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 مسئولية مراقب الحسابات فى ظل تطوير المنظومة الضريبية 

 

 اإلطــــار العــــام للبـحث 

 
 مقدمة :  

اهتمت الدولة فى اآلونة األخيرة وفى إطار برنامج اإلصالح المالى واالقتصادى بتحديث القوانين      

فة عامة ، والمحاسبة والمراجعة بصفة خاصة . ويبدو والنظم المتعلقة باالقتصاد والمال واإلدارة بص

بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى  2003لسنة  88ذلك واضحا من خالل صدور القانون رقم 

ألقى فيه الُمشرع بمسئوليات جسام على عاتق مراقبى حسابات  حيثوالنقد ، والذى يعد األول من نوعه 

ات مالية كبيرة كالتى حدثت فى العهد القريب ، وصدور قانون البنوك تداركا منه ومنعا لحدوث أزم

المعدل بالقانون رقم  1981لسنة  157) كبديل للقانون رقم  2005لسنة  91الضريبة على الدخل رقم 

( فى محاولة إليجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة بما يسهم فى توفير " مناخ  1993لسنة  187

تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، ويوفر الموارد المالية الالزمة  جيد لالستثمار ، مع ضمان

 ( . 2، ص 2005لخزانة الدولة لتمويل اإلنفاق االجتماعى فى آن واحد " . ) وزارة المالية ، 

هذا باإلضافة إلى االهتمام بتطوير ومحاولة إصدار قانون جديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعــة      

والذى استمر أكثر من نصف قرن ( ، حيث تم إعداد مشروع  1951لسنة  133) كبديل للقانون رقم 

وخضع مشروع القانون ، قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة على مدار السنوات القليلة الماضية 

ا لعدم االتفاق لتعديالت متعددة خالل مراحل إعداده مرورا بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ، ونظر

بشكل نهائى على التعديالت الواردة بمشروع القانون وذلك فى جلسات مجلس الشعب فقد تم إرجاء 

مناقشة مشروع القانون وخصوصا بعد أن تم حل المجلس النتهاء دورته والبدء فى دورة جديدة على 

 أمل أن يتم طرح مشروع القانون مرة أخرى لمناقشته وإقراره بشكل نهائى .

 
أما مسئولية مراقب الحسابات فى الكشف عن الغش فى القوائم المالية فهى مسألة مثارة بالمهنة      

 Canada's MacDonald Commission )حددت لجنة ماكدونالد الكندية ) 1988ألكثر من قرن . وفى عام 

بين ما يعتقده   ( Expectation Gap )هذه القضية أو المسألة كعنصر رئيسى فى إحداث فجوة التوقعات 

 & What users think auditors do )ن حول عمل مراقب الحسابات وبين ما يقوم به بالفعل و المستخدم

What they really do )  ا مازال يحدث والتوقعات العامة لم تنخفض فى هذا ـوأن غش اإلدارة العلي

 .   ( Turner & Selley, 2002 )الشأن 

 
السنوات األخيرة العديد من قضايا االنحراف المالى التى يكون عمادها البيانات  ولقد شهد العالم فى     

المالية والسلطات الممنوحة لإلدارة العليا بمنشآت األعمال ، وما ترتب على ذلك من توجيه أصابع 

ت . حيث االتهام إلى اإلدارة العليا ومراقبى الحسابات ومدى تحملهم للمسئولية الجنائية عن تلك االنحرافا
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 The Association of Certified Fraud )رئيس جمعية فاحصى الغش القانونيين  Joseph T. Wellsأكد 

Examiners – ACFE ) الغش وسوء االستعمال فى الشركات األمريكية يقدر بحوالى ستمائة بليون  أن

. وقد ألقت  ( Thomas & Gibson ,2003 )المقدم بواسطة الجمعية  2002دوالر فى تقرير سنة 

المخالفات المحاسبية الجوهرية التى قامت بها بعض الشركات األمريكية الكبرى ) مثل شركة أنرون 

للطاقة ( بظاللها الكثيفة على مهنة المحاسبة والمراجعة حيث وجهت انتقادات قوية لمراقبى الحسابات 

   ( Arthur Andersen )رسن المسئولين عن مراجعـة حسابات تلك الشركات مثل مؤسسـة آرثــر أند

والتى أدت فى النهاية إلى اختفائها من على الساحة من خالل االندماج والدخول فى عباءة مكتب آخر ، 

،  2005وذلك رغم كونها أحد الخمسة الكبار على مستوى العالم لمكاتب المراجعة المستقلــــة ) حماد ، 

 ( .  595ص

 

 أهمية إثارة التساؤالت التالية :    وفى ضوء ما تقدم يبدو للباحث     

هل دعامات المنظومة الضريبية فى مصر بوضعها الحالى تسهم فى تحقيق أهداف السياسة الضريبية  -1

ين ؟ وما مدى تأثير المنظومة الضريبية على تطوير مهنة المحاسبة تبالكفاءة والفعالية المطلوب

 والمراجعة ؟ .

جديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمواكبة التطورات المتالحقة هل آن األوان الستصدار قانون  -2

فى مجالى تكنولوجيا األعمال والمعلومات ؟ وهل مشروع القانون الجديد يرتب مزيدا من الواجبات 

والمسئوليات على عاتق مراقبى الحسابات بما يضمن التزامهم ببذل العناية المهنية الواجبة  والعمل على 

 اتهم العلمية والعملية ؟ .قل مهارص

ما مدى اهتمام المنظمات المهنية المحلية والدولية بتطوير مسئولية مراقبى الحسابات نحو اكتشاف  -3

 األخطاء وحاالت الغش الجوهرية المرتكبة بواسطة اإلدارة فى منشآت األعمال ؟ .  

ن خاللها تحديد اإلطار العام  هل التشريعات المصرية تتناسق وتتناغم فيما بينها بحيث يمكن م -4

 لمسئولية مراقبى الحسابات ؟ .

 

 أهداف البحث :  

 يسعى الباحث إلى اإلجابة عن التساؤالت السابقة بما يحقق أهداف البحث التالية :     

عرض وتحليل مسئولية مراقب الحسابات فى ظل اإلصدارات المهنية لكل من الواليات المتحدة  -1

 االتحاد الدولى للمحاسبين .و ومصر  ةاألمريكي

تحليل أهم أوجه القصور فى المنظومة الضريبية فى مصر ومدى تأثير ذلك على حدود مسئولية  -2

 مراقب الحسابات . 

اقتراح مدخل متكامل لمسئولية مراقبى الحسابات فى مصر فى إطار قانون البنك المركزى والجهاز  -3

، ومشروع  2005لسنة  91انون الضريبة على الدخل رقم ، وق 2003لسنة  88المصرفى والنقد رقم 

 القانون الجديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
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 أهمية البحث : 

تنبع أهمية هذا البحث من كونه يعد بمثابة أداة مساعدة للمشرع المصرى وكافة األطراف المعنية      

، للخروج بقوانين جديدة أو  1951لسنة  133بتطوير قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 

تعديل القوانين الحالية بما يسهم بشكل فعال فى وضع إطار لمسئولية مراقبى الحسابات وتطوير مهنة 

نها من مواجهة التحديات الخارجية من المكاتب العالمية واالرتقاء بمستوى  المحاسبة والمراجعة بما يُمك ِّ

 المهنة محليا ودوليا .

 
أن للبحث أهمية فيما يتعلق بتضييق فجوة التوقعات بين مراقبى الحسابات وكافة األطراف  كما     

المستفيدة من خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة ، وذلك بالبحث عن دور أوسع وأشمل لمراقب 

الحسابات فيما يتعلق بإبداء الرأى الفنى االنتقادى وتقديم الخدمات الضريبية فى إطار محدد من 

 سئوليات الملقاة على عاتقه .الم

 
والبحث فى عمومه يعد بمثابة دعوة فكرية مفتوحة لألكاديميين المهتمين بمجال المراجعة      

والضرائب ، والممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة بسرعة إسهامهم فى وضع إطار شامل ومتطور 

هدها منظومة االقتصاد المصرى فى مراقبى الحسابات فى ظل التطورات العصرية التى تش تلمسئوليا

، ومشروع قانون  2005لسنة  91اآلونة األخيرة وخصوصا فى ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 

 . 1951لسنة  133مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة البديل للقانون رقم 

 

 منهج البحث : 

تنباطى ، حيث يتم االعتماد على يعتمد البحث على الجمع بين المنهج االستقرائى والمنهج االس     

المنهج االستقرائى بصفة أساسية الستقراء الفكر المحاسبى فى مجال المراجعة والضرائب بشأن مدى 

التطور فى مسئولية مراقب الحسابات ، وحدود تلك المسئولية فى ظل تطوير المنظومة الضريبية . ثم 

باط اإلطار العام الذى يمكن من خالله تحديد مسئولية محاولة االستفادة من عملية االستقراء تلك فى استن

مراقب الحسابات فى ظل تطوير المنظومة الضريبية ، والوصول إلى النتائج والتوصيات التى يمكن من 

 خاللها تطوير مسئولية مراقب الحسابات لتفعيل المنظومة الضريبية .

 

 تقسيمات البحث : 

 ى يسعى إلى تحقيقها ، تم تقسيم بقية البحث إلى المباحث التالية: فى ضوء أهمية البحث واألهداف الت     

 المبحث األول: عرض وتحليل الدراسات السابقة .

 المبحث الثانى: مسئولية مراقب الحسابات فى ظل اإلصدارات المهنية والتشريعات المحلية .

 ى مسئولية مراقب الحسابات.المبحث الثالث: أوجه القصور فى المنظومة الضريبية المصرية وآثارها عل

 المبحث الرابع: إطار مقترح لمسئولية مراقب الحسابات فى ظل تطوير المنظومة الضريبية فى مصر .

 ثم يعرض الباحث أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث .     
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 المبحث األول

 عرض وتحليل الدراسات السابقة

  

ية مراقب الحسابات عن اكتشاف األخطاء والغش ، وأوجه مدى مسئولعديدة تناولت دراسات       

القصور فى المنظومة الضريبية وسبل تطويرها ، وذلك من زوايا متنوعة يمكن إجمالها فى أربعة محاور 

 أساسية على النحو الموضح فيما يلى :

 

ايير الدراسات تطور مسئولية مراقب الحسابات فى إطار معبعض : وتناولت فيه  المحور األول

 المراجعة الصادرة عن المنظمات المهنية المتخصصة ، ومن بين هذه الدراسات ما يلى :

 

 : Munter & Ratcliffe (1998)دراسة  -1

الصادرة عن مجلس معايير  82استهدفت الدراسة عرض وتحليل نشرة معايير المراجعة رقم      

على أن النشرة تقدم على وجه الخصوص . حيث أكدت الدراسة  1997عام  (ASB)المراجعة األمريكى 

توجيهات مركزة ألول مرة عن الغش فى األدب المراجعى وتقديم إرشاد لمراقب الحسابات للتجرد من 

المسئولية بدراسة الغش عند مراجعة القوائم المالية . وقد خلصت الدراسة إلى أن  (Discharging)عبء 

 تتضمن ما يلى : 82النشرة رقم 

 .  (Characteristics)وخصائصه صور الغش  -1

 Material)تطلب من مراقب الحســـابات أن يحدد بصورة دقيقة خطـــــر التحريف الجوهرى  -2

misstatement)  الناشئ عن الغش وتقديم تصنيف لعوامل خطر الغش التى يجب أن تدرس من خالل

 تقديرات المراقب .

ات بمطابقة النتائج من عملية تقييم الغش ، وتقييم نتائج تقديم إرشادات عن كيفية قيام مراقب الحساب -3

 اختبارات المراجعة المتصلة بخطر التحريف الجوهرى الناشئ عن الغش .

عن غش اإلدارة للجنة المراجعة  (Communication)قيام مراقب الحسابات بالتبليغ أو اإلعالم  -4

 واألطراف األخرى .

 والمتصلة بتقييم الغش . (Documentation requirements)ق وصف المتطلبات األساسية للتوثي -5

 

 : Turner & Selley (2002)دراسة  -2

استهدفت الدراسة إجراء مقارنة بين معيار المراجعة الكندى الذى صدر عن مجلس معايير المراجعة      

 2002عام  فى أبريل  (The Auditing and Assurance Standards Board-AASB)والتأكيد الكندى 

والذى يتناول مسئولية مراقب الحسابات عن دراسة الغش والخطأ عند مراجعة  5135بالقسم رقم 

الصادرة عن مجلس معايير المراجعة األمريكى عام  82القوائم المالية ، ونشرة معايير المراجعة رقم 

1997 . 
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هو التأكيد على  5135د رقم وقد خلصت الدراسة إلى أن الهدف الرئيسى من إصدار القسم الجدي     

عدم تغيير المسئوليات األساسية وإنما توضيح مسئوليات مراقب الحسابات والحاجة لبعض إجراءات 

 العمل اإلضافى الذى يساعد المراقب فى تحديد مخاطر التحريف الجوهرى فى القوائم المالية .

قدم إرشادات أكثر شموال مما هو وارد ت 82كما أكدت الدراسة على أن نشرة معايير المراجعة رقم      

 International)قد اقترح أن تتبنى لجنة ممارسات المراجعة الدولية  AASB، وأن  5135فى القسم 

Auditing Practices Committee-IAPC)  الخاص  240خطة لتحسين معيار المراجعة الدولى الحالى رقم

 . 82أن أهمية اإلصدار رقم بالغش والخطأ والحصول على اتفاق جماعى دولى بش

 

 : Montgomery & Beasley (2002)دراسة  -3

ومسودة العرض المقترحة بشأن تعديل هذا  82استهدفت الدراسة تحليل معيار المراجعة رقم      

فى نظام التقارير المالية ،  ( A Crisis of Confidence )المعيار. وقد أكدت الدراسة على وجود أزمة ثقة 

الغش واالحتيال غالبا ما يتزايد مع إفالس الشركات  ( Allegations )ن زيادة عدد أو ادعاءات نظرا أل

الكبيرة مما أسهم فى زيادة االهتمام بجودة القوائم المالية ، ومن ثم فإن منع وكشف الغش الجوهرى فى 

 بات .القوائم المالية هو محور اهتمام المستثمرين والمنظمين واإلدارة ومراقب الحسا

عن تأثير تكنولوجيا  94كما أكدت الدراسة على أهمية االعتماد على نشرة معايير المراجعة رقم      

المعلومات على دراسة مراقب الحسابات للرقابة الداخلية عند مراجعة القوائم المالية لتوفير أسس تحديد 

مكانية توافر دليل على تحريف طبيعة وتوقيت ونطاق االختبارات لقيود اليومية والتسويات األخرى إل

 جوهرى ناتج عن الغش .

 

 : McConnell & Banks (2003)دراسة  -4

وتلك التى حلت محلها  82استهدفت الدراسة تحليل أوجه االختالف بين نشرة معايير المراجعة رقم      

م والتى وردت بالنشرة . وقد خلصت الدراسة إلى أن التغييرات الجديرة باالنتباه فى األغلب األع 99برقم 

 تتضمن ما يلى :  99الجديدة رقم 

ضرورة تنظيم جلسات مناقشة فعالة بين أعضاء فريق المراجعة فيما يتعلق بمخاطر الغش ، وتدعيم  -1

 . ( Heightened Professional Skepticism )أهمية تبنى مدخل لزيادة درجة الشك المهنى 

مع اإلدارة واألطراف األخــــــــرى  ( Expanded inquiries )عة إجراء تحقيقات أو استفسارات موس -2

 ) لجنة المراجعة ، موظفى المراجعة الداخلية ( للتعرف على مخاطر الغش الجوهرى .

كشرط ثالث يتوافر عادة عند حدوث  ( Attitude & Rationalization )االعتراف بالموقف والتبرير  -3

 الغش .

يم مخاطر التحريف الجوهرى الناشئ عن الغش ، ومخاطر غش االعتراف إرشادات موسعة لتقي -4

 باإليراد .

 اإلدارة للرقابة الداخلية . ( Override )إجراءات موجهة نحو مخاطر تجاوز أو اختراق  -5
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 : Selley & Turner (2004)دراسة  -5

 بين كل من : ا  مقارن وتحليال   ا  تناولت الدراسة عرض     

فى القسم رقم   ( AASB )التى أجريت بواسطة مجلس معايير المراجعة والتأكيد الكندى  التعديالت -أ

 . 2002الخاص بمسئولية مراقب الحسابات  وذلك فى أبريل من عام  5135

التعديالت التى أجريت بواسطــــــــــة مجلس معايير المراجعــــــــــة الدوليــــــــــــــــــة والتأكيــــــد  -ب

( International Auditing and Assurance Standards Board-IAASB ) -   الذى حل محل لجنة

 . 2002فى عام  240فى معيار المراجعة الدولى رقم   - ( IASC )ممارسات المراجعة الدولية 

 التى صدرت بواسطة مجلس معايير المراجعة األمريكى . 99نشرة معايير المراجعة رقم  -ج

صت الدراسة إلى عدة نتائج ترتبط باتفاق المعايير الثالث فى العديد من الجوانب الهامة ومن وقد خل     

 بينها ما يلى :

االتفاق على مطلب أساسى وهو أهمية نزعة الشك المهنى وبذل العناية عند تحديد وتقييم ومطابقة  -1

 تكب بواسطة اإلدارة .، وخصوصا الغش المر   ( Material fraud risks ) مخاطر الغش الجوهرى 

عدم تغيير المسئولية األساسية لمراقب الحسابات بشأن التأكيد المعقول بأن القوائم المالية سليمة  -2

 وخالية من التحريف الجوهرى سواء بسبب الغش أو الخطأ .

 Brainstorming )تنظيم المناقشات بين أعضاء فريق المراجعة من خالل جلسات العصف الذهنى  -3

Sessions ) . وذلك بشأن مخاطر الغش المحتملة 

 

 ( :2005دراسة على ) -6

العب أو الغش فى مصر ، وتحديد طبيعة تتناولت الدراسة مسئولية مراقب الحسابات عن اكتشاف ال     

 التالعب فى ضوء اإلصدارات المهنية والدراسات العلمية السابقة ذات الصلة . 

والدراسات العلمية الحديثة السابقة  ةنتائج أهمها أن اإلصدارات المهني وقد خلصت الدراسة إلى عدة     

قد أولت اهتماما كبيرا بمفهومى الشك المهنى والتفكير الجماعى المتوقد لمراقب الحسابات ، وهو بصدد 

ة تخطيط إجراءات المراجعة وبما يمكنه من اكتشاف التالعب فى القوائم المالية . كما قدمت إرشادات كافي

بشأن إجراءات المراجعة المالئمة الكتشاف التالعب فى القوائم المالية ، خاصة االستفسارات 

 واإلجراءات التحليلية والحد من إمكانية تنبؤ موظفى العميل بإجراءات المراجعة .

وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير التشريعات المهنية وإعادة تنظيم المهنة فى مصر بما يساعد      

وجود تحديد واضح لمسئولية مراقب الحسابات ، خاصة فى مجال الكشف عن التالعب اإلدارى  ىعل

  المهم نسبيا من ناحية تأثيره على المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين . 
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حدى مما تقدم يتضح للباحث أن حدود مسئولية مراقب الحسابات عن اكتشاف األخطاء والغش تمثل إ     

تحمل إدارة المنشأة ت حيثالمتغيرات األساسية التى أدت إلى حدوث فجوة التوقعات فى المراجعة ، 

مسئولية منع واكتشاف األخطاء والغش ، وترتبط مسئولية مراقب الحسابات فى هذا الشأن بالحدود 

ف عليها والتزامه المرتبطة ببذله للعناية المهنية الواجبة ومدى التزامه بمعايير المراجعة المتعار

 بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وتقييم نتائجها بمزيد من الشك المهنى . 

وفى هذا الصدد أكد البعض أن مسببات فجوة األداء فى مهنة المراجعة ، يتمثل أهمها فى : مدى      

لمالية المضللة كفاية مسئوليات مراقب الحسابات ، واالنتقادات الموجهة للمراقب بشأن الغش والقوائم ا

واستمرارية المنشأة ، ونقص الكفاءة المهنية للمراقب ، وانخفاض جودة أداء عملية المراجعة ،  

نقال   ( Hasan, et al, 2003, Fadzly & Zauwiyah, 2004 وقصور نظام الرقابة الذاتية فى مهنة المراجعة 

 ( .117، ص 2005عن : لبيب ، 

 

عض الدراسات مسئولية مراقب الحسابات فى ظل التشريعات المصرية ، : وتناولت فيه ب المحور الثانى

 ومن بين هذه الدراسات ما يلى :

 

 ( :1994دراسة زغلول ) -1

استهدفت الدراسة عرض وتحليل جهود المنظمات المهنية المتعلقة بمسئولية مراقب الحسابات تجاه      

اتها ، باإلضافة إلى التعرف على أبعاد مشكلة األعمال غير القانونية فى المنشآت التى يراجع حساب

 األعمال غير القانونية فى ظل الممارسة المهنية فى مصر وصوال إلى العالج المناسب لها . 

 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :     

فى عالج أو  (AICPA)قصور معايير المراجعة الصادرة عن المجمع األمريكى للمحاسبين القانونيين  -1

 . (SAS No.53 & 54 , 1988)تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة 

عدم كفاية التشريعات المصرية فى توفير العالج المناسب لمشكلة األعمال غير القانونية ، ووجود  -2

بعض التعارض بين هذه التشريعات وبين الممارسة المهنية ، ففى الوقت الذى تتم فيه الممارسة طبقا  

 أنعايير المراجعة التى لم تحمل مراقب الحسابات مسئولية اكتشاف األعمال غير القانونية يالحظ لم

الُمشرع المصرى قد حمل المراقب مسئولية اكتشاف بعض هذه األعمال . ويرجع هذا التعارض إلى عدم 

دراسة لعالج هذه كفاية معايير المراجعة المتعارف عليها للتطبيق فى البيئة المصرية . وقد اقترحت ال

المشكلة إصدار معايير تلزم مراقب الحسابات باإلشارة فى تقرير المراجعة إلى نتائج دراسة وتقييم نظام 

 الرقابة الداخلية للمنشأة ومدى التزامها بالقوانين واألنظمة المعمول بها . 

 

 ( :1996دراسة السجينى ) -2

بين التطور فى واجبات ومسئوليات مراقب الحسابات استهدفت الدراسة التعرف على مدى االتساق      

فى التشريعات المصرية ومقارنتها ببعض الدول وذلك للوقوف على المتغيرات المؤثرة على المهنة 



 9 

عالميا وإقليميا ومحليا ، باإلضافة إلى بيان مجاالت التعديل التى يمكن إدخالها لتطوير دور مراقب 

 الحسابات فى مصر .

 ت الدراسة إلى النتائج التالية : وقد خلص     

 التطور فى واجبات ومسئوليات مراقب الحسابات فى مصر لم يساير المتغيرات المحيطة بالمهنة. أن -1

وجود بعض صور التعارض بين التشريعات المصرية فيما يتعلق بتحديد واجبات ومسئوليات مراقب  -2

 المعمول بها حاليا فى مصر .الحسابات ، ومن ثم الحاجة إلى تعديل التشريعات 

ضبط استخدام مصطلحات الواجبات والمسئولية المهنية وااللتزامات القانونية لمراقب الحسابات ،  -3

 لما لذلك من أهمية فى توضيح طبيعة المسئوليات الملقاة على مراقب الحسابات .  

بها حاليا لتحقيق التجانس بينها  وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر فى التشريعات المصرية المعمول      

وجعلها مسايرة للتطورات المعاصرة ، وضرورة تحديد طبيعة مسئولية مراقب الحسابات تجاه الطرف 

 الثالث وحدود هذه المسئولية كوسيلة لتحديد مسئوليته المدنية فى هذا المجال .

 
 ( :1997دراسة الصباغ ) -3

مجال مسئولية مراقب الحسابات عن اكتشاف الغش والتقرير استهدفت الدراسة تقييم التطور فى      

عنه من الناحيتين التاريخية والدولية ، باإلضافة إلى تحليل ومقارنة اإلصدارات المهنية فى بعض الدول 

بغية تفسير وتقييم االختالفات التى قد توجد بشأن ، المتقدمة مهنيا مع اإلشارة إلى الوضع فى مصر 

 حسابات عن اكتشاف الغش والتقرير عنه بين هذه الدول . مسئولية مراقب ال

 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :      

االختالف الدولى فى موقف المهنة واتجاهها بخصوص اكتشاف الغش والتقرير عنه ناتج عن  أن -1

كس االختالف فى مدى شدة  االختالف فى البيئة السياسية واالجتماعية بين الدول المختلفة والتى تع

االنتقاد السياسى والجماهيرى لمراقبى الحسابات لفشلهم فى لعب دور أكثر إيجابية بشأن مقاومة الغش 

 فى المنشآت محل المراجعة .

نه يمكن التمييز بين التشريعات إفى مصر التى يسودها المدخل التشريعى فى المحاسبة والمراجعة ف -2

القطاع الحكومى وقطاع األعمال العام وتلك التى تحكم المراجعة فى القطاع التى تحكم المراجعة فى 

الخاص . فاألولى تجعل مراقبى الحسابات مسئولين صراحة عن اكتشاف الغش والتقرير عنه ، أما 

بينما تجعلهم مسئولين صراحة عن ، الثانية فإنها تلزم مراقبى الحسابات بشكل ضمنى باكتشاف الغش 

 . التقرير عنه 

 

 ( :2001دراسة مرقص ) -4

تناولت الدراسة أحوال انعقاد المسئولية الجنائية لمراقب الحسابات عن االتفاق أو االشتراك مع      

( بعدم 15/6/2001الممول ، وذلك فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ) فى 

 بالقانون الجنائى .( من قانون العقوبات والمتعلقة 48دستورية المادة رقم )
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المسئولية الجنائية لمراقب الحسابات تنعقد إذا قام بعمل مادى ملموس  أنوقد خلصت الدراسة إلى      

فى شكل فعل وال عبرة بالنية وال يعتد بالتحريض أو االتفاق أو المساعدة ما لم يتم ترجمته وانعكس فى 

  ةالركن المعنوى المتمثل فى اإلراد أنة ، كما شكل فعل طبقا لما انتهى إليه حكم المحكمة الدستوري

اآلثمة أو النية اإلجرامية أو القصد الجنائى ال ينعقد إال من خالل فعل أو عمل مادى ملموس بظاهره ، كما 

 ( المتعلقة باالتفاق الجنائى لعدم دستوريتها .48نه ال محل أيضا لتطبيق المادة رقم )أ

صدار اإلدارة المركزية لمكافحة التهرب تعليمات إلى اإلدارات التابعة وقد أوصت الدراسة بضرورة إ     

( عقوبات عند تحريك الدعوى الجنائية ، 48لها وأجهزتها لمراعاة أثر الحكم بعدم دستورية المادة رقم )

ألنه يترتب على تجاهل ذلك خسارة الدعاوى المرفوعة أو رفض تحريك الدعوى الجنائية ضد مراقبى 

من ناحية وتوتر العالقة بينهما دون مبرر من ناحية أخرى ، فى الوقت الذى تسعى فيه  الحسابات

مصلحة الضرائب والدولة إلى تفعيل العالقة مع مراقبى الحسابات لمصلحة الخزانة العامة والممولين 

 على حد سواء .

 
يد واجبات ومسئوليات مما تقدم  يتضح للباحث كثرة وتنوع القوانين المصرية التى تناولت تحد      

مراقب الحسابات من ناحية ، وانعدام التنسيق والتكامل فيما بين هذه القوانين بشأن إرساء قواعد وحدود 

المسئولية القانونية لمراقب الحسابات . ومن ثم تبدو أهمية إعادة النظر فى التشريعات المصرية بشأن 

وخصوصا أن المسئولية الجنائية  ، لتقرير عنهمدى مسئولية المراقب عن اكتشاف األخطاء والغش وا

للمراقب ال تنعقد إال إذا قام بعمل مادى ملموس فى شكل فعل وال عبرة بالنية وال يعتد بالتحريض أو 

 االتفاق أو المساعدة مما لم يتم ترجمته وانعكس فى شكل فعل .

 

مة الضريبية وسبل تطويرها ، : وتناولت فيه بعض الدراسات أوجه القصور فى المنظو  المحور الثالث

 ومن بين هذه الدراسات ما يلى : 

 

 ( : 1997دراسة حنا ) -1

استهدفت الدراسة عرض وتحليل هيكل النظام الضريبى المصرى فى الوضع الراهن لتحديد أوجه      

وم القصور ونواحى الضعف فيه ، ودراسة مفهوم الهندسة الضريبية ومدى الحاجة إلى تطبيق هذا المفه

فى إعادة بناء هيكل النظام الضريبى المصرى لتحقيق األهداف القومية المبتغاة من نظام ضريبى يتسم  

بالعدالة والشفافية ويراعى تحقيق التوازن بين أطراف منظومة الهيكل الضريبى ) التشريع الضريبى / 

 اإلدارة الضريبية / المجتمع الضريبى ( . 

 ديد من النتائج أهمها ما يلى :وقد خلصت الدراسة إلى الع     

النظام الضريبى المصرى يعانى من أوجه قصور عديدة فى كل جزء من أجزائه ) التشريع  أن -1

ن الوضع الحالى فى معالجة أوجه القصور يتسم أالضريبى ، اإلدارة الضريبية ، المجتمع الضريبى ( . و 

نب دون آخر أو مقوم دون غيره ، وهو ما يؤدى العالج يركز أحيانا على جا أنهو أيضا بالقصور ، ذلك 

 بدوره إلى زيادة القصور وفشل النظام الضريبى فى تحقيق أهدافه . 
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الحل األمثل لتنفيذ إصالح ضريبى شامل ومتكامل هو البدء بتجاهل وجود النظام الضريبى الحالى  أن -2

ة تراعى تحقيق األهداف االقتصادية واعتباره كأن لم يكن ، ثم بناء نظام ضريبى جديد على أسس مبتكر 

ن بناء هيكل النظام الضريبى المقترح يتطلب استخدام حزمة متكاملة من األساليب الفنية  أالقومية . و 

 والطرق العلمية أهمها الهندسة الضريبية واألساس الصفرى .

 

 ( :1999دراسة شحاتة ) -2

خالل البحث فى دور القيم واألخالق فى رفع  تناولت الدراسة أحد جوانب المنظومة الضريبية من     

 .كفاءة أداء العاملين على الضرائب ومعالجة المشكالت الضريبية 

 الدراسة إلى العديد من النتائج من بينها ما يلى : توقد خلص     

هناك ضرورة شرعية وحاجة إنسانية لوجود ميثاق لقيم وأخالق العاملين على الضرائب فى الدول  -1

مية يجمع بين األصالة والمعاصرة ، والسيما أن ذلك مطبق فى معظم دول العالم المتقدمة مثل اإلسال

 أمريكا وأوربا .

لقد تم وضع تصور لإلطار العام لميثاق قيم وأخالق العاملين على الضرائب يتضمن أربع مجموعات  -2

، وقيم وظيفية ، وهذا الميثاق يحتاج  بوبت على النحو التالى : قيم إيمانية ، وقيم أخالقية ، وقيم سلوكية

 إلى مزيد من الدراسة والتطوير من قبل أهل العلم واالختصاص .

العاملين على الضرائب وتعالج العديد من المشكالت  أداءتساهم القيم واألخالق بالتأكيد فى رفع كفاءة  -3

بالتحليل دور القيم واألخالق فى  التى يصعب حلها بالقوانين والتعليمات واألوامر. ولقد أوضحت الدراسة

عالج عينة من المشكالت منها : مشكلة القلق النفسى للعاملين على الضرائب والممولين ، ومشكلة فقد  

الثقة ، ومشكلة التهرب ، ومشكلة طول اإلجراءات ، ومشكلة ارتفاع نفقات الحصيلة ، كما أن االلتزام 

 د السبل غير المشروعة لالعتداء على حصيلة الضرائب .   بالقيم واألخالق يعالج مشكلة خطيرة وهى س

    

 ( : 2001دراسة عصر وإبراهيم )  -3

استهدفت الدراسة تشخيص وتحليل نتائج الوضع الحالى لنشاط الحصر الضريبى بدون استخدام      

ظور مدخل إعادة هندسة األنشطة ، هذا باإلضافة إلى محاولة تخطيط الضرائب على الدخل من من

محاسبى يعتمد على استخدام هذا المدخل فى إجراء الحصر الضريبى من خالل الحصر العقارى 

 الموضوعى . 

هناك محاوالت عديدة لتطوير نظام الضرائب على  أننه على الرغم من أوقد خلصت الدراسة إلى      

لمحاوالت لم تحقق الهدف هذه ا أنالدخل فى مصر من خالل مجموعة التعديالت التشريعية الدورية ، إال 

 المنشود من تطوير هذا النظام بما يواكب التغيرات االقتصادية المتالحقة .

وقد أوصت الدراسة بضرورة اتباع مدخل إعادة هندسة األنشطة فى إطار تكنولوجيا المعلومات فى      

ق الحصيلة إجراء التخطيط المحاسبى الضريبى وصوال إلى تصميم منظومة ضريبية متكاملة تحق

 الضريبية المستهدفة بعيدا عن استخدام اآلليات التقليدية فى تطوير النظام الحالى .
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 ( :2005دراسة أبو دوح ) -4

التشريع الضريبى من خالل تحليل وتقييم  المنظومة الضريبية وهو  عناصر  أحدتناولت الدراسة      

 .  2005لسنة  91بعض جوانب قانون الضريبة على الدخل رقم 

 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :     

أن المشرع الضريبى قد تدارك فكرة أن فرض الضرائب فى حدود الطاقة الضريبية للمجتمع سوف  -1

 الوقت ينعكس بآثار إيجابية على معدالت النمو االقتصادى ويحد من ظاهرة الكساد التضخمى ويؤدى فى

ظاهرتى التجنب والتهرب  صضريبة فى األجلين المتوسط والطويل نتيجة تقلإلى زيادة الحصيلة ال نفسه

الضريبى وما يستتبع ذلك من اتساع نطاق اإلخضاع الضريبى . وقد تمثلت أهم مظاهر تبنى القانون 

الجديد لهذه الفكرة فى زيادة الحد األدنى لإلعفاء الضريبى وزيادة مدى الشرائح مع تخفيض السعر 

 ة .الحدى للضريب

للحد من ظاهرتي التجنب والتهرب  ف  تخفيف المعاملة الضريبية يمثل شرطا ضروريا وغير كا أن -2

الضريبى ، بل سوف يكون هذا األمر عديم الفاعلية ولن يحقق المرجو منه ما لم ينظر إلى بيئة عمل 

ن أن يتزامن مع النظام الضريبى ؛ فلن تتحقق منافع ترجى من إصالح أحد مكونات النظام الضريبى دو

ذلك إصالح بيئة عمل النظام خاصة ما يرتبط منها باإلدارة الضريبية ودون أن يتم تجنب النظرة الجزئية 

 إلصالح بعض الضرائب دون غيرها . 

 
مما تقدم ، يتضح للباحث إجماع الكتاب على وجود العديد من أوجه القصور فى المنظومة الضريبية      

سلبى على تحقيق أهداف السياسة الضريبية ، وأن السبيل الوحيد لعالج أوجه  فى مصر مما يؤثر بشكل 

القصور فى المنظومة الضريبية هو االعتماد على مدخل الهندسة الضريبية ، من خالل إعادة صياغة 

هيكل السياسة الضريبية بحيث يتم إعادة تركيب عناصر المنظومة الضريبية على أسس جديدة ومبتكرة 

 فى تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية فى ظل الظروف البيئية المتغيرة . بما يسهم 

وينوه الباحث فى هذا الصدد إلى أن المشرع الضريبى قد تدارك مؤخرا العديد من أوجه القصور فى      

فيذية له كما والالئحة التن 2005لسنة  91المنظومة الضريبية من خالل قانون الضريبة على الدخل رقم 

 سيتضح فيما بعد .

 

: وتناولت فيه بعض الدراسات مسئولية مراقب الحسابات فى ضوء الفكر اإلسالمى ،  المحور الرابع

 ومن بين هذه الدراسات ما يلى : 

 

 ( :1996دراسة برس )  -1

لفقهاء استهدفت الدراسة استقراء وتحليل ما ورد فى كتب التراث اإلسالمى من أقوال وآراء ل     

والباحثين ، وما كان مطبقا فى صدر الدولة اإلسالمية بشأن مسئولية مراقب الحسابات ، وذلك فى 

يكون إطارا عاما لهذه  أنمحاولة لتأصيل مسئولية المراقب فى الفكر اإلسالمى ووضع ما يصلح 
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القواعد الخاصة المسئولية والجزاءات المترتبة عليها فى ضوء القواعد العامة للشريعة اإلسالمية و 

 بالمسئولية والجزاء كما ذكرها الفقهاء . 

 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وهى :     

المسئولية تعتبر من سنن هللا سبحانه وتعالى ومن القواعد األساسية والضرورية الستقامة أمرى   أن -1

البد أن يُسأل عن مدى إتمامه   كل من كلف بعمل  أننه من أساسيات المنهج اإلسالمى أالدنيا واآلخرة ، و 

 والقيام به .

فى ضوء الفقه  –عن األضرار التى تحدث للغير  –اإلطار العام لمسئولية مراقب الحسابات  أن -2

 اإلسالمى يعتمد على التفرقة  بين كل من :

مهنية األضرار التى تحدث للغير بسبب أخطاء غير متعمدة من مراقب الحسابات وبعد بذله للعناية ال -أ

المطلوبة ) والذى عبر عنه الفقهاء بما فى الوسع والطاقة ( . حيث ال يُسأل مراقب الحسابات عن تلك 

 األضرار .

األضرار التى تحدث للغير بسبب أخطاء غير متعمدة من مراقب الحسابات مع تقصير المراقب غير  -ب

ن تالفيها . وهنا تقع المسئولية على المتعمد والتى لو بذل عناية الرجل العادى وأتقن عمله لكان يمك

 عاتق مراقب الحسابات ويحاسب عن األضرار وتوقع عليه العقوبة بحسب الضرر .

األضرار التى تحدث للغير بسبب أخطاء متعمدة من مراقب الحسابات ، وهنا يُسأل عنها المراقب  -ج

نوع العقوبة وحجمها بحسب نوع كان الضرر يسيرا أو فاحشا ، مع اختالف أوتوقع عليه العقوبة سواء 

 ومقدار الضرر .

الشرع أجاز لمراقب الحسابات استخدام المساعدين فى اإلعانة على العمل ، وإذا ترتب على  أن -3

ن مراقب الحسابات يكون مسئوال عن هذه إأخطاء المساعدين ضرر الغير من جراء ممارسة عملهم ف

اإلطار العام لمسئولية مراقب  –لى التفصيل السابق ذكره األضرار فى مواجهة أطراف عملية المراجعة ع

كان الضرر يمكن تالفيه  إنويمكن للمراقب الرجوع بعد ذلك على مساعديه بحسب األحوال  –الحسابات 

 أو كان ال يمكن ذلك .

 

 ( : 1996دراسة شحاتة )  -2

لية اإلسالمية ، والعالقة بين استهدفت الدراسة تحديد طبيعة الرقابة الشرعية فى المؤسسات الما     

الرقابة الشرعية والرقابة الداخلية والرقابة الخارجية ، ومدى مسئولية مراقب الحسابات عن النواحى 

 الشرعية فى المؤسسات المالية اإلسالمية . 

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من بينها ما هو متعلق بمسئولية مراقب الحسابات      

 من ما يلى : وتتض

يكون  أنهناك آراء عديدة حول مسئولية مراقب الحسابات عن النواحى الشرعية والرأى األرجح هو  -1

المراقب مسئوال عن إبداء رأيه الفنى المحايد عن مدى التزام إدارة المؤسسات المالية اإلسالمية بأحكام 

لمراقب رأيه حول شرعية أو عدم شرعية يبدى ا  أنالشريعة اإلسالمية فى معامالتها ، وليس معنى ذلك 
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المعامالت ولكن يتابع مدى التزام إدارة المؤسسة باألحكام والفتاوى التى تصدرها هيئة الرقابة الشرعية 

 وهل هناك أعمال لم تعرض على الهيئة أم ال ؟ .

رشادات ، كما يتضمن إ ا  ،يعتبر تقرير مراقب حسابات المؤسسة المالية اإلسالمية شهادة وحكم -2

ويعتبر مراقب الحسابات مسئوال أمام المساهمين وأصحاب الحسابات االستثمارية والمتعاملين والمجتمع 

وازع االلتزام بهذه المسئوليات ينبع من قيمه اإليمانية  أناإلسالمى بأسره فيما يرد فى تقريره ، كما 

 والنزاهة . واألخالقية ومن أهمها الخوف من هللا والصدق واألمانة والعزة 

 

 ( :1996دراسة لبيب ) -3

تناولت الدراسة اإلطار العلمى لمعايير التكوين الذاتى ومسئولية مراقب الحسابات فى كل من النظم      

 الوضعية ، والفكر اإلسالمى . 

 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :      

كل من درجة كفاءة التزام مراقب الحسابات بمعايير توجد عالقة ارتباط ذات طابع طردى قوى بين  -1

التكوين الذاتى ، ودرجة فعالية نهوضه والتزامه بواجبات وضوابط وحدود مسئوليته ، األمر الذى 

يوضح ضرورة توجيه اهتمام الجهات المتخصصة والمنظمات المهنية المسئولة نحو العمل على تقوية 

المهنة ، من أجل الوصول إلى درجة عالية من التزام أعضاء وتطوير بناء التكوين الذاتى ألعضاء 

 المهنة بحدود وواجبات مسئوليتهم بشتى صورها .

أن اإلطار العلمى لمعايير التكوين الذاتى ، ومسئولية مراقب الحسابات فى النظم الوضعية ، يكاد يتفق  -2

حقيقة إثبات فضل سبق الشريعة مع ما ورد بالشريعة اإلسالمية فى هذا الشأن ، األمر الذى يوضح 

اإلسالمية للنظم الوضعية فى مضمار إرساء جذور ودعائم وأركان ومقومات هذا اإلطار ، وذلك من خالل 

مصادرها العريقة:القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، واإلجماع ، والقياس ، والمصالح المرسلة ، 

 حية الشريعة اإلسالمية للتطبيق فى كل زمان ومكان .والعرف ، مما يقدم الدليل الساطع على صال

تعد المسئولية االجتماعية لمراقب الحسابات الخارجى ، ومسئوليته عن مواجهة أعمال العمالء  -3

المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية ، والمخالفة للتشريعات القانونية الوضعية ، جزءا ال يتجزأ من 

لك على اعتبار أن األضرار االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن عدم تحمل مسئوليته الواجبة شرعا ، وذ

 المراقب لهذه المسئوليات قد أصبحت حقيقية تحاصر مجتمعاتنا .

 
نه إذا كان رواد الفكر المحاسبى والمراجعى قد اتفقوا على تقسيم مسئولية أمما تقدم ، يتضح للباحث      

نه يجب اإلشارة فإلى مسئولية مدنية وجنائية ومهنية أو تأديبية ، مراقب الحسابات من حيث طبيعتها إ

دائما إلى وجود نوع أصيل من أنواع المسئوليات التى تقع على مراقب الحسابات وهى المسئولية أمام 

هللا . فالمعلوم أن أول المسئوليات التى تقع على المراقب فى حالة عدم بذله للعناية المهنية الواجبة أو 

ره أو مخالفته للقواعد الشرعية فى عمله ، هى المسئولية أمام هللا والتى يترتب عليها الحساب تقصي

والعقاب فى الدنيا أو اآلخرة أو فيهما معا . ومن ثم على مراقب الحسابات أن يبذل العناية المهنية 
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لمساءلة من البشر ، الواجبة ويلتزم بقواعد وآداب السلوك المهنى طاعة هلل بصرف النظر عن الرقابة وا

 فعليه أن يحقق الرقابة الذاتية حال قيامه بأداء مهام المراجعة . 

 
، يتضح للباحث أن الدراسات التى تناولت مسئولية مراقب الحسابات عن األخطاء  سبقومن كل ما      

بية ، والغش وضعت حدودا للدراسة بحيث لم تتناول مسئولية المراقب فى ظل تطوير المنظومة الضري

كما أن الدراسات التى تناولت أوجه القصور فى المنظومة الضريبية فى مصر قد وضعت حدودا للدراسة 

ها لمحاولة مراقب الحسابات . والدراسة الحالية فى سبيل ل أثر عملية التطوير على مسئوليةبحيث ال تشم

حيث يتناول الباحث فى  . مراقب الحسابات فى ظل تطوير المنظومة الضريبية تأصيل وتطوير مسئولية

المبحث التالى  مسئولية مراقب الحسابات فى ظل اإلصدارات المهنية المحلية والدولية  والتشريعات 

 المصرية .
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 المبحث الثانى

 مسئولية مراقب الحسابات فى ظل اإلصدارات المهنية والتشريعات المحلية 

 

 
ى والمراجعى على تقسيم مسئوليـــــــــــة مراقب الحسابات من حيث اتفق رواد الفكر المحاسب    

، 1994، عطاهللا ،  1984طبيعتها إلى ما يلى ) لمزيد من التفصيل ، انظر على سبيل المثال : نور ، 

(Thomas&Henke, 1986 , Arens&Lobbecke,2000  . 

إذا فشل مراقب الحسابات فى أداء  المسئولية المدنية : وتقام دعواها من العميل أو طرف ثالث -1

المهمة التى كلف بها نتيجة إلهماله أو تقصيره ، وتسبب فى إلحاق الضرر بعميله أو طرف ثالث ، 

 ويقتصر العقاب هنا على دفع تعويض مادى .

المسئولية الجنائية : وتقام دعواها إذا ارتكب مراقب الحسابات بسبب تأدية مهمته عمال يخالف نصا  -2

ونيا من النصوص التى ترتبط بعمله ويكون هذا العمل موجها ضد المجتمع ، ويعاقب عليه المراقب قان

 بالسجن أو دفع غرامة مالية أو االثنين معا .

المسئولية المهنية أو التأديبية : وهى مسئولية تمارسها المنظمة المهنية التى ينتمى إليها مراقب  -3

 واعد آداب وسلوك المهنة .الحسابات إذا ارتكب عمال مخال بق

 
ن أة مراقب الحسابات تؤكد على يمسئول مجالاستقراء الدراسات واإلصدارات المهنية فى  كما أن    

والغش تعتبر من أكثر الموضوعات إثارة للجدل ألهميتها فى  مسئولية المراقب عن اكتشاف األخطاء

لدقيق لمفهوم العناية المهنية المبذولة فى مجال تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة . وأن التحديد ا

مجال اكتشاف األخطاء والغش ، وبالنسبة لألداء المهنى بشكل عام يؤدى إلى التحديد الدقيق للمسئولية 

المهنية لمراقب الحسابات ، وهذا التحديد يجب أن يكون عملية مستمرة نظرا للتغير المستمر فى أهداف 

 ( . 62، ص  2000ية ) عبد الوهاب ، المراجعة ومسئوليتها االجتماع

 
نه ومع بداية أولقد جرت تحوالت جوهرية فى حدود هذه المسئولية عبر مراحل تاريخ المراجعة ، إال      

الثمانينيات حتى وقتنا الحاضر تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة لمزيد من الضغوط من كافة الطوائف 

ود مسئولية مراقب الحسابات بشأن ضرورة اكتشاف األخطاء المستفيدة من خدمات المهنة لتوسيع حد

 والغش الجوهري والتقرير عن ذلك بما يسهم فى تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة .

ونظرا ألهمية هذه المرحلة لما شهدته من تطور ملموس فى مسئولية مراقب الحسابات ، يتناول      

هنية فى إصدار المعايير المرتبطة بمسئولية المراقب عن من التفصيل دور المنظمات الم ىءالباحث بش

كتجربة  (AICPA)اكتشاف األخطاء والغش ، وبالتحديد دور المجمع األمريكى للمحاسبين القانونيين 

العتمادنا فى مصر بشكل أساسى على  (IFAC)رائدة فى هذا المجال ودور االتحاد الدولى للمحاسبين 
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ى وقتنا الحاضر ، باإلضافة إلى معايير المراجعة المصرية والتشريع معايير المراجعة الدولية حت

 المصرى ودورهما فى تطوير مسئولية مراقب الحسابات . 

 أوال: نشرات معايير المراجعة األمريكية المتعلقة بمسئولية مراقب الحسابات :  

المراجعة فيما يتعلق  العديد من نشرات معايير أصدر المجمع األمريكى للمحاسبين القانونيين     

بمسئولية مراقب الحسابات عن اكتشاف األخطاء والغش والتصرفات غير القانونية للعمالء ، حيث 

كتشاف البعنوان مسئولية مراقب الحسابات عن ا 1988سنة  53صدرت نشرة معايير المراجعة رقم 

رة مرحلة هامة على صعيد الجهود . وتعد هذه النش Irregularities )والتقرير عن األخطاء والمخالفات ) 

المبذولة لمساعدة مراقب الحسابات عند تنفيذه لعملية المراجعة واكتشاف األخطاء المادية والمخالفات 

وخاصة فى مرحلة تخطيط عملية المراجعة بهدف توفير التأكيد المعقول عن اكتشاف األخطاء 

لنشرة على ضرورة ممارسة المراقب لدرجة والمخالفات الجوهرية وتقييم مخاطر المراجعة . وأكدت ا

مالئمة من الشك المهنى عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة ، واستخدام إشارات اإلنذار المبكر وعوامل 

الخطر لتحديد مدى احتمال احتواء القوائم المالية على تحريف نتيجة وجود أخطاء مادية أو مخالفات 

 ( .  174، ص 1998) أبو شعيشع ، جوهرية حدثت بمعرفة اإلدارة العليا 

 
بعنوان مسئولية مراقب الحسابات عن  1988سنة  54كما صدرت نشرة معايير المراجعة رقم      

التصرفات غير القانونية للعمالء . وقسمت النشرة األعمال أو التصرفات غير القانونية إلى نوعين 

 :  (Arens & Lobbecke, 2000, PP.148-149)أساسيين هما  

األعمال غير القانونية التى يكون لها تأثير مالى مباشر على أرصدة محددة بالقوائم المالية ، فعلى  -1

سبيل المثال يؤدى انتهاك قوانين الضرائب إلى التأثير المباشر على كل من مصروف ضريبة الدخل 

لية فى هذه الحالة وضريبة الدخل المستحقة . وأكد المعيار على أن مراقب الحسابات يتحمل المسئو 

، حيث يجب على المراقب أن يخطط وينفذ عملية المراجعة  53بنفس القدر الذى حددته النشرة رقم 

بمزيد من الشك المهنى بهدف توفير التأكيد المعقول عن اكتشاف األعمال غير القانونية ، ويمكن أن يتم 

ل ويفحص التقارير التى تصدرها مصلحة ذلك من خالل قيام المراقب بمناقشة العاملين فى منشأة العمي

 الضرائب بعد انتهائها من فحص اإلقرار الضريبى للعميل .

 
األعمال غير القانونية التى يكون لها تأثير غير مباشر على القوائم المالية ، ومن أمثلتها  انتهاك  -2

امات مالية ، وهنا ال تقع على منشأة العميل لقوانين حماية البيئة وما قد يترتب عليه من إلزامها بدفع غر 

مراقب الحسابات مسئولية تقديم تأكيد باكتشاف األعمال غير القانونية غير المباشرة حيث يفتقر المراقب 

 للخبرة الالزمة فى هذا الشأن .

 
وفى تطور الحق وإللزام مراقب الحسابات بضرورة زيادة اهتمامه باكتشاف المخالفات المرتكبة فى       

المالية والتقرير عنها ، وااللتزام بالشك المهنى عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة ، تم تطوير  القوائم

أو البحث عن  دراسةبعنوان  1997لسنة   82وحل محلها نشرة معايير المراجعة رقم  53النشرة رقم 
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ما يتعلق بمسئولية عند مراجعة القوائم المالية . وقد أكدت النشرة في (Consideration of fraud)الغش 

،  1998، نقال عن:أبو شعيشع ،(SAS No. 82, 1997  مراقب الحسابات عن اكتشاف الغش على ما يلى  

 ( :187-180ص

إرشاد مراقب الحسابات إلى عوامل الخطر التى قد تشير إلى وجود قوائم مالية مضللة للمنشأة التى   -1

فجوة التوقع الخاصة بمسئولية المراجع عن اكتشاف  تم مراجعتها ، بما يسهم إلى حد كبير فى تدنيةت

 الغش .

التأثير المباشر  ىعدم مسئولية مراقب الحسابات عن توفير التأكيد المطلق تجاه اكتشاف الغش ذ -2

والجوهرى على القوائم المالية لوجود قيود مرتبطة بعملية المراجعة ، وكذلك وجود دوافع تدفع اإلدارة 

 الغش . العليا إلى ارتكاب

 
ثار آالتابع للمجمع األمريكى للمحاسبين القانونيين بدراسة  (ASB)وبعد قيام مجلس معايير المراجعة      

على الممارسة المهنية ومراعاة التوصيات والمقترحات المقدمة من األكاديميين  82النشرة رقم 

م تدعيم النشرة  من خالل إصدار ت (SEC) األمريكية تداول األوراق الماليةتنظيم  والممارسين وهيئة 

 . 2002لسنة  99نشرة معايير جديدة بنفس العنوان السابق ليحمل رقم 

إلى تحديد المعايير وتوفير اإلرشادات لمراقبى الحسابات للوفاء بمسئوليتهم  99وتهدف النشرة رقم      

مراجعة المتعارف عليها وإبراز المرتبطة بالغش عند أداء مهمة مراجعة القوائم المالية طبقا لمعايير ال

دور اإلدارة ولجنة المراجعة واألطراف األخرى للتركيز ليس فقط على اكتشاف الغش ولكن أيضا على 

 اإلجراءاتبالتفصيل العديد من  99منع حدوثه  والحيلولة دون وقوعه . وقد تناولت النشرة رقم 

 : ( Ramos, 2003)واإلرشادات والتى من أهمها ما يلى 

 صور وخصائص الغش عند إعداد التقارير المالية والعوامل األساسية لحدوث الغش . -1

عن  ئإجراء المناقشات بين أعضاء مكتب المراجعة بخصوص مخاطر التحريف الجوهرى الناش -2

 الغش ، ومداومة االتصال بين أعضاء فريق المراجعة فيما يتعلق بتلك المخاطر أثناء عملية المراجعة .

 عن التحريف الجـوهرى الناشئ ى مخاطر ادر الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف علمص -3

( من اإلدارة واألطراف األخرى  Inquiringومن بين هذه المصادر : االستعالم أو التقصى  )  ،الغش

فى  داخل المنشأة عن المخاطر المتعلقة بالغش ، ودراسة نتائج اإلجراءات التحليلية التى تم إنجازها

 مرحلة تخطيط المراجعة ، ودراسة عوامل خطر الغش .

 ضوابط التبليغ عن غش اإلدارة للجنة المراجعة واألطراف األخرى . -4

 
 وبناء على ما تقدم يتضح للباحث ما يلى :      

 التطور المستمر فى مسئولية مراقب الحسابات بشأن إبداء الرأى الفنى االنتقادى عن القوائم المالية -1

أصبح مراقب  2002لسنة  99فى الواليات المتحدة األمريكية . فبعد صدور نشرة معايير المراجعة رقم 

 الحسابات ملزما ببذل العناية المهنية الواجبة التساع نطاق مسئولياته لتشمل ما يلى : 
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 تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة مع ممارسته لدرجة مالئمة من الشك المهنى . -أ

وكافة األطراف األخرى  ةألساليب الفنية للمراجعة وخاصة تلك المتعلقة باالستفسار من اإلدار تطوير ا -ب

داخل المنشأة ، وفحص نظام الرقابة الداخلية لتحديد تجاوز اإلدارة لإلجراءات الرقابية ، وتنفيذ اختبارات 

 المراجعة التحليلية .

 مرتبط باالعتراف باإليراد .مراعاة مخاطر التحريف الجوهرى الناجم عن الغش ال -ج

 
كمنظمة مهنية مستقلة هو المعنى بتنظيم مهنة المراجعة ومتابعة  (AICPA)يعتبر المجمع األمريكى  -2

كافة شئونها داخل الواليات المتحدة ، ويسعى المجمع دائما إلى التعرف على اتجاهات وآراء كافة 

لقوائم المالية من جهة أخرى ، وعلى ضوء ذلك الطوائف المعنية بتطوير المهنة من جهة ومستخدمى ا

يقوم المجمع بإجراء التعديالت المالئمة لمعايير المراجعة للعمل بقدر المستطاع على تضييق فجوة 

التوقعات فى المراجعة . وتتضح هذه الحقيقة من خالل التعديالت التى تطرأ على نشرات معايير 

 المراجعة. 

 

 ولية المتعلقة بمسئولية مراقب الحسابات :  ثانيا: معايير المراجعة الد

 (IFAC)المنبثقة عن االتحاد الدولى للمحاسبين  (IAPC)أصدرت لجنة ممارسات المراجعة الدولية      

 1994سنة  240بعنوان الغش والخطأ ثم عدلته وأصدرته برقم  1982سنة  11المعيار الدولى رقم 

 مسئوليات . ضمن المجموعة الثانية المعنونة باسم  ال

على ضرورة قيام مراقب الحسابات عند تخطيطه وتنفيذه لعملية المراجعة  240وأكد المعيار رقم      

يحصل  أنن عليه أبتقييم مخاطر وجود تحريف جوهرى فى القوائم المالية بسبب الغش أو الخطأ ، و 

التى تم اكتشافها خالل الفترة  أعلى ردود مقنعة من خالل استفساره من اإلدارة عن حاالت الغش أو الخط

ن الغش أو الخطأ له أثر هام على القوائم المالية فيجب أمحل المراجعة . وإذا اعتقد مراقب الحسابات 

ن يعدل من اإلجراءات الحالية ، ويتوقف نطاق هذه أن يقوم بإجراءات مراجعة إضافية أو أعليه 

الحسابات لكل نوعية من الغش أو الخطأ الممكن  التعديالت أو اإلجراءات اإلضافية على تقدير مراقب

حدوثه ، والمخاطر الناتجة عن وقوع هذا الغش أو الخطأ ، واحتمال وجود تأثير هام لغش أو خطأ معين 

 ( . 75، ص 1992على القوائم المالية . ) المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين ، 

 
منع واكتشاف الغش والخطأ تقع على عاتق إدارة المنشأة ن مسئولية أوقد أكد المعيار الدولى على      

من خالل قيامها بالتطبيق والتنفيذ المستمر لنظام سليم للرقابة الداخلية . ونظرا ألن هذا المعيار لم يتمكن 

من تحديد دور أكثر إيجابية بشأن مسئولية مراقب الحسابات عن اكتشاف حاالت الغش واألخطاء ولم 

،  2001فقد تم تعديله سنة  ،اطر المرتبطة بهما، وتوثيق اإلجراءات التى تم القيام بهايحدد عناصر المخ

مسئولية مراقب  –بشكل كبير  –، وقد تناولت التعديالت  الجديدة  2002وأجريت تعديالت أخرى سنة 

ين الصادرة عن المجمع األمريكى للمحاسب 99الحسابات فى ضوء ما ورد بنشرة معايير المراجعة رقم 

 القانونيين  .
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ن أواستكماال لدور معايير المراجعة الدولية فى تحديد مسئولية مراقب الحسابات ، تجدر اإلشارة      

بعنوان الهدف والمبادئ العامة التى تحكم عملية  1994الصادر سنة  200معيار المراجعة الدولى رقم 

ت يظل مسئوال عن أعمال مساعديه فى عملية ن مراقب الحساباأمراجعة القوائم المالية ، قد أكد على 

المراجعة ، وكذلك عما يعتمد عليه من أعمال قام بها مراقبون آخرون أو خبراء . ومن ثم يقع على عاتق 

مراقب الحسابات مسئولية توجيه مساعديه ، واإلشراف والرقابة عليهم ، بالعناية الالزمة ، والتأكد من 

 قبين اآلخرين أو الخبراء كان كافيا ومناسبا .ن العمل المؤدى بواسطة المراأ

وأورد المعيار قواعد السلوك المهنى التى تحكم مسئوليات مراقب الحسابات عند قيامه بعملية      

المراجعة وهى : االستقاللية والنزاهة والموضوعية ، والمهارة والكفاءة المهنية ، والعناية الواجبة ، 

 تزام بمعايير األداء المهنى للعمل الميدانى .والحفاظ على السرية ، واالل

 
بعنوان مراعاة القوانين واللوائح  1995الصادر سنة  250كما عرض معيار المراجعة الدولى رقم      

عند مراجعة القوائم المالية ، بعض اإلرشادات بشأن مسئولية مراقب الحسابات عن دراسة مدى إلتزام 

ن إدارة المنشأة يقع على أمراجعة القوائم المالية . وأكد المعيار على  العميل بالقوانين واللوائح عند

ن أعمال المنشأة تتم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها ، وتظل مسئولية أعاتقها مسئولية التأكد من 

ن أمنع واكتشاف عدم االلتزام بذلك على عاتق اإلدارة . أما مراقب الحسابات فهو غير مسئول وال يمكن 

ن يخطط وينفذ عملية أيتحمل مسئولية منع المخالفات للقوانين واللوائح ، ومع ذلك يجب على المراقب 

ن يترتب أالمراجعة مع ممارسته لدرجة مالئمة من الشك المهنى أخذا فى االعتبار األحداث التى يمكن 

اقب لطبيعة القوانين واللوائح عليها مخالفة منشأة العميل للقوانين واللوائح وهذا يتطلب بدوره تفهم المر 

 التى تعمل المنشأة فى ظلها .

 
) الخاص بمراجعة القوائم المالية ( والصادر عن  5090وهنا تجدر اإلشارة إلى ما ورد بالقسم      

AASB  الكندى بإزالة مرجعية افتراض حسن نية( Good faith )  اإلدارة كقاعدة مسلم بها فى المراجعة

( Fundamental auditing postulate )  أن هذا االفتراض هو نقطة بداية ،  5090. حيث أوضح القسم

عن طريق ممارســـــــــــة الشك المهنى  ( Alert )ولكن يجب أن يكون مراقب الحسابات منتبها أو يقظا 

( Professional skepticism )  للحصول على أدلة تبطل هذا االفتراض( Negate the assumption ) .     

 

 ثالثا: معايير المراجعة المصرية ودورها فى تحديد مسئولية مراقب الحسابات : 

بتشكيل اللجنة الدائمة  1997لسنة  478قبل صدور قرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم      

فة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما ، لم يكن هناك أى جهة مكل

بإصدار المعايير فى مصر باستثناء قيام المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين بترجمة ستة وعشرين 

معيارا دوليا من معايير المراجعة الصادرة عن االتحاد الدولى للمحاسبين ، ونشر المعهد هذه المعايير 
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د ليس جهة إصدار ن المعه أعلى الرغم من  1992المترجمة باسم معايير المراجعة المصرية سنة 

 للمعايير .

) كبديل  1993 سنةكما أصدر المعهد المصرى الميثاق العام آلداب وسلوكيات مهنة المحاسبة      

( وحدد فيه تفصيال أهم واجبات مراقب 1958 سنةلدستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر 

وتمثلت فى  ، مخالف لتلك الواجبات وأشار إلى العقوبات التى يمكن أن يتعرض لها العضو ال ،الحسابات

التى وردت بدستور مهنة  نفسها لعقوباتاضرورة االلتزام بتلقى تعليم مهنى مستمر باإلضافة إلى 

 المحاسبة والمراجعة .

   
وقد قامت اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة بإصدار ستة معايير مصرية للمراجعة سنة       

بعنوان  2004إصدار أول معيار عن قواعد السلوك المهنى فى مارس  ، باإلضافة إلى 2000

االستقاللية . ومن خالل استقراء تلك المعايير من زاويتى عالقتها بمعايير المراجعة الدولية من جهة ، 

 ومدى قدرتها على تطوير مسئولية مراقب الحسابات من جهة أخرى ، يتضح للباحث ما يلى : 

 
درة بما يتفق مع معايير المراجعة الدولية فيما عدا بعض التعديالت الطفيفة التى الصأعدت المعايير ا -1

ن الموضوعات التى لم يتم تناولها بعد فى  أأجريت عليها لتتمشى هذه المعايير مع القوانين المصرية ، و 

لمصرية التى معايير المراجعة المصرية يرجع فيها إلى معايير المراجعة الدولية لحين صدور المعايير ا

 ( . 2000تتناول هذه الموضوعات ) الوقائع المصرية ، 

 وهنا يطرح الباحث التساؤل التالى :     

إذا كانت اللجنة الدائمة قد قامت بإعداد وإصدار سبعة معايير فقط حتى اآلن ، وقد سبقها المعهد       

جهة إصدار للمعايير ، فما هو  المصرى للمحاسبين والمراجعين بترجمة ستة وعشرين معيارا وهو ليس

المقصود من ضرورة رجوع مراقبى الحسابات إلى معايير المراجعة الدولية فى الموضوعات التى لم يتم 

ن يترجم مراقب الحسابات المعيار الدولى ويأخذ أتناولها فى معايير المراجعة المصرية ؟ هل المقصود 

ترجمة المعايير الدولية تباعا لالسترشاد بها لحين إصدار ما به ؟ أم أنه البد من تحديد جهة بذاتها تتولى 

ما هى الجهة المسئولة عن ترجمة  –ال الحصر  –يقابلها بواسطة اللجنة الدائمة ؟ وعلى سبيل المثال 

 بعنوان الغش والخطأ ؟ . 2002 سنةالصادر  240معيار المراجعة الدولى المعدل رقم 

 
 الحسابات يالحظ اآلتى : فيما يتعلق بمسئولية مراقب   -2

ن القوائم المالية هى مسئولية إدارة المنشأة أقد أكد على  200معيار المراجعة المصرى رقم  أن -أ     

وأن مسئولية مراقب الحسابات تنحصر فى إبداء الرأى على هذه القوائم فى ضوء مراجعته لها . كما أكد 

ن المراجعة قد خططت ونفذت للحصول على أارة تفيد ن يتضمن تقرير المراقب عبأالمعيار على ضرورة 

تأكيد مناسب عن مدى خلو القوائم المالية من التحريفات المؤثرة أو الجوهرية ، باإلضافة إلى التأكيد 

 على ما إذا كانت هذه القوائم تتفق مع ما يتصل بمراجعته من القوانين واللوائح المصرية .
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ن هدف ونطاق مراجعة القوائم المالية يتحدد أقد أكد على  210ى رقم معيار المراجعة المصر  أن -ب     

ن مسئولية مراقب الحسابات تنحصر فى المعلومات الواردة فى تقريره ، وبالتالى فإن المراقب أبافتراض 

نه يجب أليست عليه أية مسئولية فى إقرار مدى دقة عرض المعلومات األخرى . ومع هذا أكد المعيار 

الحسابات عند إصداره لتقرير المراجعة عن القوائم المالية أن يأخذ فى االعتبار المعلومات  على مراقب

ن مصداقية القوائم المالية التى قام بمراجعتها قد تتأثر بالتعارض الذى قد يتواجد أاألخرى المرافقة حيث 

أو تعاقدى على المراقب كان هناك إلزام قانونى أبين هذه القوائم والمعلومات األخرى المرافقة سواء 

 بالتقرير عن المعلومات األخرى المرافقة أم ال .

المراقب تتحدد  إن مسئوليةوأضاف المعيار انه عندما يوجد التزام بالتقرير عن معلومات أخرى ف     

وفقا لطبيعة المهمة والقوانين السارية والمعايير المهنية ، وعندما تتضمن مثل هذه المسئوليات فحص 

علومات األخرى المرافقة ، يجب على المراقب اتباع اإلرشادات عن مهام الفحص الواردة فى معايير الم

 المراجعة ذات العالقة .

 
أما معيار السلوك المهنى  فإنه يهدف فقط إلى تحديد األسس والمبادئ التى يجب على أعضاء  -ج     

يد التهديدات التى تواجه االستقاللية ، وتقييم ن تتبعها للقيام بتحدأفريق المراجعة ومؤسسات المراجعة 

ما إذا كانت هذه التهديدات غير جوهرية ، وفى حالة جوهرية هذه التهديدات يتم تحديد وتطبيق أدوات 

الحماية المناسبة إلزالة هذه التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى مقبول . وفى الحاالت التى ال يتوافر فيها 

خفض التهديدات إلى مستوى مقبول ، يكون الحل الوحيد إما إنهاء العالقة أو أدوات حماية مناسبة ل

المصلحة التى تؤدى إلى هذا التهديد أو االعتذار عن قبول أو االستمرار فى عملية المراجعة ) الوقائع 

 (  . 2004المصرية ، 

 
عامات األساسية لتحقيق نه على الرغم من أهمية هذا المعيار الرتباطه بإحدى الدأويرى الباحث      

ن المعيار لم يوضح طبيعة أالكفاءة والفعالية فى عملية المراجعة وهو استقالل مراقب الحسابات ، إال 

المسئوليات التى ستلقى على مراقب الحسابات فى حالة وجود تهديدات جوهرية تؤثر على استقالله 

 وقبول االستمرار فى تنفيذ مهام المراجعة .

 
على ما تقدم ، ونظرا لعدم كفاية معايير المراجعة المصرية فى تحديد نطاق مسئولية مراقب  وبناء      

الحسابات ، يمكن للباحث أن يعول على النتائج التى توصلت إليها إحدى الدراسات السابقة فى مصر      

 ( وهى : 37ص – 36، ص 2005) نصر ، 

سابقة إرشادات كافية بشأن إجراءات المراجعة فى الوقت الذى قدمت فيه اإلصدارات المهنية ال -أ

المالئمة الكتشاف الغش فى القوائم المالية ، خاصة االستفسارات واإلجراءات التحليلية والحد من 

إمكانية تنبؤ موظفى العميل بإجراءات المراجعة ، نجد أن مراقبى الحسابات الذين أجريت عليهم التجربة 

يلون إلى اإلجراءات النمطية خاصة : فحص السياسات المحاسبية ، أكثر تحفظا فى هذا الشأن ، ويم

وفحص قيود التسوية ، وفحص التقديرات المحاسبية ، واالعتماد على اإلجراءات التحليلية البسيطة مثل 
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المقارنات الزمنية . ويعتقد الباحث أن التحفظ يعكس تأثير الخبرة من جهة وحاجة مراجعى الحسابات فى 

 تعليم والتدريب المستمر فى هذا المجال من جهة أخرى .مصر إلى ال

 
على الرغم من أن معايير المراجعة المتعارف عليها وكذا اإلصدارات المهنية الحديثة تنظم بشكل جيد  -ب

تأثير وفاء مراقب الحسابات بمسئوليته عن اكتشاف والتقرير عن الغش فى القوائم المالية على تقرير 

ردود ومناقشة المراقبين المشاركين فى التجربة لم تؤيد ذلك  فإن القوائم المالية ، مراقب الحسابات عن

تماما كما كان يتوقع الباحث ، انطالقا من افتراض حرص مراقب الحسابات على االلتزام بمعايير 

أن  المراجعة فى قبول التكليف وتخطيط وأداء أعمال المراجعة وإعداد وتوصيل التقرير . ويعتقد الباحث

مراقبى الحسابات يفضلون العمل فى ظل عدم إلزام قوى بمعايير المراجعة ، وعدم المساءلة القانونية 

 والمهنية القوية فى حالة الفشل فى كشف حاالت الغش .

 

 رابعا: مسئولية مراقب الحسابات فى ظل التشريع المصرى : 

الحسابات المنهج اإلنجليزى والذى يهتم ن مصر قد اتبعت فى تحديد مسئولية مراقب أمن المالحظ      

بتوضيح هذه المسئولية من خالل تشريعات الشركات بصفة أساسية ، ثم تشريعات الضرائب وغيرها ، 

على عكس المنهج األمريكى الذى يعتمد فى تحديده لهذه المسئولية على المعايير المهنية التى تصدرها 

 ( . 110، ص 1996المنظمات المهنية المعنية ) السجينى ، 

العقوبات التى تقع على مراقب  1972لسنة  40حيث تناول قانون إنشاء نقابة التجاريين رقم      

وتتدرج هذه العقوبات بين:لفت النظر ،  55الحسابات نتيجة مخالفته آلداب وسلوك المهنة فى مادته رقم 

ضوية  من النقابة وفى تلك الحالة ، واإليقاف عن العمل لمدة ال تتجاوز سنة ، وإسقاط الع واإلنذار 

 األخيرة ال يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إال بعد إعادة قيده فى النقابة .

 
فلم يوضح طبيعة مسئولية  1951لسنة  133أما قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم      

فيما يتعلق بمزاولة المهنة حيث  نه قد صدر لتغطية جوانب محددة دون سواهاإمراقب الحسابات ، حيث 

حدد مستوى التأهيل العلمى والعملى المطلوب ، باإلضافة إلى االختصاصات المهنية المتعلقة بأنواع 

 الشركات التى يمكن مراجعتها والعقوبات التأديبية فى حالة انتحال صفة مراقب الحسابات .

استصدار  ر  وجا، رات جوهرية بالحذف واإلضافة أن القانون قد أجرى عليه تغيي إلى وتجدر اإلشارة     

 القانون الجديد كما سيتضح فيما بعد .

 
طبيعة العالقة بين مراقب الحسابات وأطراف  1981لسنة  159ولقد بين قانون الشركات رقم      

مراقب الحسابات يسأل " عن  أن 106عملية المراجعة من ناحية المسئولية حين أورد فى مادته رقم 

ة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيال عن مجموع المساهمين " . وأضاف القانون فى مادته صح

الشركة عن تعويض الضرر الذى يلحقها بسبب  يكون " مسئوال قَِّبل  تأن مراقب الحسابا 109رقم 

كانوا  األخطاء التى تقع منه فى تنفيذ عمله ، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب واشتركوا فى الخطأ
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الشركة بالتضامن . . كما يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهم أو الغير  مسئولين قِّبَل 

 حسن النية بسبب خطئه " .

ويتساءل الباحث عن طبيعة األخطاء التى يقع فيها مراقب الحسابات ويتحمل تبعاتها ، حيث لم      

 لة منها .يوضح قانون الشركات هذه األخطاء ولم يعط أمث

بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فقد ورد فى  1988لسنة  144أما القانون رقم      

 مادته الخامسة واجبات ومسئوليات مراقب الحسابات ويتضح ذلك مما يلى :

ف فيما يتعلق بالرقابة المالية على وحدات الجهاز اإلدارى للدولة ، يتعين على مراقب الحسابات كش -1

وقائع االختالس واإلهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت إلى حدوثها ، 

 واقتراح وسائل عالجها .

 فيما يتعلق بالرقابة المالية على هيئات قطاع األعمال العام يتعين على مراقب الحسابات ما يلى : -2

ت والقصور فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح إبداء المالحظات بشأن األخطاء والمخالفا -أ     

والقرارات والتثبت من سالمة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وتوجيه العمليات المختلفة بما يتفق 

 واألصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة .

اخلية للوحدة محل المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة الد مالتحقق من مدى مالءمة النظا -ب     

 المراجعة .

الكشف عن الوقائع التى يعلمها أثناء تأدية مهمته والتى ال تفصح عنها الحسابات واألوراق التى  -ج     

يشهد بصحتها ، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا الزما لكى تعبر هذه الحسابات واألوراق 

و تحريف أو تمويه فى هذه الحسابات واألوراق أو من عن الواقع ، وكذلك الكشف عما علمه من نقص أ

أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة األرباح والخسائر للوحدة محل 

المراجعة ، وعليه أيضا مراعاة األوضاع المهنية فى الفحص والتقرير عنه والحصول على اإليضاحات 

 ن اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات .التى من شأنها أن تمكن المراقب م

 
ولقد حددت الئحة العاملين بإدارات مراقبة الحسابات العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها وهى :       

اإلنذار ، والخصم من المرتب مدة ال تتجاوز شهرين ، والحرمان من العالوة أو الترقية أو تأجيل موعد 

قية ، والفصل من الخدمة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان استحقاق العالوة أو التر 

 ( .  137، ص 2000/2001من كل أو بعض المعاش أو المكافأة  ) الصبان ، 

 
 ويتضح مما تقدم بشأن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى تحديد مسئولية مراقب الحسابات مايلى:     

سابات بالجهاز المركزى المسئولية المباشرة عن ضرورة اكتشاف كافة يقع على عاتق مراقب الح -1

ح سبل عالج ومنع هذه األخطاء والمخالفات ، باإلضافة إلى ضرورة ااألخطاء والمخالفات المالية ، واقتر 

 الكشف عن أوجه القصور فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات .

ع قد قام بتقنين الواأ -2 ن أجب التقليدى لمراقب الحسابات عند قيامه بتنفيذ عملية المراجعة ، و ن المشر ِّ

ع فى مواقف ال تكون متسقة مع الفكر  عدم اشتراك المحاسبين فى صياغة التشريع يوقع المشر ِّ
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المحاسبى ومن ذلك ما أورده القانون من ضرورة قيام مراقب الحسابات بالتحقق من مالءمة النظام 

منهما منفصل  ن كالأضبط الداخلى والرقابة الداخلية ، والمستعرض لذلك قد يفهم المحاسبى وأنظمة ال

عن اآلخر ، بينما الرقابة الداخلية تشمل كال من النظام المحاسبى وأنظمة الضبط الداخلى ) السجينى ، 

 ( .  121-118، ص 1996

 
ات التى تقع على مراقب بعض المسئولي 1991لسنة  203وحدد قانون قطاع األعمال العام رقم      

الحسابات وتعرضه للمساءلة وهى : إقرار توزيع أرباح أو فوائد على خالف أحكام القانون أو نظام 

الشركة ، وتعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو إخفاء وقائع جوهرية فى تقريره ، وإفشاء 

ات المترتبة على ارتكاب هذه المخالفات أسرار الشركة التى يراجع حساباتها . وقد حدد القانون الجزاء

والتى تتراوح  بين الحبس مدة ال تقل عن سنتين ، والغرامة بما ال يقل عن ألف جنيه وال يتجاوز عشرة 

 آالف جنيه .

 
فقد قضى بالحبس خمس سنوات وغرامة مالية بين  1992لسنة  95أما قانون سوق رأس المال رقم     

جنيه أو بإحداهما والحكم بالحرمان من مزاولة المهنة وحظر مزاولة خمسين ألف جنيه ومائة ألف 

النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ثالث سنوات فى حاالت : ذكر بيانات غير صحيحة فى نشرة 

،  2004االكتتاب ، والتزوير فى سجالت الشركة ، وإفشاء أسرار المهنة ، وإثبات بيانات كاذبة ) لطفى ،

 ( . 389-388ص

 
والخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، فقد ورد به  2003لسنة  88أما القانون رقم     

،  2004بعض النصوص المتعلقة بمسئولية مراقبى حسابات البنوك ، ويتضح ذلك مما يلى) النفراوى ، 

 ( : 14-12ص

نان من مراقبى الحسابات وفقا من القانون أن يتولى مراجعة حساب البنك اث 19ورد فى المادة رقم   -1

لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية . وقد ألزم المشرع مراقبى الحسابات 

بالتوقيع على القوائم المالية للبنك مع المحافظ ، مما يعنى المسئولية التضامنية فيما بينهم جميعا عن 

باإلضافة إلى رفع تقرير مراقبى الحسابات إلى رئيس صحة ما ورد بهذه القوائم من أرقام وبيانات ، 

 الجمهورية مما يؤكد استقاللية أعمالهم ومسئوليتهم أمام الدولة والمجتمع .

 
الحسابات بأن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية  مراقبى 84م المشرع فى المادة رقم ألز   -2

ن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات أة على للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصري

التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا 

 ن يرفق مع تقريرهما تقرير تفصيلى متضمنا ما يأتى : أله ، و 

 والتزاماته . أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته  -أ

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .  -ب
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مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم األصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق   -ج

 البنك مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد .

 يتحقق مراقبو الحسابات منها . أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن -د

 
ن " يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما ورد فى تقريرهما عن أفقد نصت على  85أما المادة رقم  -3

محفظة االئتمان والمخاطر الناتجة عن االئتمان واالستثمارات . وللجمعية العامة للبنك ان تطلب من 

من مراقبى الحسابات . وإذا ثبت  ةفى التقارير المقدم الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى أى قصور 

تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة 

ن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى تنحيتهما واتخاذ أوالمراجعة ، جاز للجهاز 

 ما عن تقصيرهما " . ما يلزم لمحاسبته 

 
أسرار عمالء البنوك  ءوفى حالة خروج مراقب الحسابات عن قواعد وآداب وسلوك المهنة بإفشا -4

من ذات القانون وهى عقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن  124تطبق عليه المادة رقم 

 عشرين ألف جنيه وال تتجاوز خمسين ألف جنيه .

 
يعتبر من أحدث وأهم القوانين المصرية  2003لسنة  88احث مما تقدم أن القانون رقم ويتضح للب     

مراقب الحسابات فى ظل هذا  إن مسئوليةالتى تناولت مسئوليات مراقبى الحسابات بكل وضوح ، بل 

ة ن يكون ملتزما بقواعد آداب وسلوك المهنأالقانون ستجعله حريصا على بذل العناية المهنية الواجبة و 

ن يحرص على التعليم المهنى المستمر . فالمتأمل فى القانون أومعايير المراجعة المصرية والدولية و 

يجد أن نطاق مسئوليات مراقب الحسابات يمتد ليشمل اإلفصاح عن : مدى مخالفة عمليات البنك ألى 

، وعدم مالءمة أسلوب  حكم من أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له

 تقييم أصول البنك ) جميع األصول ( وتقدير تعهداته والتزاماته ، ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .

 
) والذى ألغى بموجبه قانون الضرائب على  2005لسنة  91أما قانون الضريبة على الدخل رقم      

ات هو المعنى باعتماد اإلقرار الضريبى ( ، ونظرا ألن مراقب الحساب 1981لسنة  157الدخل رقم 

أنه " مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها  131للممولين ، فقد أورد القانون فى المادة رقم 

قانون العقوبات وأى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص 

أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة  132ى المادة رقم عليها فيها " ، بينما أورد القانون ف

آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين 

 والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد األفعال التالية :

لمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان إخفاء وقائع ع -1

 الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
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إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجالت  -2

أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير اإليهام بقلة األرباح أو زيادة الخسائر .. وفى حالة 

 . (  2005) الجريدة الرسمية ، العود يحكم بالحبس والغرامة معا " 

من القانون فقد تضمنت أنه " يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول  134أما المادة رقم      

 االلتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها " . فى

 

وبناء على ماسبق يتضح للباحث مدى اهتمام المنظمات المهنية والتشريعات المحلية  بتطوير      

تناول  مسئولية مراقب الحسابات للعمل على تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة . ومن ثم تبدو أهمية

أوجه القصور فى المنظومة الضريبية فى مصر وبيان مدى تأثير ذلك على مسئولية مراقب الحسابات ، 

 وذلك من خالل المبحث التالى .
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 المبحث الثالث 

                             وآثارها   أوجه القصور فى المنظومة الضريبية فى مصر

   حساباتعلى مسئولية مراقب ال

 

ن أهداف السياسة الضريبية تشمل أن استقراء الفكر المحاسبى فى المجال الضريبى يشير إلى إ     

ن هذه األهداف إنما أاإلسهام فى تحقيق خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة ، و 

وهى التشريع الضريبى  تتحقق من خالل منظومة ضريبية متكاملة تتكون من دعامات أو مقومات ثالث

ن المنظومة أن واقع الحال يؤكد على أواإلدارة الضريبية والمجتمع الضريبى ) أو الممولين ( . كما 

الضريبية فى مصر تعانى من بعض أوجه القصور بما يؤثر بشكل سلبى على تحقيق أهداف السياسة 

 الضريبية ، والعرض اآلتى بعد يوضح هذه الحقيقة .

 

 القصور فى التشريع الضريبى :   أوال:  أوجه

يقصد بالتشريع الضريبى مجموعة من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات      

المختصة بتقنين السياسة الضريبية وفرض الضرائب وتنظيم طرق تحصيلها وجبايتها . وقد تسبب 

بين المهتمين بالضرائب من فقهاء ومحاسبين  التشريع الضريبى فى إحداث الكثير من الجدل والخالف

 ( :  169، ص  1997ورجال ضرائب وممولين وغيرهم لعدة أسباب من بينها ما يلى : ) حنا ، 

إصدار القوانين دون دراسة كافية آلثارها وأهدافها ، ودون أخذ رأى المختصين والمهتمين بها  -1

 جال اإلدارة الضريبية المطالبين بتطبيق القانون .خاصة الممولين المستهدفين بالضريبة أساسا ، ور

النظرة الضيقة التى تحكم المشرع الضريبى دون مراعاة ألثر الظروف االقتصادية واالجتماعية  -2

 والسياسية السائدة وقت صدور القانون ، أو تلك المتوقع سيادتها فى المستقبل القريب . 

 
ن التشريع الضريبى المصرى جاء به العديد من أ( إلى  45-24، ص 2000وتشير دراسة دردير )     

أوجه القصور التى كانت عامال مباشرا أو غير مباشر فى حدوث ظاهرة التهرب الضريبى ، ومن بين 

 أوجه القصور ما يلى : 

عدم استقرار التشريع الضريبى ، حيث تعرض للعديد من التعديالت المتتالية منذ صدور قانون  -1

حتى اآلن ، بحيث أصبح من الصعب على منفذى النظام  1939( لسنة 14ى الدخل رقم )الضرائب عل

الضريبى وكذلك الممولين مالحقة هذه التعديالت واستيعابها ، وقد أدى ذلك إلى فقدان التشريع الضريبى 

تهرب الستقراره فى حكم المعامالت ، وزيادة العبء النفسى للضريبة لدى الممولين مما يدفعهم إلى ال

 منها .
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اطة بها إحاطة كاملة ووجود أدى تشتت األحكام الضريبية فى العديد من القوانين إلى صعوبة اإلح -2

 فى التطبيق والفهم أسفر عنه عدم تكافؤ المعاملة الضريبية بين المنشآت التى تمارس النشاط تضارب

 ، وأصبح من اليسير الخروج عن أحكام القانون والتهرب منه .   نفسه

 
وعلى الرغم من أن المشرع الضريبى قد حدد قيمة اإلعفاء المقابل لألعباء العائلية ) فى القانون رقم      

( بغض النظر عن الحالة االجتماعية للممول وعبء اإلعالة ، على اعتبار أن مفهوم  2005لسنة  91

وإزالة التعقيدات الناجمة اإلعالة فى المجتمع المصرى يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات األخرى ، 

عن محاوالت تحديد األعباء العائلية وحدود اإلعفاء نتيجة التغييرات التى تطرأ بصورة مستمرة على 

،  2005الحالة االجتماعية للممول وذلك دون مردود اقتصادى حقيقى على المجتمع ) وزير المالية ، 

قرره المشرع بشأن توحيد اإلعفاء إنما البعض يدحض تلك المبررات ويرى أن ما فإن ( ،  72-71ص

يتناقض مع مفهوم العدالة الضريبية ، كما أنه قد يغرى البعض إلى القول بأن المشرع الضريبى بمصر 

يفرض عقوبة مستترة على الزواج واإلنجاب ويتحيز فى غير صالح األسر التى تعتمد على عائل وحيد 

 ( . 60، ص 2005كان الزوج أو الزوجة ) أبو دوح ، أسواء 

( على حتمية تغيير قيمة اإلعفاء على فترات  61، ص 2005ويتفق الباحث مع ما أكده أبو دوح )      

 دورية بما يتفق ومعدالت التضخم والتى تشهد ارتفاعا مستمرا فى مصر .

 
ارة ن مصر تعتبر من بين الدول التى تنبهت مبكرا إلى أهمية وضرورة التجأهذا وعلى الرغم من      

هناك مجموعة من العقبات التى تعترض نموها وتطورها والتى من بينها عدم وضوح فإن اإللكترونية ، 

المعاملة الضريبية والجمركية على عمليات التجارة اإللكترونية وخاصة فى مجال الصادرات ، لعدم  

إعفائها أو وجود تشريع فعلى حتى اآلن ينظم عمليات التحاسب الضريبى لتلك العمليات سواء ب

 ( . 72-68، ص 2002بإخضاعها ) توفيق وحنا ، 

 
نه توجد فإوإذا كان ما تقدم قد أظهر بعض أوجه القصور فى التشريع الضريبى المصرى بشكل عام      

مشكلة دائمة تمس عمل مراقب الحسابات عند إعداده لإلقرار الضريبى للمنشأة وذلك قبل صدور قانون 

( من أن  20-81، ص 2001. وهذا ما أكده العادلى )  2005لسنة  91 الضريبة على الدخل رقم

قوانين الضرائب المصرية ما زالت بمنأى عن معايير المحاسبة المصرية والدولية ، حيث ال توجد إشارة 

لى مراعاة المعايير المحاسبية الدولية أو المصرية وذلك على خالف إمن قريب أو بعيد فى تلك القوانين 

 ل العالم التى تجعل من قوانين الضرائب وسيلة لاللتزام بانتهاج المعايير المحاسبية . معظم دو 

ة تطوير ــــــــعن تطبيق المعايير المحاسبيأنه بينما ينجم (  9، ص 2003ويضيف عبد الخالق )      

أخذ بها حتى ن التشريع الضريبى المصرى لم يالية بما يؤدى إلى مصداقيتها ، فإاإلفصاح بالقوائم الم

 اآلن مما ينجم عنه اتساع الفجوة بينهما نتيجة جمود التشريع الضريبى .

 
قد تدارك هذه المشكلة حيث أكد فى   2005لسنة  91ومع هذا تجدر اإلشارة إلى أن القانون رقم      

ا لمعايير على أن يحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفق 17الفقرة الثانية من المادة رقم 
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المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه. 

أن تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى بصافى  70كما ورد بالالئحة التنفيذية للقانون فى المادة 

 لمحاسبة المصرية .الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير ا

وما تقدم يؤكد على أن الفجوة بين الربح المحاسبى والربح الضريبى سوف تنخفض بشكل جوهرى       

والئحته التنفيذية بشأن العمل بمعايير  91فى حال التزام اإلدارة الضريبية بما ورد بالقانون رقم 

 المحاسبة المصرية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل . 

     
ن األمر إوإذا كان هذا هو حال التشريع الضريبى كأحد أركان أو دعامات المنظومة الضريبية ، ف     

 يستدعى بحث أوجه القصور فى باقى أركان المنظومة ، وهذا ما يوضحه العرض التالى .

 

 ثانيا: أوجه القصور فى اإلدارة الضريبية :  

بمستوى كفاءة وفعالية اإلدارة الضريبية ،  ا  ولة رهنيعد تحقيق أهداف السياسة الضريبية ألى د     

ويرجع ذلك إلى الدور الحيوى الذى تقوم به فى تنظيم العالقة الضريبية ، حيث يعهد إليها بتنفيذ التشريع 

تمثل الجهة  ذاته الضريبى والتحقق من سالمة تطبيقه حفاظا لحقوق الخزانة العامة ، وهى فى الوقت

مولين ، وهذا يتطلب االهتمام بالعالقات اإلنسانية من جانب اإلدارة الضريبية بحيث التى تتعامل مع الم

يكون الممول دائما على بينة من حقوقه والتزاماته ، ومساعدته بمختلف الوسائل الممكنة على تسهيل 

ب من أدائه لهذه االلتزامات . ويؤدى القصور فى أداء هذه الوظائف إلى تشكيل المناخ المناسب للتهر 

 ( . 20، ص 2000الضرائب ، ) دردير ، 

 
ن المشاكل المتعلقة باإلدارة الضريبية تكاد تفوق فى أ( على  497، ص 1996ولقد أكد الناغى )      

ن التنظيم اإلدارى إأهميتها المشاكل الخاصة باألوعية الضريبية وبالتركيب الفنى للضرائب ، حيث 

نه يفضى إلى زيادة المشاكل والشكاوى وإلى أاإلجراءات كما  الضريبى السيئ يؤدى إلى تعقيد وطول 

 التهرب ونقص الحصيلة .

 
 وبناء على ما تقدم يمكن إبراز أوجه القصور فى اإلدارة الضريبية على النحو التالى :      

 انخفاض كفاءة وفعالية اإلدارة الضريبية :  ) أ (

ة إنما يعزى إلى العديد من العوامل منها ما يلى ) دردير ، ن انخفاض كفاءة وفعالية اإلدارة الضريبيإ     

 (:  22-20، ص 2000

المؤهلة تأهيال علميا وعمليا مناسبا ألداء الدور  –بشكل كاف  –عدم توافر العناصر الفنية واإلدارية  -1

 المنوط بها ، مما انعكس أثره فى عدم كفاءة النظام الضريبى .

ن الفحص يتم أعدد العاملين باإلدارات الضريبية ، وهو ما يؤدى إلى عدم تناسب حجم العمل مع  -2

بصورة غير كاملة وسريعة ، دون إجراء المعاينة الالزمة ومناقشة الممولين والتحرى عنهم لمعرفة 
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، مما يشعر الممول بالظلم ويدفعه نحو التهرب الجزافية حقيقة نشاطهم ، وبالتالى اللجوء إلى التقديرات 

 الضرائب لعدم عدالتها . من سداد

عدم فاعلية إجراءات حصر المجتمع الضريبى وعدم إحكام قواعد الربط والتحصيل مما يؤدى إلى  -3

ذلك عدم وجود نظم معلومات متطورة تعتمد على  على زيادة فرص التهرب الضريبى . وقد ساعد

 الحاسبات اإللكترونية .

للتحقق من مدى االلتزام بقواعد التشريع الضريبى ، حيث انخفاض مستوى عملية المتابعة والرقابة  -4

ينحصر االهتمام فى تحقيق الحصيلة المستهدفة ، دون محاولة البحث فى إمكانية زيادة حجم المجتمع 

 الضريبى .

تعقد اإلجراءات الضريبية وكثرة المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب ، وما يترتب  -5

 لتأخر فى إتمام إجراءات الفحص والربط والتحصيل .على ذلك من ا

 
 عدم التزام اإلدارة الضريبية ببعض معايير المحاسبة الضريبية :  ) ب (

ن اإلدارة الضريبية ال تلتزم أحيانا بمعيار استقالل السنوات الضريبية ، ويتضح ذلك مما يلى           إ     

 ( : 50-47، ص 1996) الخولى ، 

دارة الضريبية كل سنة ضريبية بمحاسبة الممول عن أرباح أكبر من األرباح التى قدرتها تقوم اإل -1

عليه فى السنة السابقة دون االعتداد بقيمة األرباح الحقيقية أو الخسائر التى حققها فعال فى تلك السنة 

باح فى سنة موضوع المحاسبة . وأكثر من ذلك فهى قد تعتبر موافقة الممول على قدر معين من األر 

ضريبية معينة فى لجنة داخلية بالمأمورية اعترافا منه بأن هذه األرباح هى الحد األدنى ألرباحه فى 

السنوات المقبلة ال يقل عنها بل يزيد عليها دون سند من الواقع أو القانون ، مما يؤدى إلى شعور 

 الممول بالظلم  ويدفعه إلى التهرب من أداء الضريبة . 

إلدارة الضريبية بمحاسبة الممولين عن عدة سنوات ماضية فى وقت واحد ، مما يرهق كاهلهم تقوم ا -2

بالضرائب الباهظة المستحقة عليهم فى تلك السنوات ، وقد ال تكون حالتهم المالية تسمح بذلك ، مما  

لة فى السداد يجعلهم غير قادرين على سداد تلك الضرائب ، وهو ما يدفعهم إلى التهرب منها ، أو المماط

بإطالة إجراءات التقاضى التى قد تستغرق عدة سنوات تنخفض خاللها القيمة الزمنية للنقود ، ويكون قد 

 تم إلحاق  الخسائر بالخزانة العامة . 

 
 عدم التزام اإلدارة الضريبية بمعايير المحاسبة المصرية أو الدولية : ) ج (

ن معيار المحاسبة أنه على الرغم من أضريبية بتلك المعايير من بين مظاهر عدم التزام اإلدارة ال     

بعنوان المحاسبة عن أصول غير ملموسة) والمتوافق مع معيار  2002لسنة  23المصرى رقم 

بعنوان األصول غير الملموسة ( قد عالج معظم نفقات البحوث  1998لسنة  38المحاسبة الدولى رقم 

تم تحمل النفقات خاللها ، حيث ال يتم رسملة تلك النفقات إال من والتطوير كمصروفات فى الفترة التى 

لحظة استيفاء األصل غير الملموس لمعايير االعتراف به أى ال يتم رسملة النفقات السابقة على 

" اإلدارة الضريبية تعتبر تلك النفقات من قبيل النفقات اإليرادية  تراف باألصل غير الملموس . فإناالع
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تهلك على خمس سنوات مما ينطوى على إخضاع تلك النفقات للضريبة فى سنوات صرفها المؤجلة وتس

 ( . 19، ص 2001وعدم االستفادة بها ضريبيا " ) العادلى ، 

 
لمعيار  (IASC)ويضاف إلى ما تقدم أنه على الرغم من إصدار لجنة معايير المحاسبة الدولية      

  ، وسلوك بعض الدول المتقدمة  بعنوان ضرائب الدخل  2000المعدل سنة  12المحاسبة الدولى رقم 

إال انه لم يصدر حتى اآلن  ( IAS No.12, 2000, SFAS No.109, 1992, SSAP No.15, 1998) نفسه لمنحىل

ن هذا ( أ 10، ص 2003د أكد عبد الخالق )معيار مصرى فى هذا الشأن وال يُعمل بالمعيار الدولى . ولق

إلفصاح عن حقيقة المعلومات الضريبية بالقوائم المالية و تضليل مستخدميها . الموقف يؤدى إلى عدم ا

 :   (IAS No.12, 2000)حيث يتضمن المعيار الدولى  إرشادات تتعلق بما يلى 

 طرق قياس النفقة الضريبية وطبيعة الفروق المؤقتة . -

 قياس األصول والخصوم الضريبية المؤجلة . -

 المحاسبية المنفذة ألغراض ضريبية . إثبات تأثير التغييرات -

 محاسبة ضرائب الدخل فى عمليات اندماج األعمال . -

 اآلثار الضريبية لألدوات المالية المركزية . -

 اإلفصاح الضريبى بالقوائم المالية . -

 
 ارتباط خطة عمل اإلدارة الضريبية بقياداتها اإلدارية والفنية :  ) د (

الضريبية هو الكيفية التى يتم من خاللها التعامل مع  ةث من خطة عمل اإلدار ن ما يقصده الباحإ     

المجتمع الضريبى ) الممولين ( وتنفيذ القانون الضريبى باإلضافة إلى تفسير اإلدارة الضريبية لنصوص 

 التشريع الضريبى . 

ى التعامل مع الممولين ن اإلدارة الضريبية قد يتغير اتجاهها فأ(  170، ص 1997ولقد أكد حنا )      

وفقا لتغير قياداتها اإلدارية والفنية ، ووفقا التجاهات هذه القيادات السلوكية واالجتماعية والسياسية . 

نه خالل فترة تولى إحدى الحكومات المصرية السابقة كانت وزارة المالية تتجه أومما يدلل على ذلك 

الجباية والتحصيل ، والبحث الدءوب عن مصادر دوما نحو التوسع فى فرض الضرائب وتبنى أسلوب 

جديدة وأوعية مستحدثة لفرض المزيد من الضرائب ، بل كانت اإلدارة الضريبية ترفض تعميم تنفيذ 

ن هذه الفتاوى المتعلقة برد أالفتاوى الصادرة من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بدعوى 

ن مجلس الدولة قد دحض هذه أت الصادرة فيها الفتوى رغم الضرائب للممولين غير ملزمة إال فى الحاال

ن الفتاوى التى تصدرها الجمعية العامة أوالتى جاء بها  1996الحجة فى فتواه الصادرة فى مارس 

نها تشمل جميع إلقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ال تقتصر على الحالة المعروضة فقط بل 

ة اإلدارة المبادرة بتنفيذها حرصا على سيادة القانون وإسباغ الشرعية ن على جه أالحاالت المماثلة . و 

 على تصرفات اإلدارة . 
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( بعض األمثلة على التعسف الذى كانت تمارسه اإلدارة  172-171، ص 1997وقد أورد حنا )      

دفا مصلحة نه بينما يصدر التشريع الضريبى مسته أكد على أالضريبية فى تفسير النصوص القانونية ، و

ن تعكس الهدف أن اإلدارة الضريبية تقوم بتفريغ القانون من محتواه بتعليماتها وتوشك أالممولين ، نجد 

من التضارب والتخبط فى التعليمات التنفيذية التى تصدرها  ان هناك نوعأمنه ، وفضال عما تقدم نجد 

يمات تنفيذية معينة ، ثم يتم إصدار تعديل اإلدارة الضريبية لمأمورياتها ومأموريها ، حيث يتم إصدار تعل

ن سياسة التخبط التى تنتهجها اإلدارة الضريبية قد إلها ، ثم يتم إلغاؤها والعودة إلى النظام القديم . 

عدد القضايا بين مصلحة  بينها وبين الممولين ، "حيث بلغ تسببت بشكل أساسى فى زيادة حدة المشاكل 

ن ثمانين ألف قضية ، وتبحث وزارة المالية اآلن فى إيجاد وسيلة عادلة الضرائب والممولين ما يقرب م

 ( . 35، ص 2004إلنهائها " ) وزير المالية ، 

 

 ن ( : الممولي ثالثا: أوجه القصور فى المجتمع الضريبى )

ينصرف لفظ المجتمع الضريبى أو الممولين إلى األشخاص الخاضعين للتشريع الضريبى والمكلفين      

طبيعيين أو معنويين . ويمثل الممولون فى ظل المنظومة الحالية  ا  كانوا أشخاصأداء الضريبة سواء بأ

نهم محاطون بالتشريع الضريبى من ناحية إللهيكل الضريبى الطرف األضعف فى النظام من حيث 

لون يتمثل ن رد الفعل الذى يتخذه الممو تجاههم من ناحية أخرى ، ولذلك فإ وبتعسف اإلدارة الضريبية

فى الرغبة الجامحة فى التهرب الضريبى إما بعدم تقديم اإلقرارات الضريبية أساسا أو تقديمها بمعلومات 

 ( . 175، ص 1997غير صحيحة أو غير كاملة ) حنا ، 

 
، فهمى  19-16، ص 2000ل التهرب الضريبى إلى ما يلى : ) دردير ، ــويعزى البعض عوام     

 (  303-300ص، 1999وعبد هللا ، 

أثر العوامل التاريخية : حيث لعب العامل التاريخى دورا هاما فى التأثير على نفسية الممول وموقفه  -1

ن الظروف التاريخية التى صاحبت أالعدائى تجاه الضرائب ، ومن استعراض تاريخ الضرائب يتضح 

األفراد حيث صاحب فرض الضريبة فرضها قد أثرت تأثيرا كبيرا فى ترك االنطباع بكراهية الضرائب لدى 

 وجبايتها تحكم وظلم واستخدام ألقصى وسائل اإلكراه .

اإلسراف فى فرض الضرائب أو ارتفاع أسعارها : فإذا غالت الدولة فى فرض الضرائب أو إذا  -2

تجاوزت أسعار الضرائب المقررة الحد السليم للطاقة الضريبية للممول ، كان ذلك من أهم البواعث 

 هرة التهرب الضريبى .لظا

عدم الرشد فى اإلنفاق العام : حيث يؤدى عدم شعور الممول بالرشد فى اإلنفاق العام وعدم االهتمام  -3

بمعالجة مشاكل أفراد المجتمع ، إلى إحجامه عن أداء الضرائب المستحقة عليه بكافة السبل المتاحة ، 

 ها إلى خزانة الدولة .  يقينا منه بأن وجودها فى حوزته أكثر فائدة من نقل

انخفاض الوعى الضريبى لدى الممولين : يقصد بالوعى الضريبى شعور الممول بواجبه نحو وطنه  -4

وما يقتضيه ذلك من تضحيات مادية تعين الدولة على مواجهة ما يلقى على عاتقها من أعباء . ومن ثم 
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ولة ، ومدى إحساسه بأهمية التضامن الد فى شعور الممول بالتزاماته قِّبَل يؤثر الوعى الضريبى 

االجتماعى وتقديره للصالح العام . فإذا انحصر إدراك الممول للضرائب فى شعوره بثقل عبئها دون أن 

 يعى أو يتفهم أهميتها فى تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية سعى جاهدا إلى التهرب من الضرائب. 

العقوبة دورا هاما فى تحديد موقف الممول تجاه التهرب من  عدم جدية عقوبة التهرب : حيث تلعب -5

الضرائب . حيث يقوم األفراد بمقارنة الخطر الذى يتعرضون له فى حالة اكتشاف أمرهم عند التهرب ، 

ومدى ما يحققونه من فائدة عند نجاحهم فى التهرب . وكلما كان الخطر مؤكد الحدوث ، كلما لجأ الفرد 

والعكس صحيح . وال يصبح للعقوبة أى تأثير إيجابى فى موقف الممول تجاه التهرب  إلى تجنب العقاب ،

 إذا كان من الممكن اإلفالت منها ، أو كانت اإلدارة الضريبية غير جادة فى تنفيذها . 

     
وفى ضوء ما تقدم من إيضاحات بشأن عوامل التهرب الضريبى ، يرى الباحث ان جميع هذه العوامل      

عة تؤثر بشكل كبير على زيادة فرص التهرب الضريبى . وهنا مكمن الخطر الذى يواجه مراقب مجتم

ؤثر على مصداقية المعلومات غش بما يالحسابات ، فإذا كان سلوك عميله سيتجه نحو ارتكاب ال

تزداد مهام مراقب الحسابات أعباء و المحاسبية الواردة فى القوائم المالية سعيا للتهرب الضريبى ، فإن 

 حتى يدرأ عن نفسه المسئولية والمساءلة عن مخالفات عميله . هذا الغش فى سبيل الكشف عن 

 

وبناء على ماسبق يتناول الباحث سبل تفعيل دور مراقب الحسابات فى ظل تطوير المنظومة      

 بحث التالى .مالضريبية فى مصر ، وذلك فى ال
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 المبحث الرابع 

 لمسئولية مراقب الحسابات فى ظل تطوير إطار مقترح  

 المنظومة الضريبية فى مصر 

 

ن مجاالت تطوير المنظومة الضريبية فى مصر تأخذ اتجاهين متوازيين ومتكاملين فى أيرى الباحث      

سبيل تفعيل دور مراقب الحسابات فى تحمل المزيد من المسئوليات من جهة وتحقيق أهداف السياسة 

ة وفعالية من جهة أخرى . حيث يرتبط االتجاه األول بإضافة مراقب الحسابات داخل الضريبية بكفاء

المنظومة الضريبية . ويرتبط االتجاه الثانى  بتطوير المنظومة الحالية والمكونة من التشريع الضريبى 

 واإلدارة الضريبية والممولين .

 

 أوال: دور مراقب الحسابات داخل المنظومة الضريبية :    

يمكن إبراز األسباب الكامنة وراء إضافة مراقب الحسابات داخل المنظومة الضريبية من خالل      

توضيح دوره فى مجال إبداء الرأى الفنى االنتقادى عن القوائم المالية  وتقديم الخدمات الضريبية كما 

 يلى :  

     

 لية : إبداء مراقب الحسابات للرأى الفنى االنتقادى عن القوائم الما  -1

ن مراقب الحسابات يتولى مهمة إبداء الرأى الفنى االنتقادى المستقل فيما إذا أمن األمور المسلم بها      

كانت القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة تعبر بوضوح فى كل جوانبها الهامة عن المركز المالى 

رية ، وما إذا كانت القوائم تتفق مع ما  ونتائج األعمال والتدفقات النقدية طبقا لمعايير المحاسبة المص

 يتصل بمراجعته من القوانين واللوائح المصرية .

وهكذا تتضح حقيقة الدور الذى يؤديه مراقب الحسابات بشأن تحمل المسئولية المتعلقة بتخفيض أو      

ية التى يترتب منع محاوالت اإلدارة العليا بالمنشأة محل المراجعة لمحاولة ارتكاب المخالفات الجوهر 

 عليها تخفيض الدخل الخاضع للضريبة .

وهنا تبدو أهمية قيام مراقب الحسابات بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وتقييم نتائجها وفقا لمنهج      

المراجعة المؤسس على مفهومى الخطر واألهمية النسبية لتخفيض محاوالت ارتكاب إدارة المنشأة محل 

 ات .المراجعة لتلك المخالف

 
ن يعتمد بصفة أساسية فى هذا الصدد على كل من أنه يمكن لمراقب الحسابات أوتجدر اإلشارة إلى      

بعنوان مخاطر المراجعة واألهمية  (SAS No.47, 1983)1983لسنة  47نشرة معايير المراجعة رقم 

بعنوان األهمية  1987 لسنة 25النسبية فى أداء عملية المراجعة ، وكذلك معيار المراجعة الدولى رقم 

 400بعنوان األهمية النسبية فى المراجعة وبرقم  320النسبية ومخاطر المراجعة  والمعدل برقم 

 . 1994بعنوان تقدير المخاطر والرقابة الداخلية سنة 
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ن أقد عرفت مخاطر المراجعة بأنها المخاطرة التى يمكن  47ونظرا ألن نشرة معايير المراجعة رقم      

تب على فشل مراقب الحسابات بشكل غير مقصود فى تعديل رأيه بطريقة مالئمة عندما تتضمن  تتر 

ن يتخذ العديد من أالقوائم المالية خطأ جوهريا للحقائق أو المعلومات . فإنه يجب على مراقب الحسابات 

ومن بين هذه اإلجراءات التى تكفل له الحماية والعمل على تخفيض أو تالشى المسئولية القانونية ، 

 ( :   175-174، ص 2002اإلجراءات ما يلى ) أرينز ولوبك ، 

التعامل فقط مع العمالء الذين تتوافر فيهم االستقامة : توجد زيادة فى احتمال التعرض للمساءلة  -1

القانونية إذا لم تكن االستقامة متوافرة فى العميل بخصوص تعامالته مع المستهلكين والموظفين 

ن يتوافر لدى مراقب الحسابات إجراءات يمكن من خاللها تقييم أالحكومية وغيرها . ويجب  والوحدات

 استقامة العمالء وعدم التعاون مع الذين يثبت عدم استقامتهم .

تعيين األفراد المؤهلين والقيام بالتدريب واإلشراف على نحو مالئم : يتم أداء جانب هام من المراجعة  -2

لصغار الذين يتوافر لديهم قدر ضئيل من الممارسة . وفى ضوء المخاطر التى يتعرض بواسطة المهنيين ا

ن يتوافر فى هؤالء الممارسين  التأهيل ألها مراقب الحسابات عند أداء المراجعة ، يكون من الضرورى 

ر ن يتم اإلشراف على عملهم بواسطة أفراد مؤهلين مهنيا ويتوافأوالتدريب المناسبين . ويجب أيضا 

 لديهم قدر كبير من الخبرة .

ن ينفذ اإلجراءات التى تجعله يتأكد من تفهم  أااللتزام بمعايير المهنة : يجب على مراقب الحسابات  -3

كافة أعضاء مكتبه والتزامهم بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية  والدولية وقواعد آداب السلوك 

 المهنى .

ق االستقالل  فقط باألمور المالية ، ولكن يتطلب االستقالل  فى الواقع الحفاظ على االستقالل: ال يتعل -4

توافر اتجاه مسئول منفصل عن مصالح العميل . وتنشأ معظم القضايا عن الرغبة الشديدة للمراقب فى  

 تمثيل العميل أو االستجابة لضغوطه .

لتحريفات فى العديد من تفهم نشاط العميل: يتمثل السبب الرئيسى فى فشل المراقب فى كشف ا -5

ن بيعة العمليات لديه . ومن المهم أالقضايا فى عدم معرفة المراقب بالنشاط الذى يعمل فيه العميل وط

 يثقف المراقب نفسه فى هذا اإلطار .

ن يحصل المراقب على األدلة المالئمة ويتوصل إلى األحكام أمراجعة الجودة : تتطلب مراجعة الجودة  -6

ن يقيم المراقب الرقابة الداخلية ، ويجمع أاألدلة . ومن الضرورى ، على سبيل المثال ،  الصائبة بشأن

األدلة حتى يتوصل للنتائج . ويؤدى تحسين المراجعة إلى تخفيض احتمال وجود تحريفات وبالتالى 

 تخفيض احتماالت التعرض للدعاوى القضائية .

الجيد ألوراق العمل على تنظيم المراجعة وأدائها على توثيق العمل على نحو مالئم : يساعد اإلعداد  -7

 نحو جيد . وتعد أوراق العمل أمرا هاما فى الدفاع عن المراجعة فى المحكمة . 
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الحصول على خطابى التعاقد والتمثيل : يعد هذان الخطابان من األمور الهامة فى الدفاع حيث يتم  -8

. ويساعدان المراقب ليس فقط فى القضايا بينه وبين  فيهما تعريف التزامات كل من العميل والمراقب

 العميل ولكن بينه وبين الطرف الثالث .

ن يفصح عن أالحفاظ على العالقات السرية : ال يجب على المراقب ، كواجب أخالقى وقانونى أحيانا ،  -9

 األمور الخاصة بالعميل ألطراف أخرى .

ت خطيرة خالل المراجعة ، يجب على مراقب الحسابات تعيين مستشار قانونى : عند حدوث مشكال -10

الحصول على  مشورة مستشار قانونى متمرس . وفى حالة الدعاوى القضائية المحتملة أو الفعلية يجب 

 ن يعين محاميا متمرسا .أعلى المراقب فورا 

 

 تقديم مراقب الحسابات للخدمات الضريبية : -2

قدمها مراقب الحسابات لممولى الضرائب أحد أهم أنواع الخدمات تعتبر الخدمات الضريبية التى ي     

(  651، ص 2002اإلضافية التى يقدمها المراقب لمنشأة العميل . ويؤكد البعض ) بدوى وعثمان ، 

ن التزايد المستمر فى االستعانة بخدمات مكاتب المحاسبة فى المجال الضريبى سببه اتساع نطاق أعلى 

تعقدها ، حيث يسهم العاملون فى هذه المكاتب من خبراء الضرائب فى تحقيق المشكالت الضريبية و 

التجانس بين المتغيرات البيئية المتنافرة والمؤثرة على درجة عدم التأكد البيئى التى تحيط بالممولين  

فضال عن تخفيض الحد األدنى للوقت والتكلفة المرتبطين بتحقيق المواءمة الضريبية بين رغبة 

على  نفسه لوقتاين فى تخفيض التزاماتهم الضريبية الممكنة والمتاحة ، وبين عدم مقدرتهم فى الممول

فهم األسس والقواعد التى يتضمنها القانون الضريبى ، حيث تتصف تلك األسس عادة بالغموض 

ك والتغيرات المستمرة فيما يختص بقياس المادة الخاضعة للضريبة وربط وتحصيل تلك الضريبة . وبذل

يساعد تواجد مراقب الحسابات كحلقة وصل بين اإلدارة الضريبية وبين الممولين المكلفين بأداء 

الضريبية على تحويل القانون الضريبى من مجرد وجود نظرى إلى تطبيق وممارسة عملية بطريقة توجد 

 نوعا من الثقة المتبادلة فيما بينهما .

 
ا مراقب الحسابات لممولى الضرائب ، ومن أكثر الخدمات وتتنوع الخدمات الضريبية التى يقدمه      

تداوال فى الممارسة الضريبية : تصميم المجموعة الدفترية التى تفى بمتطلبات التشريع الضريبى ، 

وإعداد واعتماد اإلقرارات الضريبية ، وتقديم االستشارات الضريبية ، وتمثيل العميل أمام اإلدارات 

رة الضريبية أمام المحاكم ، وتخطيط االستفادة من الحوافز واإلعفاءات الضريبية ، وأعمال الخب

 . ( 672، ص 2000الضريبية ) بدوى وعثمان ، 

 
ن يؤديه مراقب الحسابات كحلقة وصل بين أومما تقدم يتضح للباحث الدور المحورى الذى يمكن      

متنوعة فى المجال الضريبى والتى  المجتمع الضريبى واإلدارة الضريبية من خالل ما يقدمه من خدمات

لو أنجزها المراقب بمستوى كفاءة وفعالية منخفضين ألدى ذلك إلى اإلضرار بالمجتمع الضريبى أو 

 اإلدارة الضريبية أو كل منهما .
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وبناء عليه كلما كان التنظيم المهنى لمكتب المحاسبة سليما ويتميز أعضاؤه بالكفاءة وبالمستوى      

األداء المتميز كلما زادت درجة ثقة اإلدارة الضريبية فى اإلقرارات الضريبية المعتمدة من المرتفع من 

مراقب الحسابات كأساس لربط الضريبة ، باإلضافة إلى زيادة اعتماد العمالء على الخدمات الضريبية 

ضريبى ) بدوى التى يقدمها المراقب والتى تسهم فى التغلب على عنصر عدم التأكد المرتبط بالتشريع ال

 ( .  654، ص 2000وعثمان ، 

 
ن الخدمات اإلضافية التى يقدمها مراقب أوعلى الرغم من إجماع العديد من الكتاب والباحثين على      

الحسابات قد تؤثر على استقالله بشكل سلبى ، ومن ثم تزداد درجة عدم الثقة فى خدمات المراجعة  

 See for exampl: Defond, et al.,2002, Dee, et al., 2002, Ruddock, et )وتزداد معها فجوة التوقعات 

al.,2002)   .ن هذه الخدمات لم تحظ باهتمام المنظمات المهنية العالمية بنفس القدر الذى حظى به فإ

ات ـــــالنشاط األساسى للمراجعة من حيث وضع معايير ملزمة لمراقب الحسابات عند تقديمه لتلك الخدم

 ( .  20، ص 1996، ) محمود 

 
ن المجمع األمريكى للمحاسبين القانونيين قد أنشأ لجنة خاصة أوتجدر اإلشارة فى هذا السياق إلى      

بمسئوليات وممارسات الخدمات الضريبية ، ولجنة خاصة بالخدمات االستشارية اإلدارية ، وثالثة معنية 

، وهذا يؤكد مدى إدراك المجتمع  ( Konrath, 2002, PP. 34 -35 )بشئون خدمات المحاسبة والفحص 

ألهمية الخدمات اإلضافية التى يقدمها مراقب الحسابات وأهمية وضع ضوابط أو معايير حاكمة 

 لممارستها .

وهنا يرى الباحث الضرورة الملحة لوجود لجنة المراجعة لما تسهم به فى تدعيم استقالل مراقب      

ر فى عملية تعيينه وتحديد أتعابه وعزله وفحص خطة المراجعة الحسابات من خالل تدخلها المباش

ومستوى أداء مراقب الحسابات ، وفحص ومالحظة مدى مناسبة نظام الرقابة الداخلية ، باإلضافة إلى 

 .   (Taylor& Glezen, 1997, PP. 210 - 211 )فحص القوائم المالية ونتائج المراجعة 

مراجعة يمكنها زيادة المصداقية وتحسين النزاهة للتقارير المالية ن لجنة الأويضاف إلى ما تقدم      

ومن ثم زيادة الثقة فيها من خالل ممارسة أنشطة متعددة ينجم عنها تخفيض حاالت القياس المحاسبى 

غير المالئم وعدم كفاية اإلفصاح المحاسبى والغش اإلدارى والتصرفات غير القانونية                       

(McMullen , 1996    ، 87، ص 2001نقال عن : غالى . ) 

 
من أهم النشرات التى أكدت على أهمية ودور  1988لسنة  61وتعتبر نشرة معايير المراجعة رقم      

لجنة المراجعة كحلقة وصل بين مراقب الحسابات وإدارة المنشأة ، مع ضرورة قيام مراقب الحسابات 

د مارست مهامها من خالل حصولها على المعلومات المتعلقــــــــــــــــة ن لجنة المراجعة قأبالتأكد من 

                                                                                        :   ( SAS No. 61, 1988  )بما يلى 

 دة بالتقرير السنوى .السياسات المحاسبية الهامة والتقديرات المحاسبية والمعلومات الوار  -1

 تسويات المراجعة ذات التأثير الجوهرى على القوائم المالية . -2
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عدم االتفاق بين مراقب الحسابات وإدارة المنشأة بشأن المبادئ المحاسبية المطبقة ، ونطاق  -3

 المراجعة ، وكفاية اإلفصاح فى القوائم المالية ، وتقرير المراجعة . 

 المقدمة بواسطة مراقب حسابات آخر . الخدمات االستشارية -4

 الصعوبات التى تواجه مراقب الحسابات أثناء تنفيذه لمهام المراجعة . -5

     
ولقد أدرك المشرع المصرى أهمية ودور لجان المراجعة كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة ومراقبى       

ن تشكل فى كل  أعلى  2003لسنة  88من القانون رقم  82الحسابات ، حيث أكد المشرع فى المادة رقم 

ن تعقد لجنة أبنك لجنة داخلية للمراجعة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ويجب 

ن تستعين فى  أالمراجعة اجتماعا كل ثالثة أشهر على األكثر يحضره مراقبا حسابات البنك ، وللجنة 

ابات طلب لس إدارة البنك ، وألى من مراقبى الحسالقيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مج

 وجد ذلك ضروريا .  عقد اجتماع اللجنة إذا 

 
بعنوان االستقاللية أهمية لجان  2004كما أبرز معيار السلوك المهنى المصرى الصادر فى مارس      

ن يكون لدى  أنه يمكن " أ 32المراجعة فى دعم استقالل مراقب الحسابات ، حيث ورد فى الفقرة رقم 

تقوم به بشأن حوكمة الشركات عندما تكون مستقلة عن اإلدارة التنفيذية للعميل ،  لجان المراجعة دور 

ن مؤسسة المراجعة تتمتع باالستقاللية فى تساعد مجلس اإلدارة على إقناعه بأومن الممكن أيضا ان 

يكون هناك اتصاالت دورية  نأتنفيذ الدور المنوط بها بشأن تدقيق ومراجعة الحسابات . وينبغى 

ومستمرة بين مؤسسة المراجعة ولجنة المراجعة بالشركات المسجلة بالبورصة  بشأن العالقات واألمور 

 األخرى التى قد ترى مؤسسة المراجعة أنها تؤثر على االستقاللية " .

 

 ثانيا: تطوير التشريع الضريبى المصرى وعالقته بمسئولية مراقب الحسابات :  

ن ذلك يحقق  إحيث  –بشكل نسبى  –تحرص كافة التشريعات الضريبية على تحقيق العدالة الضريبية      

على  صالح كل من الخزانة العامة للدولة ومصلحة الممول ، ألن الضريبة غير العادلة يكون عبئها ثقيال

ره على الحصيلة ومن ألمر الذى يدعوه إلى محاولة التهرب من أداء الضريبة ، وهذا يؤثر بدو، االممول 

 ( . 11، ص 1998ثم صالح الخزانة ) عيسوى ، 

  
يؤدى إلى السعى الدؤوب من  ن عدم تحقيق التشريع الضريبى للعدالةأويستنتج الباحث مما سبق      

الممول ) عميل المراجعة ( إلى محاولة البحث عن سبل ارتكاب الغش إلظهار صافى الدخل الخاضع  قِّبَل 

بما يؤثر على مصداقية المعلومات المحاسبية  –أى التهرب من الضريبة  –غير حقيقته للضريبة على 

المكلف بمراجعة القوائم المالية  –الواردة بالقوائم المالية من جهة ، وزيادة تعرض مراقب الحسابات 

رى ، لمخاطر الفشل غير المقصود فى اكتشاف الغش الجوهرى فى القوائم المالية من جهة أخ –للعميل 

 مما قد يعرضه للمساءلة القانونية . 
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يرى الباحث أهمية إبراز الجوانب التى تؤكد على حرص المشرع الضريبى فى  سبقوبناء على ما     

تحقيق العدالة الضريبية ومن ثم تحقيق أهداف السياسة الضريبية للدولة . والعرض اآلتى بعد يبرز أهم 

  حقيق العدالة الضريبية :خاللها ت الجوانب التى يمكن من

تخفيض أسعار الضرائب بما يتناسب مع المقدرة التكليفية للممول حتى ال يسعى إلى التهرب منها  -1

 بكافة السبل المتاحة .

زيادة حد اإلعفاء الضريبى لمواجهة األعباء العائلية بما يتالءم مع الواقع الفعلى للظروف االقتصادية  -2

ن يكون التشريع مرنا بحيث يتم أالزيادة المستمرة لمعدالت التضخم ، مع ضرورة وخاصة تلك المرتبطة ب

وضع ضوابط محددة لزيادة حد اإلعفاء على فترات دورية منتظمة لمواجهة الزيادة فى معدالت التضخم 

 ودون الحاجة إلى إصدار قانون جديد .

م فى تضييق الفجوة بين الدخل التوافق بين التشريع الضريبى والمعايير المحاسبية بما يسه  -3

 المحاسبى والدخل الضريبى ، والعمل على تحديد نطاق الدخل الخاضع للضريبة وفقا لنظرية اإلثراء .

العمل على تحديد مدخل وأسلوب قياس الدخل الخاضع للضريبة فى ضوء المتغيرات البيئية كالوعى  -4

مول والصدق فى اإلقرار الذى يقدمه الممول ،  الضريبى ، ودرجة عالية من الثقافة والتعليم ، والش

 ( .   615-613، ص 2000وكفاءة اإلدارة الضريبية ) بدوى وعثمان ، 

     
يمكنه استنتاج بعض بوادر   2005لسنة  91والقارئ المتمعن فى قانون الضريبة على الدخل رقم       

ضريبية والعدالة االجتماعية إلى حد ما ، األمل فى إصالح التشريع الضريبى بما يحقق أهداف السياسة ال

ن التعديالت فى خالل ما أكده وزير المالية من أحيث أخذ المشرع بمفهوم وأهداف الهندسة الضريبية من 

وتم إعادة  –نه مسلم به قائم على أ و ولم يؤخذ ما ه –قانون الضرائب قد تمت بفك القانون بالكامل 

 (.  36 – 34، ص  2005يثة للدولة العصرية ) وزير المالية ، تركيبه بما يتمشى مع الفلسفة الحد

 
ن هناك مجموعة من الحقائق التى تؤكد على أخذ المشرع المصرى بمفهوم وأهداف ويرى الباحث أ     

الهندسة الضريبية وبما يسهم فى تحقيق أهداف السياسة الضريبية والعدالة الضريبية فى القانون رقم 

 ن بين هذه الحقائق ما يلى : ، وم 2005لسنة  91

ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون له  -1

( ، ويهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختالف  139الشخصية االعتبارية ) مادة 

للوائح الصادرة فى هذا الشأن ، وأن تتم أنواعها والتزام اإلدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين وا

إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية ، وكذلك توجيه الممولين إلى اإلجراءات 

( . ويمارس المجلس فى سبيل تحقيق أغراضه  140القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم ) مادة 

ة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعـــة االلتزام العديد من االختصاصات والتى من بينها دراس

بها ، ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختالف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك 

 ( . 141نظر : مادة ابالتعاون مع الحكومة والجهات اإلدارية المختصة ) 
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) أى استقاللها عن المصلحة ( حيث تشكل لجان  خروج لجان الطعن من براثن مصلحة الضرائب -2

من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة  : الطعن بقرار من الوزير 

يختارهما الوزير ، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما االتحاد العام للغرف التجارية باالشتراك مع اتحاد 

اسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات األموال الصناعات المصرية من بين المح

بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ، وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة 

 ( . 120للوزير ) مادة 

 
ا لمعايير يتحدد صافى الربح ) فى النشاط التجارى والصناعى ( على أساس قائمة الدخل المعدة وفق -3

المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه 

( ، ويصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح  17) مادة 

المنشآت الصغيرة الصادر المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما ال يتعارض مع أحكام قانون تنمية 

، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتهــــا الضريبيــــــــة  2004لسنة  141بالقانون رقم 

 ( . 18) مادة 

 
انخفاض أسعار الضرائب بما يتناسب مع المقدرة التكليفية للممول وخصوصا الضريبة على أرباح  -4

%  20وشركات األشخاص ، حيث يخضع وعاء الضريبة بسعر األشخاص االعتبارية كشركات األموال 

من صافى األرباح السنوية ، واستثناء من هذا السعر تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية 

، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول  %40العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر 

 % . 40.55 والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 

كما تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل األشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين      

بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر ، وتستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آالف جنيه من مجموع 

 . %20إلى  %10صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خالل السنة، وتتراوح أسعار الضريبة بين

 
ونظرا ألن  قانون الضرائب الجديد يتزامن مع قرب صدور قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة      

" لتنتهى بذلك فترة أكثر من خمسين عاما تالحقت خاللها   1951لسنة  133الجديد كبديل للقانون رقم 

ات الشركات وسوق المال والقطاع تطورات االقتصاد المصرى وما صاحب ذلك من تغيير وتطوير تشريع

المصرفى ، األمر الذى اقتضى معه تعميق دور مراقبى الحسابات من مزاولى المهنــة من حيث المبدأ "  

( . فإنه تبدو أهمية عرض ما ورد بمشروع قانون مزاولة المهنة الجديد فيما  1، ص 2004) حسن ، 

 ( :  2004االقتصادى ،  يتعلق بمسئولية مراقب الحسابات . ) ملحق األهرام

ن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف واالستقامة والنزاهة ، أعلى مراقب الحسابات  -1

ان يحافظ أن يلتزم فى عمله بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها واألصول المحاسبية الصحيحة و أو 

بيانات أو معلومات حصل عليها عن طريق عمله ان يمتنع عن اإلدالء بأية أعلى أسرار عمالئه ، وعليه 

 إال إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة .
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إنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة وتكون أحد أهدافه تحقيق الرقابة والتفتيش على مكاتب  -2

وشركات المحاسبة والمراجعة التى تقوم بمراجعة حسابات البنوك العاملة فى مصر والشركات المقيدة 

ى البورصات المصرية من خالل لجنة فنية محايدة يشكلها المجلس لهذا الغرض ، مع توقيع العقوبات ف

 .  1972لسنة  40التأديبية على المخالفين وفقا ألحكام قانون نقابة التجاريين رقم 

ى المنشأة التى يقوم بمراجعة حساباتها عن تعويض الضرر الذ بات مسئوال قِّبَليكون مراقب الحسا -3

ن يبذله المراقب م بعمله على غير الوجه الذى يجب أيلحقها بسبب األخطاء التى تقع منه فى القيا

الحريص وفقا للمعايير واألصول المهنية ، وتسقط دعوى المسئولية المدنية بمضى سنة من تاريخ نظر 

ائية فال تسقط دعوى الجمعية العمومية للتقرير ، وإذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة جن

 المسئولية المدنية إال بسقوط الدعوى العمومية .

ن يمارس مهنته منفردا أو بالمشاركة مع غيره من مراقبى الحسابات لهذا ألمراقب الحسابات  -4

 الغرض ، ويُسأل هؤالء الشركاء متضامنين مدنيا عن جميع األعمال المهنية التى تتم باسم شركتهم .

ز االمتحان الذى تعقده الشعبة المختصة بنقابة التجاريين بالتنسيق مع جمعية ضرورة اجتيا -5

المحاسبين والمراجعين المصرية ، وذلك لالنتقال من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى 

 جدول شركات األشخاص أو من جدول شركات األشخاص إلى جدول شركات األموال . 

     
للباحث مجموعة الحقائق التالية بشأن ما ورد بمشروع قانون مزاولة المهنة  ومما تقدم يتضح     

 مراقب الحسابات : ةالجديد عن مسئولي

أجاز مشروع القانون لمراقب الحسابات ممارسة المهنة من خالل شركة مهنية للمحاسبة  (1)

 قيق المزايا التالية : من الشركاء ، ومن ثم يمكن من خالل الشركة المهنية تح ا  والمراجعة تضم عدد

قدرة الشركة المهنية الجديدة على إيجاد ما يسمى بالتخصص فى مراجعة األنشطة المختلفة  -

والثروة المعدنية  –نشاط البترول  –النشاط الصناعى  –مثل نشاط البنوك والمؤسسات المالية 

تخصصة التى تساعد نشاط الفنادق ..... مما يكسب المحاسبين بالشركة المهنية الخبرات الم –

على أداء مهمة المراجعة بمستوى أعلى فى ضوء اإللمام التام بطبيعة النشاط ومتطلبات الرقابة 

 والضبط ومعايير المحاسبة المتعلقة بذلك النشاط .

سيكون للشركة القدرة على تحمل تكاليف تنفيذ البرامج والدورات التدريبية الالزمة لرفع  -

ا وتوفير حزمة من المزايا النقدية والعينية تجذب أكفأ العناصر مستوى أداء المحاسبين به 

 البشرية للعمل بالشركة .

إعادة  –تنظيم  –ضرائب  –إمكانية قيام الشركة بتقديم خدمات متكاملة لعمالئها من مراجعة  -

هيكلة . بحيث يتوفر للعميل كيان محاسبى واحد متكامل لديه الخبرات فى كافة المجاالت التى 

 اج إليها بدال من اللجوء إلى أطراف عديدة على غير دراية كافية بنشاط وأحوال المنشأة .يحت

القدرة على االستمرارية فى مواجهة التحديات الخارجية من المكاتب العالمية الكبيرة وبالتالى  -

 توفير عامل االستقرار والطموحات للمحاسبين والعاملين بالشركة . 
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اءة العلمية والعملية لمراقبى الحسابات اشترط مشروع القانون ضرورة لضمان رفع مستوى الكف (2)

اجتياز االمتحان لالنتقال من جدول إلى آخر واستثنى من ذلك ثالث فئات من بينهم الحاصلون على درجة 

الدكتوراه فى المحاسبة والمراجعة أو على درجة علمية معادلة لها . وهذا مما استحدثه مشروع القانون 

كان االنتقال من جدول إلى آخر يشترط استيفاء شروط المدة فقط بصرف النظر عن مستواه  " حيث

علينا فى مصر بالمقارنة بكافة دول العالم  ا  العلمى أو ما اشترك فيه من أعمال وهو ما كان مأخوذ

 ( . 38، ص 2004األخرى بما فيها الدول النامية العربية منها واإلفريقية " ) رضوان ، 

 
تحقيق مفهوم الرقابة على جودة األداء من خالل قيام المجلس األعلى للمحاسبة والمراجعة بالرقابة  (3)

والتفتيش على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ، باإلضافة إلى االرتقاء بمستوى المهنة من خالل 

جدات على المستوى قيام المجلس بتطوير النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة فى ضوء المست

 الدولى واعتماد السياسات التدريبية ودراسة احتياجات مستخدمى القوائم المالية لزيادة مصداقيتها .

     
 ويرى الباحث أنه مما يؤخذ على مشروع القانون الجديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ما يلى :     

 ، اختصاصات المجلس األعلى للمحاسبة والمراجعة العديد من 40حدد مشروع القانون فى مادته رقم -1

والتى من بينها إجراء البحوث الالزمة لسالمة تطبيق المعايير المحاسبية وقواعد المراجعة ومحاسبة 

األداء بما يتالءم مع األوضاع االقتصادية والمالية والقانونية واعتماد هذه المعايير والقواعد ونشرها 

ذا يعد تدخال صريحا فى اختصاصات اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة واإللزام باتباعها . وه

. ومن ثم يجب  1997لسنة  478وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما ، والُمشكَّلة بقرار وزارى رقم 

كل تعديل مشروع القانون لتحديد العالقة بين المجلس األعلى واللجنة الدائمة بما يسهم فى تفعيل دور 

 منهما لالرتقاء بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة .

لم يلزم مشروع القانون مراقبى الحسابات بالتعليم المهنى المستمر لمواكبة التغيرات الكثيرة  -2

والمتالحقة فى مجال تكنولوجيا األعمال والمعلومات . فعلى سبيل المثال ال الحصر ، يثور التساؤل بشأن 

الحسابات عن مصداقية نشر القوائم المالية على شبكة اإلنترنت فى بيئة األعمال حدود مسئولية مراقب 

 المصرية .

أغفل مشروع القانون أهمية الدور الذى تؤديه لجنة المراجعة فى مجال تدعيم جودة أداء المراجعة  -3

أدرك أهمية  ن المشرع المصرى قد أوتدعيم المركز االقتصادى للمنشآت محل المراجعة ، على الرغم من 

ن تشكل فى كل أ 82فى مادته رقم  2003لسنة  88هذا الدور ، حيث ورد بقانون البنك المركزى رقم 

بنك لجنة داخلية للمراجعة ، كما أبرز معيار السلوك المهنى المصرى أهمية لجان المراجعة فى دعم 

 استقالل مراقب الحسابات .
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 ية لتفعيل دور مراقب الحسابات : ثالثا: رفع كفاءة وفعالية اإلدارة الضريب

 
ن اإلدارة الضريبية تؤدى دورا هاما فى تحقيق أهداف السياسة الضريبية أن أشار الباحث إلى أسبق      

وزيادة درجة الثقة المتبادلة بين الدولة وما تصدره من تشريعات والمجتمع الضريبى ممثال فى  

 الممولين .

ب التى يمكن استخدامها فى تطوير اإلدارة الضريبية لرفع كفاءة وفعالية وعلى الرغم من تعدد األسالي     

ن الباحث سيتناول أحد أهم هذه المجاالت فإالقائمين عليها ، باإلضافة إلى تنوع مجاالت التطوير ذاته ، 

وهى تطوير نظام الفحص الضريبى وبيان مدى تأثير عملية التطوير على تفعيل دور مراقب الحسابات 

 حمل مسئولياته .فى ت

 

 تطوير نظام الفحص الضريبى بمصلحة الضرائب :   -1

اعتمدت مصلحة الضرائب على أسلوب الفحص الشامل منذ بداية العمل بالتشريع الضريبى بصدور      

، ومما  2005لسنة  91إلى أن صدر قانون الضريبة على الدخل رقم  1939( لسنة 14القانون رقم )

 ( : 8 -7، ص 2000ب ما يلى ) الشافعى ، األسلو يؤخذ على هذا 

 طول وتعقد اإلجراءات ، وزيادة األعباء والتكاليف اإلدارية . -1

طول الوقت الذى يستغرق حتى تصبح الضريبة واجبة األداء ، األمر الذى يترتب عليه تأخر توفير  -2

 تنفيذ خطط التنمية .حصيلة متجددة للدولة ، تمكنها من مواجهة األعباء المالية العامة ، أو 

تعرض بعض الحاالت للسقوط بالتقادم الخمسى وضياع حصيلة الضريبة على الخزانة العامة للدولة ،  -3

 وذلك لعدم القدرة على فحص كافة الحاالت خالل المدة القانونية .

فى أعمال التركيز على الكم دون االهتمام بمستوى جودة الفحص ، مما يؤدى إلى عدم الدقة الكاملة  -4

 الفحص ، وبالتالى زعزعة الثقة بين الممولين واإلدارة الضريبية . 

 
قد أكد على ضرورة التزام مصلحة الضرائب باألخذ بنظام  الفحص   91ونظرا ألن القانون رقم      

فحص إقرارات  ةأنه على المصلح 94حيث أكدت المادة رقم  –كبديل ألسلوب الفحص الشامل  –بالعينة 

لين سنويا من خالل عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الممو 

المصلحة ، فإنه تبدو أهمية تحديد المقصود من أسلوب الفحص بالعينة والمقومات األساسية لنجاح هذا 

 األسلوب .

لضريبية المقدمة ن تخضع نسبة محددة من اإلقرارات ايث يقصد بالفحص الضريبى بالعينة أح     

لفحص دقيق فى ضوء محددات ومؤشرات معينة ، فى حين تُعتمد باقى اإلقرارات بالحالة التى أعدت 

عليها وبدون فحص ، ويحقق هذا األسلوب العديد من المزايا أهمها تالفى أوجه العيوب الموجهة 

ز على كبار الممولين فى ألسلوب الفحص الشامل باإلضافة إلى إتاحة الفرصة للفاحص الضريبى للتركي

ن يعتمد على مجموعة أعمليات الفحص ، وحتى يحقق نظام الفحص الضريبى بالعينة الهدف منه يجب 

 ( : 125-119/ ب ، ص 2000من المقومات من بينها ما يلى ) الشافعى ، 
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 توافر نظام متكامل للمعلومات : -1

متكامل وفعال للمعلومات ، بحيث يتم جمع يتطلب أسلوب الفحص الضريبى بالعينة توافر نظام      

البيانات وتشغيلها وتحليلها وترتيبها وتقديمها فى شكل يسمح باتخاذ قرارات محددة فى وقت مالئم .      

ويرتبط ذلك بما يعرف " بتكنولوجيا المعلومات " والتى تعنى استخدام الحاسبات اآللية والوسائل 

ع المعلومات ، وهو ما يتطلب استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا اإللكترونية الحديثة لتشغيل وتوزي

 المعلومات واالتصاالت .

 
 تنمية التأهيل الذاتى للمأمور الفاحص :  -2

تعتبر تنمية التأهيل الذاتى للمأمور الفاحص من األهمية بمكان لنجاح أسلوب الفحص الضريبى      

 ا يلى : بالعينة ، ويمكن تحقيق هذه التنمية باتباع م

االهتمام بكفاية التأهيل العلمى والعملى ، وبرامج التعليم المهنى المستمر وبرامج التعليم األخالقى  -أ

 للمأمور الفاحص .

الفاحصين ، وتزويدهم بالمعلومات الفنية المطلوبة ، لضمان   تتحسين وتنمية قدرات واستعدادا -ب

 الدورات التدريبية الجادة المستمرة . إلمامهم بدقائق أسلوب الفحص الضريبى ، عن طريق

العمل على مراعاة مستوى المبادئ األساسية للسلوك المهنى للفحص الضريبى ، من حيث : األمانة  -ج

 والنزاهة والموضوعية فى قياس الدخل الضريبى ، والكفاءة المهنية ، والعناية الواجبة ، والسرية .

 
 دارة الضريبية :  تدعيم جسور الثقة بين الممولين واإل -3

ن تدعيم جسور الثقة المتبادلة بين الممولين واإلدارة الضريبة يزيل إلى حد كبير أمما ال شك فيه      

ن تدعيم العالقة بين الممولين وممثليهم تدعو الجميع من ممولين أعوائق العمل الضريبى ، كما 

 دعيم هذه العالقة ، تحقيقا للصالح العام .ومحاسبين ومحامين وإدارة ضريبية إلى بذل الجهد الوفير لت

 

 مسئولية مراقب الحسابات فى ظل تطوير نظام الفحص الضريبى :  -2

يعتمد نجاح عملية تطوير نظام الفحص الضريبى بالتحول من أسلوب الفحص الشامل إلى أسلوب      

ت فى تنفيذ المهام المكلف الفحص بالعينة على عدة أسباب من أهمها مدى كفاءة وفعالية مراقب الحسابا

 بها بشأن إبداء الرأى الفنى االنتقادى المحايد عن القوائم المالية الخاصة بالمجتمع الضريبى .

 
  82وقد أكد المشرع الضريبى أهمية دور مراقب الحسابات فى هذا الشأن حيث نص فى المادة رقم      

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية  على أن 2005لسنة  91من قانون الضريبة على الدخل رقم 

الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، 

أن يوقع اإلقرار من الممول أو من يمثله  83مصحوبا بالمستندات التى تحددها الالئحة . وفى المادة رقم 

مستقل فإن عليه التوقيع على اإلقرار مع الممول أو ممثله القانونى ، قانونا ، وإذا أعد اإلقرار محاسب 

وإال اعتبر اإلقرار كأن لم يكن . وفى جميع األحوال يجب أن يكون اإلقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول 
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المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات األموال والجمعيات التعاونية ، واألشخاص الطبيعيين 

 األشخاص إذا تجاوز رقم األعمال ألى منهم مليونى جنيه سنويا . وشركات

من الالئحة التنفيذية لهذا القانون على أن يعتبر اعتماد اإلقرار من أحد  105كما أكدت المادة رقم      

 1951لسنة  133المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا ألحكام القانون رقم 

مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات ، بحسب األحوال ، إقرارا بأن  بمزاولة

 صافى الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد باإلقرار قد أعد وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة .         

     
ات ، يرى الباحث ضرورة توسيع وفى ضوء ما تقدم ونظرا ألهمية الدور المنوط به مراقب الحساب     

 نطاق مسئولية المراقب لتشمل ما يلى : 

أن تكون مسئولية المراقب مطلقة فى بعض الحاالت خاصة الجوهرية منها وتكون نسبية فى حاالت  -1

أخرى ال سيما غير الجوهرية منها . كما تكون مسئولية اإلدارة هى منع حدوث األخطاء والغش 

طوير دور مراقب الحسابات بشأن إعطائه الحق فى إبالغ السلطات القانونية كمسئولية مطلقة مع ت

 والرقابية العليا عما يكتشفه من غش جوهرى ارتكبته اإلدارة العليا بالمنشأة .

تطوير أساليب دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية لمنشأة العميل ، واالفصاح عن نتائج  عملية  -2

 جعة .التقييم فى تقرير المرا

تطوير األساليب الفنية التى يعتمد عليها فى تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وتقييم نتائجها ، وإبراز  -3

 تلك األساليب فى تقرير المراجعة . 

 

 رابعا: المجتمع الضريبى ) الممولون ( :

لتفاصيل الالزمة يصف اإلفصاح الضريبى قيام الممول اختيارا وطواعية بتقديم البيانات التى توضح ا     

ن يتضمن اإلفصاح الضريبى تقديم أأو التصرفات ، كما يجب  ثلتأكيد صحة نتائج األعمال أو األحدا

البيانات األخرى الخاصة بالممول والتى ترتبط بظروفه االقتصادية واالجتماعية . فما الذى يدفع هذا 

نه االلتزام أاإلدارة الضريبية ؟ ال شك  الممول إلى اإلفصاح المالئم إلعداد التقديرات الالزمة بمعرفة

الضريبى من جانب الممول ، والذى يتشكل تبعا لسلوكه وموقفه من القانون الضريبى ومن إجراءات 

محاسبته ونتائجها . فااللتزام موقف سلوكى يتكون لدى الممول ويؤثر فى موقفه عند اتخاذه لقرار 

لتى تؤثر فى كفاءة وفعالية نظام المحاسبة الضريبية ، إذ اإلفصاح الضريبى الذى يعد من أهم العوامل ا

يتوقف عليها صدق البيانات المقدمة من الممول والتى تعتبر األساس الضرورى إلتمام عملية المحاسبة 

 (. 564-563، ص  2000الضريبية ) بدوى وعثمان ، 

   
مولين بأفراد الجهات األخرى          ن محاولة تقصى دائرة عالقات االتصال التى تربط المأوال شك       

) السلطة التشريعية ، اإلدارة الضريبة ، الهيئات القضائية الضريبية ( من خالل النظام الضريبى تحتل 

جانبا مهما وحيويا داخل اإلطار الشامل لعالقات االتصال بالنظام الضريبى . وعلى ضوء عالقات االتصال 
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ة للممول خالل عمليات المحاسبة الضريبية تجاه عناصر النظام تلك يمكن تلخيص المواقف السلوكي

 ( : 591-586، ص 2000الضريبى على النحو التالى ) بدوى وعثمان ، 

 مواقف الممول السلوكية من التشريع الضريبى من حيث العدالة ومقدرته على الوفاء بالضريبة . -

ية فى مواجهة اإلدارة الضريبية من حيث مدى  مواقف الممول السلوكية تجاه محاور المحاسبة الضريب -

 مالءمة أسس المحاسبة وتمثيل مقدار الضرائب للواقع وتقبله إلجراءات التحاسب .

المواقف السلوكية للممول تجاه أفراد الهيئة القضائية الضريبية من حيث مدى عدالة اللجان الضريبية  -

 فى الفصل والنزاع .

     
لمواقف السلوكية للممول تؤثر بشكل كبير على حدود مسئوليات مراقب الحسابات ن اأويرى الباحث       

ن اتجاه سلوك الممول نحو عدم اإلفصاح المالئم أومدى تعرضه للمساءلة القانونية ، فما من شك 

للحقائق المرتبطة بالدخل المحاسبى من خالل ارتكابه للغش سيؤدى إلى زيادة درجة مخاطر المراجعة 

رض لها مراقب الحسابات نظرا لطبيعة أعمال المراجعة والتى تعتمد على إجراء فحص اختبارى التى يتع

 للمستندات واألدلة المؤيدة للقيم واإليضاحات الواردة بالقوائم المالية .

ومن ثم تبدو أهمية أن ينوه الباحث إلى المواقف السلوكية للممول فى إطار قانون الضرائب الجديد      

 الئحته التنفيذية كما يتضح مما يلى : و 91رقم 

 
فيما يتعلق بموقف الممول تجاه التشريع الضريبى من حيث العدالة وقدرته على الوفاء بالضريبة ،  (1)

يالحظ أن التشريع الضريبى يتضمن بعض النصوص التى تسهم بشكل إيجابى فى تحقيق العدالة ومراعاة 

 ينها : قدرة الممول على وفائه بالضريبة ومن ب

انخفاض أسعار الضرائب بما يتناسب مع المقدرة التكليفية للممول ، والعفو الضريبى بالنسبة لغير  -أ

المقيدين بالمصلحة ، وذلك خالل فترة محددة يسمح خاللها بتسجيل أى ممول وتعتبر سنة التسجيل هى 

ضايا والمنازعات مع سنة بدء النشاط دون المساءلة عن الماضى ، وإجراء عفو ضريبى شامل للق

الممولين بحيث تسمح للممول بسداد نسبة من المبلغ المتنازع عليه مقابل إنهاء النزاع ، األمر الذى 

 يسهم فى بناء الثقة .

أن المجلس األعلى للضرائب كجهة مستقلة عن وزارة المالية يختص فيما يختص بدراسة وإقرار  -ب

تزام بها ، ومتابعة ممارسة المصالح الضريبية الختصاصاتها وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة االل

لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب ، ودراسة ما يقدم للمجلس من شكاوى الممولين والسعى لدى 

 جهات االختصاص إلزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها فى المستقبل .

 
ف الممول السلوكية فى مواجهة اإلدارة الضريبية يالحظ أن التشريع الضريبى وفيما يتعلق بمواق (2)

 يتضمن اإليجابيات التالية :

يتولى المجلس األعلى للضرائب دراسة التعليمات الصادرة من الجهات اإلدارية المختصة بشئون  -أ

لغاء التعليمات الضرائب على اختالف أنواعها والتدخل لدى جهات االختصاص والسلطات المختصة إل
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التى ال تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب ، وكذلك العمل على أن تكون هذه 

التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر دون عنت ، كما يتولى المجلس دراسة 

شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى  مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات اإلدارية القائمة على

الخدمات الفنية واإلدارية التى تؤديها ، والسعى لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات إلزالة أى 

 قصور فى هذا الشأن .

ها بكافة ادمدإتطوير اإلدارة الضريبية ذاتها وميكنة عمليات الحصر والفحص والدفع والمراجعة ، و  -ب

جية وتحقيق الربط اآللى بين المصلحة وكافة القطاعات األخرى فى المجتمع ، بغية التطورات التكنولو 

التدفق السليم للبيانات والمعلومات وتحقيق التكامل والربط السليم . وتعد بوابة الحكومة اإللكترونيــــــة 

ة إحدى وسائل ) خدمة ممولى الضريبة على الدخل ( أو القناة اإللكترونية التى تحددها وزارة المالي

المراسلة التى تستخدمها كل من المصلحة والممول فى كل ما يتصل بالخدمات التى تقدمها مصلحة 

 الضرائب للممولين من خالل هذه القنوات .

إعمال معايير المحاسبة المصرية بما يسهم فى تالشى أو تخفيض الفجوة بين الربح المحاسبى  -ج

ة على األرباح الثابتة من واقع اإلقرار المقدم من الممول ، ويعتبر والربح الضريبى , كما تربط الضريب

اإلقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا اإلقرار ، ومن 

لحة ثم ال يجوز للمصلحة عدم االعتداد بالدفاتر والسجالت المنتظمة للممول أو إهدارها إال إذا أثبتت المص

 بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها . 

 
أما فيما يتعلق بالمواقف السلوكية للممول تجاه أفراد الهيئة القضائية الضريبية فقد حرص المشرع  (3)

الضريبى على استقالل لجان الطعن عن مصلحة الضرائب ، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت 

من  :أن تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير  2005لسنة  91إشرافه . حيث ورد بنصوص القانون رقم 

رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير ، واثنين من 

ذوى الخبرة يختارهما االتحاد العام للغرف التجارية باالشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين 

ول المحاسبين والمراجعين لشركات األموال بالسجل العام لمزاولى المهنة المحاسبين المقيدين فى جد

الحرة للمحاسبة والمراجعة . وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه 

بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها . وال يكون انعقاد اللجنة صحيحا إال إذا 

 رئيسها وثالثة من أعضائها على األقل .حضرها 

    
ن مراقب الحسابات يتحمل قدرا من المسئولية بشأن دراسته أوفى ضوء ما تقدم يرى الباحث       

لسلوك عميله نحو التشريع الضريبى واإلدارة الضريبية والهيئات القضائية ومدى تقبله للوفاء بالتزاماته 

هذه يتولى تقييم مخاطر المراجعة بمزيد من الشك المهنى أثناء  الضريبية ، وفى ضوء نتائج دراسته

ن يلتزم بقواعد وآداب السلوك المهنى ويبذل أمراحل تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وتقييم نتائجها  ، و 

العناية المهنية الواجبة ويلتزم بمعايير المراجعة المتعارف عليها حتى يدرأ عن نفسه المسئولية 

 والمساءلة .
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 نتائج وتوصيات البحث 

 

 أوال: نتائج البحث : 

 يمكن للباحث عرض أهم النتائج المستخلصة من البحث على النحو التالى :     

ن أة مراقب الحسابات تؤكد على يمسئول مجال استقراء الدراسات واإلصدارات المهنية فى  أن (1)

ضوعات إثارة للجدل ألهميتها فى والغش تعتبر من أكثر المو  مسئولية المراقب عن اكتشاف األخطاء

مجال تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة ، حيث جرت تحوالت جوهرية فى حدود هذه المسئولية عبر 

 مراحل تاريخ المراجعة حتى وقتنا الحاضر .

 
التطور المستمر فى مسئولية مراقب الحسابات بشأن إبداء الرأى الفنى االنتقادى عن القوائم المالية  (2)

أصبح مراقب  2002لسنة  99فبعد صدور نشرة معايير المراجعة رقم  ،ى الواليات المتحدة األمريكية ف

 الحسابات ملزما ببذل العناية المهنية الواجبة التساع نطاق مسئولياته لتشمل ما يلى : 

 تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة مع ممارسته لدرجة مالئمة من الشك المهنى . -أ

وكافة األطراف األخرى  ةساليب الفنية للمراجعة وخاصة تلك المتعلقة باالستفسار من اإلدار تطوير األ -ب

داخل المنشأة ، وفحص نظام الرقابة الداخلية لتحديد تجاوز اإلدارة لإلجراءات الرقابية ، وتنفيذ إجراءات 

 المراجعة التحليلية .

 بط باالعتراف باإليراد .مراعاة مخاطر التحريف الجوهرى الناجم عن الغش المرت -ج

 
تتجه المنظمات المهنية بشكل مستمر إلى إصدار معايير المراجعة ومتابعة مدى مالءمتها فى  (3)

الممارسة المهنية ، وفى حالة وجود معوقات أو متطلبات لتحسين المعيار بعد صدوره وفى ظل الضغوط 

بة ، وهذا ما يالحظ لكل من المجمع المتواصلة تعمل تلك المنظمات على إجراء التحسينات المطلو 

 ( IAASB )، ومجلس معايير المراجعة الدولية والتأكيد  ( AICPA )األمريكى للمحاسبين القانونيين 

 .  ( AASB )ومجلس معايير المراجعة والتأكيد الكندى 

 
سئولية يعتبر من أحدث وأهم القوانين المصرية التى تناولت م 2003لسنة  88أن القانون رقم  (4)

ن مسئولية المراقب فى ظل هذا القانون ستجعله حريصا على بذل إمراقبى الحسابات بكل وضوح ، بل 

،  ملتزما بقواعد آداب وسلوك المهنة ومعايير المراجعة المصرية والدوليةو ، العناية المهنية الواجبة 

طاق مسئولية مراقب الحسابات على التعليم المهنى المستمر . فالمتأمل فى القانون  يجد أن ن وحريصا  

يمتد ليشمل اإلفصاح عن : مدى مخالفة عمليات البنك ألى حكم من أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية 

أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ومدى مالءمة أسلوب تقييم أصول البنك ) جميع األصول ( وتقدير 

 ابة الداخلية .تعهداته  والتزاماته ، ومدى كفاية نظام الرق

 
 12لمعيار المحاسبة الدولى رقم  (IASC)على الرغم من إصدار لجنة معايير المحاسبة الدولية  (5)

نه لم يصدر فإ،   بعنوان ضرائب الدخل ، وسلوك بعض الدول المتقدمة لنفس المنحى 2000المعدل سنة 



 50 

وهذا الموقف يؤدى إلى عدم اإلفصاح حتى اآلن معيار مصرى فى هذا الشأن وال يُعمل بالمعيار الدولى . 

 عن حقيقة المعلومات الضريبية بالقوائم المالية .

      
إدراك المشرع المصرى ألهمية ودور لجان المراجعة كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة ومراقبى  (6)

لسنة  88من قانون البنك المركزى رقم  82أكده المشرع فى المادة رقم  الحسابات ، وذلك من خالل ما

ن تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة غير أعلى  2003

ن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثالثة أشهر على األكثر يحضره مراقبا حسابات أالتنفيذيين ويجب 

إدارة البنك ،  ن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلسأالبنك ، وللجنة 

 وألى من مراقبى الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا . 

 
ن مراقب الحسابات يتحمل قدرا من المسئولية بشأن دراسته لسلوك عميله نحو التشريع الضريبى أ (7)

، وفى ضوء نتائج  واإلدارة الضريبية والهيئات القضائية ومدى تقبل العميل للوفاء بالتزاماته الضريبية

دراسته هذه يتولى تقييم مخاطر المراجعة بمزيد من الشك المهنى أثناء مراحل تخطيط وتنفيذ عملية 

ن يلتزم بقواعد وآداب السلوك المهنى ويبذل العناية المهنية الواجبة ويلتزم أالمراجعة وتقييم نتائجها ، و 

 المسئولية  والمساءلة .بمعايير المراجعة المتعارف عليها حتى يدرأ عن نفسه 

 
بشكل إيجابى فى تخفيض مخاطر المراجعة  2005لسنة  91يسهم قانون الضريبة على الدخل رقم  (8)

ومن ثم منع أو تخفيض حاالت تعرض مراقب الحسابات للمساءلة القانونية ، وذلك لعدة اعتبارات من 

لفجوة بين الربح المحاسبى والربح بينها : إعمال معايير المحاسبة المصرية بما يسهم فى تخفيض ا

الضريبى ، وإنشاء المجلس األعلى للضرائب كجهة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، 

 واستقالل لجان الطعن عن اإلدارة الضريبية وتبعيتها المباشرة لوزير المالية . 

 

 ثانيا: توصيات البحث :

 لباحث بما يلى :بناء على ما تقدم من نتائج البحث يوصى ا     

يصدر فى المستقبل القريب ، نظرا ألن مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد قد  (1)

نه يقع على عاتق المشرع المصرى وكافة الطوائف المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى فإ

 مصر عبء البحث فى سبل تحقيق ما يلى : 

بين المجلس األعلى للمحاسبة والمراجعة ) فى  ر الختصاصات وتوزيع األدواالتنسيق فى المهام وا -أ

المشروع الجديد ( واللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما ، 

وذلك فى مجاالت التدريب ودراسة مشاكل الممارسة المهنية وسبل عالجها وإصدار معايير المحاسبة 

 راجعة وقواعد السلوك المهنى .والم

النظر فى التشكيل الحالى للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى  -ب

المرتبطة بهما بحيث يدخل فى التشكيل الجديد ممثل عن مصلحة الضرائب وآخر عن األكاديميين من 

 أساتذة الجامعات والمعاهد العليا فى مصر .
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ركات األموال بكافة أنواعها بتشكيل لجان المراجعة وتحديد أهداف وسلطات اللجنة وواجباتها إلزام ش -ج

أسوة بما هو وارد بقانون البنك ، وعالقتها بكافة األطراف ذات العالقة كاإلدارة ومراقب الحسابات 

 . 2003لسنة  88المركزى رقم 

اكبة التغيرات المتنامية فى مجال تكنولوجيا إلزام مراقبى الحسابات بالتعليم المهنى المستمر لمو  -د

األعمال والمعلومات ، وتحديد العقوبات التأديبية فى حالة عدم االلتزام ، وتوسيع نطاق مسئوليات 

مراقب الحسابات بحيث يفصح فى تقرير المراجعة عن نتائج دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ، 

 د عليها فى تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة .واألساليب الفنية الحديثة التى اعتم

 
باعتبارها المعنية حتى اآلن بإصدار  –ضرورة سعى اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة  (2)

 99إلى إصدار معيار محاسبى متوافق مع ماورد بنشرة معايير المراجعة رقم  –المعايير فى مصر 

القانونيين ، وكذلك إصدار معيار محاسبى عن ضرائب الدخل  الصادرة عن المجمع األمريكى للمحاسبين

عن ضرائب  12بما يتالءم مع البيئة الضريبية فى مصر ، مع االسترشاد بمعيار المحاسبة الدولى رقم 

 لتحقيق موضوعية اإلفصاح الضريبى . 2000الدخل والمعدل سنة 

 
من قانون  141د بنص المادة رقم كما ور  –نظرا لتعدد اختصاصات المجلس األعلى للضرائب  (3)

وحتى يمكن للمجلس أن يحقق أهدافه بالكفاءة والفعالية  – 2005لسنة  91الضريبة على الدخل رقم 

 المطلوبين ، يرى الباحث ضرورة إجراء التعديالت التالية : 

الخاصة باختصاصات المجلس عن طريق إضافة نص صريح يتعلق  141تعديل نص المادة رقم  -أ

كانية حصول المجلس على أية استشارات فنية الزمة لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون بإم

الضرائب على اختالف أنواعها واقتراح تعديلها ، ودراسة التعليمات الصادرة من الجهات اإلدارية 

ثية المختصة بشئون الضرائب على اختالف أنواعها . وكذلك تكليف بعض المنظمات أو الجهات البح

بإعداد البحوث الالزمة عن مراجعة أدلة العمل الضريبية والتى تشمل : أدلة عمل اإلدارة الضريبية ، 

 ودليل القواعد األساسية للفحص ، ودليل إجراءات الفحص ، ودليل الفحص بالعينة .

حد أالخاصة بأعضاء المجلس بحيث يكون جميع األعضاء ) وعددهم  142تعديل نص المادة رقم  -ب

عشر عضوا بما فيهم رئيس المجلس ( متفرغين بالكامل للوفاء بمسئولياتهم تجاه ما كلفوا به من 

 اختصاصات متنوعة .

 
ضرورة سن التشريعات الملزمة لكافة األطراف المؤثرة على كفاءة وفعالية المنظومة الضريبيـــــــة  (4)

فى إطار ما ورد بكتاب هللا تعالى وسنة نبيه  باجتياز دورات تدريبية ترتبط بتأصيل مفهوم مكارم األخالق

صلى هللا عليه وسلم ، باإلضافة إلى تدريس المعايير والقيم األخالقية فى جميع المراحل التعليمية بما 

وزيادة درجة ، فيها مرحلة البكالوريوس للمحافظة على كرامة مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب 

 المصداقية أمام المجتمع .
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 ع البحثــــاجمر

 
 أوال: المراجع العربية :

 الكتب :  (1)

د . أحمد نور ، مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعملية ) اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة ،   -1

1984  . ) 

ز ، د. جيمس لوبك ، المراجعة : مدخل متكامل ) الطبعة العربية ؛ الرياض : دار المريخ  يند. ألفين أر -2

 ( .   2002للنشر ، 

الغش والممارسات المحاسبية   ند . أمين السيد أحمد لطفى ، مسئوليات وإجراءات المراجع فى التقرير ع -3

 ( .  2004الخاطئة ) اإلسكندرية : الدار الجامعية ، 

 ( .  2000دون ناشر ،  د . جالل الشافعى ، أساليب الفحص الضريبى ) ب -4

ـة  ـــــــر مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات األلفية الثالثد. جورج دانيال غالى ، تطو  -5

 ( .  2001) اإلسكندرية : الدار الجامعية ، 

 ( .  2005د . طارق عبد العال حماد ، التقارير المالية ) اإلسكندرية : الدار الجامعية ،   -6

ب الضريبى فى التشريع المصرى : الضريبة  د . مجدى محمد على الخولى ، الموسوعة فى جرائم التهر -7

 ( .   1996الضريبة العامة على المبيعات ) بدون ناشر ،  –الموحدة 

/  2001د . محمد سمير الصبان ، نظرية المراجعة وآليات التطبيق ، ) اإلسكندرية : الدار الجامعية ،  -8

2002  . ) 

ة معاصـرة  ــــــدراسات فى قضايا ومشاكل محاسبي د . محمد عباس بدوى ، د . األميرة إبراهيم عثمان ،   -9

 ( .  2000) اإلسكندرية : منشأة المعارف ، 

محمد مرسى فهمى ، سيد لطفى عبد هللا ، الضريبة الموحدة على دخل األشخاص الطبيعيين وتطبيقاتها   -10

 (.    1999العملية ) الطبعة األولى ؛ القاهرة : مكتب لطفى محاسبون قانونيين واستشاريون ، 

 ( .  1994محمود شوقى عطا هللا ، دراسات متقدمة فى المراجعة ) القاهرة : مكتبة الشباب ،  -11

 

 الدوريات : -2

،  " ( عرض وتحليل فروض ومبادئ نظرية المراجعة2، " نظرية المراجعة ) ب د . إبراهيم طه عبدالوها -1

ورة ) المجلد الرابع والعشرون ، العدد  ـعة المنصالمجلة المصرية للدراسات التجارية ، كلية التجارة ، جام

 ( .     2000الثانى ، 

د . أحمد حسن زغلول ، " دراسة تحليلية لجهود المنظمات المهنية بشأن مسئولية المراجع عن األعمال   -2

حق العدد  غير القانونية لعمالئه " المجلة العلمية لالقتصاد والتجـــارة ، كلية التجــارة جامعة عين شمس ) مل

 ( .    1994الثانى ، 
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تاريخيا   –د . أحمد عبد المولى الصباغ ، " تطور مسئولية المراجعين عن اكتشاف الغش والتقرير عنه  -2

ة عين شمس  ـــدراسة تحليلية مقارنة " ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة ، جامع –ودوليا 

 ( .  1997) العدد الثانى ، 

أحمد عصام الدين السيد عيسوى ، " دراسة تحليلية لالزدواج الضريبى الداخلى فى التشريع الضريبى  د . -3

المصرى " ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ) العدد األول ، يناير  

1998  . ) 

يا ضرورة لتحقيق اإلفصاح المحاسبى  د . أسامة على عبدالخالق ، " تطبيق المعايير المحاسبية ضريب -4

والحد من المنازعات الضريبية " ، مجلة المحاسب ، جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ) العدد التاسع 

 ( .   2003سبتمبر  –عشر ، يوليو 

د . إسماعيل أحمد مهدى عصر ، د . محمد عبدالفتاح إبراهيم ، " استخدام مدخل إعادة هندسة األنشطة   -5

دراسة تطبيقية على النظام الضريبى المصرى " ، مجلة آفاق جديدة ،   –ى التخطيط المحاسبى الضريبى ف

 ( .   2001كلية التجارة ، جامعة المنوفية ) السنة الثالثة عشر ، العدد الثانى والثالث والرابع ، 

أسبابها   –المصرية : آثارها د . أمل صالح دردير ، " دراسة تحليلية لظاهرة التهرب الضريبى فى البيئة  -6

مكافحتها " ، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ) السنة التاسعة   –

 ( .  2000العدد الخامس والخمسون ،  ، والثالثون

مجلة  أ. حازم حسن ، " الشركات المهنية فى ضوء قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة " ،  -7

 ( .   2004 مارس – يناير،  واحد والعشرونحاسب ، جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ) العدد الالم

الخارجى  د . خالد عبد المنعم لبيب ، " دور التخصص القطاعى فى تحسين كفاءة األداء المهنى للمراجع -8

كندرية ) العدد األول ، المجلد  دراسة تطبيقية مقارنة " مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة اإلس –

 ( .  2005الثانى واألربعين ، مارس 

  –الخصائص  –د . سمير عبدالغنى محمود ، " دراسة تحليلية لمعايير المراجعة الدولية من حيث:النطاق  -9

 ( .   1989، أغسطس  63األهداف " مجلة اإلدارة العامة ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض ) العدد 

عبد هللا العادلى ، " أهمية تطبيق معايير المحاسبة ضريبيا " ، مجلة المحاسب ، جمعية المحاسبين  أ.  -10

 ( .   2001ديسمبر  –والمراجعين المصرية ) العدد الثانى عشر ، أكتوبر 

د . عبد الوهاب نصر على ، " أثر محددات التالعب فى القوائم المالية على تخطيط إجراءات المراجعة   -11

مع دراسة تجريبية " ، مجلة كلية التجارة   –عن القوائم المالية ر ذلك على تقرير مراجع الحسابات وأث

 ( .   2005) العدد األول ، المجلد الثانى واألربعين ، مارس   اإلسكندريةللبحوث العلمية ، جامعة 

الدخل " ، مجلة  د . محمد عمر حماد أبو دوح ، " تحليل وتقييم بعض جوانب قانون الضرائب على  -12

 ( .  2005)العدد الثانى ، المجلد الثانى واألربعين ، سبتمبر  اإلسكندريةكلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة 

أ . محمد متولى رضوان " مشروع قانون مزاولة المهنة بين المؤيدين والمعارضين " ، مجلة   -13

 ( .   2004مارس  –دد الحادى والعشرون ، يناير المحاسبة ، جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ) الع

محمد محمود النفراوى ، " مراقب الحسابات فى قانون البنك المركزى " ، مجلة المحاسب ، جمعية   -14

 ( .  2004مارس   –المحاسبين والمراجعين المصرية ) العدد الحادى والعشرون ، يناير 
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( بشأن  82تحليلية لمعيار المراجعة الدولى رقم )د . مختار إسماعيل أبوشعيشع على ، " دراسة  -15

مسئولية المراجع عن األخطاء والغش ومقترحات التطوير " ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية  

 ( .   1998التجارة ، جامعة عين شمس ) العدد األول ، يناير 

مدخل   –النظام الضريبى فى مصر  د . نعيم فهيم حنا ، " دور الهندسة الضريبية فى إعادة هيكلة -16

تطبيقى مقترح " ، مجلة البحوث التجارية ، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق ) السنة التاسعة عشرة ، المجلد  

 ( .  1997التاسع عشر ، العدد األول ، يناير 

 

 : والمصادر األخرىالمؤتمرات  -3

قب الحسابات منها مع التطبيق على  د . حسين حسين شحاتة ، " الرقابة الشرعية وموقف مرا -1

بعنوان حقوق وواجبات مراقب الحسابات فى   : المؤسسات المالية اإلسالمية " ، المؤتمر الضريبى الثالث 

التشريعات الضريبية والقوانين المصرية والتعديالت المقترحة ، جامعة األزهر باالشتراك مع جمعية  

 .  1996 أبريل 21-20الضرائب المصرية ، القاهرة ، 

، " دور القيم واألخالق فى رفع كفاءة أداء العاملين على الضرائب " ،   --------------------- -2

متطلبات اإلصالح الضريبى الشامل فى مصر ، الجمعية المصرية العامة  بعنوان المؤتمر الضريبى الخامس : 

 .  1999نوفمبر   18،  17،  16والضرائب ، 

نعم زكى لبيب ، " اإلطار العلمى لمعايير التكوين الذاتى ومسئولية مراقب الحسابات  خالد محمد عبد المأ.  -3

بين النظم الوضعية والفكر اإلسالمى " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ،  

1996    . 

التفاق أو االشتراك مع  سمير سعد مرقص ، "أحوال انعقاد ومسئولية مراقب الحسابات الجنائية عن اأ.  -4

الممول " ، المؤتمر الضريبى الثالث عشر بعنوان رؤية مستقبلية للضرائب على الدخل فى مصر ، القاهرة ،  

 .   2001نوفمبر  14-13دار الدفاع الجوى ، 

د . صبرى عبدالحميد السجينى ، " تحليل لواجبات ومسئوليات مراقب الحسابات فى التشريعات المصرية   -5

ديالت المقترحة فى ضوء الدراسة المقارنة " ، المؤتمر الضريبى الثالث بعنوان حقوق وواجبات مراقب  والتع

الحسابات فى التشريعات الضريبية والقوانين المصرية والتعديالت المقترحة ، جامعة األزهر باالشتراك مع  

 .  1996أبريل  21-20جمعية الضرائب المصرية ، القاهرة ، 

سيد محمد برس ، " مسئولية مراجع الحسابات فى ضوء الفكر اإلسالمى " ، المؤتمر  د . محمد ال -6

الضريبى الثالث بعنوان حقوق وواجبات مراقب الحسابات فى التشريعات الضريبية والقوانين المصرية  

ل  أبري 21-20والتعديالت المقترحة ، جامعة األزهر باالشتراك مع جمعية الضرائب المصرية ، القاهرة ، 

1996  . 

د . محمد شريف توفيق ، د . نعيم فهيم حنا ، " تنفيذ عمليات التجارة اإللكترونية والتحاسب الضريبى   -7

يوليو   27-25عنها " ، مؤتمر التجارة اإللكترونية : اآلفاق والتحديات ، المجلد األول ، االسكندرية ، 

2002  . 
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بية فى مجال االستثمار " ، المؤتمر الضريبى الثامن  د . محمود السيد الناغى ، " دور اإلدارة الضري -8

 .   1996ديسمبر  5-2لمنطقة مديرى ضرائب أفريقيا ، القاهرة ، 

 .   1992المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين ، معايير المراجعة المصرية ، القاهرة ،  -9

،   23لى الدخل ، العدد بإصدار قانون الضريبة ع  2005لسنة  91الجريدة الرسمية ، قانون رقم  -10

9/6/2005  . 

 .   10/3/2004)تابع( فى   53الوقائع المصرية ، العدد  -11

ادى  ــــكلمة السيد وزير المالية فى المؤتمر السنوى الثانى للحزب الوطنى الديمقراطى ، األهرام االقتص -12

 ( .  27/9/2004،  1864) العدد 

)تابع(   239المراجعة المصرية ، الوقائع المصرية، العدد  بإصدار معايير 2000لسنة  625قرار رقم  -13

 .  19/10/1997فى 

،   1837ملحق األهرام االقتصادى ، مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، العدد  -14

29/3/2004  . 

مصلحة   ، 2005 لسنة  91وزارة المالية ، ملحق خاص جدا عن قانون الضريبة على الدخل رقم  -15

 .    2005ضرائب العامة ، يونيو ال
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