
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

جاء هذا البحث إللقاء الضوء عىل التنظيم القانوين لعمل مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة، وذلك من خالل 

دراسة العديد من النصوص القانونية يف قانون الرشكات والقانون املنظم ملهنة مدقق احلسابات يف الترشيع األردين 

والترشيع الفرنيس، كام تناول هذا البحث طرق تعيني مدقق احلسابات سواء كان ذلك عن طريق اهليئة التأسيسية أو القضاء 

كاستثناء من األصل العام، ثم تناولنا طرق إهناء عقده باالستقالة أو العزل، كام تطرقنا إىل إلقاء الضوء عىل احلقوق 

تي تقع عىل عائق مدقق احلسابات موضحني النصوص القانونية التي وردت يف وااللتزامات التي ترتتب عىل العقد وال

 قانون الرشكات وقانون تنظيم مهنة التدقيق يف الترشيع األردين.

 الرشكة املسامهة العامة، حقوق، التزامات(. -الكلامت املفتاحية: )مدقق، حسابات

Abstract 

This research is aimed at shedding light on the legal organization of the work of the 

auditor in the public shareholding company by studying several legal texts in the 

Companies Law and the law regulating the profession of the auditor in the Jordanian 

legislation and the French legislation. This paper also dealt with the methods of 

appointing the auditor، The way of the constituent body or the judiciary as an 

exception of the general origin، and then we discussed the ways to terminate his 

contract by resignation or isolation. We also touched on shedding light on the rights 

and obligations that arise from the contract، which are the obstacle of the auditor، 

explaining the legal texts contained in the law of evil And the Law on the Regulation 

of the Auditing Profession in Jordanian Legislation. 



  

تعترب اهليئة العامة ألي رشكة هي املسؤولة عن مراقبة إدارة الرشكة وسالمة تنظيم حساباهتا، ومن املتعارف عليه أهنا 

يف العادة ال جتتمع إال مرة واحدة يف السنة، وقد ال حيرض هذا االجتامع عدد كبري من املسامهني، ذلك ألن أغلب املسامهني ال 

ال بام يصيبهم من نصيب يف الربح، كام إن أكثرهم تنقصهم اخلربة يف كيفية مراقبة أعامل جملس اإلدارة، هيتمون بشؤون الرشكة إ

أو تدقيق احلسابات التي يعدها املجلس ويعرضها عىل اهليئة العامة للمصادقة عليها واختاذ القرارات املقرتحة من املجلس 

امة للرشكة اختيار مدقق حسابات ويكون من األشخاص املؤهلني هلذه املذكور، وهلذا السبب أوجب القانون عىل اهليئة الع

املهنة، كي يتولوا مراقبة اإلدارة الاملية للرشكة، ومدى انسجامها مع النصوص القانونية واألنظمة، وكذلك مدى انسجامها مع 

 غايات الرشكة ونظامها األسايس.

خاصة يف الرشكة املسامهة العامة، ويرجع سبب اهتامم  املرشع  وقد أوىل املرشع األردين مهنة تدقيق احلسابات أمهية 

األردين يف ذلك إىل أن عدم اختيار مدقق حسابات ملثل تلك الرشكات يشكل قلقا كبريًا عىل التنظيم االقتصادي الوطني، 

جب توافره يف عدد املدققني، ويظهر ذلك من خالل تزايد القضايا املنظورة أمام املحاكم بشأن ذلك، كام بينت احلد األدنى الوا

وحددت مدة معينه يؤدي خالهلا مدقق احلسابات املعني املهام التي كلفه هبا القانون، كل ذلك من أجل  اية هذا املدقق من 

 خماطر اخلضوع لتأثري جملس إدارة الرشكة، وذلك ما له من تأثري عىل حياده واستقالله.

 مشكلة البحث:

تربز مشكلة هذا البحث يف عدم وجود أحكام خاصة متعلقة بتنظيم بمهمة مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة، 

وقانون تنظيم مهنة املحاسبة  1997لسنة  22وبمسؤولية مدقق احلسابات عن أخطائه املهنية يف قانون الرشكات األردين رقم 

  مة ملهنة مدقق احلسابات.  وغريها من القوانني النا 2003لسنة  73رقم 

 أمهية البحث:

 تظهر مشكلة هذا البحث يف اآليت:

 الوقوف عىل التنظيم القانوين لعمل مدقق احلسابات، وذلك من خالل بيان تعيينه وإهناء عقده.  -1

 التعرف عىل أمهية تقرير مراقب احلسابات سواء أكانت النتيجة اجيابية أو سلبية. -2

 ق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة.بيان التزامات وحقوق مدق -3

 منهج البحث:

 اتبعت يف هذا البحث املناهج اآلتية:

 وذلك من خالل استقراء نصوص قانون الرشكات األردين والقانون الفرنيس املتعلقة بموضوع بحثي. املنهج االستقرائي: -1

 وذلك بتحليل نصوص القانون املتعلقة بموضوع بحثي. املنهج التحلييل: -2

 وذلك من خالل املقارنة بني القانون األردين والفرنيس. ملنهج املقارن:ا -3



 
 

    

ميزانية الرشكة والذي يتضمن تدقيق ، نظرًا ألمهية العمل الذي يقوم به مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة 

وحساباهتا، وكذلك الرقابة عىل أعامهلا من حيث مدى مطابقتها للقانون ونظام الرشكة منح املرشع اهليئة العامة كمبدأ عام 

سلطة اختيار مدقق احلسابات، كام أورد بعض االستثناءات عىل األصل العام يف اختيار مدقق احلسابات من قبل جهات 

 .(1)لعادية للرشكةأخرى غري اهليئة العامة ا

عىل أن تتوىل اهليئة العامة  1997( لسنة 22( الفقرة )أ( من قانون الرشكات األردين رقم )192حيث نصت الامدة )      

للمسامهني انتخاب مدقق حسابات، أو أكثر للرشكة من بني مدققي احلسابات املرخص هلم بمزاولة املهنة لسنة مالية 

ر بدل أتعاهبم أو تفوض جملس اإلدارة بتحديد األتعاب، ويف الفقرة )ب( من الامدة ذاهتا نصت واحدة، قابلة للتجديد وتقر

عىل أنه يف حالة ختلف اهليئة العامة عن انتخاب مدقق احلسابات، أو أعتذر املدقق الذي تنتخبه اهليئة العامة، أو امتناعه عن 

سب إىل مراقب الرشكات ثالثة من مدققي احلسابات عىل العمل، ألي سبب من األسباب تعني عىل جملس اإلدارة أن ين

 يومًا من تاريخ  نرشه يف اجلريدة الرسمية، لتختار أحدهم عىل أن تتوافر فيه الرشوط الالزمة لذلك. 14األقل خالل 

راقب ونرى بأن هذا احلل الذي ورد يف الترشيع األردين بشأن ترشيح جملس اإلدارة ثالثة من مدققي احلسابات إىل م 

 الرشكات توجه منتقد، ألنه يؤدي يف هناية املطاف إىل وقوع املدقق حتت تأثري جملس إدارة للرشكة.

و الباحث يميل إىل أن يأخذ املرشع األردين باحلكم الذي أتبعه املرشع الفرنيس يف هذه احلالة والتي مفادها أنه جيوز لكل  

من رئيس املحكمة التجارية عىل وجه االستعجال اختاذ إجراءات مساهم يف حالة عدم وجود مدقق احلسابات أن يطلب 

 .(2)تعيني مدقق احلسابات

عىل املهام التي تتوالها اهليئة العامة التأسيسية  1997( لسنة 22( من القانون األردين رقم )106كام نصت الامدة ) 

( والتي نصت عىل "انتخاب 4م ما جاء يف الفقرة )أ/للرشكة يف أول اجتامع تعقده اهليئة العامة للرشكاء، ومن بني تلك املها

                                                           
 ،2107 األردن، اخلليج، دار ،-مقارنة دراسة –تركي مصلح  دان، الوسيط يف النظام القانوين ملجلس إدارة الرشكات املسامهة العامة  (1)
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(2)  rales d-Guyon. Commissaires oux compets. Statut et conditiongene،exerc.c du contrrole.j. 

class.soc. fas. 134-a.. 



  

مدقق أو مدققي حسابات الرشكة وحتديد أتعاهبم أو تفويض جملس اإلدارة بتحديد األتعاب"، ويالحظ أن نص كل من 

ر ( يشري إىل انتخاب اهليئة العامة ملدقق احلسابات والواقع إن اهليئة العامة ال تنتخب، وإنام تقر106و192الامدتني )

التعيني، ألن االنتخاب جيري عندما يكون هناك ترشيح وتصويت، أما ما جيري بالنسبة ملدقق احلسابات هو اختيارهم من 

اهليئة العامة، وهذا االختيار البد أن يقع عىل شخص أو أكثر جيوز هلم ممارسة مهنة التدقيق، أي أن يكون مرخصًا له مزاولة 

ارتأينا ان نبحثه يف مطلبني نتناول يف املطلب االول كيفية اختيار مدقق احلسابات يف . وألمهية املوضوع (1)تلك املهنة 

 الرشكة املسامهة العامة عىل ان نخصص املطلب الثاين الهناء تعيني مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة.

من املتعارف عليه أن مجيع رشكات املسامهة العامة ملتزمة بأن يكون لدهيا مدقق حسابات عىل األقل، وتعترب اهليئة  

العامة للرشكة املسامهة العامة صاحبة السيادة العليا وصاحبة االختصاص األول يف تعيني مدقق احلسابات أثناء وجود 

 .(2)ستفيدة من القوائم الاملية التي يقوم مدقق احلسابات بتدقيقها وهذا كمبدأ عامالرشكة وذلك حلامية مجيع األطراف امل

عىل أن "تشمل صالحية اهليئة العامة  1997( لسنة 22( من قانون الرشكات  األردين رقم )171نصت الامدة ) 

تخاب مدققي حسابات الرشكة عن ان -6.....وبخاصة ما ييل..... .للرشكة املسامهة العامة يف اجتامعها العادي النظر يف

 ميزانيتها وحساباهتا اخلتامية األخرى وأوضاعها الاملية".

( من قانون الرشكات األردين عىل إنه تنتخب اهليئة العامة "مدققا أو أكثر من بني مدققي 192كام نصت الامدة ) 

لف اهليئة العامة عن انتخاب مدقق احلسابات احلسابات املرخص هلم بمزاولة املهنة ملدة سنة قابلة للتجديد"، ويف حالة خت

أو أعتذر املدقق الذي انتخبته اهليئة العامة أو امتناعه عن العمل ألي سبب من األسباب أو تويف، تعني عىل جملس اإلدارة 

كز أن ينسب إىل مراقب الرشكات ثالثة من مدققي احلسابات عىل األقل خالل أربعة عرش يوما من تاريخ شغر هذا املر

 .(3)ليختار أحدهم وهذا ما نصت عليها الامدة ذاهتا يف فقرهتا الثانية

ومن خالل ما تطرقنا إليه بشأن تعيني مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة عن طريق اهليئة العامة العادية  

كوهنا صاحبة احلق األصيل يف ذلك دون تفويض أية جهة أخرى بمنحها ذلك احلق، إال إنه توجد هناك استثناءات هلذا 

                                                           
 .1997( لسنة 22( من قانون الرشكات األردين رقم )106، 192الامدة ) (1)
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من قبل اجلمعية التأسيسية هلا، أو عن طريق تعيينه بحكم القضاء  املبدأ من خالل تعيني مدقق حسابات يف تلك الرشكات

 وهذا ما مل يتم إيضاحه يف الترشيع األردين، ونتأول ذلك كام يأيت: 

 أوالً: اختيار مدقق احلسابات عن طريق اجلمعية التأسيسية:

ول للحسابات )املراقب األول(، إذ أجاز املرشع استثناءًا عىل املبدأ العام أن يتم تعيني مؤسسو الرشكة املدقق األ 

يدخل يف اختصاص اهليئة التأسيسية تعيني اهليئات اإلدارية األوىل أي جملس اإلدارة األول ومدقق احلسابات األول وحتديد 

 .(1)أتعابه عن السنة الاملية األوىل للرشكة

ملسامهة العامة، وأشرتط عىل ( حينام تعرض إىل تأسيس الرشكة ا92أن املرشع األردين نص يف الامدة رقم ) 

مؤسسني الرشكة عندما يقدموا نموذج طلب التأسيس أن يشتمل ذلك الطلب اسم مدقق احلسابات الذي أختاره 

املؤسسون ملرحلة التأسيس "يقدم طلب تأسيس الرشكة من قبل مؤسيس الرشكة إىل املراقب عىل النموذج املقرر هلذا 

ق احلسابات الذي خيتاره املؤسسني ملرحلة التأسيس..." واملؤسسني هم األشخاص .... اسم مدق.الغرض مرققا بام ييل

الذين يتفقون فيام بينهم عىل تأسيس الرشكة لذا يعد مؤسس كل من يوقع عىل عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس هلذا 

نة اختيار مدقق حسابات للرشكة يقومون بانتخاب جلنة تسمى جلنة املؤسسني بام ال يتجاوز مخسة منهم ومتلك هذه اللج

املسامهة العامة أثناء فرتة التأسيس وذلك حلني انعقاد أول مجعية عامة للرشكة والتي يصبح لزاما آنذاك عليها اختيار املدقق 

 .(2)لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد

 ثانيًا: اختيار مدقق احلسابات عن طريق القضاء:

كة املسامهة العامة عن طريق القضاء يف حالة عدم تعيينه من قبل اهليئة العامة أو إن تعيني مدقق احلسابات يف الرش 

أي جهة أخرى يوكل إليها ذلك أو يف حالة تعذر مدقق احلسابات عن القيام باملهام امللقاة عىل عاتقه، أو يف حالة انقضاء 

م اإلشارة إليه من قبل املرشع األردين، بينام نرى الرشكة وترك مكانه شاغرا يف  ل وجود الرشكة التي يدقق حساباهتا مل يت

قد أجته إىل تعيني مدقق احلسابات من قبل جهة قضائية حيث جييز ألي مساهم يف الرشكة أن يطلب  (3)أن املرشع الفرنيس

ة التقدم من رئيس املحكمة التجارية التي يقع يف دائرهتا مركز الرشكة تعيني مدقق احلسابات وجيوز لرئيس جملس اإلدار

                                                           
األصول العلمية والعملية لتدقيق احلسابات، دون نارش،  الرحمي، . عبدالكريم حممد296 د اه حممد  د اه، مراقب احلسابات، ص (1)

 .100، ص 1983عامن، 

  ( من قانون الرشكات األردين.92الامدة ) (2)

 .1966لسنة  537قانون الرشكات الفرنيس رقم  (3)



  

بمثل هذا الطلب ويكون تعيني مدقق احلسابات يف هذه احلالة مؤقتا وذلك حلني انعقاد اجلمعية العامة وتقوم بنفسها بتعيني 

( من القانون الفرنيس إال 224/3مدقق حسابات أو أكثر للرشكة نفسها، وال يتقرر هذا احلق وفقا لنص الامدة رقم )

ألشخاص الذين قد تكون هلم مصلحة مبارشة يف تعيني مدقق احلسابات، وال عربة يف للمسامهني وحدهم دون غريهم من ا

ذلك عدد األسهم التي يمتلكها املساهم الذي يتقدم بالطلب وكذلك ال يلزم أن تتوافر رشوط حالة االستعجال، وتطبيقا 

 تكن اهليئة العامة للمسامهني قد لذلك إذا أوقف مدقق احلسابات عن ممارسة مهنته كجزاء تأديبي ملخالفة أرتكبها ومل

اختارت مدقق حسابات احتياطي، فانه جيوز لكل مساهم إذا مل تبادر اهليئة العامة إىل تعيني مدقق حسابات أن يطلب باسم 

الرشكة من رئيس املحكمة التجارية التي يقع يف دائرة اختصاصها مركز الرشكة الرئييس تعيني مدقق حسابات للرشكة، 

ثار التساؤل يف فرنسا حول تعيني مدقق احلسابات عن طريق القضاء يف احلاالت األخرى التي ال يمكن القول ولكن قد 

فيها بأن اهليئة العامة قد أغفلت هذا التعيني كأن يصبح مدقق احلسابات املعني عاجزا عن القيام بمهام عمله ألي سبب من 

رشع الفرنيس يف حالة إغفال اهليئة العامة ملدقق احلسابات ألي سبب من األسباب، وأنا أميل إىل االجتاه الذي نص عليه امل

 .(1)األسباب

يبارش مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة مهمته للسنة الاملية التي عني هلا، ويرتك إىل اهليئة العامة  

للمسامهني أمر جتديد تعيينه للسنة الاملية التي تليها، أو تعيني غريه بدال عنه، وتنتهي مهمة املدقق املتمثلة يف مراجعة 

حسابات الرشكة وتدقيق ميزانيتها بانتهاء املدة املحددة هلا من قبل القانون، كام تنتهي أيضا إذا حتقق مانع قانوين أو مادي 

يام بعمله، كام تقدم اهليئة العامة عىل عزل مدقق احلسابات قبل انتهاء مدة عمله أو قد يبادر بنفسه حيول بني املدقق وبني الق

 .(2)إىل تقديم استقالته

( عىل "تنتخب اهليئة العامة لكل من الرشكة املسامهة العامة ورشكة 192ففي قانون األردين نصت الامدة )أ/ 

ني مدققي احلسابات املرخص هلم بمزاولة املهنة ملدة سنة واحدة قابلة ......مدققا أو أكثر من ب.التوصية باألسهم

للتجديد"، ونستنتج من هذا النص أنه حيرص مهمة مدقق احلسابات املعني بواسطة اهليئة العامة بسنة مالية واحدة قابلة 

 .(3)للتجديد

                                                           
 .299 د اه حممد  د اه، مراقب احلسابات، ص (1)

، 1991احلسابات دراسة مقارنة لدور مراقب احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة، دار الفكر العريب، القاهرة، عيل سيد قاسم، مراقب  (2)

 .87ص

 .1997( لسنة 22( من قانون الرشكات األردين رقم )192الامدة ) (3)



 
 

    

ال تتيح للمدقق الوقوف عىل كل ما  ويالحظ أن املدة القانونية املنصوص عليها يف الترشيع األردين قصرية بحيث 

يلزمه من أجل إبداء رأيه الفني عن القوائم الاملية للرشكة إلعداد تقرير وايف ليتمكن من عرضه عىل املسامهني، إضافة إىل 

 أن املدقق سيعمل عىل إرضاء جملس اإلدارة حتى يزكيه لدى اهليئة العامة للعمل لفرتة أخرى أو أكثر للرشكة.

( بتعيني مدقق احلسابات ملدة ست سنوات 224، فقد أوجب يف الفقرة األوىل من الامدة )(1)ع الفرنيساما املرش 

متصلة وأي اتفاق بني الرشكة واملدقق عىل خالف ذلك ال يعتد به لذا تنتهي مهمة مدقق احلسابات وفقا ألحكام تلك الامدة 

العمومية العادية التي اعتمدت حسابات السنة الاملية السادسة، ولعل  يف الرشكة بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انعقاد اهليئة

الباعث الذي دفع باملرشع الفرنيس إىل ذلك هو حرصه عىل توفري االستقرار ملدققي احلسابات يف مواجهة مديري الرشكة 

ميزانية الرشكة وصدق  ألن االستقرار يسمح للمدقق من مقارنة نتائج السنوات الاملية املختلفة كي يتأكد من سالمة

 تعبريها عن مركزها الاميل وتوفر له االستقالل الالزم ليكون رأيه بموضوعية وحيادية تامة.

 وعليه نتأول األسباب املختلفة النتهاء مهمة مدقق احلسابات وذلك كام ييل:

 أوالً: استقالة مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة:

الرشكة املسامهة العامة أن يستقيل من و يفته لدى الرشكة فيضع بذلك هناية خلدماته جيوز ملدقق احلسابات يف  

لدهيا، وقد تكون االستقالة لسبب طارئ لشطبه من اجلدول املهني ملدقق احلسابات أو ألسباب شخصية كمرض يقعده 

ىل نحو من شانه أن يعجزه عن أداء عن العمل أو عدم كفاية ما حيصل عليه من أتعاب أو لتدهور عالقاته بمديري الرشكة ع

واجباته املهنية عىل الوجه األكمل، لذلك فإن احلق املقرر ملدقق احلسابات يف االستقالة جيب أن يأخذ يف عني االعتبار عند 

يد استقالته مصلحة الرشكة اخلاضعة لرقابته، واحلقيقة إن استقالة املدقق ليست مظهرًا للضعف وإنام قد تكون السبيل الوح

 .(2)الذي يستطيع سلكه ليحفز املسامهني وليلفت انتباههم إىل بعض املسائل اخلطرية التي متس مستقبل الرشكة

ومع ذلك ال جيوز له أن يترصف بسوء نية او يستعمل هذا احلق بشكل يلحق الرضر بالرشكة، وأن خيتار الوقت  

املناسب الستقالته، ال أن يستقيل فجأة ويف وقت غري مالئم للرشكة، أو أن يكون سبب استقالته هو هترب املدقق من 

ر الذي حلق هبا، وال تصبح االستقالة هنائية إال بعد موافقة التزاماته القانونية وإال وجب عليه تعويض الرشكة عن الرض

اهليئة العامة العادية، وللمدقق أن يعدل عن استقالته قبل صدور ذلك القرار باملوافقة عليه، أما إذا انتهت مدة عمل املدقق 

                                                           
 .1966( لسنة 24( من القانون الفرنيس رقم )224الامدة )أ/ (1)

 .89بات دراسة مقارنة لدور مراقب احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة، صعيل سيد قاسم، مراقب احلسا (2)



  

يف هذه احلالة أن تستجيب هلذا  وتقدم للهيئة العامة بطلب يلتمس فيه عدم جتديد عقده مع الرشكة، فإنه عىل اهليئة العامة

 .(1)الطلب دون التزام املدقق بدفع أية تعويضات وكان سبب االستقالة بسيطا

( الفقرة )ب( والتي تنص عىل "تنتخب اهليئة العامة لكل من الرشكة 192أشار قانون الرشكات األردين يف مادته )          

قي احلسابات املرخص هلم بمزاولة املهنة ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد ... مدققا أو أكثر من بني مدق.املسامهة العامة

إذا ختلفت اهليئة العامة للرشكة عن انتخاب مدقق احلسابات أو اعتذر املدقق الذي انتخبته عن  -.. ب.وتقرر بدل أتعاهبم

سب للمراقب ثالثة من بني مدققي العمل أو امتنع عن القيام به ألي سبب من األسباب أو تويف فعىل جملس اإلدارة أن ين

احلسابات عىل األقل خالل أربعة عرش يوما من تاريخ شغور هذا املركز ليختار أحدهم" ويتبني لنا من النص السابق إنه 

جيوز ملدقق احلسابات أن يستقيل من عمله بعد إخطار الرشكة بذلك يف وقت مناسب إال انه ال جيوز له أن يتعسف يف 

ق لذا عليه أن يستمر يف عمله مدة معقولة حتى يتم تعيني مدقق جديد للرشكة بحيث ال يمكن إلزام مدقق استعامل هذا احل

احلسابات بتنفيذ مهمته متى كان ال يرغب هبذا العمل لذلك يكون من حقه يف هذه احلالة االستقالة، ولكن كام أسلفنا البد 

تعيني الرشكة من يقوم بتنفيذ مهامه، كام جيب عليه أن خيتار  له أن خيطر الرشكة بوقت كاف وأال يتوقف عن عمله حتى

 .(2)الوقت املناسب الستقالته وذلك كي يدفع عن نفسه شبهة تعمد اإلرضار بالرشكة

 ثانيًا: عزل مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة:

يف الرشكة املسامهة العامة، واستنادًا إىل إن اهليئة العامة العادية هي صاحبة احلق األصيل يف تعيني مدقق احلسابات  

ذلك فإن من يملك حق التعيني يملك حق العزل، عليه فإنه جيوز للهيئة العامة يف أي وقت أن تعزل مدقق احلسابات، كام 

ني احلد جيوز للهيئة العامة أن تعزل مدققها حتى لو كانت مدة وكالته حمدودة بمدة معينه، ألن حتديد املدة املقصودة به تعي

األقىص للفرتة التي يمكن أن يعمل املدقق من خالهلا وليس حدًا إجباريًا ال يمكن عزل املدقق خالهلا ولكن بالرغم من 

ذلك، فأنه هناك رأي آخر قد حظر عزل املدقق إال يف حالة توافر أسباب مقبولة كاإلمهال أو التواطؤ مع جملس إدارة 

التي يشرتط اختاذها قبل عزل مدقق احلسابات إىل توفري قدر ممكن من الضامن  الرشكة، وهيدف اختاذ بعض اإلجراءات

واالستقالل للمدقق بحيث يمكنه ذلك من أداء واجباته عىل أكمل وجه، ومن هذه اإلجراءات تقديم إخطار للمدقق قبل 

ك األسباب مع اهليئة العامة وقت كاف موضح فيها األسباب املستند إليها قرار العزل إتاحة الفرصة للمدقق ملناقشة تل

 .(3)للرشكة

                                                           
 .302 د اه حممد  د اه، مراقب احلسابات، ص (1)
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عامة، رسالة ماجستري منشورة، جامعة القد ، هشام درويش التكروري، اجلوانب القانونية لدور مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة ال (3)

 .50، ص2003فلسطني، 



 
 

    

ففي قانون الرشكات األردين فقد حرص املرشع إمكانية عزل املدقق بحالتني فقط وذلك عندما نص عليهام يف  

( فقد أوجب املرشع عزل مدقق احلسابات 202(، ففي احلالة األوىل واستنادا ألحكام الامدة )203و 202الامدتني )

ذا أذاع للمسامهني يف مقر اجتامع اهليئة العامة للرشكة املسامهة العامة أو غريه من األمكنة واألوقات ومطالبته بالتعويض إ

أو إىل غري املسامهني ما وقف عليه من أرسار الرشكة بسبب قيامه بعمله لدهيا، أما يف احلالة الثانية ما نصت عليه الامدة 

ه املضاربة بأسهم الرشكة التي يدقق حساباهتا سواء جرى هذا ( والتي حتظر عىل مدقق احلسابات وعىل مو في203)

غري مبارشة، فإذا خالف ذلك وجب عزله ومطالبته بالتعويض عن الرضر الذي حلق  (1)التعامل باألسهم بصورة مبارشة أو

وقت تشاء، إال إنه  بالرشكة، وبالرغم من كل ما ذكرناه سابقًا بشأن جواز عزل مدقق احلسابات من قبل اهليئة العامة يف أي

يوجد هناك رأي قانوين آخر خيالف ذلك وهو حيظر عىل الرشكة عزل مدقق احلسابات إال يف حالة توافر أسباب مقبولة 

كاإلمهال والتواطؤ، مع جملس اإلدارة وذلك هبدف توفري قدر ممكن من الضامن واالستقالل للمدقق يف أثناء تأدية 

 .(2)واجباته

( عىل 227القانون الفرنيس أكثر تشددا يف عزل مدقق احلسابات من املرشع األردين حيث نص يف مادته )وقد جاء  

إن العزل ال جيب أن يكون بإرادة منفردة أي بإرادة اهليئة العامة وحدها، وإنه ال يمكن إعفائه من مهامه إال ألسباب 

يامه بالعمل، لذلك أوجب عىل الرشكة أن ال تعزله إال معقولة، وهي إذا أرتكب املدقق خطأ أو وجد مانع حيول دون ق

( املعدلة بالقانون 227بواسطة القضاء وليس بواسطة اجلهة التي عينته، إال أن املرشع الفرنيس عاد وقرر يف الامدة )

من  م بعدم جواز عزل املدقق قبل انتهاء مدته إال بقرار قضائي يصدر من املحكمة وذلك بناء عىل طلب1984الصادر

 من رأ  الامل عىل األقل وذلك متى ما أرتكب خطأ يف القيام بمهامه. %10الرشكة أو عدد من املسامهني يمثلون 

كام إن االجتاه احلديث يف بعض الدول كالواليات املتحدة األمريكية وخاصة يف الرشكات الكبرية العاملة فيها  

استبعاد احتامل جماملة مدقق احلسابات للقائمني عىل إدارة الرشكة تقوم بتغيري مدقق احلسابات كل عدة سنوات هبدف 

بسبب العالقات الشخصية التي تكونت معهم خالل مدة عملهم يف الرشكة كام هيدف هذا اإلجراء إىل االستفادة من 

 .(3)اقرتاحات وآراء املدقق اجلديد يف معاجلة نواحي الضعف التي تتعلق بنظم وإجراءات الرقابة الداخلية

 

                                                           
 ( من قانون الرشكات األردين.203،202املواد ) (1)

 .305 د اه حممد  د اه، مراقب احلسابات، ص (2)
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عندما يتم االتفاق بني جملس إدارة الرشكة و مدقق احلسابات الذي تم اختياره وفق القانون تنشأ التزامات متبادلة بحق        

ويف املقابل يلتزم املدقق بإنجاز املهمة التي حددها له طريف العقد منها التزام الرشكة بدفع األتعاب املتفق عليها للمدقق 

القانون واملتمثلة يف التحقق من سالمة حسابات الرشكة املسامهة العامة وانتظامها ومراقبة صحة املعلومات والبيانات التي 

ت طائلة نصوص التجريم تقدمها إدارة الرشكة اخلاضعة لرقابته وذلك حلامية املصالح املختلفة املرابطة بالرشكة، ويقع حت

كل من أمتنع عمدا عن متكني املدقق من أداء مهمته ويتعرض املدقق متى تقاعس عن تنفيذ مهامه للمسائلة القانونية مدنيا 

 .(1)وجنائيا

وعند النظر إىل الدور الذي يقوم به مدقق احلسابات باعتباره الرقيب عىل حقوق املسامهني وغريهم من متتبعي  

الوحدة املحاسبية، فإن الدول املختلفة مل ترتك أمر حقوق وواجبات مدققي احلسابات ليقررها ضمريه اقتصاديات 

املسلكي، أو نظرة املجتمع أو املهنة، بل تدخلت لتقرها بترشيعات قانونية، ومن أجل القيام هبذه املهمة نجده يتمتع ببعض 

ات معينه جيب عليه القيام وااللتزام هبا، وال بد من اإلشارة إىل احلقوق التي متكنه من ذلك ومقابل هذه احلقوق هناك واجب

أن حقوق وواجبات مدقق احلسابات يف املرشوعات الفردية ورشكات األشخاص تعتمد عىل طبيعة املهمة املحددة يف عقد 

ارتأينا تقسيمه اىل  . والمهية املوضوع(2)االتفاق بينه وبني أصحاب الشأن يف هذه املشاريع عىل عكس الرشكات املسامهة

مطلبني نتناول يف املطلب االول التزامات مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة اما املطلب الثاين فنخصصه حلقوق 

 مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة 

سابات صالحيات يتمتع هبا أثناء تأدية مهام عمله، ورتب مقابل ذلك عدة التزامات جيب منح القانون ملدقق احل 

 .(3)عليه أن يلتزم هبا عند أداء اخلدمات املهنية بصفته وكيال عن مدقق احلسابات

 البيانات وهذه االلتزامات التي يقوم هبا مدقق احلسابات ذات أمهية كبرية، ألن العديد من األشخاص يعتمد عىل         

الاملية التي يقوم بمراجعتها ويبدي رأيه فيها، لذا فمن واجباته األساسية التأكد من أن مجيع األعامل التي قام هبا جملس 
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اإلدارة تدخل ضمن نطاق اختصاصه، وأهنا تتفق مع أغراض الرشكة املحددة يف عقد التأسيس، وال تقترص و يفته عىل 

ية، وإنام يتعني عليه التأكد من أن امليزانية متثل املركز الاميل احلقيقي للرشكة، وإن حساب التأكد من صحة العمليات الامل

األربا  واخلسائر يمثل الربح أو اخلسارة احلقيقية للرشكة، كذلك من واجبه رضورة االلتزام بمعايري املراجعة املتعارف 

 .(1)تقتضيه قواعد سلوك املهنة وآداهبا عليها وااللتزام باملحافظة عىل أرسار املهنة وذلك وفقًا لام

ومل تعد مهام مدقق احلسابات قارصة عىل اختصاصاته التقليدية، أي القيام بمهمته العامة، واملتمثلة يف مراجعة أو  

فحص احلسابات، ومراقبة الوضع املحاسبي والاميل للرشكة، بل أصبح بوصفه خبريًا فنًيا مكلفًا بعدة التزامات، إىل جانب 

أنه يقوم أيضًا بالتزامات ذات طابع قانوين، ويدل قيام مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة بتلك املهام عىل مدى اتساع 

، وعليه سنقترص يف هذا املطلب عىل االلتزامات التي (2)مهمة التدقيق الذي جيب أن يراقب جمموع حياة أو نشاط الرشكة

املهنة يف الترشيع األردين والتي تقع عىل عاتق مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة  أشار إليها قانون الرشكات وقانون تنظيم

 العامة، كام يأيت: 

 أوالً: االلتزام باإلجراءات التي تقتضيها األصول املهنية:

يقع عىل عاتق مدقق احلسابات التأكد من صحة البيانات املحاسبية املسجلة بالدفاتر والسجالت واحلصول عىل  

ومن أجل ذلك له أن يطلع يف أي وقت عىل  ،رأي فني حمايد عن مدى داللة القوائم الاملية للرشكة، وبيان املركز الاميل هلا

مجيع دفاتر الرشكة وسجالهتا ومستنداهتا وأن يطلب كافة البيانات واإليضاحات التي يرى أهنا رضورية ألداء مهمته، ومن 

عاة اإلجراءات القانونية والفنية التي تقتضيها أصول املهنة، وهذا االلتزام الذي يقع أجل ذلك فهو ملتزم ببذل عناية ومرا

عىل عاتق املدقق ليس التزام بتحقيق نتيجة فال تنعقد مسؤوليته بمجرد حتقق الرضر، وإنام هو التزام ببذل عناية مما 

بات. فعىل مدقق احلسابات أن يبذل القدر من يستوجب إقامة الدليل عىل تقصريه يف أداء واجبه فهو خطأ مهني واجب اإلث

العناية املنتظرة من الشخص املعتاد يف املهنة، فإذا مل يبذل هذا القدر من العناية كان خمال بواجباته القانونية، وهذا القدر من 

األسايس وكذلك  العناية املطلوبة حتتم عىل املدقق احرتام القواعد واإلجراءات التي نص عليها القانون ونظام الرشكة

 .(3)مراعاة األصول املهنية املتعارف عليها يف عملية التدقيق

                                                           
 .331عزيز العكييل، الرشكات التجارية، ص (1)
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ويفرض هذا االلتزام عىل املدقق أن يقدم أفضل اخلدمات للرشكة وأن يبذل العناية املهنية الكافية واجلهد الفائق  

كتفي بإجراء عدة اختبارات والتي يقدر يف عملية التدقيق، إال إن ذلك ال يعني مراجعة كافة املستندات املحاسبية، وإنام ي

رضورهتا إلعداد القوائم الاملية، ولكي يتحقق من إن حسابات الرشكة قد أعدت وفقًا للقواعد املتعارف عليها، وإهنا تعرب 

 .(1)بأكرب قدر ممكن عن حقيقة مركز الرشكة الاميل

صحاب العمل فقط بل هتم املجتمع بكل أطرافه كام إن مهمة التدقيق ال تقترص عىل تقديم اخلدمات املهنية إىل أ 

والذي حيتاج إىل أن تكون املعلومات والبيانات التي يقدمها املدقق معتمد عليها وموثوقة، وأن يكون األشخاص الذين 

ر يعملون يف املهنة مهنيني يف جمال املحاسبة وأن تكون اخلدمة التي يقدمها املدقق ذات مستوى عال من الدقة وأن يتواف

عنرص الثقة يف املدقق نفسه، وهذا يتطلب عىل املدقق االلتزام بالنزاهة واملوضوعية والترصف بشكل يتناسب مع السمعة 

اجليدة ملهنة تدقيق احلسابات، وأن يمتنع عن أي سلوك من شأنه أن يقلل من مكانة وهيبة املهنة، كام جيب أن يكون املدقق 

 .(2)املهنية عىل درجة عالية من الكفاءة والعناية

( الفقرة )أ( من قانون الرشكات األردين عىل رضورة التزام املدقق بمعايري املراجعة املتعارف 193نصت الامدة ) 

تدقيق حسابات الرشكة وفقا لقواعد التدقيق املعتمدة ومتطلبات املهنة  -.... ب.عليه بقوهلا "يتوىل مدققو احلسابات

 .(3)وأصوهلا"

( من قانون مهنة املحاسبني القانونيني االردين بأن من مهام اهليئة العليا للمهنة املشكلة وفقا 5كام جاءت الامدة ) 

ألحكام هذا القانون باعتامد معايري املحاسبة ومعايري تدقيق احلسابات الواجبة التطبيق كام إن القسم الذي يؤديه مقدمي 

( الفقرة )أ( بقوهلا "اقسم باه العظيم أن أقوم بواجبات 24دة )الطلبات للحصول عىل إجازة املهنة واملنصوص عليه يف الام

مهنتي برشف وأمانه دون حتيز، وان أتقيد بالقوانني واألنظمة والتعليامت املعمول هبا، وان أحافظ عىل أرسار املهنة وآداهبا 

 .(4)تي يتطلبها أصول املهنةوقواعدها" يأيت ضمن التزام مدققي احلسابات برضورة االلتزام بالقواعد واإلجراءات ال
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 ثانيًا: االلتزام باملحافظة عىل أرسار الرشكة:

ملدقق احلسابات أن يطلع يف أي وقت عىل دفاتر الرشكة اخلاضعة لرقابته وسجالهتا ومستنداهتا وحيقق موجوداهتا  

الصعوبات التي يمكن أن تواجهها، وهذه كلها ويقف عىل أرسارها التجارية ويكتشف حقيقة مركزها الاميل، وتتبني له 

مسائل لو علم هبا الغري ألدى ذلك إىل إضعاف مركزها التنافيس يف السوق وحلقت هبا األرضار، لذلك كان من الطبيعي 

 .(1)عىل املرشع األردين أن يفرض عىل املدقق التزاما باملحافظة عىل رس املهنة ليحمي املرشوعات اخلاضعة ملراقبته

( من قانون تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة العامين عىل مدقق 17ذلك وفقا لام سبق فقد حظرت الامدة )ل 

احلسابات إفشاء أرسار مهنته للغري أثناء تأدية عمله، وذلك حفا ًا عىل املركز احلقيقي للرشكة، وعدم إحلاق الرضر هبا، 

اجع إفشاء أرسار عمله أو السام  ألحد باالطالع عليها، إال ملن والتي نصت يف مضموهنا عىل "حيظر عىل املحاسب أو املر

( الفقرة )ب( من قانون املحاسبة القانونية األردين عىل املحاسب القانوين أن 27تؤهلهم لذلك القوانني"، كام نصت الامدة )

قانون الرشكات األردين عىل  ( من202حيافظ عىل أرسار املهنة وذلك حتت طائلة املسؤولية القانونية، كام نصت الامدة )

رضورة التزام مدقق احلسابات باملحافظة عىل أرسار املهنة بقوهلا "مع مراعاة عدم اإلخالل بالتزامات مدقق احلسابات 

األساسية ال جيوز له أن يذيع للمسامهني يف مقر اجتامع اهليئة العامة للرشكة املسامهة أو يف غريها من األمكنة واألوقات أو 

 .(2)غري املسامهني ما وقف عليه من أرسار الرشكة بسبب قيامه بعمله لدهيا وإال وجب عزله ومطالبته بالتعويض"إىل 

 وقد بني قانون الرشكات األردين بعض االلتزامات التي تقع عىل عاتق مدقق احلسابات والتي منها: 

 عد التدقيق املعتمدة.يلتزم بمراقبة أعامل الرشكة كام يلتزم بتدقيق حساباهتا وفقا لقوا -

يلتزم بفحص األنظمة الاملية واإلدارية للرشكة وأنظمة املراجعة الاملية الداخلية هلا والتأكد من مالئمتها والتحقق من  -

 موجودات الرشكة وملكيتها هلا والتأكد من قانونية االلتزامات املرتتبة عىل الرشكة وصحتها.

القيام هبا بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق احلسابات واألنظمة األخرى يلتزم بأي واجبات أخرى يرتتب عليه  -

ذات العالقة واألصول املتعارف عليها يف تدقيق احلسابات كام يلتزم بتدقيق تقريرا خطيا للهيئة العامة أو من ينوب عنه أن 

 .(3)يتلو التقرير أمام اهليئة العامة
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احلقوق وااللتزامات التي مل نجد هلا سند يف قانون الرشكات أو القانون املنظم ملهنة اجلدير بالذكر بأن هناك بعض  

تدقيق احلسابات يف الترشيع األردين بل تعترب من ضمن معايري التدقيق الدولية كحق مدقق احلسابات يف االستعانة باخلرباء 

يف الترشيع األردين اهليئة العامة للمسامهني، كام نالحظ  وحقه يف مناقشة قرار عزله أما اجلمعية العامة العادية، أو ما تسمى

بأن تعدد القوانني واألنظمة التي تنظم عملية التدقيق إىل جانب تعدد اجلهات التي تضع هذه القوانني كان هلا األثر السلبي 

لتعارض فيام بينها يف عىل النصوص القانونية التي تعالج حقوق والتزامات مدقق احلسابات األمر الذي أدى إىل حدوث ا

 بعض احلاالت.

يتمتع مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة بحقوق معينة تنبع أساسًا من طبيعة اخلدمات املهنية التي  

 .(1)يقدمها

احلسابات يف جمملها بدراسة وفحص وتدقيق البيانات واملعلومات املحاسبية وتتمثل املهمة التي يقوم هبا مدقق  

والاملية ودراسة اإلجراءات والقرارات اإلدارية ذات التأثري الامدي عىل املؤسسات االقتصادية ونتائج أعامهلا بغية إعطاء 

 .(2)الاميل للرشكةالرأي الفني املحاسبي الدال عىل عدالة متثيل هذه املعلومات والبيانات للمركز 

نجد إن قانون الرشكات  األردين قد تطرق إىل حقوق مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة وذلك يف الامدة  

 -:( واملعدلة عىل "يتوىل مدققو احلسابات جمتمعني أو منفردين193)

 .احلق يف مراقبة أعامل الرشكة باعتباره وكيال عن جمموع املسامهني يف الرشكة -

احلق يف فحص األنظمة الاملية واإلدارية للرشكة وأنظمة املراقبة الاملية الداخلية هلا والتأكد من مالئمتها حلسن سري أعامل  -

 .الرشكة واملحافظة عىل أمواهلا

 احلق يف التحقق من موجودات الرشكة وملكيتها هلا والتأكد من قانونية االلتزامات املرتتبة عىل الرشكة وصحتها. -

احلق يف االطالع عىل قرارات جملس اإلدارة واهليئة العامة والتعليامت الصادر عن الرشكة وأي بيانات يتطلب عملهم  -

 رضورة احلصول عليها والتحقق منها.

وتعترب هذه احلقوق التي يقوم هبا مدقق احلسابات ذات أمهية كربى،  ألن الكثري من اجلهات أو األشخاص  

ات التي يقوم املدقق بمراجعتها ويبدي رأيه فيها، ألن من واجبه األسايس التأكد من أن مجيع األعامل يعتمدون عىل البيان
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التي قام هبا جملس إدارة الرشكة تدخل ضمن اختصاصاته، وأهنا تتفق مع أغراض الرشكة املحددة يف عقد التأسيس وتعترب 

حق االطالع يف كل وقت عىل مجيع دفاتر الرشكة وسجالهتا يف مقدمة احلقوق التي يتمتع هبا املدقق لتمكينه من عمله 

وطلب البيانات التي يرى أهنا رضورية للحصول عليها، كام له احلق يف أن يتحقق من موجودات الرشكة والتزاماهتا، وإذا مل 

نه إىل جملس يتمكن من استعامل هذه احلقوق وجب عليه إثبات ذلك كتابة يف تقرير يقدم إىل مراقب الرشكات ونسخه م

اإلدارة تتضمن األسباب التي تعرقل أعامله أو حتول دون قيامه هبا وعىل املراقب معاجلة هذه األسباب مع جملس اإلدارة، 

( من 194وإذا تعذر عليه ذلك يعرض األمر عىل اهليئة العامة للرشكة يف أول اجتامع هلا تعقده وهذا ما نصت عليه الامدة )

 .(1)القانون ذاته

ريًا نود أن نشري إىل املرشع  األردين قد اغفل بعض احلقوق التي نصت عليها ترشيعات أخرى كحق مدقق وأخ 

 احلسابات يف مناقشة قرار عزله أمام اجلمعية العامة العادية أسوة بقانون الرشكات املرصي الذي كفل له ذلك احلق.
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تناول هذا البحث التنظيم القانوين لعمل مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة، وهو موضوع من أهم       

 املوضوعات التي تتعلق بحقوق املسامهني يف هذه الرشكات، وقد خلصت إىل جمموعة من النتائج والتوصيات، وهي:

 أوالً: النتائج:

ت املنصوص عليها يف الترشيع األردين قصرية بحيث ال تتيح للمدقق أن مدة السنة ملزاولة مهنة مدقق احلسابا -1

الوقوف عىل كل ما يلزمه من أجل إبداء رأيه الفني يف القوائم الاملية للرشكة، إلعداد تقرير وايف ليتمكن من 

امة للعمل عرضه عىل املسامهني، إضافة إىل أن املدقق سيعمل عىل إرضاء جملس اإلدارة حتى يزكيه لدى اهليئة الع

 لفرتة أخرى أو أكثر للرشكة.

جيوز ملدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة أن يستقيل من و يفته لدى الرشكة فيضع بذلك هناية خلدماته  -2

لدهيا، وقد تكون االستقالة لسبب طارئ لشطبه من اجلدول املهني ملدقق احلسابات أو ألسباب شخصية كمرض 

 يقعده عن العمل.

ئة العامة العادية هي صاحبة احلق األصيل يف تعيني مدقق احلسابات يف الرشكة املسامهة العامة واستنادا إىل إن اهلي -3

 ذلك فان من يملك حق التعيني يملك حق العزل.

يقع عىل عاتق مدقق احلسابات التأكد من صحة البيانات املحاسبية املسجلة بالدفاتر والسجالت واحلصول عىل  -4

 ن مدى داللة القوائم الاملية للرشكة وبيان املركز الاميل هلا.رأي فني حمايد ع

 ثانيًا: التوصيات:

نتمنى عىل املرشع  األردين  أن حيذوا حذو قانون الرشكات املرصي يف حق مدقق احلسابات يف مناقشة قرار عزله  -1

 أمام اجلمعية العامة العادية.

قانونية أكثر تفصيالً فيام يتعلق بكيفية إهناء عقد مدقق احلسابات يف يويص الباحث املرشع األردين بزيادة نصوص  -2

 الرشكة املسامهة العامة.
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