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 ملخـــــــــــــــــــــــص

الحديثة المتعمقة  بوالية سطيف االجراءاتتهدف الدراسة الى التعرف عمى مدى اتباع مراجعي الحسابات 
باكتشاف التضميل في القوائم المالية ، حيث تم اعداد استبانة وتوزيعها عمى مراجعي الحسابات الخارجيين 

 :في والية سطيف. وقد أظهرت النتائج أن

اإلجراءات احلديثة يف اكتشاف التضليل يف التقارير املالية يتبعون   يف والية سطيفمراجعي احلسابات  .1
 املراجعة الدولية؛ وفق معايري

 .اإلجراءات احلديثة لإلبالغ عن الغش والية سطيف يتبعونمراجعي احلسابات يف  .2
            اكتشاف التضميل، مراجع الحسابات الخارجي، معايير المراجعة الدولية. الكممات المفتاحية:

 

Abstract 

  This study aims at investigate Algerian auditors  whom observe a modern 

procedure  through critiquing their responsibility for detect fraud. To achieve the 

goals of this study questionnaire were prepared and distributed a to a sample 

external  auditors approved in Setif province. The findings of the study revealed 

that: 

 

1. Auditors in the state of Setif follow modern procedures in detecting fraud in 

financial reporting in accordance with international auditing standards; 

 

3. Auditors in the state of Setif follow modern procedures for reporting fraud. 

Keys words : Detecting fraud, external auditors, ISA 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 إهداء

هللا يف معرمه معمل اىل اموادلين امكرميني أ طالأ ىدي ىذا ا  

ىل زويج امعزيز  ا 

خويت واخوايت واىل معيت   وا 

.كام ال أ وىس مجيع ال ضدكاء وامزمالء يف جامعة سطيف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 شكر وتقدير

 

وأ شكره عىل توفيلو يل ال هناء ىذه امرساةل، محدا كثريا طيبا مباراك فيو أ محد هللا  

الارشاف عىل ىذا امعمل  مياوأ توجو خبامص امشكر والامتنان مل س تاذة امفاضةل" د. بن عامرة هوال" عىل كبو 

 وعىل مجيع امتوجهيات و امنطاحئ  امللدمة من طرفيا طيةل فرتة امبحث.

متام ىذا امعمل و ومو بلكمة طيبة  كام اشكر لك ساعدين من كريب أ و بعيد يف ا   

 وأ خص ابذلكر اخلرباء احملاس بيني: رميد محمد، خالدي عبد احلق

ثراء ىذا امعمل  كام ال يفوتين أ ن أ توجو ابمشكر وامتلدير ل ساتذيت أ عضاء جلنة املناكشة عىل كبوهلم مناكشة وا 

.ووحتمليم عناء كراءتو وتليمي  

 

 

 أمينة
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 ~  أ ~
 

 تمػػػػػػػػهيد
للقوى الداخلية واخلارجية تواجو ادلنظمات يف العصر احلديث ضغوطًا وربديات تتمثل يف الزيادة ادلستمرة      

حيث شهد العامل يف السنوات األخرية ربوالت جذرية، وظهور الكثري من  ،ادلؤثرة على استقرارىا ورحبيتها
ادلعامالت ادلالية والتجارية ادلعقدة، شلا ترتب عليو إصدار معايري زلاسبية ربتوى الكثري من التفصيالت والتفسريات 

حيث إف واعد احملاسبية، حىت ميكن احملاسبة على ىذه ادلعامالت، شلا أدى إىل وجود ثغرات يف ىذه ادلعايري ويف الق
بدائل القياس والعرض واالفصاح احملاسيب اليت جاءت هبا ادلعايري احملاسبية دفع باإلدارة اىل استغالذلا لتلميع  تعدد

التقارير ادلالية و التالعب باألرقاـ احملاسبية،  شلا يؤثر على شفافية ومصداقية القوائم ادلالية فتصبح قوائم مضللة 
 . دلستخدميها

، ومن أشهر حاالت ونتيجة ذلذه ادلمارسات بدأت تطفو اىل السطح العديد من الفضائح ادلالية الكربى للشركات
حدث لعمالؽ الطاقة  االهنيار اليت حدثت نتيجة التضليل يف التقارير ادلالية على سبيل ادلثاؿ ال احلصر ما

 Vivendiحلاؿ يف فرنسا  مع شركة . وكذلك اXerox، وشركة Worldcom، شركة Enranاألمريكية شركة 
universal أو يف إيطاليا مع شركة ،Parmalatأو يف سويسرا مع شركة ، Adeccol  nt .  أما على مستوى

شلارسات احتيالية بسبب الزيادة يف ادلوارد ادلالية ادلوجهة أساسًا لتمويل  االقتصاد اجلزائري، فقد عرفت اجلزائر
بنك اخلليفة، فضائح  فضيحة شركة سونطراؾ، ما حدث لادلثاؿ  مشاريع األشغاؿ العامة واالسكاف، وعلى سبيل

 الطريق السيار شرؽ غرب. 
ادلراجعة، حيث تسببت يف إضعاؼ  وأحدثت حاالت التضليل يف التقارير ادلالية تأثريات عميقة على مهنة

مصحوبًا بالتساؤؿ عن دور مصداقيتها وأساءت إىل مسعة ادلراجعني. وترتب عليها تزايد الضغوط على ادلهنة 
ادلراجع اخلارجي ذباه اكتشاؼ التضليل  يف التقارير ادلالية، بعد أف أمجعت معظم آراء ادلهتمني بأنو يعد السبب 

جئة للعديد من الشركات الكربى، وبأهنا أصبحت مشكلة عمل رئيسية بالنسبة للمراجعني الرئيسي لالهنيارات ادلفا
 ودلهنة ادلراجعة جيب ازباذ االجراءات الالزمة دلكافحتها واحلد من آثارىا.

الستعادة الثقة العامة يف خدمات التأكيد والتصديق اليت تقدمها،   واجلمعيات ادلهنية  وفوقد ربرؾ الباحث
دور ادلراجع ومسؤولياتو ليكوف قادرا على اكتشاؼ أشكاؿ التضليل يف القوائم ادلالية،  تطوير  وىذا من خالؿ

ن أىم ىذه وذلك من خالؿ تطوير معايري ادلراجعة ادلتعلقة دبسؤولية ادلراجعني ذباه تقييم واكتشاؼ الغش وكاف م
حيث قاـ ادلعهد بإصدار ادلعيار ) (AICPAاجلهود يف ىذا اجملاؿ جهود ادلعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 

SAS.99   والذي تضمن اعًتافا من ادلهنة دبسؤولية ادلراجع عن اكتشاؼ الغش احملاسيب كما وسع ادلعيار من
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لتقرير عنو وتطلب منهم تقييم سلاطر الغش احملاسيب ومجع مسؤولية ادلراجعني  ذباه اكتشاؼ الغش احملاسيب و ا
  ادلزيد من ادلعلومات واألدلة ادلتعلقة هبذا التقييم  واالستجابة ذلذه ادلخاطر بتصميم اجراءات ادلراجعة ادلناسبة .

وأكد على  ادلتعلقة بالغش احملاسيب  ISA.240بإصدار ادلعيار الدويل  IFACكما قاـ االرباد الدويل للمراجعني 
ضرورة تقييم سلاطر الغش واالستجابة ذلا، كما وسع ادلعيار من اجراءات عملية ادلراجعة اليت جيب على ادلراجعني 

 القياـ هبا الكتشاؼ الغش .
 :مشكلة البحث

مهنة ادلراجعة من بني اجملاالت االقتصادية اليت جيب اعطاؤىا األمهية الالزمة يف مواجهة  يتضح شلا سبق، أف
وذلذا  ، وبالتايل تكوف على مستوى طموحات اجملتمع وبالتايل ادلسامهة يف دفع عجلة التنمية زمات االقتصاديةاأل

مهنة ادلراجعة بإصدار معايري  للمراجعة تشمل إجراءات تساعد مراجع احلسابات اخلارجي يف تقييم سلاطر  قامت
وتساىم يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية واالبالغ  الغش، ومن مث بناء خطة مراجعة تستجيب ذلذه ادلخاطر

 عنو.
  تتمثل مشكلة البحث يف دراسة:ويف ضوء ذلك، 

مدى يتبع مراجعي الحسابات في والية سطيف اإلجراءات الحديثة الواردة في معايير المراجعة  اي إلى
 المالية واالبالغ عنه؟التضليل في التقارير  تساهم في اكتشاؼالدولية في بناء خطة مراجعة 

 وتتفرع عن ىذه االشكالية رلموعة من التساؤالت اليت سبس كافة جوانب ىذا البحث، ولعل أمهها ما يلي:

 مسؤولية ادلراجع يف اكتشافها واالبالغ عنها؟ربت واليت تقع ماىي أشكاؿ التضليل يف التقارير ادلالية  -

ادلراجعة الدولية يف زيادة كفاءة ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ىل يؤثر التزاـ مراجعي احلسابات دبعايري  -
 ادلالية.

االجراءات احلديثة ادلتعلقة دبراجعة الغش  والية سطيف أثناء عملية ادلراجعةمراجعي احلسابات يف  يتبعىل  -
 واكتشافها واليت وردت يف معايري ادلراجعة الدولية؟

احلديثة ادلتعلقة باإلبالغ عن الغش والتقرير عنو واليت  االجراءات والية سطيفمراجعي احلسابات يف يتبع ىل  -
 وردت يف معايري ادلراجعة الدولية؟

 ؟ما ىي ادلعوقات اليت ربوؿ دوف اكتشاؼ ادلراجع اخلارجي للتضليل والتقرير عنو -
 ثػػػػػػات البحػػػػػفرضي

 من الفرضيات التالية: طلقنعلى ضوء مشكلة البحث والتساؤالت السابقة، فإننا ن
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 الفرضية الرئيسية:
احلديثة اليت وردت يف معايري ادلراجعة الدولية وادلتعلقة  االجراءات والية سطيفمراجعي احلسابات يف  يتبعال 

 باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية واالبالغ عنو.
 الفرضية الفرعية األولى:

ادلراجعة الدولية يف زيادة كفاءة ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ال يؤثر التزاـ مراجعي احلسابات دبعايري 
 ادلالية.

 الفرضية الفرعية الثانية:
االجراءات احلديثة ادلتعلقة باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية واليت  والية سطيفمراجعي احلسابات يف  يتبعال 

 وردت يف معايري ادلراجعة الدولية.
 عية الثالثة:الفرضية الفر 

 لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية.  احلديثة االجراءات والية سطيفمراجعي احلسابات يف  يتبعال 
 :الرابعةالفرضية الفرعية 

 توجد معوقات تؤثر على قدرة مراجع احلسابات يف أدائو لدوره ادلهين يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية.ال 
 أهداؼ البحث

 ىذا البحث اىل ربقيق عدة اىداؼ رئيسية ميكن تلخيصها يف النقاط التالية : يسعى
اكتشاؼ التضليل يف  يفمراجعي احلسابات  بدور ومسؤولية استعراض و ربليل االصدارات ادلهنية اليت تتعلق أواًل:

 التقارير ادلالية ؛
التعرؼ على مدى تأثري تطبيق معايري ادلراجعة الدولية على زيادة كفاءة ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل يف  ثانياً:

 التقارير ادلالية؛
احلديثة اليت وردت يف معايري  اإلجراءات سطيفوالية ادلراجعني اخلارجيني يف  اتباعالتعرؼ على مدى ثالثاً: 

 قارير ادلالية ؛ادلراجعة ادلتعلقة باكتشاؼ التضليل يف الت
الالزمة لإلبالغ  عن وجود  سطيف االجراءاتوالية  ادلراجعني اخلارجيني يف  اتباع : التعرؼ على مدىرابعاً 

 التضليل يف التقارير ادلالية ؛
حصر العوامل ادلؤثرة يف اكتشاؼ التضليل  وترتيب ىذه العوامل حسب امهيتها بوصفها خطوة ضلو وضع : خامساً 

 التوصيات دلراجعي احلسابات دلساعدهتم على ربسني وزيادة قدرهتم على اكتشاؼ التضليل .رلموعة من 
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 أهمية البحث
جاءت معايري ادلراجعة ادلتعلقة باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية لتضع ادلبادئ األساسية واإلجراءات الضرورية 

عند تدقيق البيانات ادلالية، حيث إف ىذه  الغش مراجع احلسابات عنواإلرشادات الالزمة  ادلتعلقة دبسؤولية 
يف اكتشاؼ التضليل، ألف وجود تضليل ادلعايري واإلرشادات من شأهنا زيادة كفاءة وفعالية دور مراجع احلسابات 

 تأثرياً كبرياً على صحة نتائج األعماؿ ومدى عدالة القوائم ادلالية. يكوف لويف احلسابات والسجالت احملاسبية 
 "بإلغاء فقرة  1997يف عاـ   AICPAألمهية ادلوضوع ، قاـ ادلعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  ونظرا

Errors and Irregularities" من معايري ادلراجعة لتحل زللها كلمة"Fraud" وذلك استجابة منو لألمهية ادلتزايدة ،
اليت جيب أف تعطى ذلذا ادلوضوع، ال سيما وأف الضغوط على مراجعي احلسابات ازدادت يف اآلونة األخرية يف كل 

 ادلراجعني. من قبل أضلاء العامل لتطوير معايري ادلراجعة وامكانية تقدمي خدمات إضافية للعمالء 
 يف جانبني أساسيني:ومن ىنا تربز أمهية ىذه الدراسة 

 :األهمية العلمية
االجراءات احلديثة ادلتعلقة بالكشف عن التضليل يف التقارير ادلالية  واالبالغ عنو واليت   اتباعاف  -

وردت يف معايري ادلراجعة، وادلؤسسة على مفهـو تقييم وربديد عوامل  سلاطر الغش، كمدخل 
يف يعزز من امهية البحث كونو يتطرؽ اىل ربسني قدرة مراجعي احلسابات  الكتشاؼ الغش

 .اكتشاؼ التضليل 
زيادة  ادلنفعة االساسية لعملية ادلراجعة واليت تتمثل  يف اضفاء الثقة على ادلعلومات اليت  -

فشل ادلراجعني يف اكتشاؼ  فبح مالئمة الزباذ القرارات ، ألتتضمنها القوائم ادلالية لتص
التضليل يف التقارير ادلالية  جيعل منفعة ادلراجعة منعدمة اف مل تكن ذات تأثري سليب وتؤدي اىل 
أف يتخذ ادلستثمروف قرارات غري صحيحة يًتتب عليها توزيع  وزبصيص ادلوارد االستثمارية 

 .ضر يف النهاية بالنمو االقتصادي بشكل غري كفء وىو ما ي
 :مية العمليةاأله

اإلجراءات احلديثة ادلتعلقة  والية سطيفمراجعي احلسابات يف اتباع تسليط الضوء على مدى  -
 باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية واالبالغ عنو واليت وردت يف معايري ادلراجعة الدولية.

واجلهات ادلنظمة للمهنة أكادمييني، و مساعدة  كافة األطراؼ ادلهتمة دبهنة ادلراجعة من مهنيني  -
اإلجراءات احلديثة ادلتعلقة باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية تباع  ايف التعرؼ على مدى 



 المـــــــــــــــــــــقدمــــــــــة العـــــــــــــــامــــــــــــــــة
 

 ~  ج ~
 

واالبالغ عنو ولعل ذلك يساعد يف وضع تعليمات مناسبة لتطبيقها وبالتايل زيادة الثقة دبهنة 
 ادلراجعة وتطويرىا.

 حثػػػػػػػدود البػػػح
االجراءات احلديثة ادلتعلقة باكتشاؼ التضليل يف  اتباعمدى  الناحية ادلكانية  بدراسةيرتبط ىذا البحث من 

والية  التقارير ادلالية واالبالغ عنو واليت وردت يف معايري ادلراجعة  من قبل مراجعي احلسابات اخلارجيني يف
الدراسة على مراجع احلسابات اخلارجي دوف ادلراجع الداخلي، ألف مستخدمي التقارير ادلالية  وتقتصر، سطيف

يهمهم  تقرير ادلراجع اخلارجي حوؿ عدالة ومصداقية القوائم ادلالية بصفتو زلايد ومستقل عن ادلؤسسة أكثر من 
 رأي ادلراجع الداخلي الذي ىو موظف داخل ادلؤسسة ويعمل لصاحل إدارهتا.

ما تقتصر الدراسة على نوعني من أشكاؿ التضليل واليت تقع ربت مسؤولية مراجع احلسابات يف اكتشافها ك
 واالبالغ عنها وادلتمثلة يف التقارير ادلالية االحتيالية واختالس األصوؿ.

اىل اكتوبر  2014ت من جانفي أما من الناحية الزمانية، فإننا قمنا بالدراسة االستقصائية آلراء مراجعي احلسابا
2014. 

 منهج البحث
لإلجابة على اشكالية البحث الرئيسية وسلتلف التساؤالت الفرعية ادلطروحة من خالؿ حبثنا، سوؼ نعتمد ادلناىج 

 طبيعة وعناصر البحث. تفتضيوادلعتمدة يف البحث العلمي وفق ما 
حيث سنعتمد على ادلنهج الوصفي التحليلي  الذي يأخذ جانب كبري من البحث وذلك عند دراسة ظاىرة 

ات السابقة وكذا األدب ذلك من خالؿ استقراء الدراسالتضليل يف التقارير ادلالية ودراسة منهجية مراجعة الغش، 
اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية ومن مث واالصدارات ادلهنية ادلتعلقة دبسؤولية مراجع احلسابات يف احملاسيب 

 تطور الكما سنعتمد على ادلنهج التارخيي يف تتبع مكن من وصف وتشخيص ظاىرة البحث .  تصنيفها وربليلها للت
 يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية والتقرير عنو.  سؤولية مراجع احلسابات التارخيي دل

 خطة البحث
بة على سلتلف بطريقة تسمح لنا باإلدلاـ جبميع اجلوانب اليت نراىا مهمة وكذا اإلجا ىذا ادلوضوع دلعاجلة

 التساؤالت ادلطروحة، سنقسم البحث إىل أربعة فصوؿ:
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أوال على العديد من من خالؿ التعرؼ التضليل يف التقارير ادلالية، دراسة ظاىرة  يتناوؿ الفصل األوؿ
ادلالية، مث التطرؽ اىل أشكاؿ التضليل اليت تؤثر على التقارير ادلالية بصفة عامة،  النقاط اخلاصة بالتقارير

 وأنواع التضليل اليت تقع مسؤولية اكتشافها والتقرير عنو من قبل مراجع احلسابات.
أما الفصل الثاين سنتعرض فيو اىل دراسة مسؤولية مراجع احلسابات عن اكتشاؼ التضليل يف التقارير 

من خالؿ التعرض أوال اىل فجوة التوقعات بني مستخدمي القوائم ادلالية ومراجعي احلسابات فيما ادلالية 
 خيص اكتشاؼ التضليل والتقرير عنو، مث نتناوؿ ردة فعل مهنة ادلراجعة الستعادة الثقة وىذا من خالؿ

على ادلستوى الدويل  اخلاصة دبسؤولية ادلراجع يف اكتشاؼ الغشالتطور التارخيي دلعايري ادلراجعة  عرض
 والعريب على حد سواء.

و يف الفصل الثالث نقـو بدراسة منهجية مراجعة الغش، حيث نعرض أوال مقارنة بني ادلراجعة التقليدية 
اخلاصة دبراجعة الغش بداية من قبوؿ ادلهمة من طرؼ ادلراجع  اإلجراءاتومراجعة الغش، مث التعرؼ على 

 نهائي.اخلارجي اىل اصدار تقريره ال
حوؿ  سطيف والية وأخريا الفصل الرابع فهو خاص بالدراسة االستقصائية آلراء مراجعي احلسابات يف

واالبالغ عنو، وىذا من أجل التعرؼ على ادلستوى ادلهين دلراجعي  دورىم يف اكتشاؼ التضليل
ت بو معايري لإلجراءات اخلاصة باكتشاؼ التضليل واالبالغ عنو وفق ما جاء اتباعهماحلسابات يف 

ادلراجعة الدولية، والتعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف اكتشاؼ التضليل  وترتيب ىذه العوامل حسب امهيتها 
بوصفها خطوة ضلو وضع رلموعة من التوصيات دلراجعي احلسابات دلساعدهتم على ربسني وزيادة قدرهتم 

 على اكتشاؼ التضليل .
 مرجعية البحث

تناولت مرجعية البحث الدراسات السابقة اليت اىتمت دبوضوع الغش يف التقارير ادلالية ومسؤولية ادلراجع اخلارجي 
ادلراجعة الدولية، وفيما يلي أىم الدراسات اليت تناولت ودوره يف اكتشافو والتقرير عنو وفق ما جاءت بو معايري 

 ادلوضوع يف حدود علم الباحث:
  :4991 الشنواني،(دراسة( 

 يف جامعة دمشق بعنواف: يتوىي رسالة ماجيسًت أجر 
" دور مراجعة الحسابات في الحد من االختالس والتالعب مع تطبيق على قضايا محكمة األمن 

 االقتصادي بدمشق".
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وقد تناولت الرسالة يف اجلانب النظري مسؤولية مراجع احلسابات عن اكتشاؼ االختالس والتالعب يف ظل 
، فضاًل عن ادلسؤولية القانونية دلفتشي AICPAمعايري ادلراجعة الصادرة عن ادلعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 

ة من حاالت االختالس اليت سبت يف الوحدات احلسابات يف أجهزة الرقابة يف سورية، فضاًل عن دراسة رلموع
 ، وتوصلت الدراسة اىل رلموعة من النتائج أمهها:1991وعاـ  1978احلكومية خالؿ الفًتة الواقعة بني عاـ 

 إف معظم حاالت االختالس كاف سببها عدـ مراعاة قواعد الرقابة الداخلية. .1
ة ادلركزية للرقابة والتفتيش يف الكشف ادلبكر عن اخللل غياب دور مفتش اجلهاز ادلركزي للرقابة ادلالية واذليئ .2

احلاصل يف أنظمة الرقابة احملاسبية وادلالية دلؤسسات الدولة األمر الذي أدى إىل استمرار بعض وقائع 
االختالس مدة طويلة واكتشافها فيما بعد عن طريق اإلخبار وليس من خالؿ ادلراجعة اليت يقـو هبا 

 ز.مفتش اذليئة واجلها
 غياب دور ادلراجعة الداخلية. .3
 عدـ تقيد ادلسؤولني يف اإلدارة العليا بقواعد النظاـ الداخلي والقوانني. .4

 :4991الصباغ، (دراسة( 
 الدراسة عبارة عن مقالة نشرت يف اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة كلية عني مشس ربت عنواف: 

 "تطور مسؤولية المراجعين عن اكتشاؼ الغش".
البحث اىل دراسة التطور التارخيي دلسؤولية ادلراجعني عن اكتشاؼ الغش والتقرير عنو. و خلصت الدراسة ىدؼ 

اىل أف قضية مسؤولية ادلراجعني عن اكتشاؼ الغش والتقرير عنو تتصف بالتغري التارخيي و يرجع ذلك اىل التطور 
 .و التغري يف البيئة االقتصادية اليت يعمل ادلراجعوف يف اطارىا

 :4991شعيشع،(دراسة( 
دراسة تحليلية الدراسة عبارة عن مقالة نشرت يف اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة كلية عني مشس ربت عنواف:" 

 ".بشأن مسؤولية المراجع عن األخطاء والغش 18لمعيار المراجعة الدولية رقم 
خطاء و الغش يف ضوء ادلعيار األمريكي ىدفت الدراسة اىل دراسة و ربليل مسؤولية مراجعي احلسابات ضلو األ

sas.no.82 .  وخلصت الدراسة اىل أنو جيب أف يكوف ادلراجع مسؤوال عن اعطاء تأكيد معقوؿ باكتشاؼ مجيع
األخطاء و الغش ذات التأثري اجلوىري على القوائم ادلالية بينما تعترب ادارة ادلنشأة مسؤولة عن منع و اكتشاؼ 

ود جوانب قصور يف ادلعيار ربتاج اىل مجيع األخطاء والغش بالدفاتر و القوائم ادلالية و أشارت الدراسة اىل وج
 التطوير .
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 :8222مصطفى، (دراسة( 
:" دور اإلجراءات التحليلية في الدراسة عبارة عن مقاؿ نشر يف اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ربت عنواف

 اكتشاؼ غش اإلدارة".
األخطاء ادلادية، واألمور الشاذة استهدفت الدراسة تسليط الضوء على دور اإلجراءات التحليلية يف اكتشاؼ 

متضمنة غش اإلدارة واحتياذلا، فضاًل عن كيفية ربسني فعالية ربسني فعالية اإلجراءات التحليلية يف ىذا الصدد. 
 وتوصل الباحث اىل النتائج التالية:

ستخدامها إف اإلجراءات التحليلية تؤدي دورًا مهمًا يف ادلساعدة على إبراز غش اإلدارة وعلى  ضرورة ا .1
 يف مجيع مراحل ادلراجعة.

 ضرورة استخداـ اإلجراءات التحليلية الكمية والوصفية يف اكتشاؼ غش اإلدارة واحتياذلا. .2
سبكن اإلجراءات التحليلية ادلراجعني من تلبية توقعات ادلستخدمني للتقارير ادلالية بشكل أفضل، وذلك  .3

واحتياذلا ومن مث تضييق فجوة التوقعات بني ادلستخدمني من خالؿ زيادة احتماؿ اكتشاؼ غش االدارة 
 وادلراجعني.

  :8222دحدوح،(دراسة( 
مسؤولية مراجع الدراسة عبارة مقالة نشرت يف رللة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية ربت عنواف:" 

 ".هالمؤثرة في اكتشافالحسابات عن اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية للشركات الصناعية والعوامل 
ىدفت ىذه الدراسة إىل ربليل مسؤولية مدقق احلسابات عن اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية، وربديد العوامل 
ادلؤثرة يف اكتشافو من قبل مدقق احلسابات، ولتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة مت اتباع ادلنهج االستقرائي وادلنهج 

زعت على عينة من مدققي احلسابات يف ادلملكة األردنية اذلامشية مكونة من تطوير استبانة و مت العلمي، حيث 
 53مكتب، وعينة أخرى من ادلديرين ادلاليني يف الشركات ادلسامهة العامة الصناعية األردنية مكونة من  150

، وىي عوامل  مرتبطة مديرًا مالياً، وقد تضمنت االستبانة العوامل ادلؤثرة يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
 دبدقق احلسابات ، وبادلنشأة وإدارهتا، وباإلصدارات  ادلهنية وبعوامل أخرى، وخلصت الدراسة اىل النتائج التالية:

إف عملية اكتشاؼ التضليل تتأثر بالعديد من العوامل ادلرتبطة بادلدقق، وكذلك بادلنشأة وإدارهتا، فضاًل   .1
ارات ادلهنية، وليس ىناؾ تأثري للعوامل الدينية واالجتماعية يف عملية عن اكتشاؼ التضليل يتأثر باإلصد
 اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية.
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 :8221 المومني والبدور،(دراسة( 
 الدراسة عبارة  مقالة نشرت يف رللة دراسات العلـو االدارية ربت عنواف:

والخاص بمسؤولية  )812(التدقيق الدولي رقم" مدى التزام مدققي الحسابات في األردن بتطبيق معيار  
 المدقق عن كشف الغش ومنعه".

ىدفت الدراسة اىل التعرؼ على مدى اتباع مدققي احلسابات األردنيني لإلجراءات الالزمة للكشف عن الغش، 
فقد قاـ ادلتعلق باإلجراءات الواجب ازباذىا للكشف عن الغش،  )240(دبا يتوافق مع معيار التدقيق الدويل رقم

الباحثاف بتوزيع استبانة على عينة قصدية بسيطة من مدققي احلسابات األردنيني ادلرخصني وادلزاولني للمهنة يف 
 مكاتب تدقيق يعمل فيها أكثر من مدقق حسابات واحد يف العاصمة عماف، وكانت النتائج كما يلي:

من خالؿ التزامهم  )240(لدويل أف مدققي احلسابات األردنيني ملتزموف بتطبيق معيار التدقيق ا
باإلجراءات الالزمة عند ظهور دالئل غش أو خطأ، كذلك التزامهم باتباع اإلجراءات الالزمة لإلبالغ عن 

 الغش أو اخلطأ لإلدارة، واجلهات ادلستفيدة، واجلهات النظامية والقضائية.
 :8241الفاتح األمين،(دراسة( 

 الدراسة عبارة عن مقالة نشرت يف اجمللة العربية للدراسات اإلدارية واالقتصادية ربت عنواف:
 " مداخل مقترحة لتطوير كفاءة وفاعلية المراجع الخارجي في اكتشاؼ الغش المالي دراسة تحليلية"

 (56)اجعة األمريكي رقم ومعيار ادلر  (520)ىدفت الدراسة إىل زلاولة وضع إطار تطبيقي دلعيار ادلراجعة الدويل 
لتوضيح كيفية تطبيق التحليل ادلايل من قبل ادلراجع الكتشاؼ الغش وكذلك استخدامو يف عملية العصف 

 الذىين، وتوصل البحث اىل النتائج التالية:
التحليل ادلايل ال يؤدي إىل اكتشاؼ الغش وإمنا يساعد على ربديد العوامل اليت  قد تنطوي عن وجود  .1

 الغش.
االعتماد على التحليل ادلايل دوف مقارنة نتائجو بنتائج أو معايري سابقة ال يؤدي أو خيدـ الغرض  إف .2

 الذي يسعى اىل ربقيقو.
 :4992(دراسة ( Lee, 

 ىي عبارة عن مقالة نشرت يف رللة ووؿ سًتتيت ربت عنواف:
 التدقيق"." أهمية اإلجراءات لعملية الكشف عن التحريف والتالعب والخداع في عملية 



 المـــــــــــــــــــــقدمــــــــــة العـــــــــــــــامــــــــــــــــة
 

 ~  ر ~
 

ىدفت ىذه الدراسة إىل ربديد أىم اإلجراءات اليت يتوجب على ادلدقق اتباعها للكشف عن التحريف والتالعب 
يف القوائم ادلالية ادلنشورة يف الواليات ادلتحدة األمريكية وقد كشفت عن أف اخلسائر النامجة عن تالعب ادلديرين 

عن تالعب ادلوظفني، األمر الذي حدا بادلعهد األمريكي تفوؽ حبوايل ستة عشر ضعفًا اخلسائر النامجة 
للمحاسبني القانونيني أف يغري من متطلباتو لعملية التدقيق بأف يعطي أمهية أكرب إلجراءات ومتطلبات عمليات 
الكشف عن التحريف والتالعب واخلداع يف كل عملية تدقيقية يقوموف هبا، وأف الشركات الست الكربى يف عامل 

عميل جديد كل سنة بعد التأكد  )10-50(، ترفض حوايل )2004واليت قل عددىا إىل أربع يف عاـ (قالتدقي
من مسعة ىؤالء العمالء اجلدد وإمكانية القياـ بأعماؿ التدقيق لديهم بكافة إجراءاهتا، حيث أصبحت شركات 

قدامى واجلدد، ال سيما وأف شركات التدقيق تنتفي العمالء اجلدد خوفًا على مسعتها وعلى عالقتها مع العمالء ال
 من إيراداهتا على القضايا ادلرفوعة ضدىا. %12التدقيق تنفق حوايل 

 لجنة المنظمات الراعية  (دراسةcoso ،4999( 
. وىدفت :" التقارير المالية المزورة"ىي عبارة عن دراسة ميدانية أجريت يف الوالية ادلتحدة األمريكية ربت عنواف

 إىل:
 .1997-1987شركة أمريكية خالؿ الفًتة  200التقارير ادلالية ادلزورة والعائد لػػ  ربليل -
 إخضاع الشركات الداخلة يف الدراسة للبحث وفحص خصائص اإلدارة فيها. -
 توفري رلموعة من التوصيات لتحسني إعداد التقارير ادلالية للشركات يف البيئة األمريكية. -

 وتوصلت الدراسة إىل ما يأيت:
 معظم الشركات ادلتورطة يف إعداد التقارير ادلالية ادلزورة ىي شركات صغرية احلجم نسبياً. إف .1
 من احلاالت يكوف مدير الشركة أو ادلدير ادلايل أو كالمها متورطني يف إعداد مثل ىذه التقارير. %83يف  .2
 %44يف حني  من الشركات ادلتورطة سبت مراجعتها من قبل شركات ادلراجعة الست الكبار %56إف  .3

 من الشركات سبت مراجعتها من قبل شركات مراجعة صغرية.
 :دراسة ( PAUL HEAN SAW,1992) 

  : ىذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه ربت عنواف
"The auditor and fraud detection  :  An  interpretation of the companies  acts from 

1844 to 1989". 
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ركز البحث على فهم دور ادلراجع يف اكتشاؼ الغش، وبالتحديد التأكيدات اليت تقدمها ادلراجعة القانونية فيما 
، إضافة اىل تقدمي تفسريات اجتماعية 1989اىل سنة 1844ادلسجلة من سنة يتعلق بالغش للشركات 

 ثة أجزاء رئيسية ىي:للتحوالت اليت طرأت على مسؤولية مراجع احلسابات. مت تقسيم البحث اىل ثال
أوال: دراسة انتقادية  للبحوث اليت أجريت يف رلاؿ ادلراجع اخلارجي والغش، حيث مت الًتكيز على األسس 

 ادلنهجية اليت بنيت عليها ىذه البحوث.
 ثانياً: تصميم أسلوب منهجي مبين على نظرية التفاعل الرمزي.

فهم وتفسري اشكالية دور ادلراجع يف اكتشاؼ الغش وىذا من ثالثاً: تطبيق األسلوب ادلنهجي ادلقًتح من أجل 
 وجهة نظر الباحث باعتباره مراجع خارجي.

 وتوصل البحث اىل النتائج التالية:
 أسفرت الدراسة االنتقادية للبحوث اىل اقًتاح أسلوب منهجي كنموذج عاـ ونوعي لإلشكاليات ادلعرفية.  .1
ادلراجعة حوؿ الغش أف دور ادلراجع القانوين ضلو اكتشاؼ الغش ىو تأكيدات أشارت النتائج  التجريبية ل .2

 .ضمين أكثر منو صريح
  :4992(دراسة (Moyes and Hassan,  

 ربت عنواف: Managerial Auditing Journalتعترب ىذه الدراسة مقالة نشرت يف رللة 
 التي تزيد من إمكانية الكشف عن التحريف والتالعب عند تدقيق الحسابات المالية". " العوامل 
ىدفت اىل التعرؼ على العوامل اليت تزيد من امكانية الكشف أجريت الدراسة يف الواليات ادلتحدة األمريكية و  

اتباع ادلنهج الوصفي عن التحريف والتالعب عند تدقيق احلسابات ادلالية، ولتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة مت 
إجراء من إجراءات التدقيق اليت  218تقييم فاعلية  مت كما  مدققاً، 375من خالؿ مسح لعينة من  يالتحليل

من دورات التدقيق وىي : دورة  بأربعتستخدـ للكشف عن التحريف والتالعب، حيث مت ربط ىذه اإلجراءات 
وتوصل  تب وشؤوف العاملني، ودورة ادلبيعات والتحصيل.ادلشًتيات، دورة ادلخازف وادلستودعات، دورة الروا

 :ةالتالي اىل النتائجالباحثاف 
إف خربة ادلدقق وصلاح مكتب التدقيق يف الكشف سابقًا عن التحريف والتالعب مها متغرياف مهماف يف  .1

 الكشف عن التحريف والتالعب يف عملية التدقيق.
األقراف وحجم ادلؤسسة تؤثر فقط على بعض عمليات مراجعة قانوف و  (CPA)متغريات شهادة ادلدقق  .2

 التدقيق.
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  :دراسة(Marczewski and Akers,2005) 
 : ربت عنواف CPA Journalمقالة نشرت يف رللة  الدراسة عبارة عن

"CPA`s Percetions of  the Impact of the SAS99" 

 SAS 99تناولت الدراسة تقييم إدراؾ مدققي احلسابات القانونيني لتأثري معيار التدقيق األمريكي ادلتعلق بالغش 

إلظهار االختالفات بينهما  SAS82بعد صدوره، كما تعرضت الدراسة إىل مقارنة ىذا ادلعيار دبعيار التدقيق 
 وذلك عن طريق خصوصًا فيما يتعلق بإجراءات كشف الغش ومنعو. حيث استخدـ ادلنهج الوصفي التحليلي 

توزيع استبانة على عينة عشوائية للمحاسبني القانونيني يف  والية ويسكونسن يف الواليات ادلتحدة األمريكية 
من احملاسبة العامة،  150ء ومديري شركة ويسكونسن، من شركا 150عضو واليت تضمنت  300وعددىا 

 وكانت نتائج الدراسة كما يلي:
شركاء التدقيق ادلشمولني يف عينة الدراسة لديهم إدراؾ كاؼ بنسبة أكرب من مديري التدقيق فيما يتعلق  .1

 على مسؤولية ادلدقق يف كشف الغش. )99(بتأثري معيار 
سوؼ يؤدي إىل زيادة فاعلية التدقيق،  (99)على متطلبات معيار  التغيري يف إجراءات التدقيق بناءاً   .2

 وىذا على حساب ثقة الطرؼ الثالث يف عملية التدقيق.
 :دراسة(Joseh, Tima, JGregory,2010) 

 : ربت عنواف  The accounting reviewالدراسة عبارة عن مقالة نشرت يف رللة 

The Auditor`s Use of brainstorming in from  the Field Consideration of Fraud: Reports" 
من خالؿ معرفة كيف يؤثر جلسات العصف الذىين على هتدؼ الدراسة اىل وضع مقياس جلودة العصف الذىين 

عملية مراجعة مت فيها استخداـ جلسة  179 ػقرارا ادلراجعني أثناء مراجعة الغش، حيث مت استخداـ مسح ميداين ل
 العصف الذىين، وكانت نتائج البحث كما يلي:

ىناؾ عالقة اجيابية بني عوامل سلاطر الغش وتقييم سلاطر الغش، حيث أكدت بعض األدلة أف نوعية  .1
 تغري ىذه العالقة.جلسات العصف الذىين 

ق العمل، التوقيت، مدى اجراءات طبيعة ونوعية أعضاء فري(تؤثر جودة جلسات العصف الذىين .2
 .)ادلراجعة

جلسات العصف الذىين ذات اجلودة وادلستو العاؿ ىي انعكاس لتمتع أعضاء فريق العمل دبجموعة  .3
 واسعة من األفكار وادلعلومات حوؿ سلاطر الغش.
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 دراسة: (Malcolm,Normah,Syed,Ilhanahaini,2012) 
 ربت عنواف: Managerial Auditing Journalالدراسة عبارة عن مقالة نشرت يف رللة:

"Auditor`s perception of fraud risk indicators: Malaysian evidence". 

ىدفت الدراسة اىل التعرؼ على األعالـ احلمراء من وجهة نظر مراجعي احلسابات، إضافة اىل دراسة تأثري 
 klang Valleyالنسبية لألعالـ احلمراء يف منطقة  العوامل الدميوغرافية على تصور مراجعي احلسابات لألمهية

دباليزيا، حيث مت اختيار عينة عشوائية بسيطة من ادلراجعني الذين ينتموف اىل شركات التدقيق ادلدرجة يف ادلعهد 
 وكانت نتائج البحث كما يلي: اإللكًتوين، حيث مت التوزيع بالربيد 2003مارس  27ادلاليزي اعتبارا من 

 كانت ترتيب سلاطر الغش حسب رأي ادلراجعني كالتايل: .1
 ادلخاطر اخلاصة بالتشغيل واالستقرار ادلايل؛ 
 ادلخاطر اخلاصة خبصائص االدارة؛ 
 .ادلخاطر اخلاصة خبصائص الصناعة 

 ...ال يتأثر إدراؾ ادلراجعني دلخاطر الغش بالعوامل الدميغرافية ادلتمثلة يف :اجلنس، اخلربة .2
 دراسة:(Andrew,Kassem,2013) 

 ربت عنواف: Europen accounting Associationالدراسة عبارة عن مقاؿ نشرت يف رللة 
"Implications of the fraud triangle for External auditors". 

الدراسة إىل معرفة أثر مثلث الغش على ادلراجع اخلارجي عند عملية مراجعة الغش يف التقارير ادلالية،  هتدؼ
 للدراسات األكادميية واألحباث، وكانت نتائج البحث كما يلي:وكانت الدراسة عبارة عن استقراء 

ير ادلالية من خالؿ دراسة أمهية نظر ادلراجع يف مثلث الغش والنماذج األخرى عند مراجعة الغش يف التقار  .1
 التفاعل بني الضغوط والفرص والتربيرات.

إف غياب عامل من عوامل سلاطر الغش ال ينفي وجود الغش، وعليو فادلراجع مطالب بضرورة تقييم  .2
 شامل دلخاطر الغش واعادة النظر يف خطة ادلراجع وزيادة مدى اختبارات ادلراجعة.

الغش ليست على نفس االمهية، أظهرت الدراسة البحثية أف عوامل اخلطر الثالثة أو ما يعرؼ دبثلث  .3
حيث يرى البعض أف الدوافع/ضغوط ىي احملرؾ الرئيسي لألفراد الرتكاب الغش، يف حني يعتقد البعض 

 اآلخر أف التربيرات أو بالتحديد سالمة اإلدارة ىي رواء ارتكاب الغش.
ض ىذه الدراسات اليت تناولت موضوع البحث أو أحد عناصره، فإننا الحظنا من بني النتائج ويف هناية عر 

الرئيسية لبعض الدراسات اليت تطرقنا إليها أف: مراجع احلسابات مسؤوؿ عن إعطاء تأكيد معقوؿ باكتشاؼ مجيع 
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اجع اخلارجي بذؿ العناية ادلهنية األخطاء والغش ذات التأثري اجلوىري على القوائم ادلالية، حيث يستوجب على ادلر 
الالزمة ادلتمثلة يف اتباع رلموعة من اإلجراءات بداية من التخطيط لعملية ادلراجعة اىل اصدار تقرير ادلراجع حسب 
ما نصت عليو معايري ادلراجعة الدولية،  حيث إف بعض الدراسات السابقة تناولت مدى تطبيق ىذه اإلجراءات 

ات يف بيئات سلتلفة على الواليات ادلتحدة األمريكية، األردف، وماليزيا، كما أف بعض من قبل مراجعي احلساب
الدراسات اىتم بدراسة أثر إحدى أحد ىذه اإلجراءات على ربسني قدرة ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير 

 ادلالية.
اردة يف معايري ادلراجعة الدولية واخلاصة ويأيت حبثنا من موقع ىذه الدراسات يف كونو شامال جلميع اإلجراءات الو 

دبسؤولية ادلراجع احلسابات ودورىا يف ربسني قدرة ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية، كما سيدرس 
للمتطلبات احلديثة الواردة يف معايري ادلراجعة الدولية  والية سطيفمراجعي احلسابات يف  اتباعالبحث مدى 
اؼ الغش والتقرير عنو، كما سيشمل البحث حصر للعوامل اليت تعيق ادلراجع اخلارجي  يف  عملية واخلاصة باكتش
 مراجعة الغش.

 صعوبات البحث
وما يشملو من غش وفساد  يف البيئة اجلزائرية،  موضوع التضليل يف التقارير ادلالية وصعوبة دراسة  نظرا خلصوصية 

 فقد واجهتنا عدة صعوبات أمهها: واالبالغ عنواحلسابات يف اكتشافو  مراجعودور 
قلة الدراسات األكادميية ادلتخصصة اليت تناولت ادلوضوع، وخاصة منها أطروحات الدكتوراه اليت  -

 تفتقد إليها اجلامعة اجلزائرية يف حدود علم الباحث؛
 ة؛باللغة األجنبية وقلة ادلراجع باللغة العربي العلميةصعوبة احلصوؿ على ادلراجع  -
بعض مراجعي احلسابات يف الرد على ل  الرفض القاطعصعوبة الدراسة ادليدانية يف ظل  -

  .االستبياف
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 سبهيد
فمن خبلؿ ادلالية ادلختلفة، تعد التقارير ادلالية ادلنتج الرئيس لنظاـ احملاسبة ادلالية اليت تقـو دبعاجلة األحداث    

 التقارير ادلاليةالكم اذلائل من األحداث والبيانات ادلالية اليت تقع خبلؿ السنة ينتج نظاـ ادلعلومات احملاسبية 
 القرارات من ازباذ قرارات رشيدة. متخذيللمؤسسة، واليت سبكن  تصاديةالسنوية اليت تعكس احلالة ادلالية االق

كنظاـ لئلنذار ادلبكر الذي يسعى إذل تنبيو ادلستثمرين وادلقرضُت وغَتىم من   التقارير ادلاليةأعلية  تتصاعد   
 صلاحها. ، باحتماالت فشل الشركة أو قرهبا من حافة الفشل أو استمرارالتقاريرالفئات ادلستخدمة ذلذه 

فن من  احملاسيب ادلالية، حيث يعترب التبلعب القوائميف بيانات احملاسيب  و تتصاعد يف الوقت ذاتو وتَتة التبلعب 
، ويكوف التبلعب إما يف إطار ادلبادئ البلأخبلقييتم بواسطة زلاسب متمرس وملم هبذا الفن  الذي فنوف التضليل

 والتقرير عنو على عاتق   اكتشافو، وىذا األخَت تقع مسؤولية احملاسبية دلعايَتأو خارج ادلبادئ وا احملاسبية وادلعايَت
 .  اخلارجي مراجع احلسابات

 حيث سنتناوؿ من خبلؿ ىذا الفصل ما يلي:
 ماىية التقارير ادلالية؛ 
  ؛التقارير ادلاليةاخلطأ يف 
 ؛احملاسبية التبلعب احملاسيب يف إطار ادلبادئ وادلعايَت 
  احملاسبية احملاسيب خارج إطار ادلبادئ وادلعايَتالتبلعب. 
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 مــــــاهية التقارير المالية 1.1
تقارير  تلخص يف ىذه ادلعلوماتىو إعداد معلومات مالية عن ادلؤسسة، لذا فإف  األساسي للمحاسبةإف اذلدؼ 

 مالية مصممة دلقابلة احتياجات صانعي القرارات ذلذه ادلعلومات، سواء من داخل ادلؤسسة أو خارج ادلؤسسة.
 تعريف التقارير المالية 1.1.1

:"التقارير ادلالية سبثل مصطلح واسع  لتقدًن كافة ادلعلومات اليت سبكن  1توجد عدة تعاريف للتقارير ادلالية نذكر منها
تثمرين والدائنُت وكافة األطراؼ األخرى ادلهتمة بادلؤسسة يف التعرؼ على األنشطة ادلالية اخلاصة كل من ادلس

 بادلؤسسة".
ىو نظاـ معلومات للقياس  األخَتجزءا من سلرجات النظاـ احملاسيب حيث أف ىذا  :"2كما تعرؼ على أهنا

 والتسجيل والتقرير يف صيغ نقدية لتدفقات ادلوارد ألي وحدة".
 :3وقد مت  تصنيف التقارير ادلالية من حيث اهنا جزء من سلرجات النظاـ احملاسيب إذل

العليا بادلؤسسة حوؿ األنشطة  اإلداريةتقارير مالية داخلية توفر معلومات داخلية تفصيلية زبدـ اجلهات  -
 ادلختلفة؛

يت تصدرىا ادلؤسسة لؤلطراؼ تقارير مالية خارجية توفر معلومات خارجية أو ما يعرؼ بالقوائم ادلالية ال -
 اخلارجية والداخلية ادلهتمة بادلؤسسة.

إذل أف :"التقارير ادلالية تُعد أساسًا خلدمة ادلستثمرين والدائنُت  FASBكما أشار رللس معايَت احملاسبة ادلالية 
 .4وغَتىم من ادلستفيدين وذلك دلساعدهتم يف ازباذ قرارات اقتصادية رشيدة"

ؽلكننا إعطاء تعريف شامل للتقارير ادلالية على أهنا: رلموعة من القوائم ادلالية والوثائق ادلرفقة ويف األخَت، 
وادلبلحظات ومجيع ادلعلومات ادلالية اخلاصة بادلؤسسة وأنشطتها وفروعها ادلختلفة واليت تصدرىا ألطراؼ داخلية 

 االقتصادية. وخارجية واليت تكوف مفيدة يف ازباذ قرارات األعماؿ والقرارات
 أنواع التقارير المالية2.1.1

التقارير ادلالية تتضمن القوائم ادلالية باإلضافة إذل الوسائل األخرى لتوصيل ادلعلومات ذات الصلة، ادلباشرة أو    
غَت ادلباشرة، واليت يتم استخراجها من النظاـ احملاسيب، مثل موارد ادلؤسسة وااللتزامات وادلكاسب، وقد تقـو 

                                                           
52،ص:5002الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، طارق عبد العال حماد، التقارٌر المالٌة، 

1
  

، الجزائر،.00، رسالة ماجٌستار، جامعة سطٌف-دراسة مٌدانٌة–مشري حسناء ، دور وأهمٌة القوائم المالٌة فً إتخاذ القرارات 
2
  

82،ص:.5002/5002  
3
 .50،ص:0992صادق الحسٌنً، التحلٌل المالً والمحاسبً، دار مجدالوي للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،   

4
 .282، ص:0990، جامعة اإلسكندرية، النظرية المحاسبية  –ترجمة وتعريب  –أبو زيد ، د. كمال خميفة  
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. وتشمل التقارير ادلالية بشكل 1اخلارجية عن طريق وسائل التقارير ادلالية  األطراؼبتوصيل ادلعلومات إذل  اإلدارة
 عاـ :

قائمة تدفقات : وتشمل ادليزانية، جدوؿ حسابات النتائج، 2القوائم ادلالية الشاملة) األساسية( -
الطرؽ احملاسبية ادلستعملة ويوفر معلومات اخلزينة،جدوؿ تغَتات األمواؿ اخلاصة، ملحق بُت القواعد و 

 مكملة للميزانية وحسابات النتائج.

القوائم ادلالية ادلرفقة )اجلداوؿ ادلرفقة(:وتشمل نظاـ ادلرفقات للميزانية، نظاـ مرفقات جلدوؿ حسابات  -
فق عليها النتائج ونظاـ سلتلف دلرفقات ادليزانية وجدوؿ حسابات النتائج. ال زبضع لقواعد وقوانُت مت

 عبارة عن إرشادات؛ أووىي اختيارية 

ادلذكرات وادلبلحظات ادلرفقة بالقوائم ادلالية: وتعد تلك ادلبلحظات جزءا ضروريا من مصادر ادلعلومات  -
 ادلفيدة، وتوفر معلومات إضافية غَت موجودة يف القوائم ادلالية؛

أو ربع سنوية( ( واذلدؼ منها بشكل عاـ التقارير ادلؤقتة: واليت تقدـ على مدار السنة) نصف سنوية  -
إمداد مستخدمي التقارير ادلالية بادلزيد من ادلعلومات يف توقيتات متقاربة الزباذ قرارات االستثمار 
واإلقراض فضبل عن توفَتىا معلومات ترتبط باجلوانب العملية وادلومسية واليت قد ال تظهر يف التقارير 

 السنوية؛

واليت ربتوى على معلومات مفيدة تتناوؿ بيانات مالية وإحصائية وبعض اخلطط  تقارير رللس اإلدارة: -
 ادلستقبلية مثل:

 بياف االستثمار واالئتماف يف الوحدة االقتصادية؛ -

 بياف أداء ادلؤسسة ومكاسبها؛ -

 بياف درجة السيولة والقدرة على السداد وتدفقات األمواؿ؛ -

 ؽ ادللكية؛بياف ادلوارد االقتصادية وااللتزامات وحقو  -

 توضيحات وتفسَتات اإلدارة؛ -

 ادلستقبلية. اإلدارةبياف تنبؤات  -

                                                           
1
 .58-52، مرجع سابق، ص:حماد لطارق عبد العا 

2
المتضمن قواعد التقٌٌم والمحاسبة  ومحتوى الكشوف المالٌة وعرضها  5002ٌولٌو سنة  58الموافق ل  0259ب رج 55القرار المؤرخ فً  

 .55-55ص-، ص01500، المواد 09وكذا مدونة  الحسابات وقواعد سٌرها، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة/العدد
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مت  اليتاحلسابات: وما قد ػلتويو من مبلحظات أو ربفظات خاصة بالقوائم ادلالية  مراجعتقرير  -
 مراجعتها؛

 ومعلومات أخرى: خبصوص نشاط ادلؤسسة احلارل وادلستقبلي؛ اإلدارةقوائم تنبؤات  -

 يث تنتج من ربليل ادلعلومات دلؤسسة معينة مقارنة دبا ىو قائم يف الشركات ادلنافسة.تقارير خارجية: ح -
التقارير ادلالية للشركات بكافة أنواعها ومكوناهتا يتم إعدادىا بناء على ىدؼ أساسي  من خبلؿ ما سبق، فإف

وىو تقدًن ادلعلومات للمستخدمُت ألىداؼ زبدـ مصاحل الشركات وفق قواعد وقوانُت وضوابط  إلعدادىا من 
 قبل اجلهات ادلختصة بتنظيم مهنة احملاسبة.

 أهداف التقارير المالية 3.1.1
سبثل األىداؼ بصفة عامة الغايات ادلرجوة ربققها من نشاط معُت، وأىداؼ التقارير ادلالية كثَتة ومتعددة، ومن  

أىم احملاوالت العلمية اليت بذلت لتحديد أىداؼ التقارير ادلالية تلك احملاولة اليت قاـ هبا رلمع احملاسبُت القانونُت 
التقارير ادلالية، وقد جاء تقرير اللجنة شامبل الثٍت  أىداؼلتحديد بتكوين جلنة تروبولود  1971األمريكي عاـ 

 :1عشر ىدفا، وتلك األىداؼ مًتمجة كما وردت يف تقرير اللجنة دوف شرح أو تقييم  ىي
 التزويد بادلعلومات الزباذ القرارات االقتصادية؛ -
دة أو مصادر زلدودة خدمة ىؤالء ادلستخدمُت الذين تتوفر لديهم سلطة زلدودة أو إمكانية زلدو  -

للحصوؿ على ادلعلومات والذين يعتمدوف على التقارير ادلالية كمصدر معلومايت رئيسي لتقييم النشاط 
 االقتصادي للمنشأة؛

تقدًن معلومات مفيدة للمستثمرين والدائنُت من أجل التنبؤ وادلقارنة وتقييم التدفقات النقدية من حيث  -
 أكد؛ادلبلغ والتوقيت ونسبية عدـ الت

 تزويد ادلستخدمُت بادلعلومات للتنبؤ وادلقارنة وتقييم ادلقدرة الكسبية للمشروع؛ -
 تقدًن معلومات مفيدة يف احلكم على مقدرة اإلدارة يف استخداـ موارد ادلشروع لتحقيق ىدفو األساسي؛ -
ارنة وغلب تقدًن معلومات واقعية وتفسَتية عن العمليات واألحداث األخرى ادلفيدة يف التنبؤ وادلق -

 اإلفصاح عن الفروض األساسية ادلعتمدة يف موضوعات التفسَت أو التقييم أو التنبؤ أو التقدير؛
وغلب أف تقدـ ىذه القائمة معلومات زبص  ،تقدًن قائمة عن ادلركز ادلارل تفيد يف التنبؤ وادلقارنة -

غلب التقرير عن القيم كما  ،العمليات واألحداث األخرى اليت سبثل جزءاً من دورات الكسب غَت التامة
اجلارية عندما زبتلف عن التكاليف التارؼلية. وفيما ؼلص األصوؿ واخلصـو فيجب ذبميعها يف رلموعات 
أو فصلها يف بنود مستقلة من حيث نسبية عدـ التأكد من ادلبالغ والتوقيت ومن حيث التحقق ادلتوقع 

 أو التصفية؛
                                                           

1
 .589-582، ص:0990، 0مب، الطبعة حموة حنان، نظرية المحاسبة، منشورات جامعة ح محمد رضوان 
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 التنبؤ وادلقارنة وتقييم ادلقدرة الكسبية للمشروع. وغلب التقرير تقدًن قائمة عن الكسب الدوري تفيد يف -
عن صايف النتيجة لدورات الكسب التامة وأنشطة ادلشروع عن العمليات القابلة التحقق غَت التامة واليت 
ىي قيد اإلسباـ. كما غلب التقرير عن التغَتات يف القيم من خبلؿ عرض قوائم متتالية عن ادلركز ادلارل 

 ذلك بشكل منفصل نظراً الختبلؼ القيم من حيث التأكد من ربقيقها؛و 
تقدًن قائمة عن األنشطة ادلالية تفيد يف التنبؤ وادلقارنة وتقييم ادلقدرة الكسبية للمشروع. وغلب أف تقرر  -

 ىذه القائمة بشكل رئيسي عن العمليات الفعلية وادلتوقعة ذات اآلثار النقدية اذلامة. إف ىذه القائمة
 غلب أف تقرر عن ادلعطيات اليت تتطلب حداً أدىن من الرأي والتفسَت من قبل معد ىذه القائمة؛

تزويد اإلدارة بادلعلومات ادلفيدة يف عملية التنبؤ. وغلب التزويد بالتنبؤات ادلالية عندما تزيد ىذه التنبؤات  -
 قابلية االعتماد والوثوؽ بتنبؤات ادلستخدمُت؛

ر ادلالية للمنظمات احلكومية وادلنظمات غَت اذلادفة لتحقيق الربح ىو  تقدًن إف من أىداؼ التقاري -
 ادلعلومات ادلفيدة يف تقييم فعالية إدارة ادلوارد لتحقيق أىداؼ ادلنظمة؛ 

التقرير عن أنشطة ادلشروع اليت تؤثر على اجملتمع واليت ؽلكن أف ربدد أو توصف أو تقاس واليت تلعب دوراً  -
 ا االجتماعي.مهماً يف وسطه

 1978بنشر إصدارين )بيانُت(األوؿ يف نوفمرب عاـ  (FASBكما  قاـ رللس معايَت احملاسبة األمريكي)            
وؼلتص بادلشروعات غَت  1980وؼلتص بأىداؼ التقارير ادلالية يف ادلشروعات التجارية والثاين يف ديسمرب 

 . 1التجارية أو اليت ال هتدؼ لتحقيق الربح
 األهداف في الوحدات االقتصادية1.3.1.1

األخرى  واألطراؼرضُت، ستمد أىداؼ  التقارير ادلالية يف الوحدات االقتصادية من احتياجات ادلستثمرين، ادلقتُ  
 .2، الذين ال تتوفر لديهم السلطة أو القدرة على فرض احتياجاهتم من ادلعلومات على إدارة ادلؤسسةللمعلومات

 أىداؼ التقارير ادلالية يف الوحدات االقتصادية إذل أىداؼ عامة وأىداؼ تفصيلية  حيث ؽلكن تصنيف
 :األهداف األساسية للتقارير المالية -

 : 3تتمثل األىداؼ العامة  للتقارير ادلالية فيما يلي
توفَت معلومات تفيد ادلستثمرين احلالُت وادلرتقبُت وكذا الدائنُت وغَتىم  يف ترشيد قراراهتم  -

 االستثمارية واالئتمانية؛
التقارير ادلالية غلب أف توفر معلومات سبكن ادلستثمرين احلاليُت وادلرتقبُت وكذا الدانُت وغَتىم  -

من تقدير حجم التدفقات النقدية اليت تتوقع ادلؤسسة ربقيقها وربديد توقيت ىذه التدفقات ادلتوقعة 

                                                           
1
 .089،ص:0990عباس مهدي الشٌرازي، نظرٌة المحاسبة، ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزٌع، الكوٌت، الطبعة األولى، 

2
 Lynford graham, Carmichael,  accountants handbook volume one: financial accouting and general topic, 11 

edition , john wiley and sonc, new jersey, 2012. 
3
 Porter Norton, Aary Aport, curtisl Norton, financial accounting- the impact decision-, south-western, 

7edition,mason, usa, 2011, p:59.  
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 ودرجة عدـ التأكد احمليطة هبا؛
ادلتعلقة دبوارد ادلؤسسة والتزاماهتا والتغَتات اليت طرأت على ىذه ادلوارد توفَت ادلعلومات  -

 وااللتزامات.
 :1إف األىداؼ االولية السابقة جاءت لتحديد

 من ىم ادلستخدمُت الرئيسُت للتقارير ادلالية ؛ 
 طبيعة القرارات اليت يتخذوهنا وادلعلومات اليت تلـز الزباذ ىذه القرارات؛ 
 ؽلكن تضمينها يف التقارير ادلالية دلقابلة احتياجات مستخدمي ىذه التقارير. ادلعلومات اليت 

 التفصيلية للتقارير المالية: األهداف -
 :2تتمثل األىداؼ التفصيلية للتقارير ادلالية فيما يلي

االستثمار ، فعلى الرغم من أف قرارات أرباحهاتوفَت ادلعلومات اليت تفيد يف تقييم أداء ادلؤسسة وربديد  -
واالئتماف تعتمد على توقعات متخذ القرارات بالنسبة ألداء الوحدة يف ادلستقبل، إال أف التوقعات عادة 

عدة ادلتقييم أداء الوحدة على مقاييس الرحبية  يعتمدما تؤسس على تقييم األداء يف الفًتات ادلاضية. و 
هودات واإلصلازات وبالتارل يعترب أساسا ذلك أف أساس االستحقاؽ يربط بُت اجمل ،طبقا لؤلساس النقدي

سليما للتنبؤ بالتدفقات النقدية ادلتوقعة، ومن ناحية أخرى تستخدـ ادلعلومات ادلتعلقة بالرحبية لتقييم أداء 
الوحدة خبلؿ فًتة معينة وليس لتقييم أداء اإلدارة أو لتقييم قدرة الوحدة على ربقيق الربح إذ على 

 ية التوصل دلثل ىذه التقييمات ادلتعلقة باإلدارة والرحبية؛مستخدـ التقارير مسؤول
توفَت ادلعلومات اليت تفيد يف ربديد درجة السيولة والعسر ادلارل وتدفق األمواؿ. غلب أف تتضمن التقارير  -

. ويبلحظ ىنا األمواؿعن مصادر احلصوؿ على أمواؿ الوحدة وأوجو التصرؼ يف ىذه  معلوماتادلالية 
 درجة السيولة اليت تتمتع هبا الوحدة؛ تبُت لنات اخلاصة بالرحبية ومكوناهتا أف ادلعلوما

توفَت ادلعلومات اليت تفيد التقرير عن مسؤولية اإلدارة وتقييم كفاءة أدائها، غلب أف تكوف القوائم ادلالية  -
يف احملافظة  مفيدة يف تقييم مقدرة اإلدارة على ربمل مسؤوليتها وبصفة خاصة ربديد مدى صلاح اإلدارة

على موارد الوحدة وكذلك مدى الكفاءة اليت تدار هبا ىذه ادلوارد، وعادة ما تستخدـ ادلعلومات اخلاصة 
بالرحبية ومكوناهتا يف تقييم مدى ربمل اإلدارة دلسؤوليتها، إال أنو يلـز بالتأكيد على أف التقارير ادلالية ال 

عليو فإف ىذه التقارير زبتص بتقدًن معلومات عن أداء ؽلكنها فصل أداء اإلدارة عن اداء الوحدة ، و 
 الوحدة عندما تكوف يف ظل فريق إداري معُت وخبلؿ فًتة معينة؛

 أوتوفَت معلومات تتعلق دببلحظات وتفسَتات اإلدارة، غلب أف تتضمن التقارير ادلالية أيو مبلحظات  -
جاء هبا من معلومات، ىذه  هموا ماتفسَتات ترى أعليتها دلستخدمي ىذه التقارير ادلالية كي يتف

ادلبلحظات والتفسَتات سوؼ تزيد من منفعة ادلعلومات اليت تتضمنها التقارير ادلالية وذلك عن طريق 
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العمليات أو الظروؼ اليت انعكس أثرىا على األرقاـ احملاسبية أو عن طريق  أوإيضاح بعض األحداث 
 قارير ادلختلفة.الت إعدادإيضاح االفًتاضات اليت استخدمت يف 

 األهداف في الوحدات غير االقتصادية2.3.1.1
ُتستمد أىداؼ التقارير ادلالية يف الوحدات الغَت اقتصادية من احتياجات من يقوموف بتدبَت ادلوارد ادلالية للوحدة 

 .1إدارة ادلؤسسةمن ادلعلومات، الذين ال تتوفر لديهم السلطة أو القدرة على فرض احتياجاهتم من ادلعلومات على 
 :2توفرىا التقارير ادلالية ذات الغرض العاـ دلن يقدموف بتدبَت  ادلوارد ادلالية فيما يلي اليتحيث تتمثل ادلعلومات 

 أوغلب أف توفر التقارير ادلالية ادلعلومات ادلفيدة للذين يقوموف بتدبَت ادلوارد ادلالية سواء يف احلاضر  -
 ادلستقبل) احلاليُت وادلرتقبُت( وذلك يف رلاؿ ترشيد قراراهتم ادلتعلقة بتخصيص ادلوارد فيما بُت الوحدات ادلختلفة ؛

ادلفيدة للذين يدبروف او من ادلتوقع أف يدبروا األمواؿ البلزمة أو ادلعلومات  غلب أف توفر التقارير ادلالية  -
الوحدة وربديد مدى قدرهتا يف ادلستقبل على االستمرار يف تقدًن أي مستخدـ يف تقييم اخلدمات اليت تقدمها 

 ىذه اخلدمات؛
غلب أف توفر التقارير ادلالية ادلعلومات ادلفيدة دلدبري األمواؿ احلاليُت وادلرتقبُت لتحديد مدى مقابلة  -

د واحلدود ادلفروضة على اإلدارة دلسؤولياهتا وتقييم أدائها. وىنا يلـز التقرير بصفة خاصة عن مدى التقيد بالقيو 
عن مدى صلاح اإلدارة يف  اإلفصاحاستخداـ ادلوارد سواء كاف ذلك يف شكل موازنات أو لوائح منظمة. كما يلـز 

 ربقيق األىداؼ بأقل تكاليف شلكنة؛
غلب على التقارير ادلالية أف توفر معلومات عن ادلوارد االقتصادية ادلتاحة وعن االلتزامات القائمة على  -
ه ادلوارد وعن صايف ادلوارد القائمة لدى الوحدة وأخَتا عن التغَتات اليت طرأت على عناصر اجملموعات الثبلثة ىذ

السابقة نتيجة األحداث والعمليات والظروؼ اليت ربققت خبلؿ الفًتة . فادلعلومات عن ادلوارد وااللتزامات 
 ر التدفقات النقدية ادلتوقعة من وإذل الوحدة احملاسبية؛وصايف ادلوارد تفيد يف ربديد مواطن الضعف والقوة يف تقدي

غلب أف توفر التقارير ادلالية معلومات مفيدة لتقييم األداء الدوري للوحدة احملاسبية . ولتحقيق ذلك غلب  -
ات عن التغَتات اليت ربققت يف صايف ادلوارد خبلؿ الفًتة وبشكل يربز مقدار اجملهودات ادلبذولة واإلصلاز  اإلفصاح
 احملققة؛

غلب أف توفر التقارير ادلالية معلومات مفيدة للتعرؼ على مصادر احلصوؿ على النقدية وغَتىا من ادلوارد  -
وكذلك أوجو استخداـ ىذه ادلوارد. مثل ىذه ادلعلومات تساعد كثَتا يف ربديد درجة السيولة اليت تتمتع هبا الوحدة 

 وإمكانيات مواجهة أي إعسار مارل زلتمل؛
أو مبلحظات ترى إدارة الوحدة أهنا تساعد  إيضاحاتأف توفر التقارير ادلالية معلومات تتعلق بأي  غلب -

 مستخدمي التقارير يف ازباذ قراراهتم ويف تفهم طبيعة ادلعلومات ادلالية اليت تتضمنها ىذه التقارير.
حدات غَت االقتصادية يقتصر االختبلؼ يف األىداؼ اخلاصة بالوحدات االقتصادية واألىداؼ اخلاصة بالو  أف

                                                           
1
Lynford graham, Carmichael, opcit.  

2
 .022-028عباس مهدي الشٌرازي، مرجع سابق، ص:  
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على طريقة الصياغة وعلى ادلصطلحات ادلستخدمة. فمثبل تستخدـ "صايف ادلوارد االقتصادية" بدال من "حقوؽ 
" وكذلك تستخدـ "اجلهات اليت واإليراداتادللكية"، وكذلك "التدفقات الداخلة واخلارجة" بدال من" ادلصروفات 

ستثمرين والدائنُت"، لكن كبل اجملموعتُت من األىداؼ تعتمد على فلسفة تقـو بتدبَت األمواؿ" بدال من "ادل
 أساسية وىي أف التقارير ادلالية غلب أف تؤسس على فكرة منفعتها يف رلاؿ ازباذ القرارات.

 ادلرجوة من التقارير ادلالية مرتبط بتوفر رلموعة من اخلصائص ذبعل منها تقارير األىداؼأف ربقيق  يتضح شلا سبق،
 مالية فعالة. 

 خصائص التقارير المالية الفعالة 4.1.1
طاره إيكوف  أفالسابقة للتقارير ادلالية ، ينبغي للنظاـ التقرير ادلارل أف يكوف فعاال،  دبعٌت  األىداؼلتحقيق  

 :1أساس منطقي، وذلك بتوفر رلموعة من اخلصائص منها إذلالفكري متماسك ويستند 
يكوف ادلستخدـ قادر على مشاىدة الوقائع االقتصادية اليت حدثت يف  أفتعٍت الشفافية . الشفافــــــــــية: 1

الكامل والعرض العادؿ للبيانات يف  اإلفصاح أفتعكسها بوضوح التقارير ادلالية، حيث  أفادلؤسسة، واليت غلب 
 التقارير ادلالية يعزز مفهـو الشفافية؛

 إذل إضافةل التقارير ادلالية مجيع ادلعامبلت اليت ذلا نتائج مالية يف ادلؤسسة، ينبغي اف تشم.الشمولــــــــــــــية: 2
الفكري للتقارير ادلالية الفعالة يرتكز على مبادئ عادلية دبا يكفي لتوفَت  اإلطارادلعامبلت اجلديدة، ومنو فاف 

 التوجيو لتسجيل ادلعامبلت على حد السواء القائمة وادلطورة حديثا.
تضمن اتساؽ معقوؿ بالنسبة للمؤسسة والفًتة الزمنية، بعبارة  أفالتقارير ادلالية الفعالة غلب ـــــــــــــاق:.االتســـ3

تقاس وتعرض بطريقة شلاثلة بغض النظر عن رلاؿ الشركة اجلغرايف، وحجمها  آفأخرى ادلعامبلت ادلتماثلة غلب 
 .أخرىوخصائص 

يتضح أف توفر ىذه اخلصائص يف التقارير ادلالية الفعالة، مرتبط  دبحددات تتعلق بادلؤسسة أو  من خبلؿ ما سبق،
 التقارير ادلالية. إعداداجملتمع أو ادلستخدمُت ذلا حبيث تتقيد وتلتـز ادلؤسسة بأخذىا يف احلسباف عند 

 حدود التقارير المالية 5.1.1
 ،عترب الوسيلة األساسية لبلتصاؿ بُت اإلدارة واألطراؼ اخلارجية ادلهتمةالتقارير ادلالية على الرغم من كوهنا ت     

إاّل أهنا تتقيد ببعض القيود اليت ربد من فائدهتا إذا دل يأخذىا قارئ التقارير ادلالية يف حسبانو عند تفسَت وربليل 
 :2ادلعلومات الواردة فيها، وىي

مبدأ التكلفة التارؼلية: إف البنود ادلدرجة يف التقارير ادلالية تكوف مقيمة على أساس التكلفة التارؼلية، ومن  -

                                                           
1
Thomas Robinson, Elaine Henry, Wendy Pirie, Michael Broihahn, Anthany Cope, international financial 

statement analysis, 2edition, john wiley and sons, 2012, p :118. 
2
 Debarshi Bhattacharyya, financial statement analysis,dorling Kindersley,india,2011,p:470-471. 
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 ال تظهر ادلركز ادلارل احلارل للمؤسسة؛ فإهنامث 
 التقارير ادلالية وفق اىتمامات سلتلفة، على أساس االختبلؼ يف ادلبادئ احملاسبية والسياسات؛ إعداديتم  -
ير ادلالية التقليدية ال تأخذ بعُت االعتبار التغَت يف ادلستوى العاـ لؤلسعار، ومن مث فانو يف فًتة التقار  -

تعكس التقارير ادلالية التقليدية الوضع الفعلي للمؤسسة وبالتارل غلب على مستخدمي  التضخم ال
ار وأف الفشل يف تعديل التقارير ادلالية أف يكونوا على دراية بوجود بعض التشويش بسبب تغَتات األسع

 التقارير ادلالية بتلك التغَتات ؽلثل حدوداً للتقارير ادلالية ؛
ؽلكنها التنبؤ  ربتوي التقارير ادلالية على البيانات ادلالية السابقة لبلىتمامات ادلؤسسة، ىذه األخَتة ال -

 بالنتائج ادلستقبلية ؛
حاسبُت لتحديد ادلقادير اذلامة اليت تؤثر على عناصر والتقدير الشخصي للم باحلكمتتأثر التقارير ادلالية  -

التقارير ادلالية ) مثل: تقدير العمر اإلنتاجي لؤلصوؿ الثابتة وإىبلكها وتقدير تكلفة ادلخزوف السلعي 
 وادلخصصات.... (؛

على التأثَت على مضموهنا وزلتواىا يف حدود معينة باستخداـ أنشطة  اإلدارةتتأثر التقارير ادلالية بقدرة  -
هناية الفًتة احملاسبية )مثل: شراء بضاعة بقروض طويلة األجل لتحسُت نسبة التداوؿ، أو القياـ بعمليات 

 ؛بيع بتسهيبلت كبَتة يف السداد قرب هناية الفًتة احملاسبية... (
فهي تتجاىل اجلانب  أخرىسسة يف التقارير ادلالية، وبعبارة ال يتم الكشف عن اجلانب النوعي للمؤ  -

 النوعي للمؤسسة؛
 تفشل التقارير ادلالية يف الكشف عن قيمة ادلوارد البشرية داخل ادلؤسسة؛ -
 تتجاىل التقارير ادلالية العوامل الغَت مالية داخل ادلؤسسة؛ -

 :1التالية اإلصبلحية اإلجراءاتظل  احملددات يف تلكتتضاءؿ 
ادلؤسسات بإعداد قوائم مالية وفقا  إلزاـينبغي إلزامية االعتماد على المبادئ المحاسبية المقبولة عموما: .1

قانونية تلـز االعتماد على ىذه ادلبادئ يف  أحكاـ إصدارللمبادئ احملاسبية ادلقبولة عموما، وىذا يستوجب ضرورة 
 ؛القوائم ادلالية إعدادالعملية احملاسبية وكذا عملية 

 أفينبغي على السياسات احملاسبية ادلتبعة من طرؼ ادلؤسسة  . اعتماد االتساق في السياسات المحاسبية:2
كانت ادلخزونات تقيم على أساس التكلفة الوسطية ادلرجحة، فمن الواجب   إذاتتبع باستمرار فعلى سبيل ادلثاؿ 

 يتم الكشف عنو يف التقارير ادلالية؛ إفغلب السياسة احملاسبية ادلتبعة  عنخبلؿ العاـ وأي اضلرؼ  إتباعها
االقتصادية غلب  األحداثاختيار معاجلة زلاسبية بديلة لبعض  إفالقضاء على المعالجة المحاسبية البديلة: .3

 ؛إلغاءه
غلب أف تعكس التقارير ادلالية التغَتات يف األسعار خبلؿ الفًتة إدراج تأثير التغيرات في مستوى األسعار: .4

                                                           
1
 Debarshi Bhattacharyya, ibid, p:471. 
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 إذلاحملاسبية جلعلها أكثر واقعية، حيث غلب ربويل مجيع البنود ادلسجلة يف دفاتر احملاسبة من تكلفتها التارؼلية 
  مستوى السعر احلارل لعرضها يف التقارير ادلالية؛

ينبغي ربليل مجيع جوانب األحداث االقتصادية على أساس  : والدارة.تجنب الحكم الشخصي للمحاسبين 5
 احملاسبية اليت وضعتها مبادئ احملاسبة ادلقبولة  قبوال عموما؛ادلبادئ 

الغَت ملموسة بشكل صحيح،   األصوؿتقـو ادلؤسسة بتقييم  أفينبغي .االعتراف باألصول الغير ملموسة: 6
 ادلناسب دلدة حياة ىذه األصوؿ؛ اإلطفاءوتظهرىا يف القوائم ادلالية اخلاصة هبا، حيث يتم ربديد قسط 

ويف الوقت ادلناسب  إليهانشر القوائم ادلالية على شبكة االنًتنت يسهل الوصوؿ على شبكة االنترنت:  .النشر7
 لؤلطراؼ ذات ادلصلحة؛

تظهر بشكل صحيح وكاؼ يف كشف  أف واألرقاـينبغي جلميع احلقائق .الكشف الكامل للبيانات المالية: 8
 واضح من طرؼ ادلستخدمُت؛الالبياف ادلارل للفهم 

تعكس نشاطها وذلك عند تقدؽلها  أفينبغي ألصوؿ وخصـو ادلؤسسة .التقييم النظامي لألصول والخصوم: 9
واقعي بأسعار السوؽ احلالية ، واستبعاد أي أصل وعلي من الدفاتر  أساسيف القوائم ادلالية بعد تقييمها على 

 احملاسبية؛
يف االعتبار فعاليتها ادلستقبلية للمستخدـ،  األخذية التقارير ادلال إعدادينبغي عند وجهة نظر مستقبلية : 10.

بطريقة ؽلكن استخدامها الزباذ قرارات  إعدادىاإضافة اذل ادلعلومات اليت تتعلق بقوائم مالية ماضية غلب 
 مستقبلية.

 التضليل في التقارير المالية2.1
إف التضليل يف التقارير ادلالية يكوف ناتج عن فعل غَت مقصود أي خطأ عادي أو قد يكوف ناذباً عن فعل مقصود 

 احتياؿ.وىذا األخَت يكوف إما يف إطار ادلبادئ وادلعايَت أو خارج ادلبادئ وادلبادئ فيتحوؿ إذل 
 التقارير الماليةالخطأ في 1.2.1

 ةفي التقارير المالي تعريف الخطأ1.1.2.1
" يعٍت ربريفات غَت مقصودة يف التقارير ادلالية، مثل خطأ  :( إذل أف اخلطأ240أشار معيار التدقيق الدورل رقم )

يف مجع بيانات أو يف معاجلتها أو يف تقدير زلاسيب غَت صحيح ناتج عن السهو أو تفسَت مغلوط للحقائق، أو 
 1"؛اإلفصاحدلتعلقة بالقياس أو االعًتاؼ أو التصنيف أو العرض أو خطأ يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية ا

                                                           
، الدار الجامعٌة،-شرح معاٌٌر المراجعة الدولٌة واألمرٌكٌة والعربٌة –طارق عبد العال حماد، موسوعة معاٌٌر المراجعة  
1
    

 .825،ص:5002االسكندرٌة،
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" عبارة عن تعديل أو تغيَت أو حذؼ أو عدـ صحة تبويب بعض العمليات ادلالية يف : 1كما عرؼ اخلطأ بأنو
إخفاء ادلشروع أو عدـ اتباع األصوؿ وادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها بسبب جهل أو إعلاؿ أو تقصَت أو هبدؼ 

عجز أو اختبلس أو تبلعب أو إخفاء حقائق تتعلق باألوضاع ادلالية للمشروع فإذا اقًتف بسوء نية القائمُت بو 
ويعرؼ اخلطأ بأنو تلك: " األخطاء غَت ادلتعمدة اليت ال ترتكب بناءًا على  اعترب نوعًا من الغش أو التزوير"؛

ظفي قسم احملاسبة بادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها، أو تصميم سابق، وإظلا تقع بسبب جهل أو عدـ دراية مو 
 .2بسبب التقصَت واإلعلاؿ يف أداء أعماذلم"

 :" األخطاء احلسابية والكتابية يف السجبلت والتقارير احملاسبية اليت يتم فيها  إعداد3وعرؼ أيضاً بتلك 
اء اليت تنشأ نتيجة النسيات أو التفسَت ادلغلوط عند واألخط  التقارير ادلالية واألخطاء يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية،

 إعداد التقارير ادلالية".
 .4كما عرؼ على أنو: " عجز السجبلت احملاسبية عن اإلفصاح عما حدث فعبلً بشكل غَت عمدي"

متعمدة يف التقارير ادلالية،  غَت ، ؽلكننا إعطاء تعريف شامل عن اخلطأ على أنو: ربريفاتمن خبلؿ ما سبق
بسبب جهل أو عدـ دراية موظفي قسم احملاسبة بادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها، أو بسبب التقصَت واإلعلاؿ يف 

 أداء أعماذلم. 
من التعاريف السابقة نستنتج أف اخلطأ يؤدي اذل ربريف غَت متعمد يف التقارير ادلالية وإف احتماؿ حدوثو موجود 

ادلراحل اليت سبر هبا عملية إعداد التقارير ادلالية، وقد يكوف ألحد األسباب  يف أي نظاـ زلاسيب ويف أي مرحلة من
 :5التالية

 اجلهل بادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها نتيجة نقص او انعداـ اخلربة احملاسبية. -

 تقصَت واعلاؿ ادلوظفُت يف تأدية الواجبات ادلنوطة هبم. -

 .تلك ادلخالفات إلخفاءالرغبة يف إخفاء اختبلس او عجز شلا يؤدي هبم اذل ارتكاب االخطاء  -

الرغبة يف اختبلس بعض أصوؿ ادلنشأة)مثل األمواؿ ادلقبوضة، االصوؿ العينية او غَت ادللموسة، التسبب  -
  يف قياـ ادلنشأة بدفع مبالغ لبضاعة او خدمات دل يتم استبلمها(.
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.25و20االردنٌٌن، العددان  

التدقٌق فً ظل المعاٌٌر الدولٌة واألمرٌكٌة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، عمان،حسٌن ٌوسف القاضً، حسٌن أحمد دحدوح، أساسٌات 
4
  

.050ص:  

، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، الطبعة األولى، عمان، األردن،.-الناحٌة النظرٌة-غسان فالح المطارنة، تدقٌق الحسابات المعاصر
5
  

.022-022،ص:5008  
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 في التقارير الماليةأنواع األخطاء 2.1.2.1
ؽلكن تقسيم األخطاء احملاسبية إذل عدة أنواع زبتلف باختبلؼ الزاوية اليت ينظر إليها منها، وأىم ىذه األنواع 

 :1التالية
 أخطاء الحذف أو السهوأواًل: 

أحد طرفيها يف دفًت وىي األخطاء اليت تنشأ عن قصد أو غَت قصد، وىي تنتج عن عدـ قيد عملية بالكامل أو 
 اليومية، أو عدـ القياـ بًتحيلها إذل دفًت االستاذ كلياً أو جزئياً، أو حذؼ العملية بالكامل ويف ىذه احلالة ال يؤثر

على توازف ميزاف ادلراجعة أو دفًت األستاذ، بسبب حذؼ الطرفُت ادلدين والدائن. أما احلذؼ أو السهو  احلذؼ
ة ألنو يؤدي إذل عدـ توازف ميزاف ادلراجعة شلا يسهل معو اكتشاؼ اخلطأ، ؽلكن أف اجلزئي ؽلكن اكتشافو بسهول

 :2تكوف أخطاء احلذؼ أو السهو على النحو التارل

ترحيل أحد طريف العملية كأف يرحل ادلبلغ اذل اجلانب ادلدين من احلساب اخلاص بو وعدـ ترحيل عدـ  -
 ؛الطرؼ الدائن اذل احلساب اخلاص

 ؛وجود نظاـ سليم للضبط الداخلي على العمليات النقدية شلا يؤدي اذل عدـ قيد مقبوضات عدـ  -

 .عدـ احتساب اإلىتبلؾ لؤلصوؿ الثابتة -
 األخطاء اإلرتكابيةثانياً: 

وتنتج عن اخلطأ يف العمليات احلسابية)مجع أو طرح أو ضرب(، أو يف الًتحيل والًتصيد، وقد يكوف كليًا أي يف 
ة، وقد يكوف جزئياً أي يف طرؼ واحد، ويكشف اخلطأ الكلي عن طريق ادلراجعة ادلستندية وادلقارنات طريف العملي

 وادلصادقات.
 األخطاء الفنيةثالثًاً: 

تتمثل يف قياس العمليات وتسجلها يف الدفاتر والسجبلت بشكل ال يتفق مع األصوؿ وادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ  
نتيجة األعماؿ ادلتعلقة بأرباح أو خسائر  ادلالية  قوائمالصوؿ وادلبادئ، وتؤثر على عليها أو عدـ األخذ هبذه األ

ادلشروع ومركزه ادلارل ومن أمثلتها اخللط بُت ادلصاريف اإلرادية وادلصاريف الرأمسالية وبالتارل ربميل حساب األرباح 
لثابتة أو إجراء ىذه القيود بقيمة واخلسائر دبصاريف غَت صحيحة وكذلك عدـ إجراء قيود استهبلؾ األصوؿ ا

أكرب أو أقل من ادلفًتض فعبًل، أو عدـ  اتباع سياسة احليطة واحلذر بعدـ تكوين احتياطات  دلقابلة اخلسائر 
 احملتملة حدوثها.

                                                           
.20-52، ص:5000، دار وائل للنشر والتوزٌع، الطبعة الخامسة، -الناحٌة النظرٌة والعملٌة-تدقٌق الحسابات خالد أمٌن عبد هللا، علم

1
  

.25-20، ص:0929حمدي السقا، أصول المراجعة، الجزء األول، مطبعة الرٌاض، دمشق،
2
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تعترب االخطاء الفنية من اخلطورة دبكاف بسبب تأثَتىا على ادلركز ادلارل للمشروع، ونتيجة أعمالو. ومن ىنا كما 
أف يبذؿ العناية التامة للتأكد من انتفائها، وذلك عند قيامو بالتدقيق ادلستندي، وإف خَت  مراجع احلساباتعلى 

معُت لو ىنا درايتو التامة وخربتو األكيدة دببادئ احملاسبة ادلتعارؼ عليها، وإال فلن يتمكن من اكتشاؼ ىذا النوع 
 من االخطاء .

 األخطاء المتكافئةرابعاً: 
ويقصد هبا األخطاء اليت تتكافأ مع بعضها حبيث ؽلحو خطأ آخر بالدفاتر، وتكافؤ األخطاء ؽلنع من تأثَتىا على 

اكتشاؼ مثل ىذه االخطاء  دلراجع احلساباتتوازف ميزاف ادلراجعة فيزيد بذلك من صعوبة اكتشافها، ولن يتسٌت 
تكافؤ بُت األخطاء يف حسابُت سلتلفُت فينتج عن ذلك إال إذا دقق يف مراجعتو ادلستندية واحلسابية وقد يكوف ال

أعماؿ ادلشروع أو  اختبلؼ أو خطأ يف صحة أرصدة ىذين احلسابُت وقد يًتتب على ذلك تأثَت على نتيجة
 .مركزه ادلارل

 األخطاء الكتابيةخامساً: 
ومنها ما ال يؤثر اطبلقاً. ومن  وىي ناشئة عن خطأ يف القيد أو الًتحيل، ومنها ما يؤثر على توازف ميزاف ادلراجعة

 األمثلة:
الًتحيل إذل اجلانب العكسي من احلساب ادلعٍت، وىذا يؤثر على توازف ميزاف ادلراجعة، وؽلكن اكتشافو  -

 من خبلؿ تدقيق عملية الًتحيل؛
 الًتحيل اذل نفس اجلانب لكن اذل حساب آخر، وىذا ال يؤثر طبعًا على التوازف ميزاف ادلراجعة. ولكنو -

 يقود إذل تصوير غَت صحيح لنتائج أعماؿ ادلشروع و/أو مركزه ادلارل؛
قيد عملية ما مرتُت، وىذا ال يؤثر على توازف ميزاف ادلراجعة. وإف ادلراجعة احلسابية كفيلة باكتشاؼ مثل  -

 األخطاء.
 يف الشكل ادلوارل: األخطاءأنواع وؽلكن تلخيص 
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 التقارير المالية(: أنواع األخطاء في 01شكل)
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .ةمن إعداد الباحث المصدر:
 في إطار المبادئ والمعايير التقارير الماليةالتالعب المحاسبي في  2.2.1

لشركات يف إطار ادلبادئ وادلعايَت والقواعد احملاسبية ليعود تاريخ استخداـ عمليات التبلعب بالقيم احملاسبية 
إذل بدايات عهود الثورة الصناعية؛ حيث كانت تتم عملية التبلعب أثناء إجراء حسابات التكاليف ادلعًتؼ هبا 

 Industrialوذلك ألف التصنيع وتطوير أساليبو أوجد احلاجة إذل وجود ما يُطلق عليو احملاسبة  الصناعية

Accountingومن مث تطورت عمليات التبلعب احملاسيب؛ ومن مث ضرورة وجود موظفُت متخصصُت يف ذلك ،. 
  المحاسبيتعريف التالعب 1.2.2.1

ؽلثل طريقة دلعاجلة الفرؽ الناتج عن  انو:"  )غش(احتياؿإذل احلد الذي ال يشكل فيو  احملاسيبالتبلعب يعرؼ 
 .1مقابلة النواتج بادلصاريف"

" زيادة وزبفيض صايف الدخل ادلفصح عنو يف القوائم ادلالية يف ادلستقبل  :2على أنو احملاسيبيعرؼ التبلعب كما 
 ويتم ذلك بطرؽ سلتلفة مثل :

 عمليات حقيقية كالتحكم يف توقيت بعض الصفقات أو شروطها؛ -
والطرؽ احملاسبية عمليات زلاسبية مثل اختيار سياسة زلاسبية معينة أو تطبيقها أو تغيَت السياسات  -

 ادلستخدمة أو تبويب عناصر قائمة الدخل بشكل معُت؛

                                                           
1
 Breton,G. et stolowy,H.,la gestion des données comptable : une revue de la littérature, comptabilité, contrôle 

et Audit, tome9,vol.1,2003, p :6.  
.205طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص:

2
  

ألخطاء في المعامالت المحاسبيةا  

خطاء عمديةأ أخطاء غير عمدية  

 الغـــــــش
:أخطاء قابلة لالكتشاف تلقائٌا من خالل  

استعمال نظرٌة القٌد المزدوج؛ 

 استخدام حسابات المراقبة)الحسابات

 اإلجمالٌة(؛

 البنوك؛إعداد مذكرات التسوٌة لحسابات 

 

  

 

أخطاء غٌر كاشفة عن نفسها ال تظهر تلقائٌا 

ومن الصعب اكتشافها إال إذا كانت المبالغ 

كبٌرة بحٌث تلفت نظر المدقق عند تحلٌله 

للنسب المئوٌة لعناصر القوائم المالٌة بٌن 

 الفترات المالٌة المتتالٌة. وإجراء المقارنات. 

أخطاء 

 متكافئة

األخطاء 

فنٌةال  

أخطاء 

 ارتكابٌة
أخطاء حذف 

 أو سهو
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قُت، حيث ال ذلا يف التعريفُت الساب أعطيتإف أشكاؿ التبلعب يف القوائم ادلالية تشمل مساحة أوسع من اليت 
تشتمل على تصنيف عناصر قائمة الدخل بل سبتد لتشمل تصنيف عناصر ادليزانية. كما غلب األخذ يف االعتبار  

 . إجراءهالدوافع اليت تؤدي للتبلعب وتوقيت 
للمحاسبُت يف رلاؿ االختيار استغبلؿ السلطة التقديرية ادلمنوحة  :"1على أنواحملاسيب  التبلعب يعرؼ كما

ىذا اخلطر  إذلادلرتبطة بادلؤسسة، حبيث ينظر يب أو ىيكلة العمليات، هبدؼ توليد تغيَت خلطر ربوؿ الثروة احملاس
 الوضعية ادلالية والنتائج " . بشكل صادؽ عن اإلفصاححيث ال يتم ، من خبلؿ ادلمارسة يف السوؽ

عبارة عن ربقيق انطباع سلتلف عن  :، ؽلكننا إعطاء تعريف شامل للتبلعب احملاسيب وىو أنومن خبلؿ ما سبق
، وذلك باستغبلؿ السلطة التقديرية ادلمنوحة ائم ادلالية عن العائد وادلخاطرةاحلقيقة لدى مستخدمي القو 

 للمحاسبُت يف رلاؿ االختيار احملاسيب أو ىيكلة العمليات.
  التبلعب احملاسيب يتميز باخلصائص التالية: أف من التعريفات السابقةنستنتج 
من مؤسسة  األسبابتؤدي إذل تغيَت يف األرقاـ احملاسبية حىت لو اختلفت  احملاسيبمجيع أشكاؿ التبلعب  -

 ؛أخرى إذل
 العامة للشركة ؛ لبلسًتاتيجيةعلى مفهـو احملاسبة كأداة  احملاسيبيستند التبلعب  -
 الثروة.ربوؿ  احملاسيب ادلعموؿ بو سبيل إذل زيادة أو نقل احتماؿ أشكاؿ التبلعب -

 ونلخص مفهـو التبلعب احملاسيب يف إطار ادلبادئ وادلعايَت يف الشكل ادلوارل:
 )إدارة البيانات المحاسبية( في إطار المبادئ والمعايير (: مفهوم التالعب المحاسبي02شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Breton,G. et stolowy,H.,la gestion des données comptable : une revue de la 

littérature, comptabilité, contrôle et Audit, tome9,vol.1,2003, p :8. 

الثروة، حيث  ع ادلؤسسة أو احلد من سلاطر ربوؿاذلدؼ من نشر ادلعلومة ادلالية ىو زبفيض تكلفة سبويل مشاريإف 
إف الوسائل العملية دلعاجلة خطر ربوؿ الثروة تعتمد على األرباح )رحبية السهم( والتوزاف بُت الديوف وحقوؽ 
                                                           
1
 Breton,G. et stolowy,H, ibid. 

العمميات المصممة عمى 
 أساس التدابير

 التــــــــــــالعب المحاسبً

 

المحاسبياالختيار   

 النتائج

 صورة صادقة لمخطر

 الهدف

تغيير الخطر المتوقع من 
 تحول الثروة
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تغيَت رحبية السهم ونسبة   :تغيَت يف ىذين ادلقياسُتادللكية، ووفقا ذلذا فاف اذلدؼ من التبلعب احملاسيب ىو ال
 حقوؽ ادللكية. إذلالديوف 

ويتم تغيَت رحبية السهم من خبلؿ إضافة أو حذؼ بعض النواتج وادلصاريف )تغيَت الدخل الصايف(، أو نقل 
 حساب رئيسي أو فرعي يف قائمة الدخل الذي يكوف أساسي يف حساب رحبية السهم) التسيَت عن طريق

 التصنيف(.
حقوؽ ادللكية من خبلؿ زيادة األرباح أو إخفاء بعض التمويبلت بواسطة وسائل  إذلالديوف  نسبةكما يتم تغيَت 

 تولد التزامات ال تظهر بادليزانية 
 التالعب المحاسبي دوافع 2.2.2.1

 .احملاسيب قبل التعرؼ على األىداؼ من التبلعب احملاسيب نتعرؼ على األطراؼ الفاعلة يف التبلعب
 راف الفاعلة في التالعب المحاسبياألطأواًل: 

لتحقيق التبلعب  اإلدارةىناؾ أطراؼ تتأثر بقرارات  أفادلؤسسة ، رغم  إدارةالتبلعب احملاسيب نشاط قاصر على 
 أساسعلى   وإظلاتقٍت  أساسال تكوف على التبلعب احملاسيب فإهنا شرح  احملاسيب، وعليو فانو لبناء نظرية يف 

، حيث توجد أطراؼ فاعلة كثَتة  يف التبلعب الفاعلة  األطراؼاالحتياجات والفرص وسلتلف العبلقات بُت 
 احملاسيب نلخصها يف الشكل التارل:
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 األطراف الفاعلة في التالعب المــــــــــــــــــــحاسبي(: 03شكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SOURCE : Breton,G. et stolowy,H.,la gestion des données comptable : une revue de la 

littérature, comptabilité, contrôle et Audit, tome9,vol.1,2003, p :11.   

   من خبلؿ الشكل يتبُت أف :
رلموعات فرعية : ادلساعلُت احلاليُت وادلرتقبُت والدائنوف احلالُت وادلرتقبُت،  أربعادلستثمرين ينقسموف إذل  -

 التبلعب احملاسيب؛ أساليبومصاحلهم متنوعة ذلذا فهم يتفاعلوف بشكل سلتلف مع 
ئح )االستشارات( والتنبؤات، يقدموف النصا أهنمأما احملللُت ادلاليُت فيشاركوف يف التبلعب احملاسيب من حيث  -

التنبؤ باألرقاـ احملاسبية ادلعروضة حيث يأخذ بعُت االعتبار تأثَت التبلعب احملاسيب على ىذه  إذلحيث يسعوف 
 األرقاـ؛

ترغب اإلدارة عادة يف زيادة صايف الربح أو ربقيق سلسلة مستقرة نسبيا من األرباح على مدار عدة سنوات  -
مراكزىا الوظيفية أو زيادة قيمة ادلؤسسة يف اآلجل الطويل، فمن ادلعروؼ أف  مفزىا ودعوذلك بغرض زيادة حوا

 المجتمع المؤسسة الســـــــــــوق

 المستثمرٌن:

الحالٌٌن و 

 المرتقبٌن 

) تشمل  

المساهمٌن 

والدائنٌن، 

(والمحللٌن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوســــطاء

السمسار، ضامن 

السندات، 

المحللٌن 

المالٌٌن، وكٌل 

الصرافة، 

 المدققٌن  

 االدارة 

 الموظفٌن 

؛الدولة  

.المجتمع المحلً  

 األطراف األخرى :

 النقابات 

 العمالء

 الموردٌن 

 الخ
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، تعٌت زيادة ادلخاطر وبالتبعية زيادة العائد ادلطلوب مقابل ادلخاطر ادلرتفعة، يف حُت التقلبات الكبَتة يف الدخل
قيمة ادلؤسسة يف اآلجل الطويل؛يؤدي زبفيف التقلب يف الدخل إذل زبفيض ادلخاطر وىف نفس الوقت زيادة   

يضع الدائنوف وادلقرضوف عادة شروط يف عقد الدين مثل عدـ توزيع أرباح على ادلساعلُت إال يف حالة زيادة  -
معدالت العائد احملددة عن نسبة معينة أو عدـ احلصوؿ على قروض جديدة إال يف ظل أوضاع معينة مرتبطة 

إذل حقوؽ ادللكية أو نسبة التداوؿ أو معدؿ تغطية الفوائد وغَت ذلك من  بالقوائم ادلالية مثل نسبة الديوف
الشروط، فإف اإلدارة قد تقـو بالتبلعب يف أرقاـ القوائم ادلالية الستيفاء ىذه  الشروط، والقياـ مثبل بتوزيعات 

 أرباح أو احلصوؿ على قروض جديدة دوف أف تتهم بانتهاؾ شروط الدين؛
تكاليف سياسية  يذبنب أ التبلعب يف أرقاـ الدخل من خبلؿ زبفيض أرقاـ الربح بغرض يف اإلدارةقد ترغب  -

تقسيم ادلؤسسة دلنع ربقق أرباح كبَتة جداً، أو مثبل  اليتقد تفرضها السلطات على ادلؤسسات كبَتة احلجم أو 
ت ادلزدىرة، لكي تقـو برفع االحتكار، كما أف الشركة قد تلجأ إذل ىذا التصرؼ أيضاً لتخزين األرباح يف السنوا

 األرباح يف السنوات الرديئة؛
قد تقـو اإلدارة بالتبلعب يف الدخل الستخدامو كقناع الستخدامو كقناع دلشاكل األداء الضعيف أو لتقدًن  -

 القوائم ادلالية بصورة أقوى من احلقيقة للحصوؿ على قروض من البنوؾ؛
كاف التبلعب   إذيهتم اجملتمع بتحسُت توزيع ادلوارد، وىذا يتطلب أسعار تعكس القيمة احلقيقة للمنتجات،  -

 .مشكل اجتماعي يتمثل يف عدـ العدالة يف توزيع ادلوارد إذلاحملاسيب فعاؿ، فهذا يؤدي 
ادلصلحة األساسية  إفيث على الدخل، ح وبدرجة أكربوأخَتا نبلحظ أف قوى سلتلفة سبارس تأثَت على احلسابات 

بلعب احملاسيب يف وؽلكن تلخيص الدوافع واألىداؼ للت لكل رلموعة تولد دوافع للقياـ بالتبلعب احملاسيب.
 الشكل ادلوارل:
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 (: دوافع وأهداف التالعب المحاسبي في إطار المبادئ والمعايير04شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، رللة "المحاسبة اإلبداعية: المفاهيم، واألسباب المبتكرة لتجميل صورة الدخل"بالرقي تيجاين،  المصدر:
 .35،ص:2012، 12جامعة سطيف، العدد العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت،

التالعب المحاسبي في إطار المبادئ والمعايير  من  العوائدثانياً:   
يكتسبها من ؽلارس لعبة األرقاـ ادلالية وتتنوع، وغالبا ما تكوف ادلكآفات  اليتتتعدد ادلكآفات والعوائد ادلتوقعة 

ادلرغوبة ىي ارتفاع أسعار أسهم ادلؤسسة، ويف حاالت أخرى يكوف احلافز رغبة يف ربسُت رتبة الدين وخفض 
الديوف، كذلك قد  اتفاقيات يفتكاليف الفائدة على ادلبالغ ادلقًتضة أو احلصوؿ على مهلة إضافية أو تقليل القيود 

على حصة أكرب من احلوافز خاصة عنما يعتمد ذلك على أرقاـ الربح، وأخَتا  اإلدارةيكوف احلافز ىو حصوؿ 

لتالعب المحاسبيا  

تحقيق انطباع مختمف عن الحقيقة لدى مستخدمي 
 القوائم المالية عن العائد والمخاطرة

 األسباب األهداف

 تخفٌف التكالٌف السٌاسٌة

 تخفٌف تكالٌف رأس المال

 تعظٌم ثروة المدٌرٌن

 إدارة المكاسب تخفيف تقمبات الدخل

 إدارة االستحقاقات

سياسات محاسبية  اختيار
 لتحقيق أهداف محددة سابقا  

التغيرات االختيارية في 
 السياسات المحاسبية
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بالنسبة للشركات ذات الشهرة العالية فإف الدافع قد يكوف خفض التكاليف السياسية شاملة ذبنب ادلزيد من 
 النظم والقيـو واللوائح أو ضرائب أعلى.

ظل التبلعب احملاسيب يف  ، وكذلك اخلسائر اليت تتعرض ذلا يف حدالكل رلموعة على فصيل العوائد ؽلكن ت و
 اجلدولُت التاليُت.

 العائدات المحتملة لألطراف الفاعلة في ظل التالعب المحاسبي(:01الجدول)
 العوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األطراف الفاعلة

زبفيض تكلفة رأس ادلاؿ، احلفاظ على وظائفهم، إدارة مرتباهتم،  اإلدارة
احًتاـ الشروط ادلوضوعة على الديوف، زبفيض الضرائب على 
الدخل، االستفادة من مزايا جبائية، زبفيض تكلفة االسهم يف 

ربسُت العبلقة مع اسًتجاعها من طرؼ إدارة ادلؤسسة، اطار 
تقرار العوائد، التخلص من الدائنُت وادلوظفُت وادلستثمرين، اس

 التكاليف السياسية؛
 زيادة ثرواهتم؛ األصليُت  وفادلساعل
زيادة قيمة أسهمهم يف السوؽ، التحكم يف مطالبات ادلوظفُت،  ادلالكُت حلق ادلراقبة وفادلساعل

 زبفيض تكلفة رأس ادلاؿ، زبفيض حجم ادلعامبلت؛
 ؛هم يف السوؽ، زبفيض تكلفة ادلعامبلتزيادة قيمة أسهم بدوف حق ادلراقبة وفادلساعل

زيادة قيمة السندات اخلاصة هبم على مستوى السوؽ، التحكم يف  ادللتزموف احلاليُت
 ؛احتجاجات ادلوظفُت

 ؛احلفاظ على مناصبهم، زيادة عوائدىم ادلوظفُت
 ؛الوفاء لعمبلئهم ادلوردوف
 استمرارية اخلدمات، إحًتاـ الضمانات؛ العمبلء
 إسًتجاع الضرائب، دؽلومة مناصب العمل؛ الدولة

 الوفاء بديوف، تسديد الفوائد؛ ادلصرفيُت
 احلفاظ على مناصب العمل، إنتاج الثروة. اجملتمع

Source: Breton,G. et stolowy,H.,la gestion des données comptable : une revue de la 

littérature, comptabilité, contrôle et Audit, tome9,vol.1,2003, p :13. 
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 الخسائر المحتملة لألطراف الفاعلة في ظل التالعب المحاسبي(: 02الجدول)
 الخــــــــــــــسائر األطراف الفاعلة

 خسارة مناصبهم ومسعتهم؛ اإلداريُت
 ثقة السوؽ ادلارل؛خسارة  ادلساعلُت احلاليُت
ارتفاع القيمة ادلملوكة من طرؼ ادلساعلُت احلاليُت  ادلساعلُت ادلرتقبُت

 مباشرة بعد القياـ بعملية التبلعب ؛
 احلاليُت؛ربوؿ جزء من قيمهم إذل ادلساعلُت  الدائنوف احلاليُت
إرتفاع القيم ادلملوكة من طرؼ الدائنوف احلاليُت مباشرة  الدائنوف ادلرتقبُت

 بعد التبلعب؛
 خسارة مناصبهم بعد إفبلس غَت منتظر؛ ادلوظفُت
 خسارة أمواذلم بعد إفبلس غَت منتظر؛ ادلوردين
 وقف اخلدمات، عدـ احًتاـ الضمانات؛ العمبلء
دعم خسارة الكثَت من الضرائب القابلة لبلسًتجاع،  الدولة

 البطالُت؛
 خسارة أمواذلم بعد إفبلس غَت منتظر؛ ادلصرفيُت

 خسارة مناصب العمل، ىدر الثروات؛ اجملتمع
Source: Breton,G. et stolowy,H., la gestion des données comptable : une revue de la 

littérature, comptabilité, contrôle et Audit, tome9,vol.1,2003, p :14. 

 في إطار المبادئ والمعايير أشكال التالعب المحاسبي3.2.2.1
إف اذلدؼ من التبلعب احملاسيب ىو التغيَت يف مقياسُت علا:  رحبية السهم ونسبة الديوف اذل حقوؽ ادللكية ، 

وف التغيَت يف األرباح )رحبية السهم( والتوزاف بُت الديولتحقيق ىذا اذلدؼ يتم استعماؿ وسائل عملية  تعتمد على 
 .وحقوؽ ادللكية، ويبُت الشكل ادلوارل ىذه األساليب وىو ما يعرؼ بأشكاؿ التبلعب احملاسيب
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 (: اإلطار المفاهيمي لتصنيف مختلف أشكال التالعب المحاسبي05الشكل)
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 ؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ةمن اعداد الباحث المصدر:
 
 
 

محاسبة التخمص من كل  تمهيد الدخل  إدارة األرباح
 الخسائر في سنة رديئة

الهدف تحقيق 
مستوى معين من 

 الربح 

الهدف هو 
تخفيف التقمبات 
في الدخل) أو 
ربحية السهم 

(الواحد  

الهدف هو تخفيض ربحية 
السهم الواحد في العام 

الحالي لكي تزيد بعد ذلك 
 في المستقبل

اختيار 
وتطبيق 

نشط 
ومتعمد 
لمبادئ 

محاسبية 
بجهد 

يستهدف 
نتائج 
 مرغوبة

المحاسبيالتالعب   

تحقيق انطباع مختمف عن الحقيقة لدى مستخدمي القوائم 
 المالية عن العائد والمخاطرة

 العائد 

 ربح السهم الواحد

 

 هيكل المخاطر

 نسبة الديون/حقوق الممكية

اإلبداعيةالمحاسبة   إدارة األرباح 

المحاسبة 
 المتعسفة

 العائد لمسهم

مؤشر الديون 
  لألموال الخاصة
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 إدارة األرباحأواًل: 
 تعريف إدارة األرباح .1

مقصود من قبل اإلدارة يف عملية القياس :" تدخل 1مت تعريف إدارة األرباح بطرؽ سلتلفة، فقد عرفت على أهنا 
 :" سلوؾ تقـو بو اإلدارة ويؤثر على الدخل الذي تظهره القوائم ادلالية2واإلببلغ للشركة أو إلدارهتا"، وتعرؼ بأهنا

:" إدارة  3أف إذلأضرار يف األجل الطويل"، ويشار  إذلوال ػلقق مزايا اقتصادية حقيقية، وقد يؤدي يف الواقع 
تتحقق عندما يقـو ادلديرين باستخداـ احلكم الشخصي يف إعداد التقارير ادلالية وإعادة ىيكلة العمليات األرباح 

هبدؼ تعديل التقارير ادلالية إما لتضليل ادلساعلُت بشأف األداء االقتصادي للشركة، أو إلبراـ تعاقدات تعتمد على 
 األرقاـ احملاسبية".

:" إدارة األرباح بأهنا أنشطة متعمدة يقـو هبا ادلديروف هبدؼ تضليل 4كما تعرؼ إدارة األرباح على أهنا
 مستخدمي ادلعلومات احملاسبية لتحقيق مكاسب خاصة".

سلوؾ مقصود من اإلدارة للتبلعب  ؽلكننا إعطاء تعريف شامل إلدارة األرباح على أهنا: من خبلؿ ما سبق، 
مستخدمي ادلعلومات احملاسبية بشأف اآلداء االقتصادي  باألرباح الذي تظهرىا القوائم ادلالية هبدؼ تضليل

 للمؤسسة.
 :5اآلتيةادلربرات  إذلاذل إدارة األرباح فإهنا تستند  اإلدارةوعندما تلجأ 

 أهنا ال زبالف القواعد القانونية سواء أكانت عامة أو خاصة بالنشاط التجاري؛ -

 أهنا ال زبالف ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها؛ -

 أهنا ال تتجاوز نطاؽ سلطاهتا؛ -
: األوؿ ربقيق منافع ذاتية لئلدارة، وعندئذ يكوف الدافع انتهازيا، والثاين 6ويوجد دافعاف إلدارة األرباح علا

العائد ودرجة على مستخدمي ادلعلومات احملاسبية عن طريق إظهار دخل ادلؤسسة دبا ػلقق التوازف بُت 
استمرار ادلؤسسة يف سوؽ ادلنافسة، وعندئذ يكوف الدافع ىو كفاءة ادلخاطرة، وذلك هبدؼ ضماف بقاء و 

                                                           
1
 Schipper.k, commentary on earnings management, accounting horizons, 1989, p:42. 

2
 Rosenfield.paul, what drives  earning management ?, 200,p:72, available from: www.aicpa.org.  

3
 Healy.pm and j.whlen,a review of the earning management literature and its implication for standard setting, 

accounting horizon, vol.13,no.4, 1999, p:162. 
، مجلة كلٌة التجارة للبحوث العلمٌة،."-دراسة تطبٌقٌة–"أثر جودة المراجعة الخارجٌة على عملٌات إدارة األرباح سمٌر كامل محمد عٌسى،  
4
 

05، ص:5002، 22، مجلد رقم05جامعة االسكندرٌة، العدد رقم  
5
 Scott.B.Jacobson and M.Kpitman, auditors and earnings management,2005,p:121 ,available from: 

www.mysscpa.org. 
6
 Beneish,M.D, Earining management a perspective, working, paper, Indiana university, 2001, p:03. 
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يكوف إلدارة األرباح تأثَتًا جوىريًا على ادلركز احلقيقي  أخبلقيادلؤسسة، وعندما يكوف الدافع انتهازيا أو غَت 
 تضليل مستخدمي القوائم ادلالية. إذلللمؤسسة، شلا يؤدي 

 من األحياف كأحد الوسائل إلدارة األرباح، وتتضمن تقديرات احملاسبية يف كثَت وتستخدـ االستحقاقات
تتطلب أحكاماً شخصية يكوف من الصعب على ادلراجعُت فحصها دبوضوعية قبل ربققها فعبًل. لذا غلب أف 

 .1ديرين إلدارة األرباح حىت ؽلكن التصدي ذلا بفعاليةيدرؾ ادلراجعوف حوافز ادل
 دوافع إدارة األرباح .2

دوافع معينة تعمل كموجة لتحقيق بعض األىداؼ ادلنشودة لتلك  إف لكل شلارسة من شلارسات احلياة العملية، 
ادلمارسة. وىذا ينسحب سباما على شلارسة إدارة األرباح، حيث ربدث ىذه ادلمارسة عندما يكوف لدى ادلديرين 

علا: الدافع االنتهازي  األرباحافعُت إلدارة وجود د إذل اإلشارةدوافع معينة لتحقيق أىداؼ مسبقة، ولقد سبق 
كل منها على الدافع   ينطويثبلثة دوافع رئيسية قد  إذل األرباح إدارةودافع كفاءة ادلؤسسة، وؽلكن تقسيم دوافع 

 :2، أو دافع الكفاءة، أو على الدافعُت معاً كما يلياالنتهازي

يكوف التعاقد بُت الشركة واألطراؼ األخرى عندما (: contractual incentivesالحوافز التعاقدية) -
ديرين احلافز إلدارة األرباح، وتتمثل حوافز التعاقد يف: مواثيق مبنيًا على النتائج احملاسبية، يتولد لدى ادل

الدين، تعظيم مكافأة اإلدارة، مقابلة شروط الدين، األماف الوظيفي، واكتساب مزايا عند التفاوض مع 
 النقابات؛

تظهر حوافز السوؽ إلدارة األرباح عندما يدرؾ ادلديروف وجود (: Market incentivesوق)حوافز الس -
عبلقة بُت األرباح ادلعلنة والقيمة السوقية للشركة، حيث يقـو ادلديروف بإدارة األرباح بنية التأثَت على 

أسهم جديدة، وذلك السوؽ، كما ىو احلاؿ عند إدارة األرباح يف الفًتة ما قبل قياـ الشركة بإصدار 
، كما يوجد لدى ادلديرين احلافز لتحقيق األرباح ادلخططة، لتفادى العقوبات اليت هبدؼ زيادة أسعراىا

 تتعرض هبا الشركة إذا فشلت يف ربقيق توقعات احملللُت ادلاليُت؛ أفمن ادلمكن 

األرباح عندما يوجد  تظهر احلوافز التنظيمية إلدارة(: Regulatory incentivesالحوافز التنظيمية) -
احلكوميُت، وبالتارل فانو من  ادلسؤولُتواضعي التشريعات أو اعتقاد بأف لؤلرباح ادلعلنة تأثَت على عمل 

خبلؿ إدارة نتائج العمليات، ؽلكن للمديرين التأثَت على أعماؿ واضعي التشريعات أو ادلسؤولُت 
 عات على ادلؤسسة.احلكوميُت، شلا يقلل من الضغط السياسي وتأثَت التشري

 
                                                           
1
 Scott.B.Jacobson and M.Kpitman, op.cit,p:121.. 

2
Ibid.  
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 طرق إدارة األرباح .3
من ادلديرين القياـ بوضع  -وفقا دلعايَت احملاسبة ادلتعارؼ عليها -يتطلب نظاـ احملاسبة على أساس االستحقاؽ

ذلا تأثَت جوىري على األرباح ادلعلنة، ومن بُت أحكاـ التقديرات احملاسبية اليت  اليتالعديد من التقديرات احملاسبية 
 :1يلي ؽلكن أف تؤثر على األرباح يف اذباه أو آخر ما

تتطلب عقود اإلنشاءات طويلة األجل تقديرات تتعلق بالتقدـ يف اصلاز األعماؿ وتكلفة ىذا االصلاز،  -
، وذلك بغرض تضخيم األعماؿديرات متفائلة للتقدـ يف اصلاز وبالتارل ؽلكن للمديرين أف يستخدموا تق

 األرباح؛

وقيمة اخلردة لؤلصوؿ القابلة لئلىتبلؾ، وبالتارل ؽلكن  اإلنتاجييتطلب احتساب اإلىتبلؾ تقدير العمر  -
وقيمة اخلردة، وذلك لتدنية مصروؼ اإلىتبلؾ  اإلنتاجيللمديرين أف يستخدموا تقديرات متفائلة للعمر 

 بنية تضخيم األرباح؛

غلب أ يظهر حساب العمبلء بالقيمة الصافية القابلة للتحقق، وبالتارل ؽلكن للمديرين أف يستخدموا  -
تقديرات متفائلة للقيم القابلة للتحصيل بغرض زبفيض سلصص الديوف ادلشكوؾ فيها، ومن مث تضخيم 

 األرباح؛

تكاليف إنتاج وتكاليف فًتية، وؽلكن للمديرين أثناء فًتات ظلو ادلخزوف  إذلغلب تصنيف التكاليف  -
تدنية  إذلج بداًل من تكاليف فًتية، شلا يؤدي تصنيف بعض التكاليف اذلامشية كتكاليف إنتا 

 ادلصروفات، ومن مث تضخيم األرباح؛

بيع، وؽلكن للمديرين التبلعب بتوقيت بيع األصوؿ غلب االعًتاؼ بأرباح بيع األصوؿ بالكامل يف فًتة ال -
 تدعيم األرباح؛ إذلكاألوراؽ ادلالية واألصوؿ الثابتة، شلا يؤدي 

غلب إىتبلؾ التكاليف ادلدفوعة مقدمًا مقابل ضماف األصوؿ على فًتة االستفادة من ىذا الضماف،  -
فيض ادلصروفات احلالية هبدؼ وؽلكن للمديرين من خبلؿ التقديرات ادلتفائلة لتكاليف الضماف زب

 تضخيم األرباح؛

غَت العادية  غلب اعتبار مصاريف الصيانة العادية مصاريف دورية ربمل على الفًتة أما مصاريف الصيانة -
فتعترب مصروؼ رأمسارل ربمل على األصل موضوع الصيانة، وؽلكن للمديرين تدعيم األرباح احلالية من 

 عادية كمصاريف غَت عادية؛خبلؿ معاجلة مصاريف الصيانة ال

                                                           
1
 Scott.B.Jacobson and M.Kpitman, ibid. 
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ؽلكن للمديرين ربفيز العمبلء على التعجيل بالشراء عن طريق زبفيض السعر، وذلك بغرض زيادة  -
 ادلبيعات، ومن مث تدعيم األرباح؛

غلب أف يظهر ادلخزوف بالدفاتر على أساس التكلفة أو السوؽ أيهما أقل، وؽلكن للمديرين من خبلؿ  -
 زبفيض قيمة ادلخزوف، ومن مث شلارسة إدارة األرباح؛ استخداـ قيم سوقية متفائلة

 األرباحنتائج إدارة  .4
على الرغم من أف ادلديرين يدركوف أف إدارة األرباح واف كانت ربقق منافع للمؤسسة يف األجل القصَت، إال أهنا 

 :1يلي مشاكل خطَتة يف األجل الطويل، ومن أىم ىذه ادلشاكل ما إذلتؤدي 

توجد العديد من قرارات التشغيل اليت تتخذىا ادلؤسسة بغرض التأثَت على  المؤسسة:تخفيض قيمة  -
بالكفاءة االقتصادية  األضرار إذلاألرباح قصَتة األجل، إال أهنا ؽلكن أف تؤدي يف األجل الطويل 

 ضراراأل إذلللمؤسسة، فعلى سبيل ادلثاؿ تأخَت ادلصروفات االختيارية ؽلكن أف يؤدي يف األجل الطويل 
فشل ادلعدات، خسارة  إذلبأداء ادلؤسسة، فتأخَت الصيانة، البحوث والتطوير، وتدريب العاملُت قد يؤدي 

 حصة ادلؤسسة يف السوؽ، وزبفيض اإلنتاجية؛

حىت وإف كانت إدارة األرباح ال تنتهك ادلعايَت احملاسبية بشكل واضح، فهي  تالشي المعايير األخالقية: -
شلارسة مشكوؾ فيها من الناحية األخبلقية، فادلؤسسة اليت تدير أرباحها ترسل رسالة للعاملُت هبا بأف 
 إخفاء وتضليل احلقيقة ىي شلارسة مقبولة، وؼللق ادلديروف الذين يتحملوف خطر ىذه ادلمارسة مناخاً 

ادلبيعات تعجيل  موظفييطلب من  الذييسمح بوجود أنشطة أخرى مشكوؾ فيها، فادلدير  أخبلقياً 
ادلبيعات يف أحد األياـ، ؼلسر السلطة األخبلقية اليت سبكنو من انتقاد خطط ادلبيعات ادلشكوؾ فيها يف 

 يـو آخر؛

العليا فقط، وإظلا  ستوى اإلدارةباح على مرال تتم شلارسة إدارة األلية: إخفاء مشاكل اإلدارة التشغي -
التشغيلية يعاجلوف البيانات ادلالية هبدؼ  اإلداراتالتشغيلية، فمديري  اإلدارةسبارس أيضًا على مستوى 

احلصوؿ على ادلكافآت، الفوز بالًتقيات، أو ذبنب انتقاد األداء السيء، ومن أىم سلاطر إدارة األرباح يف 
اء مشاكل التشغيل عن اإلدارة العليا، فتبقى األخطاء بدوف تصحيح ادلستويات اإلدارية الدنيا، إخف

 ؛وادلشاكل بدوف حلوؿ لفًتة زمنية طويلة

                                                           
1
 Clik.paulM, “where auditors fear to tread: internal auditors should be proactive in educating companies on 

the perils of earning management and in searching for signs of its use”, high beam research, august 2003, 
available from: www.theiia.org. 
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يف السنوات األخَتة فرضت بورصة األوراؽ ادلالية العقوبات االقتصادية وإعادة إعداد القوائم المالية:  -
قامت بإدارة أرباحها، فعلى سبيل ادلثاؿ يف أوائل  اليتلشركات األمريكية عقوبات صارمة على ا

وطلب منها إعادة " "W.R. Grace & Coوقعت البورصة غرامة قيمتها مليوف دوالر  التسعينات
قامت  1992و1990احتساب أرباحها واإلعبلف عنها، والسبب يف ذلك أف الشركة بُت عاـ 

مليوف دوالر، وبُت عاـ  55صحيحة قيمتها بتخفيض أرباحها ادلعلنة، وذلك بتسجيل احتياطات غَت 
 قامت بإعادة االحتياطات اذل األرباح، وذلك دلقابلة األرباح الفصلية ادلستهدفة. 1995و1993

 تمهيــــــــــــــد الدخلثانياً:
 تمهيد الدخل تعريف .1

:"  1تناولت دراسات عديدة مفهـو سبهيد الدخل بالدراسة والتحليل ،  فمنهم من عرؼ سبهيد الدخل على أنو 
كل األساليب والعمليات اليت تستخدمها اإلدارة يف منظمات األعماؿ لتقليل الدخل ألغراض احلد من درجة 

:"عمبًل متعمداً من قبل إدارة ادلنشأة ألغراض زبفيض تقلبات 2ادلخاطرة يف استثمارات الشركة"،  كما يعرؼ بأنو 
:"بأنو رلموعة من اآلليات اليت يتم زبفيض  3الدخل وذلك باستخداـ أدوات زلاسبية معينة"، ويعرؼ كذلك 

األرباح يف الفًتات اليت ترتفع فيها بشكل ملحوظ وزيادهتا يف الفًتات اليت تنخفض فيها بشكل كبَت". وىناؾ من 
للدخل ادلعلن هبدؼ الوصوؿ إذل ادلستوى أو االذباه ادلرغوب ويعرب عن رغبة  :"تسوية مقصودة4عرفو على أنو ي

يف تقليل االضلرافات غَت الطبيعية يف الدخل إذل احلد ادلمكن أو ادلسموح بو يف ظل مبادئ احملاسبة واإلدارة  اإلدارة
 ادلقبولة".

لتمهيد الدخل على انو: أساليب وعمليات تستخدمها اإلدارة شامل ، ؽلكننا إعطاء تعريف ومن خبلؿ ما سبق
 إلزالة التذبذب يف مسار الدخل الطبيعي إذل احلد ادلمكن أو ادلسموح بو يف ظل مبادئ احملاسبة واإلدارة ادلقبولة.

 يلي: ويتضح من التعريفات السابقة ما

التبلعب بالسياسات احملاسبية ادلطبقة دبنظمة يعترب زبفيض تقلبات الدخل أداة من أدوات اإلدارة يف  -
 األعماؿ؛

 يعتمد زبفيض تقلبات الدخل علي ادلفاضلة بُت بدائل القياس والتقييم احملاسيب؛ -
 يعترب زبفيض تقلبات الدخل أداة اتصاؿ بُت األطراؼ ذوي العبلقة داخل ادلنشأة؛ -

                                                           
1
 Fudenberg,d.and Triole,j ,”A theory of income management, journal of accounting and economics”, 

vol.19,1995,p :75. 
2
 Ashari,n et al.” Factors affecting income smoothing among listed companies in Singapore, accounting 

business research”, vol.24,no.96,1994, available from :www.tandfonline.com. 
،       -دراسة إختبارٌة–، السلوك األخالقً لإلدارة عند قٌاس الدخل المحاسبً بمنظمات األعمال محمد زٌدان إبراهٌم 
3
  

 .5، ص:5008دٌسمبر 2-5عربٌة،  جمهورٌة مصر ال -شرم الشٌخ-ملتقى اخالقٌات االدارة ةاألعمال من أجل مستقبل أفضل
4
 Belkaoui Ahmed Riahi, accounting theory, thomson learning, 5thed edition, london,2004,p :449. 
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 يعمل سبهيد الدخل علي احلد من درجة ادلخاطرة يف االستثمار؛ -

 أهداف تمهيد الدخل .2

 :1تتمثل أىداؼ سبهيد الدخل يف

دعم الثقة لدي ادلساعلُت)محلة األسهم( باعتبارىم أصحاب ادلصلحة الرئيسية يف ادلنشأة وال يتم ذلك إال  -
مستوي أسعار األسهم يف سوؽ األوراؽ ادلالية يف حالة اغلابية ونشطة، وىذا ؽلثل  ىمن خبلؿ احلفاظ عل

 خبلؿ أسعار األسهم يف السوؽ؛للمؤسسة من انعكاساً دلدي القدرة الكسبية 
التفاوضي يف عمليات االقًتاض حيث يتطلب األمر عند اللجوء إرل االقًتاض سواء  موقف ادلؤسسةدعم  -

ض سندات أف يتوافر يف ادلنشأة خاصيتُت ىامتُت علا النتائج اجليدة وادلراكز من البنوؾ أو بإصدار قر 
)سبهيد الدخل( بالتبلعب يف القيم قد  االبتكاريةادلالية السليمة، ومن مث فإف التدخل بأساليب احملاسبة 

ند يكوف سبلحًا ذو حدين حيث قد يدعم ادلوقف التفاوضي للمنشاة عند االلتجاء إرل االقًتاض أو ع
مفاوضات إعادة اجلدولة، أو قد يكوف أثره سلبيا على مستقبل الشركة من خبلؿ فقد الثقة يف إدارة 

 الشركة وجودة القوائم ادلالية؛
بصفة عامة إف تدخل  فيما يعرؼ باألعباء والتدخبلت احلكومية ضريبيًا وسياسياً: ادلؤسسةدعم موقف  -

قد يكوف مستهدفًا منو تفادي  االبتكاريةرل أساليب احملاسبة اإلدارة يف إعداد القوائم ادلالية واللجوء إ
على أف معظم األعباء الضريبية أو منع تدخل احلكومة سياسيا يف أوضاع الشركة . وقد أكد على ذلك  

الشركات كبَتة احلجم رباوؿ الظهور أماـ اجلهات احلكومية يف موقف يقل عن احلقيقة لتجنب التكاليف 
 السياسية.

 أنواع تمهيد الدخل .3

 : 2اإلدارةمتعمدا من قبل  أوطبيعيا  إمايكوف التمهيد 
 أرقاـللتأثَت على  اإلدارةدوف تدخل  األرباحفالتمهيد الطبيعي ىو الناتج من العملية الطبيعية للشركة يف توليد 

 نوعُت علا : إذلينقسم  اإلدارةالدخل ، والتمهيد ادلتعمد الذي يتم بتدخل من 
كليهما معا وذلك لتقليل   أواستثمارية  أنشطة أو إنتاجيةويقـو على استخداـ قرارات تتعلق بأنشطة : األولالنوع 

الشركة بالًتاخي يف شروط البيع  إدارة، مثل قياـ وقعة ويطلق عليو التمهيد احلقيقيادلصروفات ادلت أو اإليرادات
 . األصوؿمنح خصم كبَت بغرض زيادة ادلبيعات او قياـ الشركة بتأجيل شراء بعض  أوباألجل 

 زلاسبية تنتج دخبل اقل تقلبا ويطلق  وإجراءات أساليبوىو سبهيد زلاسيب يتم عن طريق  :النوع الثاني

                                                           
، مجلة الفكر التجاري، كلٌة التجارة،." دراسة إختبارٌة لجودة القوائم المالٌة فً ظل أسالٌب المحاسبة االبتكارٌة"البارودي، شرٌف محمد،  
1
  

5000جامعة عٌن شمس، العدد الثالث، مارس،  

، دراسات أثر تمهٌد الدخل على العوائد السوقٌة للشركات المدرجة فً بورصة عمان لألوراق المالٌة"آمنة خمٌس حمد، محمد ابو نصار، " 
2
  

.555-550،ص:5005، 5، العدد 20العلوم اإلدارٌة، المجلد   
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 ويتضح شلا سبق أف أساليب سبهيد الدخل غلب أف تتسم باخلصائص التالية :                        

 أف ربقق التعديبلت ادلطلوبة دوف ربميل ادلنشأة بأية التزامات )أعماؿ( استثنائية يف ادلستقبل؛-1

 بية ادلتعارؼ عليها؛أف تعتمد علي أحكاـ اخلرباء ادلتخصصُت مع ضرورة توافقها مع ادلبادئ احملاس-2

 أف تؤثر بشكل ملحوظ علي تقلبات الدخل السنوية؛-3

 ال يؤدي استخدامها لعرض صفقات فعلية من أطراؼ أخري؛-4

 ضرورة االستمرار يف استخدامها خبلؿ السنوات التالية.-5

 سبهيد الدخل يف الشكل ادلوارل: أساليبوؽلكن تلخيص 

 (: أساليب تمهيد الدخل06الشكل رقم )

 

 

 

 
 

 
 
 
 

اسة در –زلمد زيداف إبراىيم، السلوؾ األخبلقي لئلدارة عند قياس الدخل احملاسيب دبنظمات األعماؿ  المصدر:
مجهورية مصر العربية،   -شـر الشيخ-األعماؿ من أجل مستقبل أفضلو ملتقى اخبلقيات االدارة  ، -اختباريو

 .4ص: ، 2006ديسمرب 3-7
      

 (Big Bathتنظيف القوائم المالية)ثالثاً: 
ىذه  ، حيث تظهرالفضة إلدارة األرباح واليت تتخطى حدود ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها يعد من التطبيقات

ادلمارسة عندما تتوقع الشركة ظهور مصاريف كبَتة خبلؿ فًتة االطلراط يف تغيَتات ىيكلية، واليت قد سبتد إذل عدة 
 بإمجارلاالعًتاؼ هبذه ادلصاريف دبجرد ظهورىا، حيث ينتج عن ذلك زبفيض للدخل سنوات، بداًل عن 

سمسمة 
مستقرة 

 من الدخل

 مستقرة بطبيعته

مستقرة نتيجة 
 لتدخل اإلدارة

التأثير عمى توقيت 
 وقوع أحداث مالية

تمهيد محاسبي 
اختيار طرق معينة 

 لمقياس واإلفصاح

اختبار طرق لتوزيع 
أثر األحداث المالية 

عمى القرارات 
 المحاسبية

اختبار طرق 
لتصنيف قائمة 
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التالية، أما (، والنتيجة من ذلك تعزيز دخل السنوات Big Bathيسمى) ادلصروفات ادلتوقعة يف سنة واحدة وىو ما
يتسازلوف مع الشركة اليت بأف ادلستثمرين سوؼ (، فهو االعتقاد بأف Big Bathخبصوص الدافع من وراء شلارسة)

 (، يف حاؿ ما إذا تبعها ربسن فعلي يف السنوات البلحقة.Big Bathأعلنت أرباحاً سيئة يف سنة شلارسة )
 :عندما 1تنظيف القوائم ادلالية يف الفًتات اخلاصة شلارسة  وتتم  

 .يتم تعيُت مدير جديد يقـو بشطب األصوؿ القدؽلة وادلشاريع، إلظهار ربسينات يف السنوات ادلقبلة  -

 ، تقـو بالبحث عن النفقات لتحميلها.تكوف للشركة إيرادات غَت متكررة  -

 بتغيَت ادلصاريف اإلضافية للسنة اجلارية.ضعيفة يقـو ادلديرين  اإليراداتتكوف   -
 المتعسفةالمحاسبة  رابعاً:

يستخدـ ىذا ادلصطلح لئلشارة إذل اختيار تطبيق ادلبادئ احملاسبية بطريقة نشطة ومتعمدة وجبهد يستهدؼ ربقيق 
ادلمارسة ادلتبعة متفقة مع ادلبادئ  أكانتنتائج مرغوبة، وتكوف النتائج ادلرغوبة ىي زيادة ادلكاسب عادة وسواء 

من  -احملاسبية ادلتعارؼ عليها أـ ال، وادلمارسات احملاسبية ادلتعسفة تعترب" تقارير مالية احتيالية" عند تعمد الغش
 .2خبلؿ نية وتدبَت مسبق للتضليل بطريقة جوىرية دبا يؤدي إذل دعوى إدارية أو مدنية أو جنائية

 اعيةاإلبدالمحاسبة خامساً: 
 اإلبداعيةتعريف المحاسبة  .1

يف أدبيات احملاسبة خبلؿ عقد الثمانينات من القرف ادلاضي، ومن احملتمل أف تكوف قد  اإلبداعيةظهرت احملاسبة 
بدأت عندما واجهت الشركات صعوبات يف فًتة الركود اليت حدثت يف بداية الثمانينات، وكاف ىناؾ ضغط 

انُت تطلب منك لئلنتاج أرباح أفضل بينما كاف من الصعب ربقيق أي أرباح، وعندما اكتشفت الشركات بأف القو 
 .فعلو فإذا كانت ال تستطيع على األقل أف تبتدعها تستطيعفقط ماال تستطيع فعلو وليس ما 

اسبية، وذلك الختبلؼ توجهات الكتاب وقد ظهرت تعريفات كثَتة للمحاسبة اإلبداعية يف األدبيات احمل
 فيما يلي: ونعرضها  والباحثُت ، وقد بنيت تلك التعاريف كل حسب وجهة نظر من وضعها

  أف كل شركة يف البلد :"33من وجهة نظر الصحفي ادلتخصص يف رلاؿ األعماؿ تشَت إذل اإلبداعيةاحملاسبة
 اليتتتعامل مع أرباحها بطريقتها اخلاصة، وأف كل رلموعة من احلسابات ادلنشورة تستند إذل أساس الدفاتر 

                                                           
1
 Ahmed Riahi Belkaoui, Accounting Byprincipal or design?, praeger published, usa,2003,p:135. 

.220طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص: 
2
  

ركات محمد مطر، لٌندا حسن، دور مدقق الحسابات الخارجً فً الحد من آثار المحاسبة اإلبداعٌة على موثوقٌة البٌانات المالٌة الصادرة عن الش
3
 

 00-00ة، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمٌة كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة جامعة الزرقاء الخاصة، األردن، المساهمة العامة األردنٌ

2،ص:5009نوفمبر،   
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ػلصل عليها اجلمهور ادلستثمر مرتُت يف السنة يتم  ليتاطبخت بصورة دقيقة أو شويت بصورة كاملة، وأف األرقاـ 
 ؛تغيَتىا كلياً من أجل محاية وإخفاء اجلرؽلة وبصورة شرعية كلياً... إهنا احملاسبة اإلبداعية"

العملية اليت يستخدـ من خبلذلا احملاسبوف معرفتهم بالقواعد "  :1ومن وجهة نظر احملاسب ادلهٍت تؤكد أف -
 "؛األرقاـ ادلسجلة يف حسابات منشآت األعماؿاحملاسبية دلعاجلة 

" بالنمو يف األرباح الذي ػلدث نتيجة :2اإلبداعيةأما من وجهة نظر احمللل االستثماري فتمثل احملاسبة  -
 خلفة يد الرباعة احملاسبية وليس نتيجة للنمو االقتصادي احلقيقي"؛

عبارة عن ربويل أرقاـ احملاسبة ادلالية عما ىي " : 3األكادؽليُت ىيمن وجهة نظر  اإلبداعيةلكن احملاسبة  -
عليو فعبًل إذل ما يرغب فيو ادلعدوف من خبلؿ استغبلؿ أو االستفادة من القوانُت ادلوجودة و/أو ذباىل 

 ؛"بعضها و/أو مجيعها

عملية معاجلة األرقاـ "  :4من وجهة نظر من يعتقد أهنا تبلعب وتزييف تعرؼ اإلبداعيةإف احملاسبة  -
احملاسبية عن طريق استغبلؿ الثغرات يف ادلبادئ احملاسبية واختيار ادلقاييس واإليضاحات هبدؼ ربويل 
القوائم ادلالية عما غلب أف تكوف عليو إذل الوضع الذي يفضل مستخدـ القوائم ادلالية رؤيتو أو ىو 

ائج زلاسبية مطلوبة سلفًا بداًل من أف تكوف العملية اليت تنظم فيها الصفقات بشكل يًتتب عليو نت
 ".ومتسقة زلايدةالنتائج 

عملية تبلعب باألرقاـ احملاسبية من  ، ؽلكننا إعطاء تعريف شامل للمحاسبة اإلبداعية على أهنا:سبق من خبلؿ ما
خبلؿ استغبلؿ الثغرات يف ادلبادئ احملاسبية واختيار ادلقاييس واإليضاحات لنقل القوائم ادلالية شلا غلب أف تكوف 

 عليو إذل ما يُفضل ُمِعُد ىذه القوائم أف يُبلغ عنو.
ىي   اإلبداعيةتلك التعريفات للمحاسبة ؽلكن تلخيص أىم القواسم ادلشًتكة يف  ادلختلقةالتعاريف  نستنتج من

 كالتارل:

 احملاسبة اإلبداعية شكل من أشكاؿ التبلعب واالحتياؿ يف مهنة احملاسبة؛ -

 تعمل على تغيَت القيم احملاسبية إذل قيم غَت حقيقية؛ اإلبداعيةشلارسات احملاسبة  -

                                                           
1
 Amat,O.,Blake,J. (1999). The ethics of creative accounting,Retrieve, decembre2013, from the econ papers 

web site:http//citesserx.ist.psu.edu. 
محمد مطر، لٌندا حسن، المصدر نفسه. 

2
  

، مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة""المحاسبة اإلبداعٌة: المفاهٌم واألسالٌب المبتكرة لتجمٌل صورة الدخل د.بالرقً تٌجانً،
3
 

55، ص:5005، 05، الجزائر، العدد 00سطٌف  

، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة ("ةممارسات المحاسبة اإلبداعٌة)دراسة مٌدانٌ"دور لجان المراجعة فً الحد من د.رشا حمادة، 
4
  

.92،ص:5000، 5، العدد58والقانونٌة، مجلد   
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ادلبادئ وادلعايَت والقواعد احملاسبية ادلتعارؼ شلارسات احملاسبة اإلبداعية تنحصر يف إطار شلارسة اخليار بُت  -
 عليها، وبالتارل فهي شلارسات قانونية؛

أف شلارسي احملاسبة اإلبداعية غالبًا ما ؽلتلكوف قدرات مهنية زلاسبية عالية سبكنهم من التبلعب بالقيم  -
 وربويلها بالشكل الذي يرغبوف فيو.

 اإلبداعيةوافع استخدام المحاسبة د .2
 :1دوافع اإلدارة الستخداـ أساليب احملاسبة اإلبداعية لكن أىم ىذه الدوافع ما يلييتعدد 

التأثَت االغلايب على مسعة الشركة يف السوؽ: إذ عادة ما تستخدـ أساليب احملاسبة اإلبداعية هبدؼ  -
الشركة ربسُت القيم ادلالية ادلتعلقة بأداء منشآت األعماؿ اليت إف دل ربرؼ ستعكس صورة سلبية عن 

 منافسيها؛ ـأما

التأثَت على سعر سهم الشركة يف األسواؽ ادلالية: إف تراجع القيم ادلالية دلنشآت األعماؿ يؤثر سلبيا يف  -
أسعار أسهمها يف األسواؽ ادلالية اليت تتداوؿ فيها األسهم، وإف بقاءىا كما ىي يؤدي بالضرورة إذل 

ب احملاسبة اإلبداعية هتدؼ تعظيم ىذه القيم ومن مث اطلفاض تلك األسعار، لذلك فإف استخداـ أسالي
 ربسُت أسعار أسهم تلك الشركات يف األسواؽ ادلالية؛

زيادة االقًتاض من البنوؾ: يستخدـ العديد من البنوؾ التجارية مجلة من ادلعايَت وادلؤثرات االئتمانية  -
ض ذلذه ادلنشآت، لذلك تلجأ القرو هبدؼ تقييم أداء منشآت األعماؿ كخطوة تسبق ازباذ قرار منح 

هبدؼ ربسُت تلك ادلؤشرات وادلعايَت، األمر الذي  اإلبداعيةتلك ادلنشآت إذل استخداـ أساليب احملاسبة 
 سيؤثر اغلابيا يف عملية ازباذ القرار االئتماين دبنح القروض؛

وزيادة النفقات لغايات التبلعب الضرييب: تقـو بعض منشآت األعماؿ من خبلؿ األرباح واإليرادات  -
 بتخفيض ىوامش االقتطاع الضرييب ادلًتتب عليها؛

ربسُت األداء ادلارل للمنشأة هبدؼ ربقيق مصاحل شخصية: تقـو إدارات العديد من منشآت األعماؿ  -
بتحسُت قيم ادلنشآت اليت تقـو بإدارهتا لعكس صورة إغلابية عن أدائها لغايات شخصية تتمثل يف ربسُت 

 رة أماـ رلالس اإلدارة؛صورة ىذه اإلدا

العاملة يف ذات القطاع للحصوؿ على  لغايات التصنيف ادلهٍت: تتنافس العديد من منشآت األعماؿ -
تصنيف متقدـ على منافسيها يف عمليات التصنيف ادلهٍت اليت ذبريها مؤسسات دولية متخصصة استناداً 

                                                           
1
 Mulford,C.D.Comisky, the financial number game, johen and sonc inc, 2002,p:2-8. 
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نوية ونصف السنوية وربع السنوية اليت تعدىا الس إذل مؤشرات ومعايَت مالية تستخلص من البيانات ادلالية
منشآت األعماؿ، لذلك تلجأ ىذه ادلنشآت إذل ربسُت بعض قيمها ادلالية للحصوؿ على تصنيف 

 متقدـ.
 المتبعة في المحاسبة اإلبداعية واإلجراءاتاألساليب  .3

"  :للمحاسبة اإلبداعية عدة تعريفات  ومن ضمن تلك التعريفات ىو تعريف احملاسبة اإلبداعية بأهنا عبارة عن 
األساليب أو الوسائل اليت تستخدـ من أجل ربويل أرقاـ البيانات ادلالية شلا ىي عليو فعليا إذل ما يرغب فيو 

 .1ض منها أو مجيعها "ادلعدوف عن طريق استغبلؿ القواعد احلالية و/أو إعلاؿ بع
 :2يف أربعة أساليب ىي اإلبداعيةحصر األساليب ادلستخدمة ضمن إطار احملاسبة  ؽلكن

إعطاء  هبدؼتسمح بعض القواعد احملاسبية للمؤسسة باختيار أساليب زلاسبية سلتلفة وسياسات زلددة  -
زبتار بُت  أفصورة مالية مرغوبة عن ادلؤسسة،   يف كثَت من البلداف على سبيل ادلثاؿ يسمح للمؤسسة 

ادلؤسسة تستطيع  أفسياسة شطب مصاريف التطوير أو إطفاءه على مدى فًتة ادلشروع ذا الصلة، حيث 
 سبنحها صورة أفضل؛ اليتأف زبتار السياسة احملاسبية 

تقدير عمر  احملاسبية بشكل كبَت على درجة تقدير وتوقع األشخاص، مثل تعتمد بعض العمليات -
ادلوجودات لغرض حساب االىتبلؾ، وىذه التقديرات عادة يتم إصلازىا داخل ادلؤسسة، وىنا تكوف 
إمكانية التبلعب بتقدير عمر ىذه ادلوجودات ويف احلاالت اليت تكوف فيها اجلهة ادلقدرة لعمر ادلوجودات 

على  التأثَتفإف ادلؤسسة تقـو باختيار ادلقدرين ادلعروفُت لديها من قبل، وبالتارل تعمل على خارجية، 
تقديراهتم دبا يتبلءـ ورغباهتم ودلواجهة  وتقليل فرص التبلعب بقيم األصوؿ وتقدير عمرىا، تعمل ىيئات 

 احملاسبة الدولية على تقليل رلاالت التقدير لصاحل اعتماد القيم الفعلية؛

القيود ادلزيفة احملاسبية، ؽلكن أف تستخدـ التبلعب يف قيم ادليزانية ونقل األرباح بُت الفًتات احملاسبية.  -
احملاسبية ذات العبلقة بتعاوف طرؼ ثالث مثل بيع أحد أصوؿ ويتحقق ذلك من خبلؿ إدخاؿ القيود 

ًتط بإعادة التأجَت ؽلكن أف ادلؤسسة وإعادة استئجارىا حىت تنتهي فًتة اىتبلكها، إف سعر البيع ادلش
يكوف أعلى أو أقل من القيمة الفعلية لؤلصوؿ، حبيث يستخدـ الفرؽ لزيادة أو زبفيض قيمة األصوؿ 
واألرباح، ولتقليل فرص استخداـ القيود احملاسبية ادلزيفة للتبلعب يف البيانات احملاسبية تشجع اذليئات 

 ثبات القيود وتفاصيلها؛احملاسبية الدولية على استخداـ ظلاذج خاصة إل
                                                           

استخدام المحاسبة اإلبداعٌة فً قائمتً الدخل والمركز المالً فً الشركات، "أسالٌب حسٌن فلٌح مفلح القطٌش، فارس جمٌل حسن الصوفً
 1

  
.582، ص:5000، 52، مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة، العدد الصناعٌة والمساهمة العامة المدرجة فً بورصة عمان"   

2
 Oriol.A, John.B,Jack.D, “the ethics of creative accounting”, journal of economic literature,  December 

1999,working paper online available: www.recercat.cat. 
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مثل شراء أصل  القيود احملاسبية احلقيقية، ؽلكن أف توظف إلعطاء صورة وانطباع جيدين عن احلسابات، -
دينار ) السعر اجلاري(، ومدير األعماؿ حر  30000بيعها بقيمة  تستطيعدينار حيث  10000ب 

 باح؛وبالتارل زيادة األر  األصلسنة يقـو ببيع  أييف اف ؼلتار يف 
وكذلك رأس ادلاؿ ادلكتسب ورأس ادلاؿ احملتسب، واليت سبارس على إعادة تقدير حجم األخطاء السابقة أو 

 .خسائر اخليارات السابقة وأرصدة العمبلت األجنبية
 (الغش المحاسبي)التالعب المحاسبي خارج المبادئ والمعايير3.2.1

 الغش تعريف1.3.2.1
دلفهـو الغش. نقـو بتحليل أربع جوانب منها: النفسي، االجتماعي، العديد من التعاريف ُقدمت ىناؾ 

 االقتصادي والقانوين.
 النفسي الجانبأواًل: 

على ربديد االسباب اليت ربفز الشخص الرتكاب اجلرؽلة، وفقاً ركزت العديد من البحوث يف ىذا اجلانب   
نظرية التعلم ادلبكر حيث أكدت  لنظرية التحليل النفسي، السلوؾ االحتيارل ىو نتيجة خلل يف التطور الفردي، 

، إيديولوجياؽلكن أف يكوف احملتاؿ ذىانياً، أنانياً أو كما   أف السلوؾ االحتيارل ىو نتيجة تفاعل الفرد مع بيئتو.
 و، أما األناين فلديو سلوؾ عدواين والرغبة يف احلصوؿ على منصب مرموؽ . *لديها عادة جنائية الذىايناحملتاؿ 

.1يرى أف سلوكو متفوؽ على اآلخرين اإليديولوجيؿ احملتاأخَتاً فإف   
  الجانب االجتماعيثانياً: 

تشكل العوامل االجتماعية السبب الرئيسي للسلوؾ االحتيارل  حيث السلوؾ االحتيارل ظاىرة إجتماعية، 
 ويوجد، 2والتفاعبلت االجتماعية وكذا العبلقات الشخصية احملتالُت يتأثروف ببيئتهم األشخاص إفلؤلشخاص، 

 ثبلث وجهات نظر لتفسَت السلوؾ االحتيارل:

على الفرد من البيئة من منظور وظيفي: السلوؾ ادلنحرؼ ىو نتيجة ضغوط اجتماعية مفروضة  -
 االجتماعية؛

 الذي يعترب السلوؾ االحتيارل ىو نتيجة الصراع الثقايف؛:ادلنظور السوسيولوجي  -

 السبب الرئيسي للسلوؾ االحتيارل.الرأمسالية ىي  يعترب : الذي نظرية "فئة الصراع" -
 الجانب القانونيثالثاً: 

                                                           
1
Rezaee z, financial statement fraud:prevention and detection, j.wiley and sonc, p:10.  

2
 Larry j.siegel, criminology: theories, patterns, and typologies, wadsworth cengage learning, UAS, 2013,p:5. 
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ىو أف يستعمل أحد طريف العقد وسائل غايتها تضليل الطرؼ اآلخر  أو التدليس من الناحية القانونية : " الغش
 واحلصوؿ على رضاه يف ادلوافقة على أي عمل حقوقي آخر"، 

 من خبلؿ ىذا التعريف يتنب لنا أف الغش يفًتض وجود أربعة شروط :
  :و يتمثل يف الوسائل أو الطرؽ االحتيالية استعماؿ.1
و ال لس عليو جاىبل لؤلمر ادلكتـو عنو أو رلرد الكتماف، إذا كاف ادلديكفي الكذب،  العنصر ادلادي حيث 

:" يعترب تدليسا السكوت  اجلزائري من القانوف ادلدين 2الفقرة  86يستطيع أف يعرفو من طريق آخر حسب ادلادة 
واقعة أو ىذه عمدا عن واقعة أو مبلبسة إذا ثبت أف ادلدلس عليو ما كاف أف لو أف يرـب  العقد لو علم بتلك ال

  ادلبلبسة" 
الشرط  ىذا، وؽلثل مع قصد الوصوؿ إذل غرض غَت مشروع العنصر ادلعنوي ،توافر نية التضليل لدى ادلدلس  .2

 العنصر ادلعنوي؛
من القانوف ادلدين اجلزائري : " غلوز إبطاؿ العقد  1الفقرة  86اعتبار التدليس الدافع للتعاقد حسب ادلادة .3

اليت جلأ إليها ادلتعاقدين أو النائب عنو ، من اجلساـ حبيث لوالىا دلا إبراـ الطرؼ الثاين  نت احليلللتدليس إذا كا
  "؛العقد

من القانوف ادلدين  87ادلادة  متصبل هبا أف يكوف التدليس صادر من ادلتعاقد اآلخر ، أو على األقل يكوف   .4
اجلزائري أف : " إذا صدر التدليس من غَت ادلتعاقدين ، فليس للمتعاقد ادلدلس عليو أف يطلب العقد ، ما دل يثبت 

  أف ادلتعاقد اآلخر كاف يعلم ، أو كاف من ادلفروض حتما أف يعلم هبذا التدليس".
:1كما يعرؼ االحتياؿ من الناحية ادلدنية من خبلؿ    

 أوال: ادلتهم قاـ بوضع سبثيل للواقع ادلادي؛
 ثانياً: ىذا التمثيل ىو سبثيل كاذب؛

 ثالثاً: إف ادلتهم مؤمن بعدـ واقعية التمثيل، وعدـ وجود دوافع واقعية لصحتو؛
 رابعاً: وجود نية التعمد يف تقدًن التمثيل الكاذب؛

 الجانب االقتصاديرابعاً: 
" اخلطأ الذي يرتكب عن قصد أو عمد أو تدبَت من قبل قسم احملاسبة أو اذليئة  :2يعرؼ الغش على أنو ىو

 اإلدارية للتضليل أو اإلخفاء أو الغش أو االختبلس أو التأثَت على القوائم ادلالية".

                                                           
1
 Khanh Nguyen, financial statement fraud(motives, methods, cases and detection(, boca raton,  florida, 

USA,2010, p:3-4 

لمسٌرة،.وكلبونة، أحمد ٌوسف وزرٌقات، عمر محمد، علم تدقٌق الحسابات العملً، الطبعة االولى، دار امحمود، رأفت سالمة 
2
  

 .50، ص:5000للنشر،عمان،
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"تعمد إخفاء أو تعديل البيانات بغرض احلصوؿ على منافع خاصة، أو التضليل طرؼ : 1كما يعرؼ الغش أنو 
 الستخدامها يف األغراض اخلاصة". االقتصاديةيلولة بينو وبُت احلصوؿ على أصوؿ وشلتلكات الوحدة آخر واحل

مرادؼ للخطأ ، ويعٍت ذلك أف الغش إصرار" ارتكاب أخطاء عن عمد وسبق :2ُعرؼ الغش على أنو وأيضا
عينة، لتحقيق منفعة معادل م إخفاء، وػلدث الغش عن طريق التبلعب يف البيانات احملاسبية، هبدؼ ادلتعمد

شخصية على حساب الوحدة االقتصادية وتتنوع وتتشكل زلاوالت ارتكاب التبلعب، وتتمثل يف االختبلس 
وأشار ادلعيار .ادلصاحل وإساءة استخداـ السلطة والتعارض يف اإلفصاحواالبتزاز والرشوة والتبلعب يف عمليات 

فعبًل مقصوداً من قبل شخص أو أكثر يف اإلدارة، وأولئك " :3( إذل أف الغش يعٍت240الدورل للتدقيق رقم )
ادلكلفوف بالرقابة وادلوظفوف، أو أطراؼ خارجية، ويتعلق ىذا الفعل باستخداـ اخلداع من أجل احلصوؿ على 

 مصلحة غَت عادلة أو غَت قانونية، والذي ينتج عنو ربريف يف التقارير ادلالية".
شمل عدة عناصر من أجل ارتكابو وىي النية والقصد أو التدبَت ادلسبق، نستنج أف الغش ي ما سبق، ومن خبلؿ

أي أف الغش يرتكب بسابق إصرار وسوء نية وتعمد  للحصوؿ  على أرباح غَت مشروعة وليس عن طريق 
 ادلصادفة، وذلك سيعاً للتضليل واإلخفاء عن أنظار ادلستخدمُت للتقارير ادلالية.

ائج الغش، نوضحو يف وضع ظلوذج يساعد يف التعرؼ على سلتلف عوامل ونت من خبلؿ اجلوانب السابقة ؽلكن
 تارل:الشكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.052،ص:0990، الدار الجامعٌة، بٌروت، -بٌن التنظٌر والتطبٌق –، محمد، المراجعة الصبان، محمد سمٌر والفٌومً

1
  

.95،ص:5000(، الطبعة األولى، مكتبة المجمع العربً، عمان، 0الوقاد، سامً محمد ودٌان، لؤي محمد، تدقٌق الحسابات)
2
  

)520معٌار التدقٌق الدولً رقم –الدولً للمحاسبٌن، اصدارت المعاٌٌر الدولٌة للممارسة أعمال التدقٌق والتأكٌد وقواعد اخالقٌات المهنة االتحاد 
3
  

505، ص:5005مسؤولٌة المدقق فً اعتبار االحتٌال والخطأ عند التدقٌق(،   
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  نموذج للتعريف الغش (: 07شكل رقم )                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Source: Nadia smaili, la gouvernance comme moyen de prévention et de détection des 

irrégularités comptables pouvant mener à la fraude, thèse présentée en vue d`obtention du 

garde de philosophie doctor (ph.d) en administration, décembre 2006, HEC université  

Montréal, p :157. 
 )التطور الهندسي للغش(عوامل ارتكاب الغش2.3.2.1

: 1إف الغش ىو نتيجة توافق رلموعة من العوامل حيث ىناؾ من حدد رلموعتُت من العوامل الرتكاب الغش 
وعدـ وجود احتماؿ عوامل تتعلق بالعاطفة وأخرى  متعلقة بالظروؼ ، حيث إف احلاجة النفسية واالقتصادية 

موعات من العوامل تشًتؾ أف ىناؾ من حدد ثبلثة رل إذلباكتشاؼ الغش يشجع الشخص على الغش ، إضافة 
ىذا األخَت يستعمل من طرؼ  مثلث الغش فيما بينها لتحفز الشخص على ارتكاب فعل الغش يطلق عليها 

سلمس الغش وىو ما يعرؼ   إذلومنو معُت الغش  إذل، مث ُوسع مثلث الغش الباحثُت يف ربليل أسباب الغش
   .بالتطور اذلندسي للغش

 
 

                                                           
1 Nadia smaili, la gouvernance comme moyen de prévention et de détection des irrégularités comptables pouvant 

mener à la fraude, thèse présentée en vue d`obtention du garde de philosophie doctor (ph.d) en administration, 

décembre 2006, HEC université  Montréal, p :157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب االجتماعي

لضغوط االجتماعيةا  

 

سيالجانب النف  

 *مدونة قواعد السموك؛       *الشخصية؛

*الدوافع الشخصية؛          * مركز مالي 
.فقير  

لجانب االقتصاديا    

*شروط مالٌة؛          * نظام حوكمة 

 ضعٌف؛

 *زٌادة المنافسة.

 الجانب القانونً

 *المتابعة               * السجن

 الجانب االقتصادي

 *خسارة ثقة المستثمرٌن؛

 *انخفاض سعر االسهم؛

 *فقدان الشركاء؛

 *فقدان الهٌبة؛

 *ارتفاع تكلفة راس المال؛

 *االفالس.

تفسيريةالعوامل ال  النتائج 

 ارتكاب

 الغش
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 FRAUD TRIANGLEمثلث الغش  أواًل: 
كجزء من الدراسات السوسيولوجية لبلختبلس، ينص على وجود ثبلث عوامل   1953ُقدـ مثلث الغش سنة 

الفرصة، والدافع، والتربير، وتعترب الفرص ىي : 1يلي ماالعناصر الثبلثة يف مثلث الغش تتمثل  الرتكاب الغش .
 العنصر الذي ؽلكن السيطرة عليو من الشركة واحلد منو.

 غوط /أو الدوافع الرتكاب الغشالض .1
الضغوط أو احلوافز تدفع الفرد للتصرؼ بالشكل الغَت قانوين، وينشأ احلافز عادة عند وجود مشكلة غَت قابلة 

للمشاركة، وىذا األخَت مهم للغاية لفهم الدافع للغش، ألف عدـ القدرة على حل ادلشاكل مع أحد يدفع 
شيوعاً للسلوؾ  األكثر  فزاتاحملا الشخص للتصرؼ بطريقة غَت الشرعية، الضغوط اليت مت ربديدىا على أهن

:2تصنف كالتارل و االحتيارل  
 الضغوط ادلالية مثل األعماؿ التجارية ادلتعثرة أو الفاشلة وىو احلافز الذي يدفع: الضغوط المــــــــــــالية -

العديد من اجملرمُت الرتكاب عمليات احتياؿ، كما أف احلوافز النقدية مثل ادلكافآت جنباً اذل جنب مع 
الضغوط  لضماف تلقي السوؽ للخرب السار وذلك لبلحتفاظ بثقة ادلستثمرين، ويكوف عن طريق تبلعب 

 ادلديرين ادلاليُت بالبيانات ادلالية ادلنشورة يف شكل إدارة أرباح.
وؽلثل  اليت تدفع للغش، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالضغوط ادلالية، الضغوطسبثل الفئة الثانية من  :الرذائل -

القمار، وزبلق  إذلالقمار الدافع الرئيسي للغش، حيث إف تزايد السلوؾ االحتيارل يعكس ارتفاع الوصوؿ 
 عائدات القمار دورة ال تنتهي من الضغوط.

عمليات الغش ، وىي سبثل ضغوط غَت  إذلسبثل الفئة الثالثة اليت تدفع و  الضغوط الغير مرتبطة بالعمل: -
مالية، يف ىذه الفئة عدـ الرضا عن مكاف العمل ىو ادلصدر الرئيسي للسلوؾ غَت القانوين، حيث يقـو 

مثل :التغَتات  من طرفهم بارتكاب الغش لبلنتقاـ من صاحب العمل لعدـ ادلساواة ادلتصورة األشخاص
البقاء يف ىذه ادلؤسسة  إذلآت، تسريح العماؿ، ادلعاملة غَت العادلة، عدـ التقدير، واضطرارىم يف ادلكاف

، إف ادلوظفُت غَت الراضُت عن ادلبالغ الضئيلة اليت يتقاضوهنا أو يتطور لديهم احلافز الختبلس األصوؿ
 اليت زبدـ مصاحلهم اخلاصة. عدـ االحًتاـ من الزمبلء أكثر ميبًل لبلطلراط يف أنشطة مثل الغش

إف نوع الضغوط اليت يواجهها اجملرموف زبتلف وتعتمد على الظروؼ الفردية ومن  الضغوط األخرى: -
 احلصوؿ على  دوافع األنانية والرغبة يف امتبلؾ ادلمتلكات ادلادية أو :" ضغوط أخرى"  لػػػ األمثلة الشائعة

، إف الناس الذين ذلم ىاجس السلطة والسيطرة ىم أكثر ءاً اظلط حياة تتناسب مع نظرائهم األكثر ثر 
 الغش. إذلعرضة لبلطلراط يف السلوؾ ادلنطوي على سلاطر ؽلكن أف تؤدي 

 

                                                           
1
 Albrecht,W.S, how to detect and prevent business fraud, prentice- hall, p:277. 

2
Steven Dellaportas, conservation with inmate accountants :motivation, opportunity, and the fraud triangle, 

accounting forum, 2012, p:2, disponible in the site: www.elsevier,com.  
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 شالفرص الرتكاب الغ  .2
لن يتم  أنشطتهمالفرص ىي القدرة على ارتكاب الغش، ألف احملتالُت ال يرغبوف يف القبض عليهم ويعتقدوف أف 

الكشف عنها، ىناؾ على األقل ستة عوامل رئيسية تزيد من الفرص الرتكاب عملية الغش داخل ادلؤسسة القائمة 
 :1التالية ليست شاملة ولكن توفر عدد كاؼ من األوضاع اليت توضح دور الفرص يف مثلث الغش

لرقابة الداخلية أىم إطار فعاؿ ل إف وجود عدم وجود ضوابط تمنع و/أو تكشف السلوك االحتيالي: -
( مخسة عوامل coso)عرفت  خطوة ؽلكن للمنظمة من خبلذلا أف سبنع وتكشف غش ادلوظفُت، حيث 

إلطار الرقابة الداخلية للمنظمة نذكر منها ثبلث ىي: الرقابة البيئية، وظيفة احملاسبة، مراقبة األنشطة 
 :عوامل كل منها يف اجلدوؿ التارل نلخص

 الرقابة الداخلية (: هيكل03جدول رقم)
 اإلجراءاتمراقبة األنشطة أو  النظاـ احملاسيب البيئة الرقابية

فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل -
 والنمذجة؛

 إجراءات التوظيف الفعالة؛-
ىيكل تنظيمي سليم واضح -

 للنمذجة ووضع العبلمات.

 صفقات صاحلة؛-
 التصريح الصحيح؛-
 الكماؿ؛-
 التوقيت ادلناسب؛-
 التقييم السليم؛-
 تلخيص الصحيح.-

 الفصل بُت الواجبات؛-
ادلناسبة للحصوؿ على  اإلجراءات-

 إذف؛
 كفاية الوثائق والسجبلت؛-
 السيطرة على األصوؿ ادلادية-

 والسجبلت.
Source: W.steve albrech,O.chad albrech,C.conan albrech,F.mark zimelman, fraud 

examination, fourth edition, south westerna gengage learning, usa,2012,p:45. 

يستأنف  : حيث إف الفرد الذي يرتكب الغش وال يعاقب غالبًا ماالفشل في تأديب مرتكبي الغش -
 السلوؾ االحتيارل.

ربدث العديد من عمليات الغش اليت ترتكب بسبب أف الضحايا ال  : حصول على المعلوماتعدم ال -
يستطيعوف الوصوؿ إذل ادلعلومات اليت سبتلكها مرتكبو الغش، خصوصًا يف كثَت من حاالت الغش 

 ارتكبت ضد ادلستثمرين، ادلساعلُت، وأصحاب الديوف. اليت اإلداري
 التــــــــــــــبريــــــــــــــر  .3

سم يف معظم عمليات الغش، حيث أف التربير ينطوي على التوفيق بُت سلوؾ الشخص مع االتربير ىو العنصر احل
.  ادلفاىيم ادلقبولة عموماً، يشمل التربير الشائع عن األجور أو ادلكافآت اليت كانت مستحقة لكن دل يتلقوهنا

                                                           
1W.steve albrech,O.chad albrech,C.conan albrech,F.mark zimelman, fraud examination, fourth edition, south 

westerna gengage learning, usa,2012,p39. 
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ويعتقد البعض اآلخر أف الشركة حيث إف بعض ادلختلسُت يقولوف ألنفسهم أف الشركة ليست حباجة اذل ادلاؿ، 
 تستحق األمواؿ ادلسروقة بسبب التصرفات السيئة ضد ادلوظفُت.

 :1إف العديد من التكتيكات اليت يستخدمها مرتكيب الغش لتربير ادلمارسات االحتيالية تشمل
 نفي ادلسؤولية؛ -
 في اخلسارة والضرر؛ن -
 نفي اإليذاء؛ -
  مرتكبو الغش يعرضوف أنفسهم على أهنم رلربوف للعمل الغَت أخبلقي. -

 التارل: ش السابقة الذكر يف الشكلونلخص عوامل الغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Anand, V., Blake, E. A., & Joshi, M. (2004). Business as usual: The acceptance and perpetuation of corruption. 

Academy of Management Executive, 18(2), 39–53. 
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 (:مثلث الغش08شكل رقم ) 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Steven Dellaportas, 

conservation with inmat 

accountants :motivation, opportunity, 

and the fraud triangle, accounting forum, 

2012, p:3, disponible in the site: 

www.elsevier.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 الضغوط المتصورة
 الرذائل مالية

 الطمع؛-
العيش فوؽ -

 وسائلو؛
ارتفاع -

الفواتَت أو 
الديوف 

 الشخصية؛
-

االحتياجات 
ادلالية الغَت 

 متوقعة.
 

لعب -
 القمار؛

-
 ادلخدرات؛

 الكحوؿ؛-
خارج -

العبلقة 
 ادلالية.

متعلقة 
 بالعمل

 خرىأ

عدـ كفاية -
االعًتاؼ 

باآلداء 
 الوظيفي؛

عدـ الرضا -
 بالوظيفة؛

اخلوؼ  -
من فقداف 

 الوظيفة؛
 

خلق  -
مظاىر 
 صلاح؛

األنا،  -
السلطة، 
 السيطرة؛

تأثَت  -
 اآلخرين.

 التــــــــــــــــــبريــــــــــــــــــــر
ادلنظمة تدين رل؛-  
أنا فقط من يقًتض -

؛-سأدفع مرة أخرى-ادلاؿ  
ال أحد سوؼ -

 يؤذى/جرؽلة ببل ضحايا؛
أكثر/ستحقوف  أستحق-

االمتيازات كتعويض 
 معقوؿ؛

من أجل أغراض جيدة؛-  
اجلميع أثرياء فلماذا أنا -

 ال؟؛
ؽلكن للشركة احلصوؿ -

 عليها؛
دل تكن ىناؾ ضوابط -

داخلية لذلك أردت أف 
تظهر ذلم كيف أف األمر  

 كاف سهبل؛
أردت أف أحسن مستوى -

 معيشيت؛
دل يعاملوين باحًتاـ،-  
معنويايت اطلفضت.-  

 
 
 

 الفرص المتصورة
عدـ القدرة على احلكم على -

 جودة اآلداء؛
التحايل على الضغوط اليت -

سبنع أو الكشف عن السلوؾ 
 االحتيارل؛

الفشل يف تأديب مرتكيب -
 الغش؛

عدـ احلصوؿ على -
 ادلعلومات؛

 اجلهل، البلمباالة؛-
عدـ وجود مراجعة -

 حسابات.

الضغوط دافع الرتكاب 

 الغش

 دا

التبرٌر المنطقً ٌبرر 

السلوك وٌخفف 

 التخوف

 

الفرص الرتكاب 

 الغش واخفاءه

http://www.elsevier.com/
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 (fraud diamondمعين الغش) ثانياً: 
من خبلؿ التوسيع يف مثلث الغش باحملافظة على عنصري الضغوط والتربيرات  2004الغش سنة  معُتمت وضع 

والفرص وإضافة عنصر رابع وىو "القدرة"، حيث تلعب ىذه األخَتة ) الصفات والقدرات الشخصية للفرد دوًرا 
 رئيسيا يف ارتكاب الغش.

ادلرتكبُت للغش )خصوصاً ادلبالغ الكبَتة(  مت  لؤلفرادالتحقيقات اليت أجريت حوؿ السمات األساسية  إذلواستناداً 
 : 1رلموعة من الصفات واليت تشكل العناصر ادلكونة للقدرة وىي إذلالتوصل 

 موضع الشخص  .1
 وفرة لآلخرين؛أو وظيفتو داخل ادلؤسسة اليت قد تساعده على خلق أو استغبلؿ فرصة للغش وال تكوف مت

الشخص ادلناسب لبلحتياؿ ذكي دبا فيو الكفاية لفهم و استغبلؿ أوجو الضعف يف الرقابة الداخلية واستخداـ  .2
 وظيفتو وموضعو للوصوؿ إذل أكرب منفعة؛

 الشخص ادلناسب لديو األنا قوية وثقة كبَتة أنو لن يتم الكشف عنو، ىذه الثقة سُبَِكنو من ادلشاركة الغش؛ .3
 احملتاؿ الناجح يقنع اآلخرين على ارتكاب الغش حيث يكوف احملتاؿ ذو شخصية مقنعة؛ .4
 احملتاؿ الناجح يكذب بشكل فعاؿ ومستمر ليتجنب اكتشافو؛ .5
 احملتاؿ الناجح يتعامل جيداً مع الضغوط. .6
 خص عناصر القدرة يف الشكل التارلونل

 (: عناصر قدرة الشخص09شكل رقم)
 
 
 
 
 
 

Source : David T. Wolfe and Dana R. Hermanson, The Fraud Diamond: Considering the Four 

Elements of Fraud, The CPA Journal, Dec 2004, Volume: 74,39-40,site: 

http://www.emeraldinsight.com. 

                                                           
1 David T. Wolfe and Dana R. Hermanson, The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud, The 

CPA Journal, Dec 2004, Volume: 74,39-40,site: http://www.emeraldinsight.com. 

 

 
 

 العقل

 القدرة

 الوضعٌة/الوظٌفة

 مهارات اإلقناع

الحصانة 

من 

 الضغوط

الثقة/ا
 آلنا

الكذب 

 الفعال

http://www.emeraldinsight.com/
http://www.emeraldinsight.com/
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 (fraud pentagonالغش المخمس)ثالثاً: 
اخلطَت يف العنصر  عتبارهبا التكرب((الغرور إدخاؿجوانب لتحليل الغش عن طريق مخسة الغش ادلخمس  يوفر

الشخص الذي يعتقد أف  الطمع من جانب أوارتكاب الغش، حيث أف التكرب ىو موقف التفوؽ واالستحقاؽ 
 .1سياسات وإجراءات الشركة ال تنطبق عليو

إف معرفة ما قد يثَت ادلوظف اذل ارتكاب الغش ووضع حد فاصل بُت النشاط القانوين وغَت القانوين ىو ادلفتاح   

أوؿ ثبلثة عناصر لشرح 1950 يف  R. Cresseyدلكافحة الغش، حيث حدد ادلختص الشهَت يف اإلجراـ  دونالد 

ؼ العامة وادلهارات الفنية(، والضغط، والتربير وىو دلاذا يرتكب ادلوظف االحتياؿ وىي: الفرصة )دبا يف ذلك ادلعار 

 .2الكثَت من حاالت الغش ولكن ليس كلها يساعد  على تفسَت ىذا األخَت ما يعرؼ باسم "مثلث االحتياؿ"، 

ضعف  إذلكاف ادلوظف لديو حوافز الناذبة عن الضغوطات، إضافة   إذايكوف احتماؿ حدوث الغش كبَت    

 الفرصة الرتكاب الغش مع قدرتو على تربير السلوؾ االحتيارل. الضوابط اليت توفر لو

مخاسي  إذلمت ربويل معُت الغش الذي كاف يُطبق من قبل صناعات اخلدمات ادلالية  2000قبل منتصف عاـ 

 .3، حيث أصبح الغرور يشكل اجلانب اخلامس دلعُت  الذي خلق خصائص جديدة لبلحتياؿالغش

، احملتاؿ     و سهولة الوصوؿ إليها وىذا مادل  بالكثَت من ادلعلومات مسلحو  يف التفكَت أكثر استقبللية ىو اليـو

وباإلضافة إذل تطور الشركات يف االعتماد على مصادر خارجية،  فيما مضى.  دلرتكيب الغش  يكن متاحاً 

األداء  وىو ما خلق مزيد وادلكافآت  على أساس  األجوروشراكات العادلية، والتكنولوجيا، كما مت استبداؿ ىيكل 

من احلوافز للموظفُت إلغلاد طرؽ غَت أخبلقية للوصوؿ إذل أىداؼ األداء ونلخص ىذه التغَتات يف اجلدوؿ 

 4التارل:

 

                                                           
1 Joseph R.petrucelli, detecting fraud in organizations(techniques ,tools, and resources), john wieley and sons, 

new jersey,2012, p:59. 
2
 Donald R. Cressey, “Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement,” 

New York: Free Press, 1953. 
3
 Sridhar ramamoorti,  David Morrison, Josephw  Koletar Kelly Richmond ,"A.B.C`s of behavioral 

forensics: applying psychology to financial fraud prevention and detection", 2013, new jersey. 
4
 Crowe HORWATH, plying offense in a high-risk environment, fraud risk white paper,  p:02,see the 

site: www.crowehorwath.com. 

http://www.crowehorwath.com/
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 التغيرات في بيئة األعمال :(04)جدول رقم

 قبل واآلن

1950 2000 

 منظمات يف شكل مصفوفة ىيكل تنظيمي على شكل خط مستقيم

 سلطة احلكم ذاتية مزدوجةادلسؤولية 

 تعدد ادلوردين وشركاء ذباريُت عادليُت مصدر وحيد لبلستَتاد

 الوصوؿ اذل العادلية منطقة اخلدمات زللية أو إقليمية

 األجور على أساس اآلداء سلطط ىيكل األجور متتابع

 الرئيس التنفيذي من ادلشاىَت الرئيس التنفيذي رجل أعماؿ

 الشركة بقيادة ادلدراء مالكهاالشركة بقيادة 

SOURCE: Crowe HORWATH,” plying offense in a high-risk environment”t, fraud risk 

 .www.crowehorwath.comwhite paper,  p:02,see the site:  

مت تطويره  مخاسي الغش، والذي  إذل Cressey الكبلسيكي لػ االحتياؿ مثلث توسيعىذه التغَتات، مت  يف ضوء

1 الكفاءة والغطرسة علا: عنصرين ىامُت يضيف حيث "جوناثاف ماركس"، من قبل
. 

 يقدـ سلمس الغش مخسة جوانب لتحليل الغش  تتمثل يف :

يعترب العنصر اخلطَت يف ارتكاب الغش، حيث ؽُلِثل التكرب موقف التفوؽ واالستحقاؽ او الطمع  التكبر(:(الغرور

 .i2من جانب الشخص الذي يعتقد أف سياسات وإجراءات الشركة ال تنطبق عليو

طرة إخفاء متطورة، واجتماعيا السي إسًتاتيجيةىي قدرة ادلوظف على ذباوز نظاـ الرقابة الداخلية، ووضع  :الكفاءة

 ؛3على الوضع الذي لو فيو مزايا

 ضعف الرقابة يوفر الفرص للشخص الرتكاب الغش؛ الفرص:

 ربفز الشخص الرتكاب وإخفاء الغش؛الضغوط "الدوافع": 
                                                           
1
 James C. Bianchi , and Jonathan K. Zeiler, Fraud in the Construction Industry: No Company Is 

Immune, but the Risk Can Be Reduced, 14/02/2014,see the site: www.crowehorwath.com 
2
Joseph R.petrucelli, Detecting fraud in organizations(techniques, tools, and resources), john wieley and sons, 

new jersey,2012, p: 92. .  
3
 Mike Miller, Why the Fraud Triangle is No Longer Enough,p:30, see the site: 

http://www.financialexecutives.org/  18/12/2014. 

http://www.crowehorwath.com/
http://www.crowehorwath.com/
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 : وسائل لتربير االحتياؿ الذي حدث بالفعل.التبريرات

 Fraud pentagon : الغش المخمس(10)شكل

 

 

 

 

 

إف العناصر اخلمسة ادلشكلة خلماسي الغش "الضغوط، الفرص، التربيرات، الكفاءة، الغطرسة" ،ىذه األخَتة ؽلكن  

ادلعلومات اذلامة على نطاؽ  إذلالوصوؿ  إذلبارعوف  األفرادأف تثَت الفرد الرتكاب االحتياؿ. خصوصًا وأف  

يف بيئة  األفرادأف وضع ىؤالء  إذل. إضافة واسع، حيث أف ذىنية االستحقاؽ والثقة تزيد من سلاطر الغش

 متساىلة ثقافياً وضعف ذلجة ادلسؤولُت و ضعف الرقابة الداخلية ىو وصف لكارثة االحتياؿ.

 (fraud scales)خامساً: .ميزان الغش

انتقد الكثَت من الباحثُت ظلوذج مثلث الغش يف عجزه عن حل مشكلة الغش، ويرجع السبب يف وجود وجهُت يف 

ادلثلث ال ؽلكن مبلحظتهما بسهولة والتحكم فيهما من طرؼ ادلؤسسة وعلا: الضغوطات والتربيرات. وقد مت 

غش، حيث تركزت الدراسة على حالة  212تطوير نظرية ميزاف الغش من طرؼ رلموعة من الباحثُت بتحليل 

أف اكتشاؼ  إذلالبيانات احملصل عليها من قبل ادلراجعُت الداخليُت للمؤسسات الضحية للغش، و مت التوصل 

يصعب ربديدىم، واستناداً ذلذه الدراسة مت اقًتاح  األشخاصالغش عملية صعبة ألنو يتم ارتكابو من رلموعة من 

 رل:التاميزاف الغش الذي يوضحو الشكل 

 

 

 
الكفاءة

 

التكبر

 

لتبرٌراتا

 

الضغوط

 

الفرص

 

Source : James C. Bianchi, Jonathan K. Zeiler, “Fraud in the Construction Industry: No 

Company Is Immune, but the Risk Can Be Reduced”, Feb. 14, 2014, see the site: 

http://www.crowehorwath.com/. 
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 : ميزان الغش)11( شكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

Source :w.steve Albrecht,,Marshall B.Romney ,Keith R.howe, “Deterring fraude: the 

internal auditor`s perspective”, institute of internal auditor`s research foundation,2010,p:06. 

ربديد درجة سلاطر الغش يتم باالعتماد على درجة كل من  ادلعايَت الثبلثة مشًتكة  مرة  أفيوضح لنا الشكل 

زاىة الشخصية ، حيث على سبيل ادلثاؿ يف سبثيلينا دليزاف الغش فهو يظهر يف واحدة وىي: الضغوط والفرص والن

حالة توازف و درجة سلاطر الغش ىي زلايدة، أـ عندما تكوف الضغوط والفرص كبَتة ودرجة النزاىة الشخصية 

النزاىة الشخصية رمز السلوؾ األخبلقي الذي يتبناه  تعترب منخفضة فإف احتماؿ ارتكاب الغش يكوف مرتفع.

حيث ؽلكن مبلحظة و اذلدؼ من اختبار عنصر النزاىة الشخصية ىو معرفة سلوؾ الفرد يف ادلاضي، الشخص، 

عنوية تلعب دوراً أساسياً يف ىذا العنصر من خبلؿ قرارات الشخص وعملية ازباذ القرار، ألف ادلعايَت األخبلقية وادل

تؤثر النزاىة الشخصية على احتماؿ عقلنة الفرد للسلوؾ الغَت مبلئم، فعلى سبيل ادلثاؿ  الفرد وأحكامو. اراتقر 

الشخص الذي يتمتع بدرجة عالية من النزاىة الشخصية يكوف أقل تربيرا للسلوكيات غَت الصحيحة مقارنة 

ر النزاىة الشخصية كما يوضحو بالشخص العقبلين، وعليو فقد مت تغيَت عنصر التربير يف مثلث الغش بعنص

 التارل: الشكل

 منخفضةنزاهة شخصٌة                                                     مرتفعةنزاهة شخصٌة 

 فرص كبٌرة                                                                              فرص ضعٌفة

ضغوط                                                                          ضغوط منخفضة

 مرتفعة
 

 الشروط

 مرتفعمخاطر غش  احتمال

 

 الشروط

مخاطر غش  احتمال
 منخفض

ميزان 
 الغش
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 (: تطور نظرية مثلث الغش12شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعٌة

 

إن مخمس الغش ٌشكل توسع لهذه النظرٌات عن طرٌق إضافة 

 عامل الغرور.

المحتال ٌجب أن ٌكون مغرور بما ٌكفً الرتكاب الغش دون أن 

ٌتم اكتشافه ،أو أن ٌشعر ببساطة أن سٌاسات الشركة ال تنطبق 

 علٌه

معٌن الغش قدم مفهوم الكفاءة 

إن مكونات الكفاءة  حبث)القدرة(والوضعٌة،

موقع فً الشركة، العقل، الثقة، ال :هً

القدرة على  مواهب اإلجبار أو اإلكراه أو

 أن تكون مخادع فعال حقٌقً.

 

 الفرص

 فرص

 ضغوط
 التبرٌرات

 الوضعٌة الكفاءة

 معٌن الغش

 مخمس الغش

 التبرٌرات ضغوط

 الكفاءة
 الغرور

 ضرر

 تحرٌف
 النٌة

Source: Joseph R.petrucelli, detecting fraud in 

organizations(techniques,tools, and resources), john wieley and 

sons, new jersey,2012, p:31. 

 0925إن مثلث الغش قُدم أول مرة سنة 

من طرف دونالد كرٌسً، إن مثلث الغش 

ٌفسح المجال إلى معٌن الغش، مع العلم أن 

 الضغوط والتبرٌرات تبقى ثابتة

 مثلث الغش

 تبرٌرات ضغوط

 الفرص

داالعتما  
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أنواع الغش3.3.2.1  
:1الطرؽ لتصنيف األنواع ادلختلفة من الغش نذكر منهاىنالك العديد من   

 التصنيف على أساس مصلحة المؤسسة أواًل:
 اختبلسللمؤسسة ، حيث إف أنواع  الغش الداخلي األكثر شيوعاً ىو  بالنسبةالغش يكوف داخليا أو خارجيا  

األصوؿ و االدعاءات ادلالية الكاذبة، أما الغش اخلارجي فهي ترتكب من طرؼ أشخاص خارجيُت عن ادلؤسسة 
واع الغش الداخلي واخلارجي .  والشكل ادلوارل يوضح أنالغش اإللكًتوين مثل الفساد و   

الغش أنواع(: 13شكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Nadia smaili, la gouvernance comme moyen de prévention et de détection des 

irrégularités comptables pouvant mener à la fraude, thèse présentée en vue d`obtention du 

garde de philosophie doctor (ph.d) en administration, décembre 2006, HEC université  

Montréal, p :16 

 المنظمات الدولية للغش تصنيفثانياً:  
قدـ  (ACEFزبتلف تقسيمات الغش بُت ادلنظمات ومكاتب التدقيق، حيث إف معهد فاحصي الغش ادلعتمدين)

 ثبلثة أنواع رئيسية للغش ىي: اختبلس األصوؿ، التقارير ادلالية االحتيالية والفساد.
" أف ادلؤسسات تكوف 2003نتائج دراسة قامت هبا بعنواف" مسح جلرائم االقتصاد  (PWCيف حُت نشرت )

ضحية لستة أنواع رئيسية من الغش ىي: اختبلس األصوؿ، االدعاءات ادلالية الكاذبة، الفساد والرشوة، غسيل 
 األمواؿ، الغش االلكًتوين، التجسس الصناعي وأخَتاً التزوير.

                                                           
1
 W.steve albrech,O.chad albrech,C.conan albrech,F.mark zimelman, fraud examination.op.cit,p9. 

 تهدٌدات  الغش فً العالم

 أصل الغش  الغش الداخلً  الغش الخارجً

أنواع الغش األكثر 

 شٌوعا  

 ضحٌة الغش

أدوات الغش 

 األكثر شٌوعا  

إختالس 

 األصول

إدعاءات مالٌة 

 كاذبة
الغش  غسٌل األموال

 اإللكترونً
 الفساد 

 المؤسسة البنك  الموردٌن العمالء المساهمٌن

تكنولوجٌا  المعلومة

 المعلومات

المؤسسةأصول   القوائم المالٌة 
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( عرؼ ثبلثة أنواع من الغش : اختبلس األصوؿ، األفعاؿ غَت القانونية، IAA`S) أما معهد ادلدققُت الداخليُت
 التقارير ادلالية االحتيالية.

 التصنيف على أساس ضحية الغش ثالثاً:
 ظليز يف التصنيف على أساس ضحية الغش األنواع التارل :

 ي الضحية وصلد فيها:الغش عندما تكوف ادلؤسسة ى -
  أف مرتكب الغش ىو ادلوظف داخل ادلنظمة؛اختبلس ادلوظفُت: حيث 
 غش ادلوردين: مرتكب الغش ىو من يقـو بالبيع للمؤسسة؛ 
  منتجات ادلؤسسة. يستهلكغش العمبلء: مرتكب الغش ىو الذي 

 والضحية يف ىذا النوع ىم ادلساعلوف والدائنوف؛ اإلداريالغش  -

 السابقة الذكر. األنواع إذل ال ينتميالغش ادلتنوع ذو اخلصائص ادلختلفة وىو الغش الذي  -
 : ونلخص أنواع الغش ادلختلفة يف ىذا اجلدوؿ

 (:األنواع المختلفة للغــــــــــــــــش05جدول رقم)
 شرح لنوع الغش مرتكب الغش ضحية الغش نوع الغش

.غش ادلوظفُت أو 1
 الوظائف

قياـ ادلوظفُت بطريقة أو  ادلوظفُت ادلوظفُت
 بطريقة غَت مباشرة

)التقارير اإلدارة.غش 2
 ادلالية االحتيالية(

ادلساعلوف والدائنوف 
وغَتىم من الذين 
يعتمدوف على بيانات 

 القوائم ادلالية

 اإلدارة بالتبلعبقياـ  اإلدارة العليا
بالتقارير ادلالية اليت ربسن 
وضعية ادلؤسسة على 
عكسها ما ىي عليو، ىذا 
النوع من الغش مكلف 

 جدا .
ىذا النوع  من الغش   أفراد أو مساسرة االستثمار الغافلُت  ادلستثمرين االستثمار.غش 3

يرتكب على شبكة 
االنًتنت، حيث ػلصلوف 
على ثقة ادلستثمر 

يف  أموالوالستثمار 
 شركات متعثرة .

البيع وتقدًن  قياـ شركات الشركات اليت تبيع السلع الشركات اليت تشًتي سلع   .غش ادلوردين4
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ة يف اخلدمات بادلغاال واخلدمات أو خدمات
أو عدـ الشحن   األسعار

أو تقدًن اخلدمة مع إف 
 الثمن قد دفع 

الشركات اليت تبيع السلع  .غش العمبلء5
 واخلدمات 

قياـ  العمبلء بالتحايل  العمبلء
للحصوؿ على سلع أو 
خدمات ليست من 

 حقهم 
.أخرى)أنواع الغش 6

 ادلتنوعة(
يف كل تعتمد على الوضع 

 نوع من الغش
تعتمد على الوضع يف كل 

 نوع من الغش 
أي شخص يستفيد من 
ثقة شخص آخر خلداعو 

 يف أي وقت .
Source: W.steve albrech,O.chad albrech,C.conan albrech,F.mark zimelman, fraud 

examination, fourth edition, south westerna gengage learning, usa,2012,p10. 

 مواطن األخطاء والغش ومجاالت ارتكابهما .1-3-4

سبر البيانات احملاسبية بثبلثة مراحل رئيسية يف الدورة احملاسبية، وتعترب ىذه ادلراحل مواطن ارتكاب اخلطأ والغش، 

 وفيها تقع رلاالت متعددة الرتكاهبما، وىذه ادلراحل ىي:

 مرحلة إثبات العمليات " مرحلة القيد األولي"أواًل: 

 ثبلثة أنواع : إذلتنقسم فرص ارتكاب الغش واخلطأ 

ؼلطئ احملاسب عن عمد أو عن غَت عمد يف ربليل العملية إذل  قد :التحليل غير السليم للعمليات -

طرفيها ادلدين والدائن، فيوجهها إذل غَت حساباهتا الصحيحة. وقد يتضمن التحليل غَت السليم اخللط 

 والرأمسالية عن جهل أو سهو أو هبدؼ التضليل؛ اإلراديةبُت ادلصروفات 

بضاعة معينة ضمن ادلخزوف  إدراجومن األمثلة البارزة على ىذا عدـ حذف عمليات كان يجب قيدها:  -
السلعي يف هناية العاـ بالرغم من وصوؿ فاتورة ادلورد. ويؤدي ىذا بالطبع إذل تضخيم األرباح 

تزاـ للدائنُت يف ادليزانية العمومية ال ؽلثل الواقع. وىذا أيضًا عمداً وادلوجودات، باإلضافة إذل أف مبلغ االل
 أو غَت عمد؛
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والتصميم لتحقيق  اإلصرارتغلب على ىذا العمل صفة العمد وسبق عمليات كان يجب حذفها:  إدراج -
لفة. ىدؼ معُت، وبندر أف ينشأ عن جهل احملاسب ادلفوض يف التمييز بُت عمليات الفًتات ادلالية ادلخت

بعض ادلؤسسات من تسجيل ادلقبوضات اليت ربدث يف بداية  إليوومن األمثلة على ىذا اجملاؿ ما تلجأ 
الفًتة ادلالية التالية ضمن مقبوضات الفًتة ادلالية السابقة وذلك بقصد ربُت مظهر ادليزانية من حيث 

ن عمليات الفًتة السابقة النقدية. ويصدؽ نفس الشيء على إدراج مبيعات اوائل الفًتة التالية ضم
 إلظهار نتيجة أعماؿ أقوى من احلقيقة.

 مرحلة التجميع والترحيل  ثانياً:
، وترصيد وإعداد قوائم اجلرد األستاذاألعماؿ الكتابية واحلسابية ادلتضمنة للًتحيل من اليومية إذل  ةمرحلىي 

والكشوؼ التفصيلية، أو حىت عند إعداد موازين ادلراجعة، واحتساب االستهبلؾ والديوف ادلعدومة، وغَت ذلك 
 غَت متعمد. أوومن الطبيعي أف تكوف ىذه العمليات عرضة للخطأ وموطناً لو سواءا كاف متعمدا 

 لنهائيةمرحلة إعداد وتحضير القوائم المالية اثالثاً: 
ويف ىذه ادلرحلة األخَتة اليت سبر هبا البيانات احملاسبية تكوف فرص حدوث أو ارتكاب األخطاء والغش متعددة 

 منها:

إدراج مبالغ أو قيم غَت سليمة كما يف حالة تضخيم ادلوجودات أو إظهار أرباح غَت زلققة بقائمة نتيجة  -
 ؛األعماؿ

بقيمتها  االلتزاماتحذؼ بعض البنود أو ادلبالغ من القوائم ادلالية، كما يف حالة عدـ إدراج بعض  -
 احلقيقية أو إسقاطها كلية؛

إعطاء وصف غَت صحيح أو كاؼ لبعض بنود القوائم ادلالية، وىذا يؤدي إذل عدـ تعبَت ىذه القوائم  -
ذا إدراج أصوؿ ثابتة ضمن رلموعة األصوؿ التعبَت الصحيح عن واقع ادلشروع. ومن األمثلة على  ى

 ادلتداولة هبف إظهار رأس ماؿ عامل أو نسبة سيولة غَت عادي؛

عدـ اإلفصاح عن كل العوامل ادلثرة على ادلركز ادلارل يف تذييل أو ملحق ذلا إف يكن ضمن بنودىا. ومن  -
ة، ويلـز إظهارىا على شكل األمثلة على ذلك االلتزامات العريضة واليت تكوف أعليتها النسبية كبَت 

 حسابات نظامية أو يف ملحق ادليزانية.
 تقع تحت مسؤولية مراجع الحسابات أنواع الغش التي5.3.2.1
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نوعُت من األخطاء ادلتعمدة)الغش( اليت غلب أف تُأخذ بعُت االعتبار من طرؼ مراجع  ىناؾ AICPAػػػ وفقًا ل
 : 1احلسابات عند مراجعة القوائم ادلالية وىي

وىي األخطاء ادلتعمدة الناذبة عن التقارير ادلالية والذي يعرؼ على أنو:" أخطاء متعمدة أو حذؼ   النوع األول:
 كميات أو إفصاحاؾ يف البيانات ادلالية لتضليل مستخدمي القوائم ادلالية".

ىي األخطاء ادلتعمدة الناذبة عن اختبلس األصوؿ الذي ينطوي على سرقة أصوؿ ادلؤسسة، وعادة  النوع الثاني:
ما يكوف اختبلس األصوؿ مصحوباً بسجبلت ووثائق مزورة أو مضللة من أجل إخفاء حقيقة األصوؿ ادلفقودة شلا 

 يسبب سلالفات زلاسبية يف البيانات ادلالية.
 :نوع من األنواع السابقةونعرض فيما األنواع اخلاصة بكل 

 التقارير المالية االحتيالية  أواًل:
  .مفهوم التقارير المالية االحتيالية1

إف األخطاء أو ادلخالفات احملاسبية يف القوائم ادلالية ؽلكن أف تنشأ من األخطاء والغش لذا من ادلهم التمييز بُت 
 . القوائم ادلالية اخلاطئة والقوائم ادلالية االحتيالية

 تعريف التقارير المالية الخاطئة -
 :2القوائم ادلالية اخلاطئة تشمل أخطاء غَت مقصودة مثل حذؼ قيم أو إفصاحاؾ وتكوف على النحو التارل

  القوائم ادلالية؛ إعداداخلطأ يف مجع ومعاجلة البيانات عند 
 التقدير احملاسيب غَت الصحيح الناشئة عن سوء التفسَت أو الرقابة؛ 
  واإلفصاحاخلطأ يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية اخلاصة باالعًتاؼ، القياس، التبويب، العرض . 

  تعريف التقارير المالية االحتيالية -
 زبتلف التعريفات ادلقدمة للتقارير ادلالية االحتيالية على حسب اختبلؼ االكادؽليُت ومن ىذه التعريفات: 

:" التحريف العمدي أو حذؼ قيم أو إفصاحات بنية خداع أو 3عبارة عنيعرؼ التقرير ادلارل االحتيارل بأنو  -
تضليل ادلستخدمُت ادلعنيُت، تتضمن معظم حاالت التقرير ادلارل االحتيارل عادة التحريف العمدي للقيم وليس 

 اإلفصاحات".
تعمد الذي ترتكبو اإلدارة :" الغش ادل1التقارير ادلالية االحتيالية ىي  نوع من الغش اإلداري الذي يعرؼ على انو -

 إلصابة ادلستثمرين والدائنُت من خبلؿ التقارير ادلالية ادلضللة مادياً"؛
                                                           
1
Khanh Nguyen, financial statement fraud: motives, methods, cases and detection, boca raton, florida, USA, 

2010,,P:7.  
2
 Khanh Nguyen, ibid, p:5. 

.520،ص:5002أمٌن السٌد أحمد لطفً، دراسات متقدمة فً المراجعة وخدمات التأكٌد، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة،  
3
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ط اإلداري كما يوضحو الغش اإلداري ؽلثل  العامل ادلشًتؾ بُت جرائم األعماؿ والتقارير ادلالية االحتيالية والنشا -
 ارل:الشكل الت

 اإلداري(: الغش 14شكل رقم)
 
 
 
 

  
Source: Nadia smaili, la gouvernance comme moyen de prévention et de détection des 

irrégularités comptables pouvant mener à la fraude, thèse présentée en vue d`obtention du 

garde de philosophie doctor (ph.d) en administration, décembre 2006, HEC université  

Montréal, p :160. 

 :2كما تشمل التقارير ادلالية االحتيالية ما يلي -

 التزوير والتبلعب يف سجل ادلواد، والوثائق الداعمة وادلعامبلت التجارية؛ -

 إغفاؿ متعمد للمواد وربريف لؤلحداث؛ -

إغفاؿ متعمد أو عرض إفصاحات غَت كافية فيما يتعلق دببادئ احملاسبة والسياسات وادلبالغ  -
 ادلالية ذات الصلة.

أهنا: " عمل غَت مشروع تقـو بو  ى، ؽلكننا وضع تعريف شامل للتقارير ادلالية االحتيالية علسبق من خبلؿ ما 
 اإلدارة خلداع وتضليل ادلستخدمُت ادلعنيُت".

 االحتياليةأنواع التقارير المالية  .2
 ادلخطط التارل : يوضحوأساليب غش مالية وأخرى غَت مالية كما  إذلتنقسم أساليب الغش يف القوائم ادلالية 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
1
 Tiina intaland linh thuy do, financial statement fraud( recognition of revenue and the auditor`s responsibility 

for detecting financial statement fraud, master thesis accounting and finance, 2002, p:18. 
2
 Khanh Nguyen ,opcit , p:6-7. 

 الغش اإلداري

 النشاط اإلداري
 جرائم األعمال

التقارٌر المالٌة 

 االحتٌالٌة
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 (: مخطط التقارير المالية االحتيالية15شكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: joseph T.Wells, Corporate Fraud Hand Book: prevention and detection, third edition, 

,association of certified fraud examiners, new jersey ,p:35. 

 ثتقارير مالية احتيالية وتقارير احتيالية غَت مالية حي إذلالتقارير ادلالية االحتيالية من خبلؿ الشكل تنقسم 
 :أساليب الغش ادلالية يف التقارير ادلالية إذلسنتطرؽ 

 (Fictitious revenuesالوهمية) اإليرادات . أ
 مفهوم اإليرادات الوهمية 1أ.

ادلبيعات الوعلية يف حيث إف دل ربدث.  خدماتالوعلية أو ادلفتعلة تنطوي على تسجيل مبيعات أو  اإليرادات
على سبيل ادلثاؿ فمعظم األحياف تنطوي على عمبلء وعليُت، كما ؽلكن أيضا أف تنطوي على العمبلء الشرعيُت. 

يف بداية و ؽلكن إعداد فاتورة وعلية لزبوف شرعي على الرغم من أنو ال يتم تسليم البضائع أو تقدًن اخلدمات،  
للمساعدة يف إخفاء الغش. ولكن ىذا قد يؤدي إذل عجز  عملية البيع بعكس يقـوالفًتة احملاسبية التالية، 

 التقارٌر االحتٌالٌة

لمالٌةا  غٌر مالٌة 

المغاالة  فً قٌم األصول 

 /الدخل
التهوٌن فً قٌمة 

 األصول/الدخل

 توقيت االختالف

 االٌرادات الوهمٌة 

 االفصاح الغٌر صحٌح

التقٌٌم غٌر الصحٌح 

 لألصول

 أوراق اعتماد التوظٌف

 وثائـــــق داخلٌة

 وثــــائق خارجٌة

 إخفاء األصول والخصوم 
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تضخيم مصطنع أو تغيَت فواتَت ادلبالغ اليت تعكس كطريقة أخرى ىي،   إذلاإليرادات يف الفًتة اجلديدة، إضافة 
 . 1يف الواقع امبلغا أكرب من بيعها أو كمياهت

عندما ال يدفع العمبلء ادلدينُت فواترىم ادلزعومة، فإف حساب ادلقبوضات يتم شطبو من السجبلت احملاسبية، 
ديوف معدومة سلبية، وعادة ما يتم استبداؿ الفواتَت احلقيقة بفواتَت  إذل حيث يؤدي إذل خسارة اإليرادات أو 

 .2األكثر شيوعاً( لبلعًتاؼ باإليرادات الوعلية وعلية . ونوضح يف الشكل ادلوارل ادلخطط ادلعتاد)السيناريو
 (:مخطط االعتراف باإليرادات الوهمية16شكل رقم )                      

 شيوعاً  األكثرالسيناريو                                       
 
 
 

 
 
  

 
 
 العالمات التحذيرية المرتبطة باإليرادات الوهمية 2أ.

 : 3، تتمثل فيما يلي اإليراداتتشَت اذل وجود الغش يف  وإنذارىناؾ عبلمات ربذير  

السريع أو الرحبية غَت عادية، ال سيما بادلقارنة مع الشركات األخرى اليت تعمل يف نفس  قطاع النمو  -
 الصناعة؛

تكرر التدفقات النقدية السلبية  من العمليات أو عدـ القدرة على توليد تدفقات نقدية من العمليات يف  -
 ؛األرباح يبلحظ وجود ارتفاع  حُت

                                                           
1joseph T.Wells Corporate Fraud Hand Book: prevention and detection, third edition, ,association of certified 
fraud examiners, new jersey , p:359.  
2 Rodney L. Crawford, Thomas R. Weirich, Fraud guidance for corporate counsel reviewing financial statements 

and reports, Journal of Financial Crime Emerald Article, Vol. 18, 2011, p:351-352. 

2joseph T.Wells, op cit, p:362.  

 

 إخفاء األصول والخصوم

Source: Rodney L. 

Crawford, Thomas 

R. Weirich, Fraud 

guidance for 

corporate counsel 

reviewing financial 

statements and 

reports, Journal of 

Financial Crime 

Emerald Article, 

Vol. 18, 2011, 

p:352.  

 

البنوك ومستخدمً التقارٌر 

 المالٌة 

عدإد فاتورة ومهية البداٌة  إ 

 أ و إعرتإف مبكر 

 

إمزايدإت : إملبيعات وصايف 

 إدلخل 

التقارٌر المالٌة  

 االحتٌالٌة

إمزايدإت: كاعدة الاكرتإض، 

 إملروض إملتاحة

 
% من 57رشكة إكرتإض ما يصل إىل 

 فاتورة ومهية أ و مبكرة 

س تخدم إمرشكة إل موإل لمتويل 

 إخلسائر إمتشغيلية إخملفية

إمفوإتري ومهية أ و من إمسابق 

ل وإنه كربان، مل تعد مؤهةل 

 مالكرتإض كاعدة

 

زإةل إمفوإتري أ و تعديلها من كبل  تمت إ 

 "مذكرإت إالئامتن" أ و سوء إمنلدية
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اخلاصة وليست يف سياؽ  األغراضالعبلقة أو الكيانات ذات  وجود معامبلت ىامة مع األطراؼ ذات -
 ؛العمل ادلعتاد للشركة أو أف ىذه الكيانات دل يتم مراجعتها من قبل

زُبل دببدأ   أفوجود معامبلت ىامة، غَت عادية ومعقدة للغاية خاصة يف هناية الفًتة اليت من شأهنا   -
 اجلوىر على حساب الشكل؛

 دد أياـ  ادلبيعات يف حسابات ادلدينُت؛النمو الغَت العادي لع -

 حجم كبَت من ادلبيعات رلهولة  ادللكية وادلضموف؛ -
 (Timing differences)التوقيتاختالف  . ب

صروفات يف فًتات غَت صحيحة ىو شكل آخر من أشكاؿ الغش يف ادلإف التسجيل ادلتعمد لئليرادات أو 
يؤدي إذل زيادة أو خفض األرباح كما ىو مطلوب يف فًتات معينة، ويعترب من  التجاوزات  حيثالبيانات ادلالية، 

الكبَتة للقواعد احملاسبية اخلاصة باالعًتاؼ باإليرادات، حيث حدد رللس معايَت احملاسبة ادلالية قواعد احملاسبة اليت 
 : معايَت كما يلي أربعةربكم االعًتاؼ باإليرادات يف ىذا اجملاؿ وىي 

 أدلة مقنعة من وجود الًتتيب؛ -

 تقدًن اخلدمات؛ أوحدوث عملية التسليم  -

 سعر البيع ثابت وزلدد؛ -

 عملية التحصيل مؤكدة ومعقولة. -
تسجيل  إذل، والذي يؤدي أوانوإف التجاوزات اخلاصة بكل معيار تساىم يف تعجيل االعًتاؼ باإليراد قبل 

 لتارل :معامبلت يف فًتات غَت صحيحة ونعرضها يف اجلدوؿ ا
 التجاوزات المساهمة في تعجيل االعتراف باإليراد(:06جدول رقم)

 التجاوزات اخلاصة بكل معيار ادلعيار
مؤشرات عدم وجود أدلة مقنعة 

 للترتيب
 ال ترتيب خطي أو شفهي موجود؛ *

 الكتايب ىو العرؼ؛* وجود اتفاؽ شفهي لكن االتفاؽ 
 أمر كتايب ولكن مشروط للبيع للمستخدمُت النهائيُت؛وجود  *

 أمر كتايب موجود ولكن ػلتوي على حق االرذباع؛ * 
 أمر كتايب موجود، مع اتفاقية جانبية من شاهنا تعديل شروط عملية ادلبيعات. *
 عنها.الصفقة مع األطراؼ ذات العبلقة، واليت حقيقة دل يتم الكشف  *
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لم يحدث تسليم أو لم يتم 
 تقديم الخدمات

 
إذل مستودع عمومي ليس  أوشحنة لكن مت شحنها إذل وكيل البائع،  وجود *

 من ادلكونات البلزمة للتشغيل؛
دل تشحن بعض ادلكونات البلزمة للتشغيل أو مت شحنها من مواصفات بنود  *

 خاطئة؛
 اختبار تثبيت قبوؿ العمبلءة حىت ال يعترب تسليم الشحنة كامل *
دل يتم تقدًن اخلدمات ادلطلوبة دبوجب العقد أو غلري تنفيذىا على  *

مدى فًتة شلتدة. ولذلك ينبغي االعًتاؼ جبزء من عائدات اخلدمة يف 
 الفًتة احلالية. 

   
 

لم يتم تحديد أو تثبيت سعر 
 البيع

 سعر البيع يتوقف على بعض األحداث ادلستقبلية؛ *
 *تشمل الصفقة خيار تبادؿ منتج مع غَتىا من ادلنتجات؛

 *التكلفة ال زبضع لئللغاء وال ؽلكن التنبؤ هبا خبلؿ مدة العقد؛
*شروط الدفع اليت سبتد لفًتة طويلة حيث اف اخلصومات االضافية والتحسينات 

 تكوف مطلوب لتجنب توقف ادلشًتى عن االستخداـ والدفع 
ال يوجد ضمان لعملية 

 التحصيل
*مجع مبلغ البيع يتوقف على حدث يف ادلستقبل مثل: إعادة بيع ادلنتجات، 

 التقاضي أو خبلؼ حوؿ تسليم أو استبلـ سبويل إضايف من قبل ادلشًتي؛
*الزبوف ال ؽللك القدرة على الدفع ) تعثر مارل، حيث قاـ بشراء اكثر شلا 

 يستطيع ربملو(.  
 

 

 توقيت االختالفالعالمات التحذيرية المرتبطة ب -
 : 1، تتمثل فيما يلي اإليراداتىناؾ عبلمات ربذير وانذار تشَت اذل وجود الغش يف 

 النمو السريع أو الرحبية غَت عادية، ال سيما بادلقارنة مع الشركات األخرى اليت يف نفس الصناعة؛ -

تكرر التدفقات النقدية السلبية  من العمليات أو عدـ القدرة على توليد تدفقات نقدية من العمليات يف  -
 حُت تقارير األرباح يف زيادة؛

                                                           
1
 joseph T.Wells, op cit, p:362. 

Source: joseph T.Wells Corporate Fraud Hand Book: prevention and detection, third edition, 

,association of certified fraud examiners, new jersey. p:364-365. 
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اخلاصة وليست يف سياؽ  األغراضوجود معامبلت ىامة مع األطراؼ ذات العبلقة أو الكيانات ذات  -
 ؛أخرىالعمل ادلعتاد للشركة أو ىذه الكيانات دل يتم مراجعتها من قبل أو مراجعتها من قبل شركة 

ؿ اجلوىر على معامبلت ىامة، غَت عادية ومعقدة للغاية خاصة يف هناية الفًتة اليت تشكل صعوبة السؤا -
 حساب الشكل؛

 أو زيادة اذلامش مقارنة مع شركات شلاثلة؛ اإلمجارلزيادة غَت عادية يف ىامش الربح  -

 يف حسابات ادلدينُت؛ األياـالنمو الغَت العادي دلبيعات  -

 اطلفاض غَت عادي يف عدد أياـ ادلشًتيات يف حسابات الدفع. -
 (Concealed liabilities and expensesإخفاء الخصوم والمصاريف ) . ت

 مفهوم إخفاء المطلوبات والمصاريف 1ت.
:" نوع من القوائم ادلالية االحتيالية، حيث يقـو مرتكب الغش بالتقليل 1إف إخفاء ادلطلوبات وادلصاريف ىو 

:" عدـ تسجيل  2عمدًا أو إغفاؿ اخلصـو او ادلصروفات من البيانات ادلالية للمنظمة"، كما يعرؼ على  أنو
اخلصـو مثل احلسابات ادلستحقة الدفع أو السلف ادلقدمة من العمبلء، وىذا سيؤدي إذل تعزيز قيم األصوؿ يف 

 ادليزانية العمومية وجعل األعماؿ تبدو جيدة لبعض الوقت". 
يلها يف : حذؼ اخلصـو / ادلصروفات ) ال يتم تسج3ىناؾ ثبلث طرؽ مشًتكة إلخفاء اخلصـو وادلصروفات ىي 

 ادليزانية(، رمسلة النفقات، عدـ الكشف عن تكاليف الضماف وااللتزامات.
 العالمات التحذيرية المرتبطة بإخفاء الخصوم والمصاريف 2ت.

 : 4ىناؾ عبلمات ربذير وانذار تشَت اذل وجود الغش يف اخلصـو وادلصروفات، تتمثل فيما يلي

العمليات أو عدـ القدرة على توليد تدفقات نقدية من العمليات يف تكرر التدفقات النقدية السلبية  من  -
 حُت تقارير األرباح يف زيادة؛

، اإليرادات، أو النفقات على أساس التقديرات اليت تنطوي على حكم ذايت أو  ،األصوؿ - اخلصـو
 الشكوؾ حيث يصعب التثبت من صحتها؛

 ذلامش مقارنة مع شركات شلاثلة؛زيادة غَت عادية يف ىامش الربح االمجارل أو زيادة ا -
                                                           
1
 Josepht T. wells, financial statement fraud casebook –baking the ledgers and cooking the books-, john wiley 

and sonc, new jersey, 2011,p:325. 
2
 JackE.trent, entrepreneurial controls (financial and operational standards for emerging businesses, iuniverse, 

USA, 2008, p:192. 
3
Mary.jo kranacher. Richard riley. josephtT. Wells, forensic accounting and fraud examination, john wiley and 

sonc, new jersey, 2011, p:431. 
4
 joseph T.Wells,op cit, p:362. 
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سلصصات عودة ادلبيعات، مطالبات الضماف، تتقلص من حيث النسبة ادلئوية أو ال تتماشى مع االصل  -
 ادلعتاد يف الشركات ادلماثلة؛

 اطلفاض غَت عادي يف عدد أياـ ادلشًتيات يف حسابات الدفع؛ -

 دفع ادلستحقات إذل ادلوردين. ؽلددوفزبفيض احلسابات ادلستحقة الدفع يف حُت ادلنافسُت  -
 (Improper disclosuresاإلفصاحات غير الصحيحة)  . ث

إف ادلبادئ احملاسبية تقتضي بضرورة مشوؿ القوائم ادلالية وادلبلحظات على مجيع ادلعلومات البلزمة الضرورية إلعطاء 
ادلبلحظات سرد اإلفصاحات، ادلستخدمُت صورة واضحة صحيحة عن الوحدة احملاسبية ، حيث غلب أف تشمل 

واجلداوؿ الزمنية الداعمة، وأية معلومات أخرى ضرورية لتجنب تضليل ادلستثمرين احملتملُت والدائنُت، أو أي 
 مستخدـ آخر للبيانات ادلالية.

االفصاح عن كل ادلعلومات ادلهمة بشكل مناسب يف القوائم ادلالية، وأثناء نقاشاهتا   اإلدارةإف من واجب 
ليلها، إضافة اذل ىذا فإف ىذه االفصاحات غلب أف ال تكوف مضللة، تشمل االفصاحات الغَت الصحيحة ورب

 : 1للقوائم ادلالية االحتيالية ما يلي

 (Liability omissionsإغفال االلتزامات ) -
، حيث إف يشمل اإلغفاؿ عدـ الكشف عن العهود ادلتعلقة بالقروض)اتفاقيات القروض( أو االلتزامات احملتملة 

ادلقًتض قد وعد االحتفاظ بالعهود طادلا التمويل قائم، ؽلكن لبلتفاقيات القروض  أف ربتوي على أنواع سلتلفة من 
العهود دبا يف ذلك بعض حدود النسب ادلالية والقيود ادلفروضة على غَتىا من االتفاقات التمويلية الرئيسية، اما 

 وقوع أحداث معينة يف ادلستقبل. االلتزامات احملتملة ىي اليت تتحقق عند

 (Subsequent eventsاألحداث الالحقة)  -
ىي األحداث  اليت وقعت أو قد تصبح ُمعرفة بعد انتهاء الفًتة، حيث يكوف ذلا تأثَت كبَت على البيانات ادلالية،  

ظيمية اليت تشمل وينبغي أف يكشف عنها،  يتجنب احملتالُت عادة الكشف عن األحكاـ القضائية والقرارات التن
 .لبلحقة على  نزاىة اإلدارةالقيم ادلدرجة للموجودات، وينعكس عدـ الكشف عن األحداث ا

 
 
 

                                                           
1joseph T.Wells, op cit, p:320. 
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 (Fraud management) اإلدارةغش  -
اإلدارة ملزمة بالكشف عن عملية الغش اليت يرتكبها األفراد، وادلديرين التنفيذين، وآخرين يف مناصب الثقة إذل 

ادلعلومات على ادلراجعُت من ادلرجح أف تنطوي أيضا على الكذب على مراجعي ادلساعلُت، حجب مثل ىذه 
 احلسابات، حيث يعترب عمل غَت قانوين يف حد ذاتو.

 (Related party transactionمعامالت األطراف ذوي العالقة) -
ادلثاؿ تقـو بعض تعد ادلعامبلت بُت األطراؼ ذوي العبلقة ذات خاصية مألوفة للتجارة واألعماؿ، فعلى سبيل 

الشركات عادة بتنفيذ بعض أنشطتها من خبلؿ شركة تابعة أو شركات شقيقة، ويف ىذه احلاالت فإف قابلية 
الشركة للتأثَت على القرارات ادلالية والتنفيذية للشركة ادلستثمر فيها يكوف من خبلؿ السيطرة أو السيطرة ادلشًتكة أو 

 التأثَت اذلاـ.
األطراؼ ذوي العبلقة على وادلركز ادلارل للشركة، فعلى سبيل ادلثاؿ تقـو بعض الشركات ببيع  تؤثر ادلعامبلت بُت 

منتجاهتا إذل الشركة القابضة بالتكلفة، وىذا ال يتم مع شركات أخرى، قد تتأثر نتائج أعماؿ الشركة دبجرد وجود 
مثل حالة سيطرة شركة قابضة )ذات  عبلقة مع األطراؼ ذوي العبلقة حىت ولو دل ربدث معامبلت مباشرة معها،

. لذلك فإف اإلفصاح عن تلك 1العبلقة( على شركة تابعة كاف للمنشأة عبلقة معينة مع تلك الشركة التابعة
العبلقات سيجعل احلالة أكثر وضوحًا لدى ادلستفيدين من القوائم ادلالية حيث يتم توضيح الفرص وادلخاطر اليت 

 تواجو الشركة. 

 (Accounting Changesمحاسبية )التغيرات ال -
( الصادر عن رللس مبادئ احملاسبة اذل ثبلثة أنواع ىي: التغَتات يف 20تنقسم التغَتات احملاسبية وفق الرأي )

طرؽ تطبيق ادلبادئ احملاسبية، التغَتات يف التقديرات احملاسبية، التغَت يف الوحدة احملاسبية ذاهتا، حيث غلب 
 ات لتجنب تضليل مستخدمي القوائم ادلالية.عن ىذه التغَت  اإلفصاح

ىذه التغَتات ىي عرضة كلها للتبلعب من طرؼ احملتالُت، حيث يقـو احملتالُت بإعداد قوائم مالية بأثر رجعي 
إظهار القوائم ادلالية  إذلبسبب التغَت يف  طرؽ تطبيق ادلبادئ احملاسبية  وذلك بشكل غَت صحيح ، شلا يؤدي 

والقيم  اإلنتاجيةللشركة ضعيفة. بادلثل قد يتقاعسوف عن الكشف عن التغَتات الكبَتة يف تقديرات األعمار 
ادلتضررة القابلة لئلصبلح لؤلصوؿ ادلستهلكة، أو التقديرات اليت يستند إليها لتحديد الضماف أو االلتزامات 

 األخرى.

                                                           
1
Hand Book of international Auditing, ISA No1520”Fraud and error”, IFAC, ethics Pronouncements,5002 ..  
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اسبية فقد يتم بشكل سري وذلك من خبلؿ إضافة كيانات شللوكة للقطاع اخلاص من أما التغَت يف الوحدة احمل 
 قبل اإلدارة أو استبعاد بعض الوحدات من الشركة ادلملوكة من أجل ربسُت النتائج ادلعلنة.

 العالمات التحذيرية المرتبطة باإلفصاحات الغير صحيحة -
 : 1اخلصـو وادلصروفات، تتمثل فيما يليىناؾ عبلمات ربذير وانذار تشَت اذل وجود الغش يف 

 اذليمنة  اإلدارية من طرؼ شخص واحد أو رلموعة صغَتة من دوف ضوابط تعويضية؛ 
  عدـ فعالية رللس اإلدارة وجلنة التدقيق عند مراقبة عملية إعداد التقارير ادلالية والرقابة الداخلية؛ 
  بادلقارنة مع الشركات األخرى اليت يف نفس الصناعة؛النمو السريع أو الرحبية غَت العادية، ال سيما 
  ادلعامبلت ادلعقدة للغاية، والكبَتة، والغَت عادية عند هناية الفًتة واليت تشكل صعوبة من حيث السؤاؿ

 عن اجلوىر على حساب الشكل؛
 لصلة غَت كرب ادلعامبلت مع األطراؼ ذوي العبلقة يف غَت السياؽ ادلعتاد للعمل، أو مع كيانات ذات ا

 مراجعة أو مدققة من قبل شركة أخرى؛
  شمل كيانات قانونية غَت عادية أو خطوط السلطة اإلدارية؛ياذليكل التنظيمي معقد للغاية 
 احملاوالت ادلتكررة من قبل اإلدارة لتربير احملاسبة غَت الصحيحة على أساس مبدأ ادلادية؛ 
 جع واليت ربده من الوصوؿ إذل ادلعلومات بشكل  غَت رمسية أو غَت رمسية القيود  ادلفروضة على ادلرا

 صحيح، أو القدرة على التواصل بشكل فعاؿ مع رللس اإلدارة أو جلاف ادلراجعة .
 (Improper asset valuation. التقييم الغير الصحيح لألصول)ج 

:" التضخيم الوعلي لقيمة األصوؿ أو القيم األخرى، هبدؼ تعزيز القوائم 2يتمثل الغش يف تقييم األصوؿ يف
أقل تقـو الشركة بتدوين القيمة السوقية لؤلصوؿ مع  أيهماادلالية"، حيث انو يف إطار معيار التكلفة أو السوؽ 

كن للشركات زيادة ربمل التكاليف اليت تتجاوز القيمة السوقية ويشار إذل اطلفاض القيمة يف اجلانب اآلخر، ال ؽل
األصوؿ لتعكس القيمة احلالية السوقية، حيث إف  العديد من التحقيق يف القوائم ادلالية حوؿ ادلخالفات بشأف 
إمكانية اإلببلغ عن األصوؿ يف ادليزانية العمومية تنطوي على التبلعب يف الواقع عند تطبيق معيار التكلفة أو 

 ات أيضاً أنواع  أخرى من األخطاء عند تقييم األصوؿ تتمثل يف :. وقد مشلت التحقيق3السوؽ أيهما أقل

 (Inventory valuationتقييم المخزون) -

                                                           
1joseph T.Wells,op cit, p:362. 
2
 Steven c.rollins, Richard B lanza, essential project investment governance and reporting preventing project 

fraud and ensuring Sarbanes – oxley compliance, j.ross publishing, usa, 2005, p:82.  
3
 Tommiew.singleton, Aaronj . singleton, fraud auditing and forensic accounting, john wiley and sonc, 4edition, 

new jersey, 2010, p:22. 
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تقـو الشركة خبلؿ الفًتة احملاسبية بشراء أو إنتاج كمية من السلع بغرض بيعها للعمبلء، ويف هناية الفًتة احملاسبية 
واليت دل يتم بيعها خبلؿ الفًتة، ويقـو ادلسؤولوف ببعض تقـو الشركة جبرد أو حصر الكمية ادلتبقية بادلخازف 

الشركات بالتبلعب يف إجراءات جرد وتقييم ادلخزوف آخر الفًتة بغرض تضخيم قيمة ادلخزوف )األصل( وزبفيض 
 :1يلي قيمة تكلفة البضاعة ادلباعة)ادلصروؼ(، وبالتارل تضخيم األرباح على غَت احلقيقة ويشمل ذلك ما

 مية وقيمة ادلخزوف بكمية وقيمة الفاقد والتالف من البضاعة؛عدـ زبفيض ك 
 إعادة تغليف البضاعة التالفة والراكدة وجردىا وتقييمها على أهنا بضاعة سليمة؛ 
  سلازف خارجية لتغطية العجز يف كمية ادلخزوف؛ إذلإجراء ربويبلت وعلية من ادلخازف األصلية 
  الفًتة  وجردىا وتقييمها بادلخزوف، وذلك على الرغم من عدـ استبلـ بضاعة من ادلوردين يف هناية

 تسجيلها بالدفاتر كمشًتيات وعدـ تسجيل الدائنية ادلستحقة للموردين مقابلها.

 (Account receivableحسابات القبض) -
احلاالت يتم إجراء الذمم ادلدينة زبضع للتبلعب يف بنفس الطريقة اليت تتعرض ذلا ادلبيعات وادلخزوف،  يف كثَت من 

سلططات معا. سلططاف علا األكثر شيوعا يف التبلعب يف الذمم ادلدينة علا حسابات القبض الوعلية وعدـ شطب 
 الديوف ادلعدومة.

 (Fictitious accounts receivableحسابات القبض الوهمية)  -
على أساس ادلبيعات اذل تسجيل  تلجأ الشركات اليت تعاين من صعوبات مالية وادلديرين الذين يتقاضوف عمبلت

مستحقات وعلية، التسجيل النموذجي حلسابات القبض الوعلية ىو جعل حسابات القبض مدينة وحسابات 
 ادلبيعات دائنة عند هناية الفًتة احملاسبية، حيث من ادلتوقع أف تدفع احلسابات ادلدينة خبلؿ فًتة زمنية معقولة.

ادلستحقات الوعلية من خبلؿ توفَت تأكيدات زائفة لؤلرصدة لتقدؽلها دلراجعي يلجأ احملتالُت يف العادة إلخفاء 
احلسابات، حيث يقدموف عناوين بريدية لعمبلء زائفُت ىم من يسيطروف عليها، وعناوين ادلنازؿ وأماكن العمل 

 .2اخلاصة بادلتآمرين، ومن مث احلصوؿ على تأكيدات من مراجعي احلسابات حوؿ صحة احلسابات
وؽلكن الكشف عن ىذه ادلخططات باستخداـ األقمار الصناعية برامج التصوير، وتقارير االئتماف لؤلعماؿ 
التجارية، والسجبلت العامة، أو حىت دليل اذلاتف للتعرؼ على العمبلء الذين ليس لديهم الوجود ادلادي أو ليس 

 لديهم حاجة ذبارية للمنتج ادلباع إليهم.

 جاريةالجمع بين األعمال الت -
                                                           

أمٌن السٌد أحمد لطفً، مسؤولٌات وإجراءات المراجع فً التقرٌر عن الغش والممارسات المحاسبٌة الخاطئة، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة،
1
  

 .22، ص:5002
2joseph T.Wells, op cit , p:376. 
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اآلونة  ذبميع األعماؿ )االندماج واالستحواذ والسيطرة( أصبحت السمة األساسية لؤلنشطة االقتصادية يف
نتائج األعماؿ وذلك عن  يف. فمعظم الشركات تسعى حاليا لتكوين تكتبلت اقتصادية ربقق ظلوا سريعا األخَتة

 .طريق السيطرة على حصص كبَتة من األسواؽ
ادلالية عندما تقـو  إحدى الشركات بالسيطرة على شركة أخرى وبالتارل تتكوف منشأة اقتصادية  ذبميع البياناتيتم 

حلها بتاريخ االستحواذ يتم إعداد بيانات مالية رلمعة  ما يتم حل الشركة ادلستحوذ عليها، فعندما يتممنفردة. عند
ابعة( على استمراريتها ككياف قانوين مستقل بتاريخ االستحواذ وعندما ربافظ الشركة ادلستحوذ عليها )الشركة الت

عن الشركة األـ )الشركة ادلستحوذة على الشركة التابعة( فإهنا ربتفظ بنظمها احملاسبية ادلنفصلة عن الشركة األـ. 
ويف مثل ىذه احلاالت فإف ذبميع البيانات ادلالية دوريًا يكوف مطلوبًا من الشركة األـ كلما قامت الشركة األـ 

 اد بيانات مالية لؤلطراؼ اخلارجية. بإعد
يتم ذبميع األصوؿ وااللتزامات للشركة ادلستحوذ عليها )الشركة التابعة( بالقيمة العادلة اإلفرادية ذلا بتاريخ  

االستحواذ، إذا زاد ادلبلغ ادلقابل احملوؿ عن رلموع القيم العادلة لصايف األصوؿ للشركة التابعة فإنو يتم تسجيل 
 .1وىي أصل غَت ملموس Goodwillلزائد واالعًتاؼ بو يف البيانات ادلالية ادلنفصلة للشركة األـ كشهرة ادلبلغ ا

إف التغَتات يف رلاؿ زلاسبة الشهرة خفضت احلافز للشركات لتخصيص ادلبلغ الزائد لؤلصوؿ ادلشًتاة لتقليل 
ادلخصص إلطفاء شهرة احملل ادلطلوبة يف السابق، لكن الشركات مازالت سبيل لتحميل الزائد لسعر الشراء  القسط

لعمليات البحث والتطوير لؤلصوؿ، أو أهنا قد تنشأ احتياطات مفرطة دلصروفات سلتلفة يف وقت االستحواذ اليت 
 . 2ليأرباح يف تاريخ مستقب إذلتعتـز االفراج عن االحتياطات الفائضة 

 Fixed Assetsاألصول الثابتة  -
 األصوؿ الثابتة عرضة للتبلعب من خبلؿ عدة سلططات، من بُت أكثر ادلخططات شيوعا ىي:

 حجز األصول الوهمية  Booking Fictitious Assets    
تسجيل أصوؿ وعلية ىو من بُت الطرؽ السهلة للتبلعب  باألصوؿ، ألف أصوؿ الشركة غالبا ما توجد فعليا يف 

ىذا النوع من االحتياؿ ، ىذا التسجيل ادلزور لؤلصوؿ يؤثر على حساب اجملاميع  إخفاءمواقع سلتلفة شلا يسهل 
 على سبيل ادلثاؿ:صوؿ من أكثر ادلخططات شيوعاً، مستندات وعلية لؤل إنشاءللميزانية العامة للشركة، كما يعترب 

أصوؿ وعلية وتضخيم يف قيمة األصوؿ الفعلية ،   تشملمزورة واليت  بيانات مالية العقاري  بإنتاج  للرىنقياـ شركة 
 الشركة بتسجيل النفقات اليت كانت يف الواقع ألغراض شخصية واستخدامها لتغطية االحتياؿ. تقـوكما 
  التحريف في تقييم األصولMisrepresenting Asset valuation 

                                                           
1 Hoyle, Schaefer, Doupnik, Advanced Accounting, McGraw – Hill, edition 10, 2011, p:18. 
2joseph T.Wells,op cit , p:376 
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غلب أف تسجل األصوؿ الثابتة بالتكلفة، على الرغم من أف األصوؿ قد تزيد قيمتها، فبل ينبغي االعًتاؼ هبذه  
الزيادة يف القيمة على البيانات ادلالية للشركة ، وقد مشلت العديد من عمليات االحتياؿ يف البيانات ادلالية 

اليف االقتناء أو تضخيم القيمة ، الكثَت من الشركات عن األصوؿ الثابتة بالقيمة السوقية بدال من تك اإلفصاح
 األصوؿ طويلة األجل.يف  قيمة األصوؿ الثابتة من خبلؿ عدـ تسجيل التدىور ل ادلزورتقـو بتضخيم 

  إساءة تصنيف األصولMisclassifying  Assets 
من خبلؿ تضمُت بنود  من غَت األصوؿ يف رلموع األصوؿ الثابتة،  األستاذيتم إساءة تصنيف األصوؿ يف دفًت 

 اإلقراضؽُلَِكن ىذا التبلعب من ربريف ادلؤشرات ادلالية وادلساعدة على ادلوافقة على عهود القروض أو متطلبات 
 .األخرى
  بالتقييم الغير الصحيح لألصولالعالمات التحذيرية المرتبطة 

 وجود الغش يف اخلصـو وادلصروفات، تتمثل فيما يلي: إذلىناؾ عبلمات ربذير وانذار تشَت 

تكرر التدفقات النقدية السلبية  من العمليات أو عدـ القدرة على توليد تدفقات نقدية من العمليات يف  -
 ؛األرباح ارتفاعيبلحظ حُت 

، اإليرادات، أو النفقات على أساس التقدي - رات اليت تنطوي على حكم ذايت أو األصوؿ، اخلصـو
 الشكوؾ حيث يصعب التثبت من صحتها؛

 أو زيادة اذلامش مقارنة مع شركات شلاثلة؛ اإلمجارلزيادة غَت عادية يف ىامش الربح  -

 ؛ظلو غَت عادي يف عدد أياـ ادلبيعات يف الذمم ادلدينة -

 ؛ظلو غَت عادي يف عدد أياـ شراء يف ادلخزوف -

 العبلقة بُت األصوؿ الثابتة واالستهبلؾ.تغَت غَت عادي يف  -
 األصول اختالس ثانياً:

 تعريف اختالس األصول .1
ىناؾ القليل من البحوث األكادؽلية اليت تناولت اختبلس األصوؿ) ألف معظم الدراسات ركزت على القوائم ادلالية 

األصوؿ من قبل ادلنظمات ادلهنية مثل (. ونتيجة لذلك، فقد أجريت الكثَت من البحوث حوؿ اختبلس االحتيالية
 .قريرىا حوؿ الغش ادلهٍت كل عامُتمجعية فاحصي الغش ادلعتمدين اليت تنشر ت
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األصوؿ، ونعرض فيما يلي بعض  اختبلسال بد من ربديد مفهـو مصطلح  االختبلسلفهم أنواع سلططات 
 :1التعريفات اخلاصة هبذا ادلصطلح

  "بشكل غَت  االستفادةادلمتلكات لغرض وحيد ىو   استخداـاألصوؿ ىو عبارة عن  اختبلس
 عادؿ منها"؛

 ("؛االختبلس) عن طريق السرقة أو لؤلصوؿ ىو عبارة عن: "التخصيص اخلاطئ االختبلس 
 "استخداـيتعدى السرقة أو التملك غَت الشروع بل إنو ينطوي أيضًا على إساءة  االختبلس 

 ؛أصوؿ الشركة لتحقيق مكاسب شخصية"
 األصوؿ النقدية أو غَت النقدية  باستخداـاألصوؿ  عندما يقـو ادلوظف  اختبلسدث "ػل

 .2دلصلحتو اخلاصة"
استخداـ ادلوظف دلمتلكات الشركة سواء النقدية أو غَت نقدية  ىو: األصوؿاختبلس  من خبلؿ ما سبق،

 للمصلحة الشخصية  وىذا لتحقيق مكاسب شخصية.
 األصول  اختالسأنواع  .2

بشأف "االحتياؿ وإساءة  2008وفقا لتقرير مجعية فاحصي الغش ادلعتمدين يف الواليات ادلتحدة األمريكية  عاـ 
 األصوؿ إذل ادلخططات التالية. اختبلسادلهنية"، يصنف 

 إختالس النقدية . أ
 األنواع التالية: تشمل إختبلس النقدية 

 سرقة النقدية من الودائع 
يف بعض نقاط البيع يكلف أشخاص بإيداع النقدية أو الشيكات يف البنك، ىذا الشخص أو األشخاص تتوفر  

 قبل إيداعو يف البنك. ادلاؿلديهم الفرصة لسرقة جزء من 
عندما ربصل الشركة على الشيك تعُت موظف جلدولة ادلقبوضات، وقائمة بأشكاؿ الدفع)الشيك، النقد( وإعداد 

للبنك، وادلوظف الذي ال يشارؾ يف عملية ربضَت قسيمة اإليداع للبنك يقـو بإيداع النقد  قسيمة اإليداع
والشيكات يف البنك، ويتحصل على نسخة من القسيمة، ىذه النسخة تتم مقاربتها مع النسخة ادلستلمة من 

                                                           
1
 TommieW.singleton,fraud auditing and forensic accounting, fourth edition, john wiley and sonc, new gersy, 

usa,2010,p :84-85. 
2
 Edward p.perdue and christina k.mcdonald,” Responding to Workplace Embezzlement and Asset 

Misappropriation – A Legal and Forensic Accounting Guide”, This article discusses issues that were addressed 
in a teleconference, “Fraud Prevention and Investigation Issues,” presented on September 08, 5000 by MDTC’s 
Commercial Litigation Section. 
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بو تؤدي  االلتزاـعدـ  إف ىذا اإلجراء ُمصمم للوقاية من سرقة الودائع، لكن ة ادلختومة من طرؼ البنك.مالقسي
 .(02ادللحق رقم )ودلزيد من التوضيحات أنظر   ،السرقة حدوث إذل

  Fraudulent Disbursementالمدفوعات االحتيالية .ب
 تنقسم ادلدفوعات االحتيالية األنواع التالية:

 (Billing schemesمخططات الفواتير) 
بإصدار فواتَت دفع مزورة لسلع وخدمات وعلية أو فواتَت يتسبب احملتاؿ للمؤسسة الضحية يف ىذه ادلخططات 

 ططات الفواتَت اذل ثبلث فئات ىي:مضخمة أو فواتَت دلشًتيات شخصية، تنقسم سل
 (مخطط الدفع والعودةPay-and-return schemes) 

يف سلططات الدفع والعودة ادلوظف ال يقـو بإعداد وتقدًن الفاتورة  بل يتعمدوف إساءة استعماؿ ادلدفوعات 
 .(03قم )ادللحقادلستحقة للبائعُت الشرعيُت  ونوضح خطوات ىذا ادلخطط يف 

 (مخطط الشركات الوهميةShell company) 

الغش، حيث سبلك اسم مزور ورقم حساب  ارتكابالشركة الوعلية عبارة عن كياف وعلي أنشئ لغرض وحيد ىو  
ن ادلوظف من إعداد فواتَت كاذبة، ويتم ىذا ادلخطط يف خطوات ودلزيد من التوضيحات الرجوع وصندوؽ بريد ؽلكِ 
 (.04اذل )ادللحق رقم 

 (مخطط المشتريات الشخصيةPersonal purchases scheme) 
 االئتمانية ببطاقتوبشراء أغراض شخصية من ماؿ الشركة، أو  ىو نوع من سلطط الفواتَت حيث يقـو ادلوظف     

يف  أماأو بطاقة الشراء، يف احلالة األوذل ادلوظف يقـو بشراء أغراضو الشخصية ويدير الفاتورة بواسطة نظاـ الدفع، 
 .البائعُتالشركة أو تشغيل حسابات مع  ائتمافاحلالة الثانية يستخدـ ادلوظف بطاقة 

 (Check tamperingبالشيكات)التالعب  
التبلعب أو العبث بالشيكات ىو نوع من ادلدفوعات االحتيالية، وىو شكل من أشكاؿ الغش ادلهٍت، حيث  

يقـو ادلوظف بتحويل أمواؿ ادلؤسسة وذلك بإعداد شيكات ألغراض شخصية أو توقيف شيك على حساب 
 الشركة لطرؼ ثالث وربوليو دلصلحتو الشخصية.

 أشكاؿ التبلعب بالشيكات تكوف يف مخس فئات التالية:معظم 
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 (مخطط الصانع المزورForged maker scheme) 

" صانع الشيك"، أما سلطط الصانع ادلزور فيعرؼ على أنو من ػػ:يُعرؼ الشخص الذي يقـو بتوقيع الشيك ب
تزوير توقيع الصانع كما يوضحو ب وذلكسلططات التبلعب بالشيكات حيث يقـو ادلوظف باختبلس الشيك 

 .(05ادللحق رقم )
 (خطط التجيير المزورForged Endorsement Schemes) 

الشيك الذي اعد لطرؼ  أخَتادلزور ىو من سلططات التبلعب بالشيكات، حيث يقـو ادلوظف بت 1إف التجيَت
 .(06ادللحق )َت للشيك كما يوضحو ثالث وربويلو من خبلؿ التوقيع باسم الطرؼ الثالث على خط التجي

 مخطط تغيير المستفيد(Altered Payee Schemes) 
، حيث يقـو  موظف الشركة بتأخَت الشيك التأخَتيعترب سلطط تغيَت ادلستفيد النوع الثاين  من سلططات     

ربويلو من طرؼ ادلوظف أو ادلتواطئ ،  مث إدراج اسم  و ادلوجو لطرؼ ثالث ويغَت اسم ادلستفيد، ألف الشيك
احملتاؿ أو اسم شركة الوعلية أو أي  اسم آخر يف السطر اخلاص بادلستفيد على الشيك، يزيل العديد من مشاكل 
ربويل الشيك  اليت توجد يف سلطط التجيَت ادلزور لذلك ليست ىناؾ حاجة للتوصل إذل ذبيَت احلصوؿ على ىوية 

 .(06ادللحق رقم)حيث إف احملتاؿ أو شريكو ؽلكن أف غلَت على الشيك  بامسو وربويلو ونوضح مراحلو يف مزورة، 
 (مخطط إخفاء الشيكConcealed Check Schemes) 

يقـو ادلوظف يف ىذا ادلخطط بإعداد الشيك ادلزور وتقدؽلو جنبا إذل جنب مع الشيكات ادلشروعة للصانع 
، وعادة ما يكوف مرتكب سلطط إخفاء الشيك ىو نفسو الشخص ق فيهايدوف التحقادلرخص لو الذي يوقع عليو 

 (.07ادللحق رقم )ىذا ادلخطط ادلسؤوؿ عن إعداد الشيكات وؽلكن توضيح 
 مخطط الصانع المرخص له (Authorized Maker Schemes) 

سلطط الصانع ادلرخص لو ىو ادلخطط األخَت ضمن سلططات التبلعب بالشيكات ، وىو نوع من  الغش يف 
الشيكات حبيث ؽللك ادلوظف سلطة التوقيع على الشيكات  حلساب الشركة، ويستغل ىذه السلطة يف إعداد 

 .(08ادللحق رقم ) شيكات مزورة دلصلحتو اخلاصة ويوقع بامسو بأنو صانع ، ونوضح مراحل ىذا ادلخطط يف
 (Payroll schemesمخططات المرتبات المزورة) 

تعترب سلططات ادلرتبات شلاثلة دلخططات الفواتَت ويكمن  وجو الشبو يف أف مرتكب اجلرؽلة يُعد  وثائق مزورة أو   
ادعاء كاذب لتوزيع األمواؿ من قبل صاحب العمل، حيث ىذا األخَت  يأيت عادة يف شكل فاتورة مزورة.  أما يف 

                                                           

رف هذا الشيك التجيير : هي طريقة في التعامالت البنكية تسمى تجيير الشيك وهي أن يقوم الشخص المستفيد من الشيك بالتوقيع خمفه و يص1
1وكأنه تحويل المستفيد من المستفيد الفعمي إلى مستفيد آخر ن...(لمسيد )فالن بن فال
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ف احملتاؿ سجبلت ادلرتبات، وسجبلت ضبط الكاذب ػلدث عادة عندما يزي فاالدعاءسلططات ادلرتبات، 
الوقت، أو بعض ادلستندات األخرى اخلاصة بوظيفة إعداد ادلرتبات)األجور(، إف األشكاؿ األكثر شيوعا من 

 :1الغش يف ادلرتبات ىي كما يلي
 (مخططات الموظف الشبحGhost employee schemes ) 
شخص يوجد امسو يف جدوؿ الرواتب وىو يف الواقع ال يعمل لصاحل الشركة،  ال علىمصطلح ادلوظف الشبح يطلق 
عندما يكوف شخص حقيقي فغالبا ما يكوف صديق أو قريب من و حقيقي أو وعلي،  إماادلوظف الشبح   ويكوف

منح راتب اجلاين، ولتحقيق النجاح يف خطة ادلوظف الشبح، يزيف ادلوظف سجبلت الرواتب، والذي يسبب 
 ، مث يتم ربويل  من طرؼ احملتاؿ أو متواطئ.الشبح للموظف

 ولتحقيق سلطط ادلوظف الشبح يتطلب توفر أربعة أمور: 
 ؛جدوؿ الرواتب إذلإضافة ادلوظف الشبح  :(1)
 ؛غلب أف ذبمع معلومات حوؿ  ضبط الوقت ومعدؿ األجور :(2) 
 ؛يصدر راتب إذل  ادلوظف الشبح :(3) 
 يك إذل اجلاين أو متواطئ. غلب أف يتم تسليم الش :(4) 

 .(09)يف ادللحق رقم  ادلوظف الشبح وؽلكن توضيح سلططات
  المزورة الساعات والرواتب(Falsified Hours and Salary) 

األسلوب األكثر شيوعا الختبلس أمواؿ من جدوؿ الرواتب ىي ادلبالغ ادلدفوعة بالزيادة يف األجور للموظفُت 
بالنسبة لساعة العمل، ويستند حجم الراتب على عاملُت: عدد ساعات العمل  ومعدؿ األجور، ولزيادة الراتب 

 (10ادللحق رقم )يوضحو  بطريقة احتيالية يتم تزوير عدد ساعات العمل أو معدؿ األجور كما
 ( مخططات العمولةcommission shemes) 

العمولة ىي شكل من أشكاؿ التعويض ، ربسب كنسبة مئوية من  معامبلت مندوب ادلبيعات أو موظف آخر 
ػلقق حجم مبيعات معُت، فهو ظلوذج فريد من التعويضات الذي ال يقـو على أساس ساعات العمل أو الراتب 

اليت يتحصل عليها   حجم ادلبيعات اليت يولدىا ادلوظف،  حيث تستند العمولة أساسالشهري ولكن على 
 عاملُت  علا: حجم ادلبيعات ادلنتج ونسبة مبيعاتو. إذلادلوظف 

                                                           
1
 OTHER PEOPLE’S MONEY:  THE BASICS OF ASSET MISAPPROPRIATION,p:11,disponible sur: 

http://www.acfe.com 
 
 

http://www.acfe.com/
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يزيد مندوب ادلبيعات  أجره بالعمولة  بطريقة احتيالية عن طريق: تزوير كمية ادلبيعات اليت تتم، زيادة معدؿ 
 (11ادللحق رقم ).ادلبيعات ، ادلبالغة يف ادلبيعات ادلشروعة 

 الغير النقديةت. اختالس األصول 
من سرقة علبة  االختبلسسلططات  تبدأيتم اختبلس األصوؿ ادلتمثلة يف : ادلخزونات وادلعدات بعدة طرؽ، و 

األصوؿ الغَت النقدية ضمن  اختبلس ويكوفسرقة ادلبليُت من شلتلكات  ادلؤسسة  اخلاصة،  إذلاألقبلـ من العمل 
 ادلخططات التالية: إحدى

 (Misuse of noncash assets ) يةاألصول الغير نقد استخدامإساءة 1ت.
أصوؿ ادلؤسسة: أوالعلا أف يقـو ادلوظف بسرقة  باختبلس يقـو ادلوظف من خبلذلماتوجد طريقتُت أساسيتُت 

األصوؿ وثانيهما يقـو بإساءة استخدامها، وعادة ما تشمل األصوؿ اليت يساء استخدامها سيارات الشركة 
 وأجهزة الكمبيوتر وغَتىا من ادلعدات ادلكتبية.

ًتاض" من الشركة، ذلذا يصعب على إف الكثَت من ادلوظفُت ال يعتربوف ىذا النوع من الغش جرؽلة بل ىو دبثابة "اق
الشركة ربديد تكلفة إساءة استخداـ األصوؿ على سبيل ادلثاؿ عندما يقـو ادلوظف باستعارة معدات من ادلؤسسة 
الستخدامها يف ادلنزؿ فإف ىذا التكلفة ال تكاد تذكر بالنسبة للشركة طادلا يتم إرجاعها، وىناؾ أظلاط من 

ف مكلفة للغاية مثل أف يستخدـ ادلوظف معدات الشركة ألعمالو اخلاصة وىذا سلططات إساءة االستخداـ تكو 
ادلوظف وإذا استمر ىذا النقص فإف ادلؤسسة تضطر إذل  إنتاجيةنقص يف  إذلأثناء ساعات العمل شلا يؤدي 

 .  توظيف موظف إضايف لتغطية العجز وىذا يؤدي إذل ربويل ادلزيد من رأس ادلاؿ لؤلجور
 ( Unconcealed larceny)السرقة عدم إخفاءمخطط   2ت.

سلطط عدـ إخفاء السرقة ىو عبارة عن احلاالت اليت يقـو هبا ادلوظف بسرقة األصوؿ ولكن دوف زلاولة إخفاء 
 . ادلسروقات يف السجبلت احملاسبية 

 (  Asset Requisitions and Transfersوالتحويالت) األصولطلبات شراء  3ت.
آخر يف الشركة  إذلإف طلبات الشراء والوثائق  اخلاصة باألصوؿ الغَت نقدية،  تسمح بنقل األصوؿ من مكاف 

 إذل،حيث تسمح للموظف أثناء ىذه احلركة من سرقة البضائع،  يستخدـ ادلوظفُت أوراؽ التحويل الداخلي 
  .البضائع اليت على خبلؼ ذلك قد ال يكوف ادلوظف قادراً على التعامل معها دوف إثارة الشك

 (Purchasing and Receiving Schemes) مخططات الشراء واالستالم 4ت.
 األخرى األصوؿؽلكن للموظفُت احملتالُت أيضاً التبلعب يف وظائف الشراء واالستبلـ يف الشركة لتسهيل سرقة     

وادلخزونات، قد يبدو أف أي سلططات الشراء غلب أف تندرج ربت عنواف الفواتَت ادلزورة السابقة الذكر ومع ىذا 
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فإنو ؽلكن التمييز بُت سلططات الشراء اليت تصنف على اهنا فواتَت زائفة وتلك اليت تصنف على اهنا اختبلسات 
 .(12ادللحق )أنظر  نقدية
 False shipments of inventory and other)األخرىواألصول  الشحنات المزورة للمخزونات5ت.

assets)  
بإعداد مستندات شحن ووثائق  األخرى واألصوؿيقـو ادلوظفُت احملتالُت بإخفاء ادلسروقات من ادلخزونات 

شركة وعلية،  إذلمرتكب الغش أو متواطئ معو أو  إذلقسم الشحن، ليتم تسليم الشحنة  إذلمبيعات مزورة  تقدـ 
 13.ادللحق رقم ونعرض تفاصيل سلطط الشحنات ادلزورة للمخزونات واألصوؿ األخرى يف الشكل التارل
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 خالصة
يعترب التبلعب احملاسيب فن من فنوف التضليل ينتهجو احملاسبوف يف مهنتهم وذلك لتحقيق غايات وأىداؼ معينة 

 الفئات ادلستفيدة داخل وخارج الشركة.تستفيد منها فئة معينة على حساب باقي 
يتم التبلعب احملاسيب يف إطار ادلبادئ وادلعايَت باستغبلؿ الثغرات يف السياسات احملاسبية وتعدد بدائلها ونقاط 
ضعفها ادلختلفة يف سبيل تقدًن انطباع "مضلل" عن البيانات ادلالية الواردة يف القوائم ادلالية، وذلك خلدمة سلتلف 

 ويتم ذلك  باستخداـ رلموعة من األساليب وادلمارسات ىي:ض واألىداؼ، األغرا
  شلارسات احملاسبة االبداعية اليت تتم بانتهاز الفرص للتخلص من االلتزاـ بالقواعد احملاسبية وبدائل القياس

 ات؛يُفِضلو معد ىذه البيان وتطبيقات اإلفصاح لنقل البيانات ادلالية عما غلب أف تكوف عليو إذل ما
  اليت تتم باختيار تطبيق ادلبادئ احملاسبية بطريقة نشطة ومتعمدة وجبهد يستهدؼ ربقيق  ادلتعسفةاحملاسبة

 نتائج مرغوبة؛
  سبهيد الدخل إلزالة التذبذب يف مسار الدخل الطبيعي اذل احلد ادلمكن أو ادلسموح بو يف ظل مبادئ

 احملاسبة واإلدارة ادلقبولة؛
 يعرؼ بإدارة األرباح يف سبيل ربقيق التوازف بُت العائد  طرؼ االدارة وىو ما التبلعب يف األرباح من

 وادلخاطرة هبدؼ ضماف بقاء واستمرار ادلؤسسة يف سوؽ ادلنافسة.
اكتشافو والتقرير عنو من طرؼ  مسؤولية  وتقعأما التبلعب احملاسيب اليت يتم بتجاوز ادلبادئ وادلعايَت والقوانُت 

 نوعُت من التحريفات ادلقصودة وىي: ادلراجع فيتمثل يف
  التحريفات ادلقصودة اليت تتم من طرؼ اإلدارة وىو ما يعرؼ بالغش اإلداري، حيث يتم بسوء استعماؿ

لتقدًن تقارير  بالقياس أو االعًتاؼ أو التصنيف أو العرض، أو اإلفصاحمتعمد للمبادئ احملاسبية ادلتعلقة 
 ؛مالية احتيالية

  ،التحريفات ادلقصودة اليت تتم من طرؼ ادلوظفُت عن طريق سوء استخداـ األصوؿ )سرقة ادلقبوضات
 وعليُت...إخل(. للبائعُتسرقة أصوؿ فعلية، دفعات 
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تمهيد 

   تواجو مهنة ادلراجعة منذ الربع األخّب من القرف العشرين تغّبات ىائلة، كتتمثل التغّبات الٍب تشهدىا مهنة 
مراجعة احلسابات فيما يعرؼ بظاىرة فجوة التوقعات الٍب تعرب عن مقدار التباين بْب التوقعات الكلية دلستخدمي 
القوائم ادلالية من مدقق احلسابات كبْب ما يستطيع ادلدقق إصلازه بصورة معقولة على أساس معايّب التدقيق ككذلك 

. مقدار التباين ادلهِب للتدقيق من حيث اجلودة كمعايّب األداء

 كنتيجة لفجوة التوقعات فاف ادلراجعوف يواجهوف ضغوطات من اجملتمع جبميع فئاتو للتأكيد على عدـ كجود 
حاالت تالعب كغش،  كحٌب يف حالة كجودىا فإنو يتوقع أف يعمل ادلراجعوف على اكتشافها كيقوموف باإلبالغ 

. عنها

كالستعادة الثقة العامة للمجتمع، فقد طورت مهنة ادلراجعة معايّب متعلقة دبسؤكلية ادلراجعْب ذباه اكتشاؼ 
: التضليل، كما كسعت من مسؤكليتو كىو ما سنتناكلو يف ىذا الفصل من خالؿ

 فجوة التوقعات كمسؤكلية ادلراجعة يف اكتشاؼ التضليل؛ 
 معايّب مراجعة الغش ؛ 
 مسؤكلية ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل كالتقرير عنو .
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فجوة التوقعات في المراجعة ومسؤولية المراجع في اكتشاؼ التضليل 1.2

تعريف فجوة التوقعات في المراجعة .1.1.2

، كخالؿ ثالث سنوات أصبح موضوع بالغ األمهية يف 19701ظهر مصطلح فجوة التوقعات يف ادلراجعة سنة 
مجيع أضلاء العادل ادلعاصر تدفعو بيئة تُقاضي مهنة ادلراجعة، لكن، مع ىذا فاف عمر فجوة التوقعات من عمر 

 .شركات التدقيق

: كنعرض فيما يلي التعريفات ذات الصلة بفجوة التوقعات 

 استخدـLiggio   حينما أشار أف سبب تلك الفجوة يرجع إذل 1975تعبّب فجوة التوقعات عاـ ،
إختالؼ جودة كمستول األداء ادلهِب للمراجعة عن ادلتوقع منها أف ربققو، كما استخدمتو 

لدراسة مسئوليات ادلراجعْب كتوقعات اجملتمع  1978 يف عاـ cohen commission جلنة
 ؛2منهم أك احتياجاتو، كأكصت بضركرة العمل على تضييق كمعاجلة تلك الفجوة

  بينت دراسة(Guy and Sullivan ) بأف فجوة التوقعات عن االختالؼ بْب ما 1988سنة  
يعتقده اجلمهور كمستخدمي القوائم ادلالية بأف ادلراجعْب مسؤكلوف عن ربقيقو، كما يعتقده ادلدققْب 

 ؛3أنفسهم بأهنم ادلسؤكلْب عنو
  كصف(Godsell) يُقاؿ أف فجوة التوقعات موجودة، عندما "  فجوة التوقعات على أهنا1992 سنة

حيمل ادلراجعْب كاجلمهور معتقدات سلتلفة حوؿ خدمات ادلراجعْب كمسؤكلياهتم كالرسائل الٍب 
 ؛4"ربملها تقارير ادلراجعة

  عرفت فجوة التوقعات من قبل(porter, 1993) الفجوة بْب توقعات اجلمهور من : "على أهنا
 ؛5"ادلدققْب كأداء ادلدققْب

                                                           
1
Mahdi salehi, audit expectation gap:concept, nature and trace,  African journal of business management 

vol.5(2), 23 septemper 2011, p:8380.  
.6-5:، ص2001 جورج دانٌال غالً، تطورات مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحدٌات األلفٌة الثالثة، الدار الجامعٌة، القاهرة، 

2
  

محمود شعبان حسٌن أحمد، فجوة التوقعات بٌن المجتمع المالً ومراجعً الحسابات وسبل تضٌٌقها، رسالة غٌر ماجٌستار، الجامعة اإلسالمٌة 
3
 

.28:، ص2007غزة،    
4
Mahdi salehi, opcit, p:8380.  

5
 Harold F.D.hassink, Laury H.Bollen, RogerH.G.Meuwissen, Meinderd J de vries, corporate fraud and the audit 

expectation gap: a study among business managers, journal of international accounting  auditing 
taxation,2009,p:7. 
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 كفقان لػAICP  فجوة التوقعات ىي  الفرؽ بْب ما يعتقده مستخدمي القوائم ادلالية :  فإف1993سنة
 ؛1حوؿ مسؤكلية ادلراجع كيف تكوف كما يعتقده ادلراجع حوؿ مسؤكليتو

 عرفها(Epstein and Geiger,1994) االختالفات يف التصورات كخاصة فيما يتعلق :  على أهنا
 بالضمانات ادلقدمة بْب ادلستخدمْب كادلعدين كادلراجعْب ؛

 كما عرفها( Humphery, 1997)  حالة الشعور باف مدققي احلسابات يعملوف بطريقة : على أهنا
 ؛2تتعارض مع اعتقادات كرغبات مستخدمي القوائم ادلالية

  عرفها( koh and woo,1998)  على أهنا توقع اجلمهور لتصرؼ ادلدققْب بطريقة زبتلف عما
 ؛3يتوقعو ادلدققْب أنفسهم

  كتشّب فجوة التوقعات كما بينها( Mceuroe and martens,2001)  االختالؼ بْب ما يدركو إلى
اجلمهور كمستعملي القوائم ادلالية دلسؤكليات ادلدقق، كماذا يعتقد ادلدققوف مسؤكلياهتم ادلطلوبة 

 ؛4منهم
 كما عرفها(Shaikn and talhey, 2003 ) على أهنا الفجوة بْب مستويات اآلداء ادلتوقع كما ىو

 .5متصور من جانب ادلدققْب كمستخدمي القوائم ادلالية
من خالؿ ما سبق، يتبْب لنا اف تعريف  فجوة التوقعات يف ادلراجعة يتمحور حوؿ ثالثة عوامل مشَبكة  كىي أداء 

. ادلدقق كمسؤكلياتو كاخلدمات الٍب يقدمها كقلة ادلعرفة لدل اجلمهور بوظائف التدقيق
 نماذج فجوة التوقعات في المراجعة 2.1.2

 1988نموذج المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين 1.2.1.2
 منوذج لفجوة التوقعات يف ادلراجعة، كعلى حسب ىذا 1988قدـ ادلعهد الكندم للمحاسبْب القانونيْب سنة 

: العهد فإف النموذج مقسم اذل فجوتْب مها

                                                           
1
 John E.Mcenrone and stauleyc.Maryens, auditor`s and investor`s perceptions of the “ expectation gap”, 

accounting horizons, vol.15No.4, December 2001, p:345. 
وجهات نظر مدققً الحسابات الخارجٌٌن والمستثمرٌن فً : عبد الرزاق محمد الفرح، العوامل المؤثرة على تضٌٌق فجوة التوقعات فً التدقٌق

2
  

.47:، ص2013، العدد األول، ٌونٌو 16األردن، المجلة العربٌة للمحاسبة، المجلد    
3 Koh, Hian. Chye and Woo, E-Sah. (1998), "the Expectation Gap in Auditing", Managerial Auditing Journal, 

Vol. 13 No. 3, pp. 147-154. 
4 McEnroe, John .E. and Martens, Stanley .C. (2001), "Auditors’ and investors’ perceptions of the 

'Expectation Gap'", Accounting Horizons, Vol. 15 No. 4, pp. 345-358. 
5 Shaikh, Jnaid m. and Taiha Mohammad, "Credibility and expectation gapin reporting pn uncertainties", 

Managerial Auditing Journal, Vol. 18 No. 6, 2003, pp. 517-529. 
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كتعِب الفجوة بْب الواجبات ادلتوقعة بشكل معقوؿ من ادلراجع كبْب كاجبات ادلراجع كفقا  :فجوة نقص المعايير
عدـ كجود معايّب كافية حوؿ مسؤكلية : دلعايّب ادلراجعة كنشرات مهنة ادلراجعة كتعود أسباب كجود ىذه الفجوة اذل

. ادلراجع يف اكتشاؼ الغش كالتصرفات الغّب قانونية
كتعِب الفجوة بْب كاجبات ادلدقق احلالية كفقا دلعايّب كنشرات مهنة ادلراجعة كبْب اآلداء :  فجوة  نقص اآلداء

عدـ شلارسة خدمات ادلراجعة من طرؼ : الفعلي للمدقق كديكن ترتيب أسباب كجود  ىذه الفجوة كما يلي
. ادلدققْب، ادلصلحة الذاتية كادلنافع االقتصادية للمراجعْب، سوء اتصاؿ للمراجعْب، نقص التأىيل للمراجعْب

 :كنوضح ىذه العناصر يف الشكل التارل
مكونات فجوة التوقعات : (17)شكل رقم

 
 
 

 

 

 

 

 

Source: Mahdi salehi, audit expectation gap:concept, nature and trace,  African journal of 

business management vol.5(2), 23 septemper 2011, p:8383.  

 (نقطة أ)ديثل الشكل كافة احتماالت اخلاصة بفجوة التوقعات كاحملصورة بْب أعلى توقعات اجملتمع للمراجعة
سبثل آداء ادلراجع كجودة ادلعلومة ادلالية الٍب  (ج)، النقطة (النقطة ق)كالتصورات العامة دلا تقدمو ادلراجعة حاليا

ديثل التوقعات العامة الٍب تتجاكز معايّب التدقيق  (ب)إذل  (أ)دعت إليها ادلعايّب احلالية، اجلزء ادلتعلق من 
ديثل تصورات اجلمهور دلا جيب أف يكوف عليو أداء ادلراجع أك  (ق)إذل  (ج)كاحملاسبة احلالية، أما اجلزء ادلتعلق من 

.  ادلعلومات ادلالية ادلدققة كذلك كفقان دلعايّب احلالية

 فجوة  نقص األداء

 ه أ

توقعات الجمهور 

 من التدقٌق

المعاٌٌر 

 الحالٌة
المفاهٌم  األداء الحالً

 العامة لألداء

 فجوة نقص المعاٌٌر

توقعات 

 غٌر معقولة

توقعات 

 معقولة
العجز فً األداء 

 الفعلً 
 األداء

 د ج ب

 تحتاج الى تحسٌن المهنة

 تحتاج الى إتصال جٌد 

 العجز الملحوظ
 لٌست حقٌقٌة
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 Innes et al( 1991)نموذج .2.2.1.2

اجيابية أك )كنوع الرؤية (ادلستخدمْب أك ادلراجعْب)نوع الفاعلْب: قاـ ىذا النموذج على أساس خاصيتْب مها
: ، حيث أنو من خالؿ ىؤالء الكتاب فاف فجوة التوقعات يف ادلراجعة تنقسم اذل ستة فجوات فرعية ىي(معيارية

 فجوة التصور االجيايب بْب ادلستخدمْب كادلراجعْب بالنسبة دلهمة ادلراجعة احلالية. 
 فجوة التصور ادلعيارم بْب ادلستخدمْب كادلراجعْب بالنسبة دلهمة ادلراجعة ادلطلوب. 
 الفجوة بْب الرؤية االجيابية كادلعيارية للمستخدمْب دلهمة ادلراجعة. 
 الفجوة بْب الرؤية االجيابية كادلعيارية للمراجعْب دلهمة ادلراجعة. 
 الفجوة بْب الرؤية االجيابية للمستخدمْب كالرؤية ادلعيارية للمراجعْب بالنسبة دلهمة ادلراجعة. 
 الفجوة بْب الرؤية االجيابية للمراجعْب كالرؤية ادلعيارية للمستخدمْب بالنسبة دلهمة ادلراجعة. 

 Porter(1993)نموذج .3.2.1.2
 بتحليل مفهـو فجوة التوقعات يف ادلراجعة من خالؿ النموذج الذم قاف بوضعو حيث مت تقسيم Porterقاـ 

تتمثل يف األكذل متعلقة بفجوة األداء الٍب مت شرحها سابقان، كالثانية ىي فجوة ادلعقولية كالٍب  : الفجوة اذل قسمْب
. التباين بْب توقعات اجملتمع أك مستخدمي القوائم ادلالية من ادلراجع، كما يستطيع ادلراجع ادائو بصورة معقولة

: كنوضح ىذه العناصر يف الشكل التارل

 Porterمكونات فجوة التوقعات حسب : (18)شكل رقم 

 

 
 
 
 

Source: Fatemeh saeidi, Audit expectation gap and corporate fraud: Empirical evidence, 

African journal of business management, vol.6(23), 13june 2012, p:7032. 

توقعات الجمهور 

 من المراجعٌن
 فجوة توقعات االداء فً المراجعة 

 فجوة المعقولٌة  فجوة األداء

األداء المتصور  

 للمراجعٌن

التوقعات غٌر  نقص المعاٌٌر نقص األداء

 المعقولة
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من خالؿ ىذا النموذج ديكننا التمييز بْب مكونات فجوة التوقعات يف ادلراجعة على أساس توقعات ادلستخدمْب 
. كاألداء الفعلي للمراجعْب كنظرة ادلستخدمْب ذلذا األداء الفعلي

 ىو النموذج ادلالئم (CICA)من خالؿ النماذج الثالثة يبدك أف منوذج ادلعهد الكندم للمحاسبْب القانونيْب
كاألكثر مشولية، حيث أنو يوفر احللوؿ ادلمكنة لتضيق فجوة التوقعات،  يف حْب النموذجْب اآلخرين يتصفاف بعدـ 

.  االكتماؿ كالتعقيد

أسباب فجوة التوقعات في المراجعة 3.1.2

ديكن حصر االسباب الٍب كلدت فجوة التوقعات كالظركؼ احمليطة هبا يف النقاط اآلتية كفقان للدراستْب ادليدانيتْب 
 كادلعهد الكندم للمحاسبْب (AICPA)اللتْب قاـ هبما كل من ادلعهد األمريكي للمحاسبْب القانونيْب

: 1 على كل حدة يف ىذا اجملاؿ(CICA)القانونيْب

على الرغم من االحَباـ الكبّب الذم يكنو مستخدمو البيانات ادلالية دلراجع احلسابات، اال اهنم يكونوف  
عمومان على جهل كبّب حبدكد مسؤكلياتو، لذا فإف ثقتهم بو قد هتتز سبامان يف حاؿ فشلو يف تلبية 

 .احتياجاهتم كمتطلباهتم ادلشركعة
شلا ال شك فيو اف أحد أسباب فجوة التوقعات ىو عدـ معرفة مستخدمي البيانات ادلالية دبسؤكليات  

مراجع احلسابات، كديكن ربسْب مستول ىذه ادلعرفة عن طريق إعطاء الصورة الواضحة دلستخدمي 
 البيانات ادلالية عن دكر كل من االدارة كمراجع احلسابات بشأف البيانات ادلالية؛

يرل العديد من مستخدمي البيانات ادلالية بأهنا قد ال تضم معلومات على قدر كبّب من األمهية يف ازباذ  
 القرارات لذا فإنو ال بد من ربسْب اك تطوير مستول معايّب التدقيق؛

يتوقع البعض من مراجع احلسابات بأف يعطيهم إنذاران مبكران عن ادلالئمة ادلالية للشركة أك اف يسلط  
 الضوء على قرار مارل غّب سليم متخذ من قبل اإلدارة اك على عدـ جدكل منتج معْب؛

يرغب البعض يف اف تتضمن البيانات ادلالية ربليالت اضافية لبعض ادلعلومات فضالن عن التوقعات  
كالتنبؤات ادلستقبلية فيما يتعلق بسّب العمل، علمان بأف ذلك ىو ليس من اختصاص مراجع احلسابات، 

 ىذا على الرغم من عدـ التأكد الذم يكتنف ادلستقبل؛

                                                           
. 128-127:، ص2010، 14، مجلة المنصور، الجزء األول، عدد"دور معاٌٌر التدقٌق فً تقلٌص فجوة التوقعات" عمر كامل الدوري،

1
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يرم بعض مستخدمي البيانات ادلالية بأنو ينبغي ربديد كربليل ادلخاطر الٍب قد تواجو الشركة يف ادلستقبل  
 .ادلنظور كتضمينها يف تقرير مراجع احلسابات، ىذا على الرغم من عدـ التأكد الذم يكتنف ادلستقبل

يعتقد البعض اف من مسؤكلية مراقب احلسابات كشف االختالس كاالحتياؿ كالتالعب، كعلى الرغم من  
اف ىذا ال يعد جزءان من مسؤكليات مراجع احلسابات اال اف عليو اف يأخذ متطلبات مستخدمي البيانات 

 .ادلالية بنظر االعتبار كاف يورل اىتمامان أكرب ذلذا ادلوضوع عند زبطيط العمل ككضع برامج التدقيق
كما تصنف أسبابا فجوة التوقعات كىذا على حسب مكونات فجوة التوقعات، كنعرض ىذه األسباب يف 

: الشكل التارل
 أسباب فجوة التوقعات: (19)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Source: Mahdi salehi, reasonableness ofaudit expectation gap: possible approach to reducing, 

J.audit pract,4(3), 2007, p: 50-59. 

 أسباب فجوة التوقعات

 سوء فهم من المستخدمٌن؛ 

 توقعات أكبر من المستخدمٌن ألداء المراجع؛ 

  جهل المستخدمٌن لمسؤولٌات المراجع والقٌود

 المفروضة علٌها؛

 توقعات أكبر للمستخدمٌن للمعاٌٌر. 

  عدم وجود معاٌٌر

 كافٌة؛

  عدم كفاٌة المعاٌٌر

الخاصة بمسؤولٌة 

المراجع فً اكتشاف 

الغش والتصرفات 

 الغٌر قانونٌة

  ممارسة خدمة غٌر

المراجعة من 

 طرف المدققٌن

  المصلحة الذاتٌة

والمنافع االقتصادٌة 

 للمراجعٌن؛

 مراجع غٌر مؤهل؛ 

  سوء اتصال

 .للمراجعٌن

 فجوة التوقعات فً المـــــــراجعة

 فجوة المعقولٌة فجوة المعاٌٌر فجوة األداء

 الفجوة

 توقعات غٌر معقولة
توقعات معقولة ألداء 

 المراجع

توقعات معقولة 

 للمعاٌٌر
توقعات أكبر ألداء 

 المراجع 

توقعات أكبر 

 للمعاٌٌر

سوء اتصال 

من 

 المستخدمٌن

 األداء المتوقع توقعات المجتمع من المراجعٌن
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كيتضح شلا سبق، أف توقعات اجلمهور أك مستخدمي البيانات ادلالية ىي توقعات مشركعة ينبغي على مهنة العمل 
على ربقيقها ذلم، لذا جيب اف يتم تضييق الفجوة بْب اجلمهور كمراجع احلسابات كمن اجلانبْب، دبعُب انو ال يتم 

العمل على تضييق الفجوة من جانب اجلمهور فقط من خالؿ تثقيفو كإعالمو حبدكد كمسؤكليات ادلراجع كإمنا من 
جانب مراجع احلسابات أيضان  من خالؿ زيادة االىتماـ بعملو كبالتزامو دبعايّب التدقيق كبتوسيع نطاؽ مهاـ 
. مراجع احلسابات كرلاؿ عملو يف سبيل تلبية كربقيق االحتياجات ادلشركعة دلستخدمي البيانات ادلالية ادلدققة

 مسؤولية المراجع وتضييق فجوة التوقعات  4.1.2

تعترب مسؤكلية ادلراجعة من العناصر ادلميزة لفجوة التوقعات، ىذه األخّبة الٍب مت تناكذلا يف العديد من الدراسات 
العلمية،  حيث ركزت الدراسات على  عنصرين ديثالف ادلفتاحْب لفجوة التوقعات األكذل مرتبطة بالعوامل ادلفسرة  

: كالثانية باألحداث، كنعرض العناصر ادلميزة لفجوة التوقعات يف اجلدكؿ التارل

العناصر المميزة لفجوة التوقعات : (07)الجدول رقم

 

source: khaled Albouani-David Carassus, L`audit expectation gap: contexte et cadre de 

recherche, premières journées internationales de recherche en gestion du Morbihan, université 

de Bretagne sud, 2/3Avril2009,p:9. 

األحداث  العوامل المفسرة 
مستول استقاللية ادلراجعْب مواقف ادلراجعْب 

كأىدافهم 
معايّب االتصاؿ لتقارير 

ادلراجعة 
األداء كجودة ادلراجعْب 

التطور يف ادلهاـ االستشارية  مستول التكوين للمراجعْب 
مستول الكفاءة للمراجعْب التنظيم الذايت للمهنة 

الرغبة يف التطور التجارم 
للمهنة 

مستول مسؤكلية ادلراجعْب 

عدـ فعاليات االتصاالت 
الٍب جيريها ادلراجعْب 

طبيعة مهمة ادلراجعة 

فجوة التوقعات في 
 المراجعة
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 إف مسؤكلية ادلراجع عن اكتشاؼ الغش من العناصر ادلميزة لفجوة التوقعات يف ادلراجعة، حيث تعترب من أكثر 
اجملاالت اثارة للنقاش كاجلدؿ يف ادلراجعة، كيعود السبب اذل أف مستخدمي القوائم ادلالية لديهم توقعات أف 

. يكتشف ادلراجع  كل حاالت الغش أثناء تنفيذ ادلراجعة

على الرغم من استحالة القضاء ادلطلق على فجوة التوقعات بْب اجملتمع كمراجعي احلسابات بالنسبة لدكر 
كمسؤكليات ادلراجع يف اكتشاؼ الغش، اال أنو يوجد بعض االقَباحات لتضييق كل نوع من أنواع فجوة التوقعات 

: اخلاصة دبسؤكلية ادلراجع يف اكتشاؼ الغش نعرضها يف اجلدكؿ التارل

فجوات التوقعات الرئيسية والحلول المقترحة : (08)جدول رقم 

الحلول المقترحة نوع الفجوة البيان 
جيب على ادلدققْب مزيد  -

من التحقيق يف أية شبهة 
للغش كالتزكير بغض 
النظر عن أثره عىب 

 القوائم ادلالية؛
جيب على ادلدقق  -

اكتشاؼ الغش ادلادم 
 يف حالة كجود تواطؤ؛

 

 
 
 
 

فجوة اآلداء 

تدريب إضايف للمدققْب  -
لتحسْب الوعي 

 بالواجبات؛
توفّب تعليمات كاضحة  -

كالتوجو للتشاكر بْب 
الزمالء إذا كاف ادلدقق 

. لديو أم شك

جيب على ادلدقق تقدًن  -
تقرير للمجلس الرقابة 

يف حالة الغش غّب 
 ادلادم ؛

جيب على ادلدقق تقدًن  -
تقرير إذل اجملتمع يف حالة 

الغش ادلادم؛ 

 
 
 
 

فجوة قصور معايّب 

 
 
 

توسيع معايّب ادلراجعة  -
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جيب على ادلدقق  -
اكتشاؼ األخطاء غّب 

ادلادية يف حالة عدـ 
 كجود تواطئ؛

جيب على ادلدقق  -
اكتشاؼ الغش يف حالة 

. التواطؤ

 
 
 
 

فجوة ادلعقولية 

 
توفّب مزيد من الوضوح  -

بشأف نطاؽ كإمكانية 
. التدقيق

Source: Harold F.D.hassink, Laury H.Bollen, RogerH.G.Meuwissen, Meinderd J de vries, 

corporate fraud and the audit expectation gap: a study among business managers, journal of 

international accounting  auditing taxation,2009,p:97. 

مسؤولية المراجع الخارجي في اكتشاؼ الغش والتقرير عنو 2.2

حقوؽ وواجبات مراجع الحسابات 1.2.2

حٌب يستطيع ادلراجع أداء عملو بكفاءة كفاعلية ينبغي أف يكوف على دراية تامة بكل مالو من حقوؽ كسلطات 
كما عليو من كاجبات كمسؤكليات كفقان دلا تقضي بو قواعد كمبادئ ادلراجعة من ناحية كشلا جرل عليو العرؼ يف 

. رلاؿ ادلراجعة اخلارجية من ناحية اخرل

: كنعرض فيما يلي ىذه العناصر

 حقوؽ مراجع الحسابات الخارجي2.1.2.2

تتمثل حقوؽ ادلراجع اخلارجي يف اجملاالت كالنواحي التالية الٍب تعترب األساس يف ربديد ما جيب أف يتمتع بو من 
: 1سلطات تساعده يف إصلاز برنامج مراجعتو كربقيق أىدافو بدرجة عالية من الفاعلية

حق طلب أم مستندات أك دفاتر أك سجالت كاالطالع عليها للحصوؿ على بياف معْب أك معلومة أك  .1
 تفسّب نتيجة معينة، كحق االطالع على القوانْب كاللوائح الٍب ربكم طبيعة عمل كنشاط الشركة؛

حق طلب أم تقارير أك استفسار معْب حوؿ عملية معينة من أم مسئوؿ يف الشركة يف أم إدارم  .2
 لتوضيح أمر ما دل يصل ادلراجع إذل تفسّب مرضي عنو؛

                                                           
.68-67:ص‘ السٌد محمد، مرجع سابق
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من حق ادلراجع فحص كتدقيق احلسابات ادلختلفة كالسجالت كفقان للقوانْب كاللوائح من ناحية ككفقان دلا  .3
تقضي بو القواعد كادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها من خالؿ ادلراجعة  احلسابية، إذل جانب ذلك فحص 

 كتدقيق اجملموعة ادلستندية من خالؿ ادلراجعة ادلستندية؛
من حقوؽ ادلراجع أيضان جرد اخلزائن ادلختلفة يف الشركة عند احلاجة إذل ذلك للتأكد مثالن من األكراؽ  .4

 زلفوظة فيها أك أكراؽ النقدية كفئاهتا ادلختلفة؛ (أسهم أك سندات)ادلالية
حق مراجعة كفحص باقي أصوؿ الشركة على اختالؼ أنواعها ككذلك التحقق من االلتزامات ادلستحقة  .5

 على الشركة، كحق االتصاؿ بدائِب الشركة للتأكد من صحة أرصدة ىذه االلتزامات ؛
حق دعوة اجلمعية العمومية للمسامهْب لالنعقاد يف بعض احلاالت الٍب ال تتحمل التأجيل أك التأخّب أم  .6

 يف حاالت االستعجاؿ؛
حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية للمسامهْب بصفتو الشخصية أك من ينيبو من مساعديو، كذلك  .7

لتقدًن تقرير ادلراجعة كعرضو كحضور مناقشتو كالرد على أم استفسارات قد يثّبىا األعضاء حوؿ بعض 
 .نقاط أك جوانب التقرير

: 1كذلك من حقوؽ ادلراجع اخلارجي ما يلي

 مناقشة اقَباح عزلو كذلك منعان للعزؿ التعسفي لو؛ -

 .(عميل ادلراجعة)حبس ادلستندات كاألكراؽ، لغرض احلصوؿ على كامل أتعابو من موكلو  -
أيضان من ضمن صالحياتو حق االجتماع مع إدارة ادلراجعة الداخلية باجلهة الٍب يراجعها للمناقشة كالتنسيق حوؿ 

عملية ادلراجعة، دبا من شأنو توفّب اجلهد كالوقت كعدـ االزدكاجية يف العمل، كل ذلك بغرض إصلاز عملية ادلراجعة 
. بكفاءة كفاعلية

واجبات مراجع الحسابات الخارجي .2.1.2.2

تتمثل الواجبات فيما جيب أف يقـو ادلراجع بو من أعماؿ سلتلفة إلصلاز برنامج مراجعتو على أكمل كجو كبشكل 
: 2موضوعي كفعاؿ، كمن أىم ىذه الواجبات

                                                           
ٌوسف محمود جرٌوع، مراجعة الحسابات بٌن النظرٌة والتطبٌق، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،
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جيب أف يقـو بالفحص كالتدقيق الفعلي حلسابات الشركة  كدفاترىا دبا ربتويو من قيود يومية كحسابات  .1
أستاذ بغرض التحقق من صحتها كسالمتها ككشف أم أخطاء كالعمل على تصحيحها بالتعاكف مع 

 زلاسيب الشركة؛
جيب على ادلراجع التحقق من القيم ادلسجلة لعناصر األصوؿ كااللتزامات ادلختلفة بأم طريقة من طرؽ  .2

التحقق الٍب يراىا مناسبة بالنسبة لكل عنصر من ىذه العناصر، كديكن يف ىذه اجملاؿ استخداـ بعض 
 أدكات كأساليب ادلراجعة الفنية؛

جيب على ادلراجع أف يتأكد من مدل قوة نظاـ الرقابة الداخلية بتقييمو حٌب يستطيع اختيار عينات  .3
 ادلراجعة بشكل مالئم كسليم كيغطي معظم عمليات الشركة؛

 :جيب على ادلراجع أف يقدـ التوصيات كاالقَباحات ادلالئمة دلا يلي .4
 معاجلة كتصحيح األخطاء الٍب مت اكتشافها. 
 عدـ الوقوع يف األخطاء مستقبالن ما أمكن ذلك. 
 حسن سّب العمل يف أقساـ كإدارات الشركة. 

جيب على ادلراجع التأكد إذل جانب الفحص كادلراجعة الدفَبية أف الشركة تقـو بتطبيق القوانْب كاللوائح  .5
كاألنظمة ادلختلفة كتلتـز هبا بطريقة سليمة، كما تلتـز بنصوص بنود العقود ادلختلفة الٍب قبلتها ككقعت 

 عليها؛
للتحقق من أنو يظهر النتيجة  (األرباح كاخلسائر/ أك حػػػ)جيب على ادلراجع فحص عناصر قائمة الدخل .6

 احلقيقية لنشاط الشركة من أرباح أك خسائر عن السنة ادلالية؛
جيب على ادلراجع فحص عناصر قائمة ادلركز ادلارل  للتحقق من أهنا تعرب تعبّبان صحيحان عن القيم  .7

 احلقيقية لعناصر األصوؿ كااللتزامات كبالتارل عن ادلركز ادلارل للشركة يف هناية السنة ادلالية؛
جيب على ادلراجع أف حيضر ىو أك أحد مساعديو اجتماع اجلمعية العامة للمسامهْب يف الشركة دلناقشة  .8

 تقريره؛
على ادلراجع عند حضوره اجتماع اجلمعية العامة للمسامهْب أك اجتماع رللس اإلدارة يف غّب شركات  .9

ادلسامهة، أف يقدـ تقريره إذل األعضاء كيتلوه عليهم حبيث يكوف تقريران شامالن على مجيع البيانات اذلامة 
 :كالالزمة الٍب تعرب عن
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  ما إذا كاف ادلراجع قد حصل على كل البيانات كادلعلومات كالسجالت كالدفاتر الالزمة إلصلاز
 عملو؛

 ما إذا كانت احلسابات كالدفاتر كالسجالت سليمة كمنتظمة؛ 
  ما إذا كانت احلسابات اخلتامية كادليزانية تتفق مع البيانات ادلسجلة يف احلسابات كالتقارير

 كادللخصات ادلختلفة؛
  ما إذا كاف اجلرد كالتسويات اجلردية الٍب قامت هبا الشركة قد ركعي فيها القواعد ادلتعارؼ

 عليها؛
 ما إذا كانت كقعت كاللوائح الٍب ربكم طبيعة نشاط الشركة؛ 
  ما إذا كانت قائمة الدخل تظهر النتيجة احلقيقية من أرباح أك خسائر كادليزانية العمومية تظهر

 .ادلركز ادلارل احلقيقي للشركة
من خالؿ ما سبق، إف إخالؿ ادلراجع بواجباتو جيعلو مسؤكالن عن النتائج أك األضرار النامجة عن ذلك شلا يفسح 

اجملاؿ لألطراؼ ادلتضررة دبساءلة ادلراجع أماـ القضاء كمطالبتو بالتعويض عما ديكن أف يصيبها من ضرر باإلضافة  
. 1إذل تضرر مسعة ادلراجع األدبية كادلهنية كما قد يتعرض لو من مسؤكليات جنائية

مسؤوليات مراجع الحسابات الخارجي 3.1.2.2

يقـو مراجع احلسابات بوظيفة زلاسبية كقانونية، هتدؼ إذل معاكنة اجلمعية العامة للمسامهْب يف الرقابة كاإلشراؼ 
على أعماؿ اإلدارة يف ادلؤسسة الٍب يتم مراجعة حساباهتا، كيف هناية عملية ادلراجعة يقـو ادلراجع بإعداد تقريره 

كدلا كاف ىذا التقرير تتعلق بو مصاحل اآلخرين، فقد . النهائي بنتائج أعماؿ ادلراجعة، كالذم يقدمو إذل جهة اإلدارة
. محل ادلشرع مراجع احلسابات ادلسؤكلية عن صحة ادلعلومات الٍب يتضمنها التقرير

 أدبية، مدنية، جزائية كانضباطية:  كتقسم ادلسؤكليات الٍب تقع على عاتق ادلراجع إذل ثالثة أشكاؿ كىي 

 (اوجتماعية)المسؤولية األدبية: أووًال 

دلراجع احلسابات عن التزاماتو ككاجباتو ضلو اجملتمع الذم ديارس فيو مهنة  (االجتماعية )تعرب ادلسؤكلية األدبية 
ادلراجعة، حيث إف الدكر الذم أناطو اجملتمع دبراجع احلسابات جعلو ديثل ضمّب اجملتمع كاحلارس الواقي من الرشوة 

                                                           
.183:حسٌن أحمد دحدوح، حسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق، ص
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أك الفساد أك إساءة  االستعماؿ حبسب ادلعايّب األخالقية الٍب يتبناىا اجملتمع، حيث إف سكوت ادلراجع عن 
ادلخالفات أك السرقات أك عدـ اإلشارة إليها يف تقريره أك موافقتو على توزيع أرباح كمهية ألغراض اإلدارة يعرضو 

. (االجتماعي )إذل فقداف ىذا ادلركز األديب 

: 1كلكي يفي مراجع احلسابات دبسؤكليتو االجتماعية عليو

  أف يساعد اجملتمع يف رقابة إدارة ادلشركع، من خالؿ مراجعة حسابات ادلشركع بكفاءة مهنية، كإمداد
 اجملتمع بتقريره عن نتائج ىذه ادلراجعة؛

 أف يوسع رلاالت ادلراجعة حبيث تشمل مراجعة اآلثار ادلالية لتصرفات ادلشركع  االجتماعية، مثل :
ادلسامهة يف مشركعات التنمية احمللية، سداد الضرائب، التربعات للجهات احلكومية كاخلّبية، كمكافحة 

 تلوث البيئة؛
  أف يدرؾ دائمان أف عامة اجملتمع ديثلوف طرفان ثالثان صاحب مصلحة يف ادلشركع، حٌب كلو كاف ادلشركع

 مشركعان خاصان؛
  أف ال يساىم يف إحلاؽ أدىن ضرر بادلستثمرين من أفراد الشعب كأف حيرص على أف يلعب تقريره دكران يف

 .ترشيد قرارات ادلستفيدين من خالؿ زيادة إمكانية اعتمادىم على ادلعلومات احملاسبية كالثقة هبا
المسؤولية المدنية  : انياًال 

إف مهمة ادلراجع ال هتم فقط ادلسامهْب كاألسواؽ ادلالية الٍب تتداكؿ فيها األسهم بطريقة قانونية، بل هتم كبدرجات 
سلتلفة العديد من األشخاص الذين لديهم مصلحة مع ادلؤسسة ادلراقبة، سواء ألهنم يعملوف بداخلها كادلسّبين 

إخل، إف كل ىؤالء ينتظركف من ...كاألجراء، أك ألهنم تربطهم عالقات اقتصادية معها كادلستثمرين كالبنوؾ كالدائنْب
ادلراجع أف يبذؿ العناية الالزمة يف تأدية مهامو، كيف حالة دل يبذؿ ىذه العناية ادلهنية، فإهنم ذلم احلق يف طلب 

. 2التعويض عن الضرر الذم قد ينتج عن ذلك كاضعْب بذلك ادلراجع أماـ مسؤكلية مدنية
: 3كلكي تقـو ادلسؤكلية ادلدنية على مراجع احلسابات جيب أف تتوفر ثالثة شركط كىي

 يعد الضرر ركنان أساسيان يف ادلسؤكلية كديكن التعبّب عنو بأنو خسارة مالية يعاين ل منها أحد :الضرر .1
 مستخدمي القوائم ادلالية، كديكن إثبات الضرر عن طريق إمهاؿ ادلراجع كعدـ بذلو العناية الالزمة؛

                                                           
.187مرجع سابق، ص

1
  

2
 Antoine MERCIER, Philippe MERLE, Audit et commissariat aux comptes: guide de l’auditeur et de l`audite, 

édition Francis Lefebvre, Paris, 2009/2010, p :269. 

.192-190:حسٌن أحمد دحدوح، حسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق، ص
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 القاعدة العامة أال يسأؿ ادلراجع إال يف حدكد إمهالو، أما حْب ينتفي اإلمهاؿ فال زلل :اإلىمال .2
حيث تؤثر درجة اإلمهاؿ يف نتيجة الدعول القضائية ادلرفوعة ضد مراجع احلسابات لذا من . دلساءلتو

 :ادلفيد التفريق بْب األمور التالية
 إف غياب مستول معقوؿ من العناية من أم فرد يكوف متوقعان يف ضوء :اإلىمال البسيط 

ظركؼ معينة كجيب عند تقوًن مدل إمهاؿ ادلراجع أف يتم التعرؼ على الطريقة الٍب كاف 
 .سيتبعها ادلراجع الكفء إذا كاجو ادلوقف نفسو

 حيدث نتيجة عدـ بذؿ أقل قدر من العناية كيتعادؿ سلوؾ ادلراجع يف : اإلىمال الجسيم
 .ىذه احلالة مع السلوؾ ادلتوقع من شخص يتسم بالطيش

 كيشّب إذل كجود قدر من اإلمهاؿ الشديد أك غّب ادلعتاد مع عدـ : الغش اوستدولي
كجود نية للخداع أك إحلاؽ الضرر باآلخرين كيطلق على ىذا الغش ادلتهور يف اإلمهاؿ كيف 

حالة ادلراجع يعرؼ مصطلح التهور من قبل زلكمة االستئناؼ الفيدارلية على أنو إبداء 
ادلراجع لرأم يف القوائم ادلالية يف الوقت الذم يتوافر لديو اعتقاد راسخ بعدـ توفر 

 ادلعلومات الٍب مت من خالذلا التوصل ذلذا الرأم؛
 كيقع عند حدكث التحريفات كتوافر ادلعرفة لدل ادلراجع عن أثرىا السليب ككجود :الغش 

 .النية لديو خلداع اآلخرين
 العالقة السببية بين اإلىمال والضرر .3

ال يكفي لقياـ مسؤكلية ادلراجع ادلدنية توفر اإلمهاؿ يف جانبو، كحدكث ضرر للمدعي بل ال بد من كجود عالقة 
سببية بْب االمهاؿ كالضرر أم ال بد أف يكوف الضرر نتيجة مباشرة لإلمهاؿ فإذا حصل كقاـ أحد ادلمولْب بشراء 
بعض أسهم إحدل الشركات قبل صدكره تقرير ادلراجع غّب مسؤكؿ عن اخلسائر الٍب قد ديُب هبا ادلموؿ النتفاء 

فلو اشَبل أحد ادلمولْب أسهمان من الشركة بعد إشهار إفالسها . العالقة السببية بْب اإلمهاؿ كالضرر بصورة عامة
. مهما  يكن تقرير ادلراجع عنها فإف العالقة السببية غّب موجودة

،  1كيتحمل مراجع احلسابات يف اجلزائر ادلسؤكلية العامة عن العناية دبهمتهم كيلتـز بتوفّب الوسائل دكف النتائج
كيعد مراجع احلسابات مسؤكال عن األخطاء الٍب يرتكبها أثناء تأدية مهامو، كيتحمل بالتضامن سواء ذباه الشركة 

أك اذليئة أك الغّب األضرار النامجة عن سلالفة أحكاـ القانوف ادلنظم للمهنة، كال يتربأ من مسؤكليتو فيما خيص 
                                                           

.، ٌتعلق بمهن الخبٌر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجرٌدة الرسمٌة2010 جوٌلٌة29 مؤرخ فً 10/01 القانون رقم 
1
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ادلخالفات يف رللس اإلدارة، كإف دل يشَبؾ فيها إال إذا برىن على أنو قاـ بادلتطلبات العادية دلهمتو، كانو أعلن 
كأداف ىذه ادلخالفات يف رللس اإلدارة، كإف دل تتم معاجلة ذلك بصفة مالئمة يف اجلمعية العامة األقرب انعقادان 

. 1بعد إعالمو بذلك، كيف حالة معاينة سلالفة يثبت أنو أطلع ككيل اجلمهورية
كطبقان ألحكاـ القانوف التجارم، فإف مراجع احلسابات مسؤكؿ سواء إزاء الشركة أك إزاء الغّب، عن األضرار النامجة 

عن األخطاء كالالمباالة الٍب قد يرتكبها يف شلارسة كظيفتو، كال يكوف مسؤكال مدنيا عن ادلخالفات الٍب يرتكبها 
القائموف باإلدارة أك أعضاء رللس ادلديرين إال إذا دل يكشف عنها يف تقريره للجمعية العامة أك لوكيل اجلمهورية 

. 2رغم اطالعو عليها
اما إنقضاء دعول ادلسؤكلية ادلدنية دلراجع احلسابات، فلم يتطرؽ القانوف ادلنظم للمهنة أك القانوف التجارم إذل 

على أف دعول التعويض تسقط  (133)ذلك ، كبالتارل فتنطبق عليو قواعد القانوف ادلدين كالذم ينص يف مادتو
كنالحظ أف ادلشرع دل يذكر حالة عدـ كشف الفعل الضار إال بعد .  سنة من يـو كقوع الفعل الضار15بانقضاء 

 سنة ال يبدأ من يـو اكتشاؼ كلكن من يـو كقوعو، كبذلك قد تنقضي 15مدة من كقوعو، كمنو فحساب 
ادلسؤكلية ادلدنية دلراجع قبل اكتشاؼ الفعل الضار كبالتارل يصبح غّب مطالب بالتعويض عن األضرار الٍب كاف 

 .3سببا فيها
المسؤولية الجزائية :  اللاًال 

ال تقتصر مهمة مراجع احلسابات على اجلانب ادلارل للمؤسسة فقط كاخلدمات الٍب يقدمها ذلا، بل يساىم أيضان 
احلياة االقتصادية، ضامنان بذلك االمتثاؿ لقانوف األخالقيات كتشجيع  شفافية  (moralization)يف أخلقة 

ادلعلومة ادلالية، كبذلك فإف مراجع احلسابات لو دكر ضماف ادلصلحة العامة، كبالتارل فإف ادلراجع الذم يتغافل عن 
أداء ىذا الدكر أك الذم خيالف القوانْب يف حد ذاتو، فإنو يقع على عاتقو مسؤكلية جزائية  كيتحمل العقوبات 

. 4ادلرتبطة هبذا النوع من ادلسؤكليات

                                                           
.61، مصدر سابق، المادة10/01القانون رقم 

1
  

.، منشور4 مكرر 715، المادة 1993 أفرٌل 25 المؤرخ فً 93/08 القانون التجاري فً ضوء الممارسة القضائٌة، المرسوم التشرٌعً رقم 
2
 

256:، ص08-93 من المرسوم التشرٌع14ً مكرر 715، المادة 2009/2010بٌرتً، الجزائر،    
.دراسة مقارنة بٌن الجزائر وتونس والمملكة المغربٌة، مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر: شرٌقً عمر، مسؤولٌات محافظ الحسابات

3
 

100:، ص2012، 12الجزائر، العدد - 1-، جامعة سطٌف    
4
 Antoine MERCIER, Philippe MERLE, Audit et commissariat aux comptes: guide de lauditeur et de l`audite, 

édition Francis Lefebvre, Paris, 2009/2010, p :269.  
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كادلسئولية اجلزائية ىي مسؤكلية شخصية، يتعرض فيها من يقَبؼ أم من ادلخالفات الٍب تنشأىا إذل الغرامة ادلادية 
كفيما خيص العوامل ادلكونة للمسؤكلية اجلزائية دلراجع احلسابات، فإنو ال ديكن احلديث . 1أك السجن أك كالمها

: 2عن ىذه ادلسؤكلية إال بتوفر ثالثة عناصر رئيسية كىي

 . حيث ال ديكن لفعل أف يكوف سلالفة إال بوجود نص قانوين:العنصر القانوني -

 . جيب أف يكوف الفعل قد أصلز فعالن :العنصر المادي -

 . جيب أف حيدث اخلطأ عمدان كبشكل مفَبض:العنصر األخالقي -
من القانوف  (62) ادلادةأما ادلسؤكلية اجلزائية الٍب يتحملها مراجع احلسابات يف اجلزائر فقد نصت عليها أحكاـ

يتحمل اخلرباء احملاسبوف كزلافظو احلسابات كاحملاسبوف ادلعتمدكف ادلسؤكلية اجلزائية طبقا « : على أنو10/01
 . »لقانوف اإلجراءات اجلزائية ذباه كل تقصّب يف القياـ بالتزاـ القانوين

    ك من ىنا ديكن ربديد نوعْب من ادلسؤكلية اجلزائية

  مسؤكلية متعلقة دبمارسة مهنة زلافظ احلسابات ك نعِب هبا القياـ بادلخالفات الٍب نص عنها القانوف
: التجارم 

  ( 10/01 من القانوف 73ادلادة  )ادلمارسة بصفة غّب قانونية مهنة زلافظ احلسابات
  ادلنح عمدا أك ادلوافقة على البيانات غّب الصحيحة الٍب كردت يف التقارير ادلقدمة للجمعية العامة ادلدعوة 

؛ ( من القانوف التجارم825ادلادة  )للبث يف إلغاء حق األفضلية يف اكتتاب ادلسامهْب
  ادلادة  )ادلمارسة العمدية كقبوؿ االحتفاظ بوظائف زلافظ احلسابات بالرغم من عدـ ادلالءمة القانونية

؛ ( من القانوف التجارم829
  تعمد زلافظ احلسابات تقدًن معلومات كاذبة أك تأكيدىا، أك عدـ الكشف عن الوقائع إلجرامية الٍب

 ( من القانوف التجارم830ادلادة )علم هبا ككيل اجلمهورية 
  ( من قانوف العقوبات301من القانوف التجارم كادلادة 830ادلادة  )إفشاء السر ادلهِب 
  كىناؾ مسؤكلية تضامنية عن األفعاؿ ادلخالفة الٍب قد يقـو هبا زلافظ احلسابات باالشَباؾ مع مسّبم

الشركة مهما كانت تلك األفعاؿ اجلزائية ، كتقدًن معلومات خاطئة ، التسَب على أفعاؿ ادلسّبين ، النصب 
كفيما يلي جدكؿ ملخص للمخالفات ادلرتكبة من طرؼ زلافظ احلسابات كالٍب يَبتب .اخل …كاالحتياؿ

: عليها مسؤكلية جزائية مع النص القانوين ذلا كالعقوبة ادلقابلة ذلا

                                                           
.67:عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون، أسس المراجعة الخارجٌة، ص

1
  

2
Alain MIKOL, Audit financier et commissariat aux comptes, 3edtion, e-thèque, Lille, 2003, p :125.  
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المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات في الجزائر : (09)الجدول رقم
ادلخالفة ادلرتكبة من طرؼ زلافظ 

احلسابات 
العقوبة النص القانوين 

الغرامة ادلالية السجن 
ادلمارسة بصفة غّب قانونية مهنة 

زلافظ احلسابات 
: يف حالة العودة 10/01 من القانوف 73ادلادة 

 أشهر 06من 
إذل سنة كاحدة 

من 
500.000 

إذل 
2.000.000 

دج يف حالة 
تضاعف : العود

الغرامة 
ادلنح عمدا أك ادلوافقة على البيانات 

غّب الصحيحة الٍب كردت يف 
التقارير ادلقدمة للجمعية العامة 

ادلدعوة للبث يف إلغاء حق األفضلية 
يف اكتتاب ادلسامهْب 

 أشهر 06من  من القانوف التجارم 825ادلادة 
إذل سنتْب 

 20.000من 
إذل 

دج 500.000

ادلمارسة العمدية كقبوؿ االحتفاظ 
بوظائف زلافظ احلسابات بالرغم 

من عدـ ادلالءمة القانونية 

من شهرين إذل  من القانوف التجارم 829ادلادة 
 أشهر 06

من 
إذل 20.000

دج 200.000
تعمد زلافظ احلسابات تقدًن 

معلومات كاذبة أك تأكيدىا، أك 
عدـ الكشف عن الوقائع 

إلجرامية الٍب علم هبا ككيل 
اجلمهورية  

 

 05من سنة إذل  من القانوف التجارم 830ادلادة 
سنوات 

من 
إذل 20.000

دج 500.000

إفشاء السر ادلهِب  
 

من القانوف التجارم 830ادلادة -
 من قانوف العقوبات 301ادلادة  -

من شهر إذل 
 أشهر 06

 دج 500من 
دج 5.000إذل 

دراسة مقارنة بْب اجلزائر كتونس كادلملكة ادلغربية، أطركحة :  شريقي عمر، مسؤكليات زلافظ احلسابات:المصدر
 .147:ص،-1-دكتوراه، جامعة سطيف
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 (التأديبية)المسؤولية اونضباطية : رابعاًال 

تتعلق ىذه ادلسؤكلية باألعماؿ ادلخلة بأخالقيات ككرامة ادلهنة، حيث جيب على ادلراجع أف ال يتصرؼ بشكل 
فكل مهنة كمنها مهنة ادلراجعة ذلا منظمات مهنية تقـو بتحديد القواعد األخالقية كآداب . يسيء إذل مسعتو ادلهنية

. 1ككاجبات السلوؾ ادلهِب ألعضاء ادلهنة

فإذا قاـ ادلراجع بارتكاب أم من األعماؿ ادلخلة بقواعد كأخالقيات ككرامة ادلهنة، فإف ادلنظمة ادلهنية تقـو بتوقيع 
كىذه العقوبات قد تكوف التأنيب كاللـو أك تعليق العضوية لفَبة زلدكدة أك احلرماف من . عقوبات تأديبية عليو

. 2مزاكلة ادلهنة مدل احلياة

إف العمل االنضباطي ىدفو الدفاع عن مصلحة عامة مهنية كشرؼ ادلهنة، كىو خيتلف عن العمل اجلنائي كادلدين، 
: 3كىذا يدؿ على أنو

  ديكن أف يتهم مراجع احلسابات خبطأ انضباطي عن عمل معْب على الرغم من أنو دل يداف عليو سواء
 جزائيا أك مدنيان؛

 ديكن أف يُداف ادلراجع على ادلستول االنضباطي على نفس العمل الذم أدين عليو جزائيا أك مدنيان؛ 
: 4كمن األمثلة على األعماؿ ادلخلة بأخالقيات ككرامة ادلهنة ما يلي

 إخفاء ادلراجع حقائق مادية معينة عرفها عند ادلراجعة؛ 
 تقدًن بيانات مضللة كغّب حقيقية؛ 
 إخفاء أم تالعب أك ربريف يف ادلستندات أك السجالت أك الدفاتر؛ 
 اإلمهاؿ أك التقاعس يف أداء عملو؛ 
 إذا أبدم رأيان معينان غّب احلقيقة دلنافقة أحد ادلسؤكلْب؛ 
 إذا دل يضمن تقريره كل االضلرافات الٍب كشف عنها. 

 10/01من القانوف  (63)كفقا ألحكاـ ادلادةأما مسؤكلية التأديبية دلراجع احلسابات يف اجلزائر فقد حددت 
أماـ اللجنة التأديبية للمجلس الوطِب " االنضباطية"الذم ينص أف زلافظ احلسابات يتحمل ادلسؤكلية التأديبية 

                                                           
.60:عبد هللا عبد السالم أبو سرعة، مرجع سابق، ص

1
  

.71:،ص2007أمٌن السٌد لطفً، التطورات الحدٌثة فً المراجعة،  الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر،
2
  

.دراسة مقارنة بٌن الجزائر وتونس والمغرب، مرجع سابق: شرٌقً عمر، محافظ الحسابات بٌن المهام والمسؤولٌات
3
  

.73:السٌد محمد، مرجع سابق، ص
4
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للمحاسبة حٌب استقالتو من مهامو عن كل سلالفة أك تقصّب تقِب أك أخالقي يف القواعد ادلهنية عند شلارسة 
: كظائفو، كمن بْب ىذه ادلخالفات ما يلي

 خرؽ القانوف كالقواعد ادلهنية؛ 
 ؛(التهاكف )التقصّب ادلهِب اخلطّب 
 السلوؾ غّب ادلالئم كادلتعارض مع نزاىة كامانة كشرؼ ادلهنة، حٌب كإف دل يتعلق بادلهنة. 

أما العقوبات التأديبية الٍب ديكن أف يتحملها زلافظ احلسابات حسب درجة خطورة اخلطأ الذم 
: ارتكبو بصفة تصاعدية فهي كالتارل

 اإلنذار؛ -

 التوبيخ؛ -

  أشهر؛06التوقيت ادلؤقت دلدة أقصاىا  -

 .(الشطب من اجلدكؿ )الفصل النهائي -
. كيبقى حملافظ احلسابات حق الطعن يف العقوبة الٍب قد تسلط عليو أماـ اجلهات القضائية ادلختصة

المسؤولية الشرعية : خامساًال 
: ترتكز مهنة  مراجعة احلسابات  على أبعاد شرعية تشمل ثالثة جوانب ىي

مشروعية الوظيفة : الجانب األول
ينظر إذل مهنة مراجعة احلسابات على أهنا نوع من الوكالة بأجر أك نوع من أنواع اإلجارة بْب متعاقدين، حيث 

أف ىذه الوظيفة ال تتصادـ مع القواعد الشرعية ألنو تصرؼ لتحقيق ادلنفعة العامة، كيَبتب على ذلك 
. مشركعية شلارسة ادلهنة كتقاضي األجر عليها مادامت ادلنفعة ادلقدمة يف أمور مباحة شرعان 

البعد األخالقي للمهنة : الجانب اللاني
حظي ىذا اجلانب بعناية خاصة على مستول مهنة مراجعة احلسابات، كىناؾ معايّب أخالقية ال تتعارض يف 
مضموهنا مع ما تتطلبو الشريعة اإلسالمية  من التزاـ بالصدؽ كاألمانة كادلوضوعية كالثقة كالنصح للناس كعدـ 

 اهللَهلل  إفَّن  "1الغش كالتواطؤ يف العمليات، لذلك فإف ىناؾ نصوص شرعية كثّبة كمن ذلك قوؿ اهلل عز كجل

                                                           
.58:سورة النساء اآلٌة

1
  



مسؤولية المراجع في اكتشاف التضميل في التقارير المالية والتقرير عنه: الفصل الثاني  

 

[95] 
 

 أَهلليػُّهَهللا يَهللا"1كقولو عز كجل" باْلعَهللْدؿِ  ربَهللُْكُمواْ  أَهللفْ  النَّناسِ  بػَهللْْبَهلل  حَهللكَهللْمُتمْ  إذَهللا ك أَهللْىِلها ِإذل األَهللمَهللانات تُػؤَهللُدكا أَهللفْ  يَهللْأُمرُُكم
 ." بالُعُقودِ  أُكُفواْ  آمَهللُنواْ  الِذينَهلل 

مشروعية موضوع المراجعة : الجانب اللالث
يقصد هبذا اجلانب نوعية نشاط ادلؤسسة زلل ادلراجعة، كيدخل يف التحرًن كل عمل حملافظ احلسابات يندرج 
يف إطار التواطؤ كالتالعب، الغش، التزكير أك ما من شأنو إضاعة حق عاـ أك خاص، كما أف ادلساعدة على 
التهرب على الزكاة أك التهرب من الضرائب كالرسـو احلكومية ادلشركعة يدخل دائرة احملظور، كىو ما يعرؼ 

تتبع كفحص خارجي ألعماؿ ادلؤسسة هبدؼ التحقق من سالمة : "2بالرقابة الشرعية الٍب تعرؼ على أهنا
 كيقـو بالرقابة الشرعية مدققْب شرعيْب يقوموف بادلهاـ ."" التزامها دبقتضى مرجعياهتا الشرعية كالفقهية ادلعتمدة

: 3التالية

عمليات الفحص كادلراجعة على ادلستندات كالدفاتر كالسجالت كادللفات كالعقود كاالتفاقيات للتأكد من  .1
 ؛أهنا مطابقة ألحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية كالفتاكل الصادرة عن ادلعامالت ادلستحدثة 

 ػ بياف ادلالحظات كادلخالفات كاألخطاء كأكجو القصور يف تنفيذ األحكاـ كادلبادئ الشرعية كإبالغها إذل 2
 ؛ادلنفذين من خالؿ ادلراقب الشرعي 

 ؛ ػ تقدًن التوصيات كاإلرشادات كالنصائح الالزمة لتصويب ادلخالفات كاألخطاء لتجنب كقوعها يف ادلستقبل3

 ػ ذبميع ادلسائل الٍب ربتاج إذل إجابات أك فتاكل كرفعها إذل ادلراقب الشرعي كالذل يرفعها بدكره إذل ىيئة الرقابة 4
الشرعية للحصوؿ على إجابات عنها؛ 

 ػ حضور بعض االجتماعات الٍب ذلا عالقة دبسألة الفتول كالرقابة الشرعية مثل اجتماعات قسم الرقابة ادلالية 5
 ؛الداخلية 

 ػ مساعدة ادلراقب الشرعي يف بعض ادلسائل ذات الطبيعة اخلاصة إذا ما طلب  منهم ذلك؛ 6

كتقييم األداء   (التدقيق الشرعي) ػ إعداد تقارير دكرية ترفع إذل ادلراقب الشرعي عن نتائج عملية الرقابة الشرعية 7
 ؛بصفة عامة من ادلنظور الشرعي لّبفعها بدكره إذل رللس اإلدارة 

                                                           
.1سورة المائدة اآلٌة 

1
  

، مجلة تكرٌت للعلوم االدارٌة " تفعٌل التدقٌق الشرعً الشامل على أعمال المصارف اإلسالمٌة فً العراقنحو"هشام عمر حمودي عبد، 
2
 

.264: ، ص2013، 29، العدد9واالقتصادٌة، المجلد    
: أنظر الموقعحسٌن حسٌن شحاته، الرقابة الشرعٌة  فً المصارف االسالمٌة، سلسلة بحوث  فً الفكر االقتصادي االسالمً،

3
  

www.Darelmashora.com. 
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 ػ متابعة تنفيذ قرارات كتوصيات كل من ىيئة الرقابة الشرعية كادلراقب الشرعي؛ 8
 ػ ادلشاركة يف اجتماعات بعض اللجاف يف ادلصرؼ اإلسالمي شلثالن للمراقب الشرعي للتأكد من أف القرارات 9

؛ الٍب تتخذ مطابقة للشرع 
.  ػ أم أعماؿ أخرل توكل إليهم داخلة يف نطاؽ الفتول كالرقابة الشرعية 10

، كألزمت فيو مراقب احلسابات ”مسؤكلية ادلراجع عن فحص االلتزاـ الشرعي“:  معيارنا بعنواف*كما أصدرت أيويف
تقريره ادلقدـ للجمعية - بالتأكد من أف ادلعامالت مطابقة للشريعة، كأف ينص على ىذا يف فقرة الرأم من 

 .1باإلضافة إذل رأيو بشأف صدؽ كعدالة البيانات ادلالية- العمومية
. كنوضح يف الشكل ادلوارل الفرؽ بْب ادلسؤكليات األربعة الٍب يتحملها ادلراجع دبناسبة شلارستو للمهنة

الفرؽ بين األشكال األربعة لمسؤوليات مراجع الحسابات : (20)الشكل رقم
 

 
 

 
  
 
 

 
 . من اعداد الباحث:المصدر

  التطور التاريخي لمسؤولية المراجع في اكتشاؼ الغش والتقرير عنو 2.2.2

دوافع تحميل المراجع مسؤولية اكتشاؼ الغش  1.2.2.2

من ادلعركؼ أف ادلفهـو الذم يفسر مسؤكلية ادلراجع، ىو مفهـو الوظيفة االجتماعية أك الدكر االجتماعي، إذ إف 
أبعاد ىذا الدكر ىي الٍب ربدد رلاؿ عمل ادلراجع، كالتبعات كادلسؤكلية ادلَبتبة عليو، ليس ذباه ادلسامهْب فقط بل 

ذباه األطراؼ، الٍب ذلا مجيعها مصاحل متباينة يف ادلعلومات ادلالية الٍب يقدمها ادلشركع كيقرر عنها مراجع 

                                                           
.هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة االسالمٌة: األٌوفً  

*
  

، أنظر موقع47:فحص المراجع الخارجً االلتزام بأحكام ومبادئ الشرٌعة االسالمٌة، ص:" 4معٌار المراجعة للمؤسسات المالٌة االسالمٌة رقم 
1
  

 .www.aaoifi.com :الهٌئة

 مسؤوليات المراجع

:انضباطٌة  

توقٌع عقوبات تأدٌبٌة 

من طرف المنظمة 

التأنٌب، تعلٌق )المهنٌة

العضوٌة، الحرمان من 

(المهنة   

:جزائٌة  

السجن أو الغرامة 
 المالية أو كالهما

 

:مدنٌة  

تعوٌض 

األشخاص 

 المتضررٌن من
 رأي المراجع

 

 

 

 

:أدبٌة  

فقدان المركز 

(االجتماعً)األدبً  
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احلسابات، كتوجد دكافع متعددة لدل اجلهات ادلستفيدة من التقارير ادلالية، خبصوص ربميل ادلراجع دلسؤكلية أكرب 
: 1عن اكتشاؼ األخطاء كالغش، كمن ىذه الدكافع ما يأيت

  إنو بتحميل ادلراجع مسؤكلية أكرب عن اكتشاؼ األخطاء كالغش ديكن اجلهات ادلستفيدة الرجوع عليو
 كمطالبتو بالتعويض عما يصيبهم من أضرار، يف حالة إخفاقو يف اكتشاؼ األخطاء كالغش؛

  زيادة إمكانية االعتماد كالوثوؽ بالتقارير ادلالية كذلك من قبل اجلهات ادلستفيدة من التقارير ادلالية
 للشركات ادلراجعة؛

  إف قياـ مراجع احلسابات بتخطيط ادلراجعة كتنفيذىا، دبا ديكنو من التأكيد بشأف خلو التقارير ادلالية من
التحريفات اجلوىرية، بسبب األخطاء كالغش، يضفي الثقة من جانب اجلهات ادلستفيدة يف إفصاح 

 الشركات ادلؤثرة يف السوؽ؛
  إف كفاء مراجع احلسابات هبذه ادلسؤكلية يزيد من ثقة ادلهتمْب يف إدارة الشركات، يف أهنا تفي دبسؤكلياهتا

 .عن إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات اجلوىرية

التحووت التي طرأت على مسؤولية المراجع عن اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية .2.2.2.2

 2002مسؤولية المراجعة عن الغش قبل قانون أوكسلي: المرحلة األولى

 AICPAإف مرحلة ما قبل قانوف أككسلي سبثل مرحلة ىيمنة ادلهنة على ربديد مسؤكلية ادلراجع، فادلهنة شلثلة يف 
ىي الٍب ذلا احلق يف ربديد مسؤكليات ادلراجع، فهي مرحلة االستقالؿ الكامل للمهنة كديكن دراسة ىذه ادلرحلة 

  :.من خالؿ الفَبات التالية

( 1920مرحلة ما قبل عام  )من تاريخ مهنة المراجعة: الفترة اوولى

إف احلاجة القليلة اذل كظيفة إبداء الرأم مع عدـ كجود قوانْب تتطلب إبداء الرأم عن القوائم ادلالية، كزلدكدية 
مجهور ادلستثمرين يف توفّب األمواؿ ، جعل مهنة ادلراجعة تُؤدل بشكل أساسي لتلبية رغبة االدارة الٍب كانت تلك 

. ادلنظمة يف ذلك الوقت

                                                           
الجزء الثانً اإلتجاهات الحدٌثة فً مجاالت المراجعة المتقدمة ومسؤولٌات :  نصر على عبد الوهاب، خدمات مراقب الحسابات لسوق المال

1
   

.242:، ص2001مراقب الحسابات، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة،    
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إف اىتماـ ادلراجع يف ىذه الفَبة كاف موجو اساسا الكتشاؼ  األخطاء أك الغش الذم ديكن أف يقع من جانب 
العاملْب بادلؤسسة، كذلك من خالؿ الَبكيز على ادلراجعة احلسابية كادلستندية ، دبا فيها إعادة احلساب كفحص 

الَبحيل كالعمليات احلسابية على اختالفها إرضاء دلستخدمي التقارير احملاسبية الذين كانوا يهتموف حبماية أمواذلم 
من اخلطأ أك الغش أك التالعب ،  كمن مث كاف ادلراجع مسؤكال عن اكتشاؼ ما قد يوجد بالدفاتر كالسجالت من 

 أك غش أك تالعب كقد كاف ىذا شلكنا فقد كانت ادلشاريع صغّبة احلجم كعدد عملياهتا قليلة كبسيطة أخطاء
. ككاف ادلراجع يقـو دبراجعة شاملة جلميع عمليات ادلشركع الٍب سبت خالؿ الفَبة احملاسبية ربت الفحص

 1960 حتى عام 1920من عام : الفترة اللانية

 تغّب الظركؼ االقتصادية، كاالجتماعية كالتكنولوجية كظهور شركات األمواؿ الٍب سبيزت باحلجم الكبّب    إف
كالعمليات البالغة التشابك كالتعقيد، كانفصاؿ ادللكية عن اإلدارة فيها كزلدكدية ادلسؤكلية للمسامهْب، تغّب األمر 

الذم أدل إذل زيادة أمهية مراجعة احلسابات لكوهنا أداة الرقابة ادلهنية الٍب تطمئن ادلسامهْب على مدل عدالة 
 كأصبحت كظيفة ادلراجعة ىي إبداء عدالة التقارير ادلالية كليس اكتشاؼ مجيع األخطاء كالتالعبات ،التقارير ادلالية

الٍب ديكن أف تكوف يف التقارير ادلالية، كيبدأ ادلراجع يعتمد على أنظمة الرقابة الداخلية، كربولت ادلراجعة من 
ادلراجعة الشاملة اذل ادلراجعة االختيارية الٍب تقـو على فحص عينة من احلسابات كالعمليات الٍب يفَبض أهنا سبثل 

 .اجملتمع ادلأخوذ  أصدؽ سبثيل

كللوفاء دبسؤكلية ادلراجع يف التعبّب عن رأيو فيما يتعلق بعدالة كصدؽ عرض القوائم ادلالية، فإف عليو أف يبحث عن 
كل من األخطاء كالغش الذم يؤثر بشكل جوىرم على صحة كعدالة البيانات الٍب تتضمنها القوائم، أكثر من 

 الشك يف كجود غش كحٌب لو كاف ىذا غّب جوىريا بدرجة كافية تؤثر إذلذلك فلو أف الفحص قد قاد ادلراجع 
.  إدارة التنظيم مصحوبا باقَباحتو ادلرتبطة باإلجراءات التصحيحيةإذلعلى رأم ادلراجع فإف عليو أف يرفع األمر 

 بإصدار رلموعة من  (AICPA)  قامت ادلنظمات ادلهنية كعلى رأسها اجملمع األمريكي للمحاسبْب القانونيْب 
 :1يف اجلدكؿ التارل النشرات ادلهنية خبصوص مسؤكلية ادلراجع عن اكتشاؼ اخلطأ كالغش يف ىذه الفَبة نعرضها 

 

                                                           
،"مسؤولٌة مراجع الحسابات عن اكتشاف التضلٌل فً التقارٌر المالٌة للشركات الصناعٌة والعوامل المؤثرة فً إكتشافه" ،حسٌن أحمد دحدوح  

. 183:، العدد األول، ص22، المجلد2006مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة، 
1
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اكتشاؼ التضليل للفترة من ند ػع عػؤولية المراجػالنشرات المهنية بخصوص مس: (10)جدول رقم
 1960الى1920

مضموهنا عنواف النشرة تاريخ النشرة رقم النشرة 
نشرة إجراءات ادلراجعة 

 01رقم
سبديد إجراءات ادلراجعة  1939

Extensions of Auditing 

Procedures 

عملية اكتشاؼ - 
األخطاء كالغش ال تُعد 
ىدفان أساسيا للمراجعة؛ 

 على ادلراجع أف خيطط -
عملية ادلراجعة هبدؼ 

إبداء الرأم بعدالة التقارير 
ادلالية كليس الكتشاؼ 

. األخطاء كالغش
نشرة إجراءات ادلراجعة 

 30رقم
مسؤكليات كمهاـ مدقق احلسابات  1960

ادلستقل يف فحص القوائم ادلالية 
Responsibilitiesand Functions 

of the Independent Auditor in 

the Examination of Financial 

 Statements 

جيب على ادلراجع عند -
أداء عملية ادلراجعة أف 
يكوف مدركا الحتماؿ 

كجود غش جوىرم من 
جانب االدارة بالقوائم 

ادلالية؛ 
على ادلراجع  االتصاؿ -

بأحد شلثلي ادلؤسسة زلل 
ادلراجعة لتحديد ادلسؤكؿ 

كتشف  
ُ
عن ذلك الغش ادل

كربديد مقدار ذلك 
الغش؛ 

يعتمد ادلراجع عند -
ربديد طبيعة كتوقيت 

كمدل االختبارات 
األساسية على نظاـ 

الرقابة الداخلية، كبالتارل  
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فإف االدارة تعد ادلسؤكلة 
عن كضع نظاـ الرقابة 

. الداخلية الفعاؿ
مسؤولية مراجع الحسابات عن اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية " ، حسْب أمحد دحدكح:المصدر

، 2006، رللة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، "للشركات الصناعية والعوامل المؤ رة في إكتشافو
.183:، العدد األكؿ، ص22اجمللد  

 1988 حتى نهاية عام 1960من عام : الفترة اللاللة

     إف تزايد حاالت التقاضي ضد ادلراجعْب لفشلهم يف اكتشاؼ الغش كذباىل أحكاـ القضاء لتلك ادلسؤكلية 
احملددة طبقا لنشرات ادلراجعة، أدل اذل التحرؾ ضلو قبوؿ مسؤكلية أكرب عن اكتشاؼ غش كاحتياؿ االدارة من 

. 1977الصادر يف  (16)، باإلضافة اذل اإليضاح رقم1975الصادر عاـ  (6)خالؿ ايضاح معايّب ادلراجعة رقم

دبا يعرؼ دبعامالت الطرؼ ذك الصلة بالشركة، كما طالب ادلراجع باف يعطي عناية  (6)حيث اىتم االيضاح رقم
خاصة بتلك العمليات اذلامة الٍب تقع بْب ادلنشأة كاألطراؼ ذات العالقة هبا، كما طالبو  أيضان بضركرة اإلفصاح 

. بالقوائم ادلالية عن حقيقة تلك العمليات خاصة إذا كانت جوىرية كىامة

فقد اكضح انو ينبغي على ادلراجع أف يقـو بوضع خطة ادلراجعة بشكل يراعي  (16)أما االيضاح األمريكي رقم 
عملية البحث عن اخلطأ كادلخالفات ادلهمة، كحددت مسؤكليتو عن اكتشاؼ اخلطأ كادلخالفات حبدكد العينة الٍب 

.يقـو دبراجعتها  
1997 حتى عام 1988من عام : الفترة الرابعة   

قبوال عامان لدل مستخدمي القوائم ادلالية بسبب رغبتهم يف ربميل ادلراجع  (16)     دل ينل االيضاح رقم 
ادلسؤكلية الكاملة عن اكتشاؼ األخطاء أك الغش كليس رلرد البحث عنها، كما يعاب عليو أنو قد جاء بصيغة 
غامضة دل تليب رغبات ادلراجعْب كما أهنا دل تقدـ للمراجعْب إرشاد كاؼ، نتيجة لذلك مت اصدار ايضاح معايّب 

 .1988عاـ  (53)ادلراجعة رقم
تبنت ىذه النشرة مدخال اجيابيان بدالن من الطابع الدفاعي الذم كاف يف النشرات السابقة، إذ ألزمت ىذه النشرة 
ادلراجع أف خيطط لعملية ادلراجعة بشكل ديكنو من توفّب تأكيد بدرجة معقولة، الكتشاؼ األخطاء كادلخالفات 

. ادلهمة، كشلارسة درجة مالئمة من الشك ادلهِب
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 2000 حتى عام 1997من عام : الفترة الخامسة
     كسعت النشرة السابقة من نطاؽ مسؤكلية ادلراجع خبصوص اكتشاؼ االخطاء كادلخالفات ادلهمة، إال أهنا دل 

تعط تفسّبان كاضحان للمعُب ادلقصود بالتأكيد ادلعقوؿ، كالدرجة ادلالئمة من الشك، ككذلك دل توفر  إرشادان عن 
األمهية النسبية للعوامل الٍب ينبغي على ادلراجع أف يأخذىا باحلسباف عند تقييم سلاطر حدكث التحريفات أك كيفية 

استخدامها، إضافة اذل تزايد موجة التقاضي الذم يعد دليال على استمرار كجود فجوة التوقعات خبصوص 
. مسؤكلية ادلراجع عن اكتشاؼ اخلطأ كالغش 

مراعاة : "كنتيجة لتنامي مثل ىذه ادلخاطر على مهنة ادلراجعة أصدر رللس معايّب ادلراجعة  صيغة مبدئية بعنواف
تضمنت إرشادات خبصوص تقييم سلاطر الغش عند أداء عملية ادلراجعة، كتبع "  الغش عند مراجعة القوائم ادلالية

، (53)، حيث الغت ىذه النشرة نشرة معايّب ادلراجعة رقم1997عاـ  (82)لذلك مت إصدار معايّب ادلراجعة رقم
على عكس ادلعايّب السابقة الٍب استخدـ فيها مصطلح سلالفات، " الغش"كما تضمنت ألكؿ مرة استعماؿ كلمة 

اضافة اذل  رلموعة من اإلرشادات من أجل زيادة االىتماـ بعمليات الغش من قبل ادلراجعْب يف أثناء قيامهم 
كأكضح ادلعيار مسؤكلية ادلراجع عن اكتشاؼ الغش كلكنو دل يوسع . بعملية ادلراجعة، كليس فقط عند التخطيط ذلا

. من ىذه ادلسؤكلية الٍب التزاؿ يف إطار مفاىيم رئيسية للضمانات ادلادية ادلعقولة ادلعقولة

 2002مسؤولية المراجع بعد قانون أوكسلي : المرحلة اللانية 

محل قانوف أككسلي حزمة من التغّبات اجلوىرية على قضايا زلاسبية كرقابية كقانونية، كمن حيث مسؤكلية ادلراجع 
 .فاف القانوف يعترب تغّبان جذريان يف توجهات تفسّب مسؤكليات ادلراجع حيث انتقلت ادلهمة من ادلهنة اذل اجملتمع

 2002 الى 2000من عام : الفترة السابعة

مراعاة "" بعنوافASBعن طريق رللس معايّب ادلراجعة (99) أُعدت مسودة معيار ادلراجعة رقم 2002يف فرباير 
، حيث ال حيمل ىذا ادلعيار ادلراجع مسؤكلية أكرب خبصوص اكتشاؼ التالعب "الغش عند مراجعة القوائم ادلالية

، كامنا يوفر اإلرشادات للمراجعْب للوفاء دبسؤكلياهتم ادلرتبطة بالغش عند آداء مهمة مراجعة التقارير ادلالية 1كالغش
طبقان دلعايّب ادلراجعة ادلتعارؼ عليها، أم أنو ال يغّب أيان من مسؤكليات ادلراجع، بل يضيف بعض ادلفاىيم 

. كادلتطلبات كاالحتياجات كاإلرشادات اجلديدة للمراجع الٍب تتناسب مع ما ىو جديد

                                                           
.116: أمٌن السٌد احمد لطفً، مرجع سابق، ص

1
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 2004الى 2002من عام : الفترة اللامنة

، كيف ISA بربنامج ضخم كشامل لتعديل كإعادة إصدار ادلعايّب الدكلية للمراجعة IAASB بدأ 2004يف عاـ 
مسؤكليات ادلراجع ادلتعلقة بالغش يف مراجعة " بعنواف 240موضوع مسؤكلية ادلراجع عن الغش  اصدر ادلعيار رقم 

حيث ركز ادلعيار على ضركرة اتباع ادلراجع منهج سلاطر األعماؿ  من خالؿ عدد من االجراءات " القوائم ادلالية 
: 1الٍب تضمنت

 احملافظة على الشك ادلهِب؛ 
 ادلناقشات بْب الفريق العمل؛ 
 إجراءات تقييم ادلخاطر كاألنشطة ذات العالقة. 

 2007 الى 2004من عام : الفترة التاسعة

" زبلت مهنة ادلراجعة عن التشريع الذايت كأصبح للمجتمع دكران أكرب يف ربديد مسؤكلية ادلراجع، كىذا بعد نشأت 
على مجيع القضايا ادلتعلقة باستقالؿ ادلراجع " البيكابو"، حيث تشرؼ PCAOBأك اختصاران " البيكابو

. كمسؤكلياتو كذلا اصدار ادلعايّب لذلك

مالحظاهتا فيما يتعلق بتطبيقات ادلراجعْب ذات العالقة بالغش " البيكابو" ، قدمت 2007كيف نشرة خاصة لعاـ 
 :2حيث ناقشت النشرة ستة مواضيع يف ىذا اخلصوص

 مدخل ادلراجع العاـ الكتشاؼ الغش ادلارل؛ 
 حلقات العصف الذىِب كالبحث ادلتعلقة بالغش؛ 
 استجابة ادلراجع لعوامل الغش؛ 
 القوائم ادلالية احملرفة؛ خطر ذباكز اإلدارة لنظاـ الرقابة؛ 
 ادلواضيع األخرل ادلتعلقة بتحسْب عملية اكتشاؼ الغش. 

: كنلخص ادلراحل  السابقة الذكر يف الشكل التارل
 

                                                           
1
 www.iaasb.org 

 Public company accounting over sight board. 
2
 www.pcabus.org. 

http://www.pcabus.org/
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مراحل التغير في مسؤولية المراجع في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية : (20)شكل رقم 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آؿ عباس زلمد، مسؤكليات ادلراجع كالتطورات ادلهنية احلديثة، رللة صادرة عن اذليئة السعودية :المصدر
. 2009، 60للمحاسبْب القانونيْب، العدد

الجمعيات المهنية المختصة في مراجعة الغش ومعايير المتعلقة بالغش .3.2

الجمعيات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة .1.3.2

يرل الباحثوف يف رلاؿ ادلهن احلرة، أنو ال ديكن احلديث عن كجود مهنة إال إذا انتظم ادلمارسوف ذلا يف مجعيات أك 
. 1تنظيمات مهنية كتوفر لدل أعضائها ادلقدرة كالرغبة على التضافر كالتعاكف من خالؿ ىذه اجلمعيات

تلك اجلمعيات الٍب تقـو على خدمة رلتمع ادلهنة الواحد :" 1ك تعرؼ اجلمعيات ادلهنية للمراجعة على أهنا
كإصدار النشرات الدكرية كإقامة الندكات العلمية، كتقـو على تنمية مهارات ادلراجعْب من خالؿ جلب كل جديد 

". يف ادلهنة، كما تعمل على تقدًن العوف للمهنيْب كمحايتهم ذباه أطراؼ خارجية
                                                           

.30:، ص2002بن ٌخلف أمال، المراجعة الخارجٌة فً الجزائر، رسالة ماجٌستار غٌر منشورة، جامعة الجزائر، 
1
  

1939      1934         1929  1900                             1980                      1970         

             

2000 

مسؤولٌة 

المراجع 

كما تحددها 

 المهنة

المراجعة اختٌارٌة والمراجع 

 مسئول عن تأكٌد العرض العادل

المراجعة إجبارٌة والمراجع مسؤول عن 

 تأكٌد العرض العادل وغٌر مسئول عن

حدود ما تكشفه  اكتشاف الغش إال فً

  العادٌةالمراجعة إجراءات

المراجع مسئول عن تأكٌد معقول بخلو القوائم المالٌة من 

   التحرٌفات الجوهرٌة نهرب من استخدام 

)irregularities )عبارة  

 

مسؤولٌة 

المراجع 

كما 

ٌحددها 

 المجتمع

المراجع مسئول عن تأكٌد معقول بخلو 

القوائم المالٌة من التحرٌفات األخطاء 

دون تحدٌد واضح لمعنى )والغش الجوهري

(تأكٌد المعقول  

لمراجع مسئول عن تأكٌد ا

معقول بخلو القوائم المالٌة 

من التحرٌفات األخطاء 

والغش الجوهري بالتأكٌد 

(المعقول  ٌعنً أعلى تأكٌد   

قانون 

أوكسلً 

2000 
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: 2كتقـو اجلمعيات ادلهنية يف إطار تنظيم ادلهنة بالعديد من الوظائف نلخصها يف اآليت

كضع دستور باألخالقيات ادلهنية ينظم عالقة عضو ادلهنة بالعمالء كالزمالء كاجملتمع، كينظم تأديب اخلارجْب  -
 على قواعد السلوؾ ادلهِب السليم؛

كضع معايّب زلددة لدخوؿ ادلهنة من حيث ادلؤىالت العلمية كادلهارات الالزمة، ككضع معايّب للممارسة  -
 ادلهنية كإلزاـ األعضاء باتباعها؛

ادلساعدة يف تأىيل األعضاء للعمل بالكفاءة ادلهنية الواجبة من خالؿ كضع برامج لتعليم كتدريب األعضاء  -
 كقياس أدائهم كاستمرار عملية التعليم ادلهِب بعد حصوؿ العضو على حق شلارسة ادلهنة؛

تدعيم رلاؿ الدراسة كذلك بإجراء األحباث كالدراسات كعقد ادلؤسبرات كاحملاضرات كإصدار الكتب  -
كالدكريات كادلنشورات، حيث من خالؿ ىذه الوسائل ديكن للهيئة ادلهنية نشر ادلعرفة بْب أعضاء ادلهنة 

 كإعالمهم بأحدث التطورات احلاصلة يف اجملاؿ ادلهِب ؛

العمل كمجموعات ضغط مباشرة يف صياغة القوانْب كالسياسات الٍب تؤثر يف ادلهنة، كتنظيم عالقاهتا  -
 دبختلف اجلهات كاذليآت احلكومية كاجلمعيات ادلهنية يف الداخل كاخلارج؛

تعزيز ادلكانة ادلهنية لألعضاء داخل ادلهنة كاجملتمع ككل، كذلك دبنح التأييد القانوين كادلعنوم دلساعدهتم يف  -
أداء دكرىم ادلهِب كمحايتهم من اجملموعات الوظيفية األخرل الٍب قد رباكؿ االعتداء على نطاؽ اختصاصهم 

 .ادلهِب
كنتيجة للضغوط ادلتزايدة من األطراؼ ذات العالقة دبهنة احملاسبة كادلراجعة من مسامهْب كمستثمرين كدائنْب 

كنقابات كاربادات ذبارية كمنظمات دكلية كأجهزة حكومية شكلت عدة منظمات هبدؼ كضع معايّب احملاسبة 
. كادلراجعة الدكلية ككذلك هتيئة ادلناخ ادلناسب لتطبيق ىذه ادلعايّب

: كمن أىم ىذه ادلنظمات ما يلي
 (.IASB)رللس معايّب احملاسبة الدكلية .1
 (.IFAC)االرباد الدكرل للمحاسبْب .2
 (.IAPC)جلنة شلارسة التدقيق الدكرل  .3

                                                                                                                                                                                     
محمد مفلح محمد الجعافره، مدى حرص مكاتب التدقٌق على توفٌر متطلبات تحسٌن فاعلٌة التدقٌق الخارجً للشركات المساهمة العامة األردنٌة،

1
  

.30:، ص2008رسالة ماجٌستار غٌر منشورة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلٌا،   

.59-58:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص
2
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 .االرباد العاـ للمحاسبْب كادلراجعْب العرب .4
 (.ISAR)فريق اخلرباء العامل احلكومي ادلعِب بادلعايّب الدكلية للمحاسبة كاإلبالغ .5

: كنعرض فيما يلي بإجياز ىذه ادلنظمات على النحو التارل

 (IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية1.1.3.2

 من خالؿ اتفاقية كضعتها ىيئات زلاسبية مهنية من اسَباليا 1973مت تكوين جلنة معايّب احملاسبة الدكلية يف عاـ 
ككندا كفرنسا كأدلانيا كالياباف كادلكسيك كىولندا كادلملكة ادلتحدة كايرلندا كالواليات ادلتحدة األمريكية، كبْب عامي 

 مشلت عضوية جلنة معايّب احملاسبة الدكلية كافة اذليئات احملاسبية ادلهنية الٍب كانت أعضاء يف 1983-2001
. االرباد الدكرل للمحاسبْب

: كيهدؼ رللس معايّب احملاسبة الدكلية إذل ربقيق ما يلي

تطوير رلموعة كاحدة من معايّب احملاسبة العادلية ذات النوعية اجليدة كالقابلة للفهم كالتطبيق، كتتطلب  -
معلومات ذات نوعية جيدة كشفافة كقابلة للمقارنة يف البيانات ادلالية كالتقارير األخرل دلساعدة ادلشاركْب يف 

 أسواؽ رأس ادلاؿ العادلية كادلستخدمْب اآلخرين يف ازباذ قرارات اقتصادية؛

 ربسْب استخداـ كتطبيق ىذه ادلعايّب؛ -

ربقيق التقارب بْب ادلعايّب احملاسبية الوطنية كمعايّب احملاسبة الدكلية من خالؿ التوصل إذل حلوؿ ذات نوعية  -
 .عالية

 (IFAC)اوتحاد الدولي للمحاسبين2.1.3.2

، كمت اعتمادىا رمسيان 1973ظهر االرباد الدكرل للمحاسبْب إذل عادل الوجود نتيجة للمبادرات الٍب سبت يف عاـ 
، كمهمتو ىي تطوير كتعزيز مهنة احملاسبة يف سلتلف 1977من قبل ادلؤسبر الدكرل للمحاسبْب يف ميونيخ يف عاـ 

أرجاء العادل من خالؿ معايّب متوافقة قادرة على تقدًن خدمات ذات نوعية جيدة بشكل مستمر للصاحل العاـ، 
كاالرباد الدكرل للمحاسبْب ىو منظمة دكلية ذليئات احملاسبة ال يسعى إذل ربقيق الربح كغّب حكومي كغّب 

كمن خالؿ التعاكف مع اذليئات األعضاء كادلنظمات اإلقليمية ذليئات احملاسبة كادلنظمات العادلية األخرل . سياسي
يقـو االرباد الدكرل للمحاسبْب ببذؿ كتنسيق كتوجيو اجلهود لتحقيق إصدارات دكلية فنية كأخالقية كتعليمية دلهنة 

. احملاسبة
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كعضوية االرباد الدكرل للمحاسبْب مفتوحة أماـ ىيئات احملاسبة ادلعَبؼ هبا قانونيان أك باإلمجاع العاـ ضمن بلداهنا 
 منظمة زلاسبية 153على أهنا منظمات كطنية كبّبة ذات كضع جيد ضمن مهن احملاسبة، كينتسب إذل االرباد 

.  دكلة، كسبثل أكثر من مليوين زلاسب يف العادل113متواجدة يف 

 (IAPC)اللجنة الدولية لممارسة المراجعة3.1.3.2

لقد أعطيت ىذه اللجنة صالحيات إلصدار مسودات معايّب ادلراجعة كاخلدمات التابعة بالنيابة عن 
كيتم تعيْب أعضاء . ، على أف تسعى لتحقيق القبوؿ الطوعي لتلك ادلعايّب أك البيانات كتعزيزىا(IFAC)رللس

من قبل منظمات أعضاء ديثلوف دكال خيتارىا رللس االرباد، كقد تضم  (IPAC)جلنة شلارسة ادلراجعة الدكلية
اللجاف الفرعية الٍب تشكلها جلنة شلارسة ادلراجعة الدكلية باختيارىا مواضيع من اجل الدراسة التفصيلية، بعد أف 
يتم تأسيس جلنة فرعية ذلذا الغرض حيث تقـو اللجنة بتفويض ادلسؤكلية ذلذه اللجنة الفرعية، بدراسة ادلعلومات 

األساسية الٍب تكوف على شكل بيانات ك توصيات أك دراسات أك معايّب صادرة عن ادلنظمات األعضاء أك 
اذليئات اإلقليمية أك ىيئات أخرل، كمن مث تعد مسودة العرض كنتيجة ذلذه كنتيجة ذلذه الدراسة، كي تقـو جلنة 

. شلارسة ادلراجعة الدكلية بدراستها كمناقشتها
كتقـو اللجنة بتوزيع ادلسودات بشكل موسع هبدؼ احلصوؿ على كافة االنتقادات كالتعليقات من ادلنظمات 

األعضاء كمن الوكاالت الدكلية الٍب حيددىا االرباد، كما تَبؾ ذلم الوقت الكايف إلبداء أراءىم كتعليقاهتم، كمن مث 
تعدؿ اللجنة مسودة العرض بالشكل ادلناسب بعد أف تتلقى تلك التعليقات كتقـو بدراستها كالتصويت حبسب 

. قواعد األغلبية كعند إصدار كعند إصدار ادلعيار أك البياف حيدد سريانو

 (ISAR)فريق الخبراء العامل الحكومي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ المالي4.1.3.2

أنشئ فريق اخلرباء العامل احلكومي ادلعِب بادلعايّب الدكلية للمحاسبْب كاإلبالغ ادلارل دبوجب قرار اجمللس 
، كىو الفريق احلكومي الدكرل العامل الوحيد يف منظمة األمم ادلتحدة (67/1982)االقتصادم كاالجتماعي

. الذم يكرس جهوده لتحقيق التناسق الدكرل بْب ادلمارسات الوطنية للمحاسبة كاإلبالغ على مستول الشركات
كذبرم االنتخابات أثناء انعقاد الدكرة التنظيمية للمجلس االقتصادم كاالجتماعي لألمم، كتقـو األمانة العامة 

بتنظيم أعماؿ اجتماعات الفريق الذم يشتمل على ادلنظمات احلكومية كغّب  (رللس التجارة كالتنمية)لألكنكتاد
احلكومية كىيئات األمم ادلتحدة كالوكاالت ادلتخصصة األعضاء يف األكنكتاد، كجيتمع الفريق مرة يف العاـ لبحث 

. ادلواضيع ادلتعلقة بادلعايّب الدكلية للمحاسبية كاإلبالغ كادلواضيع ادلتعلقة دبهنة ادلراجعة كاحملاسبة
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اوتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب 5.1.3.2

العرب يف بداية الستينات من نقابات احملاسبْب كادلراجعْب  (ادلدققْب)تأسس االرباد العاـ للمحاسبْب كادلراجعْب
العرب كادلنظمات كادلؤسسات الٍب تقـو مقامها كتتوذل اختصاصاهتا يف الدكؿ العربية ادلنظمة لالرباد أك الٍب 

. ستنضم إليو
كيعمل االرباد على ربقيق أىدافو، كالٍب اتضح من خالذلا مدل الفائدة ادلتحققة على مستول ادلهنة كالعاملْب هبا، 

فقد عزز االرباد تنظيم كتقوية التعاكف بْب احملاسبْب كادلراجعْب العرب كتطوير ادلهنة كرفع ادلستول ادلهِب كاألديب 
. كالثقايف دلزاكليها

الجمعيات المهنية المختصة في الغش 2.3.2

 (ACFE)منظمة فاحصي الغش المعتمدين1.2.3.2

 كىي منظمة سلتصة يف  دراسة االحتياؿ عرب مجيع قطاعات الصناعة (ACFE)مجعية فاحصي الغش شهادة 
، 1ك توفّب ادلعلومات ادلهنية العادلية مكافحة االحتياؿ ك تكوين  سلتصْب يف  مكافحة الغش على ضلو فعاؿ

  من 103 بلدا توفر لػػ 125 عضو يف 40000، ك لديها 2 كمقرىا يف أكسًب1988تأسست عاـ 
. 3فركعها احمللية التوعية كالتعليم كفرص التواصل

إف مهمة ادلنظمة  ىو زبفيض حاالت الغش ، دلساعدة الدكؿ األعضاء يف رلاؿ الكشف عن الغش كالردع،  
: 4كلتحقيق مهمتها تقـو ادلنظمة بػػػػ

 5توفّب التأىيل احلقيقي لفاحصي الغش ادلعتمدين من خالؿ تقدًن شهادة فاحصي الغش*(CFE) ؛
 كضع معايّب عالية للقبوؿ دبا فيها  إثبات الكفاءة من خالؿ التعليم ادلهِب ادلستمر كاإللزامي؛ 
 ضركرة خضوع فاحصي الغش ادلعتمدة إذل قانوف صاـر لقواعد السلوؾ ادلهِب كاألخالقيات؛ 

                                                           
1
 Rebecca Saltiel Busch, Healthcae Fraud auditing and detection guide, second edition, , john wiley &son, new 

jersey, Canada, 2012,p:2. 
2
 JaeK.Shim,JoelG.Siegel, Accounting handbook, fourth edition, Barron`S Educational series inc, New york, 

2006,p: 
3
 Rebecca Saltiel Busch,opcit,p:2. 

4
 Richard.Mary,Jokranacher,JosephtT.Wells,Richard Riley, Forensic Accounting and fraud examination,…p:47. 

شهادة فاحصً الغش هً شهادة تمنحها منظمة فاحصً الغش، حٌث ترمز الشهادة الى التخصص فً منع الغش، واكتشافه وردعه، وتنح 

.الشهادة
*
  

 20000المعتمدة لفاحصً الغش التعرف على العالمات التحذٌرٌة التً تشٌر إلى وجود دلٌل حول الغش أو مخاطر الغش، وهناك حالٌاً أكثر من 

.فاحص غش معتمد فً جمٌع أنحاء العالم  
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 يشغل منصب ادلمثل الدكرل لفاحصي الغش ادلعتمدة حلكومة األعماؿ كادلؤسسات األكادديية؛ 
 توفّب القيادة إلذلاـ ثقة اجلمهور يف النزاىة كادلوضوعية ادلهنية لفاحصي الغش ادلعتمدين. 

 : 1كيشمل الفحص الذم يقـو بو فاحص الغش ادلعتمد على أربعة رلاالت رئيسية ىي
 علم اإلجراـ كاألخالؽ يف ادلعامالت ادلالية؛  
 العناصر القانونية االحتياؿ؛  
 .فحص الغش كالتحقيق 

 كادلختص يف الغش  CPA على تطوير برامج كأدكات جديدة  لػػػ AICPA جنبا إذل جنب مع ACFEكما تعمل 
 .2دلكافحة الغش

معايير المراجعة المتعلقة بالغش 2.3.2
معايير المراجعة المتعارؼ عليها 1.2.3.2

تعترب ادلعايّب عنصران رئيسيا يف نظرية ادلراجعة،  كالٍب تستنتج منطقيان من الفركض كادلفاىيم الٍب تدعمها، كادلراجعة 
مهنة حرة ربكمها قوانْب كقواعد كمعايّب، ىذه األخّبة تصدرىا ىيآت مهنية زللية كدكلية تلقى القبوؿ العاـ من 

طرؼ أعضاء ىذه اذليآت، كتنعكس يف اإلجراءات ادلتبعة يف شلارستو ادلهنية، كتعرب عن قواعد إرشادية ديكن 
. للمراجع الرجوع إليها يف تقييم أدائو ادلهِب

" . أمناط يلـز ربققها كأخذىا يف االعتبار عند األداء الفعلي :"3كتعرؼ ادلعايّب على أهنا 
 أنو ال ديكننا أف نتصور كجود مراجعة بدكف معايّب، فهذه األخّبة SHARL.j&.SCHANDLكيقوؿ الباحثاف 

الزمة إلبداء الرأم كجيب علينا أف نقبل ىذا الفرض بدكف إثبات، فاألحكاـ الٍب نقـو بإصدارىا بدكف افَباض 
معايّب معينة ىي أحكاـ غّب منطقية، كادلعايّب ىي الٍب ربدد نوعية احلكم، كىي بذلك سبثل كحدة القياس الالزمة 

. 4لكي نعرب عن رأينا
كقد قسم ادلعهد األمريكي للمحاسبْب القانونيْب معايّب ادلراجعة إذل ثالث رلموعات رئيسية مثلما يوضحها 

: الشكل ادلوارل
 

                                                           
1
 RobertR.Moeller, ITAudit,control,and security, john wiley &son, new jersey, Canada, 2010,p:26. 

2
 Stephen Pedneault, opcit,p:134. 

.34:السٌد محمد، مرجع سابق، ص. د
3
  

صدٌقً مسعود، نحو إطار متكامل للمراجعة المالٌة فً الجزائر على ضوء التجارب الدولٌة، رسالة دكتوراه غٌر منشورة، جامعة الجزائر،
4
  

.45:،ص2004  
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ملخص لمعايير المراجعة المتعارؼ عليها : (22)الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

زلمد زلمد عبد القادر الديسطي، دار . د: مدخل متكامل، ترمجة: ألفْب أريَب، جيمس لوبك، ادلراجعة: المصدر
 42:ادلريخ للنشر، الرياض، ص

من خالؿ الشكل يالحظ أنو مت تقسيم معايّب ادلراجعة إذل ثالثة رلموعات، حيث  تتعلق اجملموعة األكذل من 
ادلعايّب بشخصية ككفاءة ادلراجع، بينما تتعلق اجملموعة الثانية بإجراءات تنفيذ مهمة ادلراجعة، يف حْب تتعلق 

. اجملموعة الثالثة بتقرير ادلراجع  من حيث الشكل كادلضموف

المعايير العامة للمراجعة : أووًال 

تتعلق ىذه ادلعايّب بالتكوين الشخصي للقائم بعملية ادلراجعة، كادلقصود هبذه ادلعايّب أف اخلدمات جيب أف تقدـ 
على درجة من الكفاءة ادلهنية بواسطة أشخاص مدربْب، كتوصف بأهنا سبثل مطالب أساسية ضلتاج إليها دلقابلة 

". معايّب العمل ادليداين كإعداد التقرير بصورة مالئمة
كتوصف بأهنا عامة لكوهنا سبثل خصائصان مرغوبة يف ادلراجع دلقابلة معايّب العمل ادليداين كإعداد تقريره بصورة 

. مالئمة
 

 معايير المراجعة المتعارف عليها

 معايير إعداد التقارير  معايير العمل الميداني معايير عامة

الكفاءة المهنية االزمة .

والحيــــــاداالستقالل  .

 بذل العناية المهنية
 .الالزمة

 التخطٌط السلٌم للمراجعة

واإلشراف المالئم على 

 .المساعدٌن

 فحص وتقٌٌم نظام الرقابة

 .الداخلٌة

 جمع أدلة اإلثبات الكافٌة

 .والمالئمة

 إعداد القوائم المالٌة وفقا للمبادئ

 .المحاسبٌة المتعارف علٌها

 الثبات فً تطبٌق المبادئ

 .المحاسبٌة المتعارف علٌها

اإلفصاح الكافً والمناسب. 

 إبداء الرأي الفنً فً القوائم المالٌة

 كوحدة واحدة 
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التأىيل الكافي لمراجع الحسابات . أ

يتم تنفيذ مهاـ عملية ادلراجعة بواسطة أشخاص مت تأىيلهم تأىيالن كافيان من الناحية العلمية كالعملية، فضالن عن 
ضركرة توافر رلموعة من الصفات السلوكية اذلامة مثل النزاىة كاإلخالص كاحملافظة على  سرية ادلعلومات كغّبىا 

: من الصفات، كديكن تناكؿ ىذه ادلعايّب يف النقاط التارل
التأىيل العلمي والعملي  .1

ديثل ىذا ادلفهـو أكؿ معايّب التكوين الشخصي دلراجع احلسابات كأمهها، ألنو يتناكؿ كيفية إجياد شخص مرخص 
لو دبمارسة ادلهنة، كما يتناكؿ كيفية صقل ىذا التأىيل بالتدريب العملي، حيث إف قوة أية مهنة كاحَباـ اجملتمع ذلا 

كقوة األفراد تعتمد أصالن على توفر الكفاءة . تستمد من قوة األفراد الذين يزاكلوهنا كسبسكهم بقواعد السلوؾ ادلهِب
لذلك البد من إدلاـ مراجع احلسابات جبميع فركع احملاسبة، إضافة اذل جوانب . العمية إذل جانب الكفاءة العملية

. 1ادلعرفة األخرل الٍب تساعده على تنفيذ مهامو
كمع التطور التكنولوجي ادلستمر كاستعماؿ أجهزة احلاسوب يف معاجلة البيانات، فإنو على ادلراجع عدـ إمهاؿ 

إجراءات كمفاىيم ادلعاجلة اآللية للبيانات، حيث أصبحت سبثل جانبان مكمالن للنظاـ احملاسيب كأصبحت تدخل يف 
. 2إطار التأىيل العلمي للمراجع ال بد أف يتحكم فيها

كيف األخّب جيب القوؿ، إف معايّب ادلراجعة الدكلية دل ربدد معياران خاصان للتأىيل العلمي كالعملي للمراجع كلكنها 
: 3أكردت يف فقرات متعددة القواعد الٍب تنظم التأىيل ادلهِب للمراجع يف عدة معايّب على النحو التارل

 ينبغي على ادلراجع عند التخطيط لالستفادة : يف فقرتو السابعة ما يلي (600)تضم ادلعيار الدكرل رقم
من عمل ادلراجع اآلخر مراعاة الكفاءة ادلهنية للمراجع اآلخر يف إطار ادلهمة احملددة الٍب نفذىا ذلك 

 .ادلراجع
 منو على  (14)ادلتعلق برقابة اجلودة على أعماؿ ادلراجعة فقد نصت الفقرة (220)أما ادلعيار الدكرل رقم

أنو جيب على ادلراجع كادلساعدين شلن لديهم مسؤكليات إشرافيو أف يأخذكا يف احلسباف مهارات 
ادلساعدين كقدرهتم على أداء العمل ادلوكل ذلم عند البت يف نطاؽ التوجيو كاإلشراؼ كادلراجعة ادلناسبة 

 .لكل منهم
 

                                                           
.171:حسٌن أحمد دحدوح، حسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق، ص

1
  

.68:عبد الفتاح محمد الصحن، كمال خلٌفة أبو زٌد، مرجع سابق، ص
2
  

.173:حسٌن أحمد دحدوح، حسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق، ص
3
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التأىيل السلوكي للمراجع  .2
دُيكن التأىيل السلوكي كاألخالقي ادلراجع من االرتقاء بادلهنة كاحملافظة على كرامتها كتقاليدىا كآداهبا، فمراجع 

احلسابات جيب أف تتوافر فيو صفات شخصية كأخالقية ألداء كاجبو ادلهِب، كأىم ىذه الصفات األمانة كالنزاىة 
كاحملافظة على أسرار العمالء، كالصدؽ كالصرب كالدقة يف العمل، كاحلذر يف التصرفات، كادلقدرة على الَبكيز 

. 1كتقدير ادلسئولية
 استقالل المراجع .3

ديثل استقالؿ مراجع احلسابات حجر الزاكية يف شلارسة ادلهنة، كيتطلب االستقالؿ قياـ ادلراجع بعملو دكف التعرض 
. كقد كاف االستقالؿ مرتبطان بادلهنة منذ نشأهتا، بل إنو ىو الذم أكجد ادلناخ ادلالئم لنشوئها. إذل أية ضغوط

كديكن القوؿ إنو بدكف االستقالؿ تصبح عملية مراجعة احلسابات بدكف مربر على اإلطالؽ كتفقد دكرىا 
: 3كدييز يف الواقع بْب مفهومْب لالستقالؿ. 2االجتماعي، بل يغدك ضررىا أكثر من نفعها

 كىي احلالة العقلية الٍب تتيح للمدقق تقدًن رأم دكف أف يتأثر بادلؤثرات الٍب : (الذىني)اوستقالل العقلي
 .ُتضعف ُحكمو ادلهِب، كتتيح لو التصرؼ بنزاىة كشلارسة ادلوضوعية كالتشكك ادلهِب

 كيقضي بأف يتجنب ادلدقق احلقائق كالظركؼ الٍب تظهره بأنو يف كضع يؤثر على : اوستقالل الظاىري 
موضوعيتو عند إبداء الرأم حوؿ البيانات  حياد كاستقاللو من كجهة نظر الغّب، كدبا تقلل من نزاىتو ك

.  ادلالية

قاعدة تتعلق باالستقاللية حبيث ربدد على  (03) يف التعليمة رقم(IFAC)كقد نشر االرباد الدكرل للمحاسبْب
ادلراجع أف يتحلى بالنزاىة كالصدؽ أثناء تأدية مهامو، كجيب أف يكوف عادال كاف يكوف حران يف ربديد نطاؽ 

مهمتو، كما جيب أف حيافظ على موقف حياده كعدـ اضليازه، كاف ال يَبؾ اجملاؿ لكي ينظر إليو على أف لو مصاحل 
. 4شخصية يف الشركة

 

 

                                                           
.31-30: صمرجع سابق،لقلٌطً األخضر،

1
  

.174:حسٌن أحمد دحدوح، حسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق، ص
2
  

61:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص. 
3
  

4
 ATH guides, Audit financier: guide pour l`audit de l`information financière  des entreprises et organisations, 

Clet, paris, 2
eme 

édition ,1987,p :44. 
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 بذل العناية المهنية الالزمة .4
يتناكؿ بذؿ العناية ادلهنية الالزمة مستول األداء ادلهِب كالذم يدكر حوؿ مقدار اجلهد الذم يبذؿ من قبل ادلراجع 

أك مؤسسة ادلراجعة يف سبيل أداء كتنفيذ كافة أنشطة ادلراجعة كالتدقيق هبدؼ محاية مصاحل القائم بادلراجعة من 
.  1ناحية كادلؤسسة أك اجلهة الٍب يتم مراجعتها كتدقيقها من ناحية أخرل

يتحكم يف مستول األداء  ادلهِب العديد من العوامل منها التشريعات كالقوانْب الٍب ربدد ادلسؤكلية القانونية كالٍب 
سبثل احلد األدىن من العناية ادلطلوبة، باإلضافة  إذل ما تصدره اذليآت ادلهنية ادلختصة من معايّب يلتـز هبا ادلراجع 

 .للمحافظة على مستول شليز من األداء
كمن شليزات العناية ادلهنية الالزمة، أف يتحمل كل شخص يقدـ خربتو للغّب ضركرة استخداـ كل ما لديو من مهارة 

يف أداء كظيفتو، حيث يستلـز العناية الالزمة مراجعة انتقادية لكل مستول من مستويات اإلشراؼ على العمل 
كبذلك فإف مفهـو بذؿ العناية  ادلهنية الالزمة، من جهة يفرض . الذم يتم  كاألحكاـ الٍب يقررىا ادلساعدكف

مستول من مسؤكلية األداء جيب ربقيقو بواسطة كل األشخاص ادلعنيْب بتحقيق معايّب العمل ادليداين كمعايّب 
إعداد التقرير، كمن جهة أخرل يعَبؼ أف ادلراجع كأم إنساف آخر ليس معصومان من اخلطأ يف احلكم فهو يؤدم 

خدمتو بكل إخالص كأمانة كلكنو قد خيطئ، فهو مسؤكؿ أماـ عميلو كأماـ اجلمهور عن اإلمهاؿ كعدـ اإلخالص 
اكتماؿ أكراؽ العمل، كفاية أدلة ادلراجعة، : كبذؿ العناية ادلهنية ادلعقولة يتطلب يشمل جوانب مثل. 2كاألمانة

.  3كمالئمة تقرير ادلراجعة
( IFAC)االرباد الدكرل للمحاسبْب  ، ك(AICPA)كلقد قاـ كل من اجملمع األمريكي للمحاسبْب القانونيْب

بإصدار رلموعة من ادلعايّب، كالٍب كاف ذلا أثر كبّب على رفع كفاءة كفعالية عملية ادلراجعة كتضييق فجوة التوقعات 
: بْب ادلراجع كمستخدمي التقارير ادلالية فيما يتعلق بادلسؤكلية القانونية للمراجع، حيث أدت بعض ىذه ادلعايّب إذل

، كالغش (SAS No.99)ربديد متطلبات كمسؤكليات ادلراجع عن اكتشاؼ الغش، كما جاء يف ادلعيار  .1
(ISA No.240)كاخلطأ كما جاء يف ادلعيار 

4
 ؛

ربسْب فعالية ادلراجعة من خالؿ اكتشاؼ األعماؿ غّب القانونية من جانب العمالء، كما جاء يف  .2
 ISA)كمراعاة القوانْب كاللوائح عند مراجعة القوائم ادلالية، كما جاء يف ادلعيار ، (SAS No.54)ادلعيار

No.250)
1

 ؛

                                                           
.201-200:السٌد محمد، مرجع سابق، ص

1
  

.57:ولٌم توماس، أمرسن هنكً، مرجع سابق، ص
2
  

.46:، ص2007أمٌن السٌد لطفً، التطورات الحدٌثة فً المراجعة، الدار الجامعٌة ، االسكندرٌة، مصر، 
3
  

4
 Hand Book of international Auditing, ISA No.240”Fraud and error”, IFAC, ethics Pronouncements,2004.  
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، كتوصيل (SAS No.59)قدرة ادلراجع على اإلنذار ادلبكر باحتماؿ الفشل يف االستمرار، كما يف ادلعيار .3
(ISA No.260)أمور ادلراجعة ذات الصلة باإلدارة، كما جاء يف ادلعيار رقم

2
. 

معايير العمل الميداني :  انياًال 

سبثل معايّب العمل ادليداين قواعد البحث ادليداين بالنسبة للمراجع، حيث تتضمن ىذه القواعد سلتلف اإلرشادات 
الالزمة كاإلجراءات ادلطلوب على مؤسسة أك مكتب ادلراجعة مراعاهتا كأخذىا يف احلسباف لتنفيذ برنامج ادلراجعة 

. 3ادلوضوع بكل عناصره

. كالشكل التارل يوضح القواعد الرئيسية للبحث ادليداين للمراجعة كالٍب جيب أف يلتـز هبا ادلراجع

قواعد البحث الميداني : (15)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 234:، ص2008السيد زلمد، ادلراجعة كالرقابة ادلالية، دار الكتاب احلديث، القاىرة، : المصدر

                                                                                                                                                                                     
1
Hand Book of international Auditing, ISA No.250”Consideration of Laws and Regulations in An Audit of 

Financial Statements”, IFAC, ethics Pronouncements,2004.   
2
 Hand Book of international Auditing, ISA No.260.”Communication of AUDIT Matters With those Charged with 

Governance”, IFAC, ethics Pronouncements,2004. 
.233:السٌد محمد، مرجع سابق،ص
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معيار التخطيط السليم لعملية المراجعة واإلشراؼ الدقيق على المساعدين  .1

سبثل ىذه القاعدة ادلعيار الرابع من ادلعايّب ادلهنية للمراجعة بعد عرض ادلعايّب العامة الثالثة األكذل فيما سبق، كمن 
من ادلعايّب ادلهنية  (ادلعيار الثالث)ناحية أخرل ترتبط ىذه القاعدة كتعتمد على مفهـو العناية ادلهنية الالزمة

للمراجعة، على أساس أنو لغرض بذؿ عناية مهنية مالئمة كمناسبة يف أدار مهمة ادلراجعة فال شك أف العناية 
كاالىتماـ بضركرة التخطيط الفعاؿ كادلناسب كالكايف إلجراءات ىذه ادلهمة يصبح أمرا يف غاية األمهية ككذلك 

. كضع نظاـ خاص باإلشراؼ على ادلساعدين من ادلراجعْب كمتابعتهم لتحقيق أىداؼ ادلراجعة

سبكن عملية التخطيط ادلراجع من ربديد ما جيب القياـ بو يف عملية ادلراجعة، كمن سيقـو بو كالزمن الالـز لتنفيذ 
مهاـ عملية ادلراجعة، كحيتول معيار التخطيط على القواعد الٍب جيب على ادلراجع االلتزاـ هبا عند تصميم كتطوير 

خطة ادلراجعة، كعند إعداد الربنامج الزمِب لتنفيذىا، كعند زبصيص إمكانيات ادلراجعة على األكجو الٍب تتميز 
بارتفاع سلاطرىا، دبا ديكن من رفع كفاءة كفعالية تنفيذ مهاـ ادلراجعة كربقيق أىدافها، كبعد التخطيط عملية 

مستمرة طواؿ فَبة ادلراجعة، حيث يتم كضع خطة عامة متكاملة تتالئم مع نطاؽ العمل ادلتوقع ككضع برنامج 
مراجعة، كديكن تعديل اخلطة العامة كبرنامج ادلراجعة يف حالة تغّب الظركؼ أك ظهور نتائج غّب متوقعة، كعلى 

. 1ذلك جيب على ادلراجع توثيق اخلطة بادلستندات

: 2يشمل معيار التخطيط السليم دلهمة ادلراجعة  ادلكونات اآلتية

 يعترب التخطيط لعملية ادلراجعة من ادلبادئ األساسية الٍب ربكم ادلسؤكلية ادلهنية للمراجع؛ 
 جيب أف خيطط ادلراجع عملو بطريقة تسمح لو بالقياـ دبراجعة فعالة؛ 
 جيب أف تتضمن عملية التخطيط ادلراحل التالية: 

 دراسة النظاـ احملاسيب كاإلجراءات ادلتبعة يف الرقابة الداخلية، -

 تقييم مدل االعتماد على نظاـ الرقابة الداخلية، -

 ربديد طبيعة كتوقيت كنطاؽ إجراءات ادلراجعة الٍب سيتم تنفيذىا، -

 تنسيق مجيع األعماؿ الٍب سيتم تنفيذىا؛ -
 جيب أف تراجع اخلطط كتعدؿ حسب الضركرة الٍب تقتضيها عملية ادلراجعة؛ 

                                                           
.33:لقٌطً األخضر، مرجع سابق، ص

1
  

.66:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص
2
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 جيب على ادلراجع إعداد برنامج مراجعة حيدد فيو طبيعة كتوقيت كنطاؽ إجراءات ادلراجعة؛ 
 جيب أف يراجع ىذا الربنامج حسب تقدـ ادلهمة كخالؿ عملية ادلراجعة. 

 ادلالئم على ادلساعدين فيتضمن معُب القيادة كاإلشراؼ كالتوجيو كالرقابة السليمة لكافة مراحل العمل اإلشراؼأما 
. للربط بْب األنشطة كاإلجراءات كالفحوص الٍب يتم تنفيذىا كبْب األىداؼ ادلرجوة

: 1كقد تناكلت ادلعايّب الدكلية للمراجعة موضوع اإلشراؼ على ادلساعدين كما يلي
 جيب على ادلراجع أف يقـو بادلتابعة كادلراقبة الدقيقة لألعماؿ ادلفوضة للمساعدين؛ 
 جيب على ادلراجع أف يبذؿ العناية ادلهنية الالزمة يف توجيو مساعديو كاإلشراؼ عليهم؛ 
  جيب على ادلراجع التأكد من أعماؿ مساعديو بواسطة أشخاص أكفاء، كذلك لتحديد ما إذا كاف

العمل قد مت تأديتو كفقا للمعايّب ادلهنية أـ ال، كأف األىداؼ ادلرجوة قد مت ربقيقها، كأف النتائج الٍب مت 
 احلصوؿ عليها مطابقة لعمل كرأم ادلراجع بشأف ادلعلومات ادلالية؛

  جيب على ادلراجع إبالغ مساعديو دبسؤكلياهتم كأىداؼ إجراءات ادلراجعة الٍب جيب القياـ بأدائها، كما
جيب إبالغهم باألمور الٍب قد تؤثر على نطاؽ تلك اإلجراءات، كما جيب عليو لفت انتباه ادلساعدين 

. ذباه ادلشاكل اجلوىرية ادلرتبطة باحملاسبة كادلراجعة كالٍب تنشأ أثناء أداء عملية ادلراجعة
معيار دراسة وتقييم الرقابة الداخلية  .2

يتضمن نظاـ الرقابة الداخلية رلموعة من مقاييس الرقابة كاحملاسبة كمقاييس أخرل ربددىا اإلدارة كتطبقها كتراقبها 
. 2كتقع ربت مسؤكليتها من أجل  ضماف محاية أصوؿ الشركة ك كذا مصداقية التسجيل كالبيانات ادلالية للشركة

كما يشمل ىذا النظاـ التحضّب ادلنتظم للتقارير الٍب تسمح بتشخيص الوضعية احلقيقية للمؤسسة داخل احمليط 
: 3الذم توجد فيو، كيهدؼ حسب معهد ادلراجعْب الداخليْب بأمريكا إذل ما يلي

 التحكم يف ادلؤسسة كمحاية أصوذلا؛ -

 احَباـ السياسات كاخلطط كاإلجراءات كالقوانْب كالتنظيمات؛ -

 ضماف نوعية ادلعلومات كصحتها كمشوليتها؛ -

 ضماف تطبيق تعليمات اإلدارة؛ -

                                                           
.37:، ص2002/2003 عمر شرٌقً، مدى مالءمة المعاٌٌر الدولٌة للمراجعة للواقع المهنً الجزائري، رسالة ماجٌستٌر غٌر منشورة،   

2
 Henri-Piene Maders, Jean-Luc MASSELIN, controle interne des risqué:Cibler,Organiser, Piloter,Maitriser, 

Eyrolles, paris,2006,p:112. 
3
 Jean Charles BECOUR, Henri BOUQUIN, Audit opérationnel: efficacité, efficience ou sécurité,Economica, 

Paris, 1996, p:53. 
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. ضماف االستخداـ االقتصادم كالفعاؿ دلوارد ادلؤسسة -
كيقـو ادلراجع بدراسة كافية كاجراء تقييم شامل لنظاـ الضبط الداخلي ادلعموؿ بو ليكوف أساسان لالعتماد عليو 

أثناء القياـ دبهمة التدقيق كليجرم على ضوئو ربديد مدل الفحوصات الٍب جيب أف تقتصر عليها أعماؿ تدقيق 
. احلسابات

: 1كيهتم ادلراجع أثناء فحصو كتقييمو لنظاـ الرقابة الداخلية دبا يلي

 معرفة كاجبات العاملْب يف ادلشركع كحدكد اختصاصاهتم؛ -

 معرفة نطاؽ عمل كل فرد كعالقة ذلك بسالمة التقارير ادلالية؛ -

 اكتشاؼ إمكانية حدكث اخلطأ كمدل أمكانية إخفائو كاكتشافو؛ -

 كصف تفصيلي للرقابة الداخلية ادلتبعة؛ -

 .اختبار التطبيق الفعلي للرقابة الداخلية كاستخداـ األدكات ادلناسبة لذلك -
 وقرائن المراجعة اإل باتمعيار الحصول على أدلة  .3

سبثل أدلة اإلثبات األساس ادلعقوؿ إلبداء ادلراجع  رأيو يف القوائم ادلالية، كما سبثل األساس لعملية ادلراجعة فيما 
يتعلق بقواعد البحث ادليداين، حيث يستخدمها ادلراجع كأساس الزباذ قرارات معينة باعتبارىا توفر لو األساس 

. 2ادلنطقي كالرشيد ألحكاـ كتقديرات ادلراجع حوؿ عدالة كصدؽ عرض ادلعلومات ادلالية
كللتحقق من مدل عدالة القوائم ادلالية كوحدة كاحدة يقـو ادلراجع بتحديد احلجم كالنوع ادلالئمْب من األدلة، 

كيتطلب ادلعيار الدكرل للمراجعة . كيعد ىذا  أمران ضركريان يف ضوء اعتبارات تكلفة اختبار األدلة ادلتاحة كتقوديها
، ككذلك ادلعيار الثالث للعمل ادليداين من ادلراجع أف جيمع األدلة الكافية كادلالئمة الٍب تدعم الرأم (500)رقم

. 3الذم يتوصل إليو
كتعِب الكفاية أف تكوف كمية األدلة ادلعقولة متاحة لتدعيم كتأكيد رأم ادلراجع، مع مراعاة أف تكلفة احلصوؿ على 

كتعُب ادلالئمة . ىذه األدلة جيب أف ال تتجاكز الفائدة ادلتوقعة منها مع األخذ بدرجة ادلخاطرة النسبية يف احلسباف
أف يكوف الدليل مناسبان كفعاال، كفعالية الدليل تعتمد على موضوعيتو فضال عن خلوه من التحيز الشخصي، 

. 4كيقصد بالفعالية ىنا النوعية اجليدة من األدلة الٍب ديكن االعتماد عليها يف استنتاج رأم منطقي

                                                           
.203:عبد الفتاح الصحن، محمد السٌد سراٌا، مرجع سابق، ص

1
  

.315: السٌد محمد، مرجع سابق، ص
2
  

.326:حسٌن أحمد دحدوح، حسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق، ص
3
  

.60:ولٌم توماس، أمرسن هنكً، مرجع سابق، ص
4
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تلعب خربة ادلراجع كحكمتو دكران ىاما يف رلاؿ ربديد مدل كفاءة كفعالية أدلة اإلثبات، كىناؾ رلموعة من 
: 1العوامل يستطيع ادلراجع االسَبشاد هبا لتحديد األدلة الٍب تتميز بالكفاءة كالفاعلية كمنها ما يلي

 مدل كفاءة كفاعلية نظاـ الرقابة الداخلية؛ -

 مدل فاعلية دكر ادلراجع الداخلي؛ -

 األمهية النسبية للعنصر أك ادلوضوع ادلطلوب احلصوؿ على دليل إثبات لو؛ -

 الظركؼ اخلاصة باجلهة الٍب يتم مراجعتها كتدقيقها؛ -

 مدل خربة كمعرفة ادلراجع بظركؼ ىذه اجلهة؛ -

 ادلتطلبات النظامية الٍب جيب أف تلتـز هبا ىذه اجلهة؛ -

 مدل كجود أخطاء متعمدة أك غّب متعمدة؛ -

 .تقييم ادلنافع الٍب ستحقق من الدليل مع تكاليف احلصوؿ عليو -
دراسة وتحليل القوائم والتقارير المالية  .4

تتضمن ىذه القاعدة من قواعد البحث ادليداين قياـ ادلراجع يف حاالت معينة كحاالت ادلراجعة ادلالية بدراسة 
كربليل التقارير كالقوائم ادلالية من احلسابات اخلتامية كادليزانية العمومية كاإليضاحات ادلرفقة هبا، كيتم ذلك قبل 

. إبداء الرأم ادلهِب بشأهنا
يهدؼ التحليل ادلارل بصفة عامة اذل دراسة العالقة ادلتوقعة بْب عناصر القوائم ادلالية ككذلك كشف أية عالقة بْب 
العناصر غّب متوقعة احلدكث أك االنتباه اذل أية ظركؼ غّب عادية أك غّب مألوفة يف ىذه العناصر كديكن ربديد أىم 

: 2أىداؼ التحليل ادلارل بالنسبة للمراجع فيما يلي

التحقق من أف القوائم ادلالية أعدت كفقا لقواعد زلاسبية زلددة كقد مت تطبيقها بصورة سليمة كشلاثلة خالؿ  -
 .سنوات التحليل كادلقارنة

التناسق يف عرض كتقدًن العناصر ادلختلفة للقوائم ادلالية دبا يتالءـ كظركؼ ادلنشأة الٍب يتم تدقيقها  -
 .كمراجعتها

 .التأكد من إعطاء ادلعلومات الالزمة كاإليضاحات الكافية عن عناصر القوائم ادلالية -

                                                           
.317: السٌد محمد، مرجع سابق، ص

1
  

.342:السٌد محمد، مرجع سابق، ص
2
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 .التأكد من مطابقة عرض كتقدًن العناصر ادلختلفة للقوائم ادلالية مع دليل كبرنامج ادلراجعة -

 .التأكد من سالمة تقييم أك قياس عناصر القوائم ادلالية -
معايير إعداد التقرير . ج

      يعترب تقرير مراجع احلسابات الوسيلة الٍب يستطيع هبا التعبّب عن رأيو حوؿ عدالة القوائم ادلالية، كما حيدد 
 . 1التقرير مسؤكلية ادلراجع ادلهنية  كاجلنائية عن تلك القوائم، كىذا للوقوؼ على امهالو اك تقصّبه يف الرقابة
كيسَبشد ادلراجع دبعايّب التقرير يف إعداد تقريره من الناحية الشكلية كزلتوياتو، كلقد قاـ االرباد الدكرل 

تكوين رأم كإعداد : " ربت عنواف2009لسنة  (700) بإصدار معيار ادلراجعة الدكرل رقم(IFAC)للمحاسبْب
كالذم يهدؼ اذل توفّب ارشادات حوؿ شكل كزلتول تقرير ادلراجع لذم يتم إصداره " تقرير حوؿ القوائم ادلالية

. 2نتيجة لعملية ادلراجعة للبيانات ادلالية كما حيدد مسؤكلية ادلراجع ادلتعلقة بتكوين رأم حوؿ البيانات ادلالية
: 3كيتم اعداد تقرير مراجع احلسابات استنادان اذل أربعة معايّب كىي

  أف يوضح التقرير مدل سبشي القوائم ادلالية الٍب اعدهتا ادلنشأة زلل التدقيق مع ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة
قبوالن عامان، كىو احد اجزاء تقرير الذم من خاللو يوضح التزاـ ادلنشأة عند قيامها بإعداد القوائم ادلالية 

 :بادلعايّب كادلبادئ احملاسبية ادلطبقة كادلقصود بالقوائم ادلالية ىي
قائمة الدخل؛ -
. (ادليزانية)قائمة ادلركز ادلارل-
. قائمة التغّب يف حقوؽ ادللكية-
  أف يوضح تقرير مراجع احلسابات الثبات يف تطبيق ادلنشأة زلل التدقيق للمبادئ كالطرؽ احملاسبية بْب

الفَبات، كىذا يعِب ثبات ادلنشأة يف استخداـ الطرؽ احملاسبية شلا جيعل عملية ادلقارنة للقوائم ادلالية من 
 .سنة اذل اخرل شلكنة

  أف يوضح تقرير ادلراجع اف االفصاح عن البيانات ادلختلفة يف القوائم مالئمة ككافية مادل يشّب تقرير
ادلراجع اذل خالؼ ذلك كيعِب ذلك اف مراجع احلسابات ىو من يقرر مدل مالئمة ككفاية ادلعلومات 

 إضافة رأم ادلراجع كجوب إفالواردة يف القوائم ادلالية كصحة ىذه ادلعلومات، شلا يعِب يف حالة 

                                                           
.الناحٌة النظرٌة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة: غسان فالح المطارنة، تدقٌق الحسابات المعاصر

1
  

.114:،ص2006األولى،  
2
 Hand Book of international Auditing, ISA No.700:”Formining an opinion and reporting on financial 

statements”, IFAC, ethics Pronouncements,2009, www.ifac.org.   
. 119-118:غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص
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 ذلك من خالؿ ادلالحظات كالٍب يرفقها مع إذل يشّب إف ذات أمهية، فانو جيب أخرلمعلومات 
 .تقريره

  أف يبْب تقرير مراجع احلسابات رأم ادلراجع يف القوائم ادلالية كوحدة كاحدة، كيف حالة امتناعو عن
 . الرأمإبداء االمتناع عن أسباب الرأم فيجب عليو اف يبدم إبداء

المعايير المتعلقة بمراجعة الغش 2.2.3.2

( IIA)معايير معهد المدققين الداخليين: أووًال 

باعتبارىا ىيئة عادلية للعاملْب يف رلاؿ التدقيق الداخلي، تضم 1941تأسست مجعية ادلدققْب الداخليْب يف العاـ 
كما أهنا تعد .  زلَبؼ يف مهنة التدقيق الداخلي حوؿ كأعضاء يف ىذه اذليئة العادلية100000اجلمعية أكثر من 

 .1اجلهة الرائدة عادليان يف مهنة التدقيق الداخلي كادلتخصصة يف رلاالت االعتماد، التعليم، البحوث كاالرشاد الفِب
يقـو معهد ادلدققْب الداخليْب بتطوير ادلستمر للمعايّب الٍب تساعد ادلدقق الداخلي ببناء برنامج قوم دلراجعة الغش 

. الذم يشمل النوعية كالوقاية كبرامج للكشف إضافة اذل عملية تقييم سلاطر االحتياؿ داخل ادلنظمة
 كما قاـ ادلعهد بتطوير رلموعتْب من ادلبادئ التوجيهية يف زلاكلة لتزكيد ادلراجع دبنهجية تدقيق الغش، اجملموعة 

تقدـ للمراجع الداخلي إرشادات " ادلراجعة الداخلية كالغش" األكذل من ىذه ادلبادئ التوجيهية يطلق عليها اسم 
، يف حْب اجملموعة الثانية يطلق عليها اسم " التنبؤ كاكتشاؼ الغش يف العادل اآلرل" لبناء منهج دلراجعة الغش ادلالـز

حيث يتم ربديد سلاطر الغش كالتنبؤ هبا من حيث صلتها بتكنولوجيا ادلعلومات كما يتم ربديد عناصر مثلث 
. (الفرص، الضغوط، التربيرات )الغش

 AICPAمعايير المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين:  انياًال 

أصدر ادلعهد األمريكي للمحاسبْب القانونيْب عدة إيضاحات يف زلاكلة لشرح مسئولية ادلراجع عن رصد 
كاكتشاؼ الغش، كرغم صدكر ىذا االيضاح من فَبة قريبة، إال أف ازدياد كتفجر رلموعة من الفضائح احملاسبية 

. 2002 عاـ SAS.99رلشركات أمريكية كربل أدل اذل صدك
 اعَبافان من ادلهنة دبسئولية ادلراجع عن اكتشاؼ الغش، كما كسع ادلعيار من SAS.99 حيث تضمن ادلعيار

مسؤكلية ادلراجعْب ذباه اكتشاؼ الغش كالتقرير عنو، كتطلب منهم فهم تقييم سلاطر الغش كمجع ادلزيد من 

                                                           
1
 http://www.iiauae.org/  VISITED: 17/02/2014,22:30 
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 كديكن أف . 1ادلعلومات كاألدلة ادلتعلقة هبذا التقييم، كاالستجابة ذلذه ادلخاطر بتصميم إجراءات ادلراجعة ادلناسبة
: نلخص أىم اإلرشادات كاخلطوات الالزمة لدراسة الغش يف اجلدكؿ التارل

 SAS99اإلرشادات والخطوات الالزمة لدراسة الغش وفق معيار المراجعة: (11)جدول
اوتجاه الخطوة 

مناقشة الفريق دلخاطر : الخطوة األولى
 التحريف اجلوىرم

 العصف الذىِب؛ 
 شلارسة الشك ادلهِب؛ 
  تحليل مللث الغش؛

احلصوؿ على ادلعلومات : الخطوة اللانية
الالزمة لتحديد سلاطر التحريف اجلوىرم 

 .بسبب الغش

 إجراء استفسارات من اإلدارة كآخرين؛ 
 النظر يف نتائج اإلجراءات التحليلية؛ 
 النظر يف عوامل سلاطر الغش؛ 
 النظر يف معلومات أخرل. 

ربديد ادلخاطر الٍب قد يَبتب : الخطوة اللاللة
 .عليها ربريف جوىرم راجع للغش

 نوع ادلخاطر ادلمكن كجودىا؛ 
 ؛)حجمها(مدل امهية ىذه ادلخاطر 
 احتماؿ ادلخاطر؛ 
 مدل انتشار ادلخاطر؛ 
  االفَباض ادلسبق باالعَباؼ بإيراد غّب صحيح ىو

 سلاطر الغش؛
 سلاطر تغلب اإلدارة على اكجو الرقابة. 
 

 تقدير ادلخاطر احملددة بعد :الخطوة الرابعة
 .اآلخذ يف االعتبار الربامج كنواحي الرقابة

 تقييم نظاـ الرقابة الداخلية؛ 
  تقييم ما إذا كانت الربامج كأساليب الرقابة تتناكؿ

 .ادلخاطر احملددة
: مع زيادة المخاطر االستجابة لنتائج التقدير :الخطوة الخامسة

 تكوين فريق عمل أكثر خربة :اوستجابة العامة 
كاىتماـ أكثر بالسياسات احملاسبية مع إجراء اقل 

 .للتنبؤ
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 األخذ يف : اوستجابة الخاصة بمخاطر محددة
االعتبار احلاجة لزيادة طبيعة كتوقيت درجة إجراءات 
ادلراجعة كيف مجيع أعماؿ ادلراجعة يؤخذ يف االعتبار 

 .إمكانية تغلب اإلدارة على أكجو الرقابة
 

 تقييم اإلجراءات التحليلية ؛  تقييم أدلة ادلراجعة: الخطوة السادسة
 تقييم سلاطر الغش؛ 
  الرد على التحريفات ادلمكن أف تكوف ناذبة عن

. الغش 
. ابالغ كل غش اذل ادلستول االدارم ادلناسب  االتصاالت: الخطوة السابعة
 ؛7 اذل 1توثيق اخلطوات من   التوثيق: الخطوة اللامنة

  إذا  دل يتم التعرؼ على اقرار غّب سليم باإليرادات
. كمخاطر ناتج عن الغش فيجب توثيق األسباب 

 SAS99من إعداد الباحث بناءا على معيار المراجعة األمريكي : المصدر
 اإلجراءات الٍب يتبعها مراجع احلسابات يف إطار SAS99ادلراجعة األمريكي  من خالؿ ما سبق، كصف معيار

اكتشاؼ الغش يف التقارير ادلالية كاالبالغ عنو، كالذم من شأنو أف يساعد ادلراجعْب على أداء أعماذلم بصورة 
 .أكثر فعالية كشلارسة ادلراجعة بشكل أكثر ذكاء

 (IFAC)معايير اوتحاد الدولي للمحاسبين:  اللاًال 

 بإصدار ادلعيار الدكرل  للمراجعة اخلاص مسؤكلية ادلدقق يف اعتبار 2002قاـ االرباد الدكرل للمحاسبْب سنة 
، كسع ادلعيار من SAS.99، حيث جاء نصو مشابو اذل حد كبّب مع ادلعيار األمريكي ISA 240االحتياؿ كاخلطأ 

كنوضح االجراءات . مسؤكلية ادلراجع ضلو اكتشاؼ الغش كأكد على ضركرة تقييم سلاطر الغش كاالستجابة ذلا 
 .الٍب جاء هبا معيار ادلراجعة الدكرل 

 (SOCPA)معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: رابعاًال 

    أما على ادلستول العريب فقد اعتمدت اذليئة السعودية للمحاسبْب القانونيْب أكؿ مجعية مهنية دلراجعة 
حيث خيتص ىذا ادلعيار .  معيار مسئولية ادلراجع ذباه الغش عند مراجعة قوائم مالية2010 سنة احلسابات
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دبسئوليات ادلراجع ذباه الغش عند مراجعة قوائم مالية، كبالتحديد باإلجراءات الٍب يتعْب عليو القياـ هبا عند كجود 
 .بيانات غّب صحيحة مهمة  بسبب حدكث غش، أك زلتمل حدكثو

: 1كفيما يلي أىم النقاط الواردة يف ىذا ادلعيار
 اىتم ادلعيار بوصف الغش كخصائصو كعالقتو بالقوائم ادلالية زلل ادلراجعة؛ 
 بْب أمهية شلارسة الشك ادلهِب عند تنفيذ عملية ادلراجعة؛ 
  بياف أمهية ادلناقشة بْب أعضاء فريق ادلراجعة حوؿ احتماؿ كجود بيانات غّب صحيحة مهمة ناذبة عن

 الغش؛
  أكضح ادلعيار كيفية احلصوؿ على ادلعلومات الالزمة للتعرؼ على كجود سلاطر بيانات غّب صحيحة مهمة

 ناذبة عن الغش؛
  عرض اإلجراءات الواجب القياـ هبا من قبل ادلراجع عند ربديد كتقوًن سلاطر بيانات غّب صحيحة مهمة

 ناذبة عن الغش؛
 بياف اإلجراءات الواجب القياـ هبا من طرؼ ادلراجع يف حالة اكتشاؼ كجود الغش؛ 
 عرض اجلهات الٍب يقـو ادلراجع بإبالغها  يف حالة كجود غش أك شك يف كجوده. 

 (ESAA)معايير جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية: خامساًال 

 اخلاص دبسؤكلية ادلراقب 240 معيار ادلراجعة رقم 2008    أصدرت مجعية احملاسبْب كادلراجعْب ادلصريْب سنة 
، ىذا األخّب الذم يهدؼ اذل توفّب إرشادات تتعلق دبسؤكلية 2بشأف الغش كالتدليس عند مراجعة القوائم ادلالية

: ادلراجع بشأف الغش كالتدليس عند مراجعة القوائم ادلالية من خالؿ
 التحريفات الناذبة : كصف الغش كخصائصو كالتمييز بْب نوعْب من الغش ادلتعلقتْب دبهمة ادلراجع كمها

 عن اعداد التقرير ادلارل ادلزيف كسوء استخداـ األصوؿ؛
 ضركرة شلارسة الشك ادلهِب طواؿ عملية ادلراجعة الكتشاؼ األخطاء كالغش؛ 
  التواصل بْب أعضاء فريق ادلراجعة دلناقشة إمكانية تعرض القوائم ادلالية اخلاصة بادلنشأة لتحريف ىاـ

 كمؤثر ناتج عن الغش أك التدليس؛
 القياـ بتقييم  كربديد ادلخاطر الناذبة عن التحريف اذلاـ كادلؤثر الناذبة عن الغش؛ 

                                                           
1
 http://www.socpa.org.sa/18/02/2014,10:44. 

2
 http://www.esaaegypt.com/ 18/02/2014 ,11:07. 
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  تصميم إجراءات مراجعة إضافية تستجيب طبيعتها كتوقيتها كمداىا دلواجهة ادلخاطر الٍب مت تقييمها على
 مستول التأكيد؛

 إبالغ ادلراجع ادلستول اإلدارم ادلناسب يف حالة كجود غش.  
 (AAOIFI)اإلسالميةمعايير ىيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية : سادساًال 

 معيار ادلراجعة للمؤسسات ادلالية 2007أصدرت ىيئة ادلراجعة كاحملاسبة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية سنة 
اخلاص دبسؤكلية ادلراجع اخلارجي بشأف التحرم عن التزكير كاخلطأ عند مراجعة القوائم ادلالية، )05(اإلسالمية رقم

كحسب ىذا ادلعيار فمراجع احلسابات يعترب مسؤكال عن التقصّب كسوء التصرؼ إذ ثبت أنو دل يبذؿ جهدان 
أك أف للمراجع كاف على / كالتخطيط لعملية ادلراجعة من أجل اكتشاؼ  كقوع التزكير كاخلطأ كاإلعدادمعقوالن يف 

. علم بتزكير كخطأ جوىريْب كدل يتخذ أم إجراء مناسب إلبالغ السلطة ادلسؤكلة عن التزكير كاخلطأ
: 1كمن أىم النقاط الواردة يف ادلعيار

 يقـو ادلراجع بتخطيط كإجراء عملية ادلراجعة حبس مهِب مصحوب باحلذر؛ 
  ربديد كتقييم التزاـ اإلدارة كتطبيقها جلميع ادلعايّب الشرعية الصادرة عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة

 للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، 
  ربديد كتقييم القرائن الٍب تزيد من سلاطر كجود خلل  ذم أمهية نسبية يف القوائم ادلالية ناتج عن

 أك اخلطأ ؛/التزكير ك
 ربديد الظركؼ الٍب ذبعل ادلراجع بشك يف حدكث خلل ذم أمهية نسبية يف القوائم ادلالية؛ 
  ربديد كتقييم الدليل الذم يثّب الشك يف موثوقية بيانات اإلدارة دبا يف ذلك معلومات ادلراجع

 عن عمليات ادلراجعة السابقة؛
  تقييم ادلخاطر الٍب قد يسببها التزكير كاخلطأ يف القوائم ادلالية الحتوائها على خلل ذم أمهية

محلة الوثائق، /نسبية، دبا يف ذلك ادلخاطر ادلتعلقة دبوجودات أصحاب حسابات االستثمار
 كأرصدهتم كدخلهم؛

  ادلناقشات مع أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية ادلتعلقة بالقرار ادلهِب كالتفسّب كااللتزاـ كالتطبيق
 ألحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية؛

                                                           
1
  مسؤولٌة المراجع الخارجً بشأن التحري عن التزوٌر والخطأ عند مراجعة القوائم المالٌة، )5(معٌار المراجعة للمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة رقم 

 .www.aaoifi.com: أنظر موقع الهٌئة
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  االستفسار حوؿ نطاؽ إجراءات الرقابة على اإلدارة كاألنشطة ادلتعلقة باستثمار موجودات
 محلة الوثائق كأرصدهتم كدخلهم؛/ أصحاب حسابات االستثمار

  االستفسار حوؿ استخداـ أنظمة رقابة داخلية فعالة من أجل محاية موجودات أصحاب
محلة الوثائق كأرصدهتم كدخلهم، كالتأكد من االلتزاـ بأحكاـ كمبادئ /حسابات االستثمار

الشريعة اإلسالمية، كدبعايّب احملاسبة ادلالية الصادرة عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية 
 اإلسالمية؛

  االستفسار عما إذا كانت اإلدارة أك جلنة ادلراجعة أك أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية على علم بأم
 تزكير أك خطأ مشتبو فيو، أك مت اكتشافو، أك جرل التحقيق يف حدكثو، أك مت تقدًن تقرير عنو؛

  ،عندما يستنتج ادلراجع أف القوائم ادلالية ربتول على خلل ذم أمهية نسبية نتيجة تزكير أك خطأ
فإف على ادلراجع أف يدرس آثار ذلك على عملية ادلراجعة، كعلى ادلراجع بعد ذلك أف يقرر ما 
إذا كاف جيب عليو االستمرار يف عملية ادلراجعة مع إبداء رأم متحفظ، أك االمتناع عن إبداء 

 الرأم يف تقرير ادلراجعة ؛
  توثيق ادلراجع أسباب سلاطر التزكير كاخلطأ الٍب مت التعرؼ عليها خالؿ عملية التقييم، كتوثيق رد

ادلراجع على ىذه األسباب، كإذا مت خالؿ القياـ بعملية ادلراجعة ربديد أسباب سلاطر التزكير 
كاخلطأ الٍب ذبعل ادلراجع يعتقد  أنو من الضركرم إجراء عملية مراجعة إضافية فإف على ادلراجع 

 .توثيق كجود أسباب تلك ادلخاطر ككيفية التعامل معها

من خالؿ ما سبق، إف معايّب ادلراجعة الدكلية كالعربية تضع مسؤكلية منع كاكتشاؼ الغش كاخلطأ 
على عاتق اإلدارة من خالؿ التطبيق كالتشغيل ادلستمر لنظم الرقابة احملاسبية كالداخلية الكافية، 
حيث زبفض تلك األنظمة من احتماؿ كجود غش كخطأ كاف كانت ال تلغيها سبامان، كال يعترب 

مراجع احلسابات مسئوالن عن منع الغش كاخلطأ، إال أف ادلراجع ال يضمن أف يكوف دبنأل عن سلاطر 
عدـ اكتشاؼ غش مادم مؤثر على التقارير ادلالية، كعليو فقد قدمت معايّب ادلراجعة اإلجراءات 

الالزمة الٍب تساعد مراجع احلسابات يف تقييم سلاطر الغش، حيث تعترب إجراءات فعالة مقارنة 
 .بالنموذج التقليدم لتقييم سلاطر ادلراجعة ذات الصلة باكتشاؼ الغش الذم يعترب غّب فعاؿ
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 خالصة

    ربركت مهنة ادلراجعة الستعادة الثقة العامة يف خدمات التأكيد كالتصديق الٍب تقدمها، من خالؿ تطوير 
. معايّب ادلراجعة ادلتعلقة دبسؤكلية ادلراجعْب ذباه تقييم كاكتشاؼ سلاطر الغش

 حيث قاـ ادلعهد بإقرار (AICPA)   ككاف من أىم اجلهود  يف ىذا اجملاؿ جهود ادلعهد األمريكي للمحاسبْب
العديد من السياسات كاإلجراءات الٍب استهدفت التوعية دبشكلة الغش يف القوائم ادلالية كاكتشافو، كما قاـ 

ك الذم  تضمن اعَبافان من ادلهنة دبسؤكلية ادلراجع عن اكتشاؼ الغش، ككسع ادلعيار  SAS.99بإصدار ادلعيار 
بشكل ملحوظ من مسؤكلية ادلراجعْب ذباه اكتشاؼ الغش كالتقرير عنو كتطلب منهم تقييم سلاطر الغش كمجع 

. ادلزيد من ادلعلومات كاألدلة ادلتعلقة هبذا التقييم كاالستجابة ذلذه ادلخاطر بتصميم إجراءات ادلراجعة ادلناسبة

 ادلتعلق IAS.240 لتعديل نص ادلعيار (IAASB)كما قاـ رللس معايّب ادلراجعة كالتوكيد الدكلية التابع لالرباد 
بالغش،  حيث كسع من مسؤكلية ادلراجعْب ضلو اكتشاؼ غش كأكد على ضركرة تقييم سلاطر الغش كاالستجابة 

. ذلا، كما كسع ادلعيار من إجراءات عملية ادلراجعة الٍب جيب على ادلراجعْب القياـ هبا

  معيار أما على ادلستول العريب، فقد اعتمدت اذليئة السعودية للمحاسبْب القانونيْب أكؿ مجعية مهنية  للمراجعة
حيث اختص ىذا ادلعيار دبسئوليات ادلراجع ذباه الغش عند . مسئولية ادلراجع ذباه الغش عند مراجعة قوائم مالية

مراجعة قوائم مالية، كبالتحديد باإلجراءات الٍب يتعْب عليو القياـ هبا عند كجود بيانات غّب صحيحة مهمة  
 .بسبب حدكث غش، أك زلتمل حدكثو
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تمهيد 

     كانت عملية اؼبراجعة يف السابق تعٌت بالتأكد من دقة وصحة البيانات والقوائم اؼبالية وإعداد اغبسابات 
اؼبتمثلة بالدفاتر والسجالت واكتشاؼ ما قد يوجد فيها من أخطاء وغش وتزوير والتقليل من ارتكاهبما، لكن مع 

تطور األعماؿ واتساع نطاقها أصبح ىدؼ اؼبراجعة ىو إبداء الرأي الفٍت احملايد يف مدى عدالة القوائم اؼبالية، 
ومنذ عصر السبعينات حىت عصرنا اغبارل أصبح ىناؾ  نوع من التوازف بُت أىم ىدفُت للتدقيق ومها اكتشاؼ 

. األخطاء اعبوىرية وبُت الثقة واؼبصداقية

إف اكتشاؼ التضليل يف القوائم اؼبالية يفرض على اؼبراجع ازباذ خطوات سبهيدية عند البدء يف عملية مراجعة 
 .الغش ورسم خطة العمل بالًتكيز على ربليل ـباطر الغش وربطها مع اختبار نظاـ الرقابة الداخلية

إف البيانات اليت يقـو اؼبراجع دبراجعتها والقوائم اؼبالية اليت يبدي رأيو حوؿ صحتها وخلوىا من الغش واألخطاء 
اعبوىرية، والنتائج اؼبتوصل إليها تستخدـ لعدة أغراض، وزبدـ عدة أطراؼ كاإلدارة واؼبسامهُت واؼبستثمرين 

: ومصلحة الضرائب، وسنتناوؿ يف ىذا الفصل

  التأصيل العلمي للمراجعة؛
 مراجعة الغش واؼبراجعة التقليدية؛ 
 ـباطر الغش يف اؼبراجعة؛ 
 خطوات مراجعة الغش .
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التأصيل العلمي للمراجعة 1.3

تعريف المراجعة .1.1.3
 مت صياغتو ما فمنها اؼبهنية، واجملالس اؽبيئات قبل ومن احملاسيب الفكر رواد من العديد قبل من اؼبراجعة تعريف مت

 ذلك أو ىذا اؼبوقف يف باؼبراجعة اؼبتعلقة واؼبسؤوليات اػباصة األغراض لتحدد معيناً  أو إجراء معيناً  موقفاً  لتناسب
 :اآليت العامة للمراجعة التعريفات تلك أىم فمن .العاـ بشكلها اؼبراجعة ليتناوؿ صياغتو مت ما ومنها األجراء،

عملية منظمة ومنهجية عبمع األدلة والقرائن وتقوديها، بشكل موضوعي، واليت تتعلق :" 1تعرؼ اؼبراجعة على أهنا
بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بُت ىذه النتائج واؼبعايَت اؼبقررة 

". وتوصيل ذلك إذل األطراؼ اؼبعنية
فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واؼبستندات واغبسابات والدفاتر اػباصة  :" 2كما تعرؼ على أهنا

باؼبشروع ربت التدقيق فحصاً انتقاديا  منظماً، بقصد اػبروج برأي فٍت ؿبايد عن مدى داللة القوائم اؼبالية عن 
الوضع اؼبارل لذلك اؼبشروع يف هناية فًتة زمنية معلومة، ومدى تصويرىا لنتائج أعمالو من ربح أو خسارة عن تلك 

". الفًتة
American Accounting Associationوعرفتها صبعية احملاسبة األمريكية 

اؼبراجعة ىي عملية نظامية :" 3
 عبمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي واليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث systematicومنهجية 

االقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بُت ىذه النتائج واؼبعايَت اؼبقررة وتبليغ األطراؼ اؼبعنية بنتائج 
". اؼبراجعة

الفحص الذي يقـو بو مهٍت مستقل وذو كفاءة بغرض :" 4  اؼبراجعة على أهناBENYAMINE Paulكما عرؼ 
إبداء رأيو اؼبربر حوؿ انتظاـ وسالمة وصدؽ اغبسابات السنوية يف تعبَتىا عن وضعية الشركة يف تاريخ اإلقفاؿ 

وعن نتائج نشاطها لتلك الدورة، آخذ بعُت االعتبار القوانُت واألعراؼ اؼبتعامل هبا يف الدولة اليت يتواجد هبا مقر 
". الشركة

                                                           
 إٌهاب نظمً إبراهٌم، التدقٌق القائم على مخاطر األعمال حداثة وتطور ، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع، الطبعة األولى، عمان،

1
 

.17:، ص2009األردن،   
.7:،ص1998خالد أمٌن عبد هللا، التدقٌق والرقابة فً البنوك، معهد الدراسات المصرفٌة، الطبعة األولى، عمان، األردن، .د

2
  

.29:،ص2008السٌد محمد، المراجعة والرقابة المالٌة المعاٌٌر والقواعد، دار الكتاب الحدٌث، الطبعة األولى، القاهرة، .د
3
  

.10:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص
4
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عملية منظمة عبمع وتقييم موضوعي لألدلة اػباصة دبزاعم اإلدارة بشأف نتائج األحداث :" 1وتعرؼ أيضأً 
والتصرفات االقتصادية للمشروع لتحديد مدى سبشي ىذه النتائج مع اؼبعايَت القائمة وتوصيل النتائج إذل 

". مستخدميها اؼبعنيُت هبا
عملية تشمل الفحص، التحقيق والتقرير حوؿ : ويف األخَت ديكننا إعطاء تعريف شامل للمراجعة على أهنا

: اؼبعلومات اؼبقدمة واؼبصورة لنتائج األعماؿ حيث إف 
أي فحص البيانات والسجالت احملاسبية للتأكد من صحة وسالمة العمليات اليت مت : الفحص .1

تسجيلها، ربليلها وتبويبها، أي فحص القياس احملاسيب، وىو قياس كمي ونقدي لألحداث االقتصادية 
 ؛2اػباصة بنشاط اؼبؤسسة

وىو اغبكم على صالحية القوائم اؼبالية اػبتامية كأداة للتعبَت السليم على نتيجة أعماؿ : التحقيق .2
اؼبؤسسة ومدى سبثيلها للمركز اؼبارل اغبقيقي للمؤسسة يف فًتة زمنية معينة دبعٌت التأكد من الوجود الفعلي 

 ؛3واؼبيداين لعناصر الذمة على أرض الواقع
ودبا أف ـبرجات النظاـ احملاسيب تتواجد بالقوائم اؼبالية اػبتامية للمؤسسة، فإف أي خلل يف النظاـ اؼبولد ؽبا ِيدي 
حتماً إذل خلل يف القوائم اؼبالية اػبتامية بصفة أوتوماتيكية، لذلك فاؼبراجعة بإمكاهنا اكتشاؼ اػبلل من خالؿ 
تقوًن ىذا النظاـ والتأكد من االستمرارية يف تطبيق الطرؽ احملاسبية وااللتزاـ دبعايَت النظاـ احملاسيب يف ظل التقيد 

. دبعايَت اؼبراجعة اؼبتفق عليها
نشَت إذل أف الفحص والتحقيق عمليتاف مًتابطتاف ينتظر من خالؽبما سبكُت اؼبراجع من إبداء رأي فٍت ؿبايد حوؿ 

ما إذا كانت عملية القياس لألحداث اؼبالية أدت إذل انعكاس صورة صحيحة وسليمة لنتيجة ومركز اؼبؤسسة 
 .اغبقيقي

أي بلورة نتائج الفحص والتحقيق يف شكل تقرير موجو إذل األطراؼ اؼبعنية سواء  كانت من : التقرير .3
داخل اؼبؤسسة أو من خارجها، نستطيع أف نقوؿ بأف التقرير ىو العملية األخَتة من اؼبراجعة وشبرهتا، بالتارل يربز 

 .4فيو صبيع اعبهود اؼببذولة من قبل اؼبراجع واؼبؤطرة باؼبعايَت الكفيلة باستصدار الرأي الفٍت احملايد
: كما ديكننا تلخيص تعريف اؼبراجعة يف الشكل اؼبوارل

                                                           
عبد الوهاب نصر على، شحاته السٌد شحاته، مراجعة الحسابات فً بٌئة الخصخصة وأسواق المال والتجارة اإللكترونٌة، الدار الجامعٌة، 

1
  

.14-12:، ص2004اإلسكندرٌة، مصر،  

.محمد توهامً طواهر ومسعود صدٌقً، المراجعة وتدقٌق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبٌقٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،
2
 

10:، ص2003   
.20:،ص2000أحمد على جمعة، المدخل الحدٌث لتدقٌق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، 

3
  

. 88:،ص1998لبٌب عادل والفٌومً محمد، أصول المراجعة، المكتب الجامعً الحدٌث، المكتب الجامعً الحدٌث، األزارٌطة، اإلسكندرٌة، 
4
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ملخص لتعريف اؼبراجعة : (24)الشكل رقم
 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

يتضح من خالؿ الشكل أعاله، أف اؽبدؼ الرئيسي من عملية اؼبراجعة ىو إبداء الرأي، وأف ىذا األخَت ينصب 
موضوعو حوؿ مدى احًتاـ اؼبؤسسة ؿبل اؼبراجعة للمعايَت اؼبعتمدة يف إعداد القوائم اؼبالية وىي اؼبرجع احملاسيب 
اؼبطبق واؼبعتمد يف الشركة من خالؿ احًتاـ اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها، وأف ربقيق ىذا اؽبدؼ يتطلب من 
اؼبراجع القياـ بفحص للسجالت والدفاتر يتخللو صبع األدلة اإلثبات الكافية واؼبالئمة، ومتبعاً يف ذلك منهجية 

مدروسة ومالئمة لتحقيق اؽبدؼ من اؼبراجعة، ويستخدـ أثناء عملو اؼبيداين العديد من األدوات والتقنيات 
.واإلجراءات  

أىمية المراجعة 2.1.3
تؤدى اؼبراجعة من خالؿ عالقة ثالثية األطراؼ، سبِثل فيها اإلدارة الطرؼ األوؿ، مراجع اغبسابات الطرؼ الثاين 
وأصحاب اؼبصلحة يف الشركة الطرؼ الثالث، وتربز أمهية اؼبراجعة من خالؿ القيمة اؼبضافة اليت تقدمها ؼبختلف 

األطراؼ فيما خيص القوائم اؼبالية للشركة اليت ىم أصحاب مصلحة فيها، وديكن تلخيص أمهية اؼبراجعة من 
 :خالؿ األطراؼ اؼبستفيدة من عمل اؼبراجع كما يلي

 

 موضوع الرقابة

 معاٌٌر ٌجب احترامها

 المهنً المستقل

 المراجعة

 

عملٌة = الفحص

اختبارٌة ومتدرجة 

لجمع عناصر 

اإلثبات بالعدد 

 الكافً

 

منهجٌة منسجمة-  

أدوات منهجٌة-  

تقنٌات الرقابة-  

إجراءات المراجعة-   
 هل المعاٌٌر احترمت؟

 الرأي 
 

دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمممكة –عمر شريقي، التنظيم المهني لممراجعة :        المصدر
.12:، ص2011/2012، الجزائر، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف -المغربية  
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 إدارة المؤسسة: 
إف إدارة اؼبؤسسة عند قيامها بالتخطيط تعتمد بدرجة كبَتة على معلومات صحيحة ودقيقة، وىذا 
لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة اؼبسطرة، وال ديكن الوثوؽ يف ىذه اؼبعلومات بصفة مطلقة إال إذا كانت 

معتمدة ومصادؽ عليها من طرؼ شخص ؿبايد وذلك بإعطاء رأي ؿبايد صدؽ البيانات والقوائم اؼبالية 
. 1اليت تساعد على ازباذ القرارات اؼبالية بكل دقة وموضوعية

 المساىمون: 
يعترب اؼبسامهوف اؼبستخدـ األوؿ للقوائم اؼبالية ولتقرير اؼبراجع باعتبارىم اؼبالؾ الذين يعينوف اؼبراجع 
ليساعدىم يف الرقابة على إدارة الشركة كوكيل عنهم، وحيتاج اؼبسامهوف إذل اؼبعلومات اليت سبدىم هبا 

عائدات السهم، األداء اؼبارل للشركة ومن مث : القوائم اؼبالية الزباذ القرارات، ومن أىم ىذه اؼبعلومات
. 2القيمة السوقية للشركة يف البورصة

 المستثمرون المحتملون: 
حيتاج اؼبستثمر احملتمل  يف أسهم الشركة معلومات كثَتة خاصة عن درجة اؼبخاطرة اؼبتعلقة باالستثمار يف األسهم، 

وتعترب القوائم اؼبالية اؼبصدر . العائد اغبارل واؼبتوقع للسهم، األداء اؼبارل للشركة ومركزىا اؼبارل ونتائج أعماؽبا
الرئيسي إلمداد ىؤالء اؼبستثمرين هبذه اؼبعلومات، لذلك فإف تقرير اؼبراجع عن مراجعة ىذه القوائم سوؼ يدعم 
ثقتهم فيما تقدمو ؽبم من معلومات، ومن مث زيادة اعتمادىم عليها يف ازباذ قرار االستثمار يف أسهم الشركة من 

. 3عدمو
 ىيئة سوؽ المال: 

تعترب ىيئة سوؽ اؼباؿ بالنسبة للعديد من الدوؿ مستخدماً ىاما لتقرير اؼبراجع ؼبا ؽبا من دور إشرايف ورقايب على 
وحبكم القانوف، فإف الشركات اؼبقيدة يف البورصة والشركات العاملة يف ؾباؿ األوراؽ اؼبالية . سوؽ األوراؽ اؼبالية

ملزمة بتقدًن صورة من أوراقها اؼبالية وتقرير مراجع اغبسابات عليها للهيئة العامة لسوؽ اؼباؿ، حيث تلعب ىذه 
األخَتة دوراً شبو تشريعيا فيما يتعلق دبتطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب ؽبذه الشركات وتعيُت مراجع 

. 4اغبسابات

                                                           
.11:، ص1998خالد راغب الخطٌب وخلٌل حمود الرفاعً، األصول العلمٌة والعملٌة لتدقٌق الحسابات، دار المستقبل للنشر والتوزٌع، عمان، 

1
  

المتطلبات المهنٌة ومشاكل الممارسة العملٌة فً ضوء معاٌٌرر المراجعة المصرٌة : عبد الوهاب نصر علً، خدمات مراقب الحسابات لسوق المال

.22:، ص2001والدولٌة واألمرٌكٌة، الجزء األول، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 
2
  

، 1حجاز خدٌجة، استخدام أسالٌب المعاٌنة اإلحصائٌة فً ترشٌد الحكم الشخصً لمدقق الحسابات، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة سطٌف

.13:،ص2008/2009
3
  

.13:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص
4
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 الموردين: 
تسمح ؽبم اؼبراجعة باالطالع على الوضعية اؼبالية اغبقيقية للمؤسسة، فبا حيدد درجة التعامل معها، فإذا اتضح 

للمورد أف الوضعية اؼبالية جيدة بالنسبة للمؤسسة وأهنا قادرة على الوفاء بالتزاماهتا يف آجاؿ استحقاقها فإف اؼبورد 
سيوسع نطاؽ التعامل مع اؼبؤسسة  و تكوف درجة الثقة اكرب، أما إذا تبُت العكس فإف اؼبورد سيكوف أكثر حذرا 

. 1يف تعاملو مع اؼبؤسسة
 نقابة العمال: 

تعطي اؼبراجعة الصورة اغبقيقية عن الوضعية اؼبالية للمؤسسة ، فبا يساعد نقابة العماؿ على اؼبطالبة حبقوؽ 
العماؿ، ففي حالة سبتع اؼبؤسسة دبركز مارل جيد، وباؼبقابل األجور منخفضة فهذا يدفع بنقابة العماؿ للتفاوض 

. 2مع إدارة اؼبؤسسة على أساسا صحيح للرفع من قيمة األجور
 الجهات الحكومية: 

تعتمد بعض أجهزة الدولة على القوائم اؼبالية اليت تصدرىا الشركات يف العديد من األغراض، منها مراقبة النشاط 
االقتصادي أو رسم السياسات االقتصادية للدولة أو فرض الضرائب، وال ديكن للدولة القياـ بتلك األعماؿ دوف 

معلومات موثوؽ فيها ومعتمد من طرؼ جهات ؿبايدة تقـو بفحصها فحصاً دقيقاً وإبداء الرأي الفٍت احملايد 
. 3فيها

 إدارة الضرائب: 
فهي تعتمد عليها يف ربديد الوعاء الضرييب واحتساب الضريبة اليت ربصل عليها من إدارة اؼبؤسسة، فإذا كانت 

ىذه اؼبعلومات صحيحة والنتائج مبينة بشكل سليم وتعكس اغبقيقة فإف قيمة الضرائب تكوف حقيقية والعكس 
صحيح، فإذا كانت إدارة اؼبؤسسة تعمل على إخفاء اغبقيقة عن إدارة الضرائب قصد التهرب أو التقليل من مبلغ 

الضريبة، فإف إدارة الضرائب ال ديكنها التعرؼ على ذلك إال إذا قاـ شخص موثوؽ فيو ومستقل عن اؼبؤسسة 
بفحص لعمليات اؼبؤسسة ونتائجها فبا يعطي فإدارة الضرائب صورة واضحة عن اؼبركز اؼبارل ونتائج اؼبؤسسة، فبا 

. 4يساعد على ربديد مبلغ الضريبة اغبقيقي
 
 

                                                           
.11:محً الدٌن محمود عمر، ص

1
  

.12:نفس المرجع السابق،ص
2
  

.08:،ص2000ٌوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات بٌن النظرٌة والتطبٌق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، عمان، الطبعة االولى، 
3
  

11:ماجٌستار محً الدٌن، ص. 05:،ص1968أحمد خلٌل، المراجعة والرقابة المحاسبٌة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 
4
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 المؤسسات التمويلية واالستثمارية: 
تعترب البنوؾ واؼبؤسسات االستثمارية، مثل صناديق وشركات االستثمار يف األوراؽ اؼبالية، اؼبموؿ األوؿ لالقتصاد، 
ولذلك فهي تعتمد على اؼبعلومات اليت توفرىا  القوائم اؼبالية للشركات اؼبقًتضة أو اؼبستثمرين يف أرواقها اؼبالية يف 

وتعتمد ىذه اؼبؤسسات على تقرير اؼبراجع . ازباذ قرارات منح االئتماف وتشكيل ؿبافظ االستثمار يف األوراؽ اؼبالية
يف ربديد مدى إمكانية االعتماد والوثوؽ يف اؼبعلومات اليت توفرىا القوائم اؼبالية، وزبتلف درجة الوثوؽ يف ىذه 

. 1اؼبعلومات باختالؼ اسم وظبعة مراجع اغبسابات اؼبهنية وحجم مكتبو

 ويوضح الشكل اؼبوارل األطراؼ الطالبة ػبدمات اؼبراجعة واؼبعلومات عن اؼبؤسسة
األطراؼ الطالبة لنتائج المراجعة (:25)شكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؿبمد بوتُت، اؼبراجعة مراقبة اغبسابات من النظرية إذل التطبيق، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، :المصدر
. 10:، ص2003أكتوبر 

فبا سبق، ديكننا القوؿ أف احملاسبة أصبحت علماً اجتماعياً خيدـ فئات اجملتمع اؼبختلفة، حيث تعتمد تلك الفئات 
يف قراراهتا االقتصادية على البيانات احملاسبية اؼبسجلة بالدفاتر أو الظاىرة بالقوائم اؼبالية الصادرة عن اؼبشروعات 

ولكن لن تتسٌت اػبدمة اغبقيقية إال إذا عهدنا إذل ىيئة خارجية مستقلة أو شخص طبيعي ؿبايد، . اؼبختلفة
بفحص تلك البيانات فحصاً انتقاديا منظماً ودقيقاً، وإبداء رأي فٍت ؿبايد حوؿ مدى صحة تلك البيانات ودرجة 

االعتماد عليها، ومدى داللة القوائم اؼبالية من حيث عدالة تصويرىا لوضع اؼبشروع اؼبارل وصحة تبياهنا لنتيجة 
 .األعماؿ من ريح أو خسارة

                                                           
.13: حجاز خدٌجة، مرجع سابق، ص

1
  

 المؤسسة

 المالك اإلدارة

 إطارات

 نقابات العمال عمال وإدارٌون آخرون

نوادي 

 وجمعٌات

مجلس 

 المؤسسة

 مهرة

 سياسيون

جمعٌات 

حماٌة 

 المستهلك

 شعوب أخرى

السكان

 

 سياسيون 
 سياسيون 

 موردون زبائن

 دول أجنبية
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اإلطار العام لنظرية المراجعة 3.1.3
      إف أي نظرية توفر األساس الالـز لتنظيم أفكار الفرد وضبط وربقيق ما يًتتب على ذلك من تصرفات، 

وعلى ذلك فإف نظرية اؼبراجعة تساعد على شرح ووصف وربديد طبيعة القرارات اليت جيب على اؼبراجع ازباذىا 
عند تنفيذ برنامج مراجعتو، أي إف اؼبراجع يعتمد على ىذه النظرية يف ؾباؿ ازباذ القرارات اؼبتعلقة بكل خطوة أو 

. مرحلة من خطوات أو مراحل عملية اؼبراجعة
: والشكل التارل يوضح العناصر الرئيسية اليت تكوف اإلطار العاـ لنظرية اؼبراجعة 

اإلطار العاـ لنظرية اؼبراجعة : (26)شكل رقم
 

 

  

  

السيد ؿبمد، اؼبراجعة والرقابة اؼبالية اؼبعايَت والقواعد، دار الكتاب اغبديث، الطبعة األوذل، القاىرة، . د: المصدر  
.32:،ص2008  

نالحظ من خالؿ الشكل أف العناصر الرئيسية اليت تتكوف منها اإلطار العاـ لنظرية اؼبراجعة ىي عناصر متتالية، 
.ويعٍت ذلك أف كل عنصر يتحدد كنتيجة منطقية للعنصر السابق عليو  

فروض المراجعة 1.3..1.3
تعترب فروض اؼبراجعة ىي األساس األوؿ يف بناء نظرية اؼبراجعة، فمن خالؿ ىذه الفروض مت اشتقاؽ بقية عناصر 

. اإلطار النظري للمراجعة
قاعدة ربظى بقبوؿ عاـ، وتعرب عن التطبيق العملي، وتستخدـ يف حل نوع :" 1 الفرض على أنوkoglerيعرؼ 

". معُت من اؼبشاكل أو ترشيد السلوؾ
التعبَت عن فكرة موضوعية متعارؼ عليها بُت اؼبهتمُت باؼبراجعة ذبمع بُت أكثر من :" 1كما يُعرؼ الفرض بأنو

". مفهـو رقايب واحد، وتعترب األساس الذي يستفيد منو أو تبٍت عليو اؼببادئ العلمية للمراجعة

                                                           
.26:،ص2000تحلٌل وإطار للتطبٌق، المكتبة العصرٌة، المنصورة، الطبعة األولى،: محمود السٌد الناغً، المعاٌٌر للمراجعة

1
  

(العناصر الرئيسية)إطار نظرية المراجعة   

 اإلجراءات األهداف المعايير المفاهيم  الفروض

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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من خالؿ التعريفُت السابقُت ديكن القوؿ أف الفروض يف اؼبراجعة ىي نقطة البداية اليت يبدأ منها الباحثوف يف 
. تطوير نظرية اؼبراجعة، واشتقاؽ باقي عناصر اإلطار النظري للمراجعة

:  وفيما يلي أىم الفروض اليت تعتمد عليها نظرية اؼبراجعة بصفة أساسية
قابلية البيانات للفحص .1.3..2.3

من اؼبالحظ أف ىذا الفرض مرتبط بوجود مهنة اؼبراجعة، فإذا دل تكن البيانات والقوائم اؼبالية قابلة للفحص، فال 
: وديكن توضيح ىذه العالقة بالشكل التارل. مربر إذف لوجود ىذه اؼبهنة

 الحاجة إلى المراجعة وعالقتها بإمكان التحقق من البيانات المالية محل المراجعة: (27)شكل رقم
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 14:عبد السالـ عبد اهلل أبو سرعة، التكامل بُت اؼبداخلة الداخلية واؼبراجعة اػبارجية ص: المصدر

وينبع ىذا الفرض من اؼبعايَت اؼبستخدمة لتقييم اؼبعلومات احملاسبية من جهة، ومصداقية اؼبعلومات اؼبقدمة من 
:جهة أخرى، وتتمثل ىذه اؼبعايَت ىذه اؼبعايَت فيما يلي  

 اؼبعلومات؛مالئمة  

                                                                                                                                                                                     
.5:، ص2000أحمد حلمً جمعة، المدخل الحدٌث لتدقٌق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 

1
  

 البداٌة

 البٌانات المالٌة محل الفحص والمراجعة

هل هذه البٌانات 

 المالٌة قابلة للتحقق

 إمكان التحقق منها

بروز الحاجة إلى المراجعة 

 كأداة محاٌدة للتحقق منها

 النهاٌة

 لٌس هناك إمكان التحقق منها

ال مبرر لوجود عملٌة 

 المراجعة

 انتقاء الحاجة إلى المراجعة
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 قابلية الفحص؛ 
 قابلية القياس الكمي؛ 
 عدـ التحيز يف اؼبستحيل. 

عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراجع واإلدارة .3.3.1.3

يقـو ىذا الفرض على تبادؿ اؼبنافع بُت اإلدارة واؼبراجع، حيث أف اإلدارة تقدـ معلومات واقعية للمراجع الذي 
يبدي على أساسها رأيها الفٍت احملايد، ويف نفس الوقت يقـو اؼبراجع بتزويد اإلدارة دبعلومات صاغبة الزباذ قرارات 

. سليمة

ووفقاً ؽبذا الفرض فإنو ال يعٍت استحالة وجود تعارض بُت مراجع اغبسابات وإدارة اؼبؤسسة، فقد يكوف ىناؾ 
: 1أحياناً بعض التعارض وخاصة يف الفًتة القصَتة وذلك لعدة أسباب منها

  أف اإلدارة سبيل عادة إذل إظهار اؼبؤسسة أو الشركة يف صورة ناجحة، وأهنا ربقق أرباحاً عالية حىت تزيد
 اؼبكافأة اليت حيصلوف عليها أو إلعادة تعيينهم؛

  قد رباوؿ  (أي اإلدارة)نظراً ألف اؼبراجع يقـو بفحص وتقييم التأكيدات واؼبزاعم اليت تذكرىا اإلدارة، فإهنا
 .تعديل بعض التأكيدات اليت قد سبثل إحراجاً ؽبم

ولذلك فإف على اؼبراجع أف حيتفظ بنظرة الشك اؼبهٍت عند قيامو بتجميع األدلة والرباىُت اؼبتعلقة بتأكيدات 
. اإلدارة

خلو القوائم المالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية .4.3.1.3
يعترب ىذا الفرض مهم يف ربديد نطاؽ اؼبراجعة، حيث إنو جيعل اؼبراجع خيفض من حجم اختباراتو، ويثَت ىذا 

الفرض نقطة ىامة، وىي مسؤولية مراجع اغبسابات يف اكتشاؼ األخطاء، حيث أف ىذا الفرض ال يساعده على 
اكتشاؼ األخطاء غَت العادية أو التواطئية، ولكن إذا كانت ىذه األخطاء واضحة حبيث يستطيع اؼبراجع 

اكتشافها من خالؿ اختباراتو العادية، فإنو ال يكوف لديو أي عذر يف حالة عدـ كفاية الفحص الذي قاـ بو ودل 
. يتمكن من اكتشافها

                                                           
.كمال خلٌفة أبو زٌد وآخرون، دراسات فً نظرٌة المراجعة وتطبٌقاتها العملٌة فً ضوء المعاٌٌر الدولٌة والمصرٌة، المكتب الجامعً الحدٌث،

1
  

 .20:، ص2006اإلسكندرٌة، مصر، 
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لذلك فعلى اؼبراجع بذؿ العناية اؼبهنية اؼبعقولة أثناء تأديتو للمهمة، أوالً إلخالء مسؤوليتو وثانياً ليكوف ىذا 
. الفرض ذا قيمة حقيقية

وجود نظام سليم للرقابة الداخلية .5.3.1.3
، إف وجود نظاـ سليم للرقابة الداخلية يبعد احتماؿ حدوث اػبطأ، (احتماؿ)يعٌت ىذا الفرض باستخداـ لفظ 

ؽبذا . فاألخطاء ال تزاؿ فبكنة اغبدوث رغم سالمة أنظمة الرقابة الداخلية اؼبتبعة. ولكن ال يبعد إمكانية حدوثو
كما . 1السبب يقـو اؼبراجع بتقدير اؼبخاطر اليت قد تنتج من عدـ قياـ نظاـ الرقابة الداخلية بعملو بطريقة مالئمة

إف ىذا الفرض جيعل من عملية اؼبراجعة اقتصادية عن طريق االكتفاء باؼبراجعة االختبارية بدالً من اؼبراجعة 
. الشاملة

 التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية 6.3.1.3
أف اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها سبثل معياراً يقاس عليو أو حيكم بو على صدؽ  " 2يقـو الفرض على أساس

، وبالتارل فغن االلتزاـ باؼببادئ احملاسبية "وعدالة عرض القوائم اؼبالية، وسبثيلها للمركز اؼبارل للمؤسسة ونتائج أعماؽبا
. يعد مؤشراً حقيقياً للحكم على مدى صالحية القوائم اؼبالية اػبتامية وسبثيلها للمركز اؼبارل اغبقيقي للمؤسسة

المفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوؼ تبقى كذلك في المستقبل 7.3.1.3
يقضي ىذا الفرض بأف العمليات اليت قامت هبا اؼبؤسسة يف اؼباضي وسبت وفق إجراءات سليمة يف اؼباضي وضمن 
نظاـ سليم للرقابة الداخلية ستكوف كذلك يف اؼبستقبل، ولذلك فإنو من الضروري على اؼبراجع بذؿ العناية اؼبهنية 

الالزمة لكشف مواطن الضعف يف إجراءات النظاـ  اؼبفروض، وخاصة مع إدخاؿ النظم اآللية ؼبعاعبة البيانات 
. 3اليت أصبحت هتدد بعدـ صالحية ىذه الفرضية يف اؼبؤسسات اغبديثة

مراجع الحسابات يزاول عملو كمراجع فقط .8.3.1.3
حسب ىذا الفرض، يتوذل اؼبراجع مهامو حسب االتفاقية اؼبربمة بينو وبُت اؼبؤسسة ؿبل اؼبراجعة، بشرط عدـ 

. إخالؿ ىذه االتفاقية دبعايَت اؼبراجعة واليت على رأسها معيار االستقالؿ
المركز المهني للمراجع يفرض عليو التزامات مهنية تتناسب وىذا المركز .9.3.1.3

ويعٍت ىذا الفرض أف اؼبكانة اؼبهنية اليت يتمتع هبا اؼبراجع اؼبستقل تفرض عليو اف يكوف ملتزماً يف مسلكو بطريقة 
 .تتناسب مع ىذه اؼبكانة

                                                           
.20:كمال خلٌفة أبو زٌد وآخرون، مرجع سابق، ص

1
  

.ولٌم توماس، أمرسون هنكً، المراجعة بٌن النظرٌة والتطبٌق، تعرٌب ومراجعة أحمد حامد حجاج، كمال الدٌن سٌد، الكتاب األول، دار المرٌخ
2
 

54:، ص2006للنشر، القاهرة، مصر،    
.17:عمر شرٌقً، مرجع سابق،ص

3
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مفاىيم المراجعة  .4.1.3
". التعميم العقلي والذىٍت أو األفكار األساسية أو أساسا التفكَت" 1يقصد باؼبفاىيم 

تصور أو إدراؾ ذىٍت ؾبرد عن ماىية أو جوىر الشيء، حبيث ديكن استخدامو أساساً " 2ومت تعريفها أيضاً بأهنا
" لتحديد البنود أو العناصر اليت تقع يف نطاقو، وتلك اليت تقع خارج نطاقو

من ىذين التعريفُت، نستنتج أف كل لفظ متعارؼ عليو ومقبوؿ يف ؾباؿ البحث يعترب مفهوماً، وتتمثل مفاىيم 
اؼبراجعة يف التعميمات العريضة اؼبستنتجة من الفروض السابق إيضاحها، كما أف ىذه اؼبفاىيم سبثل بدورىا 

. األساس لتحديد اؼببادئ واإلجراءات
: ولنظرية اؼبراجعة العديد من اؼبفاىيم األساسية على سبيل اؼبثاؿ

 اؼبراجعة النهائية واؼبراجعة اؼبستمرة؛ -

 االستقالؿ؛ -

 العناية اؼبهنية الالزمة؛ -

 ؛(القرائن)أدلة اإلثبات -

 العرض الصادؽ والعادؿ؛ -

 حق االطالع؛ -

 الرقابة الداخلية؛ -

 تقرير اؼبراجعة؛ -

. إخل ...الفحص التحليلي واالختباري -
أىداؼ المراجعة .5.1.3

سبثل األىداؼ بصفة عامة الغايات اؼبرجو ربقيقها من نشاط معُت، واؼبتتبع للتطور التارخيي ألىداؼ اؼبراجعة 
فقددياً كانت عملية التدقيق . ومضمونو اؼبهٍت  يالحظ التغَت اؽبائل الذي طرأ على األىداؼ و بالتارل اؼبضموف

ؾبرد وسيلة الكتشاؼ ما قد يوجد يف الدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش وتالعب وتزوير، ولكن النظرة 

                                                           
.44:ولٌم توماس، أمرسون هنكً، مرجع سابق، ص

1
  

.23:كمال خلٌفة أبو زٌد وآخرون، مرجع سابق، ص
2
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 أف اكتشاؼ الغش واػبطأ ليس ىدفاً من 1897لعملية اؼبراجعة تغَتت عندما قرر القضاء اإلقبليزي صراحة عاـ 
. 1أىداؼ اؼبراجعة وأنو ليس مفروضاً يف اؼبدقق أف يكوف جاسوساً أو بوليسياً سرياً 

كذلك كاف ىدؼ اؼبراجعة قاصراً على التأكد من الدقة اغبسابية للدفاتر والسجالت وما ربتويو من بيانات، 
لكن ىذا .  الدفاتر والسجالت دوف إبداء رأي فٍت ؿبايد حوؿ أكثر من ذلكتلكومطابقة القوائم اؼبالية مع 

اؽبدؼ تغَت أيضاً، حيث أصبح من واجب اؼبراجع القياـ دبراجعة انتقادية منظمة للدفاتر والسجالت، وإصدار 
رأي فٍت ؿبايد ولتكوين ىذا الرأي يلـز ربقيق أىداؼ اؼبراجعة األساسية واليت تتلخص يف التدقيق والتحقق من 

: 2العناصر التالية

 .دقة وصحة عرض القوائم اؼبالية -

 .شرعية وصحة العمليات اؼبالية اليت سبت خالؿ الفًتة -

 .ملكية عناصر النشاط اؼبختلفة -

 .تقوًن عناصر النشاط اؼبخلفة -

 .الوجود اؼبادي ؽبذه العناصر اؼبملوكة -

 :3وقد أضيفت أىداؼ عديدة للمراجعة يف الوقت اغبديث نذكر منها ما يلي -

مراقبة اػبطط ومتابعة تنفيذىا والتعرؼ على ما حققتو من أىداؼ، ودراسة األسباب اليت حالت  -
 دوف الوصوؿ إذل األىداؼ احملددة؛

 تقييم نتائج األعماؿ بالنسبة إذل ما كاف مستهدفاً منها؛ -

 القضاء على اإلسراؼ من خالؿ ربقيق أقصى كفاية إنتاجية فبكنة يف صبيع نواحي النشاط؛ -

 زبفيض خطر اؼبراجعة؛ -

 . ربقيق أقصى قدر من الرفاىية ألفراد اجملتمع -
 وإجراءاتومن خالؿ ما سبق فإف ىذه األىداؼ وغَتىا عبارة عن حلقة وصل بُت معايَت اؼبراجعة السابقة 

.  مراجعةإجراءاتاؼبراجعة الالحقة، ودبعٌت آخر سبثل األىداؼ الوسيلة اليت تتحوؿ هبا معايَت اؼبراجعة إذل 

                                                           
.9-8:خالد أمٌن عبد هللا، مرجع سابق، ص

1
  

.35: السٌد محمد، مرجع سابق، ص
2
  

.08:،ص2000أحمد حلمً جمعة، المدخل الحدٌث لتدقٌق الحسابات، دار صفاء للنشر والتوزٌع، 
3
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إجراءات المراجعة .6.1.3
تتمثل إجراءات اؼبراجعة يف اػبطوات اليت حيددىا اؼبراجع مقدماً يف صورة برنامج مراجعة ؿبددة بدقة، وأيضاً 

 عن معايَت اؼبراجعة اليت سبثل أىداؼ اإلجراءات بتصرفات وسلوؾ اؼبراجع أداءه، وزبتلف اإلجراءاتترتبط ىذه 
.  1منطية ونوعية أو كيفية جيب استيفاءىا وربققها

وتبقى إجراءات اؼبراجعة ىي اعبزء الذي يًتؾ لتقدير اؼبراجع، حيث يضع اإلجراءات اليت يراىا مناسبة وضرورية 
ألداء مهمتو، وىي زبتلف من مهمة إذل أخرى، حبيث أف لكل مهمة أىدافها وخصائصها، باإلضافة إذل طبيعة 

. 2اؼبؤسسة ؿبل اؼبراجعة  وطبيعة سجالهتا ودفاترىا ونوعية الرقابة الداخلية اؼبطبقة داخل اؼبؤسسة
: وفيما يلي جدوؿ يوضح العالقة بُت الفروض واؼبفاىيم واؼبعايَت واألىداؼ

العالقة بين عناصر نظرية المراجعة : (12)جدول رقم
أىداؼ اؼبراجعة معايَت اؼبراجعة مفاىيم اؼبراجعة فروض اؼبراجعة 

ال تعارض ؿبتمل يف 
اؼبصاحل 

- التدريب الكايف اؼبناسب السلوؾ األخالقي 

تصرؼ اؼبراجع كمراجع 
فقط 

- االذباه العقلي احملايد االستقالؿ 

االذباه العقلي احملايد والعناية اؼبهنية العناية اؼبهنية الواجبة التزامات اؼبهنة 
الواجبة 

 -

 اإلشراؼ والتخطيط -أدلة اإلثبات القابلية للتحقق واؼبراجعة 
دراسة وتقييم الرقابة الداخلية  -

 -

نظاـ رقابة داخلية جيد 
يوفر درجة ثقة أكرب يف 

اؼبعلومات اؼبالية 

صحة  -كفاية وصالحية ومالءمة أدلة اإلثبات - 
 العمليات

شرعية  -
 العمليات

 اؼبلكية -
 التقييم -
الوجود  -

                                                           
.35:السٌد محمد، مرجع سابق، ص

1
  

.22:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص
2
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ما حدث يف اؼباضي 
سيحدث يف اؼبستقبل 

التحقق من اتباع السياسات واػبطط - 
اإلدارية 

 -

صدؽ وعدالة عرض 
القوائم اؼبالية يعٍت ضمنياً 

اتباع القواعد احملاسبية 
اؼبتعارؼ عليها واؼبعايَت 

. اؼبقررة

صدؽ وعدالة عرض 
. القوائم اؼبالية

: القوائم اؼبالية تتميز بػػػػػ
اإللتزاـ بالقواعد واؼببادئ احملاسبية  -

 .اؼبتعارؼ عليها
 .اإللتزاـ باؼبعايَت احملاسبية األخرى -
 .اإلتساؽ والًتابط -
 .اإلفصاح اؼبناسب عن اؼبعلومات -
. إبداء الرأي أو اإلمتناع -

 

عرض القوائم 
. والتقارير اؼبالية

 
اؼبعايَت والقواعد، دار الكتاب اغبديث، القاىرة، :  السيد ؿبمد، اؼبراجعة والرقابة اؼبالية:المصدر
. 36:،ص2008

من خالؿ دراستنا لعناصر نظرية اؼبراجعة تتضح لنا العالقة اؼبباشرة واؼبتتالية بُت كل من فروض اؼبراجعة ومفاىيمها 
ومعايَتىا وأىدافها، وتًتتب على ىذه العالقة الرباعية ربديد اإلجراءات اػباصة باؼبراجعة لتحقيق ومقابلة أىداؼ 

. اؼبراجعة بالنسبة لكل خطوة أو مرحلة من مراحل اؼبراجعة
أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواع المراجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .7.1.3

تتم عملية اؼبراجعة يف الشركات واؽبيآت اليت زبضع أعماؽبا للمراجعة طبقاً للمعايَت اؼبتعارؼ عليها علميا وعملياً، 
ولكن زبتلف اؼبراجعة باختالؼ الغاية واؼبنظور اليت ينظر إليها من خاللو ولكن مستويات األداء اليت ربكمها 

: واحدة وديكن توضيح تلك التصنيفات للمراجعة من خالؿ اآليت
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تصنيفات المراجعة : (28)شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ ؿبمود السيد الناغي، اؼبراجعة إطار النظرية واؼبمارسة، مكتبة اعبالء اعبديدة باؼبنصورة، القاىرة، مصر: المصدر
.21:،ص1998  

:وفيما يلي توضيح ـبتصر لتلك األنواع  

 

 المراجعة

من حٌث القائم بعملٌة 

 المراجعة

 من حٌث اإللزام

 من حٌث نطاق المراجعة

 من حٌث مدى الفحص

 المراجعة الخارجٌة

 المراجعة الداخلٌة

لمراجعة اإللزامٌةا  

المراجعة 

 االختٌارٌة

 المراجعة الكاملة

 المراجعة الجزئٌة

 المراجعة الشاملة

المراجعة 

 االختٌارٌة

من حٌث توقٌت عملٌة 

 المراجعة

 المراجعة النهائٌة

 المراجعة المستمرة
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من حيث القائم بعملية المراجعة.2.7.1.3  

:تقسم اؼبراجعة وفقاً للقائم بعملية اؼبراجعة إذل نوعُت أساسُت مها   

المراجعة الخارجية.1.7.1.3   

الغرض الرئيسي من ىذه اؼبراجعة اػبالص اذل تقرير حوؿ عدالة تصوير اؼبيزانية العامة لوضع الشركة اؼبارل، وعدالة 
وؽبذا يقـو هبا شخص خارجي ؿبايد مستقل عن . تصوير اغبسابات اػبتامية لنتائج أعماؽبا عن الفًتة اؼبالية اؼبعنية

. 1وؽبذا يطلق على ىذا النوع أحياناً بالتدقيق احملايد أو اؼبستقل. ادارة اؼبشروع

: 2ويفرؽ يف الواقع بُت ثالثة أنواع من اؼبراجعة اػبارجية وىي

 (Audit legal)المراجعة القانونية: أ

وىي اليت يفرضها القانوف على بعض األنواع ، (Commissariat aux comptes)وتعرؼ أيضاً دبحافظة اغبسابات
من الشركات واؽبيآت، وتتمثل يف أعماؿ اؼبراقبة السنوية اإلجبارية اليت يقـو هبا ؿبافظ اغبسابات بغرض الشهادة 

. على صحة وانتظامية اغبسابات السنوية وإعطاءىا الصورة الصادقة لوضعية الشركة اؼبالية ونتائج نشاطها

 (Audit contractuel)المراجعة التعاقدية.: ب

يقـو هبا شخص ؿبًتؼ خارجي ومستقل بطلب من إدارة اؼبؤسسة أو أحد األطراؼ اؼبتعاملة معها، وديكن 
ذبديدىا سنوياً، ويكوف ىذا النوع اختياريا وفقاً لعقد يرـب بُت اؼبراجع وزبونو، ويقـو اؼبراجع دبهمتو يف ىذه اغبالة 

. حسب اؽبدؼ والنطاؽ واؼبدة احملددين يف االتفاؽ اؼبرـب بُت الطرفُت

 (Expertise judiciaire)الخبرة القضائية.: ج

يقـو هبا شخص ؿبًتؼ خارجي بطلب من احملكمة، وذلك لالستعانة بتقريره يف حل نزاع بُت مؤسسة معينة 
. وطرؼ آخر متعامل معها

 

                                                           
.20:خالد أمٌن عبد هللا، مرجع سابق، ص

1
  

.27:ص‘ محمد بوتٌن، مرجع سابق
2
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المراجعة الداخلية:  انياً   

لقد كاف ظهور اؼبراجعة الداخلية الحقاً للمراجعة اػبارجية، ومن مث فهي تعترب حديثة إذا ما قورنت باؼبراجعة 
ولقد نشأت اؼبراجعة الداخلية بناء على احتياجات اإلدارة إلحكاـ عملية الرقابة على اؼبستويات . اػبارجية
:"  على أهنا1999اؼبراجعة الداخلية يف جواف  (IIA)وقد عرفها معهد اؼبراجعُت الداخليُت األمريكي. التنفيذية

نشاط مستقل وموضوعي دينح اؼبنظمة الضماف حوؿ درجة التحكم يف عملياهتا ويقدـ ؽبا النصائح واإلرشادات 
وتساعد اؼبراجعة الداخلية اؼبنظمة على ربقيق . اليت تسمح ؽبا بتحسينها، وىي بذلك تساىم يف خلق قيمة مضافة

أىدافها من خالؿ التقييم الدائم وبشكل منهجي لعمليات إدارة اؼبخاطر والرقابة و اغبوكمة، وذلك بتقدًن 
  ".االقًتاحات اليت تساعد على تقوية والرفع من فعاليتها

كما تعرفها معايَت التدقيق الدولية ضمن اؼبصطلحات بأهنا عملية صممها وطبقها وحافظ عليها اؼبسؤولوف عن 
اغبوكمة واإلدارة واؼبوظفوف اآلخروف لتوفَت ضماف معقوؿ حوؿ إقباز أىداؼ اؼبنشأة فيما يتعلق دبوثوقية إعداد 

أنظمة الرقابة " التقارير اؼبالية، وفعالية وكفاءة العمليات، وااللتزاـ بالقوانُت واللوائح اؼبطبقة، ويشَت مصطلح 
 .1إذل أي من جوانب واحد أو أكثر من عناصر أنظمة الرقابة الداخلية" الداخلية

ويشمل نظاـ الرقابة الداخلية  خطة اؼبنظمة وصبيع األساليب والتدابَت اؼبعتمدة غبماية األصوؿ، وضماف دقة 
. 2وموثوقية البيانات احملاسبية، وتعزيز الفعالية التشغيلية وتشجيع االلتزاـ بالسياسات اؼبقررة

. وديكن تلخيص أىم الفروقات بُت اؼبراجعة اػبارجية واؼبراجعة الداخلية من خالؿ اعبدوؿ اؼبوارل

التمييز بين المراجعة الخارجية والداخلية : (13)الجدول رقم

اؼبراجعة الداخلية  (اؼبراجعة اػبارجية)اؼبراجعة اؼبالية اؼبستقلةنقاط االختالؼ 
الهدؼ أو  -1

األىداؼ 
 

ضباية حقوؽ اؼبالؾ و خدمة طرؼ ثالث وىم 
اؼبسامهوف عن طريق إبداء الرأي يف مدى سالمة 
وصدؽ سبثيل القوائم اؼبالية اليت تعدىا اإلدارة عن 

إف اؽبدؼ األساسي من اؼبراجعة 
الداخلية ىو ربسُت الكفاءة 

. واألداء والرحبية للمؤسسة

                                                           
 المجلة الجامعٌة،"أثر تقٌٌم مكونات الرقابة الداخلٌة على تقدٌر خطرها فً الشركات المدرجة فً سوق دمشق لألوراق المالٌة "رشا بشٌر الجرد،

1
  

.225:، ص2013العدد الخامس عشر، المجلد الثالث،   

 
2
 Frederic Cordel, Gestion des risques et controle interne,vuibert, paris, 2013,p :14 
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 .نتائج األعماؿ واؼبركز اؼبارل
 

اؼبراجعة اػبارجية موجهة اذل التقرير عن موثوقية وعدالة الطبيعة  -2
القوائم اؼبالية 

تتم هبدؼ التحقيق من االلتزاـ 
باؼبعايَت واإلجراءات اؼبعموؿ هبا 

. غبماية أصوؿ الشركة
اؼبراجع اػبارجي جيب أف  ديلك اؼبؤىالت احملددة على المؤىالت  -3

. النحو الذي حيدده النظاـ االساسي
ال تشًتط مؤىالت خاصة 

. ديلكها اؼبراجع الداخلي
توظيف  -4

المراجع 
يعُت عادة من قبل اؼبالؾ ويف بعض األحياف من طرؼ 

. اغبكومة
يعُت اؼبراجع الداخلي من قبل 

. اإلدارة
ىذا النوع من اؼبراجعة جيب اف يتم يف صبيع نواحي نطاؽ العمل  -5

. النشاط وال ديكن لإلدارة أف ربدد ؾباؿ العمل
 نطاؽ اؼبراجعة الداخلية ؿبدد 

. من طرؼ اإلدارة
اؼبراجع شخص غَت معروؼ ومستقل كما أنو غَت ملـز مكانة المراجع  -6

. بقوانُت ولوائح اؼبنظمة
موظف داخلي يف اؼبنظمة وىو 

. ملـز بقوانُت ولوائح اؼبنظمة
اؼبراجعة الداخلية ىي مستمرة . تكوف اؼبراجعة اػبارجية إما دورية أو مستمرة يف طبيعتهااالستمرارية  -7

. بطبيعتها وتنفذ على مدار السنة
النصائح  -8

والتوصيات 
تقدًن النصائح والتوصيات  ليس من واجبات اؼبراجع وىو 

يقـو بإبداء الرأي فقط حوؿ القوائم اؼبالية اؼبعدة من 
. طرؼ اإلدارة

اؼبراجع الداخلي جيب أف يقدـ 
للمديرين النصائح للقياـ 

.  بالتصحيحات
Source :S.K.Basu, Fundamentals of auditing, dorling kindersley,india,2009,p :2.5. 

اإللزاممن حيث 2.7.1.3  

:تنقسم اؼبراجعة من حيث اإللزاـ إذل نوعُت  

المراجعة اإللزامية: .أوالً   

يف ىذا النوع من اؼبراجعة، العملية تقـو بأحكاـ القانوف حبيث تلتـز اؼبؤسسة بضرورة تعيُت مراجع خارجي ؼبراجعة 
حساباهتا واعتماد القوائم اؼبالية اػبتامية ؽبا، و يًتتب عن عدـ القياـ بتلك اؼبراجعة وقوع اؼبؤسسة اؼبخالفة ربت 

.1طائلة العقوبات اؼبقررة  

                                                           
.27-26:، ص1998خالد راغب الخطٌب ورافعً خلٌل محمود، األصول العلمٌة والعملٌة لتدقٌق الحسابات، دار المستقبل، عمان، 

1
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وتسمى ىذه اؼبراجعة كذلك بالقانونية، وتتم بطريقة كاملة أو شاملة وفقاً عليو القانوف، واؼبراجع ىنا ملـز بإبداء 
رأي فٍت ؿبايد على مدى سالمة القوائم اؼبالية اػبتامية كوحدة واحدة يف تقرير مكتوب ، ودبا أف ىذا النوع من 

.1اؼبراجعة إلزامي، فإف الشركات اليت دل تلتـز بتعيُت مراجع خارجي فالقانوف سيعاقبها على ذلك  

المراجعة االختيارية:  انياً   

وىي مراجعة دوف إلزاـ قانوين حيتم القياـ هبا، وقبد ىذا النوع يف اؼبنشآت الفردية وشركات األشخاص، حيث أف 
الشركة ىي اليت تطلب بإرادهتا مراجع خارجي ليقـو بفحص حساباهتا واعتماد قوائمها اؼبالية اػبتامية، وتلجأ ىذه 

الشركات إذل اؼبراجعة لالطمئناف على صحة اؼبعلومات احملاسبية وعن مركزىا اؼبارل ونتائج نشاطها، باإلضافة إذل 
إضفاء الثقة على البيانات اليت تقدمها لألطراؼ اػبارجية، وكذلك ربديد  حقوؽ الشركاء يف حاالت االنفصاؿ 

. 2أو انضماـ شريك جديد

من حيث نطاؽ المراجعة3.7.1.3  

:تنقسم اؼبراجعة من حيث نطاؽ اؼبراجعة إذل نوعُت  

المراجعة الكاملة: أوالً   

وىنا يقـو اؼبراجع بفحص القيود واؼبستندات والسجالت بقصد التوصل اذل رأي فٍت ؿبايد حوؿ صحة القوائم 
اؼبالية ككل ولكن مع التطور السريع ونشوء الصناعات الكبَتة وشركات اؼبسامهة حبيث دل يصبح من اؼبعقوؿ أف 

.3يقـو اؼبراجع بتدقيق صبيع العمليات وكافة السجالت  

ىذا النوع من اؼبراجعة ينص عليو القانوف يف شركات األمواؿ، وتشمل صبيع العمليات اليت جرت خالؿ الدورة 
اؼبالية، حيث ال يتم فيها ربديد نطاؽ أو ؾباؿ للمراجعة، بل اؼبراجع ملـز بإبداء رأيو عن مدى عدالة القوائم اؼبالية 

واؼبراجع يف ىذا النوع من اؼبراجعة . وسالمتها ككل بغض النظر عن نطاؽ الفحص واعبوانب اليت مشلتها اختباراتو

                                                           
.24:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص

1
  

.المفاهٌم األساسٌة وآلٌات التطبٌق وفقاً للمعاٌٌر المتعارف علٌها والمعاٌٌر: محمد سمٌر الصبان، عبد الوهاب نصر على، المراجعة الخارجٌة
2
  

34:،ص2002الدولٌة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،   

عزوز مٌلود، دور المراجعة فً تقٌٌم أداء نظام الرقابة الداخلٌة للمؤسسة االقتصادٌة، رسالة ماجٌستٌر غٌر منشورة، جامعة سكٌكدة،  
3
 

.17:، ص2006/2007   
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تًتؾ لو حرية ربديد العناصر اليت يشملها الفحص، ولكن مسؤوليتو كاملة عن كل اعبوانب حىت ولو دل يشملها 
. 1فحصو

:ونوضح فيما يلي عناصر اؼبراجعة الكاملة  

عناصر المراجعة الكاملة: (29)شكل رقم  

 

 

مشاكل - اؼبعايَت والقواعد- اإلطار النظري: ؿبمد السيد سرايا، أصوؿ وقواعد اؼبراجعة والتدقيق:  المصدر
.169:، ص2002التطبيق العملي، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية،   

المراجعة الجزئية:  انياً   

ىذه اؼبراجعة تتضمن وضع القيود على نطاؽ اؼبراجعة حبيث يقتصر عمل اؼبراجع على بعض العمليات دوف 
غَتىا، ونشَت إذل أف اؼبراجع ىنا مسؤوليتو تنحصر يف حدود ؾباؿ أو نطاؽ اؼبراجعة اؼبتفق عليو فقط، كما ينبغي 

.2عليو أف يف تقريره بالتفصيل ما أداه من عمل وذلك حىت ال يكوف مسؤوال على مادل ينص عليو االتفاؽ  

من حيث مدى الفحص أو حجم االختبارات.4.7.1.3  

:ديكن تقسيم اؼبراجعة من زاوية مدى الفحص الذي يقـو بو اؼبراجع إذل نوعُت  

 

 

                                                           
.24:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص

1
  

.35:محمد سمٌر الصبان، عبد الوهاب نصر علً، مرجع سابق، ص
2
  

مراجعة الفاعلة

مراجعة 
الكفاءة

مراجعة 
المالٌة

 الحد األقصى

 الحد األدنى

 تطوٌر

 تطوٌر
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(تفصيلية)المراجعة الشاملة : .أوالً   

وتعٍت أف يقـو اؼبراجع دبراجعة صبيع القيود والدفاتر والسجالت واغبسابات واؼبستندات، أي أف يقـو دبراجعة صبيع 
اؼبفردات ؿبل الفحص، ومن اؼبالحظ أف ىذه اؼبراجعة تصلح للمؤسسات صغَتة اغبجم ، حيث أنو يف حالة 

اؼبؤسسات كبَتة اغبجم سيؤدي استخداـ ىذه اؼبراجعة إذل زيادة أعباء عملية وتعارضها مع عاملي الوقت 
. والتكلفة

المراجعة االختبارية: . انياً   

 القياـ دبراجعة شاملة لكل القوائم اؼبالية استحالة   إف زيادة حجم اؼبؤسسات والعمليات اليت تقـو هبا أدى إذل 
واؼبفردات بالتفصيل، لذا استوجبت اغباجة للجوء إذل اؼبراجعة االختبارية اليت يعٍت قياـ اؼبراجع دبراجعة جزء من 

الكل، أي اختبار عدد من العناصر والقوائم اؼبالية واحملاسبية اليت سبثل اجملتمع من أين مت أخذ العينة، مث يقـو 
. 1اؼبراجع بإبداء رأيو انطالقا من ىذه العينة  

واؼبراجعة التفصيلية من  (الشاملة)وجيب التفرقة بُت التصنيفُت السابقُت للمراجعة، أي التفرقة بُت اؼبراجعة الكاملة
، وعدـ اػبلط بينهما، حيث أنو ديكن للمراجعة الكاملة أخرىجهة، واؼبراجعة اعبزئية واؼبراجعة االختبارية من جهة 

أف تكوف تفصيلية إذا مشلت صبيع العمليات اليت قامت هبا اؼبؤسسة وصبيع الدفاتر والسجالت والقيود 
وكذلك الشأف بالنسبة للمراجعة اعبزئية، فقد . واؼبستندات، وقد تكوف إختبارية إذا اقتصرت على جزء منها فقط

اؼبراجعة اؼبتفق عليو بُت العميل  (جزء)تكوف تفصيلية إذا اشتملت على صبيع العمليات اػباصة بنطاؽ أو ؾباؿ
واؼبراجع، وقد تكوف اختبارية إذا اقتصرت على جزء فقط من العمليات اػباصة بنطاؽ أو ؾباؿ اؼبراجعة اؼبتفق 

. 2عليو

من حيث توقيت عملية المراجعة وإجراء االختبارات.5.7.1.3  

:ديكن تقسيم اؼبراجعة من حيث توقيت عملية اؼبراجعة إذل نوعُت  

 

 
                                                           

.32-30:محمد التهامً طواهر، مسعود صدٌقً، مرجع سابق، ص
1
  

.26:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص
2
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المراجعة النهائية: .أوالً   

يف ىذا النوع من اؼبراجعة، يقـو اؼبراجع بعملية اؼبراجعة بعد انتهاء الفًتة اؼبالية وانتهاء احملاسب من عملو وإقفالو 
للحسابات اػبتامية، وىذا النوع من اؼبراجعة يصلح يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة أين يقتصر اؼبراجع على 

. 1"مراجعة اؼبيزانية" فحص ومراجعة اؼبيزانية، كما يطلق على ىذا النوع من اؼبراجعة  اسم 

ويعاب على ىذه اؼبراجعة قصر الوقت بُت هناية السنة اؼبالية وتقدًن التقارير اؼبالية وتقرير اؼبراجع النهائي، كما أف 
ىذه اؼبراجعة ال تسمح بتفادي تراكم األخطاء وقد يًتتب عليو عدـ إمكانية التصحيح، كما قد زبلق بعض 

. 2الضغط يف هناية السنة على اؼبراجع ومساعديو

المراجعة المستمرة:  انياً   

يقـو اؼبراجع بتدقيق اغبسابات واؼبستندات بصفة مستمرة حيث يقـو بزيارات ميدانية متعددة للمؤسسة موضوع 
اؼبراجعة طواؿ الفًتة اليت يدققها، مث يقـو يف هناية العاـ بتدقيق اغبسابات اػبتامية واؼبيزانية، ومن الواضح أف ىذا 

.النوع يصلح يف مراجعة اؼبؤسسات ذات اغبجم الكبَت حيث يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي  

:3وتتميز اؼبراجعة اؼبستمرة بعدة مزايا عند مقارنتها باؼبراجعة النهائية نلخصها فيما يلي  

  طوؿ الفًتة الزمنية اليت تتم فيها عملية اؼبراجعة، فبا يساعد اؼبراجع على التوسع يف نطاؽ الفحص وزيادة
 .حجم االختبارات واجملاالت اليت زبضع للتحقق

  انتهاء اؼبراجع من عملية اؼبراجعة بعد فًتة قصَتة من تاريخ انتهاء السنة اؼبالية، فبا يتيح للمراجع عرض
 .القوائم اؼبالية اػبتامية ومالحظتها عليها يف وقت مبكر

 فبا يعٍت عدـ وجود فجوة زمنية كبَتة بُت تاريخ حدوث . اكتشاؼ األخطاء والتالعب أوال بأوؿ
 .األخطاء وتاريخ اكتشافو، فبا يساعد على اقًتاح سبل العالج وتفادي حدوثها يف اؼبستقبل

  تواجد اؼبراجع ومساعدوه يف اؼبؤسسة باستمرار أو على فًتات منتظمة خالؿ السنة اؼبالية يكوف لو أثر
نفسي على سلوؾ العاملُت، من حيث درجة االىتماـ بأداء األعماؿ اؼبطلوبة منهم، خشية اكتشاؼ ما 

 .يقع منهم من أخطاء بسرعة أوال بأوؿ

                                                           
30:محً الدٌن محود عمر، مرجع سابق، ص

1
  

عمر شرٌقً، مرجع سابق،
2
  

3
 .30:،ص1990 محمد سٌمر الصبان، محمد الفٌومً محمد، المراجعة بٌن التنظٌر، الدار الجامعٌة، بٌروت، لبنان،  
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مراجعة القوائم : وىناؾ آخروف يصنفوف اؼبراجعة من حيث اعبوانب اؼبتعلقة دبهاـ اؼبراجعة إذل ثالثة أنواع ىي
: اعبدوؿ التارل يقدـ ملخص لتلك األنواع. (العمليات)اؼبالية، مراجعة االلتزاـ، مراجعة التشغيل

أنواع المراجػػعػػػػة :(14)جدول
طبيعة تقارير اؼبراجع اؼبعايَت اؼبوضوعة طبيعة اؼبػػػػػػػػراجعة نوع اؼبػػػػػػراجعة 
مبادئ احملاسبية اؼبقبولة بيانات القوائم اؼبالية القوائم اؼبالية 

قبوالً عاماً 
رأي عن مدى صدؽ 
وعدالة القوائم اؼبالية 

البيانات اليت تتعلق االلتزاـ 
بالقواعد والقوانُت 

والسياسات 

السياسات اإلدارية، 
القوانُت، القواعد 

التنظيمية، وأية متطلبات 
. أخرى

ملخص لعملية اؼبراجعة 
وربديد درجة ومدى 

. االلتزاـ

األىداؼ اؼبوضوعة من بيانات التشغيل واألداء التشغيل 
قبل اإلدارة أو اعبهة 

. اؼبسؤولة

مراجعة الكفاية والفعالية 
. وإعطاء التوصيات

  التجارة كلية  احملاسبة قسم األوذل، الطبعة اؼبهنية، واؼبمارسة النظرية اؼبراجعة الوىاب، عبد طو  إبراىيم:المصدر
. 17:ص  ، 2004 مصر،  اؼبنصورة جامعة

أنواع المراجعين 8.1.3
ىناؾ أنواع عديدة من اؼبراجعُت، إال أنو ديكن تصنيف تلك األنواع إذل ثالثة أنواع من حيث األكثر شيوعاً 

: 1واستخداماً، وىي

 .اؼبراجع اػبارجي -

 .اؼبراجع الداخلي -

 .مراجع الوحدات اغبكومية -

 

 
                                                           

 كليت  المحاسبت قسم األولى، الطبعت ،المهنيت والممارست النظريت المراجعت الىهاب، عبد طه إبراهيم 1

 .19:ص  ، 2004 مصر،  المنصىرة جامعت  التجارة
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المراجع الخارجي .2.8.1.3
ىو شخص مهٍت مستقل من خارج اؼبؤسسة ؿبل اؼبراجعة، يعُت بواسطة اؼبالؾ، يتمتع باستقالؿ كامل يف فبارستو 

ؼبهاـ مراجعتو، ىدفو الرئيسي ىو إبداء رأيو يف سالمة وصدؽ سبثيل القوائم اؼبالية اليت تعدىا اإلدارة عن نتيجة 

وىو مسئوؿ أماـ اؼبالؾ، ومن يقدـ تقاريره ورأيو الفٍت عن القوائم . األعماؿ واؼبركز اؼبارل للمؤسسة ؿبل اؼبراجعة

. اؼبالية إليهم

وباإلضافة إذل مراجعة القوائم اؼبالية للمؤسسة، فإنو ديكنو أيضاً القياـ دبهاـ مراجعة االلتزاـ واؼبراجعة التشغيلية 

ويزاوؿ مهنتو ىذه . مراجعة (مكتب)لنفس اؼبؤسسة، كما ديكنو مزاولة اؼبهنة كفرد أو من خالؿ عضويتو يف شركة

. بًتخيص معتمد وفقاً لقوانُت مزاولة اؼبهنة

: ذبدر اإلشارة إذل أف ىناؾ عدة ألقاب ـبتلفة تطلق على اؼبراجع اػبارجي يف دوؿ ـبتلفة من العادل منها

 .احملاسبوف اؼبعتمدوف -

 .احملاسبوف القانونيُت -

 .مراجع اغبسابات -

 .مراقب اغبسابات -

 .ؿبافظ اغبسابات -

 المراجع الداخلي.2.8.1.3
ىو موظف من داخل اؼبؤسسة ويعُت بواسطة إدارة اؼبؤسسة، استقالليتو تكوف ؿبدودة وغَت كاملة، حيث تتأثر 

. ()ىذه االستقاللية بوضعية اؼبراجع الداخلي داخل اؽبيكل التنظيمي  كما نوضحها يف الشكل رقم

فقد يتكوف فريق اؼبراجعة . أما مسؤولية اؼبراجع الداخلي فتختلف تبعاً الختالؼ صاحب الشركة أو اؼبؤسسة

الداخلية من موظف أو اثنُت ويستغرقوف معظم وقتهم يف إجراء اؼبراجعة اإلجرائية، أما يف منشآت أخرى، فقد 
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يتألف فريق اؼبراجعة الداخلية من عدد من اؼبوظفُت ؽبم مستويات متنوعة تشمل إجراء اؼبراجعة التشغيلية ومراجعة 

. كما يوضحها الشكل التارل. 1نظم الكمبيوتر وىي الوضعية اؼبثلى للمراجعة الداخلية داخل اؼبنظمة 

وضعية المراجع الداخلي في المنظمة : (30)شكل رقم
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Source:Alan Trenerry, Princiapal of internal control, university of new south wales press ltd, 

first edition, 1999,p:266. 

مراجعة الغش والمراجعة التقليدية 2.3

مراجعة الغش والمراجعة التقليدية 1.2.3

: 2إف مراجعة الغش واؼبراجعة التقليدية كالمها يشمل فبارسة اؼبراجعة، وتوجد أوجو تشابو بينهما وتتمثل يف

 اؼبراحل األربعة للمراجعة وىي التخطيط والفحص والتقرير؛ 
                                                           
1 Alan Trenerry, Princiapal of internal control, university of new south wales press ltd, first 

edition, 1999,p:266. 

 
2
 LeonardW. Vona, Fraud risk assessement building a fraud audit program, 2011,new jersy, canada,p84. 
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  التدقيق اؼبناسبة الستخدامها لفحص نظاـ الرقابة الداخلية؛إجراءاتاستخداـ برنامج للمراجعة لتحديد  
 اختبار الوثائق والسجالت للخروج برأي حوؿ صدؽ وعدالة القوائم اؼبالية؛ 
 إصدار تقرير يشمل رأي اؼبراجع على أساس أىداؼ التدقيق. 

وزبتلف مراجعة الغش عن اؼبراجعة التقليدية يف نقاط عديدة، البعض منها ىو يف تصميم اؽبيكلة والبعض اآلخر 
: 1يف الفروؽ الدقيقة بالنسبة للمراجعة التقليدية وعلى وجو اػبصوص نذكر االختالفات التالية

  برنامج اؼبراجعة ُمصمم لكشف الغش مقابل تقدًن تأكيد على فعالية نظاـ الرقابة الداخلية أو تقدًن
 تقدًن الرأي حوؿ عدالة القوائم اؼبالية؛

  على الرغم من التشابو يف مراحل التدقيق إال أف اؼبنهجية اؼبتبعة يف كل مرحلة زبتلف، والعنصر الذي
يشكل الفرؽ ىو تقدير ـباطر الغش، حيث أنو يف اؼبراجعة التقليدية التقدير يكوف على أساس ربط نظاـ 

 الرقابة الداخلية ؼبخاطر الغش أما مراجعة الغش التقدير يتم بعد البيانات؛
  العينات يف مراجعة الغش تأخذ نطاؽ واسع يف عملية اؼبراجعة وعادة ما يتم تنفيذىا من طرؼ كبار

 اؼبراجعُت عند مراجعة الغش، والعينات تكوف يف مقابل االنتقاء العشوائي؛
 مراجعة الغش تركز على موثوقية االفصاحات مقابل األدلة على التوكيد؛ 
  تعتمد مراجعة الغش على األدلة اػبارجية للمؤسسة يف حُت اؼبراجعة التقليدية تعتمد على األدلة

 .الداخلية

كما ديكن للمدقق أف يكتشف الغش إما عن طريق اختبار نظاـ الرقابة الداخلية ومالحظة العالمات 
أو تصميم برنامج مراجعة موجو الكتشاؼ الغش، وىناؾ ثالث مداخل أو مناىج  (Red flags)التحذيرية
: 2فبكنة ىي

 المنهج السلبي(Passive approach :)

إف عملية اؼبراجعة يف اؼبنهج السليب تكوف مصممة لتحديد إذا كاف نظاـ الرقابة الداخلية موجود ويعمل لتحقيق 
األىداؼ اؼبسطرة من طرؼ اإلدارة، وهتدؼ  عملية اؼبراجعة من خالؿ ىذا اؼبنهج  اذل التعرؼ جاىزية نظاـ 

. الرقابة الداخلية ؼبواجهة العالمات التحذيرية للغش

                                                           
1
 Idem. 

2
LeonardW. Vona, Fraud risk assessement building a fraud audit program, 2008,new jersy, canada,p:25 . 
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 منهج رد الفعل(Reactive approach:) 
يف منهج رد الفعل تُنفذ اؼبراجعة استجابة اذل ادعاءات حوؿ وجود الغش، وتركز إجراءات اؼبراجعة على اكتشاؼ 

. الغش حسب االدعاءات اػباصة بو
 المنهج اإلستباقي أو منهج مراجعة الغش(Proactive approach or fraud audit approach:) 

يف ىذا اؼبنهج البحث عن الغش يكوف عندما ال يوجد إدعاءات عن الغش أو ضعف يف نظاـ الرقابة الداخلية 
. واليت من شأهنا أف توحي بوجود الغش 

ومن خالؿ ما سبق، فإف مراجعة الغش ليس مفهـو جديد، فهو جزء ال يتجزأ من عملية اؼبراجعة منذ بدايتها، 
ولكن السؤاؿ ىو كيف يتم تطوير اؼبراجعة الكتشاؼ الغش، وحيث أف عملية اؼبراجعة ليست مصممة للبحث 
عن الغش واكتشافو إال إذا ظهر الغش لسبب من األسباب أثناء اؼبراجعة فهنا يتم اكتشافو بفحص العمليات 

. التجارية

مخاطر الغش في المراجعة 2.2.3
اتسع نطاؽ مسؤوليات مراجع اغبسابات يف السنوات األخَتة  يف اكتشاؼ الغش واألخطاء، وأصبح من 

الضروري بالنسبة ؼبراجع اغبسابات يف عملية زبطيط مهمة مراجعة الغش تقدير ـباطر الغش وإعطاءىا أمهية 
. كربى، حيث إف التقدير اعبيد لتلك اؼبخاطر يساىم يف اكتشاؼ الغش واألخطاء

ماىية وأنواع مخاطر المراجعة 1.2.2.3
مفهوم مخاطر المراجعة : أوالً 

وشركات . إذل احتماؿ اغبصوؿ على نتيجة سيئة أو خسارة أو غَت ذلك بسبب عدـ التأكد (Risk)تشَت كلمة 
التدقيق تواجو ـباطر ولكن من نوع آخر، إف اؼبراجع مطلوب منو أف يصدر تقريراً يضمنو رأيو حوؿ عدالة القوائم 

اؼبالية، ىناؾ عدة طرؽ للوصوؿ إذل ىذا الرأي، ولكن ال يوجد أي ضماف بأف رأي اؼبراجع غَت خاطئ بسبب 
. أمور غَت مكتشفة

إعطاء اؼبدقق رأي غَت مناسب حوؿ قوائم مالية تشوهبا أخطاء مادية أو دبعٌت : "1إذف تعرؼ ـباطر اؼبراجعة بأهنا
". آخر ىو خطر تقدًن تقرير خاطئ ؼبراجع اغبسابات يف حُت أف اغبسابات ربتوي على أخطاء مادية

                                                           
1
 Mukund Ainapure, Varsha Ainapure, Auditing and assurance, phi learning private limited, new Delhi, 

2009,P:257.  
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 ربت عنواف تقدير اؼبخاطر ISA 400 وفق اؼبعيار الدورل للمراجعة  IFACكما عرفو االرباد الدورل للمحاسبُت 
اؼبخاطر اليت تُؤدي إذل قياـ اؼبراجع بإبداء رأي غَت مناسب عندما تكوف : "1والرقابة الداخلية، ـباطر اؼبراجعة بأهنا

".  البيانات اؼبالية ربتوى على أخطاء جوىرية
بناءا على مشروع معيار خطأ اؼبراجعة واألمهية النسبية  SOCPAكما عرفتها اؽبيئة السعودية للمحاسبُت القانونيُت

". احتماؿ قياـ اؼبراجع بإصدار رأي مطلق على قوائم مالية ربتوي على غش أو أخطاء ىامة: " 2بأهنا
: 3بتصنيف مكونات اػبطر النهائي للتدقيق اذل نوعُت مها (اليوت وروجرز)وقد قاـ 

 .وديثل اؼبخاطر اؼبًتتبة على رفض القوائم اؼبالية وىي ال تتضمن خطأ جوىرياً  Alphaخطر ألفا -

 . وديثل اؼبخاطر اؼبًتتبة على قبوؿ القوائم اؼبالية وىي تتضمن خطأ جوىرياً  Beta Riskخطر بيتا  -
ويعترب اػبطأ األوؿ دبثابة كفاءة حيث ينتج عنو الرفض غَت الصحيح، وما يًتتب على ذلك من قياـ اؼبدقق 

باختبارات إضافية أخرى، والتوسع يف الفحص، حيث سيًتتب على اعبهد اإلضايف يف وصوؿ اؼبدقق إذل النتائج 
. الصحيحة ولكن بتكلفة أكرب فبا يؤثر على كفاءة التدقيق

. ويطلق على اػبطأ من النوع الثاين خطأ الفعالية حيث ينتج عن القبوؿ غَت الصحيح التأثَت على فعالية التدقيق
ومن خالؿ ما سبق، ديكن إعطاء تعريف شامل للمخاطر اؼبراجعة وىي قياس لكيفية استعداد اؼبدقق لقبوؿ 

. احتماؿ أف يكوف بالقوائم اؼبالية ربريف جوىري بعد إهناء عملية التدقيق والوصوؿ إذل رأي غَت متحفظ

 مستويات المخاطرة في عملية المراجعة:  انياً 
توجد ثالثة مستويات للمخاطرة يف عملية اؼبراجعة جيب أف يأخذىا مراقب اغبسابات يف االعتبار عند 

أو يتم التعبَت عنها بصورة غَت  (كنسبة أو احتماؿ)القياـ بأداء واجبة اؼبهٍت وقد يتم التعبَت عنها بصورة ؿبددة 
وفيما يلى بياف بتلك . ؿبددة كمدى معُت يقع بُت حدين أدىن وأقصى وذلك باستخداـ معامل ثقة معُت

: 4اؼبستويات
  Planned Risk المخاطرة المخططة . أ

ىي تلك اؼبخاطرة اليت يتم ربديد مستواىا قبل دراسة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية والقياـ بإجراءات اؼبراجعة ، 
. وتعترب ىذه ـباطرة ىي ؾبرد تقدير أوذل الحتماؿ وجود خطأ جوىري يف القوائم اؼبالية ؿبل اؼبراجعة

 
                                                           
  

1
 Hand Book of international Auditing, ISA No.400,” Risk Assessments and Internal Control”, IFAC, ethics 

Pronouncements,2004.  
2
 http://www.socpa.org.sa/ 10/02/2014 ; 22:34.  

.68:، ص2009إيهاب نظمي إبراهيم، التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال حداثة وتطور، مكتبة المجتمع لمنشر والتوزيع، 
3
  

4
 http://wwwmohfattah.blogspot.com/2012/01/audit-risk-approach.html, 10/02/2014,19:30. 

http://wwwmohfattah.blogspot.com/2012/01/audit-risk-approach.html
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  Final Risk المخاطرة النهائية . ب
 مراقب اغبسابات بعد إسباـ صبيع يقدره للمخاطرة يف عملية اؼبراجعة والذي النهائيىي تلك اليت تعرب عن اؼبستوى 

. إجراءات اؼبراجعة التحليلية والتفصيلية
 

 Actual Risk المخاطرة الفعلية.   ج
وىى اليت تعرب عن اؼبستوى اغبقيقي للمخاطرة والذى ال يعلمو مراقب اغبسابات ، حىت بعد اإلنتهاء من صبيع 

. إجراءات عملية اؼبراجعة ، وإصدار تقرير اؼبراجعة، حيث يكوف ىذا اؼبستوى موجوداً فقط من الناحية النظرية
: 1وديكن تقسيم اؼبخاطر من حيث اؼبستوى إذل

:  المخاطر العادية
ال شك وأف عملية مراجعة تصاحبها نسبة معينة من اؼبخاطرة، فرغم قوة أدلة اإلثبات وبذؿ العناية اؼبهنية الالزمة 
إال أف ىناؾ احتماؿ دائم لوجود خطأ أو واقعة غش مهما كاف حجمها ال يتم اكتشافها، حيث ىناؾ مؤشرات 

: دالة على وجود مستوى خطر لكنو عادي وتتمثل ىذه اؼبؤشرات يف
 وجود تكامل وتوافق بُت اإلدارة واؼبوظفُت؛ -
 عدـ وجود مشاكل سبويلية؛ -
 أف تكوف اؼبؤسسة مستقرة وال زبضع للتقلبات اؼبفاجئة؛ -
 .وجود نظاـ ؿباسيب جيد ويعمل يف ظل رقابة داخلية قوية  -

. رغم أف األخطاء يف ظل توافر اؼبؤشرات السابقة إال أف الغش فبكن أف حيصل ويتم إخفاؤه من قبل مرتكبيو
: المخاطر غير العادية

يوجد ىذا اؼبستوى غَت العادي من اؼبخاطرة يف بعض اؼبراجعات نتيجة وجود ظروؼ خاصة باؼبنشأة ؿبل اؼبراجعة 
 :ومن اؼبؤشرات الدالة على وجود مستوى من اؼبخاطرة يعترب غَت عادى ما يلى

 وجود مشكالت سيولة؛ -
 وجود رافعة مالية كبَتة؛ -
 وجود إدارة ضعيفة؛ -
 وجود جهاز رقابة ضعيف؛ -
 سيطرة شخص واحد على مقاليد األمور باؼبؤسسة؛ -
 وجود معدؿ دوراف سريع للعمالة باؼبؤسسة؛ -

                                                           
.33-32:، ص2004طارق عبد العال حماد، موسوعة معاٌٌر المراجعة، كلٌة التجارة، جامعة عٌن شمس، 

1
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 دخوؿ اؼبؤسسة يف نزاعات قضائية؛ -
 .تغيَت اؼبراجعُت بدوف أسباب -
مكونات مخاطر المراجعة :  الثاً 

 والصادر عن معهد 1983 يف ديسمرب سنة 47حدد معيار ـباطر اؼبراجعة واألمهية النسبية لعملية اؼبراجعة رقم 
: بأف ـباطر اؼبراجعة تتكوف من AICPAاحملاسبُت القانونيُت األمريكيُت 

 ؛(حتمية)ـباطر مالزمة -
 ـباطر الرقابة؛ -
 .ـباطر االكتشاؼ -

 (الحتمية)المخاطر المالزمة . أ
قابلية رصيد حساب معُت أو طائفة من اؼبعامالت إذل أف تكوف خاطئة بشكل  :"1وتعرؼ اؼبخاطر اؼبالزمة بأهنا

جوىري منفرد أو عندما ذبمع مع اؼبعلومات اػباطئة يف أرصدة حسابات أو يف طوائف أخرى، مع افًتاض عدـ 
".  وجود ضوابط داخلية

اػبطأ الذي قد حيدث يف بند ؿباسيب أو يف نوع معُت من اؼبعامالت : "2كما تعرؼ اؼبخاطر اؼبالزمة أيضا بأهنا
يعٍت أف اؼبخاطر اؼبالزمة تتعلق بطبيعة . بشرط أف يكوف جوىريا وأال يكوف راجعا إذل ضعف نظاـ الرقابة الداخلية

". العنصر أو اغبساب اؼبعٍت
الزائدة عن اؼبقدار اؼبقبوؿ  (التحريفات) وعلى ذلك فاؼبخاطر اؼبالزمة قياس لتقدير اؼبراجع الحتمالية أف األخطاء 

توجد يف دورة أو جزء من اؼبعامالت قبل أخذ فعالية الرقابة الداخلية يف االعتبار، أو يف قوؿ آخر قابلية القوائم 
اؼبالية للخطأ اعبوىري بافًتاض عدـ وجود رقابة داخلية ، حيث يتم ذباىل الرقابة الداخلية يف ربديد اؼبخاطر 

. اؼبالزمة
تعترب اؼبخاطر اؼبالزمة أحد مكونات ـباطر اؼبراجعة، حيث جيب على اؼبراجع عند التخطيط لعملية اؼبراجعة 

وإعداد برناؾبها أف يقـو بتقدير اؼبخاطر اؼبالزمة، وعند تقدير ىذا النوع من اؼبخاطر يستخدـ اؼبراجع قدراتو اؼبهنية 
: 3لتقييم العديد من العوامل مثل

 أمانة اإلدارة؛ -
 خربة ومعرفة اإلدارة، والتغَتات اغباصلة يف اإلدارة خالؿ الفًتة؛ -

                                                           
شادي هانً عرار، مدى التزام المدقق الخارجً فً األردن بإجراءات واختبارات تقٌٌم مخاطر األخطاء المادٌة عند تدقٌق البٌانات المالٌة، 

1
  

.19:، ص2009رسالة ماجٌستار، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلٌا،   
2
 sqarra.wordpress.com/auditr1/,11/02/2014,13:50. 

 
خٌرانً العٌد، مدى مساهمة عوامل جودة األداء المهنً لمحافظً الحسابات فً ضبط مخاطر المراجعة، رسالة ماجٌستار، جامعة ورقلة،

3
  

50-49:،  ص2012/2013  
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 اغباالت اليت ذبعل اإلدارة سبيل إذل تقدًن بيانات مالية خاطئة؛: الضغوط غَت االعتيادية على اإلدارة مثل -
طبيعة عمل اؼبنشأة، مثل احتماالت كوف منتجات أو خدمات اؼبنشأة ذات تقنية قددية، وتعقيد ىيكلية  -

 .رأس اؼباؿ، أو أمهية األطراؼ ذات العالقة واالنتشار اعبغرايف لوسائل االنتاج
العوامل اليت تؤثر على اعبهة القطاعية اليت يعود ؽبا نشاط اؼبنشأة، مثل اغباالت االقتصادية والثقافية  -

احملددة دبوجب االذباىات والنسب اؼبالية، والتغَتات التقنية وطلب اؼبستهلكُت والتقاليد احملاسبية السائدة 
 .يف القطاع

مخاطر الرقابة  . ب
ـباطر األخطاء اليت ربدث يف ؾبموعة من اؼبعامالت، رصيد حساب، أو يف : "1تعرؼ ـباطر الرقابة على أهنا

االفصاحات واليت ديكن أف تكوف جوىرية دبفردىا أو عندما ذبمع مع األخطاء األخرى، واليت ال ديكن منعها أو 
 ".اكتشافها أو تصحيحها  يف الوقت اؼبناسب بواسطة نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة

كما عرفها االرباد الدورل للمحاسبُت بتقدًن تعريف ؼبفهـو ـباطر الرقابة باعتبارىا ـباطر اؼبعلومات اػباطئة واليت 
ربدث يف رصيد حساب أو ؾبموعة من اؼبعامالت اليت ديكن اف تكوف جوىرية دبفردىا أو عندما ذبمع مع 
اؼبعلومات اػباطئة يف أرصدة أو ؾبموعات اخرى، واليت ال ديكن منعها أو اكتشافها وتصحيحها يف الوقت 

. 2"اؼبناسب بواسطة النظاـ احملاسيب أو نظاـ الرقابة الداخلية
وتعترب ـباطر الرقابة مؤشر لفعالية نظاـ الرقابة واألنظمة احملاسبية داخل اؼبؤسسة، حبيث أنو كلما كاف نظاـ الرقابة 
الداخلية قوي وفعاؿ كلما زاد احتماؿ اكتشاؼ اؼبخالفات واألخطاء اعبوىرية على مستوى العمليات واغبسابات 
واألرصدة، وأثناء التخطيط لعملية اؼبراجعة على مراجع اغبسابات أف يتأكد دبدى االلتزاـ بإجراءات الرقابة الالزمة 

. 3ؼبنع حدوث الغش، وكذا ربديد مواطن وضعف وقوة الرقابة الداخلية ومن مث الًتكيز على االختالالت ومعاعبتها
مخاطر االكتشاؼ . ج

اؼبخاطر اليت ال ديكن :" 4مفهـو ـباطر االكتشاؼ باهنا (400)عرؼ االرباد الدورل للمحاسبُت من خالؿ اؼبعيار
إلجراءات التدقيق اعبوىرية اليت يقـو هبا اؼبدقق أف تكتشف اؼبعلومات اػباطئة اؼبوجودة يف رصيد حساب أو 
ؾبموعة من اؼبعامالت واليت ديكن أف تكوف جوىرية، منفردة أو عندما ذبمع مع اؼبعلومات اػباطئة يف أرصدة 

". حسابات أو ؾبموعات أخرى

                                                           
1
 Audrey,Karia Johnstone,Larry Rittenberg,Gramlin, Auditing: Arisk-Based Approach to Cconducting a Quality 

Audit, p:292. 
62:اٌهاب نظمً، مرجع سابق، ص

2
. 

.51-50:، ص‘خٌرانً العٌد، مرجع سابق
3
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  .65:اٌهاب نظمً، مرجع سابق، ص
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يف الوقت الذي تكوف فيو اػبطأ موجود يف التأكيدات  اػبطأ الذي ال يكتشفو اؼبدقق :" 1كما تعرؼ على أهنا
" .  ويكوف جوىرياً إذا اجتمع مع أخطاء أخرى

من خالؿ التعاريف السابقة فإف ـباطر االكتشاؼ مقياس للمخاطر اليت ال تستطيع إجراءات التدقيق وأدلة 
اإلثبات اكتشافها، وينتج ىذا اػبطر جزئياً من حالة عدـ التأكد اليت تسود عملية التدقيق عندما ال يقـو مراجع 

.  اغبسابات بالفحص الشامل للعمليات، كما أف ىذا اػبطر قد يوجد حىت لو قاـ اؼبراجع بالفحص الشامل
حىت لو اختربت اغبسابات  (خطر اؼبراجعة)فبا سبق فإنو يف كل مهمة مراجعة ىناؾ دائماً درجة من اػبطر ىي 

ويعود سبب ذلك كما إذل عملية اؼبراجعة حبد ذاهتا وقيود تتعلق بالرقابة الداخلية % 100والعمليات بنسبة 
لذلك فإف اؼبراجع غَت قادر على اإلطالؽ أف . للشركة ربت اؼبراجعة واليت تعد بالنسبة للمراجع مؤشراً معلوماً 

خيفض مستوى خطر اؼبراجعة إذل الصفر ولعل الشكل التارل يوفر لنا توصيفاً واضحاً ؼبعادلة خطر اؼبراجعة وللقدرة 
 .النهائية للمراجع على اكتشاؼ التالعب والغش واألخطاء

التداخل بين مكونات خطر المراجعة : (31)شكل رقم
اػبطر اؼبالـز 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اإلطار النظري واإلجراءات :حسُت أضبد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مراجعة اغبسابات اؼبتقدمة : المصدر
. 259:، ص2009العملية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، األردف،

 
                                                           
1
 Luis Puncil, Audit Procedures, Peterson Avenue, USA, 2007,p:4.06. 

أرجحٌة ظهور األخطاء واالحتٌاالت فً القوائم 

 المالٌة

 االحتٌاالت واألخطاء التً تتخطى الرقابة

 االحتٌاالت واألخطاء غٌر المكتشفة بواسطة الرقابة

 االحتٌاالت واألخطاء الملتقطة من المراجع

 االحتٌاالت واألخطاء غٌر المكتشفة من المراجع 

 خطر الرقابة

 خطر االكتشاف

 خطر المراجعة
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من الشكل نالحظ أف احتماؿ ظهور االحتياالت واألخطاء وحدوثها بدوف وجود أي نوع من الرقابة سواء 
الداخلية أـ اػبارجية ىو كبَت دبعٌت أف اػبطر اؼبالـز للعمليات واغبسابات يف القوائم اؼبالية يف غياب الرقابة 

الداخلية سوؼ جيعل إمكاف ظهور االحتياالت واألخطاء فيها كبَتاً، وعندما تصمم سياسات وإجراءات الرقابة 
الداخلية ؼبنع االحتياالت واألخطاء واكتشافها يف حاؿ حدوثها فإف ذلك سيؤثر بالتأكيد على تقليلها لكن مع 
ذلك سوؼ يستمر اجتياز االحتياالت واألخطاء غباجز الرقابة الداخلية ألهنا توفر تأكيداً معقوالً وليس مطلقاً 

. اؼبنفعة-يكشف االحتياالت واألخطاء وذلك ضمن اعتبارات التكلفة
أما اغباجز األخَت فيتمثل بقدرة اؼبراجع النهائية على تصميم إجراءات مراجعة من شاهنا اف توفر تأكيداً معقوالً 

باكتشاؼ االحتياالت واألخطاء اليت تعدت حاجز الرقابة الداخلية، وألف اؼبراجع يقدـ تأكيدا معقوالً وليس 
. مطلقاً، وعليو فإنو غَت قادر على زبفيض خطر اؼبراجعة الصفر

ىيكل مخاطر الغش :  الثاً 
   يعترب خطر الغش جزء من خطر اؼبراجعة، حيث إف االخَت دل يعد مقتصراً على احتماؿ فشل اؼبراجع 

اغبسابات بدوف قصد يف تعديل رأيو يف قوائم مالية ؿبرفة جوىرياً بسبب الغش، وهبذا فإف اؼبراجع ملـز بتقدير 
خطر الغش ألغراض وضع اسًتاتيجية اؼبراجعة اليت سبكنو من تقدًن رأي بأف القوائم اؼبالية خالية من التحريفات 

. اعبوىرية الناذبة عن الغش، ومن أجل تقدير الغش ينبغي على اؼبراجع أف يكوف ملما هبيكل ـباطر الغش
تقنية شاملة تستخدـ لتحديد كل اؼبخططات احملتملة للغش اليت تواجو :" 1ويعرؼ ىيكل ـباطر الغش بأنو

فهو يساىم يف تطوير تقدير الغش الذي يؤدي بدوره حيسن برنامج مراجعة الغش حبيث يتوجو اؼبراجع ". اؼبؤسسة
حوؿ

ُ
. مباشرة اذل الغش اؼبخفي والغش اؼب

: ونوضح ىيكل ـباطر الغش يف الشكل التارل
ىيكل مخاطر الغش : (32)شكل رقم

Source:LeonardW.Vona,The Fraud Audit: Responding to the Risk of Fraud in Core Business 

Systems, john Wiley sons, Canada,2011,p:31.  
 

                                                           
1
LeonardW.Vona,The Fraud Audit: Responding to the Risk of Fraud in Core Business Systems, john Wiley sons, 

Canada,2011,p:31.   

لتصنٌف األول للغشا

لتصنٌف الثانً للغشا

مخاطر الغش المالزمة

سٌنارٌو الغش
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استنادا إذل ىيكل ـباطر الغش فإنو ليتم ربديد ووصف  سيناريو الغش الذي ىو عبارة عن الطريقة اليت تصف 
كيفية حدوث الغش والذي يعترب األساس لتقدير ـباطر الغش أثناء عملية اؼبراجعة، أف يتعرؼ اؼبراجع على 

اختالس األصوؿ، : التصنيف األورل للغش  ويعترب التصنيف أورل ألنو حيدث يف معظم اؼبؤسسات والذي يشمل
التقارير اؼبالية االحتيالية، الفساد، ومن مث ينتقل اذل التصنيف الثاين للغش الذي ىو عبارة عن التفريعات اػباصة 

. بالتصنيف األورل للغش
أما ـباطر الغش اؼبالزمة فتوفر للمراجع نقطة البداية لتحديد ووصف سيناريوات الغش اليت تواجو نظاـ اؼبؤسسة، 

: 1ومن اؼببادئ األساسية ؼبخاطر الغش اؼبالزمة  اليت جيب على اؼبراجع أخذىا بعُت االعتبار ما يلي
 كل نظاـ لديو قائمة ؿبدودة وديكن التنبؤ هبا من الغش اؼبستبدؿ؛ 
 ؛  كيف يؤثر نظاـ األعماؿ ونظاـ الرقابة الداخلية على حدوث ـبطط الغش اؼبالـز
 كل ـبطط للغش اؼبستبدؿ ينشأ قائمة ؿبدودة وديكن التنبؤ هبا من سيناريوات الغش. 
إجراءات مراجعة الغش 3.3

األعمال التمهيدية لمراجعة الغش  1.3.3.3

قبول المهمة  : أوالً 

إف خصوصية مراجعة الغش تتطلب من اؼبراجع االنتباه واغبذر قبل قبوؿ اؼبهمة، حيث يتطلب من اؼبراجع قبل 
: 2قبوؿ اؼبهمة القياـ باػبطوات التالية

  اغبصوؿ على اؼبعلومات العامة، واؽبدؼ ليس أف تكوف للمراجع معرفة دقيقة بقدر ماىي أخذ
فكرة عامة عن خصائص واؼبخاطر اؼبهمة التو تواجهها اؼبؤسسة، ومن العناصر اؼبنبهة للخطر ما 

 :يلي
 عدـ وجود نظاـ الرقابة الداخلية أو عدـ كفاية الضوابط الداخلية؛ 
  سجالت )أو عدـ وجود سجالت اؼبوظفُت اؼبعينُت / غياب سياسة توظيف واضحة و

 ؛(...جنائية، 

                                                           
1
 LeonardW.Vona, opcit, p:33. 

2
M'hammed EL HAMZA,  l`expert comptable  face  au risque  de la fraude  modalités de prévention pour l`entreprise et 

démarche d`audit externe de la fraude, mémoire présente pour l`obtion du diplôme national. d`expert comptable, institut 

supérieur de commerce et d`administration des entreprises cycle d`expertise comptable, mai 2002, P:73-78. 
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  أو اؼبديرين التنفيذيُت؛/ موقف اؼبديرين و 
 وجود ظروؼ اقتصادية سيئة؛ 
 االرتفاع الكبَت للديوف؛ 
  أو تأخَت يف إعداد البيانات اؼبالية/ احملاسبة غَت منظمة و. 
  الكفاءة، وتوفر فريق عمل  بالنظر إذل اؼبوعد النهائي لتقدًن )دراسة إمكانية تنفيذ اؼبهمة

 ؛(...استنتاجات 
  تقييم استقاللية وعدـ وجود التعارض، كما جيب أف تتحقق القواعد اؼبنصوص عليها وفقا

 للمعايَت اؼبراجعة من قبل مدقق اغبسابات االحتياؿ؛
  قبوؿ اؼبهمة، من خالؿ ارساؿ اؼبراجع رسالة اذل اؼبؤسسة، وال ديكن عقد اؼبهمة قبل استالـ

أو الشخص اؼبسؤوؿ عن وجود )اؼبراجع اغبسابات وصل القبوؿ اليت توقعو ىيئة اإلدارة 
 .(الصالحيات الالزمة

الحصول على المعلومات العامة :  انياً 
بعد قبوؿ اؼبهمة، يبدأ اؼبراجع اعبزء األوؿ من عملو على اؼبيداف، وذلك من خالؿ  صبع كل اؼبعلومات ذات 

 .الصلة من أجل ربديد اؼبخاطر، والعمل على التخطيط والرقابة الداخلية، وتقييم  ـباطر الغش  وتأثَتاهتا
: 1ويقـو اؼبراجع خالؿ ىذه اؼبرحلة بالبحث عن معلومات زبص اجملاالت التالية

، اؽبوامش يف الصناعة، (...ركود أو منو) ويضم معلومات تتعلق بظروؼ السوؽ :قطاع نشاط المؤسسة-أ
اػبصائص القانونية والتنظيمية، أمهية االبتكار، مستوى اؼبنافسة، سوؽ العمل، صعوبات ؿباسبية خاصة بقطاع 

... النشاط،
 وتشمل التنظيم العاـ للمؤسسة والتنظيم اإلداري ؽبا، النظاـ التجاري، النظاـ :البنية العامة للمؤسسة-ب

الفصل بُت اؼبهاـ، الرقابة  )، نظاـ اؼبيزانية و وجود وفعالية اؼبراقبة الداخلية (استعماؿ اإلعالـ اآلرل أـ ال)احملاسيب
؛ (...اؼبادية، حاالت التقارب ودورية القوائم احملاسبية

: ويركز اؼبراجع يف ىذا اجملاؿ على النقاط التالية: تدفقات المعلومات المالية-ج
ربديد التدفقات اليت ؽبا تأثَت على اغبسابات وربديد طبيعتها، - 
أجاؿ ودورية اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبالية ومعلومات التسيَت، - 

                                                           
.، مرجع سابق،-دراسة مقارنة بٌن الجزائر وتونس والمملكة المغربٌة–شرٌقً عمر، التنظٌم المهنً للمراجعة  

1
 

87:،ص/  
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. (معطيات متكررة، معطيات دقيقة ومعطيات استثنائية )تصنيف اؼبعلومات اؼبالية اؼبعربة حسب أصلها-
: 1ويستعمل اؼبراجع وسائل ـبتلفة للحصوؿ على ىذه اؼبعلومات نذكرىا فيما يلي

  االتصاؿ مع مراجع اغبسابات السابق، وإف كاف اؼبراجع حديث التعيُت فيحصل على ملف العمل
 اػباص باؼبراجع السابق ؛

 اؼبقابالت مع اإلداريُت، واإلطارات الرئيسية يف اؼبؤسسة واألشخاص اؼبسؤولُت على اؼبراجعة الداخلية؛ 
 التقارير اإلدارية، والوثائق اؼبرسلة إذل اؼبسامهُت، اؼبلفات اػباصة )صبع اؼبلفات الداخلية للمؤسسة

 ؛(...بتنبؤات،
  النصوص التنظيمية والقانونية اؼبتعلقة بنشاط (...بنود متخصصة،)االصدارات اؼبتعلقة بأنشطة القطاع ،

 .القطاع 
الحصول على المعلومات الخاصة :  الثاً 

يتم اغبصوؿ على اؼبعلومات حوؿ البيئة اػباصة للمؤسسة من خالؿ االستفسار من اإلدارة ،حيث على مراجع    
حيث يعترب االستفسار أسلوب فعاؿ عبمع . اغبسابات أف يركز أكثر على العوامل اليت تزيد من خطر االحتياؿ

أدلة اإلثبات اؼبراجعة، حيث تتيح ذلك اإلجراء عمل مقابالت  ديكن للمراجع أف يستوضح اؼبشكالت غَت قابلة 
للمالحظة ومالحظة ردود اؼبستجوب، أيضاً ديكن أف تساعد اؼبقابالت يف ربديد اؼبشاكل اؼبستبعدة من 

جيب أف يتم استخداـ االستفسار بطريقة تتالئم مع الغرض من استخدامو، واعتماد . اؼبستندات أو اؼبصادقات
على ذلك الغرض قد يقـو اؼبراجع بطرح أسئلة ـبتلفة وتغَت اذباه وىدؼ اؼبقابلة، وديكن استخداـ واحد أو أكثر 

: 2من األنواع الثالثة التالية من االستفسارات اعتماداً على أىداؼ اؼبراجع

استفسار المعلومات .أ 

يستخدـ اؼبراجعوف االستفسار اؼبعلومايت للحصوؿ على معلومات بشأف حقائق وتفاصيل قد ال تكوف لدى 
اؼبراجع، وعادة ما يرغب اؼبراجع يف معلومات من الذين يقـو دبقابلتهم خبصوص اإلجراءات أو العمليات السابقة 

وغالباً ما يتسم االستفسار  بالعمق وأف يصحب بأسئلة من اؼبراجع تتسم بنهاية مفتوحة حىت تتيح . أو اغبالية
للمستجوب أف يوفر تفاصيل  اإلجراءات والعمليات أو الظروؼ ، وغالباً ما يستخدـ اؼبراجعوف االستفسار 

                                                           
1
 Gerard Lejeune, Jean-Pierre Emmerich, Audit et Commissariat aux comptes, gaalino éditeur, paris, 2007,p:95. 

.319-318: أمٌن السٌد أحمد لطفً، مرجع سابق،ص
2
  



منهجية مراجعة الغش في التقارير المالية: الفصل الثالث  
 

[164] 
 

اؼبعلومايت  عندما يقـو جبمع دليل اثبات للمتابعة بشأف برامج وضوابط رقابية أو أدلة اثبات أخرى تتضمن ربريف 
. أو غش مشكوؾ فيو مت اكتشافو يف عملية اؼبراجعة

استفسار التقدير .ب 

يستخدـ اؼبراجعوف االستفسار أيضاً لتقدير ما إذا كانت اؼبعلومات اليت قد مت اغبصوؿ عليها صحيحة وحقيقية 
وموثوؽ فيها، يستخدـ اؼبراجع استفسار التقدير لتدعيم اؼبعلومات السابقة أو عدـ تدعيمها، وغالباً ما يبدأ 

اؼبراجع استفسار التقدير بأسئلة واسعة ذات هناية مفتوحة واليت قد تتيح لألشخاص ؿبل اؼبقابلة من توفَت ردود 
تفصيلية يتم اتباعها بعد ذلك دبزيد من األسئلة، إف أحد االستخدامات الشائعة الستفسار التقدير يتمثل يف 

. تدعيم ردود اإلدارة باستفسارات أولية عن طريق طرح أسئلة للعاملُت اآلخرين

االستفسار االستفهامي . ج

 يستخدـ ىذا النوع من االستفسار عندما يبحث اؼبراجع عن استفسارات عن موضوع معُت يف اؼبقابلة بشأف 
اتصالو حبدث أو ظرؼ معُت، ويستخدـ ذلك النوع من االستفسارات غالباً لتحديد ما إذا كاف الفرد 

قد قاـ حبذؼ إفصاح عن حقائق وأحداث وظروؼ بشكل ـبادع معتمد وبالتحديد عندما يشك اؼبراجع يف أف 
الشخص موضوع اؼبقابلة ـبادع أو قاـ حبذؼ اؼبعلومات، وغالباً ما يكوف االستفسار االستفهامي قائم على 

اؼبواجهة حبيث ديكن أف تكوف اؼبوضوعات دفاعية وحبيث تغطي اؼبعرفة حبقائق معينة أو أحداث أو ظروؼ ؿبددة، 
وعند استخداـ االستفسار االستفهامي غالباً ما يقـو اؼبراجع بطرح أسئلة موجهة ربمل أما اإلجابة بنعم أو ال، 

وجيب أف يتم إجراء ذلك النوع من االستفسار عن طريق األعضاء الرئيسُت يف فريق عمل اؼبراجعة والذين يتميزوف 
. باػبربة واؼبعرفة اؼبرتبطة بأمور العميل

: 1أما عن استفسارات اؼبراجع خبصوص ـباطر الغش فيجب عىب اؼبراجع أف يستفسر من اإلدارة عما يلي

 معرفة االدارة  بأي غش مت ارتكابو،  أو شك يف ارتكاب الغش ، أو ادعاءات حوؿ الغش؛ 
  فهم اإلدارة ؼبخاطر الغش، دبا يف ذلك ـباطر الغش  احملددة من قبل اإلدارة؛ 
 الضوابط اؼبنفذة لتخفيف ـباطر الغش احملددة؛ 

                                                           
1Rittenberg johnstone gramling, auditing: a business approach, south- western,8th edition, usa,2012,p:463. 
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 مراقبة اإلدارة  ؼبواقع التشغيل أو لقطاعات الشركة حيث يكوف ىناؾ خطر متزايد للغش؛ 
 إبالغ اإلدارة عن وجهات نظرىا ألصحاب اؼبصلحة عن فبارسات العمل والسلوؾ األخالقي .

كما يقـو اؼبراجع بإجراء استفسار من اؼبوظفُت اآلخرين داخل الشركة، واآلخرين الذين ديكن للمدقق أف يوجو ؽبم 
 :1استفسارات فيما يتعلق بوجود غش أو اشتباه بو ما يلي

 اؼبوظفوف العاملوف الذين ال يشاركوف بشكل مباشر يف عملية إعداد التقارير اؼبالية؛ 
 اؼبوظفوف الذين يتمتعوف دبستويات ـبتلفة من الصالحيات؛ 
  اؼبوظفوف اؼبشاركوف يف مباشرة أو معاعبة أو تسجيل معامالت معقدة أو غَت عادية، وأولئك الذين

 يشرفوف أو يتابعوف ىؤالء اؼبوظفوف؛
 اؼبستشار القانوين الداخلي؛ 
 مسئوؿ أخالقيات اؼبهنة الرئيسي أو الشخص اؼبعادؿ لو؛ 
 الشخص أو األشخاص اؼبكلفُت بالتعامل مع االدعاءات باالحتياؿ. 

 ." العالمات اؼبنبهة للغش"بعد ىذه اؼبرحلة، جيب أف يتحصل اؼبراجع قائمة أولية من 
. ()وىناؾ استبياف منوذجي عملي متاح للمراجعُت لتوجيو عملية ربديد عوامل االحتياؿ يف اؼبلحق رقم

التخطيط للمهمة 2.3.3.3
خالؿ ىذه اؼبرحلة، جيب على اؼبراجع اؼبضي قدما يف إعداد عملو يف ىذا اجملاؿ، من خالؿ  إجراء مناقشة بُت 

 أعضاء فريق اؼبراجعة، مث ربليل العالمات اؼبنبهة للغش، واؼبراجعة التحليلية اؼبستهدفة
لتحديد الدورات اؽبامة واغبسابات اؼبسجلة اختالؼ غَت عادي، ومن مث عن طريق التقدـ للعمل يف الرقابة 

. الداخلية

  (جلسات العصف الذىني)المناقشة بين أعضاء فريق المراجعة: أوالً 

أكدت معايَت اؼبراجعة على أمهية االتصاؿ بُت أعضاء فريق اؼبراجعة وقائد الفريق، وىذا األخَت والشركة اػباضعة 
للمراجعة، حيث حيتاج قائد فريق اؼبراجعة اذل شخص من الشركة اػباضعة للتدقيق يقـو باطالعو بانتظاـ على ما 

 .1جيري داخل الشركة

                                                           
 اصدارات المعاٌٌر الدولٌة لرقابة الجودة والتدقٌق والمراجعة وعملٌات التأكد األخرى والخدمات ذات العالقة، االتحاد الدولً للمحاسبٌن، الجزء 

1
  

.172:، ص"مسؤولٌة المدقق المتعلقة باالحتٌال فً عملٌة تدقٌق البٌانات  " 240، المعٌار الدولً 2010األول، طبعة   
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عند زبطيط عملية اؼبراجعة، فإف أعضاء فريق اؼبراجعة جيب أف يناقشوا مدى احتماؿ حدوث ربريف جوىري 
لو ىدفُت أساسياف، األوؿ ذو طبيعة " العصف الذىٍت"ناجم عن الغش، ىذا اؼبتطلب اعبديد الذي يعرؼ ب

اسًتاتيجية  وىو أف يكتسب فريق اؼبراجعة فهماً جيداً للمعلومات اؼبتوفرة لدى أفراد الفريق احملنكُت عن خرباهتم 
أما اؽبدؼ الثاين فهو خلق العقلية اؼبناسبة إلجراء . وذبارهبم مع العميل وكيف ديكن ارتكاب غش ما أو إخفاءه

 .2"عقالً متسائالً متشككاً " عملية اؼبراجعة، واشًتاط إجراء العصف الذىٍت باذباه يشمل 

فإنو جيب أف يتيح وجود تبادؿ .ويفضل أف تكوف اؼبناقشة شفوية إال أنو بغض النظر عن الوسيلة اؼبستخدمة 
نشط لألفكار، وجيب أف يستخدـ اغبكم الشخصي يف ربديد أي أعضاء فريق اؼبراجعة الذين سوؼ يتم تضمينو 

. 3يف اؼبناقشة، وكيف سيتحدث ونطاؽ اؼبناقشة

ونعرض فيما يلي أىم العناصر اليت تشملها جلسة العصف الذىٍت وىي إجراءات يقـو هبا اؼبراجع أثناء اؼبناقشة 

إجراءات المراجع خالل جلسة العصف الذىني : (15)جدول رقم

إجراءات اؼبراجع البياف 
 
 
 

إجراء جلسة عصف ذىٍت للنظر يف الفرص احملتملة 
والدوافع والتربيرات اػباصة بالغش، ومشاركة أعضاء 

الفريق 

 مشاركة أراء اؼبدققُت ذوي اػبربة ؛ -
 ربليل األدلة اليت قد تشَت إذل تزايد خطر الغش؛ -
معرفة العوامل اػبارجية اليت تؤثر على الشركة واليت  -

 :قد تؤدي اذل
 ضغوط الرتكاب الغش/خلق حوافز 
 توفَت فرص للغش 
  وجود ثقافة أو غَتىا من العوامل اليت

 سبكن إدارة لتربير ارتكاب االحتياؿ
. مناقشة ما إذا كاف فريق التدقيق حيتاج اؼبتخصصُت -

 Source: Rittenberg johnstone gramling, auditing: a business approach, south- western,8
th

 

edition, usa,2012,p:463.  

                                                                                                                                                                                     
1
David wealleans, the quality audit for iso9001:2000: a pratical guide, grower publishing limited, second 

edition, England,2005,p:104.  
.574:، ص2006 طارق عبد العال حماد، التقارٌر المالٌة،  الدار الجامعٌة، 

2
  

.،145:أمٌن السٌد أحمد لطفً،مرجع سابق ص
3
  



منهجية مراجعة الغش في التقارير المالية: الفصل الثالث  
 

[167] 
 

تساىم جلسات العصف الذىٍت يف مساعدة اؼبراجعُت للربط بُت عوامل ـباطر الغش  وتقدير ـباطر الغش وىذا 
للخروج باستجابة خاصة باؼبراجعة ذباه ـباطر الغش، وديكن توضيح ىذه اؼبسامهة عبلسات العصف الذىٍت يف 

 .الشكل التارل

استعمال جلسات العصف الذىني في اكتشاؼ الغش : (33)شكل رقم 

    

 

  

 

 

 

 

 

Source : Josef F.Brazel.TinaD.Carpenter.J.GregoryJenkins,Auditors`use of Brainstorning in 

the consideration of fraud: reports from the field, the accounting review, 

vol.85,no.4,2010,p:1277. 

يتضح من الشكل أف جودة جلسات العصف الذىٍت تساىم يف كل مراحل عملية اؼبراجعة الكتشاؼ الغش من 
خالؿ صبع اؼبعلومات حوؿ عوامل ـباطر الغش ومن مث تقدير ـباطر الغش وأخَتا ربديد االستجابة اؼبناسبة ؽبذه 

. اؼبخاطر من خال اختيار نوع االختبار اؼبناسب

: كما ىو موضح يف الشكل فإف جودة جلسات العصف الذىٍت تشمل كل من 

تؤثر  على نوعية التفاعل بُت أعضاء الفريق، كما يعزز من التفكَت النقدي : الحضور واالتصاالت -
والوصوؿ اذل قرارات ذات جودة عالية، وتتحدد نوعية وجودة االتصاالت بتنوع أعضاء الفريق وتشجيع 

 التواصل اؼبفتوح ألف ىذا األخَت حيسن نوعية القرار من خالؿ تشجيع تبادؿ اؼبعلومات؛

 جودة جمسات العصف الذهني

جهد فرٌق 

 المراجعة 

الحضور 

 واالتصاالت
هٌكل العصف 

 الذهنً وتوقٌته

 عوامل مخاطر الغش

 الضغوط

 الفرص

 التبرٌرات

اإلستجابة لمخاطر  

(اختبار المراجعة)الغش  

 الطبٌعة

 التوقٌت  المدى

 الموظفٌن

 تقدٌر مخاطر الغش
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يعترب اؽبيكل والتوقيت مهم لنوعية األحكاـ اليت يصدرىا : ىيكل وتوقيت جلسات العصف الذىني -
زيادة ضغط الوقت تؤدي إرل ميل أعضاء الفريق اذل التوقف عن البحث، : فريق العمل على سبيل اؼبثاؿ

 .وتقليل اغبافز واالعتماد على االستدالؿ
يعترب اعبهد الذي يبذلو فريق اؼبراجعة من العوامل اؼبهمة  اليت تؤثر على نوعية : جهد فريق المراجعة -

 .جلسات العصف الذىٍت
تحديد  وتحليل عوامل مخاطر الغش :   انياً 

تقدير مخاطر الغش . أ
إف اؽبدؼ من تقدير ـباطر الغش ىو ربديد اؼبخاطر اليت تواجو اؼبنظمة، ويساىم تقدير ـباطر الغش يف تقييم 

. احتماؿ حدوث الغش ومدى تعرض اؼبؤسسة غبوادث حدوث الغش
ويف حالة اؼبؤسسات واسعة اؼبستويات فاف منهجية التقدير تكوف بتصنيف ـبططات الغش على حسب وظائف 
اؼبنظمة، ومن مث فاف سيناريوات الغش ديكن أف تتأكد من خالؿ اؼبخطط الغش اؼبمكن يف اؼبنظمة، وعلى سبيل 

: اؼبثاؿ يف تطوير تقدير ـباطر الغش على مستوى اؼبؤسسة، تنفذ اػبطوات التالية
 ربديد فئات الغش على مستوى اؼبؤسسة؛ 
 ربديد نوع الغش اؼبرتبطة بفئة الغش على مستوى اؼبؤسسة؛ 
 استهداؼ وحدات التشغيل الرئيسية يف اؼبؤسسة مثل الشركات التابعة أو األقساـ؛ 
 ايرادات : استهداؼ أنظمة األعماؿ الرئيسية أو اغبسابات يف وحدات التشغيل على سبيل اؼبثاؿ

 أو مشًتيات؛
 ربديد ـبططات الغش اؼبالزمة اليت تتعلق باغبسابات اػباصة أو ـبططات نظاـ األعماؿ؛ 
 ربديد التغَتات يف ـبططات الغش اؼبالزمة؛ 
 التغيَت يف ـبطط الغش يرتبط بالفرص اؼبتاحة لتنفيذ الغش وىذا فيو شارة إذل سيناريو الغش. 

ويبدأ تقدير ـباطر الغش بتحديد ـبططات الغش الرئيسية واليت يشار اليها دبخاطر الغش اؼبالزمة، حيث أنو من 
خالؽبا يتم ارتكاب الغش وإخفاءه، وعند وضع اؼبراجع قائمة ؼبخططات الغش جيب على اؼبراجع األخذ بعُت 

: االعتبار ما يلي
 ؛  كل نظاـ أعماؿ ديلك قائمة ؿبددة من ـبططات الغش اؼبالـز
 ـبطط الغش يتم ارتكابو من طرؼ األفراد وىذا يف وجود الفرص اليت تؤدي اذل حدوثو؛ 
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 كل ـبطط غش قد يكوف سلسلة من التغَتات؛ 
 كل ـبطط غش متغَت لديو العديد من سيناريوات الغش؛ 
 خيتلف حدوث ـبطط الغش على حسب الصناعة واؼبؤسسة؛ 
 كل مرتكب غش على ثقة بأنو لن يتم اكتشافو؛ 
 كل ـبطط غش ديلك اسًتاتيجية إخفاء وحيدة؛ 
 كل اسًتاتيجية إخفاء ترتبط بعالمات التحذير؛ 
 كل ـبطط غش لديو بيانات شخصية وحيدة؛ 
  اؽبدؼ من كل ـبطط غش ىو البدء يف دورة التحويل واليت يتم من خالؽبا ربويل ـبطط الغش

 .إذل مكاسب شخصية

: ونلخص ىذه اؼبراحل يف الشكل التارل

مخطط دائرة الغش: (34)شكل رقم

 
 

تحديد عوامل مخاطر الغش . ب
   بعد اغبصوؿ على اؼبعلومات خبصوص اؼبؤسسة وبيئتها من خالؿ االستفسارات،  فإف اؼبراجع جيب أف يدرس 

  وجود أحداث أو ظروؼ تدؿ على وجود دوافع أو ضغوط أو توفَت الفرص إذلما إذا كانت اؼبعلومات تشَت 

مخطط الغش 
المالزم

فرص الغش

سيناريو الغش

اخفاء الغش

العالمات 
التحذيرية لمغش

البيانات 
الشخصية 

لمغش

إجراءات 
مراجعة الغش

Source :LeonaedW.Vona, Fraud Risk Assessement Building a Fraud Audit Program,new 

jersey, canada,2008,p :10 
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 العاملُت اآلخرين يربروف ارتكاب الغش، أو احتماؿ أف اإلدارة إذلالرتكاب الغش، وربديد العوامل اليت تشَت 
، ويستخدـ اؼبراجع ىذه اؼبعلومات "عوامل ـباطر الغش:"حيث تشكل الضغوط والفرص والتربيرات ما يعرؼ ب

لتحديد ـباطر التحريف اعبوىري بسبب الغش، حيث تتضمن عملية التحديد ىذه تطبيق اغبكم اؼبهٍت كما 
: 1تتضمن األخذ يف اغبسباف عدد من العوامل تتضمن ما يلي

 نوع اؼبخاطر الذي قد يوجد، وىذا يعٍت ما إذا كانت تتضمن تقارير مالية احتيالية أو اختالس لألصوؿ؛ 
 جوىرية اؼبخاطر، وىذا يعٍت ما إذا ذو حجم ديكن أف يؤدي اذل ربريف جوىري فبكن يف القوائم اؼبالية؛ 
  احتماؿ حدوث اؼبخاطر، وىذا يعٍت االحتماؿ اػباص بأنو سوؼ يًتتب عليو ربريف جوىري يف القوائم

 اؼبالية؛
  مدى انتشار اؼبخاطر، وىذا يعٍت ما إذا كانت اؼبخاطر احملتملة منتشرة يف القوائم اؼبالية مأخوذة ككل أو

 .ما إذا كانت مرتبطة على وجو التحديد بتأكيد أو حساب أو عملية معينة
ونعرض فيما يلي عوامل ـباطر الغش للقوائم اؼبالية االحتيالية واختالس االصوؿ، اللذاف يقعاف ربت 

: مسؤولية اؼبراجعة 
 عوامل المخاطر الخاصة بالقوائم المالية االحتيالية 

يتمثل االعتبار األساسي للمراجع عند اكتشاؼ الغش يف ربديد العوامل اليت تزيد من ـباطر الغش، تلك العوامل 
يشار إليها بعوامل ـباطر الغش، ونعرض فيما يلي أمثلة على عوامل الغش لكل من الظروؼ الثالثة للغش اػباصة 

بالتقرير اؼبارل االحتيارل، على الرغم من أف الظروؼ الثالثة يف مثلث الغش ىي نفسها اػباصة بالتقرير اؼبارل 
.  عوامل اؼبخاطرة ـبتلفة أف إالاالحتيارل واختالس األصوؿ 

الضغوط / الحوافز  -
 عرض القوائم اؼبالية وجود ىبوط يف التوقعات اؼبالية للشركات، إعداديتمثل اغبافز الشائع للشركات للتالعب يف 

حيث قد يهدد االخنفاض يف األرباح قدرة الشركة يف اغبصوؿ على التمويل واالستمرار يف مزاولة النشاط، وقد 
تتالعب الشركات أيضاً يف األرباح للوفاء دبقاييس مرجعية، على سبيل اؼبثاؿ أرباح السنة السابقة، وأيضاً الستيفاء 

 جملرد األرباح يف اإلدارةمتطلبات عقود الديوف أو لتضخيم أسعار بشكل مصطنع، ويف بعض اغباالت قد تتالعب 
 .وظبعتهااالحتفاظ بشهرهتا 

 

                                                           
.156-155:المرجع السابق، ص،أمٌن السٌد محمد لطفً، مسؤولٌات وإجراءات فً التقرٌر عن الغش والممارسات المحاسبٌة الخاطئة 

1
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الفرص  -
إف ـباطر التقرير اؼبارل االحتيارل تكوف أكرب يف الصناعات اليت تتميز وتتسم باألحكاـ الذاتية والتقديرات 

اعبوىرية، على سبيل اؼبثاؿ فاف تقييم اؼبخزوف قد خيضع ؼبخاطر ربريف أكثر للشركات اليت تتميز بوجود ـبزوف 
 ـباطر التحريف تتزايد بشكل أكثر إذا كاف من احملتمل اف يكوف اؼبخزوف راكدا، إفمتنوع يف كثَت من اؼبواقع، 

وتتزايد الفرص اػباصة بالتحريف إذا ما كاف ىناؾ معدؿ دوراف يف موظفي قسم احملاسبة أو وجود مواطن ضعف 
أخرى يف عمليات تشغيل احملاسبة واؼبعلومات،  يف كثَت من حاالت التقرير اؼبارل االحتيارل قد يكوف للشركة 

 . اإلدارةإشراؼ غَت فعاؿ للجنة اؼبراجعة وؾبلس 

التبرير / االتجاىات  -
يتمثل اذباه اإلدارة العليا ذباه التقرير اؼبارل يف عامل اؼبخاطرة اغبرج واؽباـ عند تقدير احتماؿ وجود قوائم مالية 

فإذا أظهر اؼبدير التنفيذي اؼبسؤوؿ أو أي أعضاء آخرين يف اإلدارة العليا ذباىل جوىري لعملية التقرير . احتيالية
اؼبارل على سبيل اؼبثاؿ عن طريق إصدار تنبؤات متفائلة بشكل ثابت، أو عن طريق االىتماـ بوضوح بالوفاء 

 للمحللُت اؼباليُت فاف التقرير اؼبارل االحتيارل سيكوف ىو األرجح، أيضاً فاف طبيعة وؾبموعة القيم األرباحبتنبؤات 
. األخالقية ديكن إف ذبعل من السهل فهم تربير ذلك التصرؼ االحتيارل

: ونوضح بعض األمثلة علة عوامل اؼبخاطرة اؼبرتبطة بالتقرير اؼبارل االحتيارل يف اعبدوؿ التارل
عوامل المخاطرة الخاصة بالتقرير المالي االحتيالي : (16)جدول رقم 

 التبرير/ االتجاىات الفرص الضغوط/الحوافز
يكوف لإلدارة والعاملُت اآلخرين 

اغبوافز أو الضغوط بتحريف القوائم 
 .اؼبالية جوىريا

توفر الظروؼ الفرص لإلدارة أو 
للعاملُت لتحريف أمن القوائم اؼبالية 

 .جوىرياً 

يوجد اذباه معُت أو طبيعة أو 
ؾبموعة من القيم األخالقية اليت 

تسمح لإلدارة أو العاملُت الرتكاب 
تصرؼ غَت أمُت بشكل متعمد، أو 

قد يكونو يف بيئة تفرض ضغط 
كايف من شأنو جعلهم يرتكبوف 

 .تصرؼ غَت أمُت
 أمثلة على عوامل المخاطرة أمثلة على عوامل المخاطرة أمثلة على عوامل المخاطرة

هتديد االستقرار اؼبارل أو الرحبية .1
عن طريق ظروؼ اقتصادية أو 

تتضمن التقديرات احملاسبية .1
اعبوىرية أحكاـ ذاتية أو عدـ تأكد 

اتصاؿ ودعم غَت مالئم وغَت . 1
فعاؿ لقيم اؼبؤسسة؛ 
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الصناعة أو تشغيل اؼبؤسسة، 
وتتضمن االمثلة اعبوىرية يف طلب 
اؼبستهلك وزيادة فشل اؼبشروعات 

يف الصناعة أو االقتصاد الكلي؛ 
الضغط اؼبتزايد لإلدارة للوفاء .2

بسداد الديوف أو متطلبات عقود 
. األخرىالقروض 

 أو أفراد اإلدارةهتديد صايف ثروة .3
 جوىريا عن اإلدارةموظفي ؾبلس 

.  اؼبارل للمؤسسةاألداءطريق 
 

من الصعب التحقق منها؛ 
إشراؼ غَت فعاؿ من ؾبلس .2

اإلدارة أو عبنة اؼبراجعة على التقرير 
اؼبارل؛ 

معدؿ دوراف مرتفع أو وجود .2
أعضاء غَت فعاليُت يف قسم 
احملاسبة واؼبراجعة الداخلية 

 .وتكنولوجيا اؼبعلومات

تاريخ معروؼ النتهاكات قوانُت .2
األوراؽ اؼبالية أو القوانُت واللوائح 

االخرى؛ 
فبارسة االدارة لعمل تنبؤات .3

متصفة بوضوح وغَت واقعية 
 .للمحللُت والدائنُت والطرؼ الثالث

 أمُت السيد أضبد لطفي، دراسات متقدمة يف اؼبراجعة وخدمات التأكد، الدار اعبامعية، االسكندرية، :المصدر
. 277:، ص2007

 حيث 3cولشرح اغبوافز والفرص والتربيرات اػباصة بالتقارير اؼبالية االحتيالية يستخدـ منوذج يعرؼ بنموذج 
. الشروط، ثقافة اؼبؤسسة، االختيار:يرتكز على وجود 

 التقارير اؼبالية االحتيالية عند توفر الشروط الثالثة السابقة الذكر يف النموذج، حيث إف كل أسباب إعداديتم 
: ارتكاب الغش تندرج ضمن عناصر النموذج الثالثة نوضحها يف الشكل التارل

تفاعل العناصر الثال ة للتقارير االحتيالية : (35)شكل رقم 
 
 
 

 

 

Source :zabihollah rezee, Richard riley, financial statement fraud prevent and detection, john 

wiley and sonc, new jersey,2010, p:83. 

 الشروط ثقافة المؤسسة

 االختٌار

 ارتفاع احتمال وقوع التقارٌر المالٌة االحتٌالٌة
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إف وجود واحد من ىذه اؼبتغَتات يشكل عالمة ربذير الحتماؿ وجود تقارير مالية احتيالية ، حيث إف اعبمع بُت 

 ، ويوفر فرصا كافية وحوافز لإلدارة  لطهي اإلداري يشكل  يف أي وقت يزيد من احتماؿ الغش أكثرمتغَتين أو 

 :1دفاتر احملاسبة، وديكن شرح ىذه اؼبتغَتات كما يلي

الشروط( conditions:)  اليت  (اؼبالية واالقتصادية) الدوافع والضغوطإذل يف النموذج ويشَت األوؿيعترب اؼبتغَت
 يفتواجهها اؼبنظمة، الضغوط اؼبالية  تشمل الضغوط لتلبية تقديرات احملللُت لألرباح الذي يلعب دروا مهماً  

 يدفع األرباح تقارير مالية احتيالية ، حيث االخنفاض يف كمية  ونوعية إعدادحدوث نشاط غَت قانوين وىو 
  ارتكاب الغش يف التقارير اؼبالية ؛ اإلدارة

ىيكل رأس المال(capital structure :)  ديثل اؼبتغَت الثاين يف النموذج، حيث يزيد من احتماؿ وجود
 اؼباؿ للمؤسسة عند عدـ فبارستها للحكومة الفعالة رأستقارير مالية احتيالية من خالؿ البيئة اليت أنشأت ىيكل 

. اليت تشمل فعالية ىيكل  الرقابة الداخلية ونزاىة عباف التدقيق

االختيار(choices:)  بُت استخداـ اإلدارةديثل اؼبتغَت الثالث يف النموذج، وىو اختيار ديارس من قبل 
 وذلك لتحقيق التحسُت اؼبستمر يف األرباح أو استخداـ غَت قانوين اخطط إدارة األخالقية األعماؿ إسًتاتيجية

. كية ونوعية األرباح، إف التقارير اؼبالية االحتيالية سبثل واحد من اػبيارات اليت اختَتت من قبل اإلدارة

عوامل مخاطر الغش الخاصة باختالس األصول  

يتم تطبيق نفس ظروؼ مثلث الغش الثالثة على اختالس األصوؿ، ومع ذلك فعند تقدير عوامل اؼبخاطر يتم 
وفيما يلي عوامل ـباطر الغش لكل من الظروؼ الثالثة . تركيز أكرب على اغبوافز الفردية والفرص اػباصة بالشركة 

. للغش اؼبرتبطة باختالس األصوؿ

الضغوط  /الحوافز -

سبثل الضغوط اؼبالية حافز شائع للعاملُت الذين يقوموف باختالس األصوؿ، حيث ديكن للعاملُت الذين عليهم 
التزامات مالية متزايدة أو الذين لديهم مشاكل مع اؼبقامرة وسوء استعماؿ اؼبواد اؼبخدرة إف يقوموف بالسرقة للوفاء 

                                                           
1
 Rajan gupta, Nasib singhgill, a solution for preventing fraudulent financial reporting using descriptive data 

mining techniques, international journal of computer applications, volume 58-no1, November 2012, p:24. 
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باالحتياجات اؼبالية الشخصية أو أيو متطلبات أخرى ؽبم، وجيب أف يكوف اؼبديرين حذيرين ذباه أثر تلك 
اؼبشاكل يف العاملُت الذين يتصلوف باألصوؿ أو السجالت احملاسبية وقد يتم تضمُت ربري ائتماين عند فحص 

خافية العاملُت احملتملُت يف التعيُت الذين سيكوف ؾباؿ عملهم االرتباط بأصوؿ الشركة، وديكن للعاملُت غَت 
الراضيُت بالشركة نتيجة وجود شعور لديهم بعدـ األىلية واالستحقاؽ أو كنوع من التهجم ضد أصحاب العمل، 

. وديكن للشركات زبفيض ـباطر الغش عن طريق التعامل بعدالة وصدؽ مع العاملُت ومتابعة أخالقيات العاملُت

الفرص  -
توجد الفرص اليت هتيئ للسرقة واالختالس يف كل الشركات، مع ذلك فاف تلك الفرص تكوف أكرب يف الشركات 
اليت تتميز بوجود قابلية للوصوؿ إذل النقدية أو مع اؼبخزوف أو األصوؿ القيمة وال سيما إذا كانت تلك األصوؿ 

. صغَتة أو قابلة للنقل بسهولة
إف الضوابط الرقابة الداخلية اليت تتسم بالضعف زبلق فرص للسرقة، وديثل الفصل بُت الواجبات غَت كايف عملياً 
الًتخيص للعاملُت بالسرقة،  وعندما يكوف لدى العاملُت حيازة أو وصوؿ مؤقت لألصوؿ واغبفاظ بالسجالت 

. احملاسبية لتلك األصوؿ تكوف ىناؾ فرصة ؿبتملة للسرقة

التبرير / االتجاىات -
ديكن أف يسمح اذباه اإلدارة ذباه ضوابط الرقابة والسلوؾ األخالقي للعاملُت واؼبديرين أف تربير سرقة األصوؿ، فإذا 
عبأت اإلدارة لغش العمالء من خالؿ شخن البضائع واؼببيعات فإهنم ديكنهم الشعور بأنو من اؼبقبوؿ أف يتصرفوف 

. بنفس الطريقة عن طريق الغش يف اؼبصروفات أو التقارير اؼبقدمة منهم
ونعرض يف اعبدوؿ التارل أمثلة على عوامل ـباطر الغش لكل من الظروؼ الثالثة للغش اؼبرتبطة الختالس األصوؿ 

عوامل اؼبخاطر اؼبرتبطة باختالس األصوؿ :(17)جدوؿ رقم 
 التبرير/ االتجاىات الفرص الضغوط/الحوافز

حيث يكوف لإلدارة والعاملُت 
اآلخرين اغبوافز أو الضغوط 
 .الختالس األصوؿ اعبوىرية

حيث توفر الظروؼ فرص 
لإلدارة أو للعاملُت الختالس 

 .األصوؿ

حيث يوجد اذباه معُت وطبيعة وؾبموعة من 
القيم األخالقية اليت تسمح لإلدارة أو 

العاملُت بارتكاب تصرؼ غَت أمُت عن 
عمد، وقد يكونوا يف بيئة تفرض ضغط كايف 
 .جيعلهم يربروف ارتكاب التصرؼ غَت األمُت

 أمثلة على عوامل المخاطرة أمثلة على عوامل المخاطرة أمثلة على عوامل المخاطرة
ذباىل اغباجة إذل الرقابة على زبفيض . 1وجود قيم ضخمة من . 1زبلق االلتزامات اؼبالية . 1
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الشخصية ضغوط على ىؤالء 
الذين يتصلوف بالنقدية أو 

األصوؿ األخرى القابلة للسرقة 
الختالس تلك األصوؿ؛ 

وجود عالقات عكسية بُت . 2
اإلدارة والعاملُت الذين يتصلوف 

باألصوؿ القابلة للسرقة حبفز 
العاملُت الختالس األصوؿ، 
كأمثلة على ذلك حدوث 

ترقيات ومكافآت أو حوافز 
. أخرى غَت متسقة مع التوقعات

 
 

النقدية أو بنود اؼبخزوف تكوف 
صغَتة إال أهنا ذات قيمة عالية 

أو تكوف ؿبل طلب مرتفع؛ 
وجود  ضوابط رقابة داخلية . 2

غَت كافية على األصوؿ بسبب 
نقص الفصل اؼبالئم بُت 

 .الواجبات أو الفحص اغبيادي

ـباطر اختالس األصوؿ؛ 
ذباىل وجود ضوابط رقابة داخلية عن . 2

طريق زبطي الضوابط الرقابية القائمة أو 
الفشل يف تصحيح مواطن الضعف والعيوب 

. اؼبعروفة يف الرقابة الداخلية
 

، اإلسكندرية أمُت السيد أضبد لطفي، دراسات متقدمة يف اؼبراجعة وخدمات التأكد، الدار اعبامعية، :المصدر
. 279:، ص2007

تحليل عوامل مخاطر الغش  . ج
: يتم ربليل عوامل ـباطر الغش عرب ثالث نقاط

 اؼبخاطر الصناعية؛ 
 ـباطر مرتبطة بالبيئة؛ 
 ـباطر مرتبطة بالنشاط .

ومصادر ـباطر االحتياؿ يف (الصناعية والبيئية واؼبرتبطة بالنشاط )يلخص اعبدوؿ أدناه العالقة بُت اؼبخاطر الثالثة 
: الشركة
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العالقة بين المخاطر  ومصادر مخاطر الغش : (18)الجدول رقم

اؼبرتبطة باؼبؤسسة اؼبرتبطة باإلدارة اؼبرتبطة باؼبوظفُت طبيعة اػبطر 
 ىيكل اؼبارل*عدـ وجود الرقابة  الصناعية 

 الثقافة السرية* 
 حجم اؼبعامالت*
 أو/ منتجات جديدة و * 

 اؼبعقدة
ظروؼ السوؽ * 

التعويضات عن النتائج؛ *البيئة 
. العالقة مع اإلدارة* 

التعويضات عن النتائّج؛ * 
العالقة مع اؼبوظفُت؛ *
جودة اإلدارة *

تعقد اؼبنظمة * 

عدد كبَت من  *النشاط 
اؼبدفوعات / اؼبقبوضات

النقدية 

ظروؼ السوؽ *غياب الرقابة اإلدارية  *
خصائص العمالء *

SOURCE: M'hammed EL HAMZA,  l`expert comptable  face  au risque  de la fraude  

modalités de prévention pour l`entreprise et démarche d`audit externe de la fraude, mémoire 

présente pour l`obtion du diplôme national d`expert comptable, institut supérieur de 

commerce et d`administration des entreprises cycle d`expertise comptable, mai 2002, p :76.   

اختبار خصائص موظفي الشركة :  الثاً 

قبل الشروع يف ربديد األدلة من خالؿ مراجعة اغبسابات، جيب على اؼبراجع إجراء مراجعة  ػبصائص موظفي 
تكمن أمهية ىذا العمل يف أف  حقيقة الغش ىو ملتـز دائماً من قبل األفراد، و تتم منهجية ىذا العمل . الشركة  

: من خالؿ طبسة خطوات نذكرىا فيما يلي

التقسيم الطبقي للموظفين  . أ

 :  فئات رئيسية ىي4  إذليقسم اؼبوظفُت يف اؼبؤسسة 

اؼبيزة الرئيسية  ؽبذه الفئة ىي . وف  وـبتلف رؤساء األقساـؿ ىم اؼبدراء العاـ:اإلطارات السامية المسيرة- 
 . اليت تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الشركةاإلسًتاتيجيةاؼبشاركة يف ازباذ القرارات 
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 ىم األشخاص الذين يشرفوف على فرؽ ؿبدودة، حيث يضمنوف تنفيذ القرارات اإلدارية، و ازباذ :اإلطارات- 
 . القرارات التنفيذية الالزمة للتسيَت اليومي للشركة

 . ىم أساسا احملاسبُت والسكرتارية وغَتىم من موظفُت اؼبكتب:الموظفين اإلداريين المنفذين- 

العماؿ أو اؼبشغلُت )على أداة اإلنتاج  "  مباشرة"  ىم اؼبوظفُت الذين يعملوف :التشغيليينالموظفين - 
. (للشركات الصناعية

فحص عملية التوظيف بواسطة فئة الموظفين  .ب

يف تعيُت اؼبوظفُت، وينبغي النظر يف ىذا اإلجراءات  (اؼبكتوبة أو غَت اؼبكتوبة)الشركات لديها عادة اإلجراءات 
: بعناية من قبل مراجع اغبسابات لتحديد نقاط ضعف، حيث إف عملية التوظيف جيب أف تسمح

 التأكد من أف التوظيف يتم عند اغباجة فقط؛ 
  التأكد من أف قرار التوظيف يتم ازباذه عن طريق شخصُت على األقل، أو من قبل اؼبسؤوؿ وىذا بعد

 التشاور مع رئيس القسم الذي خيصو التوظيف؛
 ضماف أنو يتم اختيار اؼبوظفُت من قبل أشخاص أكفاء؛ 
  التأكد من أف كل اؼبوظف جديد، وقبل توقيع العقد، طُلب منو  ملفا كاماًل، دبا يف ذلك صبيع

 اؼبستندات اؼبؤيدة ؽبويتو وخربتو ومستوى تعليمو، كما جيب تقدًن سجل جنائي يف اؼبلف؛
 بالنسبة للمناصب الرئيسية اليت تتطلب حدا أدىن من اػبربة، جيب التحقق من األسباب اليت جعلت اؼبوظف 

. اعبديد ترؾ منصبو السابق
 األشخاص في مناصبهم من حيث التدريب والخبرة مالئمةاختبار مدى  .ج
" األشخاص األكفاء"يتم ىذا الفحص مع حد أدىن من العمل،  وذلك إذا ظبحت إجراءات التوظيف بتوظيف   

مثل . ، ويتم إقباز االختبار على عينة من األشخاص الذين يعملوف يف الوظائف األكثر عرضة للمخاطر الغش
.  أمُت الصندوؽ، واؼبسؤوؿ عن اؼبخزوف وكذا اؼبسؤوؿ عن حسابات القبض

واعتمادا على مستوى التوكيد  الذي يتم اغبصوؿ عليها أثناء اختبار عملية التوظيف، سيتم زبطيط العمل من قبل 
: مراجع  اغبسابات
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 بالنسبة للمناصب األكثر عرضًة ػبطر الغش، يقـو اؼبراجع وعلى عكس اؼبنهج :مستوى غير مرضي للتوكيد*
التقليدي للمراجعة دبراقبة اإلدارة واليت يفًتض اف تقـو بعملية التوظيف يف إطار اإلجراءات اؼبعموؿ هبا، والتأكد 

. من اؼبعلومات الواردة يف اؼبلف بواسطة مصادر خارجية مرغوب فيها
ومن خالؿ ىذا العمل يكوف اؼبراجع قادراً على اغبكم على اؼبناصب اليت أجري عليها االختبار ربت مسؤولية 

. موظفُت أكفاء ومناسبُت
وسيتم ربقيق الثقة .  يف ىذه اغبالة، ال يطلب من مراجع حسابات للقياـ بأعماؿ أخرى:مستوى مرض للتوكيد*

.  شؤوف اؼبوظفُت/ الشاملة يف إطار استعراض إجراءات الرقابة الداخلية للدورة اؼبرتبات 
مراجعة نظام تقييم الموظفين   .ح

اتفق معظم اؼبتخصصُت على حقيقة أف نظاـ التقييم اػباطئ يؤدى إذل إجراءات انتقامية ضد الشركة وعلى 
،  حيث جيب على اؼبراجع إجراء مراجعة لنظاـ التقييم والتعويض وترقية اؼبوظفُت يف (الغش)األخص االحتياؿ

: 1الشركة وذلك بالنظر يف النقاط الرئيسية التالية
o  وجود نظاـ تقييم اؼبوظفُت على أساس الدوري يكوف على أساس األداء والنتائج احملددة مسبقا من قبل

ويف حالة غياب نظاـ تقييم  يقـو اؼبراجع بوصف القواعد اليت تستخدمها الشركة لتقييم اؼبوظفُت . اإلدارة
 وربديد نقاط الضعف يف ىذه القواعد؛

o موضوعية القواعد يف ربديد زيادات الرواتب والًتقيات، واستخداـ أـ ال نتائج التقييم الدوري للموظفُت؛ 
o سرية البيانات اػباصة  بالرواتب و كذا سجالت اؼبوظفُت. 

يف حالة فشل النظاـ يف تقييم اؼبوظفُت ، جيب على اؼبراجع ربديد مناصب العمل واألشخاص األكثر تضررا من 
النزاعات اؼبتكررة ) اؼبقابلة الشخصية مع األشخاص احملددين سابقاً ومراجعة ملفاهتم إذلوباالستناد . ىذه اؼبشكلة

 .يقـو اؼبراجع بإعداد قائمة للموظفُت واؼبناصب األكثر حساسية للغش (...مع اؼبوظفُت اآلخرين 
تحديد المحتالين المحتملين .خ 

 ACFEحيث ال شيء يفرؽ بينهم وبُت غَتىم من اؼبوظفُت ،بعض أعضاء . احملتالُت ال يتسموف بعالمات فبيزة
٪ من اؼبوظفُت  20٪ فقط من اؼبوظفُت  لديهم مبادئ أخالقية قوية ودائما ما تكوف صادقة، بينما  20 1أف

. يبحثوف  باستمرار لالستفادة الغَت شرعية من اؼبؤسسة

                                                           
1
M'hammed EL HAMZA,  l`expert comptable  face  au risque  de la fraude  modalités de prévention pour l`entreprise et 

démarche d`audit externe de la fraude, mémoire présente pour l`obtion du diplôme national. d`expert comptable, institut 

supérieur de commerce et d`administration des entreprises cycle d`expertise comptable, mai 2002, p :78-79.   
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."  احملتاؿ احملتمل"جيب على اؼبراجع أف يالحظ صبيع اؼبؤشرات اليت تعمل على  تأىيل اؼبوظف اذل  
: ومن اؼبؤشرات على األفعاؿ االحتيالية اليت ترتكب من قبل اؼبوظفُت أو اإلطارات ما يلي

  تقارير مالية غَت صحيحة 
 ،قبوؿ الرشاوى والعموالت اليت يقدمها اؼبوردين 
 تقدًن الرشاوى للعمالء؛ 
 إساءة استخداـ النفقات؛ 
 الغش يف اؼبناقصات أو اؼبعامالت التفضيلية لبعض مقدمي اػبدمات يف مقابل اغبصوؿ على مزايا؛ 
 االستخداـ غَت السليم للمعلومات اؼبتعلقة بالشركة لتحقيق مكاسب شخصية. 

 استخدام اإلجراءات التحليلية: .رابعاً 
تعرؼ اإلجراءات التحليلية بأهنا تقييم للمعلومات اؼبالية أجرهتا دراسة للعالقات اؼبقنعة بُت كل من البيانات اؼبالية 

وغَت اؼبالية، وتشمل اإلجراءات التحليلية كذلك حبث التقلبات والعالقات اليت مت ربديدىا واليت ال تتفق مع 
. 2اؼبعلومات األخرى اؼبناسبة أو تنحرؼ إذل حد كبَت عن اؼببالغ اليت يتم التنبؤ هبا

حيث .    كما تتضمن اإلجراءات التحليلية دراسة ومقارنة معلومات اؼبؤسسة مع اؼبعلومات اؼبقارنة للقًتة السابقة
يقـو اؼبراجع دبقارنة النسب واؼبؤشرات اؼبالية للجهة اؼبراد مراجعتها للسنوات السابقة مع النسب واؼبؤشرات اؼبالية 

ؽبذه اعبهة للسنة اؼبالية اعبارية، فإذا الحظ ارتفاعاً أو اخنفاضاً يف أحد ىذه النسب واؼبؤشرات، فعليو أف يتنبأ 
باألسباب اليت قد تؤدي إذل ذلك االرتفاع أو االخنفاض حسب خربتو، ومن مث حيدد أدلة اإلثبات اليت جيب عليو 
أف جيمعها للتأكد من تلك االحتماالت، وتتنوع اإلجراءات التحليلية اليت يقـو فيها اؼبراجع دبقارنة بيانات اعبهة 

 : 3اؼبراد مراجعتها مع ما يقابلها يف فًتة أو فًتات سابقة ومن األمثلة على ذلك
 :مقارنة رصيد السنة الحالية مع ما يقابلها في السنة السابقة 

يقـو اؼبراجع بإدراج أرصدة ميزاف اؼبراجعة اليت مت تسويتها يف العاـ اؼباضي يف عمود منفصل بورقة عمل وأرصدة 
ميزاف اؼبراجعة اػباصة بالسنة اغبالية يف عمود آخر، وىنا ديكن للمراجع أف يقارف بسهولة أرصدة السنة اغبالية مع 

                                                                                                                                                                                     
1
M'hammed EL HAMZA, opcit , P:80. 

.،2009، 1عمان ، ط‘ ، دار صفاء للنشر والتوزٌع(المشاكل والمسؤولٌات األدوات والخدمات )أحمد حلمً جمعة، التدقٌق والتأكٌد الحدٌث 
2
 

.457-456:ص   
دراٌة مٌدانٌة فً وزارة المالٌة فً دولة )ساري حامد للعٌدلً، أهمٌة استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة فً مراحل التدقٌق من قبل المراقبٌن المالٌٌن

3
 

.38:،ص2011، رسالة مجٌستار، جامعة الشرق األوسط، (الكوٌت   
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أرصدة السنوات السابقة يف بداية عملية اؼبراجعة ، وذلك لتحديد األرصدة اليت جيب اف يعطيها اىتماـ أكرب 
. بسبب وجود تغَتات كبَتة يف تلك األرصدة

 :مقارنة تفصيل إجمالي رصيد مع ما يقابلها في السنة السابقة 
ديكن للمراجع ىنا أف يقارف إصبارل رصيد وفقاً لفًتة زمنية أو يف فًتة ما من الزمن، فيمكن أف تقارف اإلصباليات 

الشهرية يف السنة اغبالية والسنة السابقة أو مقارنة إصبارل رصيد يف هناية الفًتة اغبالية مع هناية الفًتة السابقة، وىنا 
 .ديكن للمراجع أف حيدد األرصدة اليت تتطلب فحصاً إضافياً 

 :حسابات النسبة المئوية والنسب المالية للعالقات ومقارنتها مع السنوات السابقة 
وىذا النوع أفضل من النوعُت السابقُت، ويرجع ذلك لوجود عيب يف مقارنة اإلصباليات أو التفاصيل مع ما 
يقابلها يف السنوات السابقة، حيث ال يتم أخذ النمو أو النقص يف نشاط عمل اعبهة باالعتبار، فعن طريق 

حساب النسبة اؼبالية ومقارنتها مع السنوات السابقة ديكن التغلب على ذلك العيب، وبذلك يستطيع اؼبراجع أف 
. يتوصل إذل نتائج أدؽ عند عمل اؼبقارنات يف اإلجراءات التحليلية 

 :واخًتنا ثالث فئات من النسب اؼبالية  لتحديد اؼبخاطر اليت تتعلق بالغش وىي 
 معدل الهامش: 

مادل يكن ىناؾ تغَت كبَت ويربره السعر، فإف معدؿ اؽبامش للنشاط أو لعائلة من اؼبنتجات يبقى مستقر على مدى 
فًتتُت متتاليتُت، ويساعد التحليل اؼبعمق ؼبعدؿ اؽبامش لفًتتُت متتاليتُت ومقارنة بالتنبؤات يف ربديد اؼبعامالت غَت 

: العادية اليت أثرت على مبيعات واستهالؾ اؼبؤسسة، اؼبخاطر الرئيسية اليت قد تنشأ عن ىذا التحليل ىي
يرافقو تعديل يف رقم األعماؿ؛   ( العمالءإيرادات)ربويل اإليرادات*  
؛ (الصندوؽ/احملاسبة:صبع اؼبهاـ  )إنشاء موردين وفواتَت ومهيو*  
:  التسجيل احملاسيب الومهي للمبيعات واالستهالكات وتستخدـ ىذه الطريقة من طرؼ*  

                   الزيادات يف ) اؼبسَتين الذين يتقاضوف أُجورىم على أساسا رقم األعماؿ أو نتائج األعماؿ
؛ (االخنفاض يف اؼبشًتيات/ رقم األعماؿ

 اؼبسَتين الذين لديهم ضغوط ميزانية يف إطار اؼببيعات أو النتيجة؛ 
 عند إعداد البيانات اؼبالية يف إطار التنازؿ عن اؼبؤسسة اؼبعنية؛
ربسُت صورة الشركة يف السوؽ اؼبارل. 
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 والمخزون/والموردين/معدل دوران العمالء: 
 وجود عمليات غَت مربرة، وتكوف إذلتشَت ىذه اؼبعدالت يف حالة التغَتات الغَت مربرة لألحداث والعمليات 

: اؼبخاطر األكثر شيوعاً ىي 
؛ (استعماؿ حسابات معلقة)التسجيل احملاسيب للمبيعات دوف ما يقابلها من حساب العمالء *
وجود ديوف ومهية للموردين أو التسجيل اؼبزدوج للفواتَت؛ *
. اؼببالغة يف تقييم اؼبخزوف*
  مجموع حقوؽ الملكيةإلىنسبة القروض طويلة األجل : 

توفر ىذه النسبة معلومات حوؿ قدرة اؼبؤسسة على سداد التزاماهتا طويلة، كما تفيد يف ربديد مدى مسامهة كل 
. من القروض طويلة األجل وؾبموع حقوؽ اؼبلكية يف أصوؿ

ركود أو اخنفاض يف )كما أف دراسة تطور ىذه النسبة مع مرور الوقت، مع األخذ بعُت االعتبار اؼبتغَتات األخرى 
ديكن أف يكوف مؤشرا  (...النشاط، ونقص االستثمار، وعدد كبَت من الشيكات الصادرة ولكن دل يتم مقاربتها ، 

. على  االستخداـ االحتيارل ألمواؿ اؼبؤسسة
. كما يقـو اؼبراجع باستخداـ مؤشرات أخرى اعتمادا على تقييم اؼبخاطر األولية وخصوصية الشركة اؼبدققة

 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: خامساً 
يشمل نظاـ الرقابة الداخلية اؽبيكل التنظيمي للمنظمة وصبيع الطرؽ واؼبقاييس اليت تبنتها اؼبؤسسة  غبماية أصوؽبا، 

. 1والػتأكد من دقة وموثوقية البيانات احملاسبية، وتعزيز الفعالية التشغيلية وتشجيع االلتزاـ بالسياسات اؼبقررة
ويعترب فحص وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية ىي اؼبرحلة الرئيسية من مهمة مراجعة الغش، ألف غالبية حوادث الغش 

. ربدث بسبب عدـ وجود إجراءات الرقابة الداخلية أو وجود إجراءات غَت مناسبة
حيث يقـو اؼبراجع بتقييم نظاـ الرقابة الداخلية للتأكد من نوعية وفعالية وكفاية األنظمة وأنشطة الرقابة اؼبوضوعة 

 .من طرؼ اؼبسَتين واؼبطبقة من طرؼ اؼبوظفُت يف اؼبؤسسة 
وسائل وصف وتقييم نظام الرقابة الداخلية  . أ

 من طرؼ اؼبراجع من اؼبراحل األساسية يف عملو، ولتحقيق ذلك يعتمد ىذا يعترب تقييم نظاـ الرقابة الداخلية
 :األخَت على ؾبموعة من األساليب واليت من أمهها نذكر

 

                                                           
1
 Frederic Cordel, Gestion des risques et controle interne,  Magnard- Vuibert, 2013,p :14. 
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 التقرير الوصفي 
يقـو مراجع اغبسابات ىنا بوصف اإلجراءات اؼبتبعة يف اؼبشروع لكل عملية من العمليات مع وصف نظاـ الرقابة 

وخيلص التقرير الوصفي إذل . وىي طريقة مناسبة للمشروعات الصغَتة واؼبتوسطة إذل حد ما. والدورة اؼبستندية
أما عيبو فيتلخص يف صعوبة تتبع الشرح اؼبطوؿ لنظاـ الرقابة . ربديد نقاط الضعف يف النظم اؼبستعملة وؿباسبتها

. وصعوبة التأكد من تغطية صبيع جوانب نظاـ الرقابة يف ذلك التقرير
 قوائم االستبيان 

وتقدـ ىذه القائمة . ويضم استفسارات كتابية ربتوي على األسس السليمة ؼبا جيب أف تكوف عليو الرقابة الداخلية
من األسئلة إذل موظفي اؼبشروع اؼبختصُت لإلجابة عليها وردىا إذل اؼبراجع الذي يقـو بدوره بالتأكد من 

. اإلجابات عن طريق االختبار والعينة وذلك للحكم على درجة متانة النظاـ اؼبستعمل
 خرائط التدقيق 

وىنا يقـو اؼبراجع بدراسة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية من خالؿ دراستو للخرائط التنظيمية اؼبستعملة يف اؼبشروع 
وخرائط الدورات اؼبستندية ؼبختلف عمليات اؼبشروع . مثل اػبريطة التنظيمية العامة وخرائط التنظيمية العامة

. اخل ...والنقدية، واألجور. كاؼببيعات
 المقابلة الشخصية 

وىي عبارة عن لقاء ينظمو اؼبراجع مع أحد عماؿ اؼبؤسسة موضوع اؼبراجعة دوف إخطار مسبق ؽبذا األخَت من 
خالؿ طرح ؾبموعة من األسئلة اؼبفتوحة عليو، واؽبدؼ من احملاورة اليت جيريها اؼبراجع مع الفرد أو األفراد التابعُت 

للوظيفة ؿبل اؼبراجعة أو القائمُت على إدارة األنشطة والعمليات اػباضعة للمراجعة ىو صبع اؼبعلومات اليت تسمح 
.  1لو بالتعرؼ على كيفية إدارة الوظيفة أو كيفية سَت العمليات 

 الهيكل التنظيمي اإلداري والهيكل التنظيمي الوظيفي 
يعترب اؽبيكل التنظيمي ألي مؤسسة من أىم مقومات نظامها الرقايب اليت تدعم ربقيق أىدافها، والبد من التفريق 
بُت اؽبيكل التنظيمي اإلداري واؽبيكل اإلداري واؽبيكل التنظيمي الوظيفي، حيث أف األوؿ تتوذل تصميمو وإعداد 

اإلدارة العليا للمؤسسة هبدؼ تنظيمها وتقسيم اؼبهاـ بُت مديرياهتا ومصاغبها وأفرادىا، أما الثاين فيقـو بإعداده 
اؼبراجع من خالؿ اؼبعلومات احملصلة من الوصف النظري واؼبقابالت الشخصية، كوصف النظاـ الرقايب هبدؼ 

                                                           
1
 Jacque Renard , Théorie et pratique de l’audit interne , Edition d’organisation, france, 2010,P 236.. 
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توضيح الرؤية أكثر وتدعيم اؼبعلومات احملصلة بتحاليل ؼبهاـ ووظائف كل منصب ومصلحة من اؽبيكل التنظيمي، 
. 1وبياف مدى استقالليتها وعدـ وجود تداخل بُت اؼبسؤوليات

 شبكة تحليل المهام 
وىي عبارة عن شبكة لتوزيع االختصاصات واؼبسؤوليات بُت ـبتلف الوظائف داخل الوظائف داخل اؼبؤسسة 
موضوع اؼبراجعة يف زمن معُت، ويتم إعدادىا انطالقاً من الربط احملكم بُت كل من اؽبيكل التنظيمي اإلداري 

. 2واؽبيكل الوظيفي ورباليل اؼبهاـ، وتظهر أمهيتها يف ربديد نقاط تداخل اؼبهاـ واؼبسؤوليات بدقة معتربة ومعاعبتها
أو حسب اؼبصاحل الرئيسية لكل وظيفة أو  (...اؼبشًتيات، اؼببيعات، اػبزينة)ويتم إعدادىا إما حسب الوظائف 

مسارىا، حيث يعرب عنها جبدوؿ توضح أسطره اؼبهاـ التفصيلية للوظيفة، أما العمود الثاين فيوضح طبيعة 
اؼبعنيُت باؼبهاـ،  (العماؿ)، أما األعمدة األخرى فتوضح األشخاص(تقييمية، ؿباسبية، مالية، أو مالية رقابية)اؼبهمة

عند تقاطع العمود والسطر، ويستحسن زبصيص عمود أخَت للمهاـ غَت اؼبوجودة يف  ()ويضع اؼبراجع عالمة
.  اعبدوؿ
مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية  . ب

إف فحص وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية يتبع اؼبراجع عدة خطوات انطالقاً من وصف النظاـ وانتهاء بالتقرير حوؿ 
 .الرقابة الداخلية

 دراسة شاملة لنظام الرقابة الداخلية 
، وأساليب الرقابة احملاسبية (اؼبنشأة)على اؼبراجع اف حيقق اؼبعرفة الكافية، والفهم الكامل للنظاـ احملاسيب للمؤسسة

: 3الداخلية اؼبرتبطة بو، وجيب أف يتم ذلك ألحد السببُت
  للتأكد من إجراءات الرقابة احملاسبية، كافية بدرجة ديكن االعتماد عليها، وبذلك ديكن زبطيط وربديد

 طبيعة وتوقيت وإطار االختبارات التحليلية؛
  ،يساعد اؼبراجع يف تصميم االختبارات التحليلية، يف حالة عدـ كفاية إجراءات الرقابة الداخلية احملاسبية

 .لدرجة ديكن االعتماد

                                                           
1
 Jacque Renard , opcit,,P 231. 

.42:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص
2
  

.183-182:،ص1991عبد الفتاح الصحن، كمال خلٌفة أبو زٌد، المراجعة علما وعمال، مؤسسة شبابا الجامعة اإلسكندرٌة، 
3
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والكتساب اؼبعرفة اؼبناسبة، والفهم الكايف حوؿ الرقابة الداخلية احملاسبية، على اؼبراجع أف يكمل 
االستقصاءات حوؿ الرقابة، ويعد خرائط التدفق لألنظمة ويقـو بالتوصيف الدقيق، احملدد لعناصر ىذا 

. النظاـ
 (اختبارات الوجود)التحقق من وجود النظام 

بعد انتهاء اؼبراجع من ربضَت خرائط  التدفق أو وصفو الكتايب، على اؼبراجع أف يتحقق من أف اإلجراءات اليت 
دوهنا ىي فعالً اإلجراءات اليت تنفذ يف اؼبؤسسة، وتسمى باختبارات الوجود، حيث يتأكد اؼبراجع من حقيقة سَت 

. كل الدورات العملية خطوة خبطوة، وذلك بتتبع اإلجراءات من البداية إذل النهاية
: وفيما خيص التطبيق اؼبيداين لالختبارات، نالحظ أنو توجد طريقتُت ومها

الطريقة المباشرة 
وتتمثل ىذه الطريقة يف االتصاؿ اؼبباشر مع ـبتلف اؼبنفذين الذين يتدخلوف يف اإلجراءات اليت يتم رقابتها، وذلك 

من أجل التأكد من حسن سَتىا من جهة، ومن جهة أخرى التحقق من وجود العناصر اؼبادية اليت ؽبا عالقة 
. بتطبيق ىذه اإلجراءات، وديكن ربقيق ىذا األخَت من خالؿ مقابلة اؼبنفذين اؼبعنيُت

 الطريقة غير المباشرة
 ىذه الطريقة يف تتبع مسار الوثائق، فاؼبراجع يعيد اؼبسار الذي سبر بو ىذه األخَت كلية أي من البداية إذل تتمثل

. النهاية وانطالقاً من الوثيقة األصلية
 التقييم األولي لنظام الرقابة الداخلية 

تعترب ىذه اؼبرحلة من أىم اؼبراحل يف تقييم نظاـ الرقابة، فعلى اؼبراجع أف يسلط الضوء على نقاط القوة والضعف 
اػباصة بالرقابة الداخلية، وذلك بفحص معمق لإلجراءات اؼبوصوفة من أجل إجياد النقائص لتصحيحها واغبفاظ 

. على نقاط القوة
ولتقييم الرقابة الداخلية، يستعمل اؼبراجع قوائم االستقصاء أو االستبياف واليت تعترب األكثر استعماالً ؽبذه العملية 

" ال"أو " نعم:"أي التقييم، فهناؾ نوعُت ؽبذه القوائم، النوع األوؿ قوائم االستقصاء اؼبغلقة أين تكوف اإلجابة ب
" ال"أو " نعم:"وال تقتصر على اإلجابة ب (اإلجابة اؼبفتوحة)والنوع الثاين متمثل يف قوائم االستقصاء اؼبفتوحة

. فقط
 .تدؿ على نقاط الضعف اؼبوجودة بالنظاـ" ال"تدؿ على نقاط قوة، واإلجابة بػػػػػ " نعم"اإلجابة بػػػػػ 
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  (اختبارات الديمومة)التحقق من عمل النظام 
يتأكد اؼبراجع من خالؿ اختبار االستمرارية من أف نقاط القوة اؼبتوصل إليها يف التقييم األورل للنظاـ نقاط قوة 

إف اختبارات االستمرارية ذات أمهية قصوى مقارنة باختبارات . فعالً أي مطبقة يف الواقع وبصفة مستمرة ودائمة
الفهم والتطابق ألهنا تسمح للمراجع أف يكوف على يقُت بأف اإلجراءات اليت راقبها إجراءات مطبقة باستمرار وال 

. 1ربمل خلال
حيدد حجم ىذه االختبارات بعد الوقوؼ عند دراسة اػبطوات السابقة ؽبا، كما تعترب دليل على حسن السَت 

 .خالؿ الدورة ويف كل مكاف
 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية 

تسمح اختبارات الدديومة للمراجع بإجراء التقييم النهائي للرقابة الداخلية، باإلضافة  إذل النقائص يف التصميم اليت 
.  لنظاـ الرقابة الداخليةاألورلحددت عند إجراء التقييم 

فاختبارات الدديومة ربدد نقائص التشغيل أو التطبيق اليت تأيت كنتيجة للتطبيق اػباطئ لنقاط القوة اػباصة 
. بالنظاـ

وانطالقاً فبا سبق، يقـو اؼبراجع بتحديد نقاط الضعف اؼبرتبطة بالنظاـ اؼبرتبطة بالنظاـ ونقاط الضعف اػباصة 
: 2بتطبيق النظاـ، ويف ىذه اؼبرحلة ىنالك حالتُت

 نقاط الضعف لها تأ ير ىام على الحسابات السنوية 
يف ىذه اغبالة ينقلها اؼبراجع يف ورقة تقييم النظاـ، ىذه األخَتة تعترب دبثابة مفتاح كوهنا ربدد األعماؿ الضرورية 

. لتقييم التأثَتات الفعلية لنقاط الضعف على اغبسابات السنوية
 نقاط الضعف ليس لها تأ ير ىام على الحسابات السنوية 

يف ىذه اغبالة جيب تبليغ نقاط الضعف إذل مسؤورل اؼبؤسسة  حىت يقوموف بتحسُت النظاـ على الرغم من أنو 
.  ليس ؽبا تأثَت على اغبسابات السنوية، وىذا النوع من نقاط الضعف يسجلو يف أرواؽ العمل
. إف التقييم النهائي يسمح للمراجع بازباذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة على الرقابة الداخلية

وأخَتاً، فإنو ومن وجهة نظر اؼبراجع، فإف وجود رقابة داخلية قوية تساعده على إعطاء تأكيد باكتشاؼ األخطاء 
 إبداء الرأي حوؿ إذلوالغش بسرعة معقولة وبالتارل تساعده على ربديد إجراءات اؼبراجعة اؼبناسبة اليت تؤدي 

 1عدالة القوائم اؼبالية
                                                           

.12:محمد بوتٌن، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرٌة إلى التطبٌق، دٌون المطبوعات الجامعٌة، ص  
1
  

.92:عمر شرٌقً، مرجع سابق، ص
2
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: وديكن تلخيص مراحل تقييم نظاـ الرقابة الداخلية والوسائل اؼبستعملة لذلك يف الشكل اؼبوارل
مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية : (36)شكل رقم

 
مراحل تقييم نظاـ الرقابة الداخلية : ()شكل رقم 

 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Raffegeau jean, Pierre du fils et Ramon Gonzales: audit et contrôle de comptes 

,public-union edition, Paris, 1979,p:8 

                                                                                                                                                                                     
.308: حسٌن أحمد دحدوح، حسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق، ص

1
  

 وصف النظام الوسائل

 اختبارات التطابق

(فهم النظام )  

 التقٌٌم األولً للنظام

نقاط ضعف 

 نظرٌة

نقاط قوة 

 نظرٌة

تطابق )اختبارات الدٌمومة

(نقاط القوة  

نقاط قوة 

 مطبقة

نقاط قوة 

 غٌر مطبقة

 ضعف
 قوي

 التقٌٌم النهائً للرقابة الداخلٌة

 األسلوب الوصفً

وخرائط التدفق/أو  

قوائم االستقصاء أو 

 االستبٌان

 وثٌقة شاملة
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قد تتخذ اإلدارة أحكاماً بناءاً على طبيعة ونطاؽ أنظمة الرقابة اليت زبتار تنفيذىا وطبيعة ونطاؽ اؼبخاطر اليت 
، وعند ربديد  الربامج وأساليب الرقابة اليت جيب تنفيذىا ؼبنع  واكتشاؼ الغش  أف  ربدد اإلدارة  1زبتار ربملها

: 2مستوى اػبطر بالنسبة لكل من 
 الثقافة األخالقية للمؤسسة؛ 
 جودة نظاـ الرقابة الداخلية؛ 
 مستوى التعقيد التنظيمي؛ 
 األمهية النسبية من األجور اؼبتغَتة لإلدارة؛ 
  مستوى الضغوطات على الشركة؛ 
 مستوى اؼبخاطر اؽبيكلية اؼبرتبطة بالنشاط؛ 
 مستوى اػبطر اؼبرتبط باألحداث األخَتة يف حياة اؼبؤسسة .

: 3ومن بُت الربامج والرقابة  اليت ديكن لإلدارة تطبيقها للمساعدة  يف ردع ومنع واكتشاؼ الغش ما يلي
: خلق  قافة األمانة واألخالؽ الحميدة/1

 وجود قدوة عالية يف اإلدارة العليا؛ 
 خلق أجواء إجيابية يف بيئة ومكاف العمل؛ 
 تعيُت وترقية العاملُت بشكل مناسب؛ 
 اغبرص على التدريب اؼبناسب؛ 
 وضع النظاـ التأدييب اؼبناسب ؼبن يرتكبوف الغش. 

تقييم اإلدارة للعمليات وأوجو الرقابة لتخفيف المخاطر وتقليل فرص الغش شاملة سياسات / 2
: وإجراءات من أجل

 التعرؼ على ـباطر الغش وقياسها؛ 
 زبفيف ـباطر الغش؛ 
 تطبيق ورصد أوجو رقابة مناسبة وإجراءات أخرى. 

 
                                                           

. 175: ، مرجع سابق، ص"مسؤولٌة المدقق المتعلقة باالحتٌال فً عملٌة تدقٌق البٌانات  " 240المعٌار الدولً 
1
  

2
  Mikael ouaniche, la fraude en entreprise : comment la prévention, la détecter, la combattre, maxima, paris, 

2009, p :110. 
.561:طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص

3
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:  مالئمةإشراؼوضع عملية /3
 عبنة مراجعة أو ؾبلس إدارة على مستوى فعاؿ؛ 
 مراجعوف داخليوف على مستوى فعاؿ؛ 
 مساعدة من مراجعُت مستقلُت. 

لذلك فمن اؼبهم أف حيصل اؼبراجع على فهم للرقابة الداخلية كاؼ لتخطيط اؼبراجعة، من خالؿ ربليل شامل 
: 1للرقابة الداخلية للمؤسسة عرب النقاط التالية  

نوعية بيئة الرقابة اليت توافق ثقافة الرقابة داخل اؼبؤسسة ومستوى حساسية ـباطر الغش ؛ . 
مناذج ونوعية تقديرات ـباطر الغش من قبل أجهزة الرقابة؛ . 
موثوقية أنشطة الرقابة يف تنفيذ إجراءات مكافحة الغش؛ . 
نوعية اؼبعلومات واالتصاالت  اليت تقـو على تقاسم اؼبعرفة يف مسائل مكافحة االحتياؿ؛  .
عبنة الرقابة، ؾبلس اإلدارة، عبنة التدقيق  )فعالية اإلشراؼ على اؼبمارسات الرقابية للهيئات اؼبسؤولة. 

 .(...الداخلي 
وعند قياـ اؼبراجع بفهم أنظمة الرقابة الداخلية فمنا اؼبمكن أف يعلم اؼبراجع أف اإلدارة  اختارت بوعي قبوؿ 

ومن اؼبمكن كذلك أف تكوف اؼبعلومات اليت تتوفر من اغبصوؿ . اؼبخاطر اؼبرتبطة بعدـ وجود فصل بُت الواجبات
على ىذا الفهم مفيدة أيضاً يف ربديد عوامل ـباطرة االحتياؿ اليت قد تؤثر على تقييم اؼبدقق ؼبخاطر احتواء 

 .2البيانات اؼبالية على أخطاء جوىرية بسبب الغش
أعمال مراجعة الغش : خامساً 

وسيتم تنفيذ ىذا . العمل على ـباطر الغش ىي امتداد طبيعي لألعماؿ التمهيدية اليت يقـو هبا مراجع اغبسابات
: العمل وفقا للخطة التالية

تنفيذ خطة اؼبراجعة كما مت التخطيط ؽبا يف خطة اؼبراجعة؛ *
تقييم أثر الغش على أصوؿ الشركة يف عرض البيانات اؼبالية؛ *
تأكيد النتائج مع  األشخاص اؼبعنيُت؛ *
إعداد برامج عمل اؼبراجعة التقليدية مع األخذ بعُت االعتبار ـباطر االحتياؿ اليت مت ربديدىا ،أعماؿ اؼبراجعة *

التقليدية تكمل األعماؿ اؼبخصصة بشأف الغش وديكن ربديد ـباطر أخرى دل يتم ربديدىا أثناء التخطيط؛ 
                                                           
1
Mikael ouaniche, opcit ,p :106-107.  

.176-175:، مرجع سابق، ص"مسؤولٌة المدقق المتعلقة باالحتٌال فً عملٌة تدقٌق البٌانات:  " 240معٌار الدولً  للتدقٌق 
2
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. يتم تنفيذ أعماؿ مراجعة الغش دبساعدة مراجعي حسابات متخصص يف معاعبة ـباطر الغش 
 مراجعة مخاطر الغش المحددة . أ

على أساس األعماؿ التمهيدية، فإف مراجع اغبسابات تتوفر لديو قائمة من ـباطر الغش احملتملة يف الشركة والعمل 
ونقًتح يف ىذا احملور أف نقدـ نوع من . (مرحلة التخطيط ملخص اؼبذكرة اؼبقدمة من)الذي سيتم الكتشافو  

. اؼبعامالت، وـباطر الغش األكثر شيوعا فيها والعمل الذي جيب أف تعقد لتغطيتها من قبل اؼبراجع
وليس تلك  (...السرقة، واالختالس، )ـباطر الغش اليت سيتم معاعبتها ىي تلك اليت ارتكبت ضد الشركة 

. (...التقييم اػباطئ، القيود احملاسبية ومهية )اؼبصنوعة لتعديل عرض البيانات 
يتم ازباذ عدد من التدابَت احملددة من قبل مراجع اغبسابات، باإلضافة إذل تلك اليت سيتم استخدامها للتصدي 

: ومن ىذه التدابَت. للمخاطر الغش احملددة يف كل قسم
 على سبيل اؼبثاؿ، أف . زيارة أماكن معينة أو أداء االختبارات بشكل غَت متوقع أو غَت معلنة مسبقا

اختبار اؼبخزونات يف اؼبواقع اليت دل يتم إخطار وجود مر مقدما أو  مراجع اغبسابات مقدماً أو إجراء 
 جرد دل يعلن عنو؛

  ربسب اؼبخزونات يف تاريخ أقرب إذل هناية العاـ؛إفالطلب  بإغباح  
  اؼبستخدمة عادة من قبل مراجعي  اغبسابات للتأكد من  األرصدةاإلسًتاتيجيةإدخاؿ تغيَتات على  .

على سبيل اؼبثاؿ يقـو اؼبراجع  بالتواصل لفظيا مع العمالء واؼبوردين الرئيسيُت، باإلضافة إذل إرساؿ 
إف تأكيد األرصدة ىي تقنية مفيدة جدا ؼبراجع الغش .  طلبات تأكيد لشخص معُت باالسم يف اؼبنظمة

 لتنفيذه خالؿ مهمة؛
  إجراء  اختبار تفصيلي للتسجيالت احملاسبية اػباصة بالتسوية يف الثالثي األخَت أو يف هناية الدورة

 احملاسبية أو التحقيق من طبيعة  التسجيالت احملاسبية أو مبلغها إف كاف يبدو  أنو غَت عادي؛
  ،يف حالة الصفقات الكبَتة وغَت العادية، وال سيما تلك اليت ربدث يف هناية السنة أو قبلو بفًتة وجيزة

 واختبار إمكانية أف تكوف قد أبرمت مع األطراؼ ذات العالقة ؛
 على سبيل اؼبثاؿ، قارف اؼببيعات واؼبشًتيات . تنفيذ اإلجراءات التحليلية على مستوى كاؼ من التفاصيل

 اؼبستهلكة حسب نوع اؼبنتج أو الصناعة مع توقعات اليت أعدت من قبل مدقق حسابات؛
 اؼبقابالت مع اؼبوظفُت الذين يعملوف يف اؼبناطق اليت توجد فيها مؤشرات الغش من أجل اغبصوؿ إجراء 

 ـباطر الغش؛ على وجهات نظرىم بشأف اؼبخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية كيف تستخدـ للتعامل مع
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  عندما يتدخل اؼبراجعُت يف نفس الوقت  مع مراجع اغبسابات  اػباص بالغش، يقوموف باؼبناقشة حوؿ
 مدى العمل الذي يتعُت القياـ بو لضماف العالج اؼبناسب ؼبخاطر الغش؛

  تنفيذ إجراءات اؼبراجعة فيما يتعلق بالتسويات وربليالت للحسابات  اؼبعدة من قبل اعبهة اػباضعة
 للمراجعة؛

 البحث عن أدلة إضافية من مصادر خارجية بالنسبة اذل اعبهة اػباضعة اؼبراجعة . 
 االستجابة لنتائج تقدير مخاطر الغش . ب

    بعد استكماؿ اؼبراجع إجراءات مراجعة اؼبخاطر وحىت يتمكن من إبداء رأيو حوؿ البيانات اؼبالية فانو يقـو 
بتصميم إجراءات واختبارات تساعده على توفَت القناعة اؼبقبولة واؼبعقولة بأف البيانات اؼبالية قد أعدت وسجلت 
بصورة صحيحة وعادلة من النواحي اؼبادية أو اعبوىرية وحىت يصل إذل اؽبدؼ يقـو اؼبراجع باستخداـ نوعُت من 

.  واإلجراءات اعبوىرية األساسيةإجراءات اإللتزاـ: اإلجراءات مها 
يساعد منوذج قرارات أدلة اإلثبات باستخداـ إجراءات االلتزاـ واإلجراءات اعبوىرية اؼبراجع لالستجابة للمخاطر 
التحريف اعبوىرية، حيث يركز النموذج على ذبميع أدلة اإلثبات يف صناديق، ويأخذ اؼبراجع يف االعتبار حجم 

 :الصندوؽ وطبيعة األدلة اؼبوجودة فيو ونعرض النموذج يف الشكل التارل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

.إجراءات تصمٌم للحصول على تأكٌد معقول ال مطلق بان أنظمة الرقابة الداخلٌة التً ٌنوي مراقب الحسابات االعتماد علٌها قائمة بالفعل   
.الموضوعٌة التحلٌلٌة واإلجراءات التفاصٌل اختبارات تشمل والتً الحساب فً المادٌة األخطاء عن للكشف التدقٌق جراءاتإ    
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 اإلثبات أدلة االستجابة للمخاطر احملددة بواسطة قرارات (:37)شكل رقم 
مدى كفاية األدلة  : اللوحة أ                             

 
 
 

          منخفض              مرتفع                  متوسط             :الحاجة لألدلة             
طبيعة األدلة : اللوحة ب                           

 
 

                      إجراءات جوىرية                                :إجراءات التدقيق                     
     إجراءات االلتزاـ

Source: johnstone, gramting, rittenberg, auditing: a risk approach to conducting a quality 

audit, ninth edition, 2013, p:174.  

من خالؿ الشكل نالحظ أف اؼبخاطر اؼبرتفعة تتطلب صندوؽ كبَت اغبجم من أدلة اإلثبات يتم اغبصوؿ عليها 
من خالؿ إجراء االختبار اعبوىري الف اؼبراجع قد قرر أف الضوابط اؼبرتبطة هبذا التوكيد ليست مصممة بشكل 

. جيد
فإنو  (اؼبخاطر منخفضة )اما إذا  افًتضنا أف اؼبراجع  قد قرر أف الضوابط اؼبرتبطة بتوكيده مصممة بشكل جيد

 أدلةمن % 50 اعبوىري، واالختبار االلتزاـ اختباريقـو دبلء الصناديق اػباصة بأدلة اإلثبات عن طريق إجراء 
.  اعبوىرياختبارمن % 50 وااللتزاـ اختبار حيصل عليها من اإلثبات

إف استجابة اؼبراجع اذل تقييم ـباطر التحريف اعبوىري يف القوائم اؼبالية بسبب الغش يتأثر بطبيعة وجوىرية 
اؼبخاطر احملددة القائمة وبرامج وإجراءات الرقابة الداخلية للمؤسسة اليت تتعلق بتلك اؼبخاطرة احملددة، يستجيب 

: اؼبراجع ؼبخاطر التحريف اعبوىري، بسبب الغش بثالثة طرؽ ىي
 
 
 

 الصندوق أ

 مخاطر مرتفعة

 الصندوق ب

 مخاطر متوسطة
 الصندوق ج

 مخاطر منخفضة

 

100%  

 إجراءات جوهرٌة

إجراءات االلتزام % 50  

إجراءات % 50

 جوهرٌة
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:  مخاطر محددة ذات أ ر شامل على كيفية أداء عملية المراجعةإلىاستجابة .1

 وىذا يعٍت أهنا استجابة تتضمن مزيد من االعتبارات العامة بصرؼ النظر عن اإلجراءات احملددة خبالؼ 
: 1اؼبخططة، وذلك عن طريق ما يلي

  تعيُت أفراد إضافيُت ذوي مهارات ومعرفة متخصصة مثل اػبرباء الشرعيُت وخرباء تقنية اؼبعلومات، أو
 بتعيُت أفراد أكثر خربة يف العملية؛

  ،إدخاؿ عنصر عدـ قابلية التنبؤ يف اختبار طبيعة وتوقيت ونطاؽ إجراءات التدقيق اليت سيتم أداؤىا
 :وديكن إجراء من خال ما يلي

  أداء إجراءات جوىرية ألرصدة حسابات وإثباتات ـبتارة دل يتم فحصها بطريقة أخرى وذلك
 بسبب أمهيتها أو ـباطرهتا؛

 تعديل توقيت إجراءات التدقيق عن اؼبتوقع خبالؼ ذلك؛ 
 استخداـ أساليب اختيار عينات ـبتلفة؛ 
 أداء إجراءات التدقيق يف مواقع ـبتلفة أو يف مواقع على أساس غَت معلن. 

 مخاطر محددة تتضمن طبيعة وتوقيت ونطاؽ إجراءات المراجعة  إلىاالستجابة .2

إف استجابة اؼبراجع لتناوؿ اؼبخاطر اؼبقيمة لألخطاء اعبوىرية بسبب الغش عند مستوى اإلثبات من اؼبمكن أف 
: 2تشمل تغيَت طبيعة وتوقيت ونطاؽ إجراءات التدقيق بالطرؽ التالية

  تغيَت طبيعة إجراءات التدقيق اليت سيتم أداؤىا وذلك للحصوؿ على أدلة تدقيق أكثر موثوقية
 ومالئمة أو اغبصوؿ على معلومات إضافية مدعمة ؛

  تعديل توقيت اإلجراءات اعبوىرية بأداء فحص جوىري يف هناية الفًتة أو بالقرب منها يتناوؿ بشكل
 أفضل ـباطرة مقيمة لألخطاء اعبوىرية بسبب الغش؛

  االستجابة على مستوى نطاؽ إجراءات التدقيق يكوف بزيادة أحجاـ العينات وأداء إجراءات ربليلية
 .أكثر تفصيال

                                                           
1
 SAS NO.82:” Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”, P:1734-1735,disponible sur le site: 

http://www.aicpa.org/ le:07/04/2014, 11:30. 
 
2
 Ibed. 

http://www.aicpa.org/
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االستجابة من خالل إجراءات إضافية لمواجهة مخاطر تغلب اإلدارة على أوجو الرقابة الموضوعة .3

تتضمن ىذه االستجابة أداء إجراءات معينة تدرس بشكل إضايف ـباطر التحريف اعبوىري بسبب الغش، متضمنة 
: 1ذباوز اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلية باستخداـ طرؽ غَت قابلة للتنبؤ من خالؿ

 فحص قيود اليومية والتسويات األخرى بالنسبة ؼبدى وجود دليل على ربريف جوىري راجع للغش؛ 
  فحص مدى وجود ربيز يف تقديرات احملاسبة عن السنوات السابقة وذلك بفحص تقديرات السنة

 السابقة ومدى مالئمة التقديرات اليت وضعتها اإلدارة؛
 تقييم األساس اؼبنطقي لألعماؿ فيما يتعلق بالصفقات غَت اؼبعتادة. 

اإلبالغ عن الغش  3.3.3.3
:  عدة  جهات منهاإذليتم اإلبالغ عن الغش 

اإلدارة : أوالً 
  حينما حيدد اؼبراجع أف ىناؾ دليل إثبات على إمكانية وجود الغش، فإف ذلك الدليل جيب أف يتم توصيلو إذل 

على سبيل  )اؼبستوى اإلداري اؼبالئم، وذلك يعترب مناسباً حىت إذا مت اعتبار الدليل غَت منطقي أو غَت ذي صلة
.  2(اؼبثاؿ اختالس ضئيل من قبل موظف يف مستوى متدين يف تنظيم اؼبؤسسة

إف ربديد مستوى اإلدارة اؼبناسب ىي مسألة حكم مهٍت وتتأثر بعوامل معينة مثل احتمالية التواطؤ وطبيعة الغش 
اؼبشتبو بو وضخامتو، وعادة ما يكوف مستوى اإلدارة اؼبناسب ىو على األقل مستوى واحد أعلى من األشخاص 

. 3الذين يبدو أهنم متورطُت يف الغش اؼبشتبو بو
وإذا كانت اإلدارة العليا ىي اؼبسؤولة عن الغش فإف على اؼبراجع السعي للحصوؿ على استشارة من اؼبستشار 

. القانوين ؼبكتب اؼبراجع وذلك ؼبساعدتو يف ربديد اإلجراءات اليت جيب ازباذىا يف ىذه اغبالة
مستخدمو تقرير المراجعة عن التقارير المالية :  انياً 

إذا انتهى اؼبراجع إذل أف الغش أو اػبطأ ؽبما تأثَت جوىري يف التقارير اؼبالية فإنو سيطلب من اإلدارة تصحيح 
ذلك اػبطأ أو الغش واإلفصاح عنهما بوضوح يف التقارير اؼبالية وحسب رد فعل اإلدارة سيحدد اؼبراجع نوع تقرير 
حوؿ مراجعتو للتقارير اؼبالية حيث إنو إذا قامت اإلدارة بتصحيح اػبطأ والغش فإنو يقدـ تقريراً نظيفاً، أما إذا دل 

تقم اإلدارة بتصحيح األثر اؼبادي للخطأ أو الغش فيجب على اؼبراجع إصدار تقرير متحفظ أو االمتناع عن إبداء 
                                                           

.551:طارق عبد العال حماد، التقارٌر المالٌة، مرجع سابق، ص
1
  

.188:، ص"مسؤولٌات"أمٌن السٌد أحمد لطفً، مرجع سابق 
2
  

184:، ص240المعٌار الدولً 
3
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الرأي يف التقارير اؼبالية وخاصة إذا منع اؼبراجع من قبل اؼبنشأء من اغبصوؿ على أدلة إثبات كافية ومناسبة لغرض 
تقوًن ما إذا كاف الغش أو اػبطأ اللذين ؽبما تأثَت ىاـ يف التقارير اؼبالية، قد حدثا أو أف حدوثهما ؿبتمل بدرجة 

. كبَتة
وإذا رأى اؼبراجع وحبسب حكمو اؼبهٍت أنو غَت قادر على ربديد كوف الغش أو اػبطأ قد حدث بسبب القيود 

. اؼبفروضة دبوجب الظروؼ، وليس ظروؼ ناذبة عن اؼبنشأة، فعليو أف يراعي أثر ذلك يف تقريره النهائي
وىنا فإف اؼبراجع أماـ بديلُت فقط إما أف يتحفظ بتقريره أو ديتنع عن إبداء الرأي وىذا يعود إذل ظروؼ اؼبراجعة 

. وإذل التقدير اؼبهٍت الشخصي للمراجع وإذل درجة التأثَت اؼبادي للخطأ أو الغش
الجهات الرسمية :  الثاً 

إف قواعد السلوؾ اؼبهٍت سبنع اؼبراجع من إفشاء أسرار عملية أثناء أداء اػبدمة احملاسبية إال إذا كاف مطلوباً دبوجب 
مثالً تقضي يف بعض الدوؿ بضرورة اإلبالغ عن اؼبخالفات القانونية اليت يتم اكتشافها إذل السلطات )القانوف

. (العامة اؼبختصة
: وعندما يقرر اؼبراجع تبليغ اعبهات الرظبية ينبغي أف يراعي ما يلي

سواء أكانت اؼبعلومات واغبقائق ذات الصلة معروفة ومدعمة أـ ال إذل اغبد الذي يكوف بو النشر أمراً  -
عملياً، وعندما ينطوي الوضع على حقائق أو آراء مدعمة جيب استعماؿ التقدير اؼبهٍت لتحديد نوع 

 .اؼبعلومات اليت تنشر إف وجدت

ما ىو نوع االتصاؿ اؼبتوقع وؼبن يوجو بشكل خاص إذ ينبغي أف يقتنع اؼبراجع باعبهة اؼبناسبة اليت يوجو  -
 .إليها االتصاؿ وأف تكوف مسؤولة عن التصرؼ بناًء عليو

عند قياـ اؼبراجع بعملية االتصاؿ عليو أف يعرؼ إذا كاف يتعرض للمسؤولية القانونية أوال وماىي النتائج  -
 .اؼبًتتبة عليو ويف ىذه اغبالة فإف اؼبراجع قد حيتاج إذل مشورة قانونية أو مهنية

أما مراجع اغبسابات يف اعبزائر فيعلم اؼبسَتين واعبمعية العامة أو ىيئة اؼبؤىلة، بنقص قد يكتشفو أو اطلع عليها، 
 يعرقل استمرار استغالؿ اؼبؤسسة أو اؽبيئة، وال يتقيد مراجع اغبسابات بالسر اؼبهٍت يف اغباالت أفومن طبيعتو 

: 1التالية
 بعد فتح حبث أو ربقيق قضائيُت؛ 
 دبقتضى واجب االطالع اإلدارة اعببائية على الوثائق اؼبقررة؛ 

                                                           
.72، مصدر سابق، المادة 10/01القانون قم 
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 بناء على إرادة موكيلهم؛ 
 عندما يتم استدعاؤىم للشهادة أماـ عبنة االنضباط والتحكيم. 

ويف حالة عدـ قياـ اؼبؤسسة بإجراء التعديالت اؼبطلوبة من قبل اؼبراجع، واؼبتعلقة باػبطأ والغش، ديكن للمراجع أف 
 .يفكر باالنسحاب من عملية اؼبراجعة 

 4.3.3.3.ملخص وتقرير مهمة المراجعة
ملخص مهمة المراجعة : أوالً 

يف كل مهمة مراجعة يتم صياغة ملخص، يهدؼ لتسجيل النتائج واالستنتاجات الرئيسية على صبيع النقاط اؽبامة 
حوؿ ـباطر االحتياؿ  ونقاط التدقيق األخرى، ويقـو مسؤوؿ اؼبهمة بتحديد شكل ومضموف اؼبلخص على 

:1حسب حجم وظروؼ اؼبهمة، وحيتوى اؼبلخص كحد أدىن اؼبعلومات التالية  
 االستنتاجات اؼبتعلقة ـباطر االحتياؿ اليت مت ربديدىا؛ 
  االستنتاج بالنسبة لتنفيذ أعماؿ اؼبراجعة وأدلة التدقيق اليت مت اغبصوؿ عليها مالءمتها وكفايتها

 لدعم رأي التدقيق؛
  التغَتات يف النشاط و قطاع الصناعة للعميل، واليت كاف اؼبدقق على علم هبا بعد  صياغة مذكرة

 .زبطيط واليت ربتاج إذل تعديل خطة التدقيق
ولكن جيب أف . وليس اؼبقصود باؼبلخص استنساخ اؼبعلومات الواردة يف مذكرة التخطيط أو ورقة عمل أخرى

. ربتوي على معلومات كافية، ويتم الرجوع إليها لوضع استنتاجات بشأف اؼبخاطر اليت مت ربديدىا
تقرير المراجع :  انياً 

   إف اؽبدؼ األساسي من وراء عملية اؼبراجعة ىو إعطاء رأي فٍت ؿبايد حوؿ مدى عدالة القوائم اؼبالية اؼبعدة 
ا من قبل إدارة الشركة وسبثيلها للمركز اؼبارل ونتائج األعماؿ يف هناية الفًتة اؼبالية والتغَتات يف اؼبركز اؼبارل، وىذ

. اؼبراجع بعد انتهاء عملية اؼبراجعة الرأي يكوف متضمناً يف تقرير مكتوب يعده
ويرفق ىذا التقرير مع  التقرير اؼبارل السنوي للشركة والذي يشتمل على القوائم اؼبالية، اؼبيزانية، قائمة الدخل، 

وقائمة الدخل احملتجز، وبعض اؼبعلومات األخرى، وذلك حىت يعطيها الصفة القانونية ويزيد من ثقة مستخدمي 
. 2القوائم اؼبالية

                                                           
1
M'hammed EL HAMZA,opcit,p:136.. 

 

.101:، ص2009زاهرة توفٌق سواد، مراجعة الحسابات والتدقٌق، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، األردن، الطبعة األولى، 
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: 1اؼبعدؿ العناصر األساسية لتقرير اؼبراجع على النحو التارل (700)أوضح معيار اؼبراجعة الدورل رقم 
تقرير مراجع )ويفضل استخداـ اصطالح.  ينبغي أف حيتوي التقرير على العنواف اؼبناسب:عنوان التقرير .1

 يف العنواف وذلك لتمييز تقرير اؼبراجع عن التقارير اليت قد تصدر عن اآلخرين؛ (مستقل
يوجو تقرير اؼبراجع عادة إما إذل اؼبسامهُت أو إذل ؾبلس إدارة الشركة موضوع : الجهة التي يوجو إليها التقرير .2

 .اؼبراجعة
ينبغي أف حيدد تقرير اؼبراجع البيانات اؼبالية اليت تتم مراجعتها وتارخيها والفًتة :(االفتتاحية)الفقرة التمهيدية .3

فضالً عن ذلك جيب أف يبُت اؼبراجع يف التقرير اؼبالية وإعدادىا من . الزمنية اليت تغطيها ىذه البيانات اؼبالية
وأف يشَت إذل ملخص . مسؤولية إدارة الشركة وأف دوره ينحصر يف إبداء الرأي يف عدالة ىذه القوائم

 .السياسات احملاسبية اؽبامة واإليضاحات التفسَتية األخرى
جيب أف يبُت رأي اؼبراجع أف اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض : مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية .4

 .العادؿ للبيانات اؼبالية حسب إطار إعداد التقارير اؼبالية اؼبطبق
 جيب أف يبُت تقرير اؼبراجع بوضوح رأيو بعدالة اإلفصاح يف القوائم اؼبالية وأف القوائم اؼبالية تتفق :فقرة الرأي .5

 . مع اؼبتطلبات القانونية
ويبُت ىذا التاريخ أف مراجع اغبسابات قد أخذ يف .  يؤرخ التقرير بتاريخ اكتماؿ العمل اؼبيداين:تاريخ التقرير .6

 .اغبسباف تأثَت األحداث الواقعة حىت ذلك التاريخ يف القوائم اؼبالية وتقرير اؼبراجع
 جيب أف يذكر التقرير اسم اؼبدينة أو اؼبوقع والذي ديثل مكاف وجود مكتب اؼبراجعة الذي :عنوان المراجع .7

 .يتحمل اؼبسؤولية عن عملية اؼبراجعة
جيب أف يوقع التقرير باسم منشأة اؼبراجعة أو باالسم الشخصي للمراجع أو بكليهما : توقيع المراجع .8

 .ويوقع التقرير عادة باسم اؼبنشأة بافًتاض أف اؼبنشأة مسؤولة عن عملية اؼبراجعة. وحسبما ىو مناسب
ويتحدد نوع التقرير على حسب نوع القيود أو األخطاء أو أوجو التقصَت اليت يواجهها اؼبراجع خالؿ أدائو ؼبهمتو 

واقباز برنامج مراجعتو، ومن ناحية أخرى يتوذل اؼبراجع خبربتو وحكمتو وفطنتو ربديد األمهية النسبية ؼبثل ىذه 
األخطاء أو أوجو التقصَت وذلك يف سبيل ازباذ القرار اؼبناسب حوؿ إبداء الرأي اؼبناسب بالنسبة لكل حالة، 

 النسبية على نوع التقرير الذي يصدره اؼبراجع خاصة وأمهيتها أو التقصَت األخطاءونوضح من خالؿ الشكل أثر 
: يف حاالت اؼبراجعة اؼبالية

                                                           
.115-114: حسٌن أحمد دحدوح، حسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق، ص
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أ ر األخطاء أو التقصير وأىميتها النسبية على نوع التقرير الذي يصدره المراجع : (38)الشكل رقم
ربفظات وـبالفات نظامية ربفظات وـبالفات ؿباسبية ربفظات اؼبراجعة 

. ـبالفة مبادئ ؿباسبية*القيود اؼبفروضة على اؼبراجع 
. ـبالفة الطرؽ احملاسبية*
. اػبروج عن قاعدة الثبات*
. العرض بصورة غَت واضحة*

. ـبالفة النظاـ الداخلي*
. ـبالفة اللوائح*
. ـبالفة القانوف العاـ*
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اؼبعايَت والقواعد ومشاكل التطبيق - اإلطار النظري) ؿبمد السيد سرايا، أصوؿ وقواعد التدقيق الشامل:المصدر
 320:ص. 298-297:، ص2007، جامعة اإلسكندرية، مصر، (العملي

يوضح الشكل السابق أف إصدار الرأي بالنسبة للمراجع يتأثر بالضغوط اؼبفروضة عليو من ـبالفات أو قيود أو 
تقصَت أو مشاكل معينة، وخاصة فيما يتعلق باؼبراجعة اؼبالية، حيث يشَت الشكل إذل وجود ثالثة أنواع من 

:  1اؼبخالفات والتحفظات
: ربفظات خاصة باؼبراجعة وىي القيود اؼبفروضة على اؼبراجع  واليت تتكوف من

 :ربفظات خاصة باؼبراجعة وىي القيود اؼبفروضة على اؼبراجع واليت تتكوف من -1
. القيود اليت يفرضها اؼبراجع على نفسو*

                                                           

، جامعة اإلسكندرية، مصر،(المعايير والقواعد ومشاكل التطبيق العممي- اإلطار النظري)محمد السيد سرايا، أصول وقواعد التدقيق الشامل 1
  

.322:ص، 2007  

 المــــــــــــراجع

 أنواع تقارٌر المراجع

رأي نظٌف أو غٌر مقٌد بدون تحفظ.1  

رأي مقٌد بتحفظات.2  

رأي معارض.3  

(االمتناع عن إبداء الرأي)عدم إعطاء رأي .4  

األهمٌة النسبٌة للتحفظات 

 والمخالفات

عدم وجود مخالفات أو تحفظات أو 

 وجود مخالفات بسٌطة

وجود مخالفات أو تحفظات 

 هامة ولكن غٌر جوهرٌة

وجود مخالفات أو تحفظات 

 هامة ولكن جوهرٌة
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. القيود اليت تفرضها اؼبؤسسة موضوع اؼبراجعة*
. القيود اليت يفرضها الظروؼ غَت العادية على اؼبراجع*

 :ربفظات أو ـبالفات ؿباسبية ناذبة عن عدـ اقتناع اؼبراجع باآليت -2
. دبناسبة القواعد احملاسبية اليت اختارهتا اعبهة موضوع اؼبراجعة*
. دبراعاة مبدأ الثبات يف تطبيق القواعد اؼبتبعة*
. دبطابقة التقارير اؼبالية ؼبا ىو مدوف يف السجالت والدفاتر*

: ـبالفة نظامية بسبب عدـ االلتزاـ باآليت- 3
. القانوف الداخلي للشركة موضوع اؼبراجعة*
. النظاـ اإلداري الداخلي للشركة موضوع اؼبراجعة*
. اللوائح والتعليمات والتأشَتات اؼبنظمة للعمل داخل الشركة*
. القوانُت العامة اؼبنظمة ألنشطة القطاعات اؼبختلفة على مستوى الدولة*

ومن ناحية أخرى على اؼبراجع أف يقيم خبربتو األمهية النسبية ؽبذه اؼبخالفات أو التحفظات أو األخطاء أو 
اؼبشاكل أو التقصَت، وتؤثر األمهية النسبية يف نوع التقرير الذي يصدره اؼبراجع على القوائم اؼبالية اليت سبت 

: 1مراجعتها دبا يلي
 تقرير نظيف إذا كانت اؼبخالفات غَت ذات أمهية نسبية. 
  تقرير ربفظي إذا كانت اؼبخالفات ذات أمهية دوف أف يكوف ؽبا تأثَت بصورة واضحة يف عدالة القوائم

 .اؼبالية
  إذا كانت اؼبخالفات من األمهية بشكل يؤثر بصورة  (رأي معارض أو عدـ إعطاء رأي )تقرير سالب

 .واضحة يف عدالة القوائم اؼبالية، أي أف اؼبخالفات تنفي عدالة القوائم اؼبالية
 من خالؿ ما سبق ، فإنو على الرغم من كل ىذه اإلجراءات الكتشاؼ الغش إال أف مراجعة الغش ال تقدـ 

. ضماف مطلق الكتشاؼ ـباطر الغش يف اؼبؤسسة

: ونلخص اإلجراءات السابقة يف الشكل التارل

 

                                                           
.136:حسٌن أحمد دحدوح، حسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق، ص
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 إجراءات المراجع في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية: (39)شكل رقم 

    

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 ال

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 البداٌة

مناقشة فرٌق 

المراجعة لمخاطر 

التحرٌف 

 الجمهوري

إجراء استفسارات 

من اإلدارة 

 وآخرٌن

تحدٌدي المخاطر 

التً ٌمكن ان 

ٌترتب علٌه 

تحرٌف جوهري 

 راجع للغش

تقدٌر مخاطر 

الغش المحددة بعد 

األخذ فً االعتبار 

البرامج وأوجه 

تخطٌط / الرقابة

 عملٌة المراجعة

 

اشتباه فً 

وجود غش أو 

 خطأ 

االنتهاء من عملٌة 

المراجعة كما تم 

إبداء /التخطٌط لها

 الرأي

 هناك غش؟

إبالغ اإلدارة عن 

الخطأ لتصحٌحه 

/ بإجراءات مادٌة

االنتهاء من عملٌة 

إبداء / المراجعة 

 الرأي 

 تعدٌل خطة 

المراجعة وإبالغ 

اإلدارة عن وجود 

 غش مادي فعلً

هل  تمت 

االستجابة 

من اإلدارة؟ 

  ؟

االنتهاء من عملٌة 

المراجعة كما تم 

إبداء /التخطٌط لها

 الرأي

إبداء رأي متحفظ 

وسلبً واالتصال 

مع الجهات 

الحكومٌة 

 المختصة

  من إعداد الباحث:المصدر
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 خالصة

التخطيط للمراجعة، تقييم ـباطر الغش، : يقـو مسار ومنهج مراجعة الغش على أربعة أركاف رئيسية تتمثل يف
.اختبار نظاـ الرقابة الداخلية، اإلبالغ عن الغش  

إف التخطيط ؼبراجعة الغش  يتم فيو إجراء اؼبناقشة بُت أعضاء فريق اؼبراجعة وربليالت العالمات اؼبنبهة للغش، 
واستخداـ إجراءات اؼبراجعة التحليلية اؼبستهدفة لتحديد الدورات اؽبامة واغبسابات اؼبسجلة، بينما يقـو تقييم 

نظاـ الرقابة الداخلية للتأكد من نوعية وفعالية وكفاية األنظمة وأنشطة الرقابة اؼبوضوعية من طرؼ اؼبسَتين، ومن 
ويتم يف نفس الوقت صبع أدلة . مث تتم أعماؿ مراجعة الغش بتنفيذ خطة اؼبراجعة واالستعانة دبتخصص يف الغش

 وإسداد حكمو الشخصي عليها من حيث كفايتها، أمهيتها وكذا درجة االعتماد عليها، وىي بالتارل اإلثبات
.يشكل األساس الذي من خاللو يتبلور الرأي الفٍت  للمراجع حوؿ البيانات احملاسبية للمؤسسة  

ال توفر مراجعة الغش ضمانة مطلقة ضد ـباطر الغش يف اؼبؤسسة،  وىذا لوجود بعض القيود اؼبالزمة لعملية 
.اؼبراجعة واليت ال ديكن اكتشاؼ الغش رغم التخطيط اعبيد  
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سبهيد  

عرفت مهنة ادلراجعة يف اجلزائر عدة ربوالت، ارتبطت بادلتغَتات اليت حدثت على مستول االقتصاد، إال أهنا مل 
تشهد تنظيمان حقيقيان  كمل تصدر معايَت مهنية تقلل التفاكت بُت ادلراجعُت كتطور ادلهنة، على غرار دكؿ أخرل 

 معايَت إتباعاألمر الذم جيعل ادلراجعُت يلجؤكف اىل . اليت أصدرت معايَت مهنية أك تبنت ادلعايَت الدكلية للمراجعة
. ادلراجعة الدكلية

 إجراء كيف رلاؿ ربديد مسؤكليات  مراجع احلسابات يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية كالتقرير عنو، مت 
 دراسة اجل من ،كالية سطيفعلى عينة من مراجعي احلسابات يف  ميدانية استنادان اىل توزيع استبياف  دراسة

 بادلسؤكلية ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية كىذا كفق كالية سطيفمدل التزاـ مراجع احلسابات يف 
. معايَت ادلراجعة الدكلية

: كيف ىذا الصدد سيتم التطرؽ اىل العناصر التالية
 التنظيم المهني  للمراجعة في الجزائر 1.4

 التطور التارخيي دلهنة ادلراجعة يف اجلزائر 1.1.4
 اذليئات ادلشرفة على مهنة ادلراجعة يف اجلزائر 2.1.4
 مهاـ مراجع احلسابات يف اجلزائر 3.1.4

 مسؤكلية مراجع احلسابات ذباه الغش يف اجلزائر 4.1.4 
معالجة االستبيان وتحليل النتائج 2.4

 أسلوب الدراسة 1.4

رلتمع كعينة الدراسة  2.4

استبانة الدراسة 3.4

األساليب اإلحصائية ادلستخدمة 4.4

 ربليل نتائج الدراسة5.4 
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التنظيم المهني للمراجعة في الجزائر 1.4
         نستعرض التنظيم ادلهٍت للمراجعة يف اجلزائر من خالؿ التعرؼ على أىم احملطات التارخيية  الذم عرفتو 

تطور مهنة ادلراجعة يف اجلزائر، كما سنتطرؽ اىل اذليآت كاألجهزة اليت تشرؼ على مهنة ادلراجعة يف اجلزائر، كمهاـ 
. مراجع احلسابات

التطور التاريخي لمهنة المراجعة في الجزائر 1.1.4 
 أين كاف االقتصاد اإلصالحاتمر تطور مهنة ادلراجعة يف اجلزائر دبحطتُت تارخييتُت رئيسيتُت، األكىل قبل تبٍت 

 اإلداريةاجلزائرم ذك طبيعة اشًتاكية كالثانية بعد تبٍت اجلزائر لإلصالحات اليت حررت ادلؤسسة العمومية من القيود 
. كالبَتكقراطية ادلتأتية من التبعية ادلالزمة ذلا

 )1988 قبل االستقالل الى سنة ( تنظيم مهنة المراجعة قبل اإلصالحات1.1.1.4 
، أما بعد استقالؿ فقد 1كانت مهنة ادلراجعة قبل االستقالؿ خاضعة لقوانُت كتشريعات االحتالؿ الفرنسي

كاجهت ادلؤسسات اجلزائرية مشاكل كفراغ كصعوبة يف التسيَت كخاصة على مستول التنظيم، إضافة اىل عدـ كجود 
كفاءات كنقص كبَت يف التأطَت، فبقيت مهنة ادلراجعة كاحملاسبة خاضعة للنصوص ادلعتمدة من إتفاقيات إيفياف 

. كالقانوف األساسي

 ادلؤرخ يف 69/107، حيث أشار األمر رقم 2 بدأ تنظيم مهنة ادلراجعة يف اجلزائر1969يف سنة 
 إىل الرقابة الواجب فرضها على ادلؤسسات 38 يف مادتو 1970 ادلتعلق بقانوف ادلالية لسنة 31/12/1969

يكلف كزير الدكلة ادلكلف » : 3العمومية االقتصادية بغية تأمُت حق الدكلة فيها، إذ نصت ىذه ادلادة على أنو
بالتخطيط بتعيُت مراجعي احلسابات للمؤسسات الوطنية كادلنظمات العمومية ذات الطابع الصناعي كالتجارم كيف 

ادلؤسسات اليت سبلك فيها الدكلة أك إحدل ادلنظمات العمومية حصصا من راس ماذلا، كذلك بقصد التأكد من 
 .«سالمة كمصداقية احلسابات كربليل الوضعية ادلالية لألصوؿ كاخلصـو 

                                                           
، دٌوان المطبوعات IAS/IFRS 2009-2010هوام جمعة، المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبً المالً الجدٌد والمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة  1

 .18:، ص2010الجامعٌة، الجزائر، 
2
ADJ ALI SAMIR : Le commissaire aux comptes, caracteristique et missions; in revue algerienne de 

comptabilité et audit; sociéte nationale de comptabilté n°03; Alger 3eme trimestre 1994; page 10. 

  
3
 .1970سنة  ؿةمب الشعةة الدديوقراطيمائرزلية للجمهورية اجل ادلافكفظر قافأ . 
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 ربديد مهاـ ككاجبات ادلراقب كأعترب 16/11/1973 ادلؤرخ يف 70/173كما تناكؿ ادلرسـو رقم
حينها مراجع احلسابات كمراقب دائم على تسيَت ادلؤسسات العمومية، كخوؿ شلارسة ىذه الوظيفية دلوظفي الدكلة 

: التاليُت 
ادلراقبُت العامُت للمالية؛ - 
مراقيب ادلالية؛ - 
. مفتشي ادلالية- 

: ك أككلت للمراجعُت ادلهاـ التالية
ادلراقبة البعدية لشركط إصلاز العمليات اليت يفًتض أف تكوف ذلا آثار اقتصادية كمالية على التسيَت - 

 بصفة مباشرة أك غَت مباشرة؛
متابعة إعداد احلسابات كادلوازنات أك الكشوفات التقديرية طبقا دلواصفات اخلطة؛-   
مراجعة مصداقية اجلرد كحسابات النتائج ادلستخرجة من احملاسبة العامة كالتحليلية للمؤسسة كمدل - 

.صالحياهتا  
نالحظ أف مراجعي احلسابات  ىم من موظفي الدكلة كىو ما يتماشى مع السياسة االقتصادية السائدة يف ذلك 

. الوقت كادلوجو ضلو التسيَت ادلركزم
الذم تناكؿ  مندكب احلسابات 29/09/1971 الصادر بتاريخ 83-71 رقم 4كما صدر األمر الرئاسي

. للمؤسسات اخلاصة ك اخلرباء يف احملاسبة لدل احملاكم كاشًتط تعينهم من اخلرباء ادلرخصُت بذلك
 شلارسة كظيفة ادلراقبة من طرؼ رللس 1980 مارس 01 ادلؤرخ يف 05-80كحدد القانوف رقم 

 من القانوف يوضح رللس احملاسبة ربت السلطة العليا لرئيس اجلمهورية كىو سلطة 03احملاسبة، كحسب ادلادة 
ذات صالحيات قضائية كإدارية ملفة دبراقبة مالية الدكلة كاحلزب كادلؤسسات ادلنتخبة  كاجملموعات احمللية 

 أعطيت للمجلس صالحيات كاسعة يف رلاؿ ادلراقبة، 05كادلؤسسات االشًتاكية جبميع أنواعها كحسب ادلادة رقم 
حيث يقـو بتقييم فعالية التسيَت بالرجوع إىل ادلعايَت ادلقررة ضمن أىداؼ ادلخطط احملاسيب الوطٍت كأيضان بادلقارنة 
مع ادلعايَت األخرل للتسيَت احملدد على ادلستول الوطٍت أك الدكيل كيبدم أم اقًتاح أك توجيو من شأنو أف حيسن 

.التسيَت ادلايل أك احملاسيب ألمواؿ الدكلة  

                                                           
4
 .1856؛ صفحة 29/12/1971اجلزائرية  ادلؤرخة يف ة رمىوجلريدة الرمسية للجما  يف 82-71رقم   من  األمر 47 ة رقمدظر ادلافأ . 



الدراسة الميدانية: الفصل الرابع  
 

]205[ 

 

  ) 2009 الى سنة 1988 ( اإلصالحاتبعد  التنظيم المهني للمراجعة 2.1.1.4
إف تطور مهنة  مراجعة احلسابات يف اجلزائر كاف بطيئا نتيجة غياب احلاجة إليها يف ظل ادللكية العامة لوسائل 

 ادلؤرخ يف 01-88 تاريخ صدكر القانوف رقم 1988اإلنتاج ك احتكار الدكلة للحياة االقتصادية إىل غاية 
 ادلتعلق بالقانوف التوجيهي للمؤسسات االقتصادية العمومية، حرر ىذا القانوف ادلؤسسة 12/01/1988

العمومية من كل القيود اإلدارية كالبَتكقراطية ادلتأتية من التبعية اليت كانت مالزمة ذلا يف ادلاضي، كتزاـ مع صدكر 
 يف  ادلؤرخ08-91 قانوف أمهها ك ادلهنة تنظيم بإعادة تتعلق قانونية نصوص ك تشريعات ىذا القانوف صدكر عدة

. ادلعتمد احملاسب ك احلسابات زلافظ ك احملاسب اخلبَت دبهنة ادلتعلق ك 1991 أفريل27
: حيث تضمن كل باب  على ما يلي ستة أبواب 08-91تضمن القانوف 

 بكل ادلعتمد احملاسب ك احلسابات زلافظ ك احملاسب اخلبَت مهنة شلارسة كيفّيات ك شركط : الباب األكؿ كالثاين
نزاىة؛  ك استقاللية

 ك ادلعتمدين احملاسبُت ك احلسابات زلافظي ك احملاسبُت للخرباء كطنية منظمة إنشاء نص على  :الباب الثالث
؛  ادلهنة دلمارسة ادلؤىلُت ادلعنويُت ك الطبيعيُت األشخاص ذبمع ك ادلدنية بالشخصية تتمتع

 ك التعيُت شركط ك ادلعتمد احملاسب ك احلسابات زلافظ ك احملاسب اخلبَت من كل مهاـ بُت :الباب اخلامس
احلقوؽ؛  باإلضافة إىل التنايف حاالت
 . الثالث ادلهن من كل مسؤكليات حّدد: السادس الباب

 للخرباء  حيدد تشكيل رللس النقابة الوطنية20-92تنفيذم رقم  مرسـو صدر 1992جانفي 13سنة كيف
: )08(ادلادة حسب اجمللس ىذا اختصاص من ك ادلعتمدين احملاسبُت ك احلسابات زلافظي ك احملاسبُت

 النقابة؛ ألعضاء ادلادية ك ادلعنوية ادلصاحل محاية- 
 العمومية؛ السلطات لدل الوطنية النقابة سبثيل -
 ادلهنية؛ الصراعات ك النزاعات كل من الوقاية -
 ادلهنية؛ االشًتاكات ربصيل -
 الداخلي؛ النظاـ كذا ك هبا ادلعموؿ التنظيمية ك التشريعية لألحكاـ األعضاء مجيع احًتاـ على السهر -
 الرقابة؛ ك للمراجعة العادية ادلطالب ربديد -
 بادلؤسسة؛ ادلرتبط ادلايل ك احملاسيب اجملاؿ يف الرأم إبداء -
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 ك ادلهنية ادللتقيات ربضَت ك لألعضاء التطبيقي ك النظرم للمستول ادلستمر بالتقومي النهوض ك ادلساعدة -
 . البحث ك التكوين ك التعليم مهاـ يف ادلشاركة كذلك ك مراقبتها ك عليها اإلشراؼ ك تنظيمها

 كالذم يتضمن أخالقيات مهنة اخلبَت احملاسب 136-96 صدر ادلرسـو التنفيذم رقم 1996أفريل 15كيف سنة 
كزلافظ احلسابات كاحملاسب ادلعتمد، حيث نصت مادتو األكىل على ربديد القواعد األخالقية ادلهنية ادلطبقة على 

إىل 22 من ( كاجبات ادلهٍت يف عالقة مع زمالئو كادلواد  )21 إىل 18 من ( أعضاء النقابة الوطنية كبينت ادلراد
.  حقوؽ ادلهٍت يف شلارسة مهامو )34 إىل 26من (الواجبات ادلتعلقة بتأطَت ادلًتبصُت كادلواد  )25

 كهيئة استشارية لدل كزارة ادلالية يهتم بشؤكف البحث كالتطور  .(CNC)مت بعد ذلك إنشاء رللس كطٍت للمحاسبة 
. 1996سبتمرب 25 ادلؤرخ يف 318-96يف اجملاؿ احملاسيب كذلك من خالؿ ادلرسـو التنفيذم رقم 

. كبعد ذلك صدرت عدـ مراسيم كقرارات تنظم ادلهنة دبا يتكيف مع متطلبات السياسة االقتصادية
 حيث اجلزائر، يف احملاسبة ك ادلراجعة مهنة ىامة يف تطور تارخيية الفًتة زلطة ىذه من خالؿ ما سبق، تعترب

 بذلك تكوف ك  ادلالية كزارة إىل الرجوع دكف شلارساهتا شركط فيهم تتوفر من جلميع مفتوحة ك حرة ادلهنة أصبحت
 . احلياد ك االستقاللية شرط يف ادلتمثل ك ضخم مكسب ادلهنة حققت قد

كخالؿ العشرية األكىل من  القرف الواحد العشرين، عرفت مهنة ادلراجعة عدة انقسامات بُت أعضاءىا كظهرت 
ىيآت موازية للهيآت القائمة، األمر الذم انعكس سلبان على سلوؾ ادلهنيُت كأدائهم كمكانة ادلهنة يف اجملتمع 

بصفة عامة، كىو األمر الذم ترؾ السلطات العمومية تفكر يف كيفية التحكم يف ادلهنة بعدما عرفت استقالال عن 
. 015-10، كذبلي ذلك من خالؿ القانوف 1991السلطات العمومية منذ 

  كادلتعلق  دبهن اخلبَت احملاسب كزلافظ احلسابات  2010 جواف 29 ادلؤرخ يف 01-10صدر القانوف  رقم 
كاحملاسب ادلعتمد، حيث يهدؼ ىذا القانوف إىل ربديد شركط ككيفيات شلارسة مهن احملاسبة، كما نصت ادلادة 

الرابعة من القانوف بإعادة ىيكلة اجمللس الوطٍت للمحاسبة كالذم يكوف ربت سلطة كزير ادلالية كيتوىل مهاـ 
االعتماد  كالتقييس احملاسيب كتنظيم كمتابعة ادلهن احملاسبية كتنص ادلادة اخلامسة من القانوف على إنشاء مخسة 

: جلاف متساكية األعضاء كادلتمثلة يف 
 جلنة االعتماد؛ -
 جلنة تقييس ادلمارسات احملاسبية كالواجبات ادلهنية؛ -
 جلنة التكوين؛ -

                                                           
 .185:دراسة مقارنة بٌن الجزائر تونس المملكة المغربٌة، مرجع سابق، ص:  المهنً لمهنة المراجعة فً الجزائرمشرٌقً عمر، التنظً 5
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 جلنة االنضباط كالتحكيم؛ -
 .جلنة مراقبة النوعية -

: )84 إىل 1من (كما كضح ىذا القانوف يف ادلواد
 الفصل بُت ادلهن الثالثة بإنشاء ثالث منظمات مهنية مع ربديد مهاـ كل منظمة؛ -
 ) 25مادة (كيفية إعداد التقرير كأنواعو كإبداء الرأم -
 ؛)58 إىل 46 من ادلادة (ربديد تشكيل شركات اخلربة احملاسبية كزلافظة احلسابات كاحملاسبة -
 ؛)63 إىل 59 من ادلادة  (ربديد مسؤكليات اخلرباء احملاسيب كزلافظي احلسابات كاحملاسبُت ادلعتمدين -
 )74 إىل 64من ادلادة  (ربديد حاالت التنايف كادلوانع -

 كمن بُت ىذه ادلراسيم 01-10بعد ذلك صدرت عدة مراسيم تنفيذية كأكامر تشرح كتدعم زلتول القانوف 
: كاألكامر
 17 ادلؤرخ يف 20-92 ادلعدؿ كادلتمم لألمر رقم 2010جواف 26 ادلؤرخ يف 02-10األمر رقم  -

 . كادلتعلق دبجلس احملاسبة1995جويلية 
-10 ادلتضمن ادلوافقة على األمر 2010 أكتوبر 27 ادلؤرخ يف 08-10صدكر ادلرسـو التنفيذم رقم  -

 . ادلتعلق دبجلس احملاسبة02
 االلتحاؽ مسابقة يف ادلشاركة حق سبنح اليت اجلامعية الشهادات ربّدد تنفيذية مراسيم عدة صدكر -

 .بادلعهد
ربديد  ك التضامنية حملافظة احلسابات ادلهنة شلارسة كيفّيات ربديد ك احملاسبُت دلهنة ادلتخصص التعليم -

 احملاسب؛ اخلبَت شهادة على للحصوؿ انتقالية بصفة النهائي االمتحاف تنظيم كيفّيات ك شركط
كذلك  ك سَته قواعد ك تنظيمو ك للمحاسبة الوطٍت اجمللس تشكيلة ربدد تنظيمية مراسيم عدة صدكر -

شركط  ربديد كذلك ك  سَتىا، قواعد ك تنظيمها ربديد ك بادلهن ادلتعلقة رلالس الثالث تشكيلة ربديد
كذا  ك الثالث ادلهن دبكاتب اخلاصة ادلعايَت ك الشركط ربديد ك ادلهن دلمارسة االعتماد كيفّيات ك

احلسابات؛  زلافظي بتعيُت متعلق تنفيذم مرسـو
 حيدد شركط ككيفيات سَت الًتبص 2011 نوفمرب 24 ادلؤرخ يف 393-11صدكر مرسـو تنفيذم رقم  -

 .ادلهٍت كاستقباؿ كدفع أتعاب اخلرباء احملاسبيُت كزلافظي احلسابات كاحملاسبُت ادلًتبصُت
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 ادلنظم دلهنة 08-91  من خالؿ ما سبق، عرفت مهنة ادلراجعة يف اجلزائر تنظيمان حقيقيان  ذلا بصدكر القانوف 
اخلبَت احملاسب كزلافظ احلسابات كاحملاسب ادلعتمد،  كبعدما عرفت ادلهنة استقاللية عن السلطات العمومية، جاء 

 أين أعطى ادلشرع اجلزائرم للمجلس الوطٍت للمحاسبة التابع رمسيان 2010 الصادر يف جواف 01-10القانوف 
. للسلطات العمومية صالحيات كمهاـ كاسعة لتنظيم مهنة ادلراجعة يف اجلزائر

الهيئات المشرفة على مهنة المراجعة 2.1.4
عرفت اذليئات ادلشرفة على مهنة ادلراجعة يف اجلزائر عدة تغيَتات يف  ىيكلها التنظيمي، من خالؿ صدكر عدة 
مراسيم تنفيذية أمهها الذم صدر مؤخران كادلتعلق بإعادة تنظيم مهنة اخلبَت احملاسب كزلافظ احلسابات كاحملاسب 

. 01-10ادلعتمد، حيث سنتناكؿ اذليئات ادلشرفة على مهنة ادلراجعة  قبل كبعد القانوف 

 01-10الهيئات المشرفة على مهنة المراجعة قبل القانون 1.2.1.4
 احملاسيب الذم باشرتو اجلزائر مت تقسيم اذليئة ادلكلفة بتسيَت كتنظيم ادلمارسُت للمهنة، كإعادة الكثَت اإلصالحبعد 

كتشرؼ على مهنة ادلراجعة . 08-91من الصالحيات لوزارة ادلالية اليت كانت قد فقدهتا بعد صدكر القانوف 
: اذليآت التالية

المجلس األعلى للمحاسبة :  أوال
 ادلتعلق بتنظيم مهنة احملاسب 82-71 دبوجب ادلرسـو رقم 1971سنة  (CSC)نشأ اجمللس األعلى للمحاسبة

كاخلبَت احملاسب، كتتمثل ادلهمة الرئيسية ذلذا اجمللس يف إصدار ادلعايَت احملاسبية كإعداد ادلخططات احملاسبية 
القطاعية، باإلضافة إىل االىتماـ حبل ادلشاكل كالصعوبات اليت يواجهها احملاسبوف كاخلرباء احملاسبوف كاخلرباء 

: احملاسبوف مثل
 الرد على استفساراهتم ادلتعلقة دبشاريع النصوص القانونية ادلنظمة دلهنة احملاسبة؛ -
 تنظيم كتطبيق قواعد االنضباط للمهنة؛ -
 تنظيم ندكات كزلاضرات كلقاءات علمية تعاجل مواضيع زلاسبية كاليت كانت قليلة جدا؛ -
اإلدالء بآرائو حوؿ مجيع مشاريع النصوص ادلتعلقة باحملاسبة ادلقًتحة من طرؼ اإلدارات كاذليآت  -

 العمومية؛
 .القياـ بدراسات عامة تستهدؼ التسيَت كالتنظيم احملاسيب -
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مل يعطي اجمللس األعلى للمحاسبة اىتماـ دلهنة ادلراجعة كباخلصوص مهنة زلافظة احلسابات، فلم تكن مستقلة يف 
أداء مهامها إال بالنسبة للمؤسسات اخلاصة اليت كانت مهمة مراجعتها حساباهتا موكلة للخرباء احملاسبيُت 

. ادلرخصُت من طرؼ اجمللس األعلى للمحاسبة

المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين :  انياً 

تنشأ ادلنظمة الوطنية » : على أنو 1991 افريل 27 ادلؤرخ يف 08-91 من القانوف 05نصت ادلادة 
للخرباء احملاسبُت كزلافظي احلسابات كاحملاسبُت ادلعتمدين؛ تتمتع بالشخصية ادلدنية كتضم األشخاص الطبيعيُت 
أك ادلعنويُت ادلؤىلُت دلمارسة مهنة خبَت زلاسب كزلافظ حسابات كزلاسب معتمد حسب الشركط اليت حيددىا 

ىذا القانوف، كيدير ادلنظمة الوطنية رللس يكوف مقره يف اجلزائر، كحيدد تشكيل ادلنظمة كصالحيتها كقواعد سَتىا 
 .«عن طريق التنظيم 

 أعاله تقـو ادلنظمة الوطنية للخرباء باعتبارىا جهاز مهٍت يعمل يف إطار 05كفضال عن أحكاـ ادلادة 
:   من نفس القانوف دبا يلي09،10،11القانوف حسب ما نصت عليو ادلواد 

السهر على تنظيم ادلهنة كحسن شلارستها؛ - 
الدفاع على كرامة أعضائها كاستقالليتهم؛ - 
إعداد النظاـ الداخلي للمنظمة الذم حيدد على اخلصوص شركط التسجيل كاإليقاؼ كالشطب من - 

قائمة جدكؿ ادلنظمة؛ 
التأكد من النوعية ادلهنية كالتقنية لألشغاؿ اليت ينجزىا أعضاؤىا؛ - 
تقدير يف حدكد التشريع ادلعموؿ بو  الصالحية ادلهنية لإلصلازات كالشهادات اليت يقدمها كل مًتشح - 

يطلب تسجيلو يف أحد أصناؼ ىذه ادلنظمة؛ 
نشر مقاييس تقدير اإلجازات كالشهادات اليت زبوؿ احلق  يف شلارسة ادلهنة ككيفيات تطبيقها عن - 
 .طريق التنظيم
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 مجلس النقابة الوطنية ألعضاء المهنة:  اللاٌ  
 ادلؤرخ يف 92/20مت التأسيس رللس النقابة الوطنية ألعضاء ادلهنة دبوجب ادلرسـو التنفيذم رقم 

؛ كالذم حيدد 01/12/1997 ادلؤرخ يف 97/458، ادلعدؿ كادلتمم بادلرسـو التنفيذم رقم 13/01/1992
 : 6كتتمثل اختصاصات اجمللس يف .تشكيل رللس النقابة الوطنية ألعضاء ادلهنة كيضبط اختصاصاتو كفوائد عملو

محاية ادلصاحل ادلعنوية كادلادية ألعضاء النقابة؛ - 
سبثيل النقابة الوطنية لدل السلطات العمومية ك ذباه الغَت كادلنظمات األجنبية ادلماثلة؛ - 
إعداد كمراجعة كنشر قائمة اخلرباء احملاسبُت كزلافظي احلسابات كاحملاسبُت ادلعتمدين؛ - 
الوقاية من كل النزاعات ادلهنية بُت أعضاء النقابة كتسويتها؛ - 
ربصيل االشًتاكات ادلهنية اليت تقررىا اجلمعية العامة؛ - 
السهر على احًتاـ مجيع أعضاء النقابة لألحكاـ التشريعية كالتنظيمية ادلعموؿ هبا كالنظاـ الداخلي؛            - 
ربديد ادلطالب العادية للتدقيق كالرقابة؛   - 
إبداء الرأم يف ادلسائل اليت تعرضها عليها السلطات ادلختصة يف ميداف التقييس احملاسيب كادلايل    - 

ادلرتبط حبياة ادلؤسسة؛ 
 كدعوة السلطاتادلساعدة كالنهوض بالتقومي ادلستمر للمستول النظرم كالتقٍت لدل أعضاء النقابة   - 

عليها كمراقبتها بالتنسيق مع السلطات  شراؼاإلادلختصة للحضور للتدريبات كادللتقيات ادلهنية، تنظيمها، 
ادلختصة؛   

      ادلشاركة يف مهاـ التعليم كالتكوين كالبحث؛   - 
. القياـ بتعميم نتائج األشغاؿ ادلتعلقة بادليداف الذم تغطيو ادلهنة كتوزيعها كنشرىا -

المجلس الوطني للمحاسبة   :رابعاً 

 ادلؤرخ يف 318-96لقد مت اإلعالف عن إنشاء اجمللس الوطٍت للمحاسبة بفعل ادلرسـو التنفيذم رقم  
 من ىذا ادلرسـو يعترب ىذا اجمللس جهازا استشاريا ذك طابع كزارم مشًتؾ 02 كطبقا للمادة 25/09/1996

كمهٍت مشًتؾ كيقـو دبهمة التنسيق كالتلخيص يف رلاؿ البحث كضبط مقاييس احملاسبة كالتطبيقات ادلرتبطة هبا، 

                                                           
6
.  83-82ة فح ص؛1992 لسنة 03رمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  أنظر اجلريدة اؿ. 
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كهبذه الصفة ديكن للمجلس أف يطلع على كل ادلسائل ادلتعلقة دبجاؿ اختصاصو، دببادرة منو أك بطلب من الوزير 
: 7كتتمثل صالحياتو طبقا للمادة الثالثة من نفس ادلرسـو فيما يلي. ادلكلف بادلالية

جيمع كيستغل كل ادلعلومات كالوثائق ادلتعلقة باحملاسبة كبتعليمها؛ - 
ينجز أك يكلف من ينجز كل الدراسات كالتحاليل يف رلاؿ التنمية كاستخداـ األدكات كالطرؽ - 

احملاسبة؛ 
يقًتح كل التدابَت الرامية إىل ضبط ادلقاييس احملاسبية كاستغالذلا العقالين؛ - 
يفصح كيبدم رأيو كتوصياتو يف كل مشاريع النصوص التشريعية اليت ذلا عالقة باحملاسبة  - 
يشارؾ يف تطوير أنظمة التكوين كبرارلو كربسُت ادلستول يف رلاؿ ادلهن احملاسبية؛ - 
يتابع تطور ادلناىج كالتنظيمات كاألدكات ادلتعلقة باحملاسبة على الصعيد الدكيل؛ - 
ينظم كل التظاىرات كاللقاءات ذات الطابع التقٍت اليت تدخل يف رلاؿ اختصاصو؛ - 
. ينشر تقاريره كدراساتو كرباليلو كتوجيهاتو- 

 من نفس ادلرسـو السالف الذكر كالذم )06(أما فيما يتعلق بأعضاء اجمللس فلقد مت ربديدىم يف ادلادة 
: أما تشكيلتو فهي. يتضمن تشكيلة كرئاسة اجمللس، حيث يرأس اجمللس كزير ادلالية أك شلثلو

الرئيس ادلزاكؿ دلهمتو يف اجمللس الوطٍت لنقابة اخلرباء كاحملاسبُت كزلافظي احلسابات كاحملاسبُت - 
ادلعتمدين؛ 

شلثل الوزير ادلكلف بادلالية؛ - 
شلثل الوزير ادلكلف بالتعليم العايل كالبحث العلمي؛ - 
شلثل الوزير ادلكلف بالتكوين ادلهٍت؛ - 
شلثل الوزير ادلكلف بالتجارة؛ - 
شلثل الوزير ادلكلف باإلحصائيات؛ - 
شلثل الوزير ادلكلف باإلصالح اإلدارم كالوظيف العمومي؛ - 
شلثل عن ادلفتشية العامة للمالية؛ - 

                                                           
 .18؛ صفحة 25/09/1996 ادلؤرخة يف 56قم ر ةمرئاية اجلزركقـجؿؿ ةمسيلرا أنظر اجلريدة .7
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شلثل عن الغرفة الوطنية للزراعة؛ - 
شلثل عن الغرفة الوطنية للتجارة كالصناعة؛ - 
شلثل عن بنك اجلزائر؛ - 
شلثل عن جلنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها؛ - 
شلثل عن اجلمعية ادلهنية للبنوؾ كادلؤسسات ادلالية؛ - 
شلثل عن مجعية شركات التأمُت؛ - 
شلثلُت عن الشركات القابضة العمومية؛ - 
شلثلُت للمهنة يعينهم رللس النقابة الوطنية من بُت اخلرباء احملاسبُت كزلافظي احلسابات  (06)ستة - 

كاحملاسبُت ادلعتمدين؛ 
ذلما رتبة أستاذ مساعد على األقل يف رلاؿ احملاسبة كادلالية يعينهما الوزير  (02)أستاذين - 

.ادلكلف بالتعليم العايل كالبحث العلمي  

 01-10الهيئات المشرفة على مهنة المراجعة في ظل قانون 2.2.1.4
 كادلتعلق دبهن اخلبَت احملاسب كزلافظ احلسابات 2010 جواف 29 ادلؤرخ يف 01-10صدر القانوف 

كاحملاسب ادلعتمد، كيهدؼ ىذا القانوف إىل ربديد شركط ككيفيات شلارسة مهن احملاسبة، كنعرض فيما يلي اذليئات 
، كاليت حلت زلل 2011ادلشرفة على مهنة ادلراجعة اليت أنشأت دبوجب ىذا القانوف كالنصوص التطبيقية لو سنة 

.ادلنظمة الوطنية للخرباء احملاسبيُت كزلافظي احلسابات كاحملاسبُت ادلعتمدين  

المجلس الوطني للمحاسبة : أوالً 
 على إنشاء رللس كطٍت للمحاسبة ربت سلطة الوزير ادلكلف 01-10 من القانوف 04نصت ادلادة 

، مث ربديد تشكيلو اجمللس الوطٍت 2011 جانفي 27 كادلؤرخ يف 24-11بادلالية، كدبوجب ادلرسـو التنفيذم رقم 
.للمحاسبة كتنظيمو كقواعد سَته  

 للمحاسبة الوطني المجلس تشكيلة  
 : من يتشكل ،ك شلثلو أك ادلالية كزير يرأسو ك ادلالية كزير سلطة ربت اجمللس يوضع

 بالطاقة؛ ادلكلف الوزير شلثل -
 باإلحصاء؛ ادلكلف الوزير شلثل -
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 الوطنية؛ بالًتبية ادلكلف الوزير شلثل -
 بالتجارة؛ ادلكلف الوزير شلثل -
 العايل؛ بالتعليم ادلكلف الوزير شلثل -
 ادلهٍت؛ بالتكوين ادلكلف الوزير شلثل -
 بالصناعة؛ ادلكلف الوزير شلثل -
 للمالية؛ العامة ادلفتشية رئيس -
 للضرائب؛ العاـ ادلدير -
 ادلالية؛ كزارة لدل احملاسيب بالتقييس ادلكلف ادلدير -
 اجلزائر؛ بنك عن مدير برتبة شلثل -
 البورصة؛ عمليات مراقبة ك تنظيم جلنة عن مدير برتبة شلثل -
 احملاسبة؛ رللس عن مدير برتبة شلثل -
 احملاسبُت؛ للخرباء الوطٍت للمّصف الوطٍت اجمللس عن منتخبُت أعضاء ثالث -
 احلسابات؛ حملافظي الوطنية للغرفة الوطٍت اجمللس عن منتخبُت أعضاء ثالث -
 ادلعتمدين؛ للمحاسبُت الوطنية للمنظمة الوطٍت اجمللس عن منتخبُت أعضاء ثالث -
 . بادلالية ادلكلف الوزير يعينهم ك ادلالية ك احملاسبة رلايل يف لكفاءهتم اختيارىم يتم أشخاص ثالث -
 ك احملاسبة يف رلاؿ لكفاءهتم اختيارىم يتم ك ادلركزية باإلدارة مدير رتبة األقل على الوزارة شلثلي يف تتوفر أف جيب ك

 . ادلالية

  مهام المجلس الوطني للمحاسبة
، تتمثل مهاـ اجمللس فيما يتعلق 2011 جانفي 27 ادلؤرخ يف 24-11 من ادلرسـو التنفيذم 10حسب ادلادة 

: باالعتماد يف ما يلي
 ك احلسابات حملافظي الوطنية الغرفة ك احملاسبُت للخرباء الوطٍت ادلّصف يف التسجيل ك االعتماد طلبات استقباؿ -

 ادلعتمدين؛ للمحاسبُت الوطنية ادلنظمة
 اجلدكؿ؛ يف التسجيل ك االعتماد على احلصوؿ يف الراغبُت ادلًتشحُت كل شهادات صالحية تقييم -
 اجلدكؿ؛ يف ادلهنيُت قائمة نشر ك إعداد -
 فيها؛ الفصل ك الشكاكل استقباؿ -
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 بررلتها؛ ك ادلهنيُت أداء جودة مراقبة تنظيم -
 . للموافقة عرضها ك ادلهنة أخالقيات قوانُت مشاريع دراسة ك استقباؿ -

:  من نفس ادلرسـو السابق مهاـ اجمللس كادلتمثلة يف11أما فيما يتعلق بالتقييس احملاسيب فقد بينت ادلادة 
 تدريسها؛ ك باحملاسبة ادلتعلقة ادلعلومات ك الوثائق استغالؿ ك مجع -
 احملاسبية؛ ادلسارات ك األدكات استعماؿ ك تطوير -
 احملاسبات؛ تقييس إىل هتدؼ اليت اإلجراءات كل اقًتاح -
 ملتقيات؛ ك تظاىرات تنظيم ك احملاسبة رلاؿ يف ادلستول ربسُت ك التكوين برامج تطوير يف ادلسامهة -
 احملاسبة؛ تقنيات بتطوير يتعلق فيما اجلودة مراقبة ضماف ك متابعة -
. الدكيل ادلستول على احملاسبة يف احلاصلة التطورات متابعة -

:  ما يلي24-11 من ادلرسـو التنفيذم 12أما فيما يتعلق بتنظيم كمتابعة ادلهن احملاسبية فقد نصت ادلادة 
 ادلستول؛ ربسُت ك التكوين برامج ك أنظمة تطوير ك احملاسبية ادلهن ترقية يف ادلسامهة-
 نتائجها؛ نشر ك ادلراجعة ك احملاسبة يف دراسات إجراء -
 بيداغوجية؛ دعائم تصور خالؿ من التكوين ىيئات مساعدة -
 جديدة؛ زلاسبية قواعد اعتماد مت ما إذا التكوين كرشات تنظيم يف ادلسامهة اك تنظيم -
 ادلهنيُت تصرؼ ربت توضع اليت اجلديدة األدكات بإعداد تسمح اليت احملاسبية باألحباث القياـ -

 . احملاسبُت

  اللجان التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة
 للمجلس الوطٍت للمحاسبة صالحيات كانت زلتكرة للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبيُت 01-10أعطى القانوف 

 حسب ادلرسـو السابق فقد مت ربديد مخسة جلاف 17كزلافظي احلسابات كاحملاسبُت ادلعتمدين، كحسب ادلادة 
: متخصصة كادلتمثلة يف

 المهنية العناية و المحاسبية الممارسات تقييس لجنة: 
النصوص  مشاريع كذا ك احملاسبية ادلسارات ك باألدكات ادلتعلقة األمور مجيع يف البثّ  اللجنة ىذه دكر يتمثل

:  كنفصلها فيما يلي باحملاسبة ادلتعلقة القانونية
 ادلهنية؛ كالعناية احملاسبية التطبيقات خيص فيما العمل طرؽ كضع -
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 لإللزاـ خاضع معنوم أك طبيعي شخص كل على ادلطبقة الوطنية احملاسبية األحكاـ حوؿ آراء مشاريع ربضَت -
 احملاسبة؛ دلسك القانوين

 احملاسبية؛ كادلسارات األدكات كاستعماؿ بتطوير اخلاصة كالتحاليل الدراسات كل إصلاز -
 احملاسبات؛ تقييس إىل هتدؼ اليت اإلجراءات كل اقًتاح -
 التوصيات ؛ كتقدمي فيها اآلراء كإبداء باحملاسبة ادلتعلقة القانونية النصوص مشاريع دراسة -
 احملاسبة؛ ميادين سلتلف يف كادلنهجية النظرية األحباث كتلخيص تنسيق ضماف -
 تطبيقها احملاسيب ككذا التقييس يف ادلختصة الدكلية ادلنظمات من ادلعدة بادلعايَت ادلتعلقة اآلراء مشاريع ربضَت -

 .ادلعنية اذليآت سلتلف مع باالتصاؿ
  لجنة االعتماد: 

 فيما كنفصلها احملاسبية بادلهن االلتحاؽ سبل ك ادلعايَت ربديد ك االعتماد طلبات متابعة ك تنظيم يف يتمثل دكرىا
: يلي
 االعتماد؛ ملفات معاجلة رلاؿ يف العمل طرؽ إعداد -
 ادلعتمد؛ كاحملاسب احلسابات كزلافظ احملاسب اخلبَت دبهنة االلتحاؽ كسبل معايَت ربديد -
 االعتماد؛ طلبات تسيَت ضماف -
 االعتماد؛ ملفات ربضَت -
 .ادلعتمدين ادلهنيُت جدكؿ كنشر متابعة ضماف -

 لجنة التكوين: 
: يتمثل دكر جلنة التكوين يف إطار التنظيم اجلديد فيما يلي

 التكوين؛ رلاؿ خيص فيما العمل طرؽ إعداد- 
 ادلهنية؛ الًتبصات يف ادلشاركة ملفات دراسة -
 للًتبصات؛ الدائمة ادلتابعة ضماف -
 ادلعتمدة؛ كادلراجعة احملاسبة مكاتب إىل ادلًتبصُت توجيو -
 ادلعتمدة؛ كادلراجعة احملاسبة مكاتب إىل ادلًتبصُت توجيو -
 الًتبص؛ هناية شهادات تسليم -
الدكلية؛  احملاسبية ادلعايَت رلاؿ يف التكوين برامج ربضَت -
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 احملاسبة؛ رلاالت سلتلف يف ادلتخصصة كادلعاىد األخرل التكوين ىياكل مع التعاكف -
 التكوين؛ أنواع لكل االمتحاف جلاف تعيُت يف ادلشاركة -
 احملاسبة؛ مهنيي بتكوين اخلاصة الدكلية للمعايَت معطيات بنك كضع -
 .كادلراجعة احملاسبة ميادين سلتلف يف عمل كرشات ك كمؤسبرات دراسية كأياـ ملتقيات تنظيم -

 لجنة االنضباط والتحكيم 
 :8يتمثل دكر جلنة االنضباط كالتحكيم  يف القياـ دبا يلي

 كادلصاحلة؛ كالتحكيم االنضباط رلاؿ خيص فيما العمل طرؽ إعداد -
 أك كالتقنية ادلهنية بالقواعد إخالؿ أك سلالفة لكل التأديبية باحلاالت ادلتعلقة ادللفات دراسة -

 مهامهم؛ تأدية خالؿ ادلهنيُت من ادلرتكبة األخالقية
 كاالنضباط؛ التحكيم ميداف يف األحكاـ حوؿ اآلراء مشاريع ربضَت -
 ادلهنيُت بُت ادلنازعات خالؿ كالتحكيم كادلصاحلة كالوقاية االستشارة رلاؿ يف أساسي دكر ضماف -

 كالزبائن؛
 .ادلهنيُت بُت كادلصاحلة الوقاية مهاـ ضماف -

 لجنة مراقبة الجودة: 
تعترب مراقبة اجلودة من بُت ادلهاـ اجلديدة اليت آتى هبا القانوف اجلديدة كىي تلعب دكر يف ربسُت آداء ادلراجعُت 

 :9كتتمثل مهامها فيما يلي
 اخلدمات؛ نوعية رلاؿ يف العمل طرؽ إعداد -
 النوعية؛ رلاؿ يف التنظيمية النصوص مشاريع كاقًتاح اآلراء إبداء -
 للمهنيُت؛ ادلوكلة ادلراجعة جودة ضماف -
 كتسيَتىا؛ ادلكاتب تنظيم كيفيات تتضمن معايَت إعداد -
 ادلكاتب؛ خدمات جودة مراقبة بضماف تسمح اليت التدابَت إعداد -
 كاألخالقيات؛ االستقاللية قواعد احًتاـ مدل متابعة ضماف -
 اجلودة؛ مراقبة مهاـ ضماف أجل من ادلهنيُت بُت من ادلختارين ادلراقبُت قائمة إعداد -

                                                           
، ٌتضمن إحداث المجلس الوطنً للمحاسبة وتنظٌمه وقواعد سٌره، الجرٌدة الرسمٌة 25/09/1996 مؤرخ فً 318-96المرسوم التنفٌذي رقم  8

 .2011، 21، المادة 07للجمهورٌة الجزائرٌة، عدد 
 .22المصدر نفسه، المادة  9
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 يف هبا ادلهنيُت التحلي على جيب اليت كالتصرفات كاألخالقيات لألشغاؿ التقنية النوعية حوؿ ملتقيات تنظيم -
 .الزبائن مع كالعالقات االستشارة رلاؿ
 المصف الوطني للخبراء المحاسبين:  انياً 

 كيتمتع بالشخصية منو،)14(ادلادة   سيما01-10القانوف  دبوجب احملاسبُت للخرباء الوطٍت ادلصف أنشئ
 ىذا بتسيَت كيقـو .احملاسب اخلبَت مهنة دلمارسة كادلؤىلُت ادلعتمدين كادلعنويُت الطبيعيُت األشخاص كيضم ادلعنوية
 إىل باإلضافة اجمللس، ىذا عنو لدل دلمثل بادلالية ادلكلف الوزير تعيُت مع ادلهنيوف ينتخبو كطٍت رللس ادلصف
 .جهوية رلالس إنشاء إمكانية

 المحاسبين للخبراء الوطني مهام المصف 
:  تتمثل مهاـ ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبيُت فيما يلي01-10 من القانوف )15(كفقان للمادة 

 شلارستها؛ كحسن احملاسب اخلبَت مهنة تنظيم على السهر- 
 كاستقالليتهم؛ ادلهنة أعضاء كرامة على الدفاع -
 كأعرافها؛ ادلهنة قواعد احًتاـ على السهر -
 كينشره؛ بادلالية ادلكلف الوزير عليو يوافق الذم للمصف الداخلي النظاـ إعداد -
 ادلهنة؛ ألخالقيات مدكنة إعداد -
. سَتىا كحسن احملاسب اخلبَت دبهنة ادلرتبطة ادلسائل كل يف الرأم إبداء -

 الحسابات لمحافظي الوطنية الغرفة:  اللاً 
 منو، كتتمتع ىذه الغرفة  )14( ال سيما ادلادة01-10أنشئت الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات دبوجب القانوف

. بالشخصية ادلعنوية، كتضم األشخاص الطبيعيُت أك ادلعنويُت ادلعتمدين كادلؤىلُت دلمارسة مهنة زلافظ حسابات
كيقـو بتسيَت ىذه الغرفة رللس كطٍت منتخب من طرؼ أعضاء ادلهنة مع تعيُت الوزير ادلكلف بادلالية دلمثل  عنو 

. لدل ىذا اجمللس

 مهام الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 
 : تتمثل مهاـ الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات فيما يلي01-10 من القانوف )15(كفقان للمادة 

 شلارستها؛ كحسن احلسابات زلافظ مهنة تنظيم على السهر -
 كاستقالليتهم؛ ادلهنة أعضاء كرامة على الدفاع -
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 كأعرافها؛ ادلهنة قواعد احًتاـ على السهر -
 بادلالية؛ ادلكلف الوزير عليو يوافق الذم للغرفة الداخلي النظاـ إعداد -
 ادلهنة؛ ألخالقيات مدكنة إعداد -
 .سَتىا كحسن احلسابات زلافظ دبهنة ادلرتبطة ادلشاكل كل يف الرأم إبداء -

 المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين: رابعاً 
 الذم يتعلق بتنظيم مهنة احملاسب ادلعتمد 2013 سبتمرب 5يف127-12سبت ادلصادقة على مشركع قانوف رقم 

، كيسعى ىذا ادلشركع إىل إعادة تنظيم ىذه ادلهنة من خالؿ 10كبإحداث ادلنظمة ادلهنية للمحاسبُت ادلعتمدين
معاجلة النواقص ادلتمثلة يف غياب ربديد ادلهاـ ادلوكولة للمحاسب ادلعتمد كطرؽ مزاكلة ادلهنة كالواجبات كموانع 
األىلية كاألحكاـ كالعقوبات كذلك عن طريق إنشاء منظمة مهنية للمحاسبُت ادلعتمدين على غرار ىيأة اخلرباء 

 .احملاسبيُت
كيعرؼ ىذا ادلشركع مهنة احملاسب ادلعتمد، كحيدد شركط القيد يف سجل ادلنظمة ادلهنية للمحاسبُت  

كما ينص يف ما خيص الصالحيات على أف ادلنظمة ادلهنية . ادلعتمدين باإلضافة إىل قواعد التنظيم كالتسيَت
للمحاسبُت ادلعتمدين سبارس السلطة التأديبية إزاء ادلهنيُت الذين ارتكبوا أخطاء مهنية أك مل حيًتموا األحكاـ  

 .ادلنظمة كالتنظيمية ادللـز هبا أعضاء التشريعية 
كما يتضمن ادلشركع أحكاما انتقالية زبص التقييد يف ادلنظمة ادلهنية للمحاسبُت ادلعتمدين بالنسبة  

 .للمهنيُت الذين ديارسوف حاليا مهنة احملاسبة بصفة حرة
 متمثلة يف ادلصف 1991من خالؿ ما سبق، فقد كانت تشرؼ على تنظيم مهنة ادلراجعة ىيئة كاحدة منذ سنة 

 يف جواف الصادر 01-10الوطٍت للخرباء احملاسبيُت كزلافظي احلسابات  كاحملاسبُت ادلعتمدين، مث جاء القانوف 
 أين جعلها ربت إشراؼ ثالث ىيآت جديدة كعلى رأسها اجمللس الوطٍت للمحاسبة التابع رمسيان لوزارة 2010

 .ادلالية، ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت كالغرفة الوطنية حملافظي احلسابات
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مهام مراجع الحسابات  في الجزائر 3.1.4
ىناؾ نوعاف من ادلراجعُت يف اجلزائر كىم اخلرباء احملاسبيُت ادلكلفُت بالقياـ بادلراجعة اخلارجية التعاقدية، كزلافظي 

احلسابات ادلكلفُت دبهاـ ادلراجعة اخلارجية القانونية، كسنتناكؿ كل من مهاـ اخلبَت احملاسيب كزلافظ احلسابات كفق 
. 08-91 كمن مث مقارنتها مع قانوف 01-10ما جاء هبا القانوف 

مهام الخبير المحاسب 1.3.1.4
 ادلؤىل الوحيد للقياـ بادلراجعة ادلالية كاحملاسبية للشركات كاذليآت 01-10يعترب اخلبَت احملاسب كفق القانوف 

كتقدمي االستشارات ذلا يف ادليداف ادلايل كاالجتماعي كاالقتصادم، كىي مهمة ظرفية مؤقتة كتعرؼ باسم ادلراجعة 
. اخلارجية التعاقدية

، القياـ دبسك كمركزة كفتح كضبط كمراقبة 01-10 من القانوف 18كمن مهاـ اخلبَت احملاسب أيضا حسب ادلادة 
كذبميع زلاسبة ادلؤسسات كاذليآت اليت ال يربطو هبا أم عقد عمل، كيعد اخلبَت احملاسب مؤىال للقياـ دبهاـ زلافظ 

.  لدل الشركات كاذليآت ادلعنية بادلراجعة القانونية) ادلراجعة التعاقدية (احلسابات
مهام محافظ الحسابات 2.3.1.4

 كل شخص ديارس بصفة عادية بامسو اخلاص كربت مسؤكليتو مهمة 01-10يعترب زلافظ احلسابات كفق القانوف 
كمن مهاـ . ادلصادقة على صحة حسابات الشركات كاذليآت كانتظامها كمطابقتها ألحكاـ التشريع ادلعموؿ بو

:  ما يلي01-10 من القانوف 23زلافظ احلسابات حسب ادلادة 
 كذلك ك ، ادلنصرمة السنة عمليات لنتائج مطابقتها مدل ك السنوية احلسابات انتظاـ ك صحة على يصادؽ-

 مع مطابقتها درجة ك السنوية احلسابات فحص إىل باإلضافة ، ادلؤسسة شلتلكات ك ادلالية للوضعية بالنسبة
 التسيَت؛ تقرير يف ادلبّينة ادلعلومات

 تقرير؛ شكل يف رأيو يبدم ك الداخلية الرقابة نظاـ إجراءات بتقييم يقـو -
 ذلا؛ التابعة اذليئات أك ادلؤسسات ك يراقبها اليت الشركة بُت االتفاقيات إبراـ شركط يقدر -
 للمؤسسة االستغاليل النشاط يعرقل أف شأنو من ك الحظو نقص بكل العامة اجلمعية ك ادلسَتين يعلم -
 . هبا كّلف اليت

 إضافة  08-91 أضاؼ مهمة تقييم نظاـ الرقابة الداخلية كىذا ما مل يرد يف القانوف 01-10نالحظ أف القانوف 
:   نعرضها يف اجلدكؿ التايلأخرل تغيَتات إىل
 
 



الدراسة الميدانية: الفصل الرابع  
 

]220[ 

 

 01-10 والقانون 08-91االختالفات بين القانون : (18)الجدول رقم
 01-10القانون  08-91القانون معيار التفرقة 

من حيث التعريف 
الخاص بالمراجع 

: القانوني

ىو كل شخص ديارس عادة بامسو اخلاص 
كربت مسؤكليتو مهنة تنظيم احملاسبة 

كاحلسابات من كل نوع كفحصها 
كاستقامتها كربليلها لدل ادلؤسسات 

كالشركات التجارية أك ادلدنية يف احلاالت 
اليت نص عليها القانوف هبذه ادلهمة للقياـ 

. بصفة تعاقدية

 ىو كل شخص ديارس بصفة عادية بامسو اخلاص 
كربت مسؤكليتو، مهمة ادلصادقة على صحة 

حسابات الشركات كاذليئات كانتظامها كمطابقتها 
. ألحكاـ التشريع ادلعموؿ بو

من حيث المهام 
التي يضطلع بها 

محافظ 
: الحسابات

يشهد بأف احلسابات السنوية منتظمة  -
كصحيحة كىي مطابقة لنتائج السنة 

 .ادلنصرمة
يفحص صحة احلسابات السنوية  -

كمدل مطابقتها للمعلومات ادلبينة يف 
 .تقرير التسيَت

يعلم ادلسَتين بكل نقص قد  -
يكتشفو كالذم ديكنو عرقلة استمرار 

. استغالؿ ادلؤسسة

يشهد بأف احلسابات السنوية منتظمة كصحيحة -
. كىي مطابقة لنتائج السنة ادلنصرمة

يفحص صحة احلسابات السنوية كمدل -
. مطابقتها للمعلومات ادلبينة يف تقرير التسيَت

يبدم رأيو يف شكل تقرير خاص حوؿ إجراءات -
الرقابة الداخلية ادلصادؽ عليها من رللس اإلدارة 

. كرللس ادلديرين أك ادلسَت
يقدر شركط إبراـ االتفاقيات بُت الشركة اليت -

. يراقبها كادلؤسسات أك اذليئات التابعة ذلا
يعلم ادلسَتين بكل نقص قد يكتشفو كالذم -

. ديكنو عرقلة استمرار استغالؿ ادلؤسسة

من حيث شروط 
: التسجيل

توفر اإلجازات كالشهادات ادلشًتطة -
. قانونا

التسجيل يف ادلنظمة الوطنية للخرباء -
احملاسبيُت كزلافظي احلسابات كاحملاسبُت 

. ادلعتمدين

أف يكوف حائزا على الشهادة اجلزائرية أك شهادة -
. معًتؼ دبعادلتها

التسجيل يف جدكؿ ادلصف الوطٍت للخرباء -
احملاسبيُت أك يف جدكؿ الغرفة الوطنية حملافظي 

احلسابات أك يف جدكؿ ادلنظمة الوطنية 
. للمحاسبُت ادلعتمدين

من حيث الهيئة 
: التابعة

كل من اخلبَت احملاسب كزلافظ احلسابات 
كاحملاسب ادلعتمد تابعوف للمنظمة الوطنية 

للخرباء احملاسبُت كزلافظي احلسابات 

اخلبَت احملاسب تابع للمصف الوطٍت للخرباء 
احملاسبُت، كزلافظ احلسابات تابع للغرفة الوطنية 

حملافظي احلسابات، أما احملاسب ادلعتمد تابع 
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. للمنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين. كاحملاسبُت ادلعتمدين
من حيث السلطة 

المشرفة على 
المجلس الوطني 

: للمحاسبة

يوضع اجمللس الوطٍت للمحاسبة ربت سلطة 
. رئاسة اجلمهورية

يوضع اجمللس الوطٍت للمحاسبة ربت سلطة الوزير 
. ادلكلف بادلالية أم تابع لوزارة ادلالية

من حيث االىتمام 
: بالجودة

يتعُت على زلافظ احلسابات أك مسَت شركة أك . مل ترد خبصوصو مواد
ذبمع زلافظي حسابات، إبالغ جلنة مراقبة النوعية 
بتعيينو زلافظا للحسابات عن طريق رسالة موصى 

. عليها يف أجل أقصاه مخسة عشرة يوما

 حيث من
: التربصات

ذبرم تربصات اخلرباء احملاسبُت كزلافظي 
احلسابات كاحملاسبُت ادلعتمدين على 

مستول ادلنظمة الوطنية للخرباء احملاسبيُت 
كزلافظي كاحملاسبُت ادلعتمدين، حسب 

الكيفيات احملددة من قبل اجمللس الوطٍت 
. للمحاسبة

ذبرل تربصات اخلرباء احملاسبيُت على مستول 
ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبيُت، كذبرل تربصات 

زلافظي احلسابات على مستول الغرفة الوطنية 
حملافظي احلسابات، كذبرل تربصات احملاسبُت 

ادلعتمدين على مستول ادلنظمة الوطنية للمحاسبُت 
ادلعتمدين، حسب الكيفيات احملددة من قبل 

. اجمللس الوطٍت للمحاسبة
 سيد أمحد، بوعرار أمحد مشس الدين، مدل توافق التدقيق يف اجلزائر مع ادلعايَت الدكلية للتدقيق يف ظل  :المصدر 

 ..www.kantakji.com  ، أنظر ادلوقع،06:، دراسة ميدانية،   ص01-10القانوف رقم 
 .

من خالؿ ما سبق، تًتكز مهاـ ادلراجع بصفة عامة يف فحص كتقييم كثائق ادلؤسسة كمراقبة مدل مطابقتها مع 
إبداء رأيو يف شكل تقرير خاص حوؿ القواعد احملاسبية ادلعموؿ هبا، إضافة اىل تقييم نظاـ الرقابة الداخلية  ك

إجراءات الرقابة الداخلية ادلصادؽ عليها من رللس اإلدارة كرللس ادلديرين أك ادلسَت، كىي ادلهمة اجلديدة اليت جاء 
إف ادلهاـ اليت كلف هبا مراجع احلسابات سبنعو بأم حاؿ من األحوؿ من التدخل يف . 01-10هبا القانوف 

 .التسيَت
 مسؤولية مراجع الحسابات تجاه اكتشاؼ الغش في الجزائر 3.1.4

 أف مراجع احلسابات غَت مسؤكؿ عن منع الغش كلكن عليو بذؿ IAS240أكضح معيار ادلراجعة الدكيل رقم 
العناية ادلهنية ادلالئمة كاليت تتطلب منو دراسة كتقييم نظاـ الرقابة الداخلية كربديد اإلجراءات الالزمة يف عمل 

http://www.kantakji.com/


الدراسة الميدانية: الفصل الرابع  
 

]222[ 

 

برنامج التدقيق الشامل يتضمن إجراءات إضافية إذا توقع ادلراجع كجود ربريف مادم يف القوائم ادلالية من خالؿ 
. 11شلارستو احلذر ادلهٍت ككاجباتو ادلهنية ادلتعارؼ عليها

كحيث أف اجلزائر مل تصدر معايَت للمراجعة بادلعٌت الذم جاءت بو ادلعايَت الدكلية، كإمنا قامت بإصدار قوانُت 
كتوصيات حاكلت من خالذلا تنظيم ادلهنة، تضمنت ىذه األخَتة بعض اإلجراءات اليت تشًتؾ مع معيار ادلراجعة 

:  كاليت تساعد ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية كاإلبالغ عنها نعرضها فيما يليIAS240الدكلية 
  على أف مراجع احلسابات يقـو بتقييم إجراءات نظاـ الرقابة 01-10 من القانوف 23نصت ادلادة 

الداخلية كيبدم رأيو يف شكل تقرير خاص، كما نصت نفس ادلادة على إعالـ مراجع احلسابات 
ادلسَتين كاجلمعية العامة بكل نقص الحظو كمن شأنو أف يعرقل النشاط االستغاليل للمؤسسة اليت كلف 

 هبا؛
  إذا عثر مراجع احلسابات أثناء أدائو دلهمتو على أعماؿ غَت شرعية كىي تضم أعماؿ الغش كالتزكير

كاالختالس، فعليو أف حيقق يف ىذه األعماؿ ك نشرىا يف تقريره النهائي الذم يعرضو على اجلمعية العامة 
-75من األمر  )13 مكرر715(للمسامهُت، حيث تناكؿ ادلشرع اجلزائرم ىذا األمر من خالؿ ادلادة 

بعد ذلك يقـو بإبالغ .  ادلتضمن القانوف التجارم08-93 ادلعدؿ كادلتمم بادلرسـو التشريعي رقم 59
كيف . ككيل اجلمهورية بفعل الغش كتابيا بواسطة رسالة مؤرخة كشلضاة موصى عليها مع كصل استالـ

حالة عدـ قيامو باإلبالغ باألعماؿ غَت الشرعية اليت يكتشفها، فإنو سوؼ يتعرض لعقوبة السجن دلدة 
 دج أك إحدامها؛500.000دج ك20.000تًتاكح بُت سنة كمخس سنوات، كغرامة مالية تًتاكح بُت 

  ديكن   01-10من القانوف ) 31(حيق للمراجع اإلطالع على كل كثائق ادلؤسسة كما نصت ادلادة
حملافظ احلسابات االطالع يف أم كقت كيف عُت ادلكاف على السجالت احملاسبية كبصفة عامة كل 

الوثائق التابعة للهيئة أك ادلؤسسة، كأف يطلب كل التوضيحات كالتفتيشات اليت يراىا الزمة، كإذا منعت 
إدارة ادلؤسسة مراجع احلسابات من االطالع على كل الوثائق فإنو يصدر رأيان ربفظيان أك ديتنع عن إبداء 

 الرأم حوؿ تلك القوائم نتيجة لوجود عراقيل كقيود يف عملية ادلراجعة؛
  على أنو يف حالة عدـ ادلصادقة على حسابات ادلؤسسة أك 01-10 من القانوف )27(نصت ادلادة 

اذليئة ادلراقبة خالؿ سنتُت ماليتُت متتاليتُت يتعُت على زلافظ احلسابات إعالـ ككيل اجلمهورية ادلختص 
 .إقليميان بذلك

                                                           
أرزاق أٌوب كرسوع، ، خاطر المراجعة ومجاالت مساهمة المراجع الخارجً فً التخفٌف من تأثٌرها على القوائم المالٌة فً عملٌة المراجعة،  11

 .99-98:مذكرة ماجٌستر منشورة، ص
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من خالؿ ما سبق، نالحظ أف القوانُت اليت أصدرهتا اجلزائر يف رلاؿ ربديد مسؤكلية ادلراجع عن الغش ركزت على 
 من )27( العليا من خالؿ ما نصت عليو ادلادة فيةإجراءات اإلبالغ عن الغش سواء بالنسبة للسلطات اإلشرا

، كفيما 01-10 من القانوف )30(، أك مستخدمي القوائم ادلالية كىو ما نصت عليو ادلادة 01-10القانوف 
خيص إجراءات اكتشاؼ الغش فلم تصدر اجلزائر دليل أك منوذج يساعد ادلراجعُت يف ربديد سلاطر الغش 

 اليت تلـز ادلراجع بتقييم نظاـ الرقابة الداخلية كالتقرير عنو، إف 01-10من القانوف ) 23(كاكتشافها ماعدا ادلادة 
 استخداـ ادلعايَت  الدكلية إىلعدـ كجود دليل الكتشاؼ حاالت الغش يف التقارير ادلالية جيعل ادلراجعُت يلجؤكف 

.  ألف القوانُت ادلذكورة سابقان ال تستجيب دلتطلبات شلارسة ادلهنة
معالجة االستبيان وتحليل النتائج 2.4

  يهدؼ ىذا الفصل بشكل أساسي إىل إظهار نتائج التحليل اإلحصائي للجانب ادليداين الذم قاـ الباحث 
بإجرائو، علما بأف الباحث كخالؿ إعداده لالستبانة كإجراء التحليل اإلحصائي قد استشار عددنا من ادلختصُت 

. ادلشهود ذلم باخلربة ادلمتازة يف رلاذلم، كالذين زكدكين بكل ما ديكن أف يضيف ادلصداقية العلمية على دراسيت
أسلوب الدراسة 1.2.4
 كالذم التحليلي، الوصفي ادلنهج استخداـ مت فقد ربقيقها إىل تسعى اليت كاألىداؼ الدراسة طبيعة على      بناء

 عنها كالتعبَت على الوصف ادلنظم للحقائق كاخلصائص ادلتعلقة بظاىرة أك مشكلة زلددة بشكل علمي  يعتمد
 مظاىرىا استقصاء أجل من بالظاىرة ادلتعلقة ادلعلومات مجع عند ادلنهج ىذا يكتفي ال كما ككميا، كيفيان  تعبَتان 

 ادلقًتح التصور عليها يبٍت استنتاجات إىل للوصوؿ كالتفسَت كالربط التحليل إىل يتعداه بل ادلختلفة، كعالقاهتا
 .ادلوضوع عن ادلعرفة رصيد هبا يزيد حبيث
 :للمعلومات أساسين مصدرين استخدام تم وقد

 الثانوية البيانات مصادر إيل للدراسة النظرم اإلطار معاجلة يف الباحثة اذبهت حيث : اللانوية المصادر 
 كاألحباث كالتقارير، كادلقاالت كالدكريات العالقة، ذات كاألجنبية العربية كادلراجع الكتب يف تتمثل كاليت

 .ادلختلفة اإلنًتنت مواقع يف كادلطالعة كالبحث الدارسة، موضوع تناكلت اليت السابقة كالدراسات
 مجع إيل الباحثة جلأت الدراسة التحليلي دلوضوع اجلانب دلعاجلة : األولية المصادر 

. الغرض ذلذا خصيصان  صممت للدراسة، رئيسة االستبانة كأداة خالؿ من األكلية البيانات
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 مجتمع وعينة الدراسة 2.2.4
 األفراد مجيع ىو الدراسة رلتمع فإف كبذلك يتم دراستها، اليت الظاىرة مفردات مجيع بأنو يعرؼ الدراسة     رلتمع

 ادلستهدؼ اجملتمع فإف كأىدافها الدراسة مشكلة على كبناء . الدراسة مشكلة موضوع يكونوف الذين األشياء أك
.  من زلافظي احلسابات كاخلرباء احملاسبيُت يف كالية سطيف يتكوف

 احملدد لقوائم ادلهنيُت ادلسجلُت يف جداكؿ ادلصف الوطٍت 2014 جواف 16 ادلؤرخ يف 85من خالؿ القرار رقم 
 فقد 2014للخرباء احملاسبُت كاجمللس الوطٍت حملافظي احلسابات كادلنظمة الوطنية للخرباء احملاسبُت بعنواف نشاط 

 09 زلافظ حسابات، أما عن عدد اخلرباء احملاسبُت فقد بلغ 88بلغ عدد زلافظي احلسابات يف كالية سطيف   
.  حسب القائمة اليت اصدرىا ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت

 80  استمارة عن طريق التوزيع اليدكم كااللكًتكين ككاف عدد االستمارات ادلسًتجعة 97كعليو فقد مت توزيع 
.  استمارة 68 استمارة كعليو  فقد بلغ عدد االستمارات الصاحلة لالستعماؿ 12ألغيت منها 

اإلحصائيات المتعلقة باستمارات االستبيان : (19)جدول رقم

 البيان التكرار النسبة المئوية
 االستمارات ادلوزعة 97 100

 االستمارات ادلسًتجعة 80 82

 االستمارات ادللغاة 12 /

 االستمارات الصاحلة للدراسة 68 70

 ةمن إعداد الباحث: المصدر
: متغيرات الدراسة

: المتغيرات المستقلة

  احلديثة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية؛اإلجراءات  مراجعي احلسابات اخلارجيُتإتباعمدل  

  لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية احلديثة اإلجراءات مراجعي احلسابات اخلارجيُت إتباعمدل . 

: المتغير التابع

اكتشاؼ  مراجعي احلسابات اخلارجيُت للتضليل ادلوجود يف التقارير ادلالية 
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 : كعليو فإف منوذج الدراسة يكوف كما يلي

 الميدانيةنموذج الدراسة: (40)الشكل رقم 

 

المتغير التابع                           المتغير المستقل

 

 

 

 

.  من إعداد الباحثة:المصدر

 استبانة الدراسة 3.2.4

مت إعداد أداة الدراسة دلعرفة مدل التزاـ ادلراجع بادلسؤكلية ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية، كلبناء 
االستبياف مت االطالع على األدب احملاسيب كالدراسات السابقة ذات الصلة بادلوضوع كاالستفادة منها يف بناء 

. فقرات االستبانة، إضافة اىل استشارة عددان من االساتذة كاخلرباء احملاسبُت لتحديد أبعاد االستبانة كفقراهتا

: كتتكوف استبانة الدراسة من قسمُت مها

العمر، اجلنس، ادلؤىل العلمي، الشهادات ادلهنية، ) عبارة عن ادلعلومات العامة عن ادلستجيب:القسم األول
؛ (التخصص العلمي، سنوات اخلربة

 :رلاالت 4 على موزعة فقرة، 71من كيتكوف ،الدراسة مجاالت عن عبارة :القسم اللاني
 اكتشاؼ على قدرهتم يعزز شلا الدكلية التدقيق دبعايَت احلسابات مدققو يلتـز :األول المجال
 فقرة؛ (8) من كيتكوف الغش،

 من كيتكوف يتبع مراجعو احلسابات االجراءات احلديثة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية،: اللاني المجال
 .فقرة (37)

 . فقرة (6)االجراءات احلديثة لإلبالغ عن الغش، كيتكوف من احلسابات مراجعو يتبع :اللالث المجال

  إتباع اإلجراءات الحديثة  الكتشاف
 التضميل في التقارير المالية؛

  إتباع اإلجراءات الحديثة  لإلبالغ
عن وجود التضميل في التقارير 

 .المالية

 

 

 

اكتشاف التضليل في 

 التقارير المالية
 دور مراجع الحسابات
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. فقرة (10) من ادلهنية كيتكوف ادلسؤكلية بأدائو ادلدقق قياـ يف تؤثر كمعوقات مشاكل توجد :الرابع المجال
 لكل بند من بنود االستبانة، كىذا باألرقاـ ترتييب سلم مت االعتماد على مقياس ليكارت الثالثي كىو     كما
 التحليل، عند بعد فيما منها لالستفادة كذلك لألمهية الًتتييب ادلقياس باستخداـ مدلوال احلسايب الوسط إلعطاء
: التايل اجلدكؿ يف موضح ىو كما كذلك

مقياس اإلجابة على سلم ليكارت اللال ي :(20)جدول رقم
غَت موافق زلايد موافق التصنيف 

 1 2 3الدرجة 
 : فإف أعاله للجدكؿ كطبقا
. (أعلى قيمة مطركح منها أقل قيمة)1-2-3=ادلدل

 (عدد الدرجات/ادلدل=طوؿ ادلدل) 0.66=2/3=طوؿ ادلدل
، من أجل كضع احلد األعلى 1 إىل أقل درجة يف ادلقياس، أم0.66كمت اضافة العدد 

: ككانت احلدكد كما يلي
غَت موافق .......................................................1.66 إىل1من
زلايد ..................................................2.33 إىل 1.66من
. أكافق.......................................................3إىل 2.33من 

عددىا /رلموع القيم)، كالذم استخرج من ادلعادلة(درجتُت)2أما بالنسية للوسط احلسايب ادلعتمد ديثل 
(1+2+3/3=2 .)

صدؽ االستبانة 1.3.2.4
: يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئلة االستبانة دلا كضعت لقياسو، كمت التأكد من صدؽ االستبانة بطريقتُت

صدؽ المحتوى : أوالً 
مت عرض االستبانة على رلموعة من احملكمُت تألفت من متخصصُت يف احملاسبة كالتدقيق كاإلحصاء، إضافة إىل 

، كمت إجراء ما يلـز من حذؼ كتعديل يف ضوء ادلقًتحات ادلقدمة (17)خرباء زلاسبُت، كأمساء احملكمُت بادللحق
(. 18)أنظر ادللحق رقم- كبذلك أصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية

 
 



الدراسة الميدانية: الفصل الرابع  
 

]227[ 

 

صدؽ المقياس :  انياً 
االتساؽ الداخلي . أ

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخلي مدل اتساؽ كل فقرة من فقرات االستبانة مع اجملاؿ الذم تنتمي إليو ىذه 
الفقرة، كقد مت حساب االتساؽ الداخلي لالستبانة كذلك من خالؿ حساب معامالت االرتباط بُت كل فقرة من 

. فقرات االستبانة كالدرجة الكلية للمجاؿ نفسو
كالية يؤثر التزاـ مراجعي احلسابات يف "معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات رلاؿ (21)دكؿ رقماجلكيوضح 
كالدرجة الكلية للمجاؿ، كالذم يبُت أف " دبعايَت ادلراجعة الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلاليةسطيف 

 . يعترب اجملاؿ صادؽ دلا كضع لقياسوa=0.05معامالت االرتباط ادلبينة دالة عند مستول معنوية 
يؤ ر التزام مراجعي الحسابات في " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال:(21)جدول رقم 

" بمعايير التدقيق الدولية في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية
القيمة 

 االحتمالية
(sig) 

معامل 
بَتسوف 
 لالرتباط

 ـ الفقرة

.000 0.586 
يتوفر لدم مراجع احلسابات معرفة كافية دبعايَت ادلراجعة الدكلية اليت سبكنو من 

.اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية  
01 

.000 0.681 
يلتـز ادلراجع أثناء تأدية مهامو دبعايَت ادلراجعة الدكلية دلساعدتو على اكتشاؼ اخلطأ 

.كالغش  02 

 03  .حيرص ادلراجع على تطوير كربديث معلوماتو فيما يتعلق دبعايَت ادلراجعة الدكلية 0.787 000.

.000 0.714 
يقـو ادلراجع ببذؿ العناية ادلهنية الالزمة يف زبطيط كتنفيذ ادلراجعة كتقيم النتائج كفقا 

.دلعايَت ادلراجعة الدكلية الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية زلل ادلراجعة  
04 

.000 0.557 
توجد سياسات كإجراءات مكتوبة ككاضحة تساىم يف تنفيذ ادلراجعة كفقان دلعايَت 

.ادلراجعة الدكلية  
05 

.التزاـ ادلراجع دبعايَت ادلراجعة الدكلية حيسن من قدرتو على ادلنافسة 0.294 016.  06 

.حيرص ادلراجع على االىتماـ بتطوير أداء مساعديو للرفع من كفاءهتم ادلهنية 0.349 004.  07 

.000 0.437 
يقـو مراجع احلسابات بتدريب مساعديو حىت ديمكنهم من القياـ بعملهم كفق معايَت 

.ادلراجعة الدكلية  
08 

  الدرجة الكلية 0.561 0.000
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يتبع مراجعي احلسابات اإلجراءات " معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات رلاؿ  (21) يوضح جدكؿ رقم
كالدرجة الكلية للمجاؿ، كالذم يبُت أف معامالت االرتباط ادلبينة " احلديثة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

.  كبذلك يعترب اجملاؿ صادؽ دلا كضع لقياسوa=0.05دالة عند مستول معنوية 
( 22)جدول رقم

 اإلجراءات والية سطيفيتبع مراجعي الحسابات في " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال
 "الحديلة الكتشاؼ التضليل في التقارير المالية

 
القيمة 

 االحتمالية
(sig) 

معامل 
بَتسوف 
 لالرتباط

 الرقم اإلجراء

 .000 0.427 
قوائم )ادلناقشة بُت أعضاء فريق ادلراجعة حوؿ كيفية ارتكاب الغش يف القوائم ادلالية

.ككيفية اختالس األصوؿ (مالية احتيالية  09 

 .000 0.670 
احلصوؿ على ادلعلومات الالزمة للتعرؼ على سلاطر التحريف اجلوىرم بسبب الغش 

:من خالؿ  
10 

.استفسار ادلراجع من اإلدارة عن كجود غش أك خطأ ىاـ مت اكتشافو 0.418 000.   أ 

.000 0.575 
استفسار ادلراجع من كظيفة ادلراجعة الداخلية عن آراءىم عن سلاطر الغش كمعرفتهم 

.بأم غش أك شك يف غش  
 ب

.األخذ يف االعتبار نتائج اإلجراءات التحليلية 0.434 000.   ج 

 11 مراعاة ادلراجع عند ربديد سلاطر التحريف اجلوىرم ما يلي 0.546 000. 

 أ .(تقارير مالية احتيالية أك اختالس األصوؿ)نوع ادلخاطر ادلمكن كجودىا 0.527 000. 

 ب .حجم ادلخاطر كأمهيتها 0.448 000.

 ج .االحتماؿ الكبَت للمخاطر 0.381 001.

.(يف القوائم ادلالية، أـ يف حساب معُت )مدل انتشار ادلخاطر 0.152 221.  د 

.000 0.484 
قياـ ادلراجع بتقدير خطورة كوف الغش قد يؤدم إىل احتواء البيانات ادلالية على 

.معلومات أساسية خاطئة  
12 

0.00 0.229 
زيادة سلاطر الغش لدل ادلراجع  عند اكتشافو دلواطن ضعف يف تصميم النظاـ 

.احملاسيب كنظاـ الرقابة  
13 
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 0.00 0.607 
التأكد من عدـ كجود إحدل احلاالت التالية اليت تؤدم إىل زيادة الغش يف القوائم 

:ادلالية  
14 

.ظركؼ اقتصادية أك صناعية أك تشغيلية مهددة لالستقرار ادلايل للمؤسسة 0.296 0.01  أ 

.ضغوط غَت اعتيادية من داخل أك خارج الشركة 0.288 0.01  ب 
.ضغوط مالية على اإلدارة 0.459 0.00  ج 

.الشكوؾ حوؿ أمانة ككفاءة اإلدارة 0.298 0.01   د 

 ق .ىيكل تنظيمي معقد أك غَت مستقر 0.184 0.13
 م .كجود أكجو قصور يف مكونات الرقابة الداخلية 0.372 0.00

 ك .معدؿ دكراف مرتفع للموظفُت الرئيسُت يف اإلدارة الوسطى كالعليا 0.003 0.98

 15 : احلاالت التالية اليت تؤدم إىل سوء استخداـ األصوؿإحدلالتأكد من عدـ كجود  0.485 0.00

.ضغوط مالية شخصية 0.208 0.09  أ 
.عالقات عدائية بُت ادلؤسسة كبُت ادلوظفُت 0.450 0.00  ب 
.نقص عناصر الرقابة على السجالت االلكًتكنية 0.622 0.00  ج 

0.01 0.310 
.كفاية عناصر الرقابة الداخلية على األصوؿ  ق 

 

:تعديل خطة التدقيق يف حالة ظهور دالئل على كجود الغش أك اخلطأ حبيث تتضمن 0.678 0.00  16 

0.00 0.375 
سواءان كاف معربان عنو حبجم العينة أك ساعات  )زيادة مدل اختبارات ادلراجعة 

.(ادلراجعة  
 أ

.(كأف تكوف فجائية، أك غَت دكرية كمستمرة )تغيَت توقيت أداء اختبارات ادلراجعة 0.534 00.  ب 
.زبصيص مراجعُت أكثر خربة يف فريق ادلراجعة 0.308 0.01  ج 

0.00 0.394 
أم مزيج االختبارات ادلخطط استخدامها يف عملية  )تغيَت طبيعة اختبارات ادلراجعة

.(ادلراجعة  
 د

0.00 0.375 
ربديد نوع اخلطأ احملتمل كجوده يف البيانات ادلالية لتحديد نوع اإلجراءات اإلضافية 

.كالعمل على تصحيحو بإجراءات مادية  
17 

 18 :عند تأكد شكوؾ ادلدقق حوؿ كجود غش نتيجة تعديل خطة التدقيق 0.534 00.
يقـو دبراجعة ادلوضوع مع اإلدارة كالتأكد بأف ادلوضوع قد انعكس بشكل مناسب أك  0.308 0.01  أ
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.مت تصحيحو يف البيانات ادلالية  
. كالتحدث مع مستول أعلى يف اذليكل التنظيمي للشركةاإلدارةال يقـو دبراجعة  0.394 0.00  ب 

0.18 0.165 
.يقـو بإعادة النظر بتقديرات ادلخاطر كصحة ادلعلومات ادلقدمة من اإلدارة  

 
 ج

0.00 0.326 
يقـو بربط ادلعلومات مع حاالت الغش أك اخلطأ كالقياـ بإجراءات ضبط دلعرفة 

.ادلسؤكؿ عن ىذه احلاالت من إدارة أك موظفُت  
 د

  الدرجة الكلية 14.264 0.00

يتبع مراجعي احلسابات اإلجراءات " معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات رلاؿ  (22)دكؿ رقماجليوضح 
كالدرجة الكلية للمجاؿ، كالذم يبُت أف معامالت االرتباط ادلبينة " احلديثة لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية

.   كبذلك يعترب اجملاؿ صادؽ دلا كضع لقياسوa=0.05دالة عند مستول معنوية 
والية يتبع مراجعي الحسابات في " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال: (23)جدول رقم

"  التضليل في التقارير الماليةلإلبالغ عن الحديلة اإلجراءات سطيف

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

معامل 
بَتسوف 
 لالرتباط

 الرقم اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء

.إبالغ اإلدارة بالسرعة ادلمكنة عند كجود غش أك خطأ مادم فعلي 0.319 008.  19 

. حبدكث الغشإبالغهاربديد اجلهة ادلسؤكلة ادلناسبة يف الشركة اليت سيتم  0.519 000.  20 

.000 0.417 
االمتناع عن إبداء الرأم إذا منع ادلراجع من احلصوؿ على أدلة إثبات كافية كمناسبة 

  اخلطأ على البيانات ادلالية من قبل اإلدارةأك اثر الغش أمهيةلغرض تقييم 
21 

0.000 0.548 
عند الشك بأف الغش أك اخلطأ قد حدث من قيود مفركضة دبوجب الظركؼ كليس من 

.قبل الشركة فانو جيب اخذ ذلك بعُت االعتبار يف التقرير النهائي  
22 

0.000 0.494 
االتصاؿ مع اجلهات احلكومية ادلختصة عند عدـ استجابة اإلدارة لتوصيات ادلراجع حوؿ 

 كاليت كجودىا ديثل كجود دالئل زلتملة أمهية اليت ذلا كاألموركجود بعض التنظيمات 
.حلدكث ذباكزات كىذا بناء على نص قانوين  

23 

0.000 0.417 
 الرأم يف حالة استنتاج أف الغش أك اخلطأ  لو تأثَت مهم على البيانات ادلالية كمل إبداءعدـ 

.ادلالية.  البيانات ادلاليةيفينعكس بشكل مناسب أك مل يتم تصحيحو   24 

  الدرجة الكلية 0.453 0.000
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تؤثر بعض ادلعوقات على قدرة "معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات رلاؿ  (24)دكؿ رقماجلكما يوضح 
كالدرجة الكلية للمجاؿ، " مراجع احلسابات يف آدائو دلسؤكليتو ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

 اجملاؿ صادؽ دلا كضع ك بذلك يعترب a=0.05كالذم يبُت أف معامالت االرتباط ادلبينة دالة عند مستول معنوية 
. لقياسو

( 42)جدول رقم
تؤ ر بعض المعوقات على قدرة مراجع الحسابات في آدائو " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال

 " لمسؤوليتو المهنية في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية

الصدؽ البنائي . ب
يعترب الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل ربقق األىداؼ اليت تريد األداة الوصوؿ إليها، 

كيبُت مدل ارتباط كل رلاؿ من رلاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة، حيث  
أف مجيع معامالت االرتباط يف مجيع رلاالت االستبانة دالة إحصائيا عند مستول معنوية  (25)دكؿ رقماجليبُت 

a=0.05كبذلك يعترب مجيع رلاالت االستبانة صادقو دلا كضع لقياسو   .

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

معامل 
بَتسوف 
 لالرتباط

 البياف

 الرقم

.عدـ تنظيم مهنة مراجعة احلسابات بشكل سليم كمنتظم 0.495 000.  30 

.عدـ فهم مسؤكلية ادلراجع ككاجباتو لدل اجملتمع 0.539 000.  31 

.عدـ فهم ادلراجع دلخاطر حدكث التضليل 0.388 001.  32 

.عدـ استقاللية ادلراجع 0.519 000.  33 

.عدـ تقدمي البيانات ادلطلوبة للمراجع 0.393 001.  34 

. دلساعدة ادلراجع يف تقييم إمكانية حدكث التضليلإرشاداتعدـ كجود  0.474 000.  35 

.عدـ كجود إرشادات تتضمن شرح لكيفية اكتشاؼ التضليل 0.480 000.  36 

عدـ تنمية كتطوير آداء ادلراجعُت من خالؿ عقد دكرات متخصصة تتعلق  0.475 000.
.بتصميم االختبارات الالزمة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية  

37 

.عدـ مالئمة األتعاب اليت يتقاضاىا ادلراجع 0.538 000.  38 

 أكثر من اىتمامها دبضموف ادلراجعة كأمهيتها ادلراجعةاىتماـ ادلؤسسات بشكل  0.388 001.
. 

39 

  الدرجة الكلية 0.463 0.000
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( 25)جدول رقم
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة 

اجملاؿ ـ 
معامل بَتسوف 

لالرتباط 
 القيمة االحتمالية

(sig) 

01 
 دبعايَت ادلراجعة الدكلية يف كالية سطيفيؤثر التزاـ مراجعي احلسابات يف 

 اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
0.561 0.000 

02 
اإلجراءات احلديثة الكتشاؼ  يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات 

التضليل يف التقارير ادلالية 
0.325 0.000 

03 
 اإلجراءات احلديثة لإلبالغ عن  يف كالية سطيفيتبع مراجعي احلسابات

 0.000 0.357التضليل يف التقارير ادلالية 

04 
تؤثر بعض ادلعوقات على قدرة مراجع احلسابات يف آدائو دلسؤكليتو ادلهنية يف 

اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
0.463 0.000 

 0.000 1.906الدرجة الكلية  
 بات االستبانة . ج

    يقصد بثبات االستبانة أف تعطى ىذه االستبانة نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة ربت 
نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعٍت االستقرار يف نتائج االستبانة كعدـ تغَتىا بشكل 

. كبَت فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالؿ فًتات زمنية معينة
طريقة الحتساب معامل الثبات  (spss)كمت استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة، كلقد كفر نظاـ 

 بُت الصفر كالواحد، فكلما اقًتب ادلعامل من (Cronbach`s Alpha)، تًتكاح قيمة (Cronbach`s Alpha)كىي
 ككانت النتائج كما ىي .الواحد دؿ ذلك على ثبات االداة ككلما اقًتب من الصفر دؿ ذلك على عدـ الثبات

 (.26)دكؿ رقماجلمبينة يف 
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( 26)جدول رقم
معامل ألفا كرونباخ لقياس  بات االستبانة 

اجملاؿ ـ 
عدد 

الفقرات 
معامل ألفا 

 كركنباخ
 معامل الصدؽ

01 
 دبعايَت ادلراجعة كالية سطيفيؤثر التزاـ مراجعي احلسابات يف 

 0.830 0.689 8 الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

02 
 اإلجراءات الالزمة  يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات

 0.869 0,756 11الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 

03 
 اإلجراءات الالزمة  يف كالية سطيفيتبع مراجعي احلسابات

 0.333 0,111 9لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية 

04 
تؤثر بعض ادلعوقات على قدرة مراجع احلسابات يف آدائو 

 0.776 0,603 10دلسؤكليتو ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 

 0.702 0.539 38المجاالت السابقة معا  

 

 كىو قريب من %70.2 أم 0.702يساكم معامل الصدؽ  (26)دكؿ رقماجلكيتضح من النتائج ادلوضحة يف 
الواحد،  كبالتايل فقد مت التأكد من صدؽ كثبات استبانة الدراسة شلا جيعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة 

. كصالحيتها لتحليل النتائج كاإلجابة على أسئلة الدراسة كاختبار فرضياهتا

 المستخدمة  اإلحصائية األساليب 4.4
(  Statistical Package for Social Sciences-SPSS)مت استخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

يف ربليل البيانات اليت مت مجعها يف ىذه الدراسة، كقد مت SAS ( Statistical Analysis System) كبرنامج
استخداـ األساليب ادلناسبة يف التحليل كاليت تعتمد أساسا على نوع البيانات ادلراد ربليلها كعلى أىداؼ 

كفرضيات الدراسة، كقد مت استخداـ عدة أساليب إحصائية من أجل توظيف البيانات اليت مجعها لتحقيق أغراض 
: الدراسة، كفيما يلي األساليب اليت مت استخدامها كمربرات استخداـ كل منها 

 الوصفي لتحليل عينة الدراسة حسب اجلنس كادلؤىل العلمي كالتخصص اإلحصاء أسلوباستخداـ  . أ
.  كالنسب ادلئوية، كالتكرارات كادلتوسط احلسايباإلعدادكسنوات اخلربة كالوظيفة باستخداـ 

اختبار ألفا كركنباخ دلعرفة فقرات االستبانة؛  . ب

اجلذر الًتبيعي ادلوجب دلعامل ألفا = الصدؽ*
كركنباخ 
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يقـو ىذا االختبار :  لقياس درجة االرتباط( Pearson Correlation Coefficience)معامل ارتباط بَتسوف . ت
 كالصدؽ البنائي لالستبانة؛ مكقد مت استخدامو حلساب االتساؽ الداخل. على دراسة العالقة بُت متغَتين

دلعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد كصلت إىل الدرجة  (T-Test) يف حالة عينة كاحدةTاختبار . ث
كلقد مت استخدامو للتأكد من داللة ادلتوسط لكل فقرة من .  أـ زادت أك قلت عن ذلك3ادلوافقة كىي 

. فقرات االستبانة
دلعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة ( Independent Samples T-Test)يف حالة عينتُت Tاختبار  . ج

. إحصائية بُت رلموعتُت من البيانات ادلستقلة
ذك االذباه الواحد  دلعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بُت -األحادماختبار ربليل التباين  . ح

. ثالث رلموعات أك أكثر من البيانات
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 5.4

  بعد التأكد من صدؽ كثبات االداة كربديد عينة الدراسة، كبعد اف سبت استجابة العينة، مت تفريغ االستبانات مث 
 (spss)إجراء ادلعاجلات اإلحصائية للبيانات، إذ مت استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية للدراسات االجتماعية

. للحصوؿ على نتائج الدراسة اليت سيتم عرضها كربليلها
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة 1.5.4

توزيع عينة الدراسة حسب العمر *
 الجنس: (27)جدول رقم

النسبة المئوية العدد الجنس 
 88.23 60ذكر 
 11.77 8أنلى 

 ىم %11.77  من عينة الدراسة ىم ذكور كما نسبتو %88.23أف  ما نسبتو (27)دكؿ رقماجليتضح من 
فهذا يدؿ على أف ىذه ادلهنة زلتكرة نسبيا من قبل الذكور الرتباطها بالتنقل على مستول ادلؤسسات إناث ، 

ادلنتشرة يف الًتاب الوطٍت فضال عن قلة عددىم مقارنة بالذكور ادلرخص ذلم بذلك، 
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 باالعتماد على نتائج االستبياف  الباحثة من إعداد:المصدر
توزيع عينة الدراسة حسب العمر *

 العمر: (28)جدول رقم
النسبة المئوية العدد العمر 

25-35 13 19.11 
35-45 25 36,76 
45-55 13 19,11 
55-65 17 25,02 

 سنة، 35-25 بُت تًتاكح أعمارىم من مراجعي احلسابات %19.11أف  ما نسبتو  (28)يتضح من اجلدكؿ
 45 تًتكاح أعمارىم بُت %19.11 سنة، كما نسبتو 45 اىل 35 تًتكاح  أعمارىم بُت  %36.76نسبتو  كما
كيفيد ىذا التنوع يف االعمار اىل .  سنة65 اىل 55 تًتكاح أعمارىم بُت  %25.02 سنة، كما نسبتو 55اىل 

. تنوع كجهات النظر حوؿ موضوع الدراسة

 
  باالعتماد على نتائج االستبياف الباحثة من إعداد:المصدر

 

 

الجنس

ذكر

أنثى

العمر

25-35

35-45

45-55

55-65
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توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العلمي *
 المؤىل العلمي: (29)جدول رقم

النسبة المئوية العدد المؤىل العلمي 
 65,70% 44ليسانس 

 26.47% 18ماجيستر 
 8.83% 6دكتوراه 

 من مراجعي احلسابات حاصلُت على شهادة ليسانس كما %65.70نسبتو  أف ما (29)يتضح من اجلدكؿ رقم
ديكننا .  حاصلُت على شهادة دكتوراه %8.83 حاصلُت على شهادة ماجيسًت، كما نسبتو %26.47نسبتو 

القوؿ أف عينة الدراسة بشكل إمجايل سبلك مؤىالت علمية جامعية، كىذا يعٍت أف عينة الدراسة سبثل الفئة ادلؤىلة 
.  االستبانةأسئلة على اإلجابةالقادرة على 

 
 باالعتماد على نتائج االستبياف  الباحثة من إعداد:المصدر

توزيع عينة الدراسة حسب الشهادات المهنية *
 الشهادات المهنية: (30)جدول رقم

النسبة المئوية العدد الشهادات المهنية 
 10.29 07خبير محاسبي 

 89.71 61محافظ حسابات 

مراجعي احلسابات حيملوف شهادة خبَت زلاسيب، كما %   30.89نسبتو  أف ما (30)يتضح من اجلدكؿ رقم
 اىل أف اخلرباء احملاسبُت ىم زلافظي احلسابات اإلشارة حيملوف شهادة زلافظ حسابات كذبدر  %69.11نسبتو 

. يف نفس الوقت، ذلك أف شهادة اخلربة زبوؿ حلاملها أف يكوف زلافظ احلسابات دبجرد طلبو

 
 

المؤهل العلمي

ليسانس

ماجيستار

دكتوراه
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.  باالعتماد على نتائج االستبياف الباحثة من إعداد:المصدر

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي *
 التخصص العلمي: (31)جدول رقم

النسبة المئوية العدد التخصص العلمي 
 80,88 55محاسبة 
 9,09 6اقتصاد 

 3,03 2إدارة أعمال 
 7,58 5علوم مالية ومصرفية 

 %9.09 من عينة الدراسة زبصصهم زلاسبة، كما نسبتو %80.88أف ما نسبتو  (31)يتضح من اجلدكؿ رقم
 زبصصهم علـو مالية  %7.58 زبصصهم إدارة أعماؿ، كما نسبتو %3.03زبصصهم اقتصاد، كما نسبتو 

كمصرفية كىذا دليل على التخصص العلمي ألغلبية عينة الدراسة ىو احملاسبة كىذا يعٍت أف مراجع احلسابات ىو 
. زلاسب كالعكس غَت صحيح

 

 . باالعتماد على نتائج االستبيافالباحثة من إعداد :المصدر

 

الشهادات المهنية

خبير محاسبي

محافظ حسابات

التخصص العلمي

محاسبة

اقتصاد

إدارة أعمال 

علوم مالية ومصرفية 
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توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة *
 سنوات الخبرة: (32)جدول رقم 

النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة 
 11.76 8سنوات 5أقل من 

 23.52 16 10أقل من-5من
 16,67 11 15 إلى أقل من 10من 
 18,18 12 20 إلى أقل من 15من 

 28,79 19سنة 20أكلر من 
 سنوات %23.52سنوات، 5 سنوات خربهتم أقل من  %11.76أف ما نسبتو  (32)يتضح من اجلدكؿ رقم

 اىل أقل من 15  من %18.18 سنة، ك15 اىل أقل من 10 من %16.67 سنوات، ك10 إىل 5خربهتم من 
 سنة، كىذا دليل على أف أغلبية ادلراجعُت لديهم اخلربة الكافية اليت 20 أكثر من  %28.79 سنة، ك20

. تؤىلهم يف رلاؿ عملهم

 

.  باالعتماد على نتائج االستبيافالباحثة من إعداد :المصدر

 لوصف عينة الدراسة أف ادلبحوثُت ديتلكوف بوجو عاـ اخلواص اليت ترجح أهنم مؤىلوف اإلحصائيكيشَت التحليل 
من حيث ادلؤىل العلمي كاخلربة  كالشهادة ادلهنية إلدراؾ مسؤكلياهتم كدكرىم يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير 

.  عن ذلكاإلبالغادلالية كفق معايَت ادلراجعة الدكلية للمراجعة كإجراءات 
 الدراسة فرضيات تحليل البيانات واختبار 2.5.4

 T للعينة الواحدة، اختبار Tاختبار )لتحليل البيانات كاختبار فرضيات الدراسة مت استخداـ االختبارات ادلعلمية 
. (ذك االذباه الواحد، ربليل االضلدار ادلتعدد-للعينتُت مستقلتُت، التباين األحادم

سنوات الخبرة

5اقل من 

10الى اقل  5من

15الى اقل 10من

20الى اقل من 15من 

20اكثر من 
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 فإنو ال ديكن رفض الفرضية الصفرية كيكوف يف ىذه احلالة متوسط آراء أفراد العينة ال Sig > 0.05فإذا كانت  
 فيتم رفض الفرضية الصفرية كقبوؿ الفرضية Sig < 0.05، أما إذا كاف 3خيتلف جوىريان عن موافق بدرجة 

 إذا ما ربديد ديكن احلالة ىذه كيف ، ادلوافقة درجة عن جوىريان  خيتلف العينة أفراد آراء متوسط بأف القائلة البديلة 
 .ادلوافقة درجة عن جوىرية بصورة ينقص أك يزيد اإلجابة متوسط كاف
 يؤ ر التزام مراجعي الحسابات بمعايير التدقيق الدولية ال :" الختبار صحة الفرضية األولى القائلة

 ".على اكتشاؼ التضليل في التقارير الدولية
دلعرفة ما إذا كانت نتائج Tمت ربليل بيانات إجابات ادلبحوثُت ادلتعلقة باحملور األكؿ للدراسة باستخداـ اختبار 

 (.33)النتائج موضحة يف جدكؿ رقم3متوسط درجة االستجابة قد كصلت إىل درجة ادلوافقة كىي

يؤ ر التزام مراجعي الحسابات بمعايير التدقيق الدولية في  "تحليل فقرات المجال األول : (33)جدول رقم
". تحسين قدرتو على اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية

 الرتبة
القيمة 

 االحتمالية
)sig( 

قيمة 
 اختبار
T 

ادلتوسط احلسايب 
 النسيب

ادلتوسط 
 احلسايب

 ـ الفقرة

3 0,000 4,70 83.33% 2,50 
 معرفة كافية احلسابات علىتوفر مراجع 

دبعايَت ادلراجعة الدكلية سبكنو من 
.اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية  

01 

5 0,012 2,57 %76.22 2,28 
عدـ بذؿ العناية ادلهنية الالزمة ادلطلوبة 
كفق معايَت ادلراجعة الدكلية الكتشاؼ 

. ادلساءلةإىلالتضليل يعرض ادلراجع   
02 

4 0,000 4,56 %82.83 2,48 
حرص ادلراجع على تطوير كربديث 

ادلراجعة معلوماتو فيما يتعلق دبعايَت 
  .الدكلية

03 

3 0,000 4,90 %83.33 2,50 

بذؿ العناية ادلهنية الالزمة يف زبطيط 
كتنفيذ ادلراجعة كتقيم النتائج كفقا 

دلعايَت ادلراجعة الدكلية يساعد ادلراجع 
يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 

. زلل ادلراجعة  

04 
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4 0,000 4,56 %82.83 2,48 
كجود سياسات كإجراءات مكتوبة 

ككاضحة يساىم يف تنفيذ ادلراجعة كفقان 
.دلعايَت ادلراجعة الدكلية  

05 

2 0,000 6,82 %87.36 2,62 
التزاـ ادلراجع دبعايَت ادلراجعة الدكلية 

.حيسن من قدرتو على ادلنافسة  
06 

2 0,000 7,02 %87.36 2,62 

حرص ادلراجع على االىتماـ بتطوير أداء 
مساعديو للرفع من كفاءهتم ادلهنية يف 
اكتشاؼ التضليل كفق معايَت ادلراجعة 

.الدكلية  

07 

1 0,000 8,11 %89.4 2,68 
قياـ مراجع احلسابات بتدريب مساعديو 

حىت ديمكنهم من القياـ بعملهم كفق 
.معايَت ادلراجعة الدكلية  

08 

  المجاالت السابقة 2.52 84% 5.40 0.000 /
 spss بناءا على نتائج  الباحثة من إعداد:المصدر

يقـو مراجع احلسابات : "  نالت ادلرتبة األكىل كاليت تنص على)08(يتبُت من خالؿ اجلدكؿ ادلذكور أف الفقرة رقم 
، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب  "بتدريب مساعديو حىت ديمكنهم من القياـ بعملهم كفق معايَت ادلراجعة الدكلية

 ك يرجع ذلك بأف مراجع احلسابات حيرص على االىتماـ بتطوير أداء مساعديو كتدريبهم على %89.4النسيب 
العمل دبعايَت ادلراجعة الدكلية كىذا للرفع من كفاءهتم كاليت ربتم عليهم اكتشاؼ عمليات التضليل ادلتعمدة يف 

. التقارير ادلالية
 التزاـ ادلراجع دبعايَت ادلراجعة الدكلية حيسن من  ": يف ادلرتبة الثانية كاليت تنص على)07(ك)06(كجاءت الفقرة رقم
حيث بلغ " حيرص ادلراجع على االىتماـ بتطوير أداء مساعديو للرفع من كفاءهتم ادلهنية" ،"قدرتو على ادلنافسة
 من كفاءهتم مساعديو يرفعاالىتماـ بتطوير أداء  احلرص على إىل ذلك كيرجع-87.36%ادلتوسط احلسايب 

 الالزمة الكتشاؼ اإلجراءاتادلهنية يف تقدير سلاطر التضليل كفهم كيفية ارتكاب الغش شلا حيسن قدرهتم يف ازباذ 
. التضليل كالتبليغ عليو

 يتوفر لدم مراجع احلسابات معرفة كافية دبعايَت :" يف ادلرتبة الثالثة كاليت تنص على(04)ك(01)كجاءت الفقرة 
يقـو ادلراجع ببذؿ العناية ادلهنية الالزمة يف "، " ادلراجعة الدكلية اليت سبكنو من اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

" زبطيط كتنفيذ ادلراجعة كتقيم النتائج كفقا دلعايَت ادلراجعة الدكلية الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية زلل ادلراجعة
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 يتحمل ادلسؤكلية العامة من العناية أف أف على ادلراجع إىل كيرجع ذلك %83.33حيث بلغ ادلتوسط احلسايب 
ادلهنية كيلتـز بتوفَت الوسائل دكف النتائج كتتعلق العناية ادلهنية دبا يقـو بو ادلراجع من أعماؿ كدبستول كدقة القياـ 

، بذؿ العناية ادلهنية الواجبة أثناء عملية فحص التقارير 01-10 من القانوف (59)هبا كىو ما نصت عليو  ادلادة 
ادلالية  يساىم يف ربديد سلاطر الغش يف ادلؤسسة زلل ادلراجعة، كادلراجع ملـز باحًتاـ العقد الذم يربطو بادلؤسسة 

 العميل صاحب ادلؤسسة ـزلل ادلراجعة كأم إخفاؽ يف ذلك سوؼ يًتتب عليو  مساءلة ادلراجع ليسن فقط أما
فقط بل أماـ كل األطراؼ اليت ذلا مصلحة من عملية ادلراجعة، كىذا يستوجب من ادلراجع  معرفة كافية دبعايَت 

 عنها كىذا  يساىم يف تقليص فجوة كاإلبالغادلراجعة الدكلية اليت سبكنو من اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
. التوقعات من اجلمهور

 كجود سياسات كإجراءات مكتوبة :"  فقد جاءت يف ادلرتبة الرابعة كاليت تنص على(05) ك (03)أما الفقرة 
 حرص ادلراجع على تطوير كربديث معلوماتو "ك" ككاضحة يساىم يف تنفيذ ادلراجعة كفقان دلعايَت ادلراجعة الدكلية

 أف كجود سياسات إىل كيرجع ذلك %82.83 حيث بلغ ادلتوسط احلسايب  ".فيما يتعلق دبعايَت ادلراجعة الدكلية
يساىم يف تسهيل عمل ادلراجع شلا مكتوبة كإجراءات مكتوبة ربتم على ادلراجعُت العمل دبعايَت ادلراجعة الدكلية 

كمساعدتو يف اكتشاؼ التضليل، كىذا ال يكفي لوحده بل على ادلراجع احلرص على تطوير كربديث معلوماتو 
. بكل ما ىو جديد يف رلاؿ اكتشاؼ الغش

 عدـ بذؿ العناية ادلهنية الالزمة ادلطلوبة كفق :" فقد جاءت يف ادلرتبة األخَتة كاليت تنص على(02)أما الفقرة 
 %76.22 بلغ ادلتوسط احلسايب حيث" ادلساءلة إىلمعايَت ادلراجعة الدكلية الكتشاؼ التضليل يعرض ادلراجع 

 ال يتحمل ادلسؤكلية القانونية عند عدـ االلتزاـ دبعايَت ادلراجعة يف اجلزائر مراجع احلسابات أف  إىلكىذا يرجع 
. الدكلية 

، كأف ادلتوسط احلسايب النسيب 2.52كبشكل عاـ ديكن القوؿ بأف ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات يساكم 
 a=0.05 كىي أقل من 0.000 بلغت sig، كأف القيمة االحتمالية 5.40 كانت Tكقيمة اختبار 84%

كبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية كقبوؿ الفرضية البديلة اليت تنص على أنو يؤثر التزاـ مراجعي احلسابات دبعايَت 
. ادلراجعة الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

توزيع ادلشاركُت يف الدراسة حبسب مستويات موافقتهم على الفقرات اخلاصة بتأثَت التزاـ   (34)كيبُت اجلدكؿ رقم
ادلراجعُت دبعايَت التدقيق الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية طبقا دلقياس ليكرت الثالثي ادلستخدـ، 

 .كذلك من خالؿ دمج استجابات ادلشاركُت يف الدراسة جلميع الفقرات ادلعربة عن احملور
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( 34)جدول رقم
توزيع المشاركين في الدراسة بحسب مستويات موافقتهم على الفقرات الخاصة بتأ ير التزام المراجعين 

بمعايير التدقيق الدولية في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية 
% العدد درجة القياس مستويات الموافقة 

 %21.78 115 1.66 -1ال أكافق 
 %5.30 28    2.33-1.66زلايد 
 %72.91 385 3 -2.33موافق 

 %100 528اجملموع 

: تشَت بيانات اجلدكؿ أعاله إىل النتائج التالية
 من عينة الدراسة على تأثَت التزاـ ادلراجعُت دبعايَت ادلراجعة على اكتشاؼ التضليل يف %72.91يوافق  .1

التقارير ادلالية؛ 
 من عينة الدراسة ال يوافقوف على تأثَت التزاـ ادلراجعُت دبعايَت ادلراجعة يف اكتشاؼ %21.78أما ما نسبتو . 2

التضليل يف التقارير ادلالية؛ 
.  من عينة الدراسة على احلياد% 5.30ككاف  .3

كعليو فإف أغلبية عينة الدراسة يوافقوف على تأثَت التزاـ مراجع احلسابات دبعايَت ادلراجعة الدكلية يف اكتشاؼ 
 .التضليل يف التقارير ادلالية

  اإلجراءات والية سطيفيتبع مراجعي الحسابات في ال :"الختبار صحة الفرضية اللاللة القائلة 
". الحديلة الكتشاؼ التضليل في التقارير المالية

دلعرفة ما إذا كانت نتائج Tمت ربليل بيانات إجابات ادلبحوثُت ادلتعلقة باحملور الثاين للدراسة باستخداـ اختبار 
 (.35) النتائج موضحة يف جدكؿ رقم3متوسط درجة االستجابة قد كصلت إىل درجة ادلوافقة كىي
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: (35)جدول رقم
 الحديلة  اإلجراءات  في والية سطيف حول مراجعي الحساباتآراء : "تحليل فقرات المجال اللاني

 "الكتشاؼ التضليل في التقارير المالية

 الرتبة
القيمة 

االحتمالية 
(sig) 

 tقيمة اختبار 
ادلتوسط 
احلسايب 
 النسيب

ادلتوسط 
 احلسايب

 الرقم اإلجراء

7 0,000 7,226 87.662 2,63 
ادلناقشة بُت أعضاء فريق ادلراجعة حوؿ كيفية ارتكاب الغش 

ككيفية اختالس  (قوائم مالية احتيالية)يف القوائم ادلالية
 .األصوؿ

9 

احلصوؿ على ادلعلومات الالزمة للتعرؼ على سلاطر التحريف  2,54 84.66 5,623 0,000 10
 10 :اجلوىرم بسبب الغش من خالؿ

استفسار ادلراجع من اإلدارة عن كجود غش أك خطأ ىاـ مت  2,25 75 2,203 0,031 
 أ .اكتشافو

استفسار ادلراجع من كظيفة ادلراجعة الداخلية عن آراءىم عن  2,72 90.66 9,152 0,000 
 ب .سلاطر الغش كمعرفتهم بأم غش أك شك يف غش

 ج .األخذ يف االعتبار نتائج اإلجراءات التحليلية 2,42 80.66 4,006 0,000 

 11 :مراعاة ادلراجع عند ربديد سلاطر التحريف اجلوىرم ما يلي 2,77 92.33 10,892 0,000 3

تقارير مالية احتيالية أك )نوع ادلخاطر ادلمكن كجودىا 2,69 89.66 8,636 0,000 
 أ .(اختالس األصوؿ

 
 ب .حجم ادلخاطر كأمهيتها 2,66 88.66 7,885 0,000

 ج .االحتماؿ الكبَت للمخاطر 2,5 83.33 4,90 0,000 

يف القوائم ادلالية، أـ يف حساب  )مدل انتشار ادلخاطر 2,53 84.33 6,098 0,000 
 د .(معُت

قياـ ادلراجع بتقدير خطورة كوف الغش قد يؤدم إىل احتواء  2,83 94.33 14,015 0,000 1
 12 .البيانات ادلالية على معلومات أساسية خاطئة

5 0,000 8,636 89.66 2,69 
زيادة سلاطر الغش لدل ادلراجع  عند اكتشافو دلواطن ضعف 

 13 .يف تصميم النظاـ احملاسيب كنظاـ الرقابة

15 0,017 2,452 75.66 2,27 
التأكد من عدـ كجود إحدل احلاالت التالية اليت تؤدم إىل 

 14 :زيادة الغش يف القوائم ادلالية
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ظركؼ اقتصادية أك صناعية أك تشغيلية مهددة لالستقرار  2,16 72 1,47 0,146 
 أ .ادلايل للمؤسسة

 ب .ضغوط غَت اعتيادية من داخل أك خارج الشركة 2,22 74 2,033 0,046 

 ج .ضغوط مالية على اإلدارة 2,28 76 2,794 0,007 

 د .الشكوؾ حوؿ أمانة ككفاءة اإلدارة 2,22 74 2,072 0,042 

 ق .ىيكل تنظيمي معقد أك غَت مستقر 2,27 75.66 2,452 0,017 

 م .كجود أكجو قصور يف مكونات الرقابة الداخلية 2,63 87.66 7,018 0,000 

معدؿ دكراف مرتفع للموظفُت الرئيسُت يف اإلدارة الوسطى  1,93 64.33 0,532- 0,597 
 ك .كالعليا

 احلاالت التالية اليت تؤدم إىل إحدلالتأكد من عدـ كجود  2,37 79 3,599 0,001 13
 15 :سوء استخداـ األصوؿ

 أ .ضغوط مالية شخصية 2,03 67.66 0,27 0,788 

 ب .عالقات عدائية بُت ادلؤسسة كبُت ادلوظفُت 2,19 73 1,749 0,085 

 ج .نقص عناصر الرقابة على السجالت االلكًتكنية 2,37 79 3,599 0,001 

السفر، التعويضات، )مصركفات مرتفعة لإلدارة العليا 2,51 83.66 5,059 0,000 
 د .(ادلكافآت

تعديل خطة التدقيق يف حالة ظهور دالئل على كجود الغش  2,72 90.66 9,152 0,000 4
 16 :أك اخلطأ حبيث تتضمن

سواءان كاف معربان عنو حبجم  )زيادة مدل اختبارات ادلراجعة  2,81 93.66 12,038 0,000 
 أ .(العينة أك ساعات ادلراجعة

كأف تكوف فجائية، أك  )تغيَت توقيت أداء اختبارات ادلراجعة 2,60 86.66 6,638 0,000 
 ب .(غَت دكرية كمستمرة

 ج .زبصيص مراجعُت أكثر خربة يف فريق ادلراجعة 2,57 85.66 5,954 0,000 

أم مزيج االختبارات ادلخطط  )تغيَت طبيعة اختبارات ادلراجعة 2,45 81.66 4,47 0,000 
 د .(استخدامها يف عملية ادلراجعة

7 0,000 6,642 87.33 2,62 
ربديد نوع اخلطأ احملتمل كجوده يف البيانات ادلالية لتحديد 
نوع اإلجراءات اإلضافية كالعمل على تصحيحو بإجراءات 

 .مادية
17 

  المجاالت السػػػػػابقة 2.6 86.8 7.58 0.00 /

. spss بناءان على نتائج الباحثة من إعداد :المصدر
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 اإلجراءات احلديثة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية إتباع آراء عينة الدراسة حوؿ (35)يبُت اجلدكؿ رقم 
  (12)لإلجراء رقم(94.33%) حيث تثَت النتائج الواردة يف اجلدكؿ ادلذكور بأف أعلى متوسط حسايب نسي

 قياـ ادلراجع بتقدير خطورة كوف الغش قد يؤدم إىل احتواء البيانات ادلالية على معلومات ":كالذم ينص على 
:  فقد كانت كالتايل(12) كفيما خيص نسبة درجة ادلوافقة لكل من  اإلجراء رقم  ."أساسية خاطئة

 على أمهية ىذا اإلجراء ادلتمثل يف تقدير سلاطر الغش لكي ال يؤدم اىل احتواء البيانات اإلحصائياتكتدؿ ىذه 
 من القانوف (23)ادلالية على معلومات خاطئة كىذا ألف مراجع احلسابات من مهامو الدائمة  حسب ادلادة 

 ادلنظم دلهنة زلافظ احلسابات كاخلربة احملاسبية كاحملاسب ادلعتمد ادلصادقة على صحة كانتظامية احلسابات 10/01
السنوية للشركة، كأهنا تعطي الصورة الصادقة للوضعية ادلالية كشلتلكات الشركة يف هناية السنة ادلنصرمة، كاحتواء 

 عدـ بذؿ العناية ادلهنية إىلالبيانات ادلالية على معلومات خاطئة بسبب عدـ تقدير ادلراجع دلخاطر الغش يرجع 
. الالزمة يف تأدية مهامو شلا يعرضو لتحمل  ادلسؤكلية ادلدنية  أماـ ادلستفدين من بيانات ادلؤسسة  

 مراعاة المراجع " كالذم ينص على%92.33 يف ادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب نسيب (11)كجاء اإلجراء رقم 
ككانت نسبة درجة ادلوافقة على " عند تحديد مخاطر التحريف الجوىري نوع وحجم ومدى انتشار المخاطر

 :ىذا اإلجراء  من قبل مراجعي احلسابات كالتايل
مراعاة المراجع عند تحديد مخاطر التحريف الجوىري نوع وحجم ومدى انتشار 

 % العدد :المخاطر ما يلي
 7,58 5 ال أكافق
 7,58 5 زلايد 
 84,85 56 أكافق 

 تعديل خطة التدقيق " الذم ينص على%90.66 يف ادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب نسيب 16كجاء اإلجراء رقم 
ككانت نسبة درجة ادلوافقة على ىذا اإلجراء من قبل مراجعي " يف حالة ظهور دالئل على كجود الغش أك اخلطأ

 :احلسابات كما يلي

قيام المراجع بتقدير خطورة كون الغش قد يؤدي إلى احتواء البيانات المالية على 
 % العدد معلومات أساسية خاطئة

 4,55 3 ال أكافق

 7,58 5 زلايد 

 87,88 58 أكافق 
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 % العدد تعديل خطة التدقيق في حالة ظهور دالئل على وجود الغش أو الخطأ 
 10,61 7 ال أكافق
 6,06 4 زلايد 
 83,33 55 أكافق 

: ككانت قرارات تعديل خطة ادلراجعة عند ظهور دالئل على كجود الغش حسب أكلويتها عند ادلراجعُت كما يلي

، %93.66 جاء قرار زيادة مدل اختبارات ادلراجعة دبتوسط حسايب نسيب :مدى اختبارات المراجعة -
ككاف البديل األكؿ متقدمان على البدائل األخرل، كيتفق ذلك مع نتائج العديد من الدراسات اليت انتهت 
إىل أف تعديل مدل اختبارات ادلراجعة أكثر اإلجراءات انتشاران يف ادلمارسة ادلهنية مقارنة بتعديل توقيت 
كطبيعة اختبارات ادلراجعة، حيث يزيد مدل اختبارات ادلراجعة عند كجود سلاطر مرتفعة للغش كالعكس 

 .صحيح

جاء قرار تغيَت طبيعة اختبارات ادلراجعة كبديل أخَت للمراجعُت لالستجابة : طبيعة اختبارات المراجعة -
، كيعود سبب تفضيل ادلراجعُت آللية تعديل مدل كليس %81.66دلخاطر الغش دبتوسط حسايب نسيب 

طبيعة اختبارات ادلراجعة، إما إىل اعتقاد ادلراجعُت أف االختبارات العادية اليت تتضمنها خطة ادلراجعة 
قادرة على اكتشاؼ التحريفات اجلوىرية ادلًتتبة على الغش، بغض النظر عن مستول ىذه ادلخاطر من 

 .مؤسسة اىل أخرل، أك بسبب عدـ إدلاـ ادلراجعُت لكيفية تعديل مزيج اختبارات ادلراجعة ادلخططة
زيادة سلاطر الغش : " الذم ينص على%89.66 يف ادلرتبة الرابعة دبتوسط حسايب نسيب (13)كجاء اإلجراء رقم 

ككانت نسبة درجة ادلوافقة " لدل ادلراجع عند اكتشافو دلواطن الضعف يف تصميم النظاـ احملاسيب كنظاـ الرقابة
: على ىذا اإلجراء كما يلي

زيادة مخاطر الغش لدى المراجع  عند اكتشافو لمواطن الضعف في تصميم 
 النظام المحاسبي ونظام الرقابة

 % العدد

 10,61 7 ال أكافق
 9,09 6 زلايد 
 80,30 53 أكافق 

 توفر إىل كتدؿ ىذه النتائج على أمهية ىذا اإلجراء كوف أم ضعف يف نظاـ احملاسبة كالرقابة الداخلية سيؤدم 
فرصة كبَتة حلدكث التضليل ك من خالؿ النسب ادلئوية دلستويات ادلوافقة على ىذا اإلجراء كاليت تشَت اىل موافقة 
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  فهذا يدؿ على أف معظم ادلراجعُت يركزكف على نظاـ الرقابة الداخلية كتزداد اإلجراءأغلبية ادلراجعُت على ىذا 
شكوكهم  باحتماالت كجود غش أك خطأ عندما يكتشفوف نقاط يف النظاـ احملاسيب أك نظاـ الرقابة الداخلية شلا 

. يستدعي قيامهم ببذؿ رلهود أكرب للحصوؿ على أدلة للتأكد من عدـ كجود خطأ أك غش
، أما إذ كاف النظاـ غَت فعاؿ اإلثباتكلعل كجود نظاـ رقابة داخلية فعاؿ يساعد ادلراجع على التقليل من أدلة 

. فيجب زيادة أدلة التدقيق ادلخططة  لغايات اكتشاؼ األخطاء اجلوىرية يف البيانات ادلالية
 ادلتعلق دبهنة اخلبَت احملاسيب كزلافظ احلسابات كاحملاسب ادلعتمد فإنو 10/01 من القانوف (23)ككفقا للمادة

. يًتتب على ادلهاـ الدائمة حملافظي احلسابات إعداد تقرير خاص حوؿ إجراءات الرقابة الداخلية
ادلناقشة :" كالذم ينص على %87.66 يف ادلرتبة  اخلامسة دبتوسط حسايب نسيب(09)كما جاء اإلجراء رقم 

ككانت نسبة درجة " بُت أعضاء فريق ادلراجعة حوؿ كيفية ارتكاب الغش يف القوائم ككيفية اختالس األصوؿ
 :ادلوافقة على ىذا اإلجراء كما يلي

المناقشة بين أعضاء فريق المراجعة حول كيفية ارتكاب الغش في القوائم 
 .وكيفية اختالس األصول (قوائم مالية احتيالية)المالية

 % العدد

 13,64 9 ال أكافق
 9,09 6 زلايد 
 77,27 51 أكافق 

 الغش؟ أك ماىي كإخفاء ىذا اإلجراء  يف كوف ادلناقشة بُت ادلراجع كمساعديو حوؿ كيفية ارتكاب أمهيةتأيت 
الدكافع كادلربرات الرتاب الغش؟ أك التعرؼ على سلاطر الغش كتقييمها كمدل االستجابة اليت يبديها ادلراجع 

دلخاطر الغش اليت يتم التعرؼ عليها، كتتم ادلناقشة بُت، امثناء، كقبل مجع ادلعلومات  شلا يزيد من قدرة ادلراجع يف 
. اكتشاؼ التضليلي يف التقارير ادلالية

التأكد من عدـ كجود إحدل :" كالذم ينص % 79السادسة  دبتوسط حسايب   يف ادلرتبة15كجاء اإلجراء رقم 
 :ككانت نسبة درجة ادلوافقة على ىذا اإلجراء كما يلي" احلاالت التالية اليت تؤدم إىل استخداـ األصوؿ
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التأكد من عدم وجود إحدى الحاالت التالية التي تؤدي إلى سوء استخدام 
 % العدد األصول
 24,24 16 ال أكافق
 13,64 9 زلايد 
 62,12 41 أكافق 

 حسب اإلحصائيات فإف أكؿ احلاالت اليت تؤدم إىل سوء استخداـ األصوؿ كاليت حصلت على متوسط نسيب 
، أما أقلها تأثَتان فكانت لضغوط ادلالية ) السفر، التعويضات( ىي ادلصركفات ادلرتفعة لإلدارة العليا83.66%

 كيعود السبب ألف مراجع احلسابات ديكنو االطالع على ادلعلومات  %67.66الشخصية دبتوسط حسايب نسيب 
 اخلاصة بالسفر كالتعويضات يف حُت ال يستطيع التعرؼ على الضغوط ادلالية اإلداريةاخلاصة بادلصركفات 

. الشخصية اليت يتعرض ذلا ادلوظفوف

التأكد من عدـ كجود إحدل احلاالت التالية :" يف ادلرتبة األخَتة كالذم ينص على (14)أخَتا كاف اإلجراء رقم 
 ككانت نسبة درجة ادلوافقة على %75.66دبتوسط حسايب نسيب " اليت تؤدم إىل زيادة الغش يف القوائم ادلالية

 :ىذا اإلجراء ما يلي

التأكد من عدم وجود إحدى الحاالت التالية التي تؤدي إلى زيادة الغش في 
 القوائم المالية

 % العدد

 30,30 20 ال أكافق
 12,12 8 زلايد 
 57,58 38 أكافق 

 عدـ االستخداـ الواسع ادلراجعُت لتحليل مثلث الغش إىلكجاء ىذا اإلجراء يف ادلرتبة األخَتة كيعود السبب 
.اخلاص بالتقارير ادلالية االحتيالية يف ربليل سلاطر الغش أثناء عملية ادلراجعة  

 زيادة الغش يف القوائم ادلالية  ىي كجود قصور يف إىل أف أكثر احلاالت اليت تؤدم إىل اإلحصائياتكما تشَت 
 كأقلها كاف ارتفاع معدؿ دكراف ادلوظفُت الرئيسُت يف اإلدارة %87.66 مكونات الرقابة الداخلية دبتوسط حسايب

 %64.33الوسطى كالعليا دبتوسط حسايب نسيب 
  اخلاصة باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية اإلجراءات أف الوسط احلسايب لكافة 35كيالحظ من اجلدكؿ رقم 

 مراجعي احلسابات لإلجراءات احلديثة إتباع درجة ادلوافقة، كالذم يدؿ على إىل كاليت سبيل 2كانت أكرب من 
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 إتباعالكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية كبذلك ترفض الفرضية العدمية كتقبل الفرضية البديلة كاليت تنص على 
.مراجعي احلسابات يف اجلزائر لإلجراءات احلديثة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية  

  اإلجراءات والية سطيفيتبع مراجعي الحسابات في ال :"الختبار صحة الفرضية اللاللة القائلة 
". الحديلة لإلبالغ عن وجود تضليل في التقارير المالية

 دلعرفة ما إذا كانت نتائج Tمت ربليل بيانات إجابات ادلبحوثُت ادلتعلقة باحملور الثالث للدراسة باستخداـ اختبار 
 (.36)النتائج موضحة يف جدكؿ رقم .  أـ ال3متوسطة درجة االستجابة قد كصلت إىل درجة ادلوافقة كىي 

  

 الرتبة
القيمة 

 االحتمالية
)Sig( 

 قيمة اختبار
T 

ادلتوسط 
احلسايب 
 النسيب

ادلتوسط 
راءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلج احلسايب  الرقم 

إبالغ اإلدارة بالسرعة ادلمكنة عند كجود غش أك  2,83 94.33 16,334 0,000 1
 .خطأ مادم فعلي

19 

ربديد اجلهة ادلسؤكلة ادلناسبة يف الشركة اليت سيتم  2,48 82.66 4,761 0,000 4
. حبدكث الغشإبالغها  

20 

6 0,000 3,849 80.66 2,42 

االمتناع عن إبداء الرأم إذا منع ادلراجع من احلصوؿ 
 أمهيةعلى أدلة إثبات كافية كمناسبة لغرض تقييم 

 اخلطأ على البيانات ادلالية من قبل أكاثر الغش 
 اإلدارة

21 

5 0,000 4,231 81 2,43 
عند الشك بأف الغش أك اخلطأ قد حدث من قيود 

مفركضة دبوجب الظركؼ كليس من قبل الشركة فانو 
.جيب اخذ ذلك بعُت االعتبار يف التقرير النهائي  

22 

3 0,000 5,489 84.66 2,54 

االتصاؿ مع اجلهات احلكومية ادلختصة عند عدـ 
استجابة اإلدارة لتوصيات ادلراجع حوؿ كجود بعض 

 كاليت كجودىا ديثل أمهية اليت ذلا كاألمورالتنظيمات 
كجود دالئل زلتملة حلدكث ذباكزات كىذا بناء على 

.نص قانوين  

23 

:  (36)جدول رقم
 الحديلة  حول اإلجراءات والية سطيف مراجعي الحسابات في آراء" تحليل فقرات المجال اللالث

" لإلبالغ عن وجود  تضليل في التقارير المالية
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 كالذم ينص %94.33 يف ادلرتبة األكىل دبتوسط حسايب 19 جاء اإلجراء رقم اإلحصائيةمن خالؿ النتائج 

، كتكمن أمهية ىذا اإلجراء  يف كوف " إبالغ اإلدارة بالسرعة ادلمكنة عند كجود غش أك خطأ مادم فعلي: "على
مراجع احلسابات يتحمل ادلسؤكلية ادلدنية يف حالة عدـ الكشف عن احلقائق ادلتعلقة بأعماؿ الغش كالتالعبات 

. جمللس ادلسامهُت
 الرأم إبداء عدـ :" كالذم ينص على%89.33دبتوسط حسايب الثانية  يف ادلرتبة (24) رقم اإلجراءكما جاء 

يف حالة استنتاج أف الغش أك اخلطأ لو تأثَت مهم على البيانات ادلالية كمل ينعكس بشكل مناسب أك مل يتم 
 ادلنظم دلهنة اخلبَت احملاسب كزلافظ احلسابات كاحملاسب 10/01كيشَت القانوف ". تصحيحو يف البيانات ادلالية

ادلعتمد أنو يف حالة اكتشاؼ األخطاء كالنقائص اليت تفقد احلسابات شرعيتها كصدقها، إضافة اىل رفض 
 األسبابادلسؤكلُت القاطع القياـ بالتعديالت ادلقًتحة من طرؼ ادلراجع، فإف ادلراجع يرفض ادلصادقة كيقدـ 

. كالرباىُت ك ادلعلومات بالتفصيل كذلك حىت يتسٌت للمسامهُت معرفة احلقيقة الزباذ القرارات ادلناسبة

 االتصاؿ مع اجلهات :" الذم ينص على%84.66 يف ادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب (23)كجاء اإلجراء رقم 
 أمهية اليت ذلا كاألموراحلكومية ادلختصة عند عدـ استجابة اإلدارة لتوصيات ادلراجع حوؿ كجود بعض التنظيمات 

دكر  أف مراجع احلسابات يلعب إىلب كيعود السب". كاليت كجودىا ديثل كجود دالئل زلتملة حلدكث ذباكزات 
عدـ استجابة اإلدارة احملافظة على ادلصلحة العامة كاالمتثاؿ للقوانُت العامة كضماف شفافية ادلعلومة  كيف حالة 

 كاليت كجودىا ديثل كجود دالئل زلتملة أمهية اليت ذلا كاألمورلتوصيات ادلراجع حوؿ كجود بعض التنظيمات 
 أداء دكره، كعليو فإنو تقع على عاتقو حلدكث ذباكزات   كعدـ االتصاؿ مع اجلهات احلكومية فإنو يتغافل عن

:   من القانوف التجارم830ادلسؤكلية اجلزائية كيتحمل العقوبات اخلاصة هبذه ادلسؤكلية، كىذا ما تنص عليو  ادلادة 
أنو يف حالة عدـ الكشف عن الوقائع اإلجرامية اليت علم هبا اىل ككيل اجلمهورية  فإنو يعاقب بالسجن من سنة 

. دج500.000إىل 20.000 مخس سنوات  كبغرامة مالية من إىل

1 0,000 8,705 89.33 2,68 

 الرأم يف حالة استنتاج أف الغش أك إبداءعدـ 
اخلطأ لو تأثَت مهم على البيانات ادلالية كمل ينعكس 

بشكل مناسب أك مل يتم تصحيحو يف البيانات 
.ادلالية  

24 

  المجاالت السابقة 2.56 85.44 7.228 0.000 /

. spss بناءا على نتائج  الباحثة من إعداد:المصدر
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 ربديد اجلهة ادلسؤكلة :" كالذم ينص على%82.66 يف ادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب (22)كجاء اإلجراء رقم 
 ادلنظم 10/01 من القانوف 23، كىو ما تنص عليو ادلادة " حبدكث الغشإبالغهاادلناسبة يف الشركة اليت سيتم 

دلهنة اخلبَت احملاسب كزلافظ احلسابات كاحملاسب ادلعتمد  حيث حددت كل من ادلسَتين كاجلمعية العامة أك ىيئة 
ادلداكلة ادلؤىلة بإبالغها بكل نقص قد يكتشفو أك يطلع عليو مراجع احلسابات، كمن طبيعتو أف يعرقل استمرار 

. استغالؿ ادلؤسسة أك اذليئة، كيف حالة عدـ القياـ فإف مراجع احلسابات يتحمل ادلسؤكلية القانونية
 عند الشك بأف الغش أك :" كالذم ينص أنو%81 يف ادلرتبة الرابعة دبتوسط حسايب (20)كجاء اإلجراء رقم 

اخلطأ قد حدث من قيود مفركضة دبوجب الظركؼ كليس من قبل الشركة فانو جيب اخذ ذلك بعُت االعتبار يف 
 ادلنظم دلهنة اخلبَت احملاسب كزلافظ احلسابات 10/01 من القانوف 25 ادلادة إليو، كىو ما تشَت "التقرير النهائي

  مراجع احلسابات لتقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد زلتمل على استمرار إعدادكاحملاسب ادلعتمد على ضركرة  
. ادلؤسسة

االمتناع عن  " : كالذم ينص على%80.66 دبتوسط حسايب األخَتة فقد احتل ادلرتبة (21) رقم اإلجراءأما 
 اخلطأ على أك اثر الغش أمهيةإبداء الرأم إذا منع ادلراجع من احلصوؿ على أدلة إثبات كافية كمناسبة لغرض تقييم 

 ادلصادقة على احلسابات لوجود سببُت اثنُت يرفضحيث  أف مراجع احلسابات ". البيانات ادلالية من قبل اإلدارة
: مها
كىذا ألف درجة الالشرعية اليت  مت الوقوؼ عليها كبَتة شلا جيعل احلسابات غَت شرعية كغَت : عدـ ادلوافقة-

  ؛صادقة
 عدـ التمكن من ادلصادقة على احلسابات كالقوائم ادلالية  كىذا عندما ترفض ادلؤسسة كينجم عند: عدـ اليقُت

. جلوء ادلراجع للمصادقات اخلارجية كامتناعها على تزكيده بادلعلومات الكافية داخليان 
 اثر أمهيةإف االمتناع عن إبداء الرأم إذا منع ادلراجع من احلصوؿ على أدلة إثبات كافية كمناسبة لغرض تقييم 

 الغش أك اخلطأ إىل طرؼ ثالث يف حاؿ كجود نص إبالغ اخلطأ على البيانات ادلالية من قبل اإلدارة، ك أكالغش 
 ادلتمثل يف ككيل اجلمهورية ، ىذه 830 القانوف التجارم يف مادتو إليومعُت يف القانوف يطلب ذلك ما يشَت 

اإلجراءات  يساىم يف ضماف عدـ نشر معلومات مالية مضللة، حيث أف ادلعلومات تستعمل من طرؼ العديد 
من األطراؼ الداخلية كاخلارجية كنذكر منها اإلدارة، ادلسامهُت، ادلوظفُت، ادلستثمرين، العمالء، ادلوردين، البنوؾ 

. كما تمسقط على مراجع احلسابات ادلسؤكلية اجلزائية. كالسلطات العمومية كغَتىا
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إتباع  :"توزيع ادلشاركُت يف الدراسة حبسب مستويات موافقتهم على الفقرات اخلاصة بػػػػ (37)كيبُت اجلدكؿ رقم
طبقان دلقياس " مراجعي احلسابات يف كالية سطيف اإلجراءات احلديثة لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية

ليكرت الثالثي ادلستخدـ، كذلك من خالؿ دمج استجابات ادلشاركُت يف الدراسة جلميع الفقرات ادلعربة عن 
 .احملور

( 37)جدول رقم
في والية  مراجعي الحسابات إتباعتوزيع المشاركين في الدراسة بحسب مستويات موافقتهم على الفقرات 

 . الحديلة  لإلبالغ عن التضليل في التقارير الماليةسطيف اإلجراءات
% العدد درجة القياس مستويات الموافقة 

 28.95 172 1.66-1ال أكافق 
 13.46 80 2.33-1.66زلايد 
 57.57 342 3-2.33موافق 

 100 594اجملموع 

: نسبة تشَت النتائج اإلحصائية اىل
  احلديثة  لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية؛اإلجراءاتمن أفراد عينة الدراسة يتبعوف  57.57% .1
 احلديثة لإلبالغ عن التضليل يف التقارير اإلجراءات من أفراد عينة الدراسة يتبعوف %28.95نسبة  .2

 ادلالية؛
 من أفراد عينة الدراسة ىم على احلياد فيما خيص اإلجراءات احلديثة لإلبالغ عن %13.46نسبة  .3

 .التضليل يف التقارير ادلالية
 احلديثة الكتشاؼ اإلجراءات أف أغلبية مراجعي احلسابات يتبعوف اإلحصائيةكيالحظ من خالؿ النتائج 

 إتباعالتضليل يف التقارير ادلالية،  كبالتايل  ترفض الفرضية العدمية كتقبل الفرضية البديلة كاليت تنص على 
.  لإلجراءات الالزمة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلاليةيف كالية سطيفمراجعي احلسابات 

 توجد معوقات تؤ ر على قدرة مراجع الحسابات في ال : "الختبار صحة الفرضية  الرابعة القائلة
". أدائو لمسؤوليتو المهنية في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية

دلعرفة ما إذا كانت نتائج Tمت ربليل بيانات إجابات ادلبحوثُت ادلتعلقة باحملور الرابع للدراسة باستخداـ اختبار 
 .( 38)النتائج موضحة يف اجلدكؿ.  أـ ال3متوسطة درجة االستجابة قد كصلت إىل درجة ادلوافقة كىي 
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 (38)جدول رقم
  
 

. spss بناءا على نتائج  الباحثة من إعداد:المصدر
من بُت ادلعوقات اليت تؤثر على قدرة ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية كاليت مت ادلوافقة عليها من قبل 

عدـ تنظيم مهنة ادلراجعة، عدـ استقاللية ادلراجع، عدـ تقدمي البيانات ادلطلوبة للمراجع،  : مراجعي احلسابات ىي
 ادلراجعُت من خالؿ عقد دكرات متخصصة تتعلق بتصميم االختبارات الالزمة الكتشاؼ أداءعدـ تنمية كتطوير 

 .التضليل يف التقارير ادلالية، اىتماـ ادلؤسسات بشكل ادلراجعة أكثر من اىتمامها دبضموف ادلراجعة كأمهيتها 

 الرتبة
القيمة 

 االحتمالية
)Sig( 

 قيمة اختبار
T 

ادلتوسط 
احلسايب 
 النسيب

ادلتوسط 
 احلسايب

 اإلجراء
 الرقم

عدـ تنظيم مهنة مراجعة احلسابات بشكل سليم  2,40 80 3,869 0.000 3
 30 .كمنتظم

 31 .عدـ فهم مسؤكلية ادلراجع ككاجباتو لدل اجملتمع 2,28 76 2,577 0,012 6

 33 .عدـ استقاللية ادلراجع 2,39 79.66 3,658 0,001 4

2 0 .00  5,059 83.66 2,51 
 .عدـ تقدمي البيانات ادلطلوبة للمراجع

34 

عدـ كجود إرشادات تتضمن شرح لكيفية اكتشاؼ  2 66.66 0 0.000 10
 36 .التضليل

1 0.000 8,636 89.66 2,69 
 ادلراجعُت من خالؿ عقد أداءعدـ تنمية كتطوير 

دكرات متخصصة تتعلق بتصميم االختبارات الالزمة 
 .الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

37 

 38 .عدـ مالئمة األتعاب اليت يتقاضاىا ادلراجع 1,71 57 2,627 0,011 9

اىتماـ ادلؤسسات بشكل ادلراجعة أكثر من اىتمامها  2,36 78.66 3,393 0,001 5
 39 .دبضموف ادلراجعة كأمهيتها 

 / المجاالت السابقة  2.29 76.41 3.727 0.000  

توجد معوقات تؤ ر على قدرة المراجع الحسابات في أدائو لمسؤوليتو : "تحليل فقرات المجال الرابع
"المهنية في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية . 
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 دبتوسط حسايب نسيب األكىل يف ادلرتبة جاءت (37)رقميتبُت من اجلدكؿ ادلذكور أعاله أف الفقرة 
 ادلراجعُت من خالؿ عقد دكرات متخصصة تتعلق بتصميم أداءعدـ تنمية كتطوير :" كالذم ينص على89.66%

أما عدـ مالئمة األتعاب اليت يتقاضاىا ادلراجع فكانت ". االختبارات الالزمة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
 .%57يف ادلرتبة األخَتة دبتوسط حسايب نسيب 

توجد  :"توزيع ادلشاركُت يف الدراسة حبسب مستويات موافقتهم على الفقرات اخلاصة بػػػػ (39)كيبُت اجلدكؿ رقم
طبقان " معوقات تؤثر على قدرة ادلراجع احلسابات يف أدائو دلسؤكليتو ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

دلقياس ليكرت الثالثي ادلستخدـ، كذلك من خالؿ دمج استجابات ادلشاركُت يف الدراسة جلميع الفقرات ادلعربة 
 .عن احملور

 :(39)جدول رقم
توزيع المشاركين في الدراسة بحسب مستويات موافقتهم على الفقرات الخاصة توجد معوقات تؤ ر على 

قدرة المراجع الحسابات في أدائو لمسؤوليتو المهنية في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية 
% العدد درجة القياس مستويات الموافقة 

 31.12 207 ال أكافق 
 10.82 72 أحيانان 
 58.04 386 موافق 

 100 665اجملموع 
: تشَت بيانات اجلدكؿ أعاله إىل النتائج التالية

 من أفراد عينة الدراسة يوافقوف على كجود معوقات تؤثر على قدرة ادلراجع احلسابات يف %58.04نسبة .1
أدائو دلسؤكلية ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية؛ 

 من أفراد عينة الدراسة ال يوافقوف على كجود معوقات تؤثر على قدرة ادلراجع احلسابات يف %31.12 نسبة .2
أدائو دلسؤكلية ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية؛ 

 من أفراد عينة الدراسة ىم على احلياد حياؿ كجود معوقات تؤثر على قدرة ادلراجع %10.82 نسبة .3
. احلسابات يف أدائو دلسؤكلية ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

 أف أغلبية مراجعي احلسابات يوافقوف على كجود معوقات تؤثر على قدرة اإلحصائيةكيالحظ من خالؿ النتائج 
ادلراجع احلسابات يف أدائو دلسؤكليتو ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية ، كبالتايل  ترفض الفرضية 

توجد معوقات تؤثر على قدرة ادلراجع احلسابات يف أدائو :" العدمية كتقبل الفرضية البديلة كاليت تنص على 
". دلسؤكليتو ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
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 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حول التزام مراجع الحسابات :" الختبار صحة الفرضية القائلة
العمر، )تعزى لمتغيرات"  بالمسؤولية المهنية الكتشاؼ التضليل في التقارير الماليةوالية سطيففي 

. (المؤىل العلمي، الشهادات المهنية، التخصص العلمي، عدد سنوات الخبرة

ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىو اختبار معلمي يصلح "  للعينُت مستقلتُتT"مت استخداـ اختبار 
دلعرفة " ذك االذباه الواحد–التباين األحادم " كذلك مت استخداـ اختبار . البياناتدلقارنة متوسطي رلموعتُت من 

.  متوسطات أك أكثر3ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار معلمي يصلح دلقارنة 
  عند مستوى الداللةإحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة (α ≤  0.05) بين أراء أفراد العينة حول

 في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية والية سطيفالمسؤولية المهنية لمراجعي الحسابات في 
 .وفقاً لمعايير المراجعة الدولية يعزى للعمر

- العمر-التباين األحادينتائج اختبار :(40) جدول رقم

قيمة االختبار المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال م 
 القيمة االحتمالية

Sig 

01 
 دبعايَت ادلراجعة كالية سطيفيؤثر التزاـ مراجعي احلسابات يف 

 الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
2.99 0.0376 

02 
اإلجراءات احلديثة  يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات 

الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
3.52 0.0202 

03 
اإلجراءات احلديثة  يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات 

لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية 
0.27 0.8467 

04 
تؤثر بعض ادلعوقات على قدرة مراجع احلسابات يف آدائو 

دلسؤكليتو ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
0.51 0.6799 

 0.3961 1.85اجملاالت السابقة معا  

 
 

: من النتائج اإلحصائية ادلوضحة يف اجلدكؿ رقم ديكن استنتاج ما يلي
 ادلقابلة الختبار التباين األحادم ذك االذباه الواحد أكرب من مستول الداللة Sigيتبُت أف القيمة االحتمالية 

 بُت متوسطات تقديرات عينة إحصائية جلميع اجملاالت كبذلك دين استنتاج أنو ال توجد فركؽ ذات داللة 0.05
 . العمرإىلالدراسة حوؿ ىذه اجملاالت تعزل 

 .spss بناءا على نتائج  الباحثة من إعداد:المصدر
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  عند مستوى الداللةإحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة (α ≤  0.05) بين أراء أفراد العينة حول
 في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية والية سطيفالمسؤولية المهنية لمراجعي الحسابات في 

 .للمؤىل العلميوفقاً لمعايير المراجعة الدولية يعزى 
- المؤىل العلمي  -التباين األحادينتائج اختبار :  جدول رقم:(41)جدول رقم

المجال م 
قيمة 

االختبار 
 القيمة االحتمالية

Sig 

01 
 دبعايَت ادلراجعة كالية سطيفيؤثر التزاـ مراجعي احلسابات يف 

 الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
2.07 0.1342 

02 
 اإلجراءات الالزمة  يف كالية سطيفيتبع مراجعي احلسابات

الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
0.12 0.8884 

03 
 اإلجراءات الالزمة  يف كالية سطيفيتبع مراجعي احلسابات

لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية 
0.90 0.4099 

04 
 دلسؤكليتو أدائوتؤثر بعض ادلعوقات على قدرة مراجع احلسابات يف 

ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
0.94 0.3951 

 0.4569 1المجاالت السابقة معا  
. spss بناءا على نتائج  الباحثة من إعداد:المصدر

: من النتائج اإلحصائية ادلوضحة يف اجلدكؿ رقم ديكن استنتاج ما يلي

 ادلقابلة الختبار التباين األحادم ذك االذباه الواحد أكرب من مستول الداللة Sigيتبُت أف القيمة االحتمالية 
 بُت متوسطات تقديرات إحصائية جلميع اجملاالت كبذلك ديكن استنتاج أنو ال توجد فركؽ ذات داللة 0.05

 . ادلؤىل العلميإىلعينة الدراسة حوؿ ىذه اجملاالت تعزل 
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  عند مستوى الداللةإحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة (α ≤  0.05) بين أراء أفراد العينة حول
 في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية والية سطيفالمسؤولية المهنية لمراجعي الحسابات في 

 .الشهادات المهنيةوفقاً لمعايير المراجعة الدولية يعزى 

- الشهادات المهنية-للعينيتين المستقلتينTنتائج اختبار : (42)جدول رقم

المجــــــــــــــــــــــــــــــــــال م 
قيمة 
 Tاالختبار

 القيمة االحتمالية
Sig 

01 
 دبعايَت ادلراجعة كالية سطيفيؤثر التزاـ مراجعي احلسابات يف 

 الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
2.65 0.1084 

02 
اإلجراءات احلديثة  يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات 

الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
1.18 0.2818 

03 
اإلجراءات احلديثة  يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات 

لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية 
0.46 0.4987 

04 
تؤثر بعض ادلعوقات على قدرة مراجع احلسابات يف آدائو 

دلسؤكليتو ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
3.77 0.0564 

 0.236 2.015اجملاالت السابقة معا  

. spss بناءا على نتائج الباحثة من إعداد :المصدر
: من النتائج اإلحصائية ادلوضحة يف اجلدكؿ رقم ديكن استنتاج ما يلي

 جلميع 0.05 أكرب من مستول الداللة للعينيتُت ادلستقلتُتT ادلقابلة الختبار Sigيتبُت أف القيمة االحتمالية 
 بُت متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ إحصائيةاجملاالت كبذلك ديكن استنتاج أنو ال توجد فركؽ ذات داللة 

 . الشهادات ادلهنيةإىلىذه اجملاالت تعزل 
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  عند مستوى الداللةإحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة  (α ≤ 0.05) ن أراء أفراد العينة حول بي
 اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية والية سطيف فيالمسؤولية المهنية لمراجعي الحسابات في 

 .التخصص العلميوفقاً لمعايير المراجعة الدولية يعزى 

- التخصص العلمي-األحاديالتباين نتائج اختبار : )43(جدول رقم

 قيمة االختبارالمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال م 
 القيمة االحتمالية

Sig 

01 
 دبعايَت ادلراجعة كالية سطيفيؤثر التزاـ مراجعي احلسابات يف 

 الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
0.13 0.9432 

02 
اإلجراءات احلديثة  يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات 

الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
0.38 0.7649 

03 
اإلجراءات احلديثة  يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات 

لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية 
1.20 0.3179 

04 
 أدائوتؤثر بعض ادلعوقات على قدرة مراجع احلسابات يف 

دلسؤكليتو ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
1.78 0.1602 

 0.5465 0.8725المجاالت السابقة معا  

. spss بناءا على نتائج الباحثة من إعداد :المصدر
: من النتائج اإلحصائية ادلوضحة يف اجلدكؿ رقم ديكن استنتاج ما يلي

 ادلقابلة الختبار التباين األحادم ذك االذباه الواحد أكرب من مستول الداللة Sigيتبُت أف القيمة االحتمالية 
 بُت متوسطات تقديرات عينة إحصائية جلميع اجملاالت كبذلك دين استنتاج أنو ال توجد فركؽ ذات داللة 0.05

 . التخصص العلميإىلالدراسة حوؿ ىذه اجملاالت تعزل 
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  عند مستوى الداللةإحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة (α ≤  0.05) بين أراء أفراد العينة حول
 في اكتشاؼ التضليل في التقارير المالية والية سطيفالمسؤولية المهنية لمراجعي الحسابات في 

 .سنوات الخبرةوفقاً لمعايير المراجعة الدولية يعزى ل

- سنوات الخبرة-األحاديالتباين نتائج اختبار : )44(جدول رقم 

 قيمة االختبارالمجــــــــــــــــــــــــــــــــال م 
 القيمة االحتمالية

Sig 

01 
 دبعايَت ادلراجعة كالية سطيفيؤثر التزاـ مراجعي احلسابات يف 

 الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
1.78 0.1436 

02 
اإلجراءات احلديثة  يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات 

الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
1.31 0.2749 

03 
اإلجراءات احلديثة يف كالية سطيف يتبع مراجعي احلسابات 

لإلبالغ عن التضليل يف التقارير ادلالية 
0.96 0.4374 

04 
 أدائوتؤثر بعض ادلعوقات على قدرة مراجع احلسابات يف 

دلسؤكليتو ادلهنية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
0.90 0.4694 

 0.331 1.23المجاالت السابقة معا  

 .spss بناءا على نتائج الباحثة من إعداد :المصدر
: ديكن استنتاج ما يلي (44)من النتائج اإلحصائية ادلوضحة يف اجلدكؿ رقم

 ادلقابلة الختبار التباين األحادم ذك االذباه الواحد أكرب من مستول الداللة Sigيتبُت أف القيمة االحتمالية 
 بُت متوسطات تقديرات عينة إحصائية جلميع اجملاالت كبذلك دين استنتاج أنو ال توجد فركؽ ذات داللة 0.05

 .الدراسة حوؿ ىذه اجملاالت تعزل اىل سنوات اخلربة
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 خالصة

  مر تطور مهنة ادلراجعة يف اجلزائر  دبحطات تارخيية ، أمهها اليت تزامنت مع كبداية توجو اجلزائر ضلو اقتصاد 
 االقتصادية ادلعتمدة، اليت كاف أمهها صدكر القانوف التوجيهي الستقاللية ادلؤسسات كاإلصالحاتالسوؽ 

 كىو أكؿ قانوف جزائرم ينظم مهنة اخلبَت 08-91، حيث تزامن معو صدكر القانوف رقم 1988العمومية سنة 
 01-10كبعدما عرفت ادلهنة استقاللية عن السلطات العمومية جاء القانوف . احملاسب كزلافظ احلسابات

 أين أعطى ادلشرع اجلزائرم للمجلس الوطٍت للمحاسبة التابع رمسيان للسلطات العمومية 2010الصادر يف جواف 
 .صالحيات كمهاـ كاسعة لتنظيم مهنة ادلراجعة يف اجلزائر

 متمثلة يف ادلصف الوطٍت للخرباء 1991  بعدما كانت تشرؼ على تنظيم مهنة ادلراجعة ىيئة كاحدة منذ سنة 
 أين 2010 يف جواف الصادر 01-10احملاسبيُت كزلافظي احلسابات  كاحملاسبُت ادلعتمدين،  مث جاء القانوف 

جعلها ربت إشراؼ ثالث ىيآت جديدة كعلى رأسها اجمللس الوطٍت للمحاسبة التابع رمسيان لوزارة ادلالية، ادلصف 
 .الوطٍت للخرباء احملاسبُت كالغرفة الوطنية حملافظي احلسابات

     كيف رلاؿ ربديد مسؤكلية ادلراجع عن الغش ركزت القوانُت اليت أصدرهتا اجلزائر  على إجراءات اإلبالغ عن 
، أك 01-10 من القانوف 27 العليا من خالؿ ما نصت عليو ادلادة اإلشرافيةالغش سواء بالنسبة للسلطات 

، كفيما خيص إجراءات اكتشاؼ 01-10 من القانوف 30مستخدمي القوائم ادلالية كىو ما نصت عليو ادلادة 
 من 23الغش فلم تصدر اجلزائر دليل أك منوذج يساعد ادلراجعُت يف ربديد سلاطر الغش كاكتشافها ماعدا ادلادة 

.  اليت تلـز ادلراجع بتقييم نظاـ الرقابة الداخلية كالتقرير عنو01-10القانوف 
 جيعل ادلراجعُت  يلجؤكف اىل  يف اجلزائر إف عدـ كجود دليل الكتشاؼ حاالت التضليل يف التقارير ادلالية

استخداـ ادلعايَت  الدكلية ألف القوانُت ادلذكورة سابقان ال تستجيب دلتطلبات شلارسة ادلهنة، كىذا ما دلت عليو 
 حوؿ مدل االلتزاـ بادلسؤكلية ادلهنية الكتشاؼ التضليل كالية سطيفالدراسة ادليدانية آلراء مراجعي احلسابات يف 

: يف التقارير ادلالية كفق ما جاءت بو معايَت ادلراجعة الدكلية ككانت النتائج كما يلي
 يؤثر التزاـ مراجعي احلسابات دبعايَت ادلراجعة الدكلية يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية؛ 
  اإلجراءات احلديثة يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية كفق يف كالية سطيفيتبع مراجعي احلسابات 

 معايَت ادلراجعة الدكلية؛
  اإلجراءات احلديثة لإلبالغ عن الغش؛كالية سطيفيتبع مراجعي احلسابات يف  
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  بادلسؤكلية ادلهنية كالية سطيفال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التزاـ مراجع احلسابات يف 
العمر، ادلؤىل العلمي، الشهادات ادلهنية، التخصص )تعزل دلتغَتات" الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

 ؛(العلمي، عدد سنوات اخلربة
  كجود معوقات تؤثر على قدرة ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل يف كالية سطيفأكد مراجعي احلسابات يف 

 :التقارير ادلالية كىي
 عدـ تنظيم مهمة ادلراجعة؛ 
 عدـ استقاللية ادلراجع؛ 
 عدـ تقدمي البيانات ادلطلوبة من قبل ادلراجع ؛ 
  عدـ تنمية كتطوير آداء ادلراجعُت من خالؿ عقد دكرات متخصصة تتعلق بتصميم

 االختبارات الالزمة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية؛
  من اىتمامها دبضموف ادلراجعة كأمهيتهاأكثراىتماـ ادلؤسسات بشكل ادلراجعة  .
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 مراجعي احلسابات يف والية إتباعحتقيقاً ألىداؼ البحث وادلتمثلة  بصفة رئيسية يف إجراء دراسة ميدانية دلدى 
سطيف للمتطلبات احلديثة اليت وردت يف معايَت ادلراجعة الدولية وادلتعلقة باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 

 عنها، وهبدؼ الوصول اىل مدى االلتزام ادلهٍت يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية، فقد اشتملت واإلبالغ
: الدراسة على أربعة فصول تناولت ما يلي

الفصل األول ُخصص لدراسة ظاىرة التضليل  يف التقارير ادلالية من خالل التعرؼ أوال على ادلفاىيم العامة حول 
تعريفها، أىدافها، حدودىا وفعاليتها، أنواعها، مث االنتقال اىل دراسة أشكال التضليل يف التقارير : التقارير ادلالية

ادلالية والًتكيز على التقارير ادلالية االحتيالية واختالس األصول باعتبارىا األشكال اليت تقع حتت مسؤولية ادلراجع 
أما الفصل الثاين فقد مت ختصيصو لدراسة مسؤولية ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل يف .  عنهاواإلبالغيف اكتشافها 

التقارير ادلالية وفق معايَت ادلراجعة الدولية واألمريكية والعربية، يف حُت الفصل الثالث اشتمل بالدراسة والتحليل 
وقد مشل الفصل الرابع الدراسة ادليدانية من خالل التعرؼ .  دلنهجية مراجعة الغش ومقارنتها مع ادلراجعة التقليدية

 واإلبالغأوال على واقع التنظيم ادلهٍت دلهنة ادلراجعة يف اجلزائر وبالتحديد ما يتعلق مبسؤولية ادلراجع جتاه الغش 
 للمتطلبات احلديثة الواردة يف معايَت ادلراجعة إتباعهمعنو، مث حتليل آراء ادلراجعُت يف والية سطيف حول مدى 

 . وادلتعلقة باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية، ومدى مسامهتها يف حتسُت قدرة ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل
 اختبار الفرضيات

:   على ضوء النتائج السابقة فإنو ميكننا اختبار الفرضيات اليت انطلقنا منها يف بداية حبثنا كما يلي
بالنسبة للفرضية األوىل اليت تعترب التزام مراجعي احلسابات مبعايَت ادلراجعة الدولية ال يؤثر يف زيادة كفاءة ادلراجع يف 

حيث مت نفي الفرضية وقبول الفرضية البديلة، فقد بينت الدراسة أن ادلعرفة . اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية
الكافية مبعايَت ادلراجعة وبذل العناية ادلهنية إضافة إىل حرص ادلراجع على تطوير أداء مساعديو للرفع من كفاءهتم 

يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية يؤثر على زيادة كفاءة ادلراجع يف رلال الغش، ولكن يف رأينا أن وجود 
بذل العناية ادلهنية الالزمة يف ختطيط وتنفيذ سياسات وإجراءات مكتوبة وواضحة ومساءلة ادلراجع يف حالة عدم 

 تعرض ادلراجع  اىل ادلسؤولية القانونية، وبالتايل أنادلراجعة وتقيم النتائج وفقا دلعايَت ادلراجعة الدولية من شأهنا 
. تلزمو على تطبيق معايَت ادلراجعة الدولية

 احلديثة ادلتعلقة اإلجراءاتبالنسبة للفرضية الثانية اليت تنص أن مراجع احلسابات يف والية سطيف ال يتبع 
حيث مت نفي ىذه الفرضية وقبول . باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية واليت وردت يف معايَت ادلراجعة الدولية

الفرضية البديلة، فقد بينت الدراسة أن مراجع احلسابات يقوم  مبناقشة سلاطر الغش مع فريق العمل ومن مث تقدير 
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سلاطر الغش وتقييم نظام الرقابة الداخلية،  ويف حالة وجود عالمات منبهة تشَت اىل احتمال وجود حاالت غش 
 ىذه اإلجراءات الواردة يف معايَت ادلراجعة الدولية وادلتعلقة بالغش إتباعويف رأينا أن . يقوم بتعديل خطة ادلراجعة

تصدر معايَت منذ نشأة ادلهنة ومل تتبٌت معايَت ادلراجعة ومل على الرغم من أن اجلزائر ال تتوفر على دليل للمعايَت 
: الدولية يعود لسببُت مها

 ادلنظم دلهنة زلافظ احلسابات واخلربة احملاسبية واحملاسب ادلعتمد والذي 10/01 اجلزائر للقانون إصدار: أوال
 الواردة يف معايَت ادلراجعة الدولية اإلجراءاتحيتوى على بعض ادلواد القانونية اليت تتشابو يف مضموهنا مع بعض 

 اليت بينت أن من ادلهام الدائمة دلراجع احلسابات مراجع احلسابات من (23)ادلتعلقة بالغش على غرار ادلادة 
مهامو الدائمة  ادلصادقة على صحة وانتظامية احلسابات السنوية للشركة، وأهنا تعطي الصورة الصادقة للوضعية 

 .ادلالية وشلتلكات الشركة يف هناية السنة ادلنصرمة، إضافة اىل إعداد تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية
. توفر مراجع احلسابات  على معرفة كافية مبعايَت ادلراجعة الدولية: ثانياً 

 احلديثة  لإلبالغ اإلجراءاتمراجعي احلسابات يف والية سطيف ال يتبعون بالنسبة للفرضية الثالثة اليت تنص أن 
 ادلنظم دلهنة زلافظ احلسابات واخلربة 10/01فقد أصدرت اجلزائر القانون . عن التضليل يف التقارير ادلالية

يف حالة احملاسبية واحملاسب ادلعتمد، وحسب مقتضى ىذا القانون فإن مراجع احلسابات يتحمل ادلسؤولية ادلدنية 
 كل من ادلسَتين واجلمعية العامة أو ىيئة ادلداولة ادلؤىلة بكل نقص قد يكتشفو أو يطلع عليو مراجع إبالغعدم 

احلسابات، ومن طبيعتو أن يعرقل استمرار استغالل ادلؤسسة أو اذليئة، كما يفرض عليو نفس القانون عدم إبداء 
إضافة اىل حتمل .  الرأي يف حالة استنتاج أن الغش أو اخلطأ مل يتم تصحيحو يف البيانات ادلالية من اإلدارة

عدم الكشف عن الوقائع اإلجرامية اليت علم هبا اىل وكيل ادلسؤولية اجلزائية حسب القانون التجاري يف حالة 
. وىو ما يثبت صحة الفرضية البديلة. اجلمهورية

وجود معوقات تؤثر على قدرة مراجع احلسابات يف أدائو لدوره ادلهٍت يف بالنسبة للفرضية الرابعة اليت تنص على 
أكد أغلبية ادلراجعُت على وجود معوقات تؤثر على قدرة ادلراجع يف .  اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

عدم تنظيم مهنة ادلراجعة، عدم استقاللية ادلراجع، عدم : اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية واليت تتمثل فيما يلي
عدم تنمية وتطوير آداء ادلراجعُت من خالل عقد دورات متخصصة تتعلق تقدمي البيانات ادلطلوبة للمراجع،  

بتصميم االختبارات الالزمة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية، اىتمام ادلؤسسات بشكل ادلراجعة أكثر من 
. اىتمامها مبضمون ادلراجعة وأمهيتها، وىو ما يثبت صحة الفرضية
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 للفرضيات البديلة ونفينا للفرضيات العدمية، وكخالصة دلا سبق، ميكننا القول أن مراجعي إثباتناومن خالل 
احلسابات يف اجلزائر يتبعون بعض من اإلجراءات احلديثة اليت وردت يف معايَت ادلراجعة الدولية ادلتعلقة باكتشاؼ 

 عنو، وىذا استناداً اىل ورود بعض من ىذه اإلجراءات يف مواد القانون واإلبالغالتضليل يف التقارير ادلالية 
 ادلنظم دلهنة زلافظ احلسابات واخلبَت احملاسيب واحملاسب ادلعتمد، وتبقى ىذه النصوص غَت كافية لالرتقاء 10/01

 .وىو ما جييب على مشكلة حبثنا الرئيسية.  عنوواإلبالغبدور ادلراجع يف اكتشاؼ التضليل 
نتائج البحث 

من خالل دراستنا لدور مراجع احلسابات يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية وفق منهجية حددهتا معايَت 
ادلراجعة الدولية واليت ختتلف اىل حد ما مع ادلراجعة التقليدية، فقد توصلنا إىل بعض النتائج العامة اليت نوردىا يف 

: اآليت
 التضليل يف التقارير ادلالية عبارة عن تالعب زلاسيب ينتهجو احملاسبون يف مهنتهم وذلك لتحقيق غايات  -

 .وأىداؼ معينة تستفيد منها فئة معينة على حساب باقي الفئات ادلستفيدة داخل وخارج الشركة
يتم التالعب احملاسيب يف إطار ادلبادئ وادلعايَت باستغالل الثغرات يف السياسات احملاسبية وتعدد بدائلها  -

عن البيانات ادلالية الواردة يف القوائم ادلالية، " مضلل"ونقاط ضعفها ادلختلفة يف سبيل تقدمي انطباع 
وذلك خلدمة سلتلف األغراض واألىداؼ، ويتم ذلك  باستخدام رلموعة من األساليب وادلمارسات 

 .، احملاسبة ادلتعسفة، دتهيد الدخل، إدارة األرباحاإلبداعيةاحملاسبة : ادلتمثلة يف 
التالعب احملاسيب اليت يتم بتجاوز ادلبادئ وادلعايَت والقوانُت وتقع مسؤولية اكتشافو  والتقرير عنو من  -

طرؼ مراجع احلسابات حسب ما نصت عليو معايَت ادلراجعة الدولية فيتمثل يف نوعُت من التحريفات 
 : ادلقصودة
  التحريفات ادلقصودة اليت تتم من طرؼ اإلدارة وىو ما يعرؼ بالغش اإلداري، حيث يتم بسوء

استعمال متعمد للمبادئ احملاسبية ادلتعلقة بالقياس أو االعًتاؼ أو التصنيف أو العرض، أو 
 اإلفصاح لتقدمي تقارير مالية احتيالية؛

  سرقة )التحريفات ادلقصودة اليت تتم من طرؼ ادلوظفُت عن طريق سوء استخدام األصول
 .(إخل...ادلقبوضات، سرقة أصول فعلية، دفعات للبائعيُت ومهيُت

أصدر اجلمعيات ادلهنية للمراجعة على ادلستوى الدويل والعريب معايَت للمراجعة متعلقة مبسؤولية ادلراجع  -
جتاه اكتشاؼ الغش والتقرير عنو،  حيث أوضحت ىذه ادلعايَت ان  مسؤولية منع واكتشاؼ الغش 



ــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــاتمـــــــــــــــــالخــــــــــــــــــ  

 

[266] 
 

واخلطأ تقع على عاتق اإلدارة من خالل التطبيق والتشغيل ادلستمر لنظم الرقابة احملاسبية والداخلية 
الكافية، وال يعترب مراجع احلسابات مسئوالً عن منع الغش واخلطأ، إال أنو يضمن أن يكون مبنأى عن 

سلاطر عدم اكتشاؼ غش مادي مؤثر على التقارير ادلالية، كما قدمت معايَت ادلراجعة اإلجراءات الالزمة 
اليت تساعد مراجع احلسابات يف تقييم سلاطر الغش، حيث تعترب إجراءات فعالة مقارنة بالنموذج 

. التقليدي لتقييم سلاطر ادلراجعة ذات الصلة باكتشاؼ الغش الذي يعترب غَت فعال
 :يقوم مسار ومنهج مراجعة الغش على أربعة أركان رئيسية تتمثل يف -

 الغش  يتم فيو إجراء ادلناقشة بُت أعضاء فريق ادلراجعة وحتليالت : التخطيط للمراجعة
العالمات ادلنبهة للغش، واستخدام إجراءات ادلراجعة التحليلية ادلستهدفة لتحديد الدورات 

 اذلامة واحلسابات ادلسجلة؛
 الضغوط والفرص والتربيرات وىو ما يعرؼ مبثلث /دراسة وحتليل الدوافع: تقييم سلاطر الغش

 الغش؛
 يتم التأكد من نوعية وفعالية وكفاية األنظمة وأنشطة الرقابة :  اختبار نظام الرقابة الداخلية

 ادلوضوعية من طرؼ ادلسَتين؛
 إبالغ اإلدارة عن وجود غش مادي فعلي، ويف حالة عدم استجابة اإلدارة : اإلبالغ عن الغش

. يقوم بإصدار تقرير متحفظ واالتصال باجلهات احلكومية ادلختصة
 توصيات البحث

من خالل ىذه الدراسة والنتائج ادلتوصل إليها، فإنو ميكننا إعطاء بعض التوصيات اليت نراىا ضرورية لتحسُت قدرة 
 عنو، وبالتايل زيادة الثقة يف مهنة ادلراجعة واإلبالغادلراجع وزيادة كفاءتو يف اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 

: وتطويرىا، وذلك على النحو التايل
ضرورة اعتماد اجلزائر للمعايَت ادلراجعة الدولية الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبُت يف نسختها  -

 . مستخدمو ىذه التقاريرإليوما يتطلع  ادلوثوقية وىو الكاملة، شلا سيضفي على التقارير ادلالية ادلصداقية و
توعية ادلراجعُت حبجم مسؤولياهتم جتاه اكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية يف ظل ادلتطلبات احلديثة  -

دلعايَت ادلراجعة، مبا تتضمنو ىذه ادلسؤولية من إجراءات التقييم والتخطيطي والتقرير عن حاالت التضليل 
 .يف التقارير ادلالية
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التدريب ادلستمر للمراجعُت  لتزويدىم باخلربة الكافية والتعليمات ادلقدمة يف معايَت ادلراجعة خاصة ادلعيار  -
 .(IAS ,No 240)الدويل 

االىتمام بالتأىيل العلمي والعملي دلراجعي احلسابات وتطوير أدائهم واستخدام التقنيات احلديثة يف إصلاز  -
من خالل عقد دورات متخصصة أعماذلم خاصة ما تعلق باكتشاؼ حاالت التضليل يف التقارير ادلالية، 
 .تتعلق بتصميم االختبارات الالزمة الكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية

ينبغي على ادلنظمات ادلهنية القيام بدارسة معمقة لقضايا الغش السابقة للتعرؼ على الفرص والدوافع  -
 اليت تساىم يف ارتكاب الغش، إضافة اىل الطرائق واألساليب ادلستخدمة يف )مثلث الغش(والتربيرات 

 إتباعهاذلك، وحتليل أسباهبا وكيفية اكتشافها، ومن مث وضع ادلعايَت واإلجراءات اليت جيب على ادلراجع 
 .يف حتسُت فعالية وكفاءة عملية ادلراجعة جتاه اكتشاؼ التضليل  يف معاجلة ىذه القضايا، يساىم

عقد دورات متخصصة دلراجعي احلسابات تتعلق بكيفية إجراء جلسات العصف الذىٍت وأىم العوامل  -
اليت تساىم يف حتقيق جودهتا، ألن ىذه األخَتة تساىم يف كل مرحلة من مراحل ادلراجعة الكتشاؼ 

 .التضليل
 تعزز من دور مراجع احلسابات يف اكتشاؼ التضليل أنمن خالل التوصيات السابقة، فإن على مهنة ادلراجعة 

 عنو، شلا يساىم يف إضفاء ادلوثوقية وادلصداقية والشفافية للتقارير ادلالية اليت تقوم الشركات واذليآت واإلبالغ
 .بنشرىا، حىت يتمكن مستخدمي التقارير ادلالية من اختاذ قرارات رشيدة، والذي يدفع اىل تنمية االقتصاد الوطٍت

 آفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ البحث
 مراجع احلسابات يف والية سطيف لإلجراءات احلديثة اليت وردت يف معايَت ادلراجعة إتباعتناول ىذا البحث مدى 

 عنو، وذلك من خالل استبيان قدم لعينة من مراجعي واإلبالغوادلتعلقة باكتشاؼ التضليل يف التقارير ادلالية 
 ادلتعلقة بالتحريفات )الدوافع، الفرص ، التربيرات(احلسابات، إال أن ىذه الدراسة مل تتطرؽ اىل عوامل ادلخاطرة 

اجلوىرية النامجة عن التقارير ادلالية االحتيالية واختالس األصول واليت تؤدي اىل فشل مراجعي احلسابات يف 
.   الكشف عنها يف البيئة اجلزائرية، والذي ميكن أن يكون موضوعاً ألحباث مستقبلية

ونأمل يف األخَت، أن نكون قد وفقنا يف معاجلة ىذا ادلوضوع وسامهنا ولو بالشيء القليل يف تدعيم البحث العلمي 
.  يف اجلزائر وادلكتبة االقتصادية، ليستفيد منو الطالب وادلمارسُت  دلهنة ادلراجعة 
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