32ذه الصادر ات الشر قانون واملعدل1867اممن 8/1937/ 31م،

يباشرون ال الشركة عن وكالء سابات ا مراق أن سية الفر النقض محكمة ت اعت حيث م،

ن مأجور غ أو ن مأجور انوا ا سواء ا لد م   . (.Everaere , 2000) عمل

نف ب خالل عن الناتجة سابات ا مراق أخطاء أن إ نا محكمة قضت يذكما

عن الناشئة املباشرة الدعوى استخدام ن م للمسا ق ا عطي الة الو عقد عن املتولدة م اما ال

من مستمدة سابات ا مراقب الة و عقد بأن ن الس ة التجار املحكمة وحكمت الة، الو عقد

ا الو ام اح حسب صالء و الوكالء ن ب عارض حصل فإذا لھ صوتوا الذين ن م مناملسا فإنھ لة

عملھ ات الشر مراقب ستمر أن املقبول   .(Robert, 1986 ) غ

عن وكيل عت والذي سابات ا مراقب دور بأن ة التجار ليون محكمة قضت كما

وسالمة ية املحاس القيود ة من التحقق و ا، مدير عن وكيال س ول الشركة ن م املسا

اليھ قدمت ال ندات   . (Béthoux, 2000)املس

العقدية: ثانياً  ة النظر   انتقادات

املادة -1 نص حسب الة فالو عام ل ش الة الو وم مف مع العقدية ة النظر 1986تتعارض

ساب ي قانو عمل بالقيام بمقتضاه الوكيل م يل عقد عن عبارة الفر ي املد القانون من

أجر بدون بالعمل الوكيل قوم و لھ، مراق(Vidal, 1985 ) مو مة م أن الثابت من أنھ إال ،

ساب أو ن م املسا ساب ات الشر مراقب ا يقوم قانونية تصرفات ا حقيق ست ل سابات ا

ا انتظام من والتحقق ا حسابا ومراجعة الشركة دفاتر بفحص تتمثل مادية أعمال بل الشركة

ا اني م يأخ. وصدق سابات ا مراقب أن امكما امل تلك مقابل أجراً دائما  , Lee & Stone) ذ
ملراقب. (1995 املمنوحة السلطات أن قالوا بأن نتقاد ذا ع الرد اء الفق عض حاول ولقد ،

حسابات تدقيق عمليات القيام من تمكينھ ع فقط تقتصر الة الو عقد بمقت سابات ا

عم عن ر تقر واعداد ا ندا مس وفحص ن،الشركة م للمسا العامة معية ل ا ورفع الفحص لية

سائر وا اح ر وحساب انية امل ع باملصادقة العامة معية ا قرار ة ل شرطاً ر التقر ذا عت و

مراقب عده الذي ر التقر ع تب قانونية نتائج ا ل النتائج ذه و اح، ر ع توز ع واملوافقة

ي ال أنھ كما سابات، بأجرا الة الو جعل من ي قانو ع ما أي ر. وجد وجو حقيقة أن ا من لكن

قانونية ست ول مادية أعمال سابات ا مراقب  . (Lefebvre-Teillard , 1985) أعمال

إال -2 قيد، أو شرط أي دون و تامة ة بحر وكيلھ ن ع ل املو فإن الة للو العامة املبادئ حسب

للمسا العامة معية ا نأن لشروطم يخضع فاختياره سابات، ا مراقب ن عي حرة ست ل
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يمكن ال املراقبة ذه و الشركة حسابات ع حقيقية مراقبة وجود ا دف القانون ا فرض وإجراءات

وحياد استقاللية ل ب عملھ قام إذا إال تتم الفر)2000دمق،( .أن ات الشر قانون ان وإذا

س حددا قد ستطيعوالسعودي فال ، آمرة نصوص و مباشرة قة بطر سابات ا مراقب ام وم لطات

مع تماماً نا ي ذا و ا، م تقص ت أن أو السلطات تلك من تقيد أن ن م للمسا العامة معية ا

الة الو وم  .(Lindsay , 1990) مف

ة -3 ملص الشركة حسابات بمراقبة متھ بم يقوم ال سابات ا مراقب أن الوا أغلبيةمن

موظفي ة وملص ضده، صوتت ال قلية ة ملص كذلك بل فقط، اختاروه اللذين ن م املسا

املا املركز م م والذي اختياره م مشارك عدم من بالرغم ن ثمر مس ن دائن من والغ الشركة،

ال بإغالق يتأثر قد والذي بأكملھ املجتمع ة ملص كذلك عمل أنھ كما ،Everaere( شركةللشركة،

2000 )(.Robert،1986( .  

انھ  -4 الوكيلكما عزل أن ل للمو بجوز بأنھ ي املد للقانون العامة القواعد بھ املسلم من

الوكيل عزل الة الو ت فت لعملھ، إنجازه او التھ و ة ف اء ان قبل ح شاء وقت دمق،( أي

ف. )2000 العام النظام من القاعدة ذه الفرو ات الشر وقانون ذلك، عكس ع تفاق يجوز ال

مشروعة أسباب ع بناءً إال سابات ا مراقب عزل العامة معية ل ق ا عطي ال والسعودي

الة للو العامة القواعد مع تماماً نا ي ذا و القضاء، ا ،Lefebvre-Teillard( يقدر

1985)(Béthoux،2000( . 

نتق ذه ب س يو القانو التكييف إعطاء ستطع لم التعاقدية ة النظر فإن ادات

القانونية ة النظر رت ظ لذلك ا، حسابا بمراق الشركة لعالقة   املناسب

ي الثا القانونية: املطلب ة   النظر

املعنويعت ص ال أعضاء من عضواً إال و ما سابات ا مراقب أن القانونية ة النظر

للشركة ون نامل و نھ ب لعقد وجود وال القانون ام أح حسب ن مع العضو ذا و ملراقبتھ، اضعة ا

سابات ا مراقب لعالقة العقدية الطبيعة صارم ل ش الرأي ذا اب أ فينكر ن، م املسا

ن، م ة)Béthoux،2000( باملسا النظر ذه أنصار وومن نار"و" ور الجر" و" ر دي " برت

من،" جيار"و ا أصول ة النظر ذه ستمد و العقدية، ة النظر ضد ة قو فعل كردة الرأي ذا ر وظ

، عتباري ص لل القانونية صية ال شرح الرأي ذا أنصار حاول حيث املانيا العام الفقھ

ارادتھ عن ون ع الذين اص لأل ي القانو املركز  ،)Lefebvre-Teillard ،1985( وتحليل

  .)2006،املؤدب(
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من مجموعة إال و ما ب املذ ذا اب إل سبة بال عتباري ص لل ي القانو والنظام

سلطة وجود ا ند س بناء خطة وجود تحقيقھ ستد محدد دف حول يلتفون الذين اص

ارادتھ، عن ين املع عضاء م،) Khouildi،1989( تحدد بي فيما عضاء عالقة وتنظموتنظيم

عمل إال ما وم املف ذا مة املسا شركة فإن سبق ملا ساً تأس م، شاط تحكم ال جراءات

ل وظيفة ن و اعضاءه وحدد ي، القانو لھ ش ن و ات الشر قانون فرضھ قانونياً تنظيماً منظم

الق يحدده لم عمل يقوم أو خر شاط يمارس أن م م ألحد يجوز فال م، م لھعضو يجوز وال انون

القانون  لھ ا ل أو مة م مباشرة عن   .  )Robert،1986(  التقاعس

شركة مة املسا شركة بأن قضت عندما سية الفر النقض محكمة إليھ خلصت ما ذا و

الذين دارة مجلس أعضاء اختيار تملك انت وأن ن م للمسا العامة معية فا ا، أعضاؤ يتدرج

ال  الشركة، م ال د ن،ع م للمسا العامة معية فا املجلس، ذا سلطات غتصب أن ا ل يجوز

ات الشر لقانون وفقاً ن املعين عضاء يمثلون سابات ا ومراقبو دارة، وBack( ومجلس

Morghand،1984( .  

ي ما يت السابق التحليل ع   :  بناءً

و  -1 سابات ا مراقب ن ب عاقدية لعالقة وجود ال أنأنھ إال عدو ال فتعينھ ن، م املسا ن

أعضاء من عضو اختيار بمثابة إال و ما القرار ذا و ن، م للمسا العامة معية ا تتخذه قراراً ون ي

سابات ا مراقب الختيار بصوتھ م املسا يد وعندما ات، الشر قانون ام إلح وفقاً املعنوي ص ال

قان ا لفھ الذي وظيفتھ يمارس حقوقھفإنھ من حقاً يمارس وال ات الشر  . ون

ن -2 و نھ ب العقدية الرابطة أساس ع وحقوقھ واجباتھ تتحدد ال سابات ا مراقب أن

العامة معية ا تملك وال ، سا الشركة ونظام ات الشر لقانون وفقاً تحدد بل ن، م املسا

الواجبات أو قوق ا ذه إنقاص أو ادة ز ن م  . للمسا

مر  -3 وانماأن فقط، انتخبوه الذين ن م املسا ة ملص وظيفتھ يمارس ال سابات ا اقب

مراقب و ف تخبوه، ي لم الذين أو انتخبوه الذين سواء ن م املسا جميع وخدمة ل ك الشركة دمة

امل مت ي قانو كيان ا باعتبار ا بأكمل للشركة  . حسابات

ا -4 مراقب عزل ن م للمسا العامة معية ا تملك شاءت،ال وكيفما أرادت م سابات

انخبوه، الذين ن م املسا ة مواج مستقالً يصبح نھ عي بمجرد سابات ا مراقب ألن وذلك

ن املواطن ميع نائب يصبح ملان ال انتخابھ فبمجرد ملان، ال النائب انتخاب شبھ فانتخابھ

ن عن مستقالً يكن لم فلو فقط، انتخبوه للذين س ستطيعول ال التا و يمنتم ل فسيخضع اخبيھ

م ل خضوعھ ب س يجب كما عملھ  .القيام
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ا أ إال ا را م ع غبار وال كب حٍد إ يحة ة النظر ذه أن من بالرغم قيقة ا

لذلك ا ل اضعة ا والشركة سابات ا مراقب ن ب للعالقة العميق ي القانو التكييف عطي ال رأينا

املختلطة ة النظر و ثالثة ة نظر استحداث   .آثرنا

الثالث املختلطة: املطلب ة   النظر

ن ت النظر ن ات أن رأينا والقانونية، العقدية ن ت النظر ن ب ما تجمع ة النظر ذه

مراقب لعالقة العميق ي القانو التكييف حدى ع واحدة ل عطي ال ولكن ما حٍد إ يحتان

سابات رأيناا عطي البعض ما عض مع ن ت النظر ن ات دمج وأن ملراقبتھ، اضعة ا بالشركة

بعد س وال التعاقدية الفكرة تنكر ال املختلطة ة فالنظر العالقة، ذه ل يح ال ي القانو التكييف

قانوني عناصر ع الوقت نفس يرتكز الشركة فتنظيم ما، بي تجمع بل القانونية، وعناصرالفكرة ة

بالشركة املس املعنوي ص ال ل ش ل ا بي فيما تتداخل ،( عاقدية   .)2006املؤدب

ي تأ ثم من لھ، ن م للمسا العامة معية ا اختيار من أوالً يبدأ سابات ا مراقب ن فتع

ذا و ، ضمناً أو صراحة املوافقة ذه انت سواء مة امل ذه قبول ع سابات ا مراقب موافقة

نا إرادت توافق عن ناتج عقداً إال و ما   . لتصرف

ن م املسا ع القانون ا أمال شروط مشروط ي قانو عمل إال و ما العقد ذا أن إال

ا فرض ال القواعد بتطبيق يقوم سابات ا فمراقب ا، عديل ما م ألي خيار وال ات الشر ومراقب

متھ م إلنجاز ،( القانون    .)2003الورف

تتم وظيفتھ فتعينھ الدولة، مع العام املوظف مھ ي الذي العقد شبھ العقد ذا و

ال للقواعد يخضع فإنھ العقد ذا ل قبولھ فبمجرد ا، عمل ال املؤسسة ن و نھ ب عقد بواسطة

الق ام أح مخالفة أو عديل حوال من حال بأي لھ يمكن وال وظيفتھ، إلنجاز القانون ا انونفرض

وال املوظف ذا لھ اضع ا القانون عدل أن وقت بأي للدولة يمكن باملقابل بموجبھ، عمل الذي

يجوز فال سابات ا ملراقب سبة بال ال ا وكذلك التعديل، ذا ع املوظف رفض أو ملوافقة دخل

انق أو جديدة ام م بإضافة سواء وظيفتھ عديل ع الشركة مع يتفق أن بللھ موجودة، ام م اص

خالف ع اتفاق وأي نقصان أو ادة ز دون لھ ات الشر قانون ا ل أو ال ام بامل ام ل عليھ يجب

باطل و ف   . )Stone،1995وLee( ذلك

يا الثا لرقابتھ: ملبحث اضعة ا الشركة سابات ا مراقب لدور املحددة القانونية   املعاي

ب س و حيان منعض أك سابات ا مراقب مة بم يقوم الشركة حسابات امة

اعتباري ص إ مة امل ذه ل تو قد أو قانونية(ص، محاسبة مراقب) شركة من أك ا عمل
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رقابية، مات وم ية محاس مات م م عض ا ل تو وقد الصددحسابات، ذا تثار ال فاألسئلة

ا سابات ا مراقب و بالتحديد؟من متھ م وما   ملسؤول؟

ي طار: ول  املطلب سابات مراقب لصفة املحدد القانو   ا

بد فال لوظيفتھ تأديتھ أثناء ا يرتك ال رائم ا عن سابات ا مراقب محاسبة أردنا إذا

لذلك سابات، ا مراقب أوصاف عدد ب س وذلك مالحقتھ، الواجب ص ال تحديد بدايةً لنا

اتيج والعقو رائم ا ة صيّ مبدأ حسب وذلك قيقي، ا الفاعل صفة إثبات البحث   . ب

والفع: أوالً  ري الظا سابات ا   :مراقب

ص ال تحديد ري الظا سابات ا مراقب عن الفع سابات ا مراقب تم ساعد

اً  شر أم أصلياً فاعالً و ل و مة ر ا عن ذا. املسؤول قيقة إذاا ما حالة يثار ال التمي

ّمة م تمارس عندما تثور لة املش ولكن مساعدين، معھ يوجد وال واحد حسابات مراقب نالك ان

ص من أك من تتم)Béthoux،2000( املراقبة اً ر ظا حسابات مراقب نالك ون ي ما وعادة ،

مح أو حسابات ن مراقب لديھ عمل و باسمھ العمليات آخرجميع حسابات ومراقب مساعدين، ن اسب

أخذ و ري، الظا سابات ا ملراقب عاً وتا خاضعاً فعلياً ون ي والذي الفع سابات ا بمراقب س

لھ أو ذي الّ ص ّ ال عاقب أن املنطقي من ون ي الة ا ذه منھ، ات والتوج التعليمات

املساعدة لھ م قدّ ذي والّ بالفعل   .) Khouildi،1989( القيام

أم اً شر أم أصلياً فاعالً ما م واحد ل عت ل ما م ل ل ة زائيّ ا مسؤوليتھ أساس و ما لكن

؟ اً أصليّ فاعالً   ثنان

فمثالً حدى، ع حالة ل دراسة جب و باألمر، البت يمكن ال النص غياب مع قيقة، ا

الشركة اسرار بإفشاء الفع املحاسب قام عتإذا الة ا ذه فإنھ ري الظا املحاسب علم بدون

بذلك علم لديھ يكن لم ولو ح ك كشر ري الظا املحاسب سأل وقد ص ،Lindsay( الفاعل

املحاسب. )1990 من كالً عت الة ا ذه ففي اذبة بيانات بتأييد الفع املحاسب قام لو أما

أصليان فاعالن والفع ري يةالظا املحاس العمليات جميع تتم ري الظا املحاسب إلن مة، ر ا

ان عت ذلك ع بناءً ية، املحاس بالعملية فعلياً قام الذي و الفع واملحاسب وتوقيعھ باسمھ

مة ر ا أصليان ،) (Meddeb ،2000(  فاعالن   . )2006املؤدب

ي: ثانياً  القانو سابات ا مراقب   :صور
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م أن طبيعياًبما صاً سابات ا سان(راقب إتمام) إ من تمنعھ لعوارض سان إ كأي معرض فإنھ

بدأه، ما ليتمم آخر حسابات مراقب ي يأ التا و متھ، الذم مسؤوليةيوالسؤال مدى ما نا يطرح

ما؟ م   ل

املعّوض-1 سابات ا ص:مراقب سابات ا مراقب محل يحل الذي سابات ا مراقب و

أمر ألي أو ن القانون ن املحاسب ل من اسمھ لشطب أو ملرض متھ م إكمال عن عذره أو موتھ حالة

قام. )Robert،1986(  آخر ال عمال عن إال املعوض سابات ا مراقب سأل ال الة ا ذه

ف السابق سابات ا مراقب من حصلت مخالفات شف اك وإذا ملنصبھ، سلمھ عد إبالغا عليھ

عن مسؤول يصبح وإال العادية العامة معية ا جلسات ن م املسا إعالم أو بذلك املختصة ات ا

املخالفات   . )IAASB،2013( ذه

سابات مراقب -2 نتھ ممارسة عن املوقوف أو املستقيل ا سابات مراقب توقف إذا :م  عن ا

ب عملھ ب ألي أو استقالتھ س  لوظيفتھ، ممارستھ أثناء حدثت ال املخالفات نع سأل فإنھ ان، س

  . ملنصبھ تركھ عد ح مسؤول فيبقى املسؤولية، من عفيھ ال العمل عن توقفھ أو فاالستقالة

د -3 سابات مراق عدّ د:ا سابات مراق قديتعدّ  حيان عض و واحدة، شركة ملراقبة ا

ام تقسم يتم م، امل الة ذه ففي بي ون  حسابات راقبم ل ا ام من أنجزه عما مسؤوالً  ي  حصل وإذا م

متھ  تجاوزات أي ون  م ن، بقية دون  لوحده مسؤول ي  من بجزء مراقب ّل  قيام رغم لكن املراقب

ر فإنّ  بمفرده العمل قر معية رفعھ يجب الذي التّ ون  أن يجب العادية العامة ل  ّل  بتوقيع موّحدا ي

ن، ميع يتحمل الةا ذه ففي املراقب ة ا م يوقع لم ولو ح املسؤوليّ ر ع أحد ،Robert(  التقر

  . )2000شداد،) (1986

ياملطلب مل: الثا املحدد ي القانو سابات مراقب مةطار اضعة الشركة  ا   لرقابتھ ا

ّمة: أوالً  سابات ملراقبة صلية امل   :ا

السعودي131املادةنصت ات الشر نظام ساباتمن ا ملراقب التالية ام امل   : ع

من -1 ذلك وغ ا ال و الشركة دفاتر ع طالع حق وقت ل سابات ا ملراقب

 .  الوثائق

ا -2 عل صول ا ضرورة يرى ال يضاحات و البيانات طلب سابات ا  . ملراقب

ا -3 اما وال الشركة موجودات يحقق ان سابات ا  . ملراقب

مما ملراقبتھيت اضعة ا الشركة سابات ا ملراقب ساسية مة امل أن سبق

بھ املعمول املحاس للنظام طبقاً ا اني م وتفحص ا ووثائق ا ال و الشركة دفاتر ع طالع
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السعودية ية العر إلنجاز . اململكة الالزمة املعلومات جمع لھ املمنوحة ات الصالحيّ حسب لھ يحق كما

تصور وإعطاء للشركة املا الوضع ع املصادقة الصالحيات ذه خالل من لھ يحق كما متھ، م

ا اّصة ا ة قتصاديّ ورة الدّ خالل قتصادي و املا الشركة وضع عن  , Meddeb ) دقيق

2000) .  

قانوني ادة كش عت للّشركة املا الوضع ع سابات ا مراقب مصادقة فإنّ ةلذلك

التالية مور ع الداللة   : قاطعة

للشركة -1 ة السنو انية امل  مصداقية

الشركة -2 تصرفات  مصداقية

الشركة -3 دفاتر  مصداقية

الشركة -4 ندات مس  مصداقية

للشركة -5 سائر وا اح ر حساب  مصداقية

ة املعلومات مصداقية -6 ا املتحّصل املاليّ  .عل

  دارة سمجل قبل من املعلن املا الوضع مصداقية -7

سابات ا وسالمة ة ّ من د للتأكّ العناية بذل ّمة امل ذه سابات ا مراقب مة وم

يجة ن تحقق س   .ول

ّمة: ثانياً  ة امل سابات ملراقب التبعيّ   :ا

مة امل عن ا مي أ تقل ال تبعية مة م يوجد سابات ا ملراقب صلية مة امل إ باإلضافة

م امل ذه و اصلية، ل عالقة فال ا، مع املتعاقدين والغ الشركة مسا ماية خصيصاً معدة ة

دارة مجلس أعمال مراقبة أجل من ساس بل املالية، ا قوائم ومراجعة الشركة بحسابات

تجاوزات أي ،.) (Everaere،2000( من دعوة)2003الورف دارة مجلس ع يجب لذلك ،

سا ا ةمراقب السنو املالية القوائم بضبط املتعلقة العادية العامة معية ا اجتماعات ضور بات

املادة لنّص طبقا وذلك العامة، لسات ا ل وكذلك الوسيطة املالية القوائم بالنظر من132أو

السعودي ات الشر ل. نظام ا ذه ضور سابات ا مراقب بدعوة دارة مجلس يقم لم سات،وإذا

عليھ وصادقت ولو ح باطالً املتخذ القرار ون ي حيان عض ففي لھ ستماع دون قرار اتخاذ وتم

املادة من ة خ الفقرة أكدتھ ما ذا و العادية العامة معية السعودي،132ا ات الشر نظام من

أنھ ع تنص دار "وال مجلس ر تقر ع املصادقة معية ا قررت راذا تقر ا ستماع دون ة
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باطال ا قرار ان سابات ا من"". مراقب اء الشر مصا حماية سابات ا مراقب دور يؤكد ذا و

املادة ام أح العامة131خالل معية ا دعوة ة انيّ إم لھ عطي حيث السعودي ات الشر نظام من

  . العادية

الّ ف لھ، لة املو خرى ّمة امل عن ا املادةأمّ ا السعودي132نظم ات الشر نظام من

ام م من أن ع تنص ساباتوال ا را"  مراقب تقر ة السنو العادية العامة معية ا ا يقدم أن

ون ي وما ا، طل ال يضاحات و البيانات ع صول ا من تمكينھ من الشركة ادارة موقف يضمنھ

ال ذا ام ألح مخالفات من كشفھ حساباتقد مطابقة مدى ورأيھ الشركة، نظام ام اح او نظام

للواقع   " .الشركة

سابات ا مراقب تحّمل مة امل ذه إن قيقة الغ«ا نتائج» أخطاء عن د يتّع و ف

املجال يفتح ما مّ ة، القانونيّ وغ ة القانونيّ م أعمال بمراقبة املطالب اص و الغ تصّرفات

عن ساؤل امللّ ل مة امل ذه ف لذلك سابات، ا مراقب عاتق ع تقع ال القانونية امات ل

صلية مة امل ال ا و كما عناية ببذل س ول يجة نصر،( بن وBack) (م1996بن

Morghand،1984( .  

أو صلية انت سواء سابات ا ملراقب لة املو ام امل من مالحظتھ يمكن ما اإنّ أ التبعية

ا بأكمل الشركة ووثائق أعمال ملراقبة الواسع املجال لھ باإلضافة)Stone ،1995و Lee( تف ،

الشركة وثائق جميع مراقبة لھ سمح واسعة ات بصالحيّ يتمتع و ف دارة، مجلس أعمال ملراقبة

فضالً  ة، البنكيّ داول وا املحاضر الت ّ و املحاسبة ا ندا ومس ا اكدفاتر عقد ال العقود عن

ذه و الشركة، عن ة والسر مة امل املعلومات من الكث جمع لھ يمكن لذلك ، الغ مع الشركة

بثمن تقدر ال بحيث ان بم مية من تبلغ قد القانون. )IFAC،2014( املعلومات عليھ فرض لذلك

ودقة ة نزا ّل ب امھ بم بقيامھ ل تتمثّ صارمة ة نيّ م سرواجبات أي أفشاء وعدم ة، واستقالليّ وحياد

املسؤولية مساءلتھ إ يؤدي قد الذي مر متھ، م دود متجاوزاً عت وإال الشركة، أسرار من

 . القانونية

والتوصيات الصة   : ا

مة،   املسا ات شر سابات ا مراقب يؤديھ الذي الدور مية أ البحث ذا من لنا ات

ال  أمٌر وجوده قبلوأن من عديات أي من الشركة حماية م سا عملية ضرورات تفرضھ منھ بد

سعيا قد السعودي ن القانوني ن املحاسب ونظام السعودي ات الشر نظام أن رأينا وقد دارة، مجلس

بھ يح أمان صمام أنھ اعتبار ع الشركة رقابة لدوره سابات ا مراقب اتقان شديد ال إ

اءالشرك والشر   . ة



  جامعة طيبة/ أحمد عبد الرحمان المجالي .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-23- 

إ ذلك فسيؤدي يجب كما الشركة بمراقبة ن فإذا وحاسمة، ة محور مة م متھ فم

م أمال ضيع و ن م املسا أموال در فسوف فشل وإذا ح، الر م دف وتحقيق ن م املسا حماية

ح   .الر

ي بما نو   : لذلك

ات نظام  املوجودة القواعد عض عديل ضرورة -1 مة واملتعلقة عوديالس الشر  مراقب بم

سابات ن أجل من ا دمة نوعية تحس   .قبلھ من املقدمة ا

ن نظام تفعيل ضرورة -2 ن املحاسب م ع النوعية الرقابة يحقق ح السعودي القانون   .أعمال

سابات ملراق املدنية املسؤولية من شدد أنظمة إصدار ضرورة -3  وزمالئھ العميل تجاه ا

نة   .املدققة املالية البيانات مستخدمي من الثالث فوالطر  وامل

 املراجع

يةا العر   : ملراجع

. م2009، نظریة المحاسبة، الجمعیة السعودیة للمحاسبة، )2009(الحمید، عبدالرحمن إبراھیم،  .1
 . الریاض

أما حان وقت االعتراف، : ، مھمة المحاسبة والمراجعة )2003(الحمید، عبدالرحمن إبراھیم،  .2
 . 2003، 38،  12676العدد الریاض 

 الّدراسات شھادة لنیل مذكرة  التجاریّة، الشركات في الكذب جرائم ،)2002( كوثر، الحمدي، .3
 .بتونس السیاسیّة والعلوم الحقوق كلیّة ،2002-2001 الجنائیّة، العلوم في المعّمقة

 للشركات، الجنائي انونالق:  التجاریّة للمعامالت الجنائي القانون ،)1905( أحمد، حسني الجندي، .4
 .القاھرة العربیة، النھضة دار

 السعودیة الجمعیة المحاسبة، نظریة المالي، التحلیل ،)2007( القباني، سلطان محمد السھلي، .5
  .الریاض للمحاسبة،

، مراقب الحسابات والشركة الخفیة االسم، الھیئة الوطنیة للمحامین، الفرع )2006(المؤدب، فدوى  .6
  .2006-2005ین بسوسة، السنة القضائیة الجھوي للمحام

ّة حول دولي ملتقى المساھمة، شركة على الرقابة ،)2003( أحمد، الورفلي، .7  الشركات مجل
 .تونس والقضائیّة، القانونیّة الّدراسات مركز منشورات ،2001 نیسان التجاریّة،

 اتخاذ مدخل اإلداریة، ةالمحاسب مبادئ ،)ه 1433( محمود، تھاني النشار، محمود، سعید الھلباوي، .8
 .الریاض للمحاسبة، السعودیة الجمعیة القرارات،

 .تونس للنشر، المیزان دار التجاریة، الشركات قانون على تعلیق ،)1996( توفیق، نصر، بن .9

ّة حول الدولي الملتقى التجاریة، الشركات في الحسابات مراقب دور ،)2000( رشید تمر، .10  مجل
 .2000 نیسان تونس التجاریّة، الشركات

 الخارجي، للمراجع كبیر تحد المالیة القوائم مراجعة محددات ،)2005( محمد، یوسف جربوع، .11
 االستثمار األول العلمي المؤتمر إلى مقدم بحث فلسطین، في القانونیین المراجعین آلراء تحلیلیة دراسـة



  ـــــــــــــــــــــــــــــ السعودية لألنظمة وفقاً  لرقابته الخاضعة الشركة في الحسابات مراقب لمهمة القانوني المفهوم

- 24 -  

 في اإلسالمیة الجامعة في التجارة بكلیة عقدالمن المعـاصـرة والتحدیـات التنمیـة آفـاق بین فلسطین في والتمویل
 . م2005 مایو 9 - 8 من الفترة

  .تونس للقضاء، األعلى المعھد منشورات الوكالة، انقضاء ،)2000( ثامر، دّمق، .12

 حول علمي ملتقى التجاریّة، الشركات مسیّري تجاه الغیر دعاوى ،)2001( آزر، العابدین، زین .13
 .2001 - 2 – 27و 26،والتحكیم للمصالحة التونسي المركز ،"جاریةالت الشركات قانون في الجدید"

 للطباعة وائل دار والعملیة، النظریة الناحیة الحسابات، تدقیق علم) 2000( أمین، خالد عبدهللا، .14
 .األردن عمان، والنشر،

 دراسة المساھمة، شركة في الحسابات لمراقب الجنائیة المسؤولیة ،)1992( محمود، كبیشي، .15
 . القاھرة العربیة، النھضة درا والفرنسي، المصري القانونین بین نةمقار

 مؤسسة واألمریكیة، الدولیة المعاییر ظل في التدقیق اساسیات) 1999( دحدوح، حسین قاضي، .16
 .  عمان والتوزیع، للنشر الوراق

 نیةالقانو الناحیتین من والخطأ الغش عن الحسابات مدقق مسؤولیة ،)2000( إبراھیم، شداد، .17
  2000 آذار األردنیین، القانونیین الحسابات مدققي جمعیة المدقق، مجلة والمھنیة،

يةاملراجع   : جن

1. Back, J.G. and Morghand W.H. (1984), A three dimensional look at 
computer fraud, financial executive. October 1984 

2. Béthoux A. (2000), « Audit les grands acteurs », Encyclopédie de 
comptabilité, contrôle de gestion et audit, Economica, pp.49-61 

3. Everaere C. (2000), « La compétence : un compromis multidimensionnel 
fragile », Gestion 2000, n°4, juillet- août, pp. 53-71. 

4. Conseil des Normes d’Audit et de Certification Projet de norme canadienne 
d’audit, (2012), Responsabilités de l’auditeur concernant les informations 
complémentaires présentées dans des documents contenant ou accompagnant des 
états financiers audités et le rapport de l’auditeur sur ces états, 
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/documents-de-
consultation/item71351.pdf 

5. Gavalda, ـJ. (1964), Les secrets des affaires, Mélanges Savatier.  

6. Guyon Y., « Le rôle de la COB dans l’évolution du droit des sociétés 
commerciales », R.T.D Com, 1975, p 450. 

7. IAASB, (2013), The Auditor’s Responsibilities Relating to Other 
Information in Documents Containing or Accompanying Audited Financial 
Statements and the Auditor’s Report Thereon Proposed Consequential and 
Conforming Amendments to Other ISAs, International Standard on Auditing (ISA) 
720” http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ISA-720-The-
Auditor's-Responsibilities-Relating-to-Other-Information-in-Documents.pdf 

http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/documents-de-
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ISA-720-The-


  جامعة طيبة/ أحمد عبد الرحمان المجالي .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-25- 

8. IFAC, (2014), Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of 
Financial Statements, http://www.ifac.org/auditing-assurance/projects/auditors-
responsibility-consider-fraud-audit-financial-statements-comple  

9. Khouildi, A. (1989), Chronique Jurisprudentielle de droit bancaire et 
boursier, RJL, Juin 1989.  

10. Lee T. et  Stone M., (1995), « Competence and independence : the 
congenial twins of auditing ? », Journal of business finance and accounting, 22 (8), 
décembre, pp. 1169-1177. 

11. Lefebvre-Teillard A. (1985), La SA au XIXème siècle, PUF, Paris 

12. Meddeb, F. (2000),  L’orientation de l’épargne et le droit des sociétés 
commerciales,  Mémoire DEA, 2000, Faculté de droit et des sciences politiques de 
Tunis, p.82 et suivant 

13. Lindsay D. (1990), « An investigation of the impact of contextual factors 
on Canadian bankers: perceptions of auditors' ability to resist management 
pressure", Advances in International Accounting, Vol. 3, pp. 71-85. 

14. Monserie H., « Présentation des projets de réforme », Colloque 
international sur « Le code des sociétés commerciales », avril 2001. 

15. PCAOB, Responsibilities and Functions of the Independent Auditor, AU 
Section 110, http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AU110.aspx#ps-
pcaob_de21c748-002e-4fac-9e10-03f5f675f6bc 

16. Robert, J., (1986), Les délits en matière des sociétés : droit pénal des 
sociétés commerciales, Dalloz, 2ème édition, 1986. 

17. Rivière, H., (1867), Commentaire de la loi du 24 juillet  sur les sociétés.   

18. Viandier A., (1984), Droit comptable , précis Dalloz, 

19. Vidal, D., (1985), Le commissaire aux comptes dans la société anonyme, 
LGDJ.   

 

 

 

  

  

http://www.ifac.org/auditing-assurance/projects/auditors-
http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AU110.aspx#ps-

