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  :ملخص الدراسة
راء المراجعين الليبيين حول أحد أهم      آلى استطالع   إهدفت الدراسة   

 الـسلوك   آدابالموضوعات المتعلقة بجودة أداء مهنة المراجعة وهي قواعد         
المهني واآلليات الالزمة لمتابعة االلتزام بها ولتحقيق ذلك تم تطوير صـحفية            

يبيين المسجلين فـي النقابـة العامـة        استبيان وجهت لعينة من المراجعين الل     
  . مشتغالًللمحاسبين والمراجعين الليبيين بلغت خمسة وأربعون مراجعاً

هذا وقد تضمنت صحيفة االستبيان عدد من قواعد السلوك المهنـي           
  .وكذلك عدد من اآلليات المقترحة لمتابعة التزام المراجعين بهذه القواعد

سة باسـتخدام أسـلوب     ينة الدرا وبعد تحليل اإلجابات الواردة من ع     
وجـود  :  تم استخالص عدد من النتائج كان مـن أبرزهـا          اإلحصاء الوصفي 

شعور قوي لدى المراجعين الليبيين بضرورة وجود دليـل واضـح ومحـدد             
 سلوك مهنة المراجعة في ليبيا، ووجود توافق بـين المـراجعين            آدابلقواعد  

ي طرحت في االستبانة في دليـل       الليبيين حول أهمية إدراج معظم القواعد الت      
 سلوك مهنة المراجعة، كذلك يرى المراجعون الليبيون أن أفضل          آدابقواعد  

 سلوك المهنة هي تأسيس هيـأة مـن         آدابآلية لمتابعة االلتزام بتطبيق قواعد      
داخل المهنة وفي إطار نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين للقيام بذلك مـع            

  .لتي تضمن التزام المراجعين بهذه القواعدتبني بعض اإلجراءات ا

                                                 

   . طرابلس–األكاديمية الليبية- مدرسة العلوم اإلدارية والمالية– رئيس قسم المحاسبة أستاذ مساعد، -∗
abduunabi63@yahoo.com  

  غريان، جامعة الجبل الغربي–كلية المحاسبة-قسم المحاسبةساعد، أستاذ م - ∗∗
mma69acc@yahoo.com  
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  :مقدمة
مـن   تميزت بيئة األعمال المعاصرة بحدوث العديد من األزمات االقتصادية  

 األمريكيـة  منها شركة الطاقـة      أمريكا من الشركات العمالقة في      عدد انهيار أبرزها
Enron وشركة االتصاالت Worldcom  هذه األزمـات  أسباب وقد عزى الكثيرون 

لى قصور وضعف في أداء مهنة المراجعة ولعل سقوط كبرى شـركات المراجعـة              إ
 كان الدليل األبرز على ذلك القصور، بل ربمـا وصـل   Arthur Andersenشركة 
مع بعض األطراف على حساب أطراف      كاتب المراجعة   شركات وم لى تواطؤ   إاألمر  
 األداءخالقية التي تحكـم     ، وهو ما يؤشر الى غياب االلتزام بالمبادئ والقيم األ         أخرى

  . لى جانب المعايير الفنيةإالمهني 
دين مـن   يلى اتساع فجوة التوقعات بين المـراجعين والمـستف        إ ذلك   أدىوقد    

 يشكل  أصبح األمر الذي    ،خدمات المراجعة وانخفاض مستوى الثقة بين هذه األطراف       
ضـوع القـيم     بمو االهتمـام لى ضـرورة    إ يحيط بالمهنة وهو ما دعى        محدقاً خطراً

وذلك بالحث على ضرورة االلتزام بأدلة       المهنة   أداء ودوره في رفع كفاءة      واألخالق،
ومنها دليل الـسلوك المهنـي       المنظمات المهنية    أصدرتهاقواعد السلوك المهني التي     

والـذي تـضمن    ) AICPA (األمريكـي  مجمع المحاسبين القـانونيين      أصدرهالذي  
المعلومـات  و والموضـوعية،    ،النزاهةو،  الستقالليةا: مجموعة من القواعد تمثلت في    

اإلعـالن  واألعمال المخلـة بكرامـة المهنـة،        واألتعاب الشرطية،   والسرية للعميل،   
  . شكل المكتب المهنيوالعموالت، وووسائل اجتذاب العمالء 

 االتحاد الـدولي للمحاسـبين      أصدرهوكذلك دليل قواعد السلوك المهني الذي         
)IFAC  (الكفاءة والموضوعية،  والنزاهة،  ولى المقدمة والمبادئ األساسية،      ع شتملاو

  .السلوك المهنيوالسرية والمهنية والعناية الالزمة، 
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يوجد دليـل مكتـوب لقواعـد         في ليبيا فقد بينت بعض الدراسات أنه ال        أما  
لى ضعف فـي    إ هذه الدراسات    أشارت كذلك   ،)1()2002 القاجيجي،(السلوك المهني     

 الواردة في بعض القوانين ذات العالقة ومنها القانون         األخالقية ببعض القواعد    االلتزام
  ).1988بن غربية وبالخير،(م 1973لسنة ) 116(رقم 

ن األمر يتطلب   إة ف وفي ظل التحوالت الكبيرة التي تشهدها ليبيا في هذه الفتر           
لة في المعايير   ضرورة إعادة النظر في األسس التي تحكم أداء مهنة المراجعة والمتمث          

 حتى تصبح المهنة قادرة على مقابلـة متطلبـات المرحلـة            األخالقيةالفنية والقواعد   
 أو  األخالقيـة  لمعايير المراجعة والقواعـد      أدلة بإصدار   إماالجديدة، على أن يتم ذلك      

 األخالقيـة بالنص صراحة من خالل نصوص تشريعية على تطبيق المعايير والقواعد           
  .الدولية

 المراجعين حـول بعـض قواعـد        راءآهذه الدراسة كمحاولة لمعرفة     وتأتي    
تها لتكون أساس لدليل شامل     يالسلوك المهني المستقاة من مصادر مختلفة ومدى صالح       

  .   سلوك مهنة المراجعة في ليبياآلداب
  :مشكلة الدراسة

ن أيواجه مهنة المراجعة من تحديات على المستوى الـدولي، إال        ما  كل  رغم    
 سواء من حيث تطوير المعـايير       م يمنع من تحقيق قدر ال بأس به من التطور           ذلك ل 

 المهنة في ليبيا ما زالت تعاني من ضعف فـي  أن غيرالفنية أو قواعد السلوك المهني    
لى عدم قيام الجهات المشرفة على المهنة بـدورها علـى           إمستوى األداء ويرجع ذلك     

                                                 

 عثر الباحثان على محاولة قامت بها نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين إلصدار دليل للـسلوك               -1
لسلوك المهني الـصادر عـن مجمـع المحاسـبين          المهني، وكانت هذه المحاولة بمثابة نسخ لدليل ا       

القانونيين األمريكي، ولم تلقى  المحاولة أي اهتمام أو استجابة من كافة األطراف ذات العالقة، وبذلك             
 .ماتت قبل أن ترى النور
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ن التي لم تقم بأي جهـد       ين والمراجعين الليبي  الوجه األكمل وعلى رأسها نقابة المحاسبي     
يوجد دليل واضـح     في مجال تطوير المعايير الفنية أو قواعد السلوك المهني، حيث ال          

 ومـا يـتم     ، قواعد السلوك المهني الدوليـة     إتباعلى  إ إشارة أولقواعد السلوك المهني    
وبعض القوانين   1973لسنة  ) 116(ورد في القانون رقم      االلتزام به هو فقط بعض ما     

 الفردية من المراجعين في تطبيق قواعـد        االجتهاداتلى جانب   إاألخرى ذات العالقة،    
 الـدولي   االتحاد عن معهد المحاسبين القانونيين األمريكي أو        الصادرةالسلوك المهني   

  :ن مشكلة الدراسة تتمحور حول التساؤالت التاليةإوعليه ف، للمحاسبين
  المهنـة  أداء ضرورية لتحسين    أنهارى المراجعون الليبيون    ما هي القواعد التي ي     -1

  .والرفع من مستواها
 سلوك  آدابهي اآلليات التي يرى المراجعون الليبيون أنها تكفل تطبيق قواعد            ما -2

  . بالشكل المطلوبالمهنة
  :أهداف الدراسة

  :لى تحقيق التاليإتهدف هذه الدراسة   
 سلوك المهنة التي يعتقـدون      آدابن حول قواعد    ي المراجعين الليبي  راءآاستطالع   -1

  . ضرورية للرفع من مستوى المهنةأنها
 إلزامهمالتعرف على رأي المراجعين الليبيين حول اآلليات التي يمكن من خاللها             -2

  . سلوك المهنة ومتابعة هذا االلتزامآداببتطبيق قواعد 
  :أهمية الدراسة

تي في وقت تمر فيه ليبيـا بجملـة مـن    تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تأ    
 القطاعات والمهن وبالتأكيد لن تكـون مهنـة         كافةالتغيرات التي ستلقي بظاللها على      

لى ضرورة إجـراء العديـد مـن        إ عن هذه التغيرات وهو ما يدعو        ىالمراجعة بمنأ 
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 سـلوك المهنـة   آدابالدراسات والبحوث حول واقع مهنة المراجعة بشكل عام وواقع  
 للرفع من مستوى المهنة وتحسين سمعتها في المجتمـع ومحاولـة            اص سعياً بشكل خ 

جسر فجوة التوقعات الموجودة بين المهنة من جهة واألطراف المستفيدة من خـدماتها             
  .من جهة أخرى

  :الدراسات السابقة
  :  سلوك مهنة المراجعة ومن أهمهاآدابتناولت العديد من الدراسات موضوع   

معايير المراجعـة وقواعـد الـسلوك       : " بعنوان )1988: وبالخير بن غربية  (دراسة -
  ".المهني في ليبيا

استهدفت هذه الدراسة حصر وتقييم معايير المراجعة وقواعد السلوك، ومـن             
 وجود نقص في التشريعات المنظمة      إلىخالل عملية الحصر والتقييم توصلت الدراسة       
وقواعد السلوك المهني، ووجود تطبيـق      لمهنة المراجعة فيما يتعلق بمعايير المراجعة       

جزئي للموجود منها مع بعض المخالفات في التطبيق العملي لبعض المعايير والقواعد            
 أدلة، وخاصة تلك المتعلقة باالستقاللية وتقرير المراجع وتجميع         المتعارف عليها مهنياً  

  .اإلثبات والتأهيل العلمي والعملي للمراجع
قواعد السلوك المهني لمراجعـي الحـسابات،       : "بعنوان )2002 القاجيجي،( دراسة -

  ".دراسة مقارنة بين التطبيقات الليبية والعربية والدولية
قامت هذه الدراسة بتقييم واقع قواعد السلوك المهني على المستوى المحلـي              

 المراجعين في   أغلبيةوجود فهم لدى    :  عدة نتائج منها   إلىوالعربي والدولي وتوصلت    
طبيعة ومضمون قواعد السلوك المهني، رغم عدم وجود دليـل واضـح لهـذه              ليبيا ل 

 لـسنة   )116( بعض المراجعين بأن وجود القـانون رقـم          اعتقادالقواعد بالرغم من    
  . يعني وجود دليل مكتوب لقواعد السلوك المهنياألخرى وبعض القوانين 1973



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oîãìíì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 324

ـ  كذلك بينت الدراسة أنه في الوقت الذي يدرك فيه غالبية ا             ن يلمراجعين الليبي
ن شريحة منهم ليس لها إدراك أو معرفـة أو لـم            إفائدة وجود قواعد للسلوك المهني ف     

  . على هذه القواعدأصالًتتطلع 
مدى التزام مراجعي الحـسابات فـي       : " بعنوان ،)2006صيام وابوحميد،    ( دراسة -

  ".األردن بقواعد السلوك المهني
مدى التزام مراجعـي الحـسابات فـي      التعرف على    إلىهدفت هذه الدراسة      

 قواعد عامة، وقواعـد تتعلـق       إلىاألردن بقواعد السلوك المهني، والتي تم تصنيفها        
بعالقة المراجع مع عمالئه، وقواعد تتعلق بعالقة المراجع مع زمالئه، وقواعد تتعلق            

  .وقواعد تتعلق بمحافظة المراجع على أدائه المهني بتدعيم استقاللية المراجع،
 تم توزيعهـا علـى عينـة        ةلهدف قام الباحثان بتصميم استبان    ولتحقيق هذا ا    

الدراسة، حيث تكون مجتمع الدراسة من مراجعي الحسابات المجـازين فـي األردن             
مراجع وتم اختيار عينة عـشوائية بلغـت        ) 455(  م والبالغ عددهم   2004نهاية عام   

  .من مجتمع الدراسةً%) 30(نسبتها 
 من قبـل مراجعـي الحـسابات        اًج الدراسة أن هناك التزام    وقد أظهرت نتائ    

 علـى النحـو     اًبقواعد السلوك المهني ويمكن ترتيب مدى االلتزام بهذه القواعد تنازلي         
  : التالي

  .قواعد السلوك المهني المتعلقة بالمحافظة على األداء المهني للمراجع -1
  .لمراجعقواعد السلوك المهني المتعلقة بتعزيز استقاللية ا -2
  .قواعد السلوك المهني المتعلقة بعالقة المراجع مع عمالئه -3
  .القواعد العامة للسلوك المهني -4
  .قواعد السلوك المهني المتعلقة بعالقة المراجع مع زمالئه -5
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إطار مقترح ألخالق ممارسة مهنة المراجعـة       : "بعنوان ) 2008الزناتي،  ( دراسة -
  ".في البيئة الليبية

 هذه الدراسة تقديم إطار شامل آلداب سلوك مهنة المراجعة بما يتالءم            حاولت  
 مدى قبول عناصر اإلطار المقترح فـي        واختباروالظروف المحيطة بالمهنة في ليبيا،      

  .الواقع العملي
: ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد إطار لقواعد السلوك المهنـي اشـتمل علـى               

 بالسرية في ممارسة المهنة، الحلول      االلتزام،  ستقاللاالاألمانة واالستقامة الموضوعية،    
تتنافى مع كرامة المهنـة،      محل المراجع السابق الحصول على العمل المهني بطريقة ال        

الخدمات االستشارية، االلتزام بالمعايير، األتعاب المشروطة والمنافسة عليهـا،  وقـام            
ار مدى قبول المـراجعين فـي       بعرض هذا اإلطار على مكاتب المحاسبة في ليبيا الختب        

ليبيا لهذا اإلطار المقترح، وبعد تحليل الباحث للبيانات الواردة مـن مكاتـب المراجعـة       
  . المقترح  نتيجة مفادها قبول مجتمع الدراسة لهذا اإلطارإلىمحل الدراسة توصل 

 أن ما يميز دراستنا عن هذه الدراسة والتي أجريت فـي            إلىويمكن اإلشارة     
ئة وحاولت تقديم دليل الدآب سلوك المهنة هو االختالف في عرض العناصر            نفس البي 

 آداب جانب دليـل     إلى أن دراستنا  قدمت      إلىالتي يتضمنها الدليل المقترح باإلضافة      
سلوك المهنة مقترح باآلليات التي يمكن من خاللها متابعة التزام المراجعين بتطبيـق             

   .القواعد الواردة في هذا الدليل
 مراجعي الحسابات بقواعد السلوك     التزاممدى  : " بعنوان ،)2008،  العماري(راسة  د -

  ".المهني دراسة ميدانية بمدينة طرابلس
 المراجعين في ليبيا بقواعـد      التزام التعرف على مدى     إلىهدفت هذه الدراسة      

  قواعد عامة، وقواعد تتعلق بعالقة المراجع مـع     إلىالسلوك المهني والتي تم تصنيفها      
 المراجع، وقواعد تتعلق بمحافظة المراجع على       استقاللية وقواعد تتعلق بتعزيز     زمالئه
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 التعرف على مدى تأثير القـوانين المتعلقـة         إلى المهني، وهدفت الدراسة كذلك      أدائه
 المراجع بتلك القواعد، وكذلك اثر التطورات االقتصادية المعاصرة         التزامبالمهنة على   

 منظمة التجارة العالميـة والعولمـة واالتجـاه نحـو           إلىليبيا   انضمامالمترتبة على   
  .صة ومعايير الجودة العالمية على أخالقيات المراجعخالخص

 المراجعين في ليبيا بقواعد السلوك المهني سواء        التزام إلىوتوصلت الدراسة     
 أو تلـك  العامة أو تلك المتعلقة بعالقة المراجع مع زمالءه أو المتعلقة بتعزيز استقالله        

 من قبـل    التزام وجود   إلى، كذلك توصلت الدراسة     أدائه على جودة    ةالمتعلقة بالمحافظ 
ت االقتـصادية التـي قـد       االمراجعين في ليبيا بقواعد السلوك المهني في ظل التطور        

 منظمة التجارة العالمية ومحاولة الوفاء بمتطلبات العولمة        إلى ليبيا   انضمامتترتب على   
  .بمتطلبات الجودة العالمية صة والوفاءخخصواالتجاه نحو ال

العوامل المؤثرة على السلوك األخالقي في بيئـة        : "بعنوان) 2011السعد،  (دراسة   -
  )". دراسة ميدانية استكشافية(المراجعة السعودية 

 دراسة بعض العوامل التي قد تؤثر على سلوك مراجعـي           وكان الهدف منها    
ى المراجعين الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة       الحسابات وأجريت هذه الدراسة عل    
  .ستبانة على عينة عشوائية من المراجعينا) 180(المراجعة في السعودية، وتم توزيع 

 المراجعـة   بيئـة  المراجعين فـي     أن:  عدة نتائج منها   إلىوخلصت الدراسة     
 هم وازعاً  في اتخاذ القرارات غير األخالقية، مما يعني أن لدي         السعودية يترددون كثيراً  

 مثل هذه القرارات، كذلك تبين من خالل الدراسـة رفـض            اتخاذ يردعهم عن    أخالقياً
 تـوفر  إلـى المراجعين للمواقف غير األخالقية التي تضمنتها الدراسة، كذلك توصلت          

  .مجموعة من الوسائل التي تساعد في دعم المهنة في بيئة المراجعة السعودية
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  :، بعنوان) Felipe, et.al, 2012( دراسة -
“The Auditor's Ethical Responsibility: An Exploratory Study on 

the Perception of the Independent Auditors and Educators”  

 التعرف على العوامل األساسية التـي تـؤثر علـى           إلىهدفت هذه الدراسة      
جعين المستقلين الـذين    المسئولية األخالقية للمراجعين، وقد أجريت الدراسة على المرا       

يعملون في شركات المراجعة العالمية في البرازيل، وكذلك على مدرسـي مـساقات             
 اسـتبانه ) 32( عملوا لفترة ما كمراجعين مستقلين، من خالل توزيع          نالمراجعة والذي 

  . على عينة الدراسة
ر  قد تؤث  أن هناك ثالثة عشر عامالً    :  عدة نتائج منها   إلىوقد توصلت الدراسة      

 بكل من النزاهة واالستقاللية      مباشراً ترتبط ارتباطاً وعلى المسئولية األخالقية للمراجع     
والكفاءة التقنية والفنية وبذل العناية المهنية، كذلك تبين أنه يوجد عوامل ليس لها تأثير              
على المسئولية األخالقية كونها تتعلق بمعالجة مشاكل محاسبية تعتمـد علـى قـدرة              

  .  معالجتهاالمراجع على
  :                                   بعنوان،)  ( Ussahawanitchakit,2012دراسة  -

Relationships among Audit ethics, Audit Morality and Audit 

Quality of Certified Public Accountants (CPAs) In Thailand 

لمراجعة على جودة عملية     معرفة أثر أخالقيات مهنة ا     إلىهدفت هذه الدراسة      
المراجعة لمراجعي الحسابات المعتمدين، وقد أجريت الدراسة على مراجعي الحسابات          

 حول موضوع الدراسة بهدف جمـع       استبانةالمعتمدين في تايالند، من خالل استخدام       
  . استبانة على عينة الدراسة) 586(وتحليل البيانات، حيث تم توزيع 

أن أخالقيات مهنة المراجعـة     :  عدة نتائج منها   إلىوقد خلصت هذه الدراسة       
أن وتؤثر بشكل ايجابي على قيم مهنة المراجعة وكذلك على جودة مهنة المراجعـة،              



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oîãìíì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 328

قيم المراجعة تؤثر بشكل ايجابي على جودة المراجعة، وبالتالي يتضح أن أخالقيـات             
  .  وجودة المراجعة لكل من قيم المراجعة رئيسياً وموجهاًمهنة المراجعة تعتبر دافعاً

مدى التزام مراجعي الحـسابات بأخالقيـات       : "بعنوان) 2015عبد العال،   ( دراسة -
دراسة تطبيقية على شركات ومكاتب المراجعـة فـي         (المهنة وقواعد السلوك المهني     

  )".قطاع غزة
 التعرف على مدى التزام مراجعي الحسابات العاملين        إلىسعت هذه الدراسة      

المراجعة في قطاع غزة بأخالقيات المهنة وقواعد السلوك المهنـي          بشركات ومكاتب   
سـتبانة  االتي تنظم وتحكم وتضبط سلوكيات المراجعين، ولتحقيق ذلك تـم تـصميم             

مراجـع حـسابات،    ) 63(وتوزيعها على مجتمع الدراسة بشكل كامل والـذي بلـغ           
  ). 85.7 (إستبانة بنسبة) 54(باستخدام طريقة الحصر الشامل وقد تم استرداد 

 عدة نتائج أهمها أن مراجعي الحـسابات يلتزمـون     إلىوقد توصلت الدراسة      
بدرجة كبيرة جدا بالمبادئ األساسية للسلوك األخالقي وهي النزاهـة والموضـوعية            
والكفاءة المهنية الالزمة والسرية والسلوك المهني، كذلك يلتزم مراجعـي الحـسابات            

المهني التي أوصت بها جمعية مـدققي الحـسابات          بقواعد السلوك    بدرجة كبيرة جداً  
القانونيين الفلسطينية ونقابة المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، كمـا يـؤثر االلتـزام            

 علـى سـلوكهم المهنـي واألخالقـي           بدرجة كبيرة جداً    نلمراجعياوالوعي الديني   
مة لمهنة مراجعة   والتزامهم بقواعد السلوك المهني، كذلك فإن القوانين واألنظمة المنظ        

   . بقواعد السلوك المهنينمراجعيالالحسابات تؤثر بدرجة كبيرة على التزام 
  : سلوك مهنة المراجعةآدابمفهوم 

 سلوك مهنة المراجعة بالقيم والقواعد األخالقية التي يفتـرض أن           آدابترتبط    
ك الـصحيح  يلتزم بها المراجع في أداء عمله، وهذه القيم والقواعد تحدد ما هو الـسلو     

والسلوك الخاطئ، فهي معايير ومقاييس أخالقية تستخدم لتمييز الصواب مـن الخطـأ      
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ن األخالقيات تكون بمثابة مقاييس ومعايير للقيم والـسلوكيات         إوفي مجال المراجعة ف   
  ).2012المطيري،(األخالقية التي تحكم عملية المراجعة 

القوانين : لعوامل من أهمها   من ا  بمجموعةوتتأثر القيم األخالقية بصفة عامة        
 جانـب   إلـى  والمعتقدات الدينيـة     واالجتماعيةوالتشريعات وكذلك العمليات التربوية     

  ).Deft, 2008(االعتقادات الشخصية لإلفراد 
ويمكن أن يكون التزام المراجع بالقيم األخالقيـة ذاتيـاً منبثقـاً مـن الفهـم              

يرات خارجية قد تأتي مـن المهنـة        واإلدراك والضمير المهني أو يكون مدفوعا بتأث      
والرأي العام الذي يتابع مدى التزام المراجع بالقواعد األخالقية وقواعد السلوك المهني            
ورصد حاالت الخروج عنها، أو من العقوبات المتمثلة في اإلجراءات التأديبية التـي             

 األخالقيـة   توقعها الجهة المشرفة على المهنة على المراجع في حالة مخالفته للقواعد          
  ).George and Robert, 2006,p26( وقواعد السلوك المهني

ويعتبر وجود معايير آلداب سلوك المهنة من أهم األفكار التي طرحت فـي               
كافة نظم المعرفة المتعلقة بالنشاط االقتصادي، حيث أصبح من الضروري أن يكـون             

لجائز والـسلوك غيـر     لكل مهنة أو نشاط ميثاق أخالقي معلن وموثق يحدد السلوك ا          
الجائز، والهدف من ذلك هو حماية كل األطراف ذات العالقة من أي فساد قد يترتـب            

  .عن عدم االلتزام بهذه المعايير األخالقية
وينعكس التزام المراجع بآداب سلوك المهنة على عدة جوانب منهـا أن هـذا        

 ترفض أي شـكل مـن       االلتزام يسهم في بناء العالقة بين المراجعين على أسس جيدة         
أشكال المنافسة الضارة وغير المشروعة، وكذلك يسهم هذا االلتزام في وفاء المراجع            

 عنهم بحيث يرفض التنازل عـن اسـتقالليته         بمسؤولياته أمام العمالء باعتباره وكيالً    
  .لصالح اإلدارة على حساب العمالء
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لحياد اتجاه كافـة    ن التزام المراجع بآداب سلوك المهنة يجعله في موقف ا         إ    
األطراف ذات المصلحة في المشروع والذين يعتمدون على تقريره في اتخاذ مختلـف             
القرارات، ناهيك على أن هذا االلتزام يحقق مصالح المجتمع بأسره من حيـث تأكيـد             
الثقة في القوائم المالية وزيادة االعتماد على المعلومات المحاسبية التي تحتويها ممـا             

، 2008الزنـاتي،   ( على جودة تخصيص مـوارد المجتمـع النـادرة           ياًينعكس ايجاب 
  ).16-15ص

، 2009جربـوع،   (ويحقق األلتزام بآداب سلوك المهنة عدة أغراض منهـا            
   ):208ص
 والمحافظة على كرامتها وتدعيم التقدم الذي أحرزتـه  المراجعةرفع مستوى مهنة   -1

 .بين غيرها من المهن الحرة
 .ون بين المراجعين ورعاية مصالحهم المادية والمعنويةتنمية روح التعا -2
 .تدعيم وتكملة النصوص القانونية واألحكام التي يضعها المشرع -3
بث الطمأنينة والثقة في نفوس الطوائف المستفيدة من الخدمات التـي تقـدمها مهنـة                - 4

  .المراجعة
  :الدراسة الميدانية

المراجعين الليبيين حول أهم قواعد      راءآ التعرف على    إلىتسعى هذه الدراسة      
السلوك المهني التي يرون أنه يجب أن يصدر بها دليل للسلوك المهني في ليبيا والتي               

نتهـا  ايمكن أن تسهم في الرفع من مستوى جودة المراجعة في ليبيا وتحفظ للمهنة مك             
  .بين المهن األخرى

ن المـسجلين بنقابـة     يتكون مجتمع الدراسة من المراجعين القانونيين الليبيـي         
 عينـة   أمـا المحاسبين القانونيين الليبيين والذين يمارسون المهنة في الوقت الحـالي،           
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المنطقة بالدراسة فقد اقتصرت على عينة عشوائية من المراجعين القانونيين المشتغلين           
الغربية، حيث حالت الظروف األمنية دون تضمين المراجعين بالمناطق األخرى لعينة           

  . مشتغالً مراجعاًوأربعونة وقد بلغت عينة الدراسة خمسة الدراس
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة تضمنت أهم العناصر التي تـشكل              

 ما جاء   إلى  تسعة محاور أساسية استناداً    إلى سلوك المهنة تم تقسيمها      آدابفي مجملها   
ورد  ت العالقة وكذلك مـا     المنظمات المهنية ذا   أصدرتها السلوك المهني التي     أدلةفي  

  :في بعض الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع وهذه المحاور هي
 .االستقاللية -1
 .النزاهة والشفافية -2
 الموضوعية -3

 .الكفاءة والعناية المهنية -4
 .األمانة واالستقامة -5
 المصداقية -6

 الدعاية واإلعالن -7

 .المسؤولية اتجاه العمالء -8
 . لمسؤولية اتجاه الزمالءا -9

  . محور خاص بآليات تطبيق القواعد المذكورة في المحاور السابقةإلىإضافة   
 أسئلة حول كل محور من المحـاور الـسابقة اختلـف            ة االستبان نوتم تضمي   

 ،)1(خر حسب طبيعة كل محور كما هو مبين في الجدول رقم            آ إلىعددها من محور    
 مـن   واردة بها سئلة ال األ على   اإلجابةعين وطلب منهم     على المراج  ةانبووزعت االست 

  :خالل اختيار واحد من الخيارات التالية
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  . سلوك مهنة المراجعةآداب وتعني الموافقة على تضمين البند في دليل :نعم -
  . سلوك مهنة المراجعةآداب وتعني عدم الموافقة على تضمين البند في دليل :ال -
 سلوك مهنـة    آداب قرار بخصوص تضمين البند في دليل         وتعني عدم اتخاذ   :محايد -

  .المراجعة
   )1( جدول رقم 

  عدد أسئلة االستبيان مصنفة حسب المحاور
  % عدد االسئلة  المحور

 18.69 20  االستقاللية

 4.67 5 النزاهة والشفافية

 3.74 4 الموضوعية

  4.67 5 الكفاءة والعناية المهنية
 16.82 18 األمانة واالستقامة

  4.67 5 المصداقية
 10.28 11 الدعاية واإلعالن

  9.35 10 المسؤولية اتجاه العمالء
 10.28 11 المسؤولية اتجاه الزمالء

 16.82 18 آليات تطبيق القواعد

  100 107 اإلجمالي
  :تحليل إجابات أسئلة االستبيان بشكل إجمالي

لـى أسـلوب اإلحـصاء      عتمد الباحثان في تحليل إجابات أسئلة االستبيان ع       ا  
جابـات  إل عدد اإجماليمن  % 86.19يتبين ان ) 2(رقم من خالل الجدول    الوصفي، ف 

 آدابجاءت بالموافقة على تضمين البنود المذكورة في أسئلة االستبيان ضـمن دليـل              
جابة شملت  إ 4005 موافقة من عدد     3452سلوك مهنة المراجعة في ليبيا أي بإجمالي        

 مـن قواعـد   ة ما جاء في االسـتبان أنعطينا مؤشر مبدئي على   جميع المحاور، مما ي   
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داب سلوك مهنة المراجعة فـي      آل تكون أساس يمكن البناء عليه إلعداد دليل         أنتصلح  
جابات التي تمثل اعتراض على تـضمين بعـض القواعـد           إلفي حين بلغ عدد ا    ،  ليبيا

إجابـة بنـسبة     4005 إجابة من إجمالي     231مهنة المراجعة   سلوك   آدابضمن دليل   
   . وهي نسبة صغيرةاإلجاباتمن إجمالي  % 5.77تعادل 

 إجابة محايدة لم يستطيع المستجوب من تحديـد         322خر كانت   آومن جانب     
سـلوك   آدابضرورة تضمين أو عدم تضمين القاعدة موضوع السؤال ضمن دليـل            

هي نـسبة   جابات و إلمن إجمالي ا   % 8.04مهنة المراجعة في ليبيا، أي بنسبة تعادل        
  .أيضاصغيرة 
 جاءت بالترتيب التالي من حيـث       أنها المحاور بشكل منفرد نجد      إلىوبالنظر    

   .الموافقة على القواعد التي يتضمنها كل محور
محـور  الحيث بلغت نسبة الموافقة علـى القواعـد التـي يتـضمنها        : المصداقية: أوالً - 

96.00%. 
 %95.56محور ال على القواعد التي يتضمنها بلغت نسبة الموافقة:  الموضوعية: ثانياً - 
حيث بلغت نسبة الموافقة على القواعد التي يتضمنها        : الكفاءة والعناية المهنية  : ثالثاً -
 .%94.67محور ال
بلغت نسبة الموافقة على القواعد التـي يتـضمنها         : المسؤولية اتجاه العمالء  : رابعاً -
 . %94.22محور ال
محـور  البلغت نسبة الموافقة على القواعد التي يتـضمنها         : ستقامةاألمانة واال : خامساً - 

92.10%. 
بلغت نسبة الموافقة على القواعد التي يتـضمنها        : المسؤولية اتجاه الزمالء  : سادساً -
 .%88.28محور ال
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محـور  البلغت نسبة الموافقة على القواعد التي يتضمنها        : النزاهة والشفافية : سابعاً -
88%. 
محـور  البلغت نسبة الموافقة على القواعد التي يتـضمنها      : الدعاية واإلعالن : ثامناً -

76.36%. 
محـور  البلغت نسبة الموافقة على القواعـد التـي يتـضمنها           : االستقاللية: تاسعاً -

74.22%. 
  :ور المذكورة وبنفس الترتيباوفيما يلي عرض تفصيلي لكل محور من المح  

  .)2(جدول رقم 
 تبيان مصنفة حسب المحاورإجابات أسئلة االس

 اإلجمالي محايد نعم  ال
 المحور

 % العدد % العدد  ُ% العدد  % العدد
 100 900 13.44 121 74.22 668 12.33 111 االستقاللية

 100 225 9.33 21 88.00 198 2.67 6 النزاهة والشفافية

 100 180 3.89 7 95.56 172 0.56 1 الموضوعية

 100 225 4.44 10 94.67 213 0.89 2 نيةالكفاءة والعناية المه

 100 810 6.42 52 92.10 746 1.48 12 األمانة واالستقامة

 100 225 4.00 9 96.00 216 0.00 0 المصداقية

 100 495 6.46 32 76.36 378 17.17 85 الدعاية واإلعالن

 100 450 4.44 20 94.22 424 1.33 6 المسؤولية اتجاه العمالء

 100 495 10.10 50 88.28 437 1.62  8اتجاه الزمالءالمسؤولية 

 100  4005  8.04  322  86.19  3452  5.77  231 اإلجمالي

 : المصداقية:أوالً
من خالل الجدول يتبين أن محور المصداقية أكثر محـور القـت القواعـد                

جابـات جـاءت    إلجمالي عدد ا  إمن  % 96ن  وأالواردة به قبول من قبل المستجوبين       
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 سـلوك   آدابة على تضمين البنود المذكورة في محور المصداقية ضمن دليل           بالموافق
 ألسـئلة هـذا     إجابة 225 موافقة من عدد     216 أي بإجمالي    ،مهنة المراجعة في ليبيا   

اعتراض على تضمين أي قاعدة من القواعد المذكورة        لم يكن هناك    في حين    المحور،
 9خـر كانـت     آعة، ومن جانب     مهنة المراج   سلوك آدابفي هذا المحور ضمن دليل      

إجابات محايدة لم يستطيع المستجوب من تحديد موقفه من القاعدة موضوع السؤال أي             
   .جابات وهي نسبة صغيرةإلمن إجمالي ا% 4بنسبة تعادل 

 :الموضوعية: ثانياً
 القـت  اً، فقـد ثانيجاء يتبين من خالل الجدول السابق أن محور الموضوعية       

جمـالي عـدد    إمن  % 95.56ن  أ قبول من قبل المستجوبين حيث       به  القواعد الواردة   
جابات جاءت بالموافقة على تضمين البنود المذكورة في محور الموضوعية ضـمن    إلا

 180 موافقة مـن عـدد       172 وسلوك مهنة المراجعة في ليبيا أي بإجمالي         آدابدليل  
حـدى  إين اعتراض واحد علـى تـضم   هناك في حين كان جابة ألسئلة هذا المحور،إ

% 0.56 مهنة المراجعة أي بنسبة      آدابالقواعد المذكورة في هذا المحور ضمن دليل        
 إجابـات محايـدة لـم يـستطيع        7خر كانت   آجابات، ومن جانب    إلجمالي عدد ا  إمن  

% 3.89المستجوب من تحديد موقفه من القاعدة موضوع السؤال، أي بنـسبة تعـادل        
   .جابات وهي نسبة صغيرةإلمن إجمالي ا

 :الكفاءة والعناية المهنية: الثاًث
أن يتبين من خالل الجدول السابق      ووجاء ثالثاً محور الكفاءة والعناية المهنية         

جمـالي  إمـن  % 94.67 أن حيث ،قبول من قبل المستجوبينالقت القواعد الواردة به  
محـور ضـمن    الجابات جاءت بالموافقة على تضمين البنود المذكورة في هذا          إلعدد ا 

 225 موافقة مـن عـدد       213 سلوك مهنة المراجعة في ليبيا أي بإجمالي         آدابل  دلي
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اعتراضان على تـضمين بعـض القواعـد     هناك في حين كان جابة ألسئلة المحور،إ
% 0.89مهنة المراجعة أي بنـسبة      سلوك   آدابالمذكورة في هذا المحور ضمن دليل       

ات محايـدة لـم يـستطيع        إجاب 10خر كانت   آجابات، ومن جانب    إلجمالي عدد ا  إمن  
% 4.44المستجوب من تحديد موقفه من القاعدة موضوع السؤال، أي بنـسبة تعـادل        

   .جابات وهي نسبة صغيرةإلمن إجمالي ا
 : المسؤولية اتجاه العمالء:رابعاً

يتبين من خالل الجدول السابق أن هذا المحور رابع محور القـت القواعـد                
جابـات  إلجمالي عدد ا  إمن  % 94.22 أن حيث   ،ينالواردة به قبول من قبل المستجوب     

جاءت بالموافقة على تضمين البنود المذكورة في محور المـسؤولية اتجـاه العمـالء              
 موافقة مـن عـدد      424 سلوك مهنة المراجعة في ليبيا أي بإجمالي         آدابضمن دليل   

اعتراضات على تـضمين   6 هناك عدد في حين كان جابة ألسئلة هذا المحور،إ 450
 مهنة المراجعـة أي بنـسبة      آدابحدى القواعد المذكورة في هذا المحور ضمن دليل         إ

 إجابـة محايـدة لـم       20خر كانت   آجابات، ومن جانب    إلجمالي عدد ا  إمن  % 1.33
يستطيع المستجوب من تحديد موقفه من القاعدة موضوع السؤال، أي بنـسبة تعـادل              

   .جابات وهي نسبة صغيرةإلمن إجمالي ا% 4.44
 :األمانة واالستقامة: اًخامس

يتبين من خالل الجدول الـسابق أن       و واالستقامة   األمانةوجاء خامساً محور      
من % 92.10 أنالقواعد الواردة بهذا المحور القت  قبول من قبل المستجوبين، حيث            

 األمانةجابات جاءت بالموافقة على تضمين البنود المذكورة في محور          إلجمالي عدد ا  إ
 موافقـة   746 سلوك مهنة المراجعة في ليبيا أي بإجمالي         آدابضمن دليل   واالستقامة  

ـ  12 هنـاك    في حين كان   جابة ألسئلة هذا المحور،   إ 810من عدد     علـى   اًاعتراض
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 مهنة المراجعـة أي  آدابتضمين بعض القواعد المذكورة في هذا المحور ضمن دليل          
 إجابة محايدة لم    52ت  خر كان آجابات، ومن جانب    إلجمالي عدد ا  إمن  % 1.48بنسبة  

يستطيع المستجوب من تحديد موقفه من القاعدة موضوع السؤال، أي بنـسبة تعـادل              
   .جابات وهي نسبة صغيرةإلمن إجمالي ا% 6.42
  :المسؤولية اتجاه الزمالء: سادساً

يتبين من خالل الجدول الـسابق أن       و  في المرتبة السادسة،   محورال  هذا وجاء  
مـن  % 88.28 أن المحور القت قبول من قبل المـستجوبين إذ          القواعد الواردة بهذا  

جابات جاءت بالموافقة على تضمين البنـود المـذكورة فـي محـور             إلجمالي عدد ا  إ
دب سلوك مهنة المراجعة في ليبيا أي بإجمـالي         آالمسؤولية اتجاه الزمالء ضمن دليل      

اعتراضات  8اك  هنفي حين كان جابة ألسئلة هذا المحورإ 495 موافقة من عدد 437
 مهنـة    سلوك آدابعلى تضمين بعض القواعد المذكورة في هذا المحور ضمن دليل           

 50 كانـت  ومن جانب آخـر جابات، إلجمالي عدد اإمن  % 1.62المراجعة أي بنسبة    
إجابة محايدة لم يستطيع المستجوب من تحديد موقفه من القاعدة موضوع السؤال، أي             

  .جابات وهي نسبة صغيرةإلامن إجمالي % 10.10بنسبة تعادل 
 :فافيةالنزاهة والش: سابعاً

يتبين من خالل الجـدول     و ،وجاء في الترتيب السابع محور النزاهة والشفافية        
 أن حيـث    ،السابق أن القواعد الواردة بهذا المحور القت قبول من قبل المـستجوبين           

لمـذكورة فـي    جابات جاءت بالموافقة على تضمين البنود ا      إلجمالي عدد ا  إمن  % 88
 سلوك مهنة المراجعة في ليبيا أي بإجمـالي        آدابمحور النزاهة والشفافية ضمن دليل      

اعتراضات  6 هناك في حين كان جابة ألسئلة هذا المحورإ 225 موافقة من عدد 198
 مهنـة    سلوك آدابعلى تضمين بعض القواعد المذكورة في هذا المحور ضمن دليل           
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 21 كانـت  ومن جانب آخـر جابات، إلجمالي عدد اإ من  %2.67المراجعة أي بنسبة    
ضوع السؤال، أي   إجابة محايدة لم يستطيع المستجوب من تحديد موقفه من القاعدة مو          

   .جابات وهي نسبة صغيرةإل من إجمالي ا%9.33بنسبة تعادل 
 :الدعاية واإلعالن: ثامناً

لـسابق أن   يتبين من خالل الجـدول ا     ووجاء ثامناً محور الدعاية واإلعالن،        
محور الدعاية واإلعالن ثامن محور القت القواعد الـواردة بـه  قبـول مـن قبـل                  

جابات جـاءت بالموافقـة علـى       إلجمالي عدد ا  إ من   %76.36 أن حيث   ،المستجوبين
 سلوك مهنة المراجعة فـي      آدابتضمين البنود المذكورة في هذا المحور ضمن دليل         

 في حين كـان  جابة ألسئلة هذا المحورإ 495 موافقة من عدد 378ليبيا أي بإجمالي 
  سـلوك  آداباعتراض على تضمين بعض قواعد هذا المحور ضمن دليـل            85هناك  

 كانت  ومن جانب آخر  جابات،  إلجمالي عدد ا  إ من   %17.17مهنة المراجعة أي بنسبة     
محايدة لم يستطيع المستجوب من تحديد موقفه من القاعدة موضوع السؤال،           . إجابة 32

  .جابات وهي نسبة صغيرةإل من إجمالي ا%6.46 تعادل أي بنسبة
 :االستقاللية: تاسعاً

يتبين من خالل الجدول الـسابق أن محـور         ووجاء أخيراً محور االستقاللية       
والً، حيث القت القواعد الـواردة بـه  قبـول مـن قبـل      باالستقاللية أقل المحاور  ق  

 موافقة من عدد    668ت بإجمالي   جاباإلجمالي عدد ا  إ من   %74.22المستجوبين بنسبة   
اعتراض على تضمين بعض  111 هناك في حين كان جابة ألسئلة هذا المحور،إ 900

 مهنة المراجعـة أي بنـسبة    سلوكآدابالقواعد المذكورة في هذا المحور ضمن دليل     
 إجابة محايـدة لـم      121 كانت   ومن جانب آخر  جابات،  إلجمالي عدد ا  إ من   12.33%
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من تحديد موقفه من القاعدة موضوع السؤال، أي بنـسبة تعـادل            يستطيع المستجوب   
  . جاباتإل من إجمالي ا13.44%

 بشيء من التفصيل يتـضح      -بنفس الترتيب - المحاور التسعة    إلىوبالرجوع    
  :يلي ما

  :محور المصداقية
 أساسية حول مـصداقية المراجـع       أخالقيةجاء في هذا المحور خمس قواعد         

أن المستجوبين  ) 3(، وكما يتضح من الجدول رقم       )ل أسئلة مصاغة في شك  (الخارجي  
 وسـلوك مهنـة     آداباتفقوا باإلجماع على تضمين القاعدتين التاليتين ضـمن دليـل           

  :المراجعة في ليبيا
االلتزام بالدقة والصدق عند إعداد تقرير المراجعة والتقارير األخرى ذات العالقة            -1

  .بعمل المراجع
 أية أطراف أو جهـات أو تقـارير دون التأكـد التـام مـن                االمتناع عن تزكية   -2

  مصداقيتها
   )3( جدول رقم 

 محور المصداقيةب  المتعلقةإجابات أسئلة االستبيان

 اإلجمالي  محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد ُ% العدد % العدد
1 0 0 45 100 0 0 45 100 

2 0 0 44  97.78 1  2.22 45 100 

3 0 0 45 100 0 0  45 100 

4 0 0 39 86.67 6 13.33 45 100 

5 0 0  43 95.56 2 4.44 45 100 

 100  225  4  9  96  216 0  0  اإلجمالي
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ولم يعترضوا مطلقاً على تضمين أية قاعدة من القواعد الخمـس المـذكورة               
  : ن البعض منهم كان محايد اتجاه القواعد التاليةأ إال. ضمن هذا المحور

ديق الوثائق التي تحتوي على بيانات ال تتصف بالمـصداقية وان           االمتناع عن تص   -1
 . كانت معدة من أطراف أخرى

 . االمتناع عن مشاركة الزمالء في تنفيذ األعمال أذا كان مصداقيتهم مشكوكاً فيها -2

  .إلزام العاملين بالمكتب بتحري المصداقية عند تنفيذ األعمال ومعاقبة المخالفين -3
  :محور الموضوعية

 أساسية حول موضـوعية المراجـع       أخالقيةتضمن هذا المحور أربع قواعد        
أن المستجوبين  ) 4(، وكما يتضح من الجدول رقم       )مصاغة في شكل أسئلة   (الخارجي  

 سـلوك مهنـة     آداب التالية ضمن دليـل      الثةاتفقوا باإلجماع على تضمين القواعد الث     
  :المراجعة في ليبيا

د إبداء رأيه بما تقود إليه أدلة اإلثبات التي تـم جمعهـا   على المراجع أن يلتزم عن  -1
 . بالخصوص وال يصدر رأيه إال في حال توفر األدلة الكافية التي تسند رأيه وتدعمه

 . على المراجع التزام النزاهة وعدم التحيز في جميع مراحل عملية المراجعة -2

  . ى نزهته وموضوعيتهعلى المراجع أن يبتعد على كل ما من شأنه أن يؤثر عل -3
 المـذكورة   األربـع ولم يعترضوا مطلقاً على تضمين أية قاعدة من القواعد            

 البعض منهم كان محايد اتجاه القاعدة التي تنص على انـه            أن إال. ضمن هذا المحور  
 أدلة اإلثبات التي كانت وراء إصداره رأيـه         إلىعلى المراجع اإلشارة بشكل واضح      

  .ر بهالفني بالشكل الذي صد
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   )4( جدول رقم 
 محور الموضوعية المتعلقة بإجابات أسئلة االستبيان

 اإلجمالي محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد  % العدد ُ% العدد % العدد
1 0 0 45 100 0 0 45 100 

2 0 0 45 100 0 0 45 100 

3  0 0 45 100 0 0 45 100 

4 1 2.22 37 82.22 7 15.56 45 100 

 100  180  3.89  7  95.56  172  0.56  1  اإلجمالي

  :الكفاءة والعناية المهنيةمحور 
 أساسية حول الكفاءة والعنايـة      أخالقيةخمس قواعد   على   هذا المحور    اشتمل  

) 5(، وكما يتضح من الجدول رقم       )مصاغة في شكل أسئلة   (المهنية للمراجع الخارجي    
ـ          آداباليتين ضـمن دليـل      أن المستجوبين اتفقوا باإلجماع على تضمين القاعدتين الت

  :سلوك مهنة المراجعة في ليبيا
يعد مخالفاً لقواعد السلوك المهني كل مراجع ال يلتزم ببذل العناية المهنية الالزمة              -1

  . ألداء مهمته
على المراجع االلتزام بمضمون القسم الذي قام بأدائه عند تقدمه للحـصول علـى         -2

   .العضوية المهنية في نقابة المحاسبين
ولم يعترضوا على تضمين القاعدتين التاليتين من القواعد الخمس المـذكورة             

  : البعض منهم كان محايد اتجاههاأن إال. ضمن هذا المحور
يجب االمتناع على مراجعة المؤسسات التي تتطلب مراجعتها مهارات ومتطلبات           -1

 . خاصة ال تتوفر في المراجع
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حوال اعتماد تقارير معدة من أطراف أخـرى        ال يجوز للمراجع بأي حال من األ       -2
  .  دون تمحيصها والتأكد من إنها معدة بطريقة سليمة

 على القاعدة التي تنص     إجابة 45جمالي  إفي حين كان هناك اعتراضان من         
ال يجوز بأي حال من األحوال توظيف محاسـبين بالمكتـب ال تتـوفر فـيهم                : على

 مع جهات أخرى في تنفيذ عملية المراجعة، ما لم          متطلبات الكفاءة المهنية، أو التعاون    
يتم التأكد من الكفاءة المهنية لتلك الجهات وقدرتها على تنفيذ ما تكلف به فـي إطـار                 

  . بذل العناية المهنية
   )5( جدول رقم 

 محور الكفاءة والعناية المهنيةب  المتعلقةإجابات أسئلة االستبيان

 اإلجمالي محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد  ُ% العدد % لعددا
1 0 0 45 100 0  0 45 100 

2 0 0 40 88.89 5 11.11 45 100 

3 0 0 44 97.78 1 2.22 45 100 

4 2 4.44 39 86.67 4 8.89 45 100 

5 0 0 45 100 0 0 45 100 

 100  225  4.44  10  0.89  213  94.67  2  اإلجمالي

  :المسؤولية اتجاه العمالءمحور 
 أساسية حـول مـسؤولية المراجـع        أخالقيةهذا المحور عشر قواعد     تضمن    

) 6(، وكما يتضح من الجدول رقـم        )مصاغة في شكل أسئلة   (الخارجي اتجاه العمالء    
 آداب التالية ضمن دليـل      الثةأن المستجوبين اتفقوا باإلجماع على تضمين القواعد الث       

  :سلوك مهنة المراجعة في ليبيا
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فل خدمة العميل وإظهار قوائمه المالية وفقاً للقواعد المحاسبية         تقديم النصح بما يك    -1
 . وعدم ممارسة دور الشرطي أثناء تنفيذ عملية المراجعةةالمقبول

المحافظة على السجالت والدفاتر والمستندات التي يتم استالمها مـن العميـل أو              -2
  .تخص العميل بأفضل الطرق التي تكفل عدم تلفها أو ضياعها

غ العميل بمكامن الخطر في النظام الرقابي وبشكل واضح ودون مجاملـة أو             إبال -3
  .   إخفاء للحقائق مع تقديم النصح بخصوص اإلجراءات الالزمة لتجنب ذلك

على تضمين القاعـدتين     آخرونوتحفظ  في حين اعترض ثالثة مستجوبون،        
  : سلوك مهنة المراجعة في ليبياآدابالتاليتين ضمن دليل 

كانت أوراق عمل المراجع  تحتوي على معلومات ال تتـوافر فـي سـجالت             إذا   -1
 ،مثـل التعـديالت  ( نقص في معلومات العميل المالية    إلىدي  ؤودفاتر العميل مما قد ي    

فعلى المراجع أن يزود العميل بهذه المعلومات عند نهايـة          ) اإلقفال، مجاميع الحسابات  
 طريقة عرضها، أما إذا قـام العـضو         االرتباط بالعميل ودون أي تغيير في شكل أو       

 أنبتغيير طريقة عرض المعلومات كأن يحول المعلومات الكترونياً فـإن مـن حقـه         
 .يطالب العميل بأتعاب تحويل تلك المعلومات

عدم االمتناع عن تسليم العميل ملفاته وسجالته المحاسـبية أو غيـر المحاسـبية               -2
 مباشرة من   العميل او حـصل عليهـا           الخاصة به سواء تم الحصول عليها  بطريقة       

  .نيابة عن العميل
  :وتحفظ البعض على تضمين القواعد التالية  

بذل العناية المهنية الكافية في كل مراحل المراجعة من فحـص نظـام الرقابـة                -1
  .   مرحلة إعداد التقرير، ومراعاة الجدية دون تكاسل أو إهمالإلىالداخلية للعميل 
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يل وفقاً لقاعدة فريق العمل من خالل اعتبار العميل طرف في عملية            العمل مع العم   - 2
طالعه على جميع الحقائق التي تم التوصل إليها من خالل عملية المراجعـة    إالمراجعة و 

  .ومناقشة طرق تصحيح األخطاء التي تجعل القوائم المالية ال تعبر عن الواقع
ألطراف في عملية المراجعة دون     تحديد األتعاب بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع ا        -3

  . استغالل لظروف العميل
االلتزام بقاعدة السرية وعدم اإلفصاح بأية طريقة عن أسرار العميـل التـي تـم                -4

  . الحصول عليها من خالل االرتباط معه بتنفيذ عملية المراجعة
 . ررااللتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ عملية المراجعة دون تأخير غير مب -5

   )6( جدول رقم 
 محور المسئولية اتجاه العمالءب  المتعلقةإجابات أسئلة االستبيان

 اإلجمالي محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد  % العدد % العدد
1 0  0 44 97.78 1 2.22 45 100 

2 0 0 45 100 0 0 45 100 

3 3 6.67 33 73.33 9 20.00 45 100 

4 3 6.67 41 91.11 1 2.22 45 100 

5 0 0 39 86.67 6 13.33 45 100 

6 0 0 44 97.78 1 2.22 45 100 

7 0 0 44 97.78 1 2.22 45 100 

8 0 0 45 100 0 0 45 100 

9 0 0 45 100 0 0 45 100 

10 0 0 44 97.78 1 2.22 45 100 

 100  450  4.44  20  94.22  424  1.33  6  اإلجمالي
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  :األمانة واالستقامةمحور 
 أساسية حول أمانة واسـتقامة      أخالقيةاء في هذا المحور ثمان عشر قاعدة        ج  

أن ) 7(، وكما يتضح من الجـدول رقـم         )مصاغة في شكل أسئلة   (المراجع الخارجي   
 وسلوك مهنـة    آدابالمستجوبين اتفقوا باإلجماع على تضمين أربع قواعد ضمن دليل          

  :المراجعة في ليبيا وهي
 بوضع معلومات كاذبة أو مضللة في التقارير الماليـة أو           عدم توجيه الغير للقيام    -1

  . سجالت العميل
االلتزام بالمحافظة على البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله وعـدم             -2

  . اطالع الغير عليها بأي حاالً من األحوال
مـن أجـل تحـسين      ) او توجيه الغير الستخدامها   (عدم استخدام الكذب والخداع      -3

  .ورة الوضع المالي للعميل أو تبرير األخطاء التي وقعتص
إلزام العاملين بمكتب المراجعة بالتمسك باألمانة واالستقامة عنـد تنفيـذ أعمـال              -4

  . المراجعة والتعامل مع العمالء والزمالء
على تـضمين بـاقي      آخرونوتحفظ  في حين اعترض بعض المستجوبون،        

ـ    أن إالنة المراجعة في ليبيا،      وسلوك مه  آدابالقواعد ضمن دليل     ن ي نـسبة المتحفظ
 في أي قاعدة من قواعد هـذا        اإلجاباتجمالي  إ من   %30 إلىوالمعترضون لم تصل    

  :األتي على تضمينها إجماعالمحور، وشملت القواعد التي لم تلقى 
  .عدم القيام بوضع معلومات كاذبة أو مضللة في التقارير المالية أو سجالت العميل - 1
 المعلومات الكاذبة أو المضللة الموجـودة   إلىضرورة اإلشارة في تقرير المراجع       -2

  . في السجالت والتقارير المالية للعميل
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عدم االمتناع عن تصحيح المعلومات الكاذبة أو المضللة في التقـارير الماليـة أو        -3
  .سجالت العميل عندما يكون لديه الصالحية لتنفيذ ذلك

السماح أو التوجيه بالتوقيع على وثائق تحتوي علـى معلومـات           عدم التوقيع أو     -4
  .كاذبة أو مضللة

االلتزام بإبالغ الجهات المختصة إذا استنتج المراجـع بـأن القـوائم الماليـة أو                -5
  .السجالت مضللة

االلتزام بتوثيق المسائل، واإلجراءات، والمبادئ المحاسبية المطبقة والتي تكـون           -6
  .اص أو الجهات اإلدارية التي ناقش معها الخالفمحل خالف، واألشخ

إذا اتضح أنه وبعد إخطار اإلدارة بالخالف لم يتخذ أي إجراء تجاه ذلـك، فـإن                 -7
المراجع يجب أن يحدد إمكانية االستمرار في عالقته مع العميل في ظل وجود ذلـك               

  .الخالف، وتحمل المسئولية القانونية التي قد تنتج عن ذلك
ام بتقديم النصح بخصوص طرق إعداد البيانـات والمعلومـات المحاسـبية            االلتز -8

المطبقة لدى العميل في حال بروز خلل يترتب عليه ضرر بمستخدمي القوائم المالية،             
  .أو تبين أنها ال تنسجم مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

ه في تحقيق منافع    عدم استخدام البيانات والمعلومات التي تحصل عليها بحكم عمل         -9
طراف ذات العالقـة    ألله أو للغير بمقابل أو بدونه أذا كان ذلك سوف يلحق ضرر با            

  .   بتلك البيانات والمعلومات
االمتناع على مساعدة العميل على التهرب الضريبي أو دفع الرسوم الحكوميـة             -10

  . من خالل استخدام أساليب محاسبية تتسم بالكذب والخداع
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اع عن مراجعة أعمال العميل أذا تبين انه يمارس أساليب ملتوية لتحقيـق             االمتن -11
 الجهـة  إلـى أهدافه مع ضرورة بيان ذلك في خطاب يوضح أسباب االمتناع موجـه           

  . المختصة
وضع آلية لمعاقبة العاملين بالمكتب والـذين ال يلتزمـون بـضوابط األمانـة               -12

  .واالستقامة
قي لدي المتقدمين للعمل بمكتب المراجعة واعتبـاره        مراعاة مدى االلتزام األخال    -13

  .و رفضه وعلى نفس الدرجة التي يعامل بها معيار الكفاءةأعامل مهم لقبول الطلب 
االمتناع عن التعامل مع أي زميل يتضح أنه غير ملتزم بتطبيق معيار األمانـة               -14

  .واالستقامة
   )7( جدول رقم 

  واالستقامةاألمانةمحور  بالمتعلقةإجابات أسئلة االستبيان 

 اإلجمالي محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد  % العدد % العدد
1 0 0 43 95.56 2 4.44 45 100 

2 0 0 45 100 0 0 45 100 

3 4 8.89 35 77.78 6 13.33 45 100 

4 2 4.44 36 80 7 15.56 45 100 

5 1 2.22 44 97.78 0 0 45 100 

6 0 0 33 73.33 12 26.67 45 100 

7 0 0 40 88.89 5 11.11 45 100 

8 2 4.44 38 84.44 5 11.11 45 100 

9 1 2.22 43 95.56 1 2.22 45 100 

10 0 0 45 100 0 0 45 100 

11 1 2.22 44 97.78 0 0 45 100 
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 اإلجمالي محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد  % العدد % العدد
12 0 0 45 100 0 0 45 100 

13 1 2.22 43 95.56 1 2.22 45 100 

14 0 0 40 88.89 5 11.11 45 100 

15 0 0 45 100 0 0 45 100 

16 0 0 43 95.56 2 4.44 45 100 

17 0 0 42 93.33 3 6.67 45 100 

18 0 0 42 93.33 3 6.67 45 100 

 100  810  6.42  52  92.10  746  1.48  12  اإلجمالي

  :المسؤولية اتجاه الزمالءمحور
ولية  أساسـية حـول مـسئ      أخالقية عشرة قاعدة    إحدىجاء في هذا المحور       

، وكما يتضح من الجـدول      )مصاغة في شكل أسئلة   (المراجع الخارجي اتجاه الزمالء     
 سلوك  آدابأن المستجوبين اتفقوا باإلجماع على تضمين قاعدتين ضمن دليل          ) 8(رقم  

  :مهنة المراجعة في ليبيا وهي
 مـا   ،تقديم النصح للزمالء في الموضوعات التي يطلب فيها الـزمالء النـصيحة            -1

 . تلك الموضوعات ذات عالقة بالمهنةدامت 

التضامن مع الزمالء في المطالبة بحقوقهم اتجاه الجهات المختلفة وتقديم كل مـا              -2
  . وسلوك المهنةآدابمن شأنه دعم موقف الزمالء في إطار 

على تـضمين بـاقي      آخرونوتحفظ  في حين اعترض بعض المستجوبون،        
 نـسبة المتحفظـون     أن إالراجعة في ليبيا،     وسلوك مهنة الم   آدابالقواعد ضمن دليل    

 في أي قاعدة من قواعد هـذا        اإلجابات إجمالي من   %30 إلىوالمعترضون لم تصل    
إطالع الزميل على ما وقع فيـه مـن أخطـاء           : المحور عدا القاعدة التي نصت على     



@‡ÇaìÓla†e†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bèÔîjĐm@òîÛeë@bîjîÛ@À@òÈua‹¾a@òäèß@ÚìÜ�@@N@x‹Ï@�äÛa‡jÇ&†@@Nð�›¨a@óÐĐ—ß 

 349

ظهرت خالل المراجعة ألعمال قام بمراجعتها أو استشارات قـام بتقـديمها، وطلـب          
 مـستجوب أي    45 إجمـالي  من   15فقد بلغ عدد المتحفظين والمعارضين      . هاتفسير ل 
ـ إ من عدد المستجوبون، وشملت القواعد التي لم تلـق           %33.33بنسبة    علـى   اًجماع

  :تيآل ا%30 إلىن لم تصل ين والمعترضين نسبة المتحفظأال إتضمينها 
ستفسر من زميله   على المراجع الذي يطلب منه أحد العمالء مراجعة حساباته أن ي           -1

السابق وعن ما إذا كانت لديه أية اعتراضـات مهنيـة تحـول دون قبولـه عمليـة                  
  .المراجعة

على المراجع أن يقدم لزميله الذي من المتوقع أن يحل محله في تقديم أيـة خـدمات                  - 2
مهنية ألحد عمالئه أية إيضاحات تطلب منه، على أن ال يتسبب ذلك في إلحـاق ضـرر                 

  .بالعميل
ي حال اعتماد برنامج لمراقبة أداء المراجعين على المراجع التعاون لتنفيذه دون            ف -3

  . تسويف أو مماطلة
  . عدم استخدام أساليب المنافسة غير الشريفة في االستحواذ على أعمال ينفذها الزمالء - 4
عدم استخدام أساليب المنافسة غير الشريفة في استقطاب العاملين لدى الزمالء من             -5

  . و مزايا مادية أخرىأل الوعد بدفع مرتبات أعلى خال
  . عدم انتقاد األعمال المنفذة من قبل الزمالء أمام العمالء -6
عدم القدح في أداء الزمالء إال من خالل التقارير المكلف بها مـن قبـل الهيـأة                  -7

عمـال  المشرفة على المهنة ويكون ذلك وفقاً للمعايير والقواعد التي تحكم مثل هذه األ            
  . وان تقدم التقارير بصورة سرية وال يتم تداول مضمونها أمام الغير

ذا كـان أهـالً     إعدم االمتناع على تزكية الزميل للجهات المختلفة متى طلـب ذلـك              - 8
 . للتزكية



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oîãìíì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 350

   )8( جدول رقم 
 محور المسئولية اتجاه الزمالءالمتعلقة بإجابات أسئلة االستبيان 

 جمالياإل محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد  % العدد % العدد
1 2  4.44 38  84.44 5 11.11 45 100 

2 0 0 41 91.11 4 8.89 45 100 

3 0 0 44 97.78 1 2.22 45 100 

4 0 0 45 100 0 0 45 100 

5 0 0 45 100 0 0 45 100 

6 0 0 44 97.78 1 2.22 45 100 

7 0 0 43 95.56 2 4.44 45 100 

8 2 4.44 35 77.78 8 17.78 45 100 

9 3 6.67 30 66.67 12 26.67 45 100 

10 1 2.22 34 75.56 10 22.22 45 100 

11 0 0 38 84.44 7 15.56 45 100 

 100  495  10.10  50  88.28  437  1.62  8  اإلجمالي

 :النزاهة والشفافيةمحور 
ية  أساسية حول نزاهـة وشـفاف  أخالقيةقواعد خمس على   هذا المحور    شتملا  

أن ) 9(، وكما يتضح من الجـدول رقـم         )مصاغة في شكل أسئلة   (المراجع الخارجي   
 سلوك مهنـة    آدابالمستجوبين اتفقوا باإلجماع على تضمين قاعدة واحدة ضمن دليل          

عدم المبالغة في قيمة األتعاب عـن طريـق        : المراجعة في ليبيا وهي التي تنص على      
  .ال أو بأي طريقة أخرىتضخيم عدد الساعات الالزمة لتنفيذ األعم

: في حين اعترض خمس مستجوبون على تضمين القاعدة التي تـنص علـى         
االلتزام باإلجراءات والخطوات التي تم تحديدها في برنامج العمل الذي تم على أساسه             
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 سلوك مهنة المراجعة في ليبيا، واعترض مستجوب        آدابتحديد األتعاب، ضمن دليل     
اإلفصاح على جميع التجاوزات التي     : دة التي تنص على   واحد فقط على تضمين القاع    

 في حـين القـت القواعـد    ،و تبريرأ الجهات ذات العالقة دون إخفاء إلىتم اكتشافها   
 يكون هناك اعتراض على تـضمينها  أنالتالية تحفظ من قبل بعض المستجوبين، دون  

 %30 إلـى تصل  ن لم   ي نسبة المتحفظ  أن وسلوك مهنة المراجعة، إال      آدابضمن دليل   
  : في أي قاعدة من قواعد هذا المحور، وهذه القواعد هياإلجابات إجماليمن 
عارض مع طبيعة عمليـة المراجعـة عنـد         تعلى المراجع التزام الشفافية بما ال ي       -1

  . التعامل مع العاملين بالمكتب والزمالء والعمالء
و يدعي مهارات ال يجيدها     عدم استخدام ألقاب أو إلحاق اسمه بخبرات ال يمتلكها أ          -2

 . في سبيل الحصول على األعمال أو رفع قيمة األتعاب

   )9( جدول رقم 
 محور النزاهة والشفافيةالمتعلقة بإجابات أسئلة االستبيان 

 اإلجمالي محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد  % العدد % العدد
1 0  0.00  41 91.11 4 8.89 45 100 

2 1 2.22 35 77.78 9 20.00 45 100 

3 0 0.00 44 97.78 1 2.22 45 100 

4 0 0.00 45 100 0 0.00 45 100 

5 5 11.11 33 73.33 7 15.56 45 100 

 100  225  9.33  21  88.00  198  2.67  6  اإلجمالي

  :الدعاية واإلعالنمحور 
 أساسـية حـول الدعايـة       أخالقيـة  عشرة قاعدة    إحدىجاء في هذا المحور       

أن ) 10(، وكمـا يتـضح مـن الجـدول رقـم            )مصاغة في شكل أسئلة   (واإلعالن  
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 سـلوك مهنـة     آدابالمستجوبين اتفقوا باإلجماع على تضمين قاعدتين ضمن دليـل          
  :المراجعة في ليبيا وهي

ال يجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مـضللة أو              -1
ذلك باإلعالن أو بأي شكل آخـر مـن          سمعة المهنة سواء أكان      إلىخادعة أو مسيئة    

  . طرق اجتذاب العمالء
ال يجوز للمراجع العمل تحت اسم شركة مهنية يكون اسمها غير معتمد من الجهة               -2

  .المختصة أو يعطي معلومات خاطئة عن الشركة المهنية التي يعمل بها
في حين لم تلق أربع قواعد القبول الكافي من قبل المـستجوبين، حيـث لـم                  

 سـلوك مهنـة     آدابتجاوز نسبة من أجابوا بضرورة تضمينها أياً منها فـي دليـل             ت
  :  وهي%55.56المراجعة 

 العمالء الحاليين أو المستقبليين بقدرتـه علـى التـأثير علـى             إلىيحظر اإليحاء    -1
السلطات القضائية أو التنفيذية، وقدرته على تحقيق منافع مادية أو معنوية من خـالل              

 .ته مع جهات حكومية أو جهات أخرىاستخدام عالق
 العمالء بشكل غير واضح يحقق من خاللها أتعاب أكبر          إلىيحظر تقديم عروض     -2

  .من تلك المحددة في العروض
 العمالء مبالغات في الخدمات التـي يمكـن         إلىيحظر تضمين العروض المقدمة      -3

أعمـال األعـضاء     أو تـشويه     ،توفيرها، أو ادعاءات بمؤهالت أو خبرات ال يملكها       
 .اآلخرين

يحظر استخدام التحايل الجماعي للحصول على األعمال من خالل تقديم عروض            -4
من مكاتب مختلفة بقيمة محددة تكفل حصول مكتب معين على العمل سواء  كان ذلك               

  .بمقابل أو بدونه
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   )10( جدول رقم 
 محور الدعاية واإلعالنب  المتعلقة إجابات أسئلة االستبيان

 اإلجمالي محايد نعم  ال
 لسؤالا

 % العدد % العدد  % العدد % العدد
1 0  0 45  100 0 0 45 100 

2 1 2.22 42 93.33 2 4.44 45 100 

3 1 2.22 43 95.56 1 2.22 45 100 

4 17 37.78 25 55.56 3 6.67 45 100 

5 21 46.67 20 44.44 4 8.89 45 100 

6 21 46.67 24 53.33 0 0 45 100 

7 22 48.89 20 44.44 3 6.67 45 100 

8 1 2.22 36 80 8 17.78 45 100 

9 1 2.22 35 77.78 9 20 45 100 

10 0 0 45 100 0 0 45 100 

11 0 0 43  95.56 2  4.44 45 100 

 100  900  9.66  465  83.09  4001  7.25  349  اإلجمالي

مـستجوبين  في حين القت القواعد التالية تحفظ واعتراض من قبل بعـض ال             
 نـسبة المتحفظـون     أن وسلوك مهنة المراجعـة، إال       آدابعلى تضمينها ضمن دليل     

  : في أي قاعدة هذه قواعد هياإلجابات إجمالي من %30 إلىوالمعترضون لم تصل 
يجوز للعضو أن يقوم بإبالغ المجتمع بالخدمات المهنية التي يوفرها شـريطة أن              -1

 ، الئقاً ،موضوعية ويجب أن يكون اإلعالن مهذباً     يكون الهدف إعالم المجتمع بطريقة      
  . وبشكل مقبول، وباعتماد الهيئة المشرفة على المهنة، صريحاً،صادقاً

يحظر على العضو أن يسلك كل ما من شأنه الحصول على عمالء عـن طريـق            -2
  . اإللحاح أو المضايقة أو اإلكراه، أو باستخدام أسلوب يسئ للمهنة
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لممارس الحصول على عمل مهني عن طريق شخص آخـر إذا      ال يجوز للعضو ا    -3
كانت الجهود التي قام بها ذلك الشخص ال يجوز للعضو أصالً القيام بهـا للحـصول                

  .على العمل المهني
  .ال يجوز له الدعاية لعمالئه بمقابل أو بدونه -4
ص شـكل   يجب على المراجع التقيد بالمعايير الفنية واألنظمة ذات العالقة فيما يخ           -5

 عالقـة  إلـى وظهور لوحة اسم المكتب، وال يجوز له بأية حال من األحوال أن يشير     
  .المكتب بمكاتب مهنية دولية ما لم تكن هذه العالقة عالقة ارتباط فعلية وليست شكلية

  :االستقالليةمحور 
 أساسية حول اسـتقاللية المراجـع       أخالقيةجاء في هذا المحور عشرون قاعدة         
أن المستجوبين  ) 11(، وكما يتضح من الجدول رقم       )اغة في شكل أسئلة   مص(الخارجي  

 آدابلم يكون هناك إجماع على تضمين كل القواعد الواردة بهذا المحور ضـمن دليـل           
  : هناك قواعد كانت نسبة قبولها عالية وهيأن إالسلوك مهنة المراجعة في ليبيا، 

 فيها  مؤسسات التي يكون شريكاً   على المراجع أن يمتنع عن مراجعة الشركات وال        -1
 الدرجة الثانية ألحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار             إلى أو قريباً 

  .الموظفين المؤثرين على عملية المراجعة
 )زوجـةً ( ع أن يمتنع عن مراجعة الشركات والمؤسسات إذا كان زوجاً         ـعلى المراج  - 2

  . موظفيها أو ألحد أعضاء مجلس اإلدارةألحد الشركاء بالشركة أو ألحد كبار
على المراجع أن يمتنع عن مراجعة الشركات والمؤسـسات التـي يـساهم فـي                -3

  . في مجلس إدارتهاتأسيسها أو التي يكون عضواً
 ألحد  على المراجع أن يمتنع عن مراجعة الشركات والمؤسسات التي يكون شريكاً           -4

 . للشركة نفسهاو شريكاًموظفيها أو ألحد كبار الشركاء فيها أ
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 على المراجع أن يمتنع عن مراجعة الشركات والمؤسسات التي يكــون وصـياً             -5
  .على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات

 منها أو   على المراجع أن يمتنع عن مراجعة الشركات أو الهيئات إذا كان مقترضاً            -6
   .ميها ذوي الشأنمن أحد مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مساه

على المراجع أن يمتنع عن مراجعة الشركات والمؤسسات التي كان موظفاً سابقاً             -7
لديها في وظيفة قيادية وذلك عندما تغطي فترة المراجعة الفترة التـي كـان العـضو                

  .الممارس موظفاً فيها
  .على المراجع أن يمتنع عن قبول تفويض بممارسة صالحيات العميل -8
  .عن االحتفاظ بأصول العميل إال في الحدود التي يتطلبها العملاالمتناع المراجع على  - 9
يجب أن ال يقوم المراجع بإعداد وثائق أساسية للعميل، أو إعداد معلومات للعميـل               - 10

  .في أي شكل، أو توثيق عمليات العميل، أو القيام بأية أعمال تؤثر على عملية المراجعة
متنع عن تأييد آراء العميل أو الدفاع عنهـا لـدى الـسلطات             على المراجع أن ي    -11

  . القضائية أو المهنية، إال في حال إنها ذات عالقة بعملية المراجعة
   )11( جدول رقم 

 محور االستقالليةب  المتعلقةإجابات أسئلة االستبيان

 اإلجمالي محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد  % العدد % العدد
1  0 0.00 44 97.78 1 2.22 45 100 

2 1 2.22 43 95.56 1 2.22 45 100 

3 1 2.22 42 93.33 2  4.44 45 100 

4 5 11.11 26 57.78 14 31.11 45 100 

5 1 2.22 41 91.11 3 6.67 45 100 

6 4 8.89 34 75.56 7 15.56 45 100 
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 اإلجمالي محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد  % العدد % العدد
7 4 8.89 37 82.22 4  8.89 45 100 

8 10 22.22 25 55.56 10 22.22 45 100 

9 4 8.89 39 86.67 2 4.44 45 100 

10 8 17.78 30 66.67 7 15.56 45 100  
11 3 6.67 34 75.56 8 17.78 45 100 

12 9 20.00 29 64.44 7  15.56 45 100 

13 4 8.89 28 62.22 13 28.89 45 100 

14 0 0.00 44 97.78 1 2.22 45 100 

15 9 20.00 30 66.67 6 13.33 45 100 

16 2 4.44 41 91.11 2 4.44 45 100  
17 4 8.89 41 91.11 0 0.00 45 100 

18 14 31.11 23 51.11 8  17.78 45 100 

19  15 33.33 20 44.44 10 22.22 45 100 

20 13 28.89 17 37.78 15  33.33 45 100 

 100  900  13.44  121  74.22  668  12.33  111 اإلجمالي

  :نسبة قبولها منخفضة، وهيكانت   فقد التاليةالقواعدأما 
على المراجع أن يمتنع عن مراجعة الشركات والمؤسسات التي يستثمر فيها أحـد             -1

  .زمالئه في المكتب أمواالً ذات شأن بالنسبة لهم خالل فترة مراجعته
على المراجع أن يمتنع عن مراجعة الشركات التي تمارس أنشطة تجاريـة ذات              -2

  . في مجلس إدارتهاات يكون المراجع عضواًعالقة مباشرة بأنشطة شرك
على المراجع أن يمتنع عن مراجعة المؤسسات التي يتفاوض معها من أجـل العمـل                - 3

  .لديها
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  .على المراجع أن يمتنع عن قبول توصيات وأراء العميل فيما يخص عملية المراجعة - 4
 المختصين فـي    إلى من اإلدارة    على المراجع أن يمتنع عن قبول رفع تقارير بدالً         -5

  . الشركة
على المراجع أن يمتنع عن قبول اإلشراف علـى مـوظفي العميـل فـي أعمـالهم                  - 6

  .االعتيادية
االمتناع غلى مراجعة القوائم المالية إذا كان المراجع قدم خدمات استشارية خالل             -7

  . الفترة التي تغطيها تلك القوائم
  . ل قيامه بعملية المراجعةاالمتناع عن تقديم خدمات استشارية خال -8
  .عدم القبول باالستمرار في مراجعة بيانات العملية لفترة طويلة -9

  . سلوك مهنة المراجعةآدابوبخصوص آليات تنفيذ قواعد 
 الجهة التي تـشرف     عرضنا في هذه الدراسة مجموعة من المقترحات بشأن         

علـى المـستجوبين     أسـئلة    شكل سلوك مهنة المراجعة في      آداب تطبيق قواعد    على  
 قبوالً مـن    البدائل أكثر   أن إال   )12( كما يوضح الجدول رقم       متباينة اإلجاباتوجاءت  

تأسيس هيأة من داخل المهنة وفي إطار النقابة العامة للمحاسبين          قبل المستجوبين كان    
والمراجعين القانونيين الليبيين تقوم باإلشراف على تطبيق التشريعات المتعلقة بـآداب           

 المستجوبين يليه في الترتيب البديل الذي       إجمالي من   %80 بنسبة قبول    . المهنة سلوك
 التشريعات المتعلقة بآداب سلوك المهنة مـن        تطبيقينص على ان يتم اإلشراف على       

قبل هيأة مشتركة من السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة المالية وديوان المحاسبة ونقابة             
  .المحاسبين معا
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 يكون هناك دور لنقابة المحاسـبين       أنالمستجوبون بضرورة   ويتضح تمسك     
 اإلشـراف  في الفترة الماضية وغيابهـا عـن         أدائهاوالمراجعين الليبيين رغم ضعف     

  . المهنةلىالفعلي ع
  أيٍ فـي باقي البدائل لم تجد القبول لدي المستجوبين فلم تزيد نسبة الموافقـة               

وبين وهي مرتبة حسب درجة القبول       عدد المستج  إجماليمن  % 37.78نسبة  عن  منها  
  :تنازلياً على النحو التالي

يتم اإلشراف على تطبيق التشريعات المتعلقة بآداب سلوك المهنة من قبـل هيـأة               -1
  .مشتركة من السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة المالية ونقابة المحاسبين معا

 على تطبيق التشريعات    ديوان المحاسبة هو من يفترض أن يتولى مهمة اإلشراف         -2
 .المتعلقة بآداب سلوك المهنة

نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين الليبيين بوضعها الحالي هي أفـضل مـن             -3
 . يضمن تطبيق التشريعات المتعلقة بآداب سلوك المهنة

يتم اإلشراف على تطبيق التشريعات المتعلقة بآداب وسلوك المهنة من قبل هيـأة              -4
  .من السلطة التنفيذية وديوان المحاسبة معامشتركة 

السلطة التنفيذية للدولة متمثلة في وزارة المالية هي من يستطيع ضـمان تطبيـق               -5
 .التشريعات المتعلقة بآداب وسلوك المهنة

   )12( جدول رقم 
 محور آليات تطبيق القواعدب  المتعلقةإجابات أسئلة االستبيان

 ياإلجمال محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد % العدد % العدد
1 22 48.89 12 26.67 11 24.44 45 100 

2 4  8.89 36 80 5 11.11 45 100 
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 ياإلجمال محايد نعم  ال
 السؤال

 % العدد % العدد % العدد % العدد
3 23 51.11 9 20 13 28.89 45 100 

4 19 42.22 13 28.89 13 28.89 45 100 

5 14 31.11 17 37.78 14 31.11 45 100 

6 16 35.56 11 24.44 18 40 45 100 

7 11 24.44 28 62.22 6 13.33 45 100 

 قد تساعد على تحـسين      أنها التي يرى الباحثان     اإلجراءات بعض   عرضوتم  
 سلوك مهنة المراجعة في ليبيا على المستجوبين في شكل أسئلة للوقـوف             آدابوضع  

 اإلجـراءات وكانـت   يلخص إجاباتهم،    )13( والجدول رقم    على مدي موافقتهم عليها   
   .%93 تعدت نسبة القبول في كل منها  ذإالتالية أكثرها قبوالً 

 سلوك المهنة بشكل واضح يراعى فيـه خـصوصية البيئـة            آدابيتم إعداد دليل     -1
 .الليبية ويصدر بشكل رسمي ويوزع على أعضاء النقابة

يتم اتخاذ إجراءات عقابية بشأن األعضاء غير الملتزمين بآداب سـلوك المهنـة              -2
ل العقوبة درجة الفصل من النقابة ومنـع مزاولـة          حسب درجة عدم االلتزام وقد تص     
 .النشاط للعضو غير الملتزم بالكلية

يتم إصدار نشرات دورية توزع على األعضاء تبين كل ما يـستجد بخـصوص               -3
  .  سلوك المهنة والقرارات الصادرة بخصوص المخالفينآداب

 مـع    على الترتيب التالي من حيث القبـول       اإلجراءاتفي حين جاءت باقي       
  %:75 منها عن  نسبة القبول لم تقل في أيٍأنالعلم 
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تقام دورات إلزامية للمتقدمين للحصول على عضوية نقابة المحاسبين والمراجعين           -1
الليبية توزع فيها اللوائح الخاصة بممارسة العمل المهني وتشرح من قبل متخصصون            

 . وال تمنح العضوية إال لمن يجتاز هذه الدورات بنجاح

توضع لوائح تبين اإلجراءات الخاصة بتقييم مدى التزام العـضو بـآداب سـلوك       -2
 .المهنة وتوزع على األعضاء بشكل إلزامي مقابل رسم محدد

 .اعتماد برنامج مراجعة النظير في مراقبة االلتزام بآداب سلوك المهنة -3
ابق من قبل لجـان  يتم التأكد من البيانات الواردة في النموذج المذكور في البند الس     -4

 . تشكل من قبل الهيأة المشرفة على التقيد بآداب سلوك المهنة

يتم إعداد تقرير من قبل اللجان المذكورة في البند السابق عن كل مراجع خارجي               -5
عضو في نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين وبشكل منفصل يوضح مدى التزامـه            

 . بآداب سلوك المهنة

 .عين دورياً حسب مدى التزامهم بآداب وسلوك المهنةيصنف المراج -6
يعلن التصنيف المذكور في البند السابق على أعضاء النقابة مع حق العضو فـي               -7

 . االعتراض على تصنيفه

إلزام المراجعون بتقديم معلومات بشكل دوري ووفقاً لنموذج معد مسبقاً من قبـل              -8
لمهنة يبين هذا النموذج مدى التزام المراجـع        الجهة المشرفة على التقيد بآداب سلوك ا      

 .ب وسلوك المهنةادآالخارجي ب



@‡ÇaìÓla†e†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bèÔîjĐm@òîÛeë@bîjîÛ@À@òÈua‹¾a@òäèß@ÚìÜ�@@N@x‹Ï@�äÛa‡jÇ&†@@Nð�›¨a@óÐĐ—ß 

 361

   )13( جدول رقم 
  سلوك المهنةآدابفيما يتعلق ببعض اإلجراءات التي تدعم إجابات أسئلة االستبيان 

 اإلجمالي محايد  نعم  ال
  السؤال

  % العدد % العدد  % العدد % العدد
8 1 2.22 44 97.78 0 0 45 100 

9  0 0  38 84.44 7 15.56 45 100 

10 2 4.44 34 75.56 9 20 45 100 

11 0 0 37 82.22 8 17.78 45 100 

12 0 0 37  82.22 8 17.78 45 100 

13 3 6.67 35 77.78 7 15.56 45 100 

14 1  2.22 34 75.56 10 22.22 45 100 

15 0 0 44 97.78 1 2.22 45 100 

16 1 2.22 38 84.44 6 13.33 45 100 

17 1 2.22 40 88.89 4 8.89 45 100 

18 0  0 42 93.33 3  6.67 45 100 

  100  810  17.65  143  67.78  549  14.57  118  اإلجمالي
 

  



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oîãìíì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 362


وא�������א�����
 


  :النتائج: أوالً
 وضع قواعد تضبط السلوك المهني للمراجعين       إلىهناك نوع من الشعور بالحاجة       -1

جابات جاءت بالموافقـة علـى      إل عدد ا  إجمالي من   %86.19تبين ان   في ليبيا، حيث    
 سلوك مهنـة المراجعـة   آدابتضمين البنود المذكورة في أسئلة االستبيان ضمن دليل   

  .في ليبيا
 سـلوك   آداب توافق المراجعون الذين شملتهم عينة الدراسة حول محـاور دليـل             -2

ترتيب التالي مـن حيـث       جاءت بال  أنها المحاور بشكل منفرد نجد      إلىوبالنظر  المهنة  
   .الموافقة على القواعد التي يتضمنها كل محور

 %96 المصداقية أوالً
 %95.56 الموضوعية ثانياً
 %94.67 الكفاءة والعناية المهنية ثالثاً
 %94.22 المسؤولية اتجاه العمالء رابعاً
 %92.10 األمانة واالستقامة خامساً
 %88.28 المسؤولية اتجاه الزمالء سادساً

 %88 النزاهة والشفافية سابعاً
 %76.36 الدعاية واإلعالن ثامناً
 %74.22 االستقاللية تاسعاً

 آدابيرى المراجعون الذين شملتهم الدراسة أن أفضل آلية لمتابعة تطبيق قواعـد             -3
محاسـبين  التأسيس هيأة من داخـل المهنـة وفـي إطـار نقابـة        هي   سلوك المهنة 

ن تقوم باإلشراف على تطبيق التشريعات المتعلقـة بـآداب سـلوك            والمراجعين الليبيي 
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، وهذا يعطينا مؤشر على رفض المراجعون في ليبيا تدخل أي جهة من خارج              المهنة
 .المهنة في تنظيم المهنة واإلشراف عليها

على تطبيق بعض اإلجراءات المقترحـة       وافق المراجعون الذين شملتهم الدراسة     -4
 : شملتفي الدراسة والتي 

 سلوك المهنة بشكل واضح يراعى فيه خصوصية البيئـة الليبيـة            آداب إعداد دليل    -أ
نقابـة   ، وبحيث يكون متاح لكل المـراجعين المـسجلين فـي            ويصدر بشكل رسمي  

 .محاسبين والمراجعين  الليبيينال
اتخاذ إجراءات عقابية بشأن األعضاء غير الملتزمين بآداب سلوك المهنة حـسب          -ب

درجة الفصل من النقابـة ومنـع مزاولـة          إلىعدم االلتزام وقد تصل العقوبة      درجة  
 .النشاط للعضو غير الملتزم بالكلية

 آداب إصدار نشرات دورية توزع على األعضاء تبين كل ما يستجد بخـصوص              -ج
  . سلوك المهنة والقرارات الصادرة بخصوص المخالفين

لـى عـضوية نقابـة المحاسـبين         دورات إلزامية للمتقـدمين للحـصول ع       إقامة -د
 توزع فيها اللوائح الخاصة بممارسة العمل المهني وتشرح مـن           ين،والمراجعين الليبي 

 .  وال تمنح العضوية إال لمن يجتاز هذه الدورات بنجاح،نيقبل متخصص

 لوائح تبين اإلجراءات الخاصة بتقييم مدى التزام العضو بـآداب سـلوك             وضع -هـ
 .عضاء بشكل إلزامي مقابل رسم محدد وتوزع على األ،المهنة

 .اعتماد برنامج مراجعة النظير في مراقبة االلتزام بآداب سلوك المهنة -و
علـن  ، وي يصنف المراجعين دورياً حسب مدى التزامهم بـآداب سـلوك المهنـة            -ز

 . التصنيف على أعضاء النقابة مع حق العضو في االعتراض على تصنيفه
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يم معلومات بشكل دوري ووفقاً لنموذج معد مسبقاً من قبـل            بتقد ينإلزام المراجع  -ح
الجهة المشرفة على التقيد بآداب سلوك المهنة يبين هذا النموذج مدى التزام المراجـع              

  .ب سلوك المهنةادآالخارجي ب
يتم التأكد من البيانات الواردة في النموذج المذكور في البند السابق من قبل لجان               -ط

 . أة المشرفة على التقيد بآداب سلوك المهنةتشكل من قبل الهي

يتم إعداد تقرير من قبل اللجان المذكورة في البند السابق عن كل مراجع خارجي               -ي
عضو في نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين وبشكل منفصل يوضح مدى التزامـه            

 . بآداب سلوك المهنة

  :التوصيات: ثانياً
  :ت اليها الدراسة يوصي  الباحثان بالتاليبناء على النتائج التي توصل  

إعادة هيكلة نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين بما يكفل قيامهـا بـدورها فـي               -1
اإلشراف على المهنة بشكل يضمن رفعة المهنة وحصر ممارسـتها علـى أصـحاب          

 .    الكفاءة واألمانة والنزهة

على أن يكـون ذلـك بمـشاركة كـل          إعادة النظر في القوانين التي تنظم المهنة         -2
اإلطراف ذات العالقة بمهنة المحاسبة والمراجعة من خالل عقد المؤتمرات والندوات،           
وبحيث تتاح فرصة المشاركة فيها لجميع األطراف وتكون توصياتها أسـاس لتعـديل          
القوانين والتشريعات، وال يكون تعديل تلك التشريعات بقـرارات فوقيـة ال تراعـي              

 .ر أصحاب المصالح في إجراء هذا التعديلوجهات نظ
العمل على تكوين لجنة مختصة من داخل النقابة للعمل على وضع دليـل آلداب                -3

 .سلوك المهنة واإلشراف على تنفيذه
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االستعانة بالمنظمات المهنية واألكاديمية بالدول األجنبية والتـي تتميـز بوجـود             -4
ة والمراجعة، واالستفادة منها في مجـال       هياكل وتشريعات متميزة في مجال المحاسب     

  .    االستشارات والتدريب
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