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 الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات فى مصر
 المقدمة•

 .دور هيئة الرقابة المالية فى مصر•

 .تنظيم المهنة فى مصر•

 .فكرة وجود سجل خاص لمراقبى الحسابات •

 .نشأة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات •

 .  أختصاصات الوحدة فى ضوء قرار أنشائها•

 .الوحدة والمنظمات الدولية•

 .موقع الوحدة فى الهيكل التنظيمى للهيئة•

 .الهيكل التنظيمى لوحدة الرقابه على جودة اعمال مراقبى الحسابات•

 .أهم انجازات الوحدة خالل الفترة الماضية•

 لتحقيقها الحسابات مراقبي أعمال جودة على للرقابة العامة اإلدارة تسعى التى المهام•
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 -:المقدمة
 

 ٌتحقق وهذا ممكن، أقتصادى نمو معدل أعلى تحقٌق على للعمل االقتصادٌة النظم تسعى
 مناخ توفٌر ٌتطلبه ما وهو ممكنة، درجة أقصى الى االستثمارات زٌادة أهمها طرق بعدة

 . المطلوبة االستثمارات لتنفٌذ االموال تدفق من ٌزٌد بما وآمن جٌد أستثمارى
 

 الخاصة التشرٌعات توافر أهمها عوامل عدة خالل من الجٌد االستثمارى المناخ وٌتوافر
 ٌتعلق ما ومنها المالٌة، وزارة به وتقوم الضرٌبى بالنظام ٌتعلق ما منها باالستثمارات

 . المالٌة الرقابة وهٌئة االستثمار هٌئة علٌه ماتشرؾ وهو وحوافزه االستثمار بأمان
 

 المالٌة القوائم ومستخدمً معدي تهم فهً الجوانب، متعدد مفهوم المراجعة جودة مفهومف
 المراجعة مكاتب إلزام إلى تسعى المهنٌة المنظماتف ذاتها، المراجعة مكاتب وكذلك
 تسعى كما فٌها، الثقة وتدعٌم المهنة تطوٌر أجل من الجودة من عالً مستوى بتحقٌق

 حماٌة أجل من عالٌة بجودة الحسابات مراجعة أعمال تتم أن إلى الحكومٌة األجهزة
 .الصلة ذات األطراؾ وجمٌع االقتصادي النشاط



 :الرقابة النوعية 

 وجمٌع للمكتب االداري التنظٌم المراجعة لمكتب النوعٌة بالرقابة ٌقصدو

 من معقولة بدرجة التحقق أجل من المكتب اقرها التى واإلجراءات السٌاسات

 التى العالقة ذات واألنظمة المهنٌة بالمعاٌٌر المكتبب العاملٌن بالتزام االقتناع

 قواعد ذلك فً بما المكتب لعمالء المهنٌة الخدمات تقدٌم عند المهنً أداءهم تحكم
 .المهنة مزاولة تحكم التى باألنظمة المكتب والتزام ، المهنة وآداب سلوك

 
 االقتناع من معقولة درجة تحقٌق إلى المراجعة لمكتب النوعٌة الرقابة تهدؾو

 المهنٌة الخدمات تقدٌم تحكم التى العالقة ذات واألنظمة المهنٌة بالمعاٌٌر بااللتزام
 .للعمالء

 
 ٌقدمها التى المهنٌة الخدمات جمٌع المراجعة لمكتب النوعٌة الرقابة نطاق ٌشملو

 المراجعة مكتب
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 مصر فى المالية الرقابة هيئة دور
 

 ،2009 لسنة 10 رقم القانون بموجب المالٌة للرقابة العامة الهٌئة أنشئت  
 ؼٌر المالٌة واالدوات االسواق على واالشراؾ بالرقابة الهٌئة وتختص

 وأنشطة اآلجلة، العقود وبورصات المال، رأس أسواق ذلك فى بما المصرفٌة
 وذلك والتورٌق، والتخصٌم التموٌلى، والتأجٌر العقارى، والتموٌل التأمٌن،

 االنشطة وتنظٌم واالدوات، االسواق تلك وأستقرار سالمة تحقٌق بهدؾ
 واالجنبٌة، المحلٌة اإلستثمارات جذب على التنافسٌة قدرتها وتعظٌم وتنمٌتها
 عن تنتج التى المشاكل ومعالجة التنسٌق عدم مخاطر من الحد على وتعمل

 . الرقابٌة االسالٌب أو الطرق أختالؾ

 
 لسوق العامة الهٌئة من كل محل المالٌة للرقابة العامة الهٌئة وحلت  

 التموٌل لشئون العامة والهٌئة التأمٌن، على للرقابة المصرٌة والهٌئة المال،
 . العقارى
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  مصر فى المهنة تنظيم
 مزاولة بشأن 1951 لسنة 133 القانون بصدور مصر فى المهنة نظمت 

  رقم والمراجعٌن المحاسبٌن نقابة أنشاء قانون وصدر .والمراجعة المحاسبة مهنة
 العام بالسجل المقٌد سوى بالمهنة الٌعمل ان على نص والذى 1955 لسنة 394

   . والمراجعٌن للمحاسبٌن

 وأفرد االموال، شركات بشأن 1954 لسنة 26 رقم الشركات قانون جاء ثم 
 .الحسابات مراقب وعزل تعٌٌن وشروط الحسابات لمراجعة مستقل باب

 نظم والذى والمراجعة المحاسبة المهنة دستور رصدر1958 عام وفى 
 . المهنة وسلوك آداب اوضح كما الحسابات، مراقب وحقوق واجبات

 اخذ والذى الحالى الشركات قانون 1981 لسنة 159 رقم القانون جاء ثم 
 الخاصة المواد وافرد االقتصادى، واالنفتاح االقتصادٌة المتؽٌرات االعتبار فى

 . الحسابات مراقب بواجبات
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 الحسابات لمراقبى خاص سجل وجود فكرة
 والمراجعة المحاسبة مهنة قانون فى التطور وقصور االقتصادٌة االنشطة تشعب جاء
 :ذلك ومثال بها الحسابات مراقبى لقٌد خاصة سجالت فكرة أنشاء فى رئٌسٌا سببا

 من المهنة مزاولى من الحسابات مراقبى لقٌد للمحاسبات المركزى بالجهاز سجل•
 .الحكومى النطاق خارج

 .المركزى بالبنك الحسابات مراقبى سجل•
 . المال سوق لهٌئة التابعة للشركات حسابات مراقبى سجل•
 . العقارى للتموٌل الخاضعة الشركات سجل•
 . التأمٌن شركات حسابات مراقبى سجل•
  

  لسنة 10 القانون بأصدار المصرفى ؼٌر االقتصادى النشاط دمج على وبناء
 (التأمٌن العقارى، التموٌل المال، سوق هٌئة) الثالثة السجالت دمج تم 2009
 أعمال جودة على الرقابة وحدة تقوم المالٌة، الرقابة بهٌئة موحد سجل وتكوٌن
 .به والعمل القٌد بتنظٌم الحسابات مراقبى
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 الحسابات مراقبى أعمال جودة على الرقابة وحدة نشأة
 الحسابات مراقبً أعمال جودة على الرقابة وحدة إنشاء قرار ٌستند 
  رقم القانون على المالٌة للرقابة العامة بالهٌئة الحسابات مراقبً بسجل المقٌدٌن

 الصادر المال رأس سوق قانون أحكام بعض بتعدٌل الخاص 2008 لسنة 123
 .1992 لسنة 95 رقم بالقانون

  لسنة 84 رقم المال لسوق العامة الهٌئة إدارة مجلس قرار صدر وقد 
 بسجل المقٌدٌن الحسابات مراقبً أعمال جودة على الرقابة وحدة بتأسٌس 2008
 الهٌئة إدارة مجلس بقرار والمعدل المالٌة للرقابة العامة بالهٌئة الحسابات مراقبً
 .2009 لسنة 24 رقم المالٌة للرقابة العامة

 على الرقابة بوحدة خاص إدارة مجلس تشكل اإلنشاء قرار وبموجب 
 العامة بالهٌئة الحسابات مراقبً بسجل المقٌدٌن الحسابات مراقبً أعمال جودة

 الهٌئة إدارة مجلس من اعتمادها ٌتم أن على قراراته المجلس وٌتخذ المالٌة للرقابة
 .المالٌة للرقابة العامة
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  :أنشائها قرار ضوء فى الوحدة أختصاصات
 : االتٌة الصالحٌات أهدافها تحقٌق سبٌل فى للوحدة ٌكون

 لرقابة الخاضعة الشركات حسابات مراقبى سجل فى الحسابات مراقبى لقٌد قواعد إقتراح•

  .الهٌئة
 .بالسجل أسمائهم المقٌدة الحسابات مراقبى أعمال لجودة الدورى للفحص آلٌة صٌاؼة•
 . واالستقاللٌة المهنى السلوك وقواعد للمراجعة معاٌٌر إلقتراح المهنٌة المنظمات مع التعاون•
   الحسابات مراقبى عن الكافٌة البٌانات ٌتضمن بسجل االحتفاظ•
 لتبادل االخرى الرقابٌة الجهات و للمهنة المنظمة الجهات مع التعاون مذكرات أقتراح•

 . الحسابات بمراقبى ٌتعلق فٌما المعلومات
 ٌلتزمون ال الذٌن الحسابات مراقبى مواجهة فى إتخاذها ٌمكن التى االجراءات أقتراح•

 . بها المعمول والقواعد بالمعاٌٌر
 الستمرار أساسى كمتطلب الدولٌة القواعد مع ٌتفق بما المستمر المهنى التطوٌر آلٌات أقتراح•

 . بالسجل القٌد
 . والمحلٌة الدولٌة المهنٌة المنظمات مع بالتعاون تدرٌبٌة دورات و عمل ورش تنظٌم•
 . السجل فى بالقٌد الخاص الخدمات مقابل أقتراح•
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 -:لوحدة والمنظمات الدولية ا

 
  IFIAR  :التجمع الدولى للجهات الرقابيه على جودة اعمال مراقبى الحسابات

 

  األعضاء عدد ،وبلػ2006 عام إلى التجمع هذا إنشاء تارٌخ ٌرجع  

 هذا وٌهدؾ .العالم دول بعض فى الرقابٌة الجهات ٌمثلون عضو 40 نحو

 مراقبً أعمال جودة على الرقابة مجال فً واإلشراؾ التعاون إلى التجمع

 هذه جودة مدى لفحص دولٌا مقبولة عامة قواعد وإعداد الحسابات
  .األعمال

 على الرقابة وحدة) المالٌة للرقابة العامة الهٌئة عضوٌة قبول تم  

 التأكد على تشرؾ مستقلة رقابٌة كجهة (الحسابات مراقبً أعمال جودة

 .2009 مارس 30 فً العامة الشركات حسابات مراقبً أعمال جودة من
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 :للهيئة التنظيمى الهيكل فى الوحدة موقع

  

 ونظرا الحسابات مراقبى اعمال جودة على الرقابه وحدة الهمٌة نظرا

 فقد الخارجى الحسابات مراقبى عمل جودة على للرقابه الدولى لالتجاه
   .الهٌئة ادارة لمجلس مباشرة الوحدة المالٌه الرقابه هٌئة أخضعت
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 :الحسابات مراقبى اعمال جودة على الرقابه لوحدة التنظيمى الهيكل
 

 : التالى النحو على عضوا عشر أثنى من الوحدة ادارة مجلس ٌتكون

 :التصويت حق لهم – للمهنة ممارسين غير أعضاء

   للمجلس رئٌسا   ٌفوضه من أو المالٌة للرقابة العامه الهٌئة رئٌس1.

 الهٌئة رئٌس ٌعٌنه    متفرغ تنفٌذى مدٌر2.

 الجهاز رئٌس ٌرشحة   للمحاسبات المركزى الجهاز عن ممثال3.

 المالٌه وزٌر ٌرشحة    المالٌه وزارة عن ممثال4.

 رئٌسها ٌختاره  الحرة المناطق لالستثمارو العامة الهٌئة عن ممثل5.

 المختص الوزٌر ٌختاره الجامعات بإحدى والمراجعة المحاسبة أساتذة أو الخبراء من المستثمرٌن عن ممثل6.

 :التصويت حق لهم ليس – مراقبين أعضاء

 .ٌفوضه من أو التجارٌٌن بنقابة والمراجعه للمحاسبه الحرة المهن مزاولى شعبة رئٌس 7.

 .ٌفوضه من أو المصرٌه المراجعٌن و المحاسبٌن جمعٌة رئٌس8.

 .ٌفوضه من أو المراجعٌن و للمحاسبٌن المصرى المعهد رئٌس 9.

 . المالٌة للرقابة العامة الهٌئة رئٌس ٌختاره الخبرة ذوى من الحسابات مراقبى أحد .10

 :التصويت حق لهم ليس – أقتصادية و مالية جمعيات و التحادات ممثلين مراقبين أعضاء 

 .رئٌسها ٌختاره  المالٌة لالوراق المصرٌة الجمعٌة عن ممثل .11

 .رئٌسه ٌختاره    للتأمٌن المصرى االتحاد عن ممثل .12
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 الماضية الفترة خالل الوحدة انجازات أهم

 
 مراقبى أعمال فحص لدى التنظٌمٌة والقرارات المراجعة لمعاٌٌر وفقا الجودة لقٌاس نماذج أعتماد1.

   .بالسجل المقٌدٌن الحسابات

 .الوحدة اعمال لتنفٌذ االجل وطوٌلة متوسطة خطة وضع2.

 االلتزام من والتحقق القٌد باشتراطات االلتزام مدي لتقٌٌم الحسابات لمراقبً المٌدانً للفحص الخطط تنفٌذ3.
 .المهنٌة الجودة بمعاٌٌر

 . والصؽٌرة المتوسطة للشركات المقترحة المحاسبة معاٌٌر دراسة4.

 . الشركات لحوكمة المنظمة للقرارات المقترحة التعدٌالت دراسة5.

 الصؽٌرة للشركات المراجعة معاٌٌر مشروع بخصوص الدولً البنك اجتماعات فً الهٌئة تمثٌل6.
 .والمتوسطة

 .الهٌئة بسجل المقٌدٌن الحسابات مراقبً ضد  الواردة الشكاوى وفحص لدراسة متخصصة إدارة انشاء7.

 التقرٌر ضمن الوحدة نشاط وإدراج الوحدة نشاط حول  IFIAR مثل الخارجٌة المنظمات مع التواصل 8.
 العالمٌة للمنظمة السنوي

 .المصرٌة المحاسبة معاٌٌر لتحدٌث لجنة تشكٌل9.
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 لتحقيقها الحسابات مراقبي أعمال جودة على للرقابة العامة اإلدارة تسعى التى المهام
 مكاتب بمستوى واالرتقاء للمجتمع العامة المصلحة وتحقٌق المراجعة مهنة تطوٌر فً االشتراك•

 من ٌمكنهم بما الحسابات مراقبى دور تفعٌل وزٌادة ،(والمتوسطة الصؽٌرة المكاتب خاصة) المراجعة
 مصر فً المنظمة المهنٌة والهٌئات األخرى الجهات مع والتعامل وفاعلٌة، بكفاءة بواجباتهم القٌام

 . والخارج
 إصدار فً التؽٌرات ٌواكب بما باستمرار وتطوٌرها المهنٌة المراجعة معاٌٌر تحدٌث فً االشتراك•

 . الدولٌة المراجعة معاٌٌر
 لمراقبً األداء وكفاءة فاعلٌة وزٌادة المراجعة، لمكاتب المهنً األداء جودة مراقبة برامج تطوٌر•

 . معهم العمل وفرق الحسابات
 .المهنً األداء جودة مراقبة برامج بتنفٌذ تعنى كاملة تنظٌمٌة وحدة أنشاء استكمال•
 فً المساهمة مع ذلك، لتنفٌذ آلٌات ووضع الحسابات لمراقبً المهنٌة االختبارات تطوٌر فً المساهمة•

 . والتدرٌب المستمر للتعلٌم مستقرة نظم وضع
 العالقة، وذات بهم المرتبطة والشركات المهنٌة، وعالقاتهم الحسابات لمراقبً شاملة بٌانات قاعدة أنشاء•

 . منهم المقدمة والخدمات العمل كفاءة لتقٌٌم وذلك
 أساس لوضع المراجعة لعملٌة المصري السوق فً الخبرات أهم تتضمن مستقلة استرشادٌة لجنة إنشاء•

 . المراجعة لمعاٌٌر تنفٌذٌة وأحكام تفسٌرات إلصدار
 تظهر حتى وإقرارها، صدورها قبل للمراجعة الدولٌة المعاٌٌر فً اآلراء إلصدار عمل بفرق المشاركة•

 . الدولً المستوى على المراجعة فكر تحدٌث فً لمصر الرٌادي الدور
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 لتحقٌقها الحسابات مراقبً أعمال جودة على للرقابة العامة اإلدارة تسعى التى المهام
 سجل إلى بها العمل و الفكرة تصل حتى الحسابات مراقبً أعمال جودة فكرة نشر على العمل•

 الحسابات مراقبً كل إلى بها العمل مظلة لتتسع المالٌة وزارة لدى والمراجعٌن المحاسبٌن
 . مصر فً العاملٌن

 بطرٌقة وجعلها لعمالئه الحسابات مراقب ٌقدمها التً األخرى الخدمات لمنهجٌة تنفٌذٌة إرشادات وضع•
 . والكفاءة االستقاللٌة من كبٌر قدر تتضمن

 األكادٌمٌات وأٌضا الجادة المهنٌة المنظمات مع العمل وورش والمؤتمرات الندوات فً المشاركة•
 . الحسابات مراقبً كفاءة لرفع العلمٌة

 المهنٌة، الخدمات فعالٌة وزٌادة الحسابات، مراقب ٌقدمها التً المهنٌة الخدمات فً المجتمع ثقة زٌادة•
  . بهم الخاصة العمل وفرق الحسابات لمراقبً الجٌد المهنً األداء واستمرار

 لرقابة تخضع التً الشركات عدد فً التوسع ٌقابل حتى الهٌئة لدى المقٌدٌن المحاسبٌن قاعدة زٌادة•
  .  الهٌئة

 ٌوضح المراجعة بمكاتب الجودة نظام على النوعٌة للرقابة موحد استرشادي دلٌل مشروع إعداد•
 العمل ونماذج إجراءات كافة على ٌشتمل حٌث بالمكتب الجودة إلدارة نظام تطبٌق كٌفٌة للمكتب

 مراقبً قبل من بشأنه المقترحات تلقى وٌتم للهٌئة االلكترونً الموقع على رفعه وٌتم المطلوبة
 الموقع على ورفعه نهائً بشكل الدلٌل هذا صٌاؼة ثم االعتبار فً المقترحات هذه الخد الحسابات

 .   نهائً بشكل للهٌئة االلكترونً
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