
التعريف مبهنة ودور 
املحا�سب القانوين

رية
�سو

ة ال
ملالي

ق ا
�سوا

والأ
ق 

ورا
 الأ

ئة
هي

ها 
سدر

ت�
  3

م 
 رق

ية
وع

ة ت
�سر

ن



التعريف بالمحاسب القانوني 
ومهامه

المحاســب  مهنــة 
ــة  ــة فكري ــي عملي القانون
مــن  ُتمــارس  مســتقلة 
ــي أو  ــخص طبيع ــل ش قب
شــركة مهنيــة مدنيــة أو 
شــركة مهنيــة محــدودة 
مرخصــة  المســؤولية 

أصــوال.

بقبولهــا  تتميــز 
لمســؤولية العمــل بمــا 
المصلحــة  فــي  يصــب 
تنحصــر  وال  العامــة 
تلبيــة  فــي  فقــط 
العميــل  احتياجــات 
الفــرد أو صاحب العمل.

االمتثــال  خــال  مــن 
الرئيســية  للمبــادئ 
النزاهــة  الخمســة 
الكفــاءة  الموضوعيــة 
العنايــة  المهنيــة 
الســرية  الازمــة 
المهنــي. والســلوك 



وتقييــم  لجمــع  منهجيــة  منظمــة  عمليــة  الحســابات  تدقيــق 
األدلــة والقرائــن المتعلقــة بنتائــج األنشــطة، بغــرض تحديــد مــدى 
ــة  ــراف المعني ــغ األط ــج وتبلي ــذه النتائ ــن ه ــق بي ــق والتطاب التواف

بنتائــج المراجعــة ومتطلبــات معاييــر المحاســبة الدوليــة.

المســاهمين  عــن  وكاء  القانونييــن  المحاســبين  يعتبــر  كمــا 
يتعــذر علــى  أنــه  اعتبــار  عــن وكالتهــم، علــى  أجــور  يتقاضــون 
بصــورة  الشــركة  أمــور  تســيير  فــي  حقــه  ممارســة  المســاهم 
ــاهمين. ــن المس ــر م ــدد كبي ــم ع ــركة تض ــت الش ــا دام ــرة م مباش

لذلــك ال بــد مــن نائــب قانوني متخصــص عن المســاهمين 
فــي مراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة، وإطــاع المســاهمين 
علــى وضعهــا المالــي والماحظــات حــول تقريــر مجلــس 

اإلدارة وتوزيــع األربــاح.



مهام المحاسب القانوني

1- الرقابة المستمرة: 

يجب على المحاسب القانوني 
التقيد بما يلي:

•االطــــــاع على الدفـــاتـــر القيـــود المســـتندات 
التقديريـــــــــــة  والموازنــات  الميزانيــات 

بتدقيقهـــــا. المكـــلـــــف  للجهــــــات 

•التثبـــت أنَّ الدفاتــــر الســـــجات والحسابات، 
التــي يقــوم بمراجعتهــا منظمــة، وأن يلفــت 

نظــر إدارة الجهــة للمخالفات.

•االلتــزام بالموضوعيــة الحيــاد عــدم 
الشــخصية  للمؤثــرات  االنصيــاع 
ــام. ــي أداء المه ــام ف ــتقال الت واالس



•تنظيــــــم أوراق العمـــــل المناســــــبة 
بهــا  قــام  التــي  التدقيــق،  إلجــراءات 

رأيــه المهنــي. إلــى  للوصــول 

•مراجعــة األعمــال التــي يكلف بهــا أعضاء 
فريــق التدقيــق العامــل تحت إشــرافه.

•علــى مدقــق الحســابات الحصــول علــى أدلة، 
ليصــل إلــى اســتنتاجات يبنــي رأيــه عليها.  



2- تقرير تدقيق الحسابات السنوي

ــن  ــة، ع ــة العام ــام الهيئ ــوه أم ــر يتل ــابات تقري ــق الحس ــع مدق  يض
ــاح. ــع األرب ــات توزي ــركة، واقتراح ــة للش ــة المالي الحال

ــق، أو بيــان بمــا  ــه علــى جميــع المعلومــات والوثائ • مــدى حصول
ــات فــي الحصــول علــى المعلومــات. وجــده مــن صعوب

• أنَّ الشــركة تمســك حســابات منتظمة وفقًا لمعايير المحاســبة 
ــا، وأنَّ  ــج أعماله ــركة ونتائ ــي للش ــز المال ــر المرك ــة، تظه الدولي

الميزانيــة متفقــة مــع القيــود.

• المخالفــات ألحــكام القوانيــن النافــذة أو النظــام األساســي 
للشــركة، التــي حصلــت خــال الســنة الماليــة موضــوع التدقيــق.

ــظ  ــع التحف ــة أو م ــورة مطلق ــات بص ــى البيان ــة عل ــك للمصادق ذل
وإمــا حجــب الــرأي أو المعارضــة، يتضمــن:

• مــدى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي مزاولــة أعمالهــا، 
بشــكل مســتقل عمــا أبــداه مجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص.



3- دعوة 
الهيئة 

العامة

الحســابات  مفتشــي  يقــوم  ال 
المســاهمين  بموافــاة 
إال  ومقترحاتهــم  بماحظاتهــم 
العامــة. الهيئــات  خــال  مــن 

ــب  ــابات طل ــش الحس ــق لمفت يح
مجلــس اإلدارة النعقــاد الهيئــة 
ــة  ــر العادي ــة أو غي ــة العادي العام
للشــركة بنــاًء علــى كتــاب خطي.

إذا أهمــل مجلــس اإلدارة دعــوة 
فــي  لاجتمــاع  العامــة  الهيئــة 
مفتــش  علــى  يجــب  المواعيــد، 
دعوتهــا. يطلــب  أن  الحســابات 

علــى  الحســابات  مفتــش  اطلــع  إذا 
ــً  ــك خطي ــغ ذل ــه أن يبل ــة، علي مخالف
وإلــى  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  إلــى 
الهيئــة العامــة إذا لــم تــزل المخالفة.



4- تطبيق معايير التدقيق الدولية 

الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين.

5- التقيد بقواعد السلوك المهني 
لمهنة تفتيش الحسابات.

6- إبالغ هيئة األوراق واألسواق المالية 
السورية عن أي مخالفة، لقانون الشركات أو 

النظام األساسي للشركة.


