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 الإهـــــــــــداء

ىل:أ   هدي هذا العمل اإ  

ىل الوادلين الكرميني حفظهام هللا عىل رأ يس وأ طال يف معرهام وأ داهمام اتجا اإ  

 اإىل زويج العزيز

ىل أ يخ العزيز  اإ

اأ طال هللا يف معره اإىل جديت  

 اإىل خايل وزوجته وأ ولده

 اإىل مجيع أ فراد عائليت 

ىل  1مجيع الزمالء يف لكية العلوم الاقتصادية جامعة سطيف اإ   

 أ هدي هذا العمل املتواضع



 

رــــــر و تقديــــــشك  

 مدهه و ونهه عىل هأ شكر محدا كثريا طيبا مباراك فيه، و هللا العيل القدير أ محد 

لإهناء هذه ال طروحة؛ هعم تنفيقهو   

ن أ تقدم ل أ  اإ   ،ال خرية عىل هذا العمل املتناضع ل يسعين و أ ان أ ضع اللمسات 

ىل املرشف  عىل مااععته وبد النارص رواحبي ال س تاذ ادلكتنر: ابلشكر اجلزيل اإ

 املس مترة لهذا العمل وتنجهياته وهصاحئه املقدمة؛

ذة احملمكني لس تبيان ادلراسةاتكام أ شكر ال س  

حةال طروأ وضاء جلنة املناقشة اذلين قبلنا مناقشة هذه  لك أ شكر كام  

اصة:كام ل يفنتين أ ن أ هقدم ابلشكر للك من سامه يف هذه ال طروحة خ  

ربينة؛رايج ص ال س تاذة احملامية: -؛        النازهة سعيدي احملامية:ال س تاذة  -  

حصيد صباح؛ ال س تاذة: -ال س تاذة: بن ميس ية انهية؛             -  

من هوةل ال رهن الشقيقة لك من : كام ل أ نىس ال ساتذة  

عيل الزويب؛ ال س تاذ :-  

ال س تاذ : زايه املطارهة -  

ملقدمة من طرفهمعىل لك التنجهيات والنصاحئ ا  

 

ال طروحة. جناز هذهاإ و أ شكر لك من ساعدين يف   



 قائمة المختصرات
 

 قائمة المختصرات

 الترجمة المختصرات

ISA International Standards Auditing 

GAAP Generally Accepted Accounting 

Principles 

SAS Statement on Auditing Standards 

AAA American Accounting Association 

ISA-IFRS 

 

International Accounting 

Standards/IFRS :International Financial 

Reporting Standards 

 

NAA Normes Algériennes d’Audit 

IIA Institute of Internal Auditors 

Coso Committee of Sponsoring Organizations 

of the treadway commission  

 

SOX Sarbanes-Oxley 

SEC Securities and Exchange Commission  

 

PCAOB Public Company Accounting Oversight 

Board 

Pwc PricewaterhouseCoopers 

Ifaci L'Institut français des auditeurs et 

contrôleurs internes 
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https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_4qCJyLbZAhWBWRQKHfqzAngQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fna.theiia.org%2F&usg=AOvVaw2Vtt0I8EsC2qrxRwFYQ0fX
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أ

رارغ ىلع تاراضح ةدع ىلع ترمو ةيضاملا روصعلا يف ترهظ يتلا نهملا مدقأ نم تاباسحلا قيقدت ةنهم ربتعت
ىلتت تناك يتلا ةيبساحملا تاليجستلل عمتسي تاباسحلا ققدم اهيف ناك ةريخألا هذهف ،ةينانويلاو ةينامورلاةراضحلا

نولتي ةيروطاربمإلا تاكلتمم ليجستو ظفحب اهيف نومئاقلا ناك يتلا ةينامورلا ةيروطاربمإلل ةبسنلاب رمألا سفنو هيلع

فده مهأك  اهفاشتكاو تافيرحتلا عنمو هتاكلتمم ةفرعم فد كلذو هيراشتسمو مكاحلاىلع ةيبساحملا تانايبلا
عم ايشامت نمزلا ربع روطتلا يف تاباسحلا قيقدت ةنهم ترمتساو،هيلإ لوصولل ةرتفلا كلت يف تاباسحلا قيقدت ىعسي

،اضيأ اهقيقحتل ىعست يتلا فادهألا تريغتفاهفئاظوو اهطيحم دقعتو تاسسؤملا روطتو ةبساحملاتاسرامميف روطتلا

ةيوناثلا فادهألا نم ربتعي راص لب شغلاو ءاطخألا نع ةجتانلا تافيرحتلا فاشتكا اهل يسيئرلا فدهلا مويلا دعي ملف
ةيلاملا ريراقتلا يفتاباسحلا ققدم يأر نع ريبعتلاو قيقدتلا رطاخم ضيفخت رارغ ىلع ةديدج فادهأ روهظ لباقم اهل

ةيعضو سكعت يه ةبساحملل يئاهنلا جتنملاربتعتيتلاةريخألا هذهف،ةنامأو ةيقادصم لكب ةيلاملا اهتيعضوو ةسسؤملل

صيخلتلا ،بيوبتلا ،ليجستلا ةيلمعب همايق دعبف بساحملا فئاظو رخآ لثمت اأ امك  ،ةيقيقحلا ةيلاملاةسسؤملا
اهجاتحي يتلا تامولعملا نم ةعومجم نمضتت تانايبةعومجم يه يتلاةفلتخملا ةيلاملا ريراقتلا دادعإب موقي ليلحتلاو

ةريبكلاةيمهألا رسفي ام وهو،ةسسؤملا عم مالماعم نأشبمارارق ذاختال اهيلع نودنتسيوريراقتلا هذه يمدختسم

ةريبك ةيمهأ هلهيأر نأ كلذتاباسحلا ققدم فرط نم اهيلع ةقداصملا دعب ةصاخ فارطألا هذه ىدل ةيلاملا ريراقتلل
ةجيتنك  ةقثلا هذه تراا2001ةنس لولحب هنأ ريغ ،هيف اوعضي يتلا ةريبكلا ةقثلا سكعي ام وهو مهلةبسنلاب

رثرآبتكموهو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف قيقدتلا بتاكم ربكأ دحأ راياب و ةنسلا هذه يف تثدحيتلا ةمزألل

ادهش يتلا ةحيضفلل ةجيتنEnronةسسؤميكيرمألا ةقاطلاقالمعرايابArthur Andersenنوسردنأ
.اهل ةللضم ةيلام ريراقتلروكذملاقيقدتلا بتكم ةقداصمو اهلةيقيقحلا ةيلاملا ةيعضولاب حيرصتلا يف بعالتلا لالخ نم

ريراقتل اهرادصإببسب اهراياو اهسالفإتنلعأ ملاعلا ربع تاسسؤم ةدع اهتقبس لب ةديحولا ةلاحلا هذه نكت ملو

رارغ ىلع،ةروطخ عاونألا رثكأ ربتعت يتلا شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا ةصاخةفلتخم تافيرحت لمحت ةللضم ةيلام
ةدح نم داز امو ،خلا...ايلاطيإ يفParmalatو اسنرف يفVivendiةسسؤمو ،Worldcomةسسؤم

ةيعضولا سكعت ال ةيلام ريراقت ىلع نوقداصي اوناك يذلا تاباسحلا يققدم فرط نم ناك يذلا ؤطاوتلا ةمزألا هذه

مهأ ىعاري نكي ملو ،ةيلاعفب ققحتتالو اهفده ىلإلصتقيقدتلا ةيلمع نكت ملف يلاتلاب تاسسؤملل ةقيقحلا ةيلاملا
قيقدتلا ةيلمعةيلاعفرصانع نم رصنع مهأ لثمتيتلاقيقدتلا  لحم ةسسؤملا نع هتيلالقتسا وهو تاباسحلا ققدمل أدبم

قيقدتلا ةيلمع ريسف،ققدملا اهمدختسا يتلا تايناكمإلا ىلإ رظنلا نود ةيقيقحلا قيقدتلا ةيلمع جئاتن قيقحت ينعت يتلاو

تافيرحت عاونأ دحأ دوجوب هنأ ريغ،ةيلاعفب قيقدتلا ةيلمع قيقحت نم نكمت لكاشم ةيأ دوجو نودو يداع لكشب
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ققحتت تققحت اذإيتلارصانعلا نم ددعةيلاعفب قيقدتلا ةيلمع ةيلاعفقيقحت طبتريحبصيةللضملا ةيلاملا ريراقتلا

ةيلاملا ريراقتلاتافيرحتدوجو نإف ةماع ةفصبو،قيقدتلا ةيلمع يف ةيلاعفلا قيقحتنكمي ال ققحتت مل اذإو ةيلاعفلا
.تاباسحلا قيقدت ةيلمع ةيلاعف رصانع ىلع رثؤت ةسسؤملا يفشغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا ةصاخ ةفصبو ةللضملا

نع ةجتانلا تافيرحتلاب ةلصلا تاذ اياضقلا نم ديدعلا نم يناعت اإف ةيقيبطتلا انتسارد لحم اهرابتعاب رئازجلا يفو

ءافخإل قيقدتلا لحم ةسسؤملا عم ائطاوتم نوكي نم اهنمو،ةمات ةيلالقتساب عتمتي اهيف ققدملا نوكي نم اهنمف،شغلا
رارغ ىلع ةصاخ ةسسؤم  وأ ةيمومع ةينطو ةسسؤم نم شغلا دوجو فلتخي الو،اهنع حاصفإلا مدعو شغلا عئاقو

اهل دوجو ال ةيمهو تاسسؤم قلخبماقيذلا2004ةنسنامحرلا دبع روشاع لامعألا لجرةيضقيف لصح ام

،ميتنس رايلم3200ــب ردقي ام هنم سلتخاو يرئازجلا ينطولا كنبلا نم ضرق ىلع لوصحلا فد اهقئاثو ريوزتو
؛عئاقولا هذه نع ةمكحملا سيئر غلبي مل يذلا تاباسحلاققدمنم ؤطاوتب

ققدمماق2016ةنس يف ةريطخ تازواجت تدهش يتلاةبانعب تافسوفلل "سوفيموس"ةسسؤم ةيضق كلذك
اهدافماهيف هنييعت مت يتلا ةرتفلا لالخايميلقإ ةصتخملا ةمكحملا سيئرل ةيمسر ىوكش ميدقتب ا صاخلا تاباسحلا
دوجوو،2016ةيلاملا ةنسلا لالخ،ةسسؤملاب ماعلا لاملل بو تابعالتلاو تازواجتلاو تاقورخلا نم ةلمجدوجو
يفاضيأ ءاج امك،2015و2013نيب ام ،اهتقبس يتلا تاونسلا لالخ ةهوبشم تاقفصو ةينوناق ريغ تاسرامم
نود نم تاونس ذنم هداريتسا مت ،وروأ فلأ120ـــلا ةيلامجإلا ةيلاملا هتميق زواجتت داتع لامهإىوكشلا صن
 نأ ريغ،ىرخألا تازواجتلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإ،ريدصتلل هجوملا تافسوفلا ةدام نم نوزخملاب بعالتو،هلالغتسا
؛ايدايح ارصنع ناكو ائطاوتم نكي مل انه تاباسحلاققدم
رارغ ىلع تاسسؤملل ةيلاملا ريراقتلا يف تافيرحتو تابعالت دوجو اهدافم يتلا اياضقلا نم ديدعلا دجوت كلذكو
.ةفيلخلا ةيضقو كارطنوس ةحيضف
:ثحبلاةلكشم

  يتلاو ملاعلا ربع تاسسؤم ةدع يف ةيلاملا حئاضفلل ةجيتن ملاعلا يف تاباسحلا قيقدت ةنهم ادهش يتلا تازهلا دعب
سكعت ال ةيلام ريراقت ىلع ققدملا ةقداصم ىلإ يدؤي امماهعاونأ ىتشبةللضملا ةيلاملا ريراقتلاتافيرحتل ةجيتن تناك

.قيقدتلا ةيلمع ةيلاعف ىلع ريثأتلاينعي ام ةسسؤملل ةيقيقحلا ةيلاملا ةيعضولا

:يف ثحبلا اذه ةيلاكشإصخلتت كلذ ءوض يفو

؟تاباسحلا قيقدت ةيلمع ةيلاعف ىلع ةللضملا ةيلاملا ريراقتلاتافيرحترثؤت فيك

:ةيلاتلا ةيعرفلا ةلئسألا ىلإ ةيلاكشإلا هذه عرفتتو

؟ةللضملا ةيلاملا ريراقتلا تافيرحت عاونأب عالطإ ىلع رئازجلا يف تاباسحلااوققدمىدم يأ ىلإ-
؟240ISAمقر يلودلا قيقدتلا رايعم يف ةدراولامييقتلا تاوطخب رئازجلا يف تاباسحلا ققدم موقي له-



ةمدقم

ج

؟تاباسحلا قيقدت ةيلمع ةيلاعف قيقحت ينعي ققدملا فرط نم شغلا دوجول ماتلا حاصفإلاله-

:يلي ام ضرتفن اهيلع ةباجإللو ةقباسلاةيعرفلا تالؤاستلاو ةيلاكشإلاءوض يف:ثحبلا تايضرف
قيقدتةيلمعةيلاعف ىلعةللضملا ةيلاملا ريراقتلا تافيرحترثؤت":يلي امك ثحبلل ةيسيئرلا ةيضرفلا ةغايص نكمي ةيادب

"ققدملا فرط نم همدع نم اهنع حاصفإلاو اهفاشتكا لالخ نمتاباسحلا

:ةيلاتلا ةيعرفلا تايضرفلل اهتئزجت نكمي ةيضرفلا هذه لالخ نمو

:ىلوألا ةيضرفلا-

؛قيقدتلا ةيلمع ءادأ لالخ مهفداصت نأ نكمي يتلا تافيرحتلا فلتخمب مات عالطإ ىلع رئازجلا يف تاباسحلاوققدم

:ةيناثلا ةيضرفلا-
يلودلا قيقدتلا رايعم يف ةدراولاشغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا مييقت لحارم فلتخمب رئازجلا يف تاباسحلاوققدمموقي

؛240ISAمقر

:ةثلاثلا ةيضرفلا-
.قيقدتلا ةيلمع ةيلاعف رصانع ققحتب ةنامأو ةيقادصم لكب هنع حاصفإلاو شغلا فاشتكا رثأتي

:ىلإثحبلا اذه لالخ نم فد:ثحبلافادهأ
؛قيقدتلا تايلمع يفتاباسحلا ققدم اهفداصي نأ نكمي يتلا تافيرحتلا مهأ ىلع فرعتلا-

؛شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا فاشتكا دنع تاباسحلا ققدم اهعبتي يتلا تاوطخلا-

240مقر يلودلا قيقدتلا رايعمنيبويرئازجلا نوناقلا اهيلع صنيتلا مئارجلا نيب فالتخالاو قباطتلا هجوأ ةفرعم-
ISA؛ةيرئازج قيقدت ريياعم رادصإل رئازجلا هجوت لظ يف ةصاخ

؛قيقدتلا ةيلمعل طيطختلا ةلحرم ىلع ةسسؤملا يف شغلانع ةجتانلا تافيرحتلادوجو ريثأت ىلع فرعتلا-

؛قيقدتلا ةيلمع ةيلاعف ىلع رثؤت يتلا رصانعلا حيضوت-
قيقدت ةيلاعف ىلع ققدملا فرط نم شغلانع ةجتانلا تافيرحتلانعحاصفإلاوفاشتكا نيب ريثأتلا ةفرعم-

.رئازجلايف تاباسحلا يققدم ءارآ بسح سكعلاو تاباسحلا

تاسسؤملل ةيلاملا ريراقتلا رادصإ ىلإ يدؤت يتلا تافيرحتلا عوضومةيمهأ نمثحبلااذه ةيمهأ عبنت:ثحبلا ةيمهأ
ةيلمعىلع اهريثأت ىدمو ملاعلا يف تاسسؤملا تايربك  ادهشتارايا نمعوضوملا اذه هفلخ ام ةصاخ ةللضم

ديدعلانأ امبرئازجلايف ةيمهأ نم عوضوملا اذهل امو،ةماع ةفصب يلاملا عمتا ىدل ققدملا ةيقادصمو تاباسحلا قيقدت

ام و ةسسؤملل ةيقيقحلا ةيعضولا سكعت ال ةللضم ةيلام ريراقت رشن ىلإ يدؤت يتلاتافيرحتلا دهشتااسسؤمنم
هذه لثم يف رئازجلا يف تاباسحلا يققدم ؤطاوت ىرخأ ةهج نمو،ةهج نم اهل ةيلاملا مئاوقلا ةصاخ تاسرامم نم اهيف
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درجت اذإةصاخاهتيقادصمو ةيئاهنلا قيقدتلا ةيلمع جئاتن ىلع كلذ ريثأت ىدمو اياضقلا نم ديدعلا يف تاسرامملا

ريياعملا هعابتا ةيمازلإ دوجو مدع لظ يفةصاخ تالاحلا هذه يفهتنهمل ةيقالخألاوةينهملا ريياعملاعابتإ نمققدملا
؛ةنهملا مظنت يتلا ريياعملا هذه لثملاهراقتفاورئازجلا يفةيلودلا

؛ هتمهم ءادأ لالخ اهفداصي نأ نكمي يتلا تالاحلا سمت يتلا رئازجلا يف نيناوقلا فلتخمل ققدملا كاردإ ةيمهأ-

ةيلام ريراقت ىلإ يدؤت يتلا تافيرحتلا عاونأ فلتخم نيب رئازجلا يف تاباسحلايققدم ةقرفت ىدم ىلع ءوضلا طيلست-
؛ةللضم

.همدع نم هدوجو ديكأتل ةينهملا ريياعملا يفةدراولا شغلا مييقت تاوطخ عابتإ ةيمهأ-

:ةيلاتلا دودحلاب ثحبلا اذه طبتري:ثحبلا دودح
قيقدتلاةيلمعةيلاعف ىلع اهرثأةسارد و اهليلحت لالخ نم رئازجلا يف تعقو يتلا شغلا اياضقىلع ءوضلا طيلست مت

يققدم ءارآ ىلع انتسارد ترصتقاو،طقف جيريرعوب جربو فيطس ةيالو يف ناك يذلا نايبتسالا ةسارد كلذك  ،اهيف

؛ةسسؤملل ةيلاملا ريراقتلل ةمدختسملا ىرخألا فارطألا نود طقف تاباسحلا
عاونألا نود لوصألا سالتخاو يلايتحالا يلاملا ريرقتلا هيعونب شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا ىلع انتسارد تزكر-

؛تافيرحتلا نم ىرخألا

نم مغرلاب هيعونب شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلاب ةقالع اهل يتلا مئارجلا ضعب انتلوانت دقف ينوناقلا بناجلل ةبسنلاب-
؛ةلصلا تاذمئارجلا نم ديدعلا دوجو

؛ةيدقاعتلا نود يرئازجلا نوناقلل ةبسنلاب ةينوناقلا قيقدتلا ةمهم ىلع زيكرتلا مت امك-

امإ هيف نوكي يذلا ققدملا ريرقت رودص ةياغ ىلإ قيقدتلا ةيلمع ةيادب نم شغلا دوجو رابتعالا نيعب ذخأت انتسارد-
.ريرقتلا رودص دعب يتأت يتلا تاءارجإلا ىلإ قرطتلا نود طقف حاصفإلا مدع وأ هنع حاصفإلا

،2018يفناج ىلإناوج2015ةنس نم ترجيقيبطتلاو يرظنلا اهيئزجبانتسارد نإف:ةينمزلا دودحلا امأ

2014و2013ةنس طقف انسرد اننأ نيح يف،2015ىلإ2007نم ةرتفلا ىلإ ىلوألا عئاقو دوعت شغلا اياضقو
؛2016ةنسىلإ دوعت ةيناثلاو

2017ربمتبس ىلإ2017يام نم ناك دقف نايبتسالا امأ

ىلع دمتعن فوس انثحب يف ةيعرفلا تالؤاستلا فلتخمو ةيسيئرلا ثحبلا ةلكشمىلع ةباجإلل انم ايعس:ثحبلا جهنم
نم اريبك ابناج ذخأي يذلايليلحتلايفصولا جهنملا ىلع دمتعن ثيح،انثحب رصانع ةعيبط مدخت يتلا ةيملعلا جهانملا

اذك و هدوجو دنع شغلا مييقت تاوطخو،ةللضملا ةيلاملا ريراقتلا تافيرحتلةيرظنلا بناوجلافلتخم ةسارد يف ثحبلا
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نايبتسالا جئاتنو شغلا يتيضق عئاقو ليلحت لالخ نم يقيبطتلا بناجلا يف كلذكو،تاباسحلا قيقدت ةيلاعف رصانع

؛مهانلوانت يتلا
روطتو1953ةنس ذنم أدب يذلا شغلا ثلثمو شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا لماوعروطتضرع يف يخيراتلاجهنملا

.مويلا ىلإ قيقدتلا ريياعم فلتخمعم

تايرودو بتك نم ةديدع تاغلب ةيبتكملا عجارملا نم ةعومجمب ةناعتسالا تمت يرظنلا بناجلا ءارثإل:ثحبلا رداصم
ةينورتكلإ عقاوم لالخ نم ةينورتكلإلا عجارملا ىلع دامتعالا مت كلذك،ةمكحملا ةيملعلا تالايف ةروشنملا تالاقملاو

؛ةيكيرمألاوةيلودلا قيقدتلا ريياعم فلتخم ىلإ ةفاضإلاب ةدمتعمو ةقوثوم

قيقدتلا ريياعم و ةيرئازجلا ةئيبلا ةساردلا لحم نوك ةيرئازجلا نيناوقلا فلتخمب ةناعتسالا تمتف يناديملا بناجلا يف امأ
ةيضقلل ةبسنلاب تاباسحلا ققدم عم ةيصخشلا ةلباقملاو ىلوألا ةيضقلل ةبسنلاب شغلا لحم ةسسؤملا قئاثوو ةيرئازجلا

.ةيناثلا

ىلإ ثحبلا اذه انمسق،ةحورطملا ةيلاكشإلا ىلع ةباجالا لجأ نمو ثحبلا اذه تابلطتم عم ايشامت:ثحبلا ةطخ
:يلي امك نيلصف ىلإ مسقني يقيبطتءزجو،لوصف ةثالث ىلإ مسقم يرظن ءزج:نيئزج

يتلا تافيرحتلا مهأ اهيف انلوانت ثحابم ةثالث ىلإ هميسقت مت:ةيلاملا ريراقتلل ةللضملاتافيرحتلالوألا لصفلا-

يف تافيرحتلاو،شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا،ءاطخألا نع ةجتانلا تافيرحتلا يهو،تاباسحلا ققدم هجاوت نأ نكمي
ىلع انزكر دقو،عون لكل صئاصخلا فلتخمو اهعاونأو اهفيرعتل اهيف انقرطت ةينوناقلا ةيبساحملا دعاوقلاو ئدابملا راطإ

؛ةسسؤملا يف ققدملا اهفداصينكمييتلا تافيرحتلا عاونأ مهأو رطخأ اهرابتعاب شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا

ةيادبثحابم ةعبرأيف اهلوانتن،اهفاشتكا نع ققدملا ةيلوؤسمو شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلامييقتيناثلا لصفلا-
هاجتاتاباسحلا ققدم ةيلوؤسم اريخأو،مييقتلا تاوطخو اهلماوعو شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا مييقتل لخدمب

؛قيقدتلالحم ةسسؤملا يف شغلا و ءاطخألانع ةجتانلا تافيرحتلا

ةثالث يف اضيأهلوانت مت،تاباسحلا قيقدت ةيلاعفو طيطختىلعشغلا نع ةجتانلا تافيرحتلارثأثلاثلا لصفلا-
ةيلاعفل يفيرعت لخدم يناثلا ثحبملا،طيطختلا ةلحرم ىلع شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا رثأ ديدحت هيف متو ثحابم

؛قيقدتلا ةيلمع ةيلاعف ىلع شغلاو ءاطخألا نع ةجتانلا تافيرحتلارثأ اريخأو،تاباسحلا قيقدت ةيلمع

ءزجلا ىلإ لخدم لصفلا اذه لثمي،يرئازجلا نوناقلا يف قيقدتلا ةيلاعفو شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا:عبارلا لصفلا-

قيقدت ىلإ هيف انقرطت اضيأثحابم ةثالث يفو،ةيرئازجلا ةئيبلا ىلع يرظنلا بناجلا يف هانلوانت ام قيبطت وهو يقيبطتلا

مقر يلودلا قيقدتلا رايعم يف ةدراولا لاعفألا اريخأو،يرئازجلا نوناقلا يف قيقدتلا ةيلاعف رصانع مث،رئازجلا يف تاباسحلا
؛يرئازجلا نوناقلا بسح240
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مدع ةلاح صختةيضق لوألا ثحبملالثمي ثحابم ةثالث ىلإ هيف انقرطت،ةيقيبطتلا ةساردلا وهوسماخلا لصفلا-

ةسارد اريخأو،شغلا ةلاح نع ققدملا حاصفإةلاح صخت ةيضقيناثلا ثحبملا يفو،شغلا ةلاح نع ققدملا حاصفإ
تاباسحلا يققدم رظن ةهجو نم قيقدتلا ةيلمع ةيلاعف ىلع شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا رثأ ديدحتل نايبتسالل ةيليلحت

.رئازجلا يف

:ةقباسلا تاساردلا

:ةيبرعلا ةغللاب تاساردلاالوأ

)2006( ،يطيوسلا ةمالس ىسوم :ةسارد-1

تاكرش يف قيقدتلا ناجل رودل جذومن ريوطت":ناونعتحت ندرألا ةيبرعلا نامع ةعماجبهاروتكد ةلاسر يهو

رود ةسارد ىلإ ةساردلا هذه تفده،"يجراخلا قيقدتلا ةيلالقتساو ةيلعاف يف اهريثأتو ةيندرألا ةماعلا ةمهاسملا

يف ناجللا هذه رودل جذومن عضول ىعسو ققدملا ةيلالقتساو ةيلعاف يف ةيندرألا ةماعلا ةمهاسملا تاكرش يف قيقدتلا ناجل
يريدمو نويلاملا ءاردملاو نيماعلا نيريدملا ىلع نايبتسا230عيزوتب ثحابلا ماق كلذ قيقحتلو، قيقدتلا ةيلعاف ريوطت

جئاتنلا ىلإ ثحابلا لصوت دقو ،قيقدتلا بتاكم ىلع نايبتسا26عيزوت ىلإ ةفاضإ ،ةكرش183يف يلخادلا قيقدتلا

:ةيلاتلا
اهرود ةسراممل ةيساسألا تابلطتملا ةيندرألا ةماعلا ةمهاسملا تاكرش يف ايلاح ةلكشملا قيقدتلا ناجل يف رفوتت ال-

؛ةيلعافب

ةيلالقتساو ةيلعاف يف ةيندرألا ةماعلا ةمهاسملا تاكرش يف ايلاح لكشت يتلا قيقدتلا ناجلل ماه ريثأت دجوي ال-
؛قيقدتلا

.يجراخلا قيقدتلا ةطشنأو لامعأ ةيلعاف مييقتب قيقدتلا ةنجل موقت نأب نيققدملا لوبق مدع-

)2006( ،حودحد دمحأ نيسح :ةسارد-2

نع تاباسحلا عجارم ةيلوؤسم":ناونعب ةينوناقلاو ةيداصتقالا مولعلل قشمد ةعماج ةلجم يف روشنم لاقم وهو

ةساردلا هذه فدو ،"هفاشتكا يف ةرثؤملا لماوعلاو ةيعانصلا تاكرشلل ةيلاملا ريراقتلا يف ليلضتلا فاشتكا

يعجارم دعاست اوك اهتيمهأ بسح اهبيترتو ةيلاملا ريراقتلا يف ليلضتلا فاشتكا يف ةرثؤملا لماوعلا رصح ىلإ
يعجارم نم ةنيع ىلع نايبتسا عيزوت مت كلذ قيقحتلو ،ليلضتلا فاشتكا ىلع مردق ةدايزو نيسحت يف تاباسحلا

:اهنم ركذن جئاتن ةعومجم ىلإ ثحابلا لصوت دقو ندرألا يف نييلاملا نيريدملاو تاباسحلا

ةءافك اهمهأ ةيلاملا ريراقتلا يف ليلضتلا فاشتكا يف هدعاست تاباسحلا عجارمب ةطبترم لماوع ةدعدوجو-
؛هتهازنو عجارملا ةيلالقتسا ،هتربخو عجارملا
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ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةءافك لثم ليلضتلا فاشتكا يف عجارملا دعاست ارادإو ةسسؤملاب طبترت لماوع دوجو-

.ارادإ ةءافكو

)2008(،يلشولا دمحأ يلع دمحم مركأ:ةسارد-3

ةيجراخلاةعجارملا لامعأ ءادأل لخدمك ةرادإلا شغ رطاخم مييقت":ناونعبطويسأ ةعماجبهاروتكد ةلاسر يهو

ةعجارملا ةيلمع يف ةرادإلا شغ رطاخم مييقتل لماكتم راطإريوطتىلإ ةساردلا هذه تفده."ةنيميلا ةيروهمجلا يف
:اهمهأ جئاتن ةدع ىلإ ثحابلا لصوت دقو،اهيف ةرثؤملا لماوعلا مهأو شغلا رطاخم مييقت ةيلمع ةرولب ىلع دمتعي

؛ةرادإلا شغ رطاخم لماوع فالتخا-

،تافلاخملا هذه يف فورعملا ةرادإلا خيرات،ةيلخادلا ةباقرلا ماظن فعض،ةيلاملا مئاوقلا يف فيرحت دوجو-
؛ةسسؤملا يف ةرادإلا شغباكترا ىلإ يدؤت يتلا لماوعلا مهأ يه سالفإلا ديد تحت ةعقاو ةسسؤملا و

لماوعلا مث،اهتيمهأ ثيح نم ىلوألا ةبترملا يف تءاج صرفلاب ةقلعتملا لماوعلا نإف شغلا ثلثم ةيرظنل اقبط-

؛طوغضلاب ةقلعتملا اريخأو تاريربتلاب ةقلعتملا
.ةسسؤملل ةيئيبلاو ةيداصتقالا لماوعلا نم ةيمهأ رثكأ عجارملا هاجتا ةيناودعلاو ةللضملا ةرادإلا كولسلماوع-

)2015( يدلاخلادمحمرمنضهانةسارد-4

مادختسارثأ" يلاتلا ناونعلاب ءاج و،ةيرادإلاوةيداصتقالاتاساردللةيمالسإلاةعماجلاةلجم يف روشنم لاقم وهو
ةسارد-ةزغعاطقبةلماعلاتاباسحلاقيقدتبتاكمةيلاعفةدايزىلعتانايبللةينورتكلإلاةجلاعملابيلاسأ
فرعتلا ىلإ ةسا ردلا فدو،"م2004ربمفونيفنيطسلفةزغعاطقبتاباسحلاقيقدتبتاكمىلعةيقيبطت
ةثحابلا تلصوت دقو،ةزغ عاطق يف قيقدتلا بتاكم ةيلاعف ةدايز ىلع ةينورتكلإلا ةجلاعملا بيلاسأمادختسا رثأ ىلع
:يلي ام ىلإتاباسحلا يققدم ىلع نايبتسا ةرامتسا70حرط لالخ نم

ققدملامايقنيسحتوطيطختلاةلحرمةيلعافةدايزىلإيدؤيقيقدتلايفةينورتكلإلاةجلاعملابيلاسأمادختسا-
؛ةيليلحتلاتاءارجإلاب

.قيقدتلابتاكمةيلاعفةدايزىلعتانايبللةينورتكلإلاةجلاعملابيلاسأمادختسانيبةقالعدوجو-
)2017(،ةنيمأ دايوس:ةسارد-5

ةيلاملا ريراقتلا يف ليلضتلا فاشتكا يف تاباسحلا عجارم رود":ناونعب1فيطس ةعماجبهاروتكد ةلاسر يهو

"فيطس ةيالوب تاباسحلا يعجارم ءارآل ةيئاصقتسا ةسارد-ةيلودلا ةعجارملا ريياعم قفو

فرعتلل فيطس ةيالوب تاباسحلا يققدم ءارآل ةيئاصقتسا ةسارد ءارجا ىلإ ةساردلا هذه لالخ نم ةثحابلا تفده
عيزوتب ةثحابلا تماق كلذ لجألو،ةيلاملا مئاوقلا يف ليلضتلا فاشتكاب ةصاخلا ةثيدحلا تاءارجإلل مهعابتإ ىدم ىلع

:اهمهأ جئاتن ةدع ىلإ تلصوت دقو،فيطس ةيالو يف تاباسحلا يعجارم ىلعنايبتسا ةرامتسا68
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قيقحتل كلذو مهتنهم يف نوبساحملا هجهتني يبساحم بعالت نع ةرابع وه ةيلاملا ريراقتلا يف ليلضتلا نأ-

؛ةكرشلا جراخ وأ لخاد ةديفتسملا تائفلا يقاب باسح ىلع ةنيعم ةئف اهنم ديفتست ةنيعم فادهأو تاياغ
ميدقتل ةيبساحملا ئدابملل دمعتملا لامعتسالا ءوس لالخ نم ةدوصقم تافيرحت وه يذلا ةرادإلا شغ متي-

؛ةيلايتحا ةيلام ريراقت

؛لوصألا مادختسا ءوس لالخ نم متتنيفظوملا تافيرحت-
غالبإلا،ةيلخادلا ةباقرلا ماظن رابتخا،شغلا مييقت،ةعجارملل طيطختلا لالخ نم شغلا ةعجارم راسم موقي-

.شغلا نع

ةيبنجألا ةغللاب تاساردلا:ايناث

)David Carassus, Denis Cormier)2003ةسارد-1

”Normes et pratiques de l’audit externe légal en matière de prévention et de détection de la
fraude’’, Association francophone de comptabilité | « Comptabilité - Contrôle - Audit », 2003/1
Tome 9

،لايتحالاو شغلا رطاخم مييقت لاجم يف نيينوناقلا نيجراخلا نيققدملا تاكولسو ريياعم ليلحت ىلإ ةساردلا هذه فدو"

ندملا نم ددع يف تاباسحلا يققدم ىلع عزو يذلا نايبتسالا بولسأ ىلع دامتعإلا مت فدهلا اذه قيقحتلو

:يلي اميف اهمهأ ركذن جئاتن ةعومجم ىلإ ناثحابلا لصوت دقو،نايبتسا ةرامتسا80عيزوت مت ثيح،ةيسنرفلا
؛لايتحالا فاشتكاو ةهجاومب قيقدتلا بتكمل ةيميظنتلا لماوعلا مهاست-

يف ةيلضفأ مهل قيقدتلل ةيكيرمألا ريياعملاىلع لايتحالا رطاخم ديدحت يف نودمتعي نيذلا تاباسحلا يققدم-

؛لايتحالاو شغلا فاشتكا
تاباسحلا يققدم ىدل اهقيبطت ةيناكمإهنع فشكلاو لايتحالا عنم لاجم يف ةريخألا تاروطتلا دجت نأ نكمي-

.نييسنرفلا

:)David B. Citron)2003ةسارد-2

“The UK’s Framework Approach to Auditor Independence and the Commercialization of
the Accounting Profession ", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 16 Issue:
2, pp.244-274, (September 2002)

دقو ،قيقدتلا ةمهم نمض هباعتأو ققدملا ةيلالقتسا طابترا صوصخب حرتقم راطإ عضو ةساردلا هذه نم فدهلا

:اهمهأ ركذن جئاتنلا نم ددعل ةساردلا تلصوت
؛هجو نسحأ ىلع مهلمع ءادأ نم مهنكمي ينهملا كولسلا دعاوقب نيققدملا مازتلا-

؛ققدملا ةيلالقتسا ةءافك مييقتل ةمئالم رثكأ قرطأ دامتعا-



ةمدقم

ط

.ققدملا دايحوةيلالقتساب قلعتي ينهملا كولسلل ماظن ءانب ةرورض-

)Wilks, J. T., and Zimbelman, M. F)2004ةسارد-3

"Decomposition of Fraud-Risk Assessments and Auditors Sensitivity to Fraud
Cues", Contemporary Accounting Research, Vol. 21, No.3,

( شغلا لماوع ليلحت لالخ نم ةلصفنم ةفصب شغلا رطاخمل ققدملا مييقت ناك اذإ ام ةيلاكشإ ةساردلا هذه حرطت
ريياعم ءوض يف شغلا فاشتكا ةيناكمإو زفاوحلاو صرفلا هاجتا نيققدملا ةيساسح نم ديزي )تاريربتلاو زفاحلا ،صرفلا

:اهنيب نم اهركذن جئاتن ةعومجم ىلإ ناثحابلا لصوت دقو،sas 53, 82, 99ةيكيرمألا قيقدتلا

نم زفاوحلاو صرفلل ةيساسح رثكأ نونوكي ةلصفنم ةفصب شغلا رطاخم لماوعل مييقتب نوموقي نيذلا نيققدملا-
؛ماع لكشب رطاخملل مييقت نولمعي نيذلا نيققدملا

؛ةضفخنم شغ رطاخم ىلعلدي زفاوحلاو صرفلا هاجتا تاباسحلا يققدم ىدل ةدئاز ةيساسح روهظ-

ةلصفنم ةقيرطب مييقتلا مت نيتلاحلا اتلك يف نوكت نيققدملا ةيساسح نإف ةضفخنم شغلا رطاخم تناك اذإ امأ-
.ماع لكشب وأ

:ةسارد-4 (2007)Blay, Allen, D,Sneathen, L. Dwight, and Kizirian

“The Effects of Fraud and Going-concern Risk on Auditors’ Assessments of the Risk of Material
Misstatement and Resulting Audit Procedures”, (June 2007),

ةيرارمتسا مييقتو شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلل تاباسحلا يققدم مييقت رثأ ةسارد ىلإ ةساردلا هذه تفده

يتلا ةلدألا قاطنو تيقوتو تابثإلا ةلدأ عمج يف ةلحرم ةصاخو ،قيقدتلا ةيلمعل طيطختلا ةلحرم نيبو ققدملا

تافيرحتلا رطاخمل نيققدملا مييقت جئاتن ةعومجم ليلحتو عمجب نوثحابلا ماق فدهلا اذه قيقحتلو ،اهعمج مت
:اهمهأ جئاتن ىلإ نوثحابلا لصوت دقو ،ةيملاع قيقدت تاكرش ةعومجم نم ةذوخأم شغلا ةجتانلا

؛ةيرارمتسالا مييقتو شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا مييقت نيب طابترا دوجو-

.اهعمج مت يتلا قيقدتلا ةلدأ تيقوتو قاطن نيبو ةيرارمتسالا رطاخمل نيققدملا مييقت نيب طابترا دوجو-

)KPMG)2016يلودلا قيقدتلا بتكم ةسارد-5

ةعبط اهرخآ تاعبط ثالث نم ةنوكم ةيقيبطت ةسارد يهو،"Profil d’un fraudeur"ناونع تحت تءاج يتلاو

ىلإ اولصوت دقو،ملاعلا نم ةلود81يف لاتحم صخش750صئاصخ ةسارد ىلع بتكملا اهيفدمتعا ،2016
:يهونيلاتحملا صاخشألا ا عتمتي يتلاصئاصخلا مهأ ديدحت

؛ةنس55و36نيب لاتحملا نس نوكي نأ-

؛ركذ سنج نم نيلاتحملا بلغأ-
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؛ةيحضلا ةسسؤملا يف نيمهاسملانيب نم لاتحملا نوكي-

؛ايلعلا ةرادإلا يف نيلاتحملا بصانم نأ-
.ةقثلاب يحوت مهلاكشأ نيتلاحملا بلغأ نأو-

:ةقباسلا تاساردلا ةشقانم-

طبرلا تلوانت نأ ةسارد يأل قبسي مل نكل،رصانعلا سفنل مهلوانت ثيح نم تاساردلا يقاب عم هذه انتسارد قفتت
تايضرفلا الو ةيلاكشإلا هذه لوانت قبسي مل امك ،ةهج نم قيقدتلا ةيلمع ةيلاعفو ةللضملا ةيلاملا ريراقتلا تافيرحت نيب

.ىرخأ ةهج نم ةيناديملا ةساردلا ةقيرط الو

:قافتالا هجوأ-1
؛ميسقتلا اذ ةللضملا ةيلاملا ريراقتلا تافيرحت عوضوم مهلوانت يفةقباسلا تاساردلا نم ءزج عم ةيلاحلا انتسارد قفتت

هذه عاونأ رطخأو مهأ هنوك شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا ىلع تزكر تاساردلا هذه لج نأ يف اهعم قفتت امك-

؛تافيرحتلا
يف امك اهرصانع ليصفتبو ،قيقدتلا ةيلمع ةيلاعف تلوانت اوك يف تاساردلا نم يقبتملا ءزجلا عم اضيأ قفتت-

؛هذه انتسارد

ةيلاكشإلا ىلع ةباجإلل نايبتسالا ىلع دامتعالا وهو ةيقيبطتلا ةساردلا نم ءزج يف ام اعون مهعم قفتت امك  -
؛ةحورطملا

؛ةيكيرمألاو ةيلودلا ريياعملا قفو شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا مييقت يف تاساردلا ضعب عم قفتت-

؛ققدملا ةيلالقتساو قيقدتلا ةيلاعفب صاخلا ءزجلا يف يطيوسلا ىسوم ةسارد عم قفتت-
لحم نيتيضقلا اتلك يف فيرحتلا يبكترم ىلعKPMGبتكم ةسارد ا تصلخ يتلا صئاصخلا تقفتا-

.ةساردلا

:فالتخالا هجوأ-2
:ةقباسلا تاساردلا يقاب نع انتسارد زيمي ام امأ

؛تاباسحلا قيقدت ةيلاعفو شغلا امه نيريغتم نيب تعمج انتساردنأ-

تافيرحت ليصفتلاب تلوانت انتسارد نأ نيح يف ةرادإلا شغ ىلع طقف تدمتعا تاساردلا ضعب فلتخت امك-
؛ةللضملا ةيلاملا ريراقتلا

تاسسؤملا يف شغ يتيضقل جيزم ناكف انتسارد يف امأ ،نايبتسا نع ةرابع اهل يناديملا بناجلا ناك تاساردلا لج-

تاباسحلا يققدم نم ةعوم طيسب نايبتساو ةيرئازجلا
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راهظإل تعس انتسارد نأ نيح يف ،قيقدتلا ناجلب قيقدتلا ةيلاعف طبر هنأ يف يطيوسلا ىسوم ةسارد نع فلتخت-

؛قيقدتلا ةيلمع ةيلاعف ىلع ةللضملا ةيلاملا ريراقتلا تافيرحت دوجو هفلخي يذلا رثألا
دج رصنع شغلا نأ ظحالن اننإف انثحب عم ةقالعلاو ةلصلا تاذ ةقباسلا تاساردلا ضرع لالخ نم ةماع ةفصب و

تامظنملا تلوأ كلذل ةيلاملا اهريراقتل ةمدختسملا فارطألاو قيقدتلا لحم ةسسؤملاو ققدمللو قيقدتلا ةيلمع يف مهم

ةيلوؤسمو همييقت تاوطخ ىلعو هيلع تزكر اهركذ مت يتلاتاساردلا هذهف ،اريبك امامتها هب نيثحابلا اذكو تائيهلاو
ةيلاعف ىلإ قرطت تاساردلا نم رخآلا ءزجلاو ،شغلا بكترم صخت اهيلإ لصوتلا مت صئاصخ عضوو ،ههاجتا ققدملا

،هتيرارمتساو ققدملا ةيلالقتسا رارغ ىلع اهرصانع ضعب وأ قيقدتلا ةيلمع

فرط نم اهمييقتو شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا ىلإ قرطتيف ركذلا ةقباسلا رصانعلا لكل لماش وهف اذه انثحب امأو
يقاب نع فلتخي ثحبلا اذه نأ ريغ ،اهرصانعو قيقدتلا ةيلاعف ىلإ ةفاضإ ،ههاجتا ققدملا ةيلوؤسمو تاباسحلا

نم ةيلمع يفةلحرم مهأ اهرابتعاب طيطختلا ةلحرم ىلع شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا رطاخم رثأ ةسارد يف تاساردلا

ريثأتلا ةسارد لالخ نم قيقدتلا ةيلمع ةيلاعف ىلع اهنع حاصفإلاو شغلا نع ةجتانلا تافيرحتلا فاشتكا رثأو ،ةهج
شغلا اياضق تلوانتو ةيرئازجلا ةئيبلا يف اأ زيمتت هذه انتسارد نأ امك ،قيقدتلا ةيلمع ةيلاعف رصانع نيبو هنيب لدابتملا

.يرئازجلا عيرشتلل اقفو

ةبوعص مهأ نإف رئازجلا يف ةماع ةفصب ةللضملا ةيلاملا ريراقتلا عوضوم ةيساسحو ةيصوصخل ارظن :ثحبلا تابوعص
؛تانايبتسالا ىلع ةباجإلا تاباسحلا يققدم ضعب ضفر لظ يف يناديملا بناجلا يف تناك ةثحابلا تهجاو

؛شغلا اياضق ليصافت عيمج ىلع لوصحلا ةبوعص-

ةبسنلاب ققدملا ريراقتك ،اهيلع لوصحلا نم انكمت يتلا اياضقلل ةبسنلابتادنتسملاضعب ىلع لوصحلا ةبوعص-
؛ةيناثلا ةيضقلل ةبسنلاب ةقيثو ةيأ انحنمل لماكلا ضفرلاو ىلوألا ةيضقلل

.ةيرئازجلا مكاحملا يف يه يتلا شغلا اياضق نم ربكأ ددع ىلع لوصحلا ةبوعص-
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 تمهيد 
تتمثل يف التحريفات اليت عادة ما إن خماطر التقارير املالية املضللة اليت يواجهها مدقق احلسابات يف بعض املؤسسات 
بسبب  إماوتنشأ هذه التحريفات  تكون عرضة هلا هذه التقارير املالية من طرف عدد من األشخاص داخل املؤسسة،

 .ذلك غريصبغة القانونية وقد تكون اليت قد تتخذ الأحد أساليب التالعبات احملاسبية خطأ أو 
على  التحريفاتتأثري خيتلف لكن  صدار تقارير مالية مضللة،أهم املخاطر اليت تؤدي إىل إمن  التحريفات هذهتعترب ف
عرف على أنه فعل غري مقصود عادة ال يكون له أثر جوهري على فاخلطأ الذي ي   ،من نوع آلخر املالية تقاريرال

عليها وال على نتائج عملية التدقيق ألن القائم باخلطأ له قابلية  كبريا  التقارير املالية لذلك فإنه ال يشكل خطرا
ل افعأ يت تكونال التحريفات الناجتة عن التالعبات احملاسبيةعلى عكس حيحه ذلك أنه مل يتعمد القيام به لتص

ى التقارير املالية هذا ما يكون له تأثري جوهري علستعمال اخلداع و ة من طرف شخص معني باومقصود ةمتعمد
اليت متس أصول التحريفات اليت متس بنود التقارير املالية يف املؤسسة أو التحريفات كانت هذه   للمؤسسة سواء

 شكل خطرا على املؤسسة ونتائج عملية التدقيق بصفة عامة.ا تفإهنوممتلكات املؤسسة 
واليت نتناوهلا يف ثالثة  ةمضلل ةرير ماليار تقاصدأهم املمارسات اليت تؤدي إىل إىل نتطرق يف هذا الفصل إوهلذا 

 مباحث كما يلي:
أنواعه وطرق  سببه، نتناول فيه تعريف اخلطأ احملاسيب، التحريفات الناجتة عن األخطاء: :المبحث األلو: -

 تصحيحه؛
إىل ثالثة مطالب نتناول فيه تعريف الغش  أيضا يتم تقسيمه التحريفات الناجتة عن الغش: :المبحث الثاني -

 ؛ ISA*240وتقسيم الغش كما ورد يف معيار التدقيق الدويل رقم  وخصائص القائم بعملية الغش،
نتطرق فيه إىل املقصود بالتالعب  القانونية: طار القواعد واملبادئ احملاسبيةالتحريفات يف إ المبحث الثالث  -

 احملاسبة اإلبداعية وإدارة األرباح. احملاسيب وأهم نوعني منه ومها
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 اءاألخطالتحريفات الناتجة عن   المبحث األلو: 
مالية صدار املؤسسات تقارير وتؤدي إىل إ تعترب األخطاء نوعا من التحريفات اليت ميكن أن تكون يف التقارير املالية،

 ومواطنها وتصحيح األخطاء يف حالة وجودها.نتطرق إليها يف هذا املبحث من خالل التعرف على أنواعها و  مضللة،
 لوأسباب ارتكابها اءاألخط تعريف: المطلب األلو:

 .نتطرق يف هذا املطلب إىل التعريف باألخطاء وأهم أسباب ارتكاهبا
 األخطاء تعريفالفرع األلو:  

وأساسها أن تكون غري  ة وقد ال تكون كذلك،قد تكون جوهري يف التقارير املالية حتريفات على أهنا األخطاءت عرف 
 أطلقت عليها عدة تعاريف نذكر من بينها: ،متعمدة

مثل خطأ يف مجع بيانات أو يف معاجلتها أو يف تقدير حماسيب غري  غري مقصودة يف التقارير املالية، حتريفاتهي "-
 عرتافاالحملاسبية املتعلقة بالقياس أو صحيح ناتج عن السهو أو تفسري خاطئ للحقائق أو خطأ يف تطبيق املبادئ ا

  1"فصاحأو التصنيف أو العرض أو اإل
خطأ يف تبويب بعض العمليات املالية  ري أو حذف أوعبارة عن تعديل أو تغي" :اعلى أهن طاءخف األعر ت  ــــــ كما 

العمل تقصري القائمني ب أومهال إ ا بسبب جهل أواملبادئ احملاسبية املتعارف عليهصول و تباع األإعدم  للمؤسسة أو
  2"احملاسيب

ع البيانات اليت من خالهلا املالية مثل اخلطأ يف مج تقارير"التحريف غري املتعمد يف ال على أنه: أيضا عرف اخلطأي  و ــــ 
  3أو اخلطأ يف تطبيق أحد املبادئ احملاسبية " التقارير املالية،عداد إيتم 

فإن األخطاء هي حتريفات يف التقارير املالية ناجتة عن أفعال غري  ISA 240وحسب معيار التدقيق الدويل رقم 
 .4غفال بعض املعلومات اليت تقدم يف التقارير املاليةالسهو أو نسيان مبالغ معينة أو إ مقصودة مثل

القـائمني  مـن طـرف غري متعمد يف التقارير املالية، تغيري غري مقصود ناتج عن ريفحت القول أن اخلطأ هوميكن  مما سبق
قـد يكـون و  مهال من طـرفهم،أو خطأ يف تطبيقها أو إاحملاسبية  أو األصول بأحد املبادئنتيجة جلهلهم بالعمل احملاسيب 

 :دى الصور التاليةبإح
                                                           

 مجلة "،مسؤولية مراجع الحسابات في اكتشاف التضليل في التقارير المالية للشركات الصناعية والعوامل المؤثرة في اكتشافهحسين أحمد دحدوح،"1

 178(،ص 2006األول،) العدد - 22 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 129(،ص 2009)الطبعة االولى،دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان مراجعة العمليات المالية","الرماحي نواف محمد عباس 2
 253(،ص 2008الجامعية،االسكندرية،)"،الدار معايير المراجعة و التأكد الدوليةامين السيد لطفي," 3

4 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers ‘’,para 02 

(2009),disponible sur le site :https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-

responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant,consulté le : le: 20/02/2016   

 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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 ؛دفاتر املؤسسةكتابية يف سجالت و ـــــ أخطاء حسابية أو   
 ؛للسياسات احملاسبيةتطبيق اخلاطئ ــــ ال 

 .صول احملاسبيةأو اجلهل بأحد األ النسيان-
  1.م بشكل سليمعدم توفر التأهيل الالزم ملوظفي احلسابات للقيام باألعمال املطلوبة منه-

 األخطاءارتكاب أسباب الفرع الثاني  
يف التقارير املالية  األسباب اليت تؤدي إىل وقوع األخطاءبعض وحصر  ستخالصمن التعاريف السابقة ميكن ا

 باملؤسسة يف ما يلي:
ة احملاسبي البيانات عرضو  التلخيصو  التبويبو  الرتحيلو  كالتسجيلة املتعارف عليها  ياجلهل باملبادئ واألصول احملاسب-

 تأهيل موظفي احملاسبة باملؤسسة؛ نتيجة لضعف
 ألداء أعماهلم بالعناية الالزمة؛ يف املؤسسة مهال والتقصري من طرف موظفي قسم احملاسبةاإل-
 عداد البيانات املالية؛انات أو املعاجلة املستخدمة  يف إعدم الدقة يف مجع البي-
 فصاح عنه؛اإلعدم غفال مبلغ أو إ-
 التقديرات احملاسبية غري صحيحة بسبب النسيان أو تفسري خاطئ للوقائع املالية واحملاسبية؛-
 .2تطبيق سياسات حماسبية غري مناسبة للمؤسسة أو اختيار ،عدم صحة األحكام الصادرة عن املؤسسة -

 أنواع األخطاءالمطلب الثاني  
 أساسا إىل تقسيمني رئيسني كما يلي: ءاألخطاالتحريفات الناجتة عن ميكن تقسيم 
 خطاء حسب هذا النوع إىل:ميكن تصنيف األ  التقسيم األلو: الفرع األلو:

 أخطاء الحذف ألو السهو   -1
 سجيل أحد طرفيها يف دفرت اليومية،هي األخطاء اليت تنشأ نتيجة عن عدم تسجيل عملية حماسبية بالكامل أو عدم تو 

ازن ميزان املراجعة أو حذف عملية كاملة فإهنا ال تؤثر على تو  متفإذا  ستاذ،دفرت األأو عدم القيام برتحيلها إىل 
لمؤسسة مما يسهل اكتشاف ل التقارير املاليةأما إذا مت حذف أحد الطرفني فقط فإن ذلك يؤثر على توازن  امليزانية،
 قد تكون هذه األخطاء يف عدة أوجه مثل :و  اخلطأ.
 ؛تسجيل عملية بيع أو شراء باألجل ـــــــ عدم

                                                           
1 Hylas and Ashton,)1982(,",Audit detection of financial statement errors,"the accounting review , October,p 752 
2 ISA 450:” Évaluation des anomalies détectées au cours de l’audit’’,para A1,(2009),disponible sur le site : 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-450-valuation-des-anomalies-d-tect-

es-au consulté le : le :03/12/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-450-valuation-des-anomalies-d-tect-es-au
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-450-valuation-des-anomalies-d-tect-es-au
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 ؛ـ عدم حساب االهتالكات للتثبيتاتـــــ
  1 . ـــــــ عدم تسجيل مقبوضات نقدية

 وتنقسم بدورها إىل: أخطاء ارتكابية  -2
  تدقيقوتكتشف عن طريق  عداد الفواتريإاليت تقع عند يف عمليات اجلمع والطرح والضرب و   أخطاء حسابية. 2-1
 ؛ستنداتامل
 ستاذ...اخل. أخرى أو من اليومية إىل دفرت األ اليت حتدث عند ترحيل مبالغ من ورقة إىل  أخطاء الترحيل. 2-2

وهي كل األخطاء اليت تقع نتيجة خمالفة القواعد واملبادئ   المبادئ المحاسبيةصو: لو تطبيق األأخطاء  -3
احلذر عند تكوين يطة و تباع مبدأ احلإعدم  احملاسبية كعدم مراعاة مبدأ استقاللية الدورات احملاسبية أو

 ؛أو تسجيل الفواتري عدة مرات يف اليومية .. اخل  املؤونات،
خر آويقصد هبا األخطاء اليت تتكافأ مع بعضها حبيث ميحو خطأ أثر خطأ  المتكافئة األخطاء  -4

على توازن ميزان املراجعة مما يزيد من صعوبة اكتشافها من  ؤثرال يوتكافؤ األخطاء  ،احملاسبية بالدفاتر
خطأين يف وقد يكون التكافؤ بني  احلسايب،التدقيق قام بو  اتإال إذا دقق يف املستند املدقق،طرف 

كما قد يكون بني حسابني خمتلفني ،حساب واحد وهنا ال يكون للخطأ أثر خطري على نتائج املؤسسة
 .2فينتج عن ذلك اختالف أو خطأ يف أرصدة هذين احلسابني مما قد يؤثر على نتيجة املؤسسة 

األخطاء من حيث تأثريها على توازن باإلضافة إىل التقسيم السابق مي كن أيضا تقسيم  التقسيم الثاني  الفرع الثاني
  3:ميزان املراجعة إىل

 ؛رتكابية اجلزئيةأخطاء احلذف اجلزئي واألخطاء اإلوهي  :أخطاء تؤثر على توازن ميزان المراجعة -1
 رتكابيةن أخطاء احلذف الكلي واألخطاء اإلوهي كل م أخطاء ال تؤثر على توازن ميزان المراجعة  -2

 املتكافئة واألخطاء الكلية
 لوتصحيحها  األخطاءحدلوث  مواطن المطلب الثالث 

ومدقق احلسابات عادة ما يكون  خطاء بغض النظر عن نوع اخلطأ،كثر فيها إرتكاب األد بعض اجملاالت اليت يتوج
فيجب وعند اكتشاف اخلطأ يقرر املدقق إذا كان يستلزم التصحيح  ،على دراية هبذه املواطن من خالل جتاربه السابقة

 نتطرق إليه يف هذا املطلب.عليه املبادئ احملاسبية وهو ما  تصحيحه وفقا ملا تنص

                                                           
  148(،ص  2006"،الطبعة األولى،الناحية النظرية،دار الميسرة للنشر،عمان،)تدقيق الحسابات المعاصرالمطارنة غسان فالح،" 1
 39( ص 2007"،دار وائل للنشر عمان،االردن )علم تدقيق الحسابات،الناحية النظرية و العلميةعبد هللا خالد أمين،"2

 3 الرماحي نواف محمد عباس،مرجع سابق،ص 136
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 األخطاء حدلوثمواطن  األلو: فرع ال
وهو إىل آخر مرحلة  ،التجميع والرتحيل...اخل نطالقا من مرحلةإاألخطاء يف خمتلف املراحل احملاسبية  حتدث ميكن أن

 :1ما يظهر كما يلي
قد يتم ارتكاب اخلطأ يف هذه املرحلة عند حتليل العملية إىل  :العمليات المحاسبيةثبات مرحلة إ -1

كما ميكن أن يتم تسجيل عمليات يف هذه املرحلة ال ختص الفرتة احملاسبية   طرفيها املدين والدائن،
 وعدم تسجيلها سهوا؛ اجلارية أو حذف عمليات ختص هذه الفرتة

خاصة إذا كانت  املرحلة عند جتميع دفاتر اليومية،قد حيدث اخلطأ يف هذه  مرحلة التجميع لوالترحيل  -2
املؤسسة تستعني باليوميات املساعدة ونقل املبالغ من صفحة ألخرى وترحيل املبالغ من دفرت آلخر قد 

 د حتدث دون أن ينتبه هلا احملاسب؛يعرضها ألخطاء ق
املرحلة نوع آخر من األخطاء كإظهار بعض عناصر قد حيدث يف هذه  :عداد القوائم الماليةمرحلة إ -3

 امليزانية أو جدول حسابات النتائج بغري قيمتها احلقيقية لكن دون تعمد ذلك.
 تصحيح األخطاء المحاسبيةالفرع الثاني  

فإذا كان كذلك جيب أن يتم تصحيحه وإذا مل  أمهية نسبية، قق خلطأ معني ي قدر ما إذا كان ذوعند اكتشاف املد
حيح من وتتم عملية التص كن كذلك أي أنه ال يؤثر على النتيجة النهائية للمؤسسة فليس من الضروري تصحيحه،ي

ويتم تقسيم  ،وجيب أن يتضمن القيد الشرح الكايف له وسبب تسجيله خالل تسجيل قيود باليومية لتصحيح اخلطأ،
 :2األخطاء يف هذه احلالة إىل

ميزان املراجعة فإن ذلك إذا مت اكتشاف عدم توازن يف جانيب   تؤثر على توازن ميزان المراجعة األخطاء التي -1
 كون لوجود خطأ حماسيب يعود إىل سبب من األسباب التالية:عادة ما ي

خطأ يف مجع جانيب ميزان املرجعة أو خطأ يف تصنيف األرصدة إىل مدين أو دائن أو خطأ حسايب يف عملية  -
 أو خطأ يف مجع جانيب احلساب عند عملية الرتصيد؛الرتصيد 

 ستاذ أو خطأ يف التسجيل يف اليومية؛حيل من دفرت اليومية إىل دفرت األخطأ يف عملية الرت  -
 نسيان رصيد أحد احلسابات يف ميزان املراجعة. -

                                                           
 99-98ص -(،ص2010) مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، األردن، "،(1"تدقيق الحسابات )سامي محمد الوقاد،لؤي محمد وديان، 1
جامعة  التجارة،كلية  "،أساسيات المراجعة ومعاييرهاأحمد عبد المولى الصباغ،كامل السيد أحمد العشماوي،عادل عبد الرحمن أحمد،"2

 29-27ص،-(،ص2008القاهرة،)
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 بالغ اجملموعة،من خالل التأكد من املبالغ والتسجيل احملاسيب وامل التدقيق فيهوإذا حدث هذا فيتم البحث عن اخلطأ و 
وعند اكتشاف سبب اخلطأ يتم تصحيحها بقيود يف دفرت اليومية كما حيدث يف حالة التصحيح املباشر لألخطاء اليت 

 يف اليومية يف احلسابات اليت حدث فيها اخلطأ مع مراعاة طبيعة هذا األخري.تقع 
ال تؤثر يف ميزان املراجعة إذ يبقى متوازنا هي األخطاء اليت   تؤثر على توازن ميزان المراجعةال األخطاء التي  -2

 وهي:
 أو نوع احلساب املستعمل للتسجيل يف العملية أو رقم احلساب؛ سماخطأ يف  -
 خطأ متكافئ أو خطأ حذف كلي. -

لغاء احملاسبية وتسجيل من خالل إلغاء القيد اخلاطئ بإحدى طرق اإل هيتم تصحيحخطأ من هذا النوع فإذا حدث 
 لغاء املستخدمة.ألصول احملاسبية وتبعا لطريقة اإلالقيد الصحيح وفقا ل

ال يكون بصفة عامة ميكن القول أن التحريفات الناجتة عن األخطاء عادة ما ال تكون هلا تأثريات جوهرية وأن اخلطأ 
تصحيحه من طرف القائمني على العمل فعادة ما يتم اكتشافه و  لعدم وجود نية القصد فيه،أمهية نسبية نظرا  ذا

لذلك أغلب حاالته ال تؤثر على عملية التدقيق ككل وال على  أو من طرف مدقق احلسابات، احملاسيب يف املؤسسة،
 نتائجها.

 الغش التحريفات الناتجة عن المبحث الثاني 
تقارير مالية مضللة وأكثر األنواع خطورة صدار إاليت تؤدي إىل  تحريفاتالنوع الثاين من النتناول يف هذا املبحث 

 .ISA 240يف معيار التدقيق الدويل رقم  تالغش كما جاءالتحريفات الناجتة عن وهي 
 غشالالتحريفات الناتجة عن  اهيةم المطلب األلو: 

إال أنه يف تدقيق احلسابات تعرف بالتحريفات  القانونية الواسعة املدى،تعترب التحريفات الناجتة عن الغش من املفاهيم 
يف هذا املطلب ويف فرعني تعريف الغش وأقسامه وأهم اخلصائص  هنتناولوهو ما  املتعمدة واليت تنقسم إىل قسمني،

 اليت تكون لدى الشخص الذي يقوم بعملية الغش.
 لوأقسامه الغش التحريفات الناتجة عن تعريف الفرع األلو: 

تقسيم و نعتمد يف  نركز على أهم هذه التعاريف،و  أطلقت العديد من التعاريف على التحريفات الناجتة عن الغش،
  240ISAالذي جاء به معيار التدقيق الدويل رقم  التقسيم نفسهالغش على 
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 الغشالتحريفات الناتجة عن تعريف  -1
اليت يكون هلا تأثري جوهري يف التقارير و  ،خمتلف التحريفات املتعمدة يه الغش أو التالعباتالتحريفات الناجتة عن 

 وقد وردت فيها عدة تعريفات أمهها: ،املالية
 حتيال على أنه :الغش أو اإل ISA 240الدويل رقم  التدقيق عرف معيار -

وهذا الفعل  ،أطراف أخرى رقابة أو املوظفني أودارة أو املكلفني بالمن اإل ،" فعل متعمد من قبل فرد واحد أو أكثر
 ج عنه حتريف يف التقارير املالية،نتميزة غري عادلة أو غري قانونية والذي ييتضمن استخدام اخلداع للحصول على 

  1"أو اختالس األصول يف التقارير املالية زييف أو تعديلالتالعب أو االحتيال تويتضمن الغش و 
عمدا يكون من خالل أخذ أموال  يتكون من تضليل متعمد، فعل غري مشروع،" كما يعرف الغش على أنه:  -

من خالل التعدي على مصاحل وحقوق  ة صاحب األموال أو من خالل التحريف املتعمد لوثائق معينة،وبدون إراد
  2"اآلخرين

 ذلك أن الغش مرادف للخطأ يعينو  ،صرارإسبق خطاء عن عمد و أ"ارتكاب  :على أنه أيضا كما عرف الغش  -
نفعة شخصية خفاء أمور معينة أو لتحقيق مإعب يف البيانات احملاسبية هبدف حيدث الغش عن طريق التالو  العمد

يف عمليات  تالعباشوة و ر  وا أبتزاز إ وأ اون اختالسرتكاب التالعب فقد تكاتتنوع حماوالت و  ،على حساب املؤسسة
  3السلطة. " ستخداماسوء فصاح و اإل
مقصود وخمطط ومنفذ بقصد حرمان شخص آخر من امالكه أو حقوقه بشكل  هو احتيال كما يعرف أيضا:"  -

  4مباشر أو غري مباشر بغض النظر عن انتفاع اجلاين أم ال من افعاله"
االختالس والتالعب واالحتيال  منها:ن خالل ما سبق ميكن القول أن مصطلح الغش يدل على عدة معاين مــــــ
ذلك و اخلطأ رتكابه وليس عن طريق البد أن يتوفر فيه عنصر القصد إل ي أن الغشأ ،والتحريفاتاألخطاء املتعمدة و 

 :يشمل الغش مفهومني أساسينيو  صول املؤسسة.أاختالس  حقائق معينة أو وإخفاءل لتضلي
وذلك  يد،أداء املؤسسة بشكل ج إظهارو احلسابات هبدف حتقيق ربح ومهي  قصد به الغش يفي  المفهوم األلو:

 ؛غريهمالتقارير املالية للمؤسسة من مسامهني ومقرضني ومستثمرين و خداع مستخدمي لتضليل و 

                                                           
1 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers"(2009),para 

11 op cit, disponible sur le site :https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-

responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant ,consulté le : le:22/02/2016  
2 Gallet Olivier,(2010),”Halte aux frauds :guide pour auditeurs et dirigeant’’,Dunod, 2eme edition,Paris,P7 

   93سامي محمد الوقاد،لؤي محمد وديان،مرجع سابق، ص  3
،عدد 9"،مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية،مجلد كشف الغشموقف المدقق الخارجي اتجاه مسؤولية االهمال في عماد صالح نعمة،" 4

 213(،ص 2013،جامعة تكريت،)29

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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لتغطية  صول املؤسسةالذي قام باختالس أو سرقة أ فعال اليت يقوم هبا املختلسيتمثل يف جمموعة األ  المفهوم الثاني
 ..اخل .تزوير التوقيع.ضافة أو احلذف و ق أو من خالل اإلوثائو مثل تزوير سجالت  تهواقع

 الغشالتحريفات الناتجة عن  أقسام -2
دارة غش اإل اختالس املوظفني، نواع الغش من طرف الكتاب والباحثني يف هذا اجملال من بينها:العديد من أ ق دم

 تدقيقاملعيار الدويل لل الذي جاء به تقسيمالعلى  يف دراستنا هذه نعتمدو  غش البائعني...اخل، ستثمارية،اإل واحليل
 :وألنواع الغش وه ISA 240رقم 

دارة ذلك أن هذا النوع من عليه أيضا لدى بعض الكتاب بغش اإلويطلق   التقرير المالي االحتيالي -1
دارة ملا هلم من سلطة متكنهم من تغيري الوثائق املالية واحملاسبية ال ميكن أن يرتكبه إال أفراد اإل الغش

مقصودة كحذف مبالغ أو افصاحات غري صحيحة يف قد يتضمن التقرير املايل حتريفات ف للمؤسسة،
هذا من أجل خداع مستخدمي و  ،ات يف الوثائق املدعمة ...اخلتغري  وإجراءالتزوير  أو البيانات املالية
ظهار املؤسسة يف غري وضعيتها املالية أخطر أنواع الغش ألنه يعمل على إ وهذا النوع هو التقارير املالية

عب يف عتبار أهنا اجلهة الوحيدة اليت ميكنها التالاملسؤولة عنه هي اإلدارة بإكما أن اجلهة احلقيقية  
 التقارير املالية للمؤسسة؛

وكثريا  ،واختالس النقدية ستخدام االصول سرقة أصول املؤسسةإيتضمن سوء  األصو:  استخدامسوء  -2
قد يتم سوء استخدام و  املدراء.امة كما قد يشمل أيضا غري ه ما يقوم به املوظفون مببالغ صغرية أو

لذلك يسمى أيضا بغش  ،...اخلواملخزونات لتثبيتاتصول بعدة طرق منها سرقة املقبوضات وسرقة ااأل
 .املوظفني يف بعض الدراسات

 ملواليني. االنوعني بالتفصيل يف املطلبني نتطرق لكالو 
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 لغش للتحريفات الناتجة عن االمؤسسات لوقطاعات النشاط األكثر عرضة  الفرع الثاني 
aterhouseCoopersWricePقامت هبا شبكة مؤسسات  *يف دراسة

األمريكية املختصة يف التدقيق واحملاسبة  **
 (6) ستة منمكونة " 2011Global Economic Crime Survey" " 2011 بعنوان:"مسح اجلرمية االقتصادية العاملية

جتاهات واملخاطر اإل بعنوان "الغش يف املؤسسات: 2011سنة اليت كانت يف وخالل الطبعة السادسة  طبعات،
كثر والقطاعات األات حددت املؤسس "La fraude en entreprise:tendances et risques émergentsالناشئة" "

إىل وجود عالقة وطيدة  يف القسم األول حيث توصلت قسمت هذا الفرع من الدراسة إىل قسمني،ف عرضة للغش،
والقسم الثاين كان حول القطاعات اليت حيدث  بني حجم املؤسسة مقاسا بعدد العمال فيها ومدى تعرضها للغش،

 خرى.باقي القطاعات األب مقارنة فيها الغش بشكل أكرب
  عاملثر من ألفي ني اليت حتتوي على أكتمؤسسة من بني اثنفقد توصلت الدراسة إىل أن  فبالنسبة حلجم املؤسسات،

ومؤسسة واحدة من بني ثالثة  ،%54كانت ضحية للغش خالل اإلثين عشر شهرا اليت سبقت الدراسة وبنسبة 
مؤسسات اليت تضم أقل من  ومؤسسة من بني مخس %29أي بنسبة  عامل 1000إىل  200مؤسسات هبا بني 

ليست  200املؤسسات الصغرية أي اليت حتتوي على عدد عمال أقل من  كما أن  .%17موظف بنسبة  200
هذه األخرية  فرص يف املؤسسات الكبرية،مقارنة ب تكون أقللكن فرص ارتكاب الغش  مبنأى عن حدوث الغش فيها

 :1والشكل املوايل يوضح نسب الغش يف املؤسسات .عادة ما تكون على دراية بأفعال الغش وجمهزة حملاربته
 
 
 
 
 

                                                           
تمثل الطبعة السادسة لها،تمثلت هذه الدراسة في مجموعة أسئلة في شكل استبيان تم جمعها بين  2011،وطبعت PWC*هي دراسة عالمية قام بها مكتب 

دولة مختلفة في العالم،وقدمت هذه الدراسة تحليال فريدا من نوعه  78مؤسسة في  3877،طرحت على أواخر جويلية ونصف سبتمبر من نفس السنة

   للمواضيع المرتبطة بالغش في المؤسسات حول العالم

*‘’ La fraude en entreprise : tendances et risques émergents’’(2011), publier sur le site: www.pwc.fr 

consulté :11/09/2016 

**PriceWaterhouseCoopers معروف باختصار:PWC بمهمات التدقيق وتقديم  وهي مجموعة مؤسسات مختصة في التدقيق والمحاسبة،تقوم

 الخبرات المحاسبية واالستشارات المحاسبية للمؤسسات،وتعتبر واحدة من بين أكبر أربع مكاتب تدقيق في العالم والتي هي:

Big four avec deloitte,Ernst and young,KPMG,PWC من طرف  1849،تم تأسيسه سنةSamuel Lowell Price  ومر المكتب بعدة

  للمكتب. PWCأين تم اعتماد رمز  2010اية سنة تغيرات إلى غ

 دولة في العالم 157عامل موزعين على أكثر من  208000يضم المكتب أكثر من 

** https://fr.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers consulté le : le:11/09/2016  
1 PricewaterhouseCoopers,6e édition « Global Economic Crime Survey 2011 »,‘’ La fraude en entreprise: 

tendances et risques émergents’’(2011), publier sur le site : www.pwc.fr consulté :11/09/2016 

http://www.pwc.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
http://www.pwc.fr/
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 ( نسبة الغش حسب حجم المؤسسات1-1شكل رقم)

 
 

 المصدر 
PricewaterhouseCoopers,6e édition « Global Economic Crime Survey 2011 »,‘’ La fraude en entreprise : 

tendances et risques émergents’’(2011), publier sur le site : www.pwc.fr,consulte le 11/09/2016 

 

فكما سبق وأشرنا ومن خالل الشكل نالحظ أن أكرب نسبة للغش حتدث يف كربيات املؤسسات اليت تضم أكثر من 
انتقلت النسبة من فقد  البياين،الشكل  ما يوضحه  عامل وتقل نسبة الغش كلما كانت املؤسسة أصغر وهو 1000

بينما ال  عامل، 201و 1000يف املؤسسات اليت يرتاوح عدد عماهلا بني  %29يف املؤسسات الكربى إىل  54%
 عامل؛ 200يف املؤسسات أقل من  %17تتعدى نسبة الغش الــ

بالرغم من وجود  فإن كل قطاعات النشاط بدون استثناء معرضة للغش،أما بالنسبة للتقسيم الثاين حسب القطاعات 
 ومن بينها قطاع االتصاالت ،فوارق معينة لصاحل بعض القطاعات اليت تكون معرضة أكثر من قطاعات أخرى للغش

وقطاع  ثين عشرا شهرا اليت سبقت الدراسة،قل حالة غش واحدة خالل اإلمن احلاالت اليت عرفت على األ %48بــ 
 %.44مث قطاع البنوك بــ التأمينات بنفس النسبة،
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عامل 200أقل من  عامل1000و201بين  عامل1000أكثر من 

نسبة الغش حسب حجم المؤسسات

نسبة الغش حسب حجم المؤسسات

http://www.pwc.fr,consulte/
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أو املؤسسات اليت تكون الدولة مسامهة ولو بنسبة بسيطة فيها تصنف يف  كما أن القطاع العمومي أو احلكومي،
وتأيت بقية القطاعات األخرى يف املراتب املوالية بنسب متفاوتة  كثر عرضة للغش.ة من بني القطاعات األاملرتبة الثالث

 1وفق ما يظهره الشكل البياين التايل:
 نسب الغش في المؤسسات حسب القطاع( 2-1)شكل رقم 

 
‘’ La fraude en entreprise : tendances et risques émergents’’(2011), publie sur le site : www.pwc.fr المصدر 
consulte :11/09/2016 

 

االتصاالت والتأمينات قائمة أكرب قطاعات حدثت فيها الغش نالحظ من خالل الشكل البياين تصدر كل من قطاع 
 %29و %45فيما ترتاوح النسبية بني  %46بــ مث يليهما القطاع العمومي %48خالل السنة السابقة للدراسة بــ 

لطاقة ا قطاع البناء، خدمات النقل، يف كل من قطاعات السياحة واخلدمات املالية وتوزيع البضائع والرتفيه واإلعالم،
نسب حدوث الغش فيها واليت  لتأيت يف املراتب األخرية القطاعات اليت تشهد أقل ،ولية والقطاع اجلويواملواد األ

الصناعة الكيميائية  التصنيع، املواد الشبه صيدالنية، ممثلة يف قطاعات السيارات، %23و %25ت نسبتها بني تراوح
 اقي القطاعات الغري مذكورة سابقا.وب

ليها يف هذه الدراسة أن أكثر املؤسسات املعرضة حلدوث وقائع الغش فيها هي من خالل النتائج املتوصل إنالحظ 
دارة واملديريات أفرادها أيضا خاصة على مستوى اإل ذلك أن حجم عملياهتا كبري وعدد املؤسسات كبرية احلجم،

ب الغش حسب ذات الدراسة تنتشر يف كذلك فإن أكرب نس  الفرعية مما يسمح بسهولة وجود فرص ارتكاب الغش،
                                                           

1 PricewaterhouseCoopers,6e édition « Global Economic Crime Survey 2011 »,‘’ La fraude en entreprise : 

tendances et risques émergents’’,op cit,(2011), publier sur le site : www.pwc.fr consulté le : le :11/09/2016 
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راتب األوىل قطاع اخلدمات بصفة عامة فنجد قطاع االتصاالت والتأمينات وقطاع السياحة واخلدمات املالية حتتل امل
 خرى.اإلنتاجية والتجارية األ اتعمقارنة بباقي القطا

 الشخص القائم بعملية الغشخصائص   الفرع الثالث
ملية الغش يف كل املؤسسات الصعب حتديد خصائص موحدة لألشخاص الذين يقومون بعمن املتعارف عليه أنه من 

إال أنه توجد دراسات  عدة معطيات تتعلق باملؤسسة الضحية أو الشخص مرتكب الغش يف حد ذاته، ختالفالنظرا 
غلب حاالت أصائص اليت يتوفر البعض منها يف شخاص مرتكيب الغش ومت التوصل إىل عدد من اخلأ جريت حول األ

مكونة من ثالث طبعات  *KPMGقام هبا مكتب التدقيق العاملي  اليت دراسةال ومن أهم هذه الدراسات الغش،
من الدراسة   وىلالطبعة األ أنحيث  ،الضحيةخصائص األفراد القائمني بأفعال الغش يف املؤسسات فيها مت حتديد 

 596مشلت و  2013الطبعة الثانية كانت سنة أما  شخص قام بعملية الغش، 348ومشلت  2010كانت سنة 
 .شخص قام بعملية الغش

لتحديد جمموعة من اخلصائص اليت يتمتع هبا هؤالء األشخاص وجاءت   من الدراسة ان السابقتانقد خلصت الطبعتو 
 :1كما يلي

 جنس ذكر؛ مرتكيب حاالت الغش من أغلبأن  -
 سنة؛ 55إىل  36بني  أعمارهم ترتاوح -
 يف جمال احملاسبة واملالية باملؤسسة؛ ونيعمل -
 دارة العليا باملؤسسة؛من بني مسريي أو من أفراد اإل -
 سنوات باملؤسسة؛ 10منذ أكثر من  ونيعمل -
 مع أشخاص آخرين باملؤسسة.  متواطئون -
 
 

                                                           
 Peat (Marwickوهي نتاج عن اندماج مجموعة  1986*هي مجموعة مكاتب عالمية تشكل شبكة لمختلف المكاتب الوطنية في الدول،تأسست سنة 

International (PMI  و )1870التي تأسست سنة،Klynveld Main Goerdeler (KMG تقدم،KPMG  خدمات في التدقيق والجباية والمحاسبة

ل المالية والتدقيق،تنسق هذه الشبكة بين مختلف المكاتب الوطنية واألعضاء المستقلين وفقا لخطط مالية وقانونية محددة،تتواجد واالستشارات في مجا

 2016موظف حسب احصائيات  174.000دولة في العالم وتوظف حوالي  155في  KPMGمكاتب 

https://fr.wikipedia.org/wiki/KPMG consulté le : le 13/07/2016 
1 Etude KPMG,(2011),” Profil du fraudeur en entreprise ‘’,1er édition ,disponible sur le site :www.kpmg.com/fr 

consulté le : le:13/07/2016 

https://fr.wikipedia.org/wiki/KPMG
http://www.kpmg.com/fr
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الغش يف شخص قام بعملية  750مشلت حتليل شخصية و  2015سنة  كانت يف حني أن الطبعة الثالثة من الدراسة
ومت حتديد اخلصائص النوعية للقائم بعملية الغش من خالل حاالت واقعية للغش مت  دولة خمتلفة يف العامل، 81

 1:ىل النتائج التاليةوصلت هذه الدراسة إقد تو  عرب العامل، KPMGفرق خمتصة ملكاتب التحقيق فيها من طرف 
منهم   %14سنة،يف حني أن  55و  36من األشخاص الذين مشلتهم الدراسة أعمارهم ترتاوح بني  %70أن  -

 سنة؛ 35و  26كانت أعمارهم بني 
 %17يف حاالت الغش بــ لنساء املتورطاتنسبة ايف  كانوا جنس ذكر يف حني مت تسجيل ارتفاع  منهم 80% -

 ؛2010من الدراسة سنة  وىليف الطبعة األ %13مقابل 
من املسامهني  %21مقابل  من املتورطني يف حاالت الغش من املسامهني احلاليني يف املؤسسة حمل الغش، 65% -

 القدامى؛
 موظفني؛ %21مساهني و %32من أعضاء جملس اإلدارة ومن املتورطني  34% -
 شكاهلم توحي بالثقة التامة.من املتورطني كانت أ %38أخريا أن  -

 املوايل:ونلخصها يف الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Etude KPMG,( 2016)” Profil du fraudeur en entreprise ‘’,3eme édition, disponible sur le site : 

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2016/07/profil-du-fraudeur-en-entreprise.html ,consulté le : 

le :13/07/2016 

 
 

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2016/07/profil-du-fraudeur-en-entreprise.html
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  أهم خصائص القائم بعملية الغش(3-1)شكل رقم 

 
                            Etude KPMG,”Profil d’un fraudeur”,(juin 2016),disponible sur le:المصدر

consulté  entreprise.html-en-fraudeur-du-releases/2016/07/profil-https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press :site

le:13/07/2016 
السابقة نستنج أن أغلب املتورطني ينشطون يف مناصب عليا يف املؤسسة وأن هلم معرفة جيدة حصائيات من اإل

اهم يف معرفة نقاط ضعف املؤسسة ما يس سنوات 10عادة ما تفوق  باملؤسسة كوهنم يشتغلون فيها ملدة طويلة
اص شخوإمنا يكون معه أ قوم بعملية الغشوأنه ال ميكن أن يكون شخص واحد ي لتحقيق منافع شخصية، واستغالهلا

 ن متورطون يف العملية.آخرو 
  في شخص مرتكبه  لوجود الغش د: على احتما:مؤشرات التي تال -
 الشخص القائم بعملية الغش يف لوحظتاليت  ملؤشراتبعض االذكر مت حتديد  الطبعة األوىل للدراسة السابقة خالل
بني حدوث هذه من احلاالت ت   %56ويف  احتمال حدوث الغش،بني على واليت ت   من خالل أفعاله أو تصرفاته سواء

 1ومن بينها: املؤشرات قبل حدوث الغش،
 رفض القائم بعملية الغش للعطل السنوية؛-
 صفاته...اخل طباعه، يف عاداته، التغري الواضح يف سلوكه سواء-
 ه مع باقي العمال على غري العادة؛كرم القائم بعملية الغش وسخاؤ -

                                                           
1 Etude KPMG,” Profil du fraudeur en entreprise ‘’,1er édition,(2011),op cit, disponible sur le 

site :www.kpmg.com/fr consulté le : le:13/07/2016 

الشخص 
القائم بعملية 

الغش

اجلنس ذكر يف  
من 

80%احلاالت

رة من بني العاملني باإلدا
العليا أو املسريين  يف  

% 35و %32

من احلاالت على التوايل

لديهم أطراف 
متواطئني معهم 

% 62يف 

من احلاالت

يعترب من 
املسامهني يف 

%65

من احلاالت

و  36العمر بني 
سنة يف 55

من احلاالت 
%70

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2016/07/profil-du-fraudeur-en-entreprise.html
http://www.kpmg.com/fr
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 أمهية خاصة لعمليات حمددة يف املؤسسة دون غريها؛ عطاءإ -
 تغري يف منط حياة القائم بعملية الغش حنو األفضل يف ظرف قصري ودون معرفة مصدر هذا التغري؛ -
 تسجيل غياب بعض الوثائق أو وجود وثائق ناقصة وليست كاملة. -

دققي احلسابات يف اكتشاف وجود الغش فإهنا تساعد م KPMGمن خالل املؤشرات السابقة اليت سجلتها دراسة 
دارة العليا عادة واملوظفني ذوي املناصب بعة أي تغريات تطرأ على أفراد اإليف املؤسسة حمل التدقيق من خالل متا

 احلساسة.
 التحريفات الناتجة عن الغشأسباب  الفرع الرابع 

وميكن تقسيم هذه  بتحريفات الغش بنوعيها،توجد العديد من األسباب اليت تؤدي بإدارة املؤسسة إىل القيام 
أسباب تتعلق باملؤسسة حمل التحريف وأسباب  شخص القائم بعملية التحريف،الأسباب تتعلق ب األسباب إىل:

 خارجية.
قد يقوم شخص أو جمموعة أشخاص بعمليات  :شخص القائم بعملية التحريفالاألسباب التي تتعلق ب -1

 1التحريف يف التقارير املالية للمؤسسة لعدة أسباب نذكر من بينها : 
 وجود ضغط اجتماعي على فرد أو أفراد من اإلدارة للوصول إىل حتقيق هدف شخصي معني؛ -
 الرغبة يف احلصول على مزايا أوفر بطريقة غري قانونية؛ -
 مالك املؤسسة؛ مرتكب التحريف و راعات شخصية بنيوجود ص -
 تغليب األهداف الشخصية ملرتكب التحريف على األهداف العامة للمؤسسة؛ -
 خدمة مصاحل أطراف خارجية عن املؤسسة. -
توجد أيضا أسباب تكون يف املؤسسة اليت حتدث فيها  األسباب التي تتعلق بالمؤسسة محل التحريف  -2

 2من بني هذه األسباب نذكر ما يلي: لألشخاص للقيام هبا.التحريفات تسهل األمر بالنسبة 
 باملؤسسة؛ *وجود ضعف يف نظام الرقابة الداخلية- 

 عدم معاقبة الذين قاموا بعمليات حتريف سابقة باملؤسسة؛ -
 فصاح عن حتقيق املؤسسة خلسائر؛عدم اإل -

                                                           
  50(،ص 2008"،مكتبة لبنان ناشرون،بيروت لبنان،)االحتيال الماليعدنان حمدي عابدين،" 1

2Mark S. Beasley, Joseph V. Carcello, Dana R. Hermanson,(1999),”Fraudulent Financial Reporting 1987-1997 

An Analysis of U.S public companies”,Research commissioned by the committee of sponsoring organization of 

the tread way commission ,p 21 

مجموعة سياسات و اجراءات تضعها المؤسسة و تسهر على تطبيقها و ذلك بهدف حماية أصولها و حفظ سجالتها و دفاترها المالية،تهدف إلى هي * 

 األصول واالستيالء على أموال المؤسسة من خالل تحريف تقاريرها المالية. المحافظة على أموال المؤسسة وحمايتها من جميع أنواع الغش كاختالس
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 عدم إظهار األداء السيئ إلدارة املؤسسة؛ -
 السياسات املالية باملؤسسة؛املتعمد لألصول والقواعد احملاسبية و التطبيق اخلاطئ  -
 القوانني التنظيمية باملؤسسة.اخلرق املتعمد للوائح و  -
فعل التحريف يف  يف ظروف خارجية متثل سببا هلا الرتكابكذلك للمؤسسة حمل التحر  األسباب الخارجية  -3

 وأهم هذه األسباب: التقارير املالية املضللة،
 وراق املالية فيما خيص منو األرباح؛مقابلة توقعات حمللي األ -
 التأثري على الدائنني هبدف احلصول على مبلغ متويل إضايف؛ -
 الغش والتهرب الضرييب وذلك من خالل ختفيض يف مبلغ الوعاء الضرييب للمؤسسة؛  -
 ستفادة منها.توافق شروط اإل ؤسسة احلقيقية الالرغبة يف احلصول على إعانات من الدولة ووضعية امل -

 طرق ارتكاب التحريفات الناتجة عن الغش الفرع الخامس 
من بني و  ختتلف باختالف اهلدف من ارتكاب هذه التحريفات، ميكن أن يتم ارتكاب الغش من خالل عدة طرق،

 :1التحريفات الناجتة عن الغش نذكر ما يلي أهم طرق ارتكاب
 صول املؤسسةسرقة أو اختالس أو سوء استخدام أإلخفاء واقعة  القوائم املاليةو  التالعب بالدفاتر والسجالت -1

 من خالل:
 خفاء عمليات معينة من الدفاتر والسجالت؛حذف أو إ -
 قيمتها؛ م إثبات وتسجيل عمليات حقيقة الختالسثبات عمليات ومهية غري صحيحة أو عدإ -
 والتعمد يف تطبيق املبادئ احملاسبية بصورة خاطئة؛ للمؤسسة،التزوير يف الدفاتر والقوائم املالية  -
ويعترب من أخطر الطرق اليت  التالعب بالدفاتر والسجالت والقوائم املالية لتحريف نتيجة املؤسسة ومركزها املايل، -2

 وقد يتم بعدة طرق من بينها: دارة وموافقتها،غش كونه يتم بعلم اإليرتكب هبا ال
 دارة؛معينة كزيادة حصص أعضاء جملس اإل غراضلتحقيق أ تضخيم األرباح -
 عراض معينة كالتهرب الضرييب؛لتحقيق أرباح املؤسسة احلقيقة التخفيض يف أ -
صول واخلصوم لتحقيق التحريف يف قيم األ ظهار املركز املايل الصايف للمؤسسة بصورة غري حقيقة من خاللإ -

 أهداف معينة.
 

                                                           
 151غسان فالح المطارنة،مرجع سابق،ص  1
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 المالي االحتيالي التقرير المطلب الثاني 
داراهتا عليها من طرف املؤسسة ممثلة يف إ فصاحعدم اإل من خالل هذه التحريفات يف عناصر التقارير املالية، تكون

فصله فيما وهو ما ن وهذا النوع ميثل النوع األكثر خطورة من الغش، القيام هبذه التصرفات، متعمدةبصفة خاصة 
 يلي.

 المالي االحتيالي لوأهدافهالتقرير تعريف  الفرع األلو: 
فنجد كل من  ،للتقرير املايل االحتيايلعى هلا نفس امل طلحاتصشهدت مهنة تدقيق احلسابات استخدام عدة م

ومت ربط هذا النوع من التحريفات بإدارة املؤسسة كوهنا  خلاحتيال اإلدارة...ا ،غش اإلدارة ،مصطلح األخطاء املتعمدة
 .نياطئها بتسهيل مهمة احملرفسواء مبوافقتها ومعرفتها أو تو  ،هي املسؤولة املباشرة عنه

 التقرير المالي االحتيالي تعريف -1
الغش هو " من بينها منظمات تدقيق دولية،و من طرف عدة كتاب وهيئات حماسبية التقرير املايل االحتيايل  رفع  
 1خالل التقارير املالية احملرفة حتريفا جوهريا "دارة بالشكل الذي يضر باملستثمرين والدائنني من تعمد من طرف اإلامل
 خصوًصا ،املنشورة التقارير املالية مستخدمي وتضليل خلداع الشركات قبل من متعمدة حماولة" أيضا:عرف وي  

 2ا" جوهريً  حمرفة مالية قوائم ونشر إعداد بواسطة ،والدائنني املستثمرين
صاحات معينة هبدف خداع أو إخفاء اف على حذف قيم معينة،مل ت"هي حتريفات متعمدة تش :كما مت تعريفه

ي رباح من أجل خداع مستخدمميكن أن يتم ذلك من خالل قيام اإلدارة بإدارة األو  مستخدمي التقارير املالية.
 3رحبيتها" و  دراكهم بشأن أداء الوحدةالتقارير املالية للتأثري على إ

للقيم أو االفصاحات يف التقارير املالية هبدف االحتيال على  "حتريفات عمدية تتضمن استبعاد :كما يعرف على أنه
أو  زييف والتزوير،توقد يتم حتقيق التقرير املايل املضلل أو االحتيايل باستخدام التالعب وال مستخدمي التقارير املالية،

يتحقق باستخدام  كما قد  عداد التقارير املالية،وئها يتم إض علىندات املؤيدة اليت تغيري السجالت احملاسبية أو املست
كما قد يتحقق عن   ستبعاد املتعمد لألحداث واملعامالت واملعلومات اجلوهرية يف التقارير املالية،سوء العرض أو اإل

 4صاح" طريق العرض أو اإلفطريق سوء التطبيق املتعمد للمبادئ احملاسبية املرتبط بالقيم أو التبويب و 

                                                           
1 Elliott RK and Willingham JJ,(1980),"Management fraud, Detection and Deterrence" ,New York petrocelli 

Books p 30 
2 Zabihollah Rezaee,(2005),“Causes, Consequences, and Deterrence of Financial Statement Fraud", Critical 

Perspectives on Accounting, p 277 
 "،الجزء الرابع،الدار الجامعية،الخارجية  الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية و الدولية و االمريكيةموسوعة المراجعة عبد الوهاب نصر علي،" 3

  222( ص 2009االسكندرية،)
  254( ص 2008االسكندرية،) الدار الجامعية،معايير المراجعة و التأكد الدولية"امين السيد أحمد لطفي،" 4

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235403000728
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الغاية  "تقدمي تقارير مالية إىل املسامهني واملستثمرين وإىل اجلمهور ككل، :عرف التقرير املايل االحتيايل على أنهي  كما 
يرادات أو خفض منها خداع املستثمرين يف الشركات اخلاصة اهلادفة للربح وذلك عن طريق الزيادة الومهية لإل

ظهار رحبية جيدة للشركة تؤدي عاجال أو آجال إىل رفع القيمة إوالغرض من ذلك هو  معا، املصاريف أو كليهما
 1السوقية ألسهم الشركة يف أسواق األوراق املالية". 

"التحريف املتعمد  :على أنه 2002دراسة قامت هبا سنة يف *مجعية حمققي الغش اجملازين األمريكية هكما عرفت
فصاح عن تعمد للتقارير املالية من خالل إغفال اإلالتحريف املوالذي ميكن إجنازه من خالل  للوضع املايل للمؤسسة،

 2هبدف خداع بعض مستخدمي التقارير املالية" بعض املبالغ،
تالعب واحتيال من طرف شخص  هو التقرير املايل االحتيايلعلى أن  سبق ميكن القول أن جل التعريفات اتفقتمما 

خفاء افصاحات معينة أو حذف قيم معينة أو تطبيق ا هبدف إمن إدارهتا بسجالهتمعني داخل املؤسسة وبتواطؤ 
وذلك هبدف حتسني صورة املؤسسة املالية  بطرق غري قانونية تباعها إدارة األرباحأو إ خاطئ للمبادئ احملاسبية،

قد و  ،بإصدار تقارير مالية مضللة لتضليل وخداع مستخدميها واملمثلني أساسا يف املسامهني والدائنني والتأثري عليهم
عداد تقرير ا حدث يف شركة وولد كووم أين مت إحتدث حاالت التقرير املايل االحتيايل نتيجة للتحريف يف القيم كم

كما ميكن أن حيدث نتيجة   أصول ثابتة بباليني الدوالرات يف حني أهنا هذه القيم هي عبارة عن مصاريف،يتضمن 
موما وع لتزامات شركاهتا التابعة،اليت مل تفصح بالشكل الكايف عن إ فصاح كما حدث يف شركة انرونلسوء اإل

 يف أربع نقاط أساسية هي: التقرير املايل االحتيايل تلخصي
 ة وعنصر القصد يف ارتكاب فعل التحريف؛وجود ني -
 علم اإلدارة وتواطؤها مع فعل التحريف؛ -
 التحريف على التقارير املالية فتصبح تقارير مالية مضللة؛ انعكاس -
 خداع مستخدمي التقارير املالية للمؤسسة وخاصة املسامهني والدائنني. -

                                                           
  23عدنان حمدي عابدين،مرجع سابق،ص 1
دولة في العالم،تقدم تدريب والتعليم  100عضو ينشطون في أكثر من 75.000تعتبر هذه الجمعية أكبر منظمة عالمية لمكافحة الغش،تضم أكثر من *

،يقع مقرها في اوستن،تكساس بالواليات المتحدة Joseph T. Wellsمن طرف خبير الغش الدكتور جوزيف ويلز  1988لمكافحة الغش.تأسست سنة 

 م بـ:األمريكية،هدفها الحد من الغش في المؤسسات.ومساعدة االعضاء والمهنيين في اكتشاف وردع حاالت الغش،ولتتمكن الجمعية من تحقيق ذلك تقو

 تقدم مؤهالت جيدة ألعضاء وإداريين جمعية محققي الغش المجازين االمريكية؛ -

 الل التعليم المهني المستمر اإللزامي؛تضع معايير عالية للقبول،بما في ذلك كفاءة مثبتة من خ -

 يتطلب من المعتمدين لحاالت الغش االلتزام بقواعد وأخالقيات السلوك المهني؛ -

 ء الجمعيةءة التي يتحلى بها أعضايمنح الثقة العامة في سالمة وموضوعية والكفا -

*http://www.acfe.com/default.aspx ,consulté le : 30/03/2016, “association of certified fraud examiners :2002 

report to the nation occupational fraud and abuse” 
2 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), (2002)."2002 Report to the Nation on Occupational Fraud 

and Abuse", published on : www.acfe.com consulté le :d:24/02/2016 

http://www.acfe.com/default.aspx
http://www.acfe.com/
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 التحريف يف احلقائق املهمة؛ - غش القوائم املالية؛ - يف عدة أوجه من بينها: التقرير املايل االحتيايلكون وميكن أن ي
 1تعارض املصاحل...اخل - الرشوة؛ - خفاء احلقائق املهمة؛إ -

 :2عن طريقوعادة ما يكون التقرير املايل االحتيايل 
 التقارير املالية منها؛عداد ثبات واليت يتم إ السجالت احملاسبية ومستندات اإلالتزوير والتغيري يف -
 خفاء أحداث أو صفقات أو أي معلومات هامة؛التحريف أو تعمد إ -
 التطبيق اخلاطئ املتعمد للمبادئ احملاسبية فيما يتعلق بالتبويب وطريقة العرض واإلفصاح. -

 التقرير المالي االحتيالي  أهداف -2
توجه األفراد باملؤسسة للقيام بتحريف التقارير املالية هو من أجل حتقيق أهداف معينة يسعون للوصول إليها سواء   إن

ولقد أوردت عدة دراسات عددا من األهداف  ،شخصية أو ملصلحة جمموعة من أشخاص باملؤسسة أهدافكانت 
 3يلي: نلخص أمهها فيما

 القيام بتحريفات لزيادة قيمة املكافآت املمنوحة للمديرين؛من خالل  تعظيم مكافآت املديرين: -
رباح على مستوى الصناعة أو فيض أرباح املؤسسة للتماشى مع اإلحصائيات الرمسية عن متوسطات األزيادة أو خت -

 القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة؛
 ختفيض يف أرباح املؤسسة وعدم التصريح باألرباح احلقيقية هلا؛ -
 نتائج املؤسسة لتتماشى مع توقعات وتقديرات حمللي السوق املايل؛تكييف  -
 زيادة املبيعات عن طريق زيادة منتجات ومهية؛ -
 زيادة أسعار أسهم املؤسسة؛ -
 خفاء األداء السيئ إلدارة املؤسسة.إ -

للمؤسسة أو للحصول على التغيري يف الوضع املايل احلقيقي هو ص إىل أن اهلدف وراء التحريفات دائما مما سبق خنل
وإال إلخفاء فشل هذه األخرية يف حتقيق  أموال غري مشروعة لفائدة شخص أو جمموعة أشخاص من إدارة املؤسسة،

 أهداف املؤسسة.
 
 

                                                           
 214عماد صالح نعمة،مرجع سابق،ص 1
ء األول،الدار  "،الجزموسوعة معايير المراجعة،شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربيةطارق عبد العال حماد،" 2

 600،ص )2007(الجامعية،االسكندرية،
 (،ص2007التجارة،االسكندرية،) "،الدار الجامعية،كليةدراسات متقدمة في مراجعة الحساباتأحمد محمد نور،حسين أحمد عبيد،شحاتة السيد شحاتة،" 3

310 
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 التقرير المالي االحتيالي تحريفاتمواطن حدلوث   الفرع الثاني
ألنه  من أكثر أنواع الغش خطورة وتأثريا على املؤسسة وعلى مستخدمي تقاريرها املالية، التقرير املايل االحتيايل عتربي

من املفروض أنه اليت من أهم طرف فيها ويكون  عبارة عن تغيري يف جوهر هذه التقارير ويف حقيقة ووضعية املؤسسة،
ينة مت ذكر عدد منها سابقا تقوم وسعيا من هذه األخرية للحصول على أهداف مع يسهر على محايتها وهي إدارهتا.

إال أنه توجد بعض  هذا التالعب ميكن أن ميس مجيع حساباهتا، تغيري والتالعب يف بعض حسابات املؤسسة،الب
ظهار ل التصريح مبنتجات ومهية أو عدم إاحلسابات اليت يتم الرتكيز عليها دون غريها كزيادة املبيعات من خال

التقييم اخلاطئ املتعمد لبعض أصوهلا...اخل ألن هذه العناصر تعطي أحسن صورة عن  املصاريف احلقيقية للمؤسسة،
 1ونبني هذه املواطن فيما يلي:املؤسسة 

قد تلجأ إدارة املؤسسة إىل التصريح مبنتجات ومهية غري صحيحة الغرض منها  التصريح بمنتجات لوهمية -1
 ؛أرباح املؤسسةيزيد من حملاسيب ملبيعات مل تقع فعال ما التسجيل ا

تقوم إدارة املؤسسة من خالل هذه العملية خبلق زبائن ومهيني وتسجيل عمليات البيع بأمسائهم وتربر ذلك بفواتري 
كما قد تقوم بتسجيل عمليات البيع الومهية بأمساء زبائنها احلقيقيني الذين تتعامل معهم املؤسسة فعال   ومهية أيضا،

ورة املبيعات احلقيقية املسجلة يف الفاتورة أو الرفع يف سعر البيع املسجل يف الفاتزيادة يف كمية الوذلك من خالل 
بية املقبلة ملساعدة املؤسسة يف يف حني يقوم الزبون بعكس الفاتورة يف الفرتة احملاس مقارنة مع سعر البيع احلقيقي،

د بعض املؤشرات اليت تدل على ولكن ليتمكن املدقق من اكتشاف مثل هذه التحريفات توج خفاء عملية الغش،إ
 2وجود مثل هذه التصرفات من بينها:

 الزيادة السريعة والغري عادية يف أرباح املؤسسة مقارنة مبثيالهتا يف نفس القطاع الذي تنشط فيه؛ -
 رتفاع املستمر لألرباح؛فقات نقدية من العمليات يف حني ي الحظ اإلعدم قدرة املؤسسة على توليد تد -
عمليات متت مع أطراف أو مؤسسات ألغراض خاصة ال تدخل ضمن العمل العادي للمؤسسة ومل يتم  وجود -

 تدقيقها من قبل؛
 يف حسابات املدينني؛الزيادة الغري عادية لعدد أيام املبيعات  -
 وجود كميات كبرية من املبيعات غري حمددة املصدر واملضمون. -
 

                                                           
1 Everett E Colby, BSBA,CFE,CGA,(2011),"Fraude et états financiers, troisième partie",Réseau de 

perfectionnement professionnel,disponible au site :www.cga-pdnet.org consulté le : le :20/03/2016 
2 joseph T.Wells, ”Corporate Fraud Hand Book: prevention and detection”, third edition, ,association of 

certified fraud examiners, new jersey , p:359. 
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واملقصود منه أن  فصاح ثاين نوع من مواطن التحريفات املهمة،توقيت اإلعترب تغيري ي تغيير توقيت اإلفصاح -2
 تقوم املؤسسة بتسجيل إيرادات أو مصاريف يف غري وقتها أو دورهتا احملاسبية احلقيقية.

أو قد يتم  وهو ما يؤدي لرفع مبلغ إيرادات املؤسسة خالل الدورة، فقد يتم تسجيل إيرادات قبل حتققها فعال،
 خيفض من مبلغ اإليرادات الفعلية للمؤسسة.عد وهو ما ريف يف غري وقتها أو مل تدفع بتسجيل مصا

فإذا أرادت املؤسسة مثال أن ختفض من نتائجها خالل  أكثر البنود السهلة التحريف،كما ميثل اإلهتالك أحد أهم و 
الهتم وتسجيل مصاريف أخرى دورة معينة لتفادي دفع مبلغ كبري للضرائب تقوم بتسريع تسجيل أقساط وزيادة معد

 خالل نفس الدورة وإن كانت ليست متعلقة هبذه الدورة.
حيث قد تقوم  ردودات من املبيعات،تبط هذا النوع من التالعبات باملير  التالعب بالتسويات على اإليرادات -3

املؤسسة من جهة أخرى ول صدة صايف املبيعات من جهة، وزيادة أمردودات املبيعات لزيابعض املؤسسات بإخفاء 
يف نفس الوقت ال يتم  خرية،ة يف عملية اجلرد املادي هلذه األاملردودات ضمن خمزونات املؤسس من خالل احتساب

 ؛املردودات من حساب الزبون املعينختفيض قيمة 
 خفاء بعض عناصر اخلصوم أو عدمقد تلجأ بعض املؤسسات إىل إ عدم اإلفصاح عن الخصوم ألو المصاريف -4

فمثال إذا كانت لديها ديون كثرية فال تقوم بالتصريح بكل ديوهنا وال تظهرها  التصريح ببعض املصاريف هلدف معني،
كما قد تلجأ إىل   بالتايل تزيد أرباحها.رأس املال املؤسسة وممتلكاهتا و  يف ميزانيتها اخلتامية ما يؤدي إىل تضخيم يف

 مجايل لديون املؤسسة اجتاه مورديها.لعدم إظهار املبلغ اإلمورديها الذين تتعامل معهم عدم إظهار كل 
 1فصاح عن اخلصوم أو املصاريف وهي:ا توجد ثالثة طرق رئيسية لعدم اإلوعموم

 املصاريف أو اخلصوم أساسا يف القوائم املالية؛عدم تسجيل  -
 رمسلة بعض املصاريف؛ -
 فصاح عن تكاليف الضمان.عدم اإل -
قد حيدث يف كربيات املؤسسات اليت هلا العديد من الفروع خاصة الشركات  :فرلوع المؤسسةالمعامالت بين -5

ففي بعض املؤسسات قد تقوم الشركة األم  متعددة اجلنسيات يكون فيها هذا النوع من التحريفات والتالعبات،
كما قد تقوم بعمليات شراء أو   بإعادة تقييم األصول أو اخلصوم وتسجيلها كذمم مدينة أو ديون اجتاه أحد فروعها،

بيع مع أحد فروعها دون تسجيلها أو التصريح عنها. كما تستطيع الشركة األم تسجيل بعض خصومها كالديون مثال 
 يف شركة فرعية تابعة هلا. 

                                                           
1 joseph T.Wells, op cit, p362 
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ئ طرق تطبيق املبادالتغريات يف  تنقسم التغريات احملاسبية إىل ثالثة أنواع رئيسية هي: :التغيرات المحاسبية-6
فقد تقوم املؤسسة مثال بتغيري  التغريات يف الوحدة احملاسبية يف حد ذاهتا، التغريات يف التقديرات احملاسبية، احملاسبية،

ي طرق تطبيق مبدأ حماسيب معني ابتداءا من الدورة احلالية إال أن القائم بعملية الغش يقوم بتطبيق هذا التغيري بأثر رجع
يف حني ال يتم الكشف عن التغيريات اليت  ظهار القوائم املالية للمؤسسة ضعيفة،ىل إللسنوات السابقة مما يؤدي إ

ضافة بعض كن أن ال يتم الكشف عنه من خالل إأما التغيري يف الوحدة احملاسبية فيم ختدم صاحل املؤسسة،
 ستبعاد بعض املؤسسات لتحسني نتائج املؤسسة؛ ات للمؤسسة دون الكشف عن ذلك أو إاملؤسس

م الومهي صول يف التضخياطئ املتعمد لعناصر األيتمثل التقييم اخل التقييم الخاطئ المتعمد لعناصر األصو: -7
قد تلجأ بعض املؤسسات إلظهار حالة أصوهلا على غري حقيقتها وتضخيمها  1ئم املاليةلقيمتها هبدف تعزيز القوا

ترب كل من عنصر املخزون وحساب الزبائن عند رغبتها يف احلصول على قروض. ويعو  خاصة أمام املسامهني،
 اخلاطئة.اإلفصاحات والتثبيتات املادية من أكثر العناصر اليت يكون فيها التالعب و 

بالنسبة إلدارة املؤسسة اليت تقوم بالتحريف فعنصر املخزون يعترب من أفضل العناصر للقيام  المخزلونات  7-1
لذلك فهي من  كما أهنا تأيت من عدة موردين وبكميات كبرية،  ما، بذلك ألن سجالت املخزونات تعترب معقدة نوعا

  أكثر العناصر اليت تكون فيها التقديرات خاطئة خاصة إذا وجدت خمزونات ميتة باملؤسسة أو سرعة دوراهنا بطيئة،
أيضا فبالنسبة  ومهية. ءكذلك قد يتم تسجيل خمزونات ال وجود هلا حقيقة من خالل تسجيل عمليات شرا

 أو يف عمليات جرد املخزون يف هناية السنة، مستوى تكوين املؤونات اخلاصة هبا،مخزونات فالتالعب يكون على لل
 2وعموما يتم التالعب يف املخزونات من خالل ما يلي:

 عدم ختفيض كمية وقيمة املخزون بنفس كمية وقيمة البضاعة املفقودة أو التالفة؛ -
 والراكدة وجردها وتقييمها على أهنا بضاعة سليمة؛عادة تغليف البضاعة التالفة إ -
 جراء حتويالت ومهية من املخازن األصلية إىل خمازن خارجية لتغطية العجز يف كمية املخزون؛إ -
يف هناية السنة وجردها وتقييمها باملخزن وذلك على الرغم من عدم تسجيلها بالدفاتر  استالم بضاعة من املوردين  -

 جيل املبالغ املستحقة للموردين مقابلها.كمشرتيات وعدم تس

                                                           
1 joseph T.Wells, op cit, p362 

"،الدار الجامعية، االسكندرية مسؤوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية الخاطئةأمين السيد أحمد لطفي،" 2

 75( ،ص 2005،)
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وذلك من  متثل حسابات الزبائن نوعا آخر من احلسابات السهلة التحريف بالنسبة لإلدارة، :حسابات الزبائن 7-2
وكذلك عدم ترصيد حسابات بعض الزبائن اليت مت التعامل معها ومت حتصيل  خالل خلق حسابات زبائن ومهية،

 ا يساهم يف زيادة قيمة األصول هبا.ممزبائنها  جيعل دائما وجود دين للمؤسسة اجتاهها فعدم ترصيد مبلغها،
فالقائم على عملية التحريف كلما  كما تعترب حسابات الزبائن دائما عرضة للتالعبات فهي مرتبطة باملنتجات الومهية،

 هو اآلخر.قام بتسجيل منتجات ومهية يقوم بفتح حساب زبون جديد خاص هبا وإن كان ومهيا 
اليت يكون قييم اخلاطئ املتعمد لعناصرها، و يكون التالعب يف هذا احلساب من خالل الت :التثبيتات المادية 7-3

حملاسبية التسجيل يف غري الدورة ا تسجيل تثبيتات بتكلفة غري حقيقية، تسجيل تثبيتات ومهية، بعدة طرق منها:
 قتناء التثبيت.احلقيقية اليت مت فيها إ

يف عمليات الشراء والبيع لألراضي واملباين بني املؤسسة األم  ات التقرير املايل االحتيايلحتريفقد تظهر كذلك 
وقد حيدث اخلطأ يف تصنيف التثبيتات وذلك بتسجيل  تستخدم لزيادة قيمة هذه التثبيتات يف املؤسسة األم، وفروعها،

وأيضا فإن التالعب باالهتالك اخلاص بالتثبيتات املادية يعترب  عناصر ال تعترب كتثبيت يف جمموع التثبيتات يف املؤسسة.
 عنصر جد مهم يف عملية التحريف يف هذا العنصر.

 ساس هلا من الصحةال أ قد تلجأ بعض املؤسسات إىل تسجيل مقبوضات ومهية :النقديةاألموا: حسابات  7-4
أحد حسابات النقدية مدينا وحسابات املبيعات دائنا من خالل جعل النقدية يف املؤسسة األموال الغرض منها زيادة 

وعادة ما  ني متواطئني مع القائم بعملية الغش،إما لزبائن ومهيني أو زبائن حقيقيساهبا نويتم ا يف هناية السنة املالية،
 ثبات على عمليات البيع هذه لتقيدمها ملدقق احلسابات.قائم بعملية الغش لتوفري أدلة اإليسعى ال

يف املؤسسة يتم يف عناصر حمددة تؤثر بصفة كبرية على نتيجة املؤسسة أو  التقرير املايل االحتيايلبق نالحظ أن مما س
 وهذه العناصر حمددة يف عنصر املخزون وحساب الزبائن والتثبيتات املادية، إيراداهتا أو التخفيض من مصاريفها،

دف زيادة مبيعات املؤسسة وزيادة مبنتجات غري حقيقية هبخرى للتحريف مثل التصريح إضافة إىل بعض األشكال األ
 ا يؤدي إىل خداع املسامهني بالدرجة األوىل.ممظهار املؤسسة يف غري وضعيتها املالية احلقيقية مما يساهم يف إ صوهلا،أ
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 األصو: استخدامسوء  المطلب الثالث 
 ، 240ISAتقسيم معيار التدقيق الدويل رقم حسب صول هو النوع الثاين من أنواع الغش األ استخدامسوء 

عادة ما يكون عن طريق  عند سرقة أو اختالس أصل معني من أصول املؤسسة يتم ويسمى أيضا غش املوظفني ألنه
 يف هذا املطلب بالتفصيل. ليهإ نتطرقو  ،املوظفني باملؤسسة

 لوطرق ارتكابه األصو: استخدامسوء تعريف  الفرع األلو: 
 إىل أهم طرق ارتكاهبا اليت يقوممث التطرق  األصول للتعرف عليها، استخدامسوء بيف هذا الفرع إىل املقصود  نتطرق

 هبا املوظفون والعمال يف املؤسسات.
األصول على  استخدامسوء   240ISAعرف معيار التدقيق الدويل رقم  األصو:  استخدامسوء  تعريف-1

املدراء الذين  إال أنه قد يشمل أيضا ما يقوم به املوظفون مببالغ صغرية أو غري هامة، عادة سرقة أصول املؤسسة،"أنه:
 1بطرق يصعب اكتشافها" االختالسهم أكثر قدرة على إخفاء حاالت 

"سرقة أصول كيان تتسبب يف عدم عرض القوائم املالية طبقا ملبادئ احملاسبة املتعارف  كما تعرف أيضا على أهنا:
 2عليها"
صول باختالف أنواعها وأنه عادة ما يتم من األ واختالس األصول هي مرادف ملصطلح سرقة استخدام سوءفإذن 

صول األ ستخداماسوء وجند  لقوائم املالية احلقيقية للمؤسسة،ظهار ايف عدم إيتسبب  طرف املوظفني ومببالغ بسيطة
 3يف عدة أوجه أبرزها:

 موال واملمتلكات؛اختالس األ -
 ئتمانية؛الواجبات اإلخرق  -
 وامللكية الفكرية. سرار التجارية،سرقة األ -
األصول بطرق  استخداموعادة ما يتم سوء  األصو: استخدامسوء التحريفات الناتجة عن طرق ارتكاب  -2

 4عديدة من بينها:
خمتلف العمليات اليت ويتم مثال يف اختالس مبالغ احلسابات املدينة أو حتويل املقبوضات من  سرقة املقبوضات: -

 تقوم هبا املؤسسة إىل حسابات بنكية خاصة بأحد املوظفني باملؤسسة؛

                                                           
1 SA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers (2009),op.cit, 

para 11,disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-

responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant ,consulté le : le:21/03/2016 
 497ء األول،مرجع سابق،ص الجز طارق عبد العال حماد، 2
 215ص  مرجع سابق، عماد صالح نعمة،3
 645،ص المرجع نفسه 4

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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أو  الشخصي أو للبيع، بسرقة املخزون السلعي لالستعمالكأن يقوم موظف   سرقة أصول فعلية أو ملكية فكرية: -
تقنية ختص املؤسسة مقابل دفع فشاء بيانات لتواطؤ مع مؤسسة منافسة من خالل إأو ا سرقة اخلردة إلعادة بيعها،

 أموال له؛
مثل استخدام بائعني  موال مقابل بضائع وخدمات مل يتم استالمهاأن يتسبب موظف معني يف دفع املؤسسة أ -

 ومهيني؛
 الشخصي. استخدام أصول املؤسسة لالستخدام -

ندات غري صحيحة أو مست عادة وعندما تتواجد ممارسات سوء استخدام أصول املؤسسة فإنه يرافقها سجالت أو
 ناقصة أو مت رهنها بدون تفويض من إدارة املؤسسة.خفاء حقيقة أن األصول مضللة من أجل إ

 األصو: استخدامسوء  مواطن الفرع الثاني 
ثل نقص أصل مادي من املؤسسة لصاحل األصول عادة ما مي استخدامعلى عكس النوع األول من الغش فإن سوء 

هو واحد أو جمموعة من   240ISAواليت حسب التعريف الوارد يف معيار التدقيق الدويل رقم القائم بعملية الغش 
صول املعرضة هلذه التصرفات هي عادة النقدية واملخزونات ذلك أن أي موظف يستطيع أخذها وأكثر األ املوظفني،

م األصول اليت تكون معرضة ويف ما يلي أه دون أن ينتبه له أحد على عكس األصول الكربى كمعدات النقل مثال.
 :1هلذه التصرفات

 يكون الفعل يف جانب النقدية اليت عادة ما تكون موضوعة يف املؤسسة عبارة عن اختالس، :النقديةاألموا:  -1
يرادات حقيقية حبيث أنه ال ملختلس إخفاء ذلك بعدة طرق منها إثبات مصاريف ومهية أو عدم تسجيل إوحياول ا

وتتمثل صور  رادات،يسواء املتعلقة باملصاريف أو باال إال بتدقيق املستندات والفحص الدقيق هلاميكن اكتشاف ذلك 
 2النقدية فيما يلي:األموال اختالس 

يف  بإيداع األموال السائلة أو الشيكات يف البنك، اشخاصتكلف املؤسسة أميكن أن  سرقة النقدية من الودائع: 1-1
 يداعه يف البنك؛خاص لسرقة جزء من هذا املال قبل إهلؤالء األش هذه احلالة تكون الفرصة مواتية

 إىل ما يلي:بدورها وتنقسم  املدفوعات االحتيالية: 1-2
أو أهنا حتمل  فواتري مزورة لسلع وخدمات ومهية، بإصداريقوم مرتكب الغش يف املؤسسة  خمططات الفواتري: 1-2-1

 الشخصية على املؤسسة؛مبالغ ضخمة أو أن يقوم بفوترة مشرتياته 

                                                           
 53(،ص 2003ية التجارة،جامعة المنصورة،)ل"،كأصول علم المراجعةالسالم علي،خالد المعتصم،"كمال عبد 1 
ء مراجعي دراسة استقصائية آلرا-دور مراجع الحسابات في اكتشاف التضليل في التقارير المالية وفق معايير المراجعة الدوليةسوياد أمينة،" 2

 66،67ص -(،ص2016/2017العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة سطيف ،)"،أطروحة دكتوراه،كلية الحسابات بوالية سطيف
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عداد املؤسسة من خالل إيف هذا النوع يقوم القائم بعملية الغش بتحويل أموال  التالعب بالشيكات: 1-2-2
 حل طرف ثالث خلدمة مصلحته الشخصية؛اشيكات ألغراضه الشخصية أو حتويل شيك صادر من املؤسسة لص

موال من طرف مزورة إلدعاءات كاذبة بتوزيع األ وثائق عداديف هذا النوع يتم إ خمططات األجور املزورة: 1-2-3
وهو من  صاحب العمل لصاحل سجالت األجور من خالل التغيري فيها ويف باقي املستندات األخرى اخلاصة باألجور،

 النقدية.األموال بني أنواع الغش الذي يصب يف اختالس 
وعادة ما يتم ذلك بالتواطؤ بني أمني  من املخزن، بالنسبة للمخزونات فإهنا تتم عن طريق سرقتها :المخزلونات-2

 يصاالت خروج ومهية للبضاعة،حقيقية واردة للمؤسسة أو تسجيل إ املخزن واحملاسب من خالل عدم تسجيل بضائع
يتابع وتعد من الصعوبة مبا كان اكتشاف سرقة املخزونات إال إذا كان للمؤسسة نظام دقيق يتبع حركة املخزون و 

 ؛من شخصبذلك أكثر 
من املعروف أنه ليس بالسهولة على أي موظف سرقة تثبيتات املؤسسة نظرا حلجم البعض  بعض أنواع التثبيتات -3

لكن توجد بعض التثبيتات اليت من املمكن أن تتعرض  منها من جهة وصعوبة تغطية واقعة السرقة من جهة أخرى،
وغري مهم على غرار معدات وجتهيزات املكتب لكنها تتحمل  ابسيط الذلك نظرا لصغر حجمها وأهنا متثل مبلغ

 املؤسسة تكاليف عليها ومتثل واقعة سرقة أصل من املؤسسة على الرغم من بساطة قيمته.
 الغشالتحريفات الناتجة عن التقليل من سياسات قوانين لو  المطلب الرابع 

  ة ومستخدمي تقاريرها املالية واالقتصادعلى املؤسس نظرا خلطورة التحريفات الناجتة عن الغش واآلثار اليت ختلفها
سعت املنظمات املهنية عرب العامل لوضع قوانني وسياسات هتدف إىل التقليل من حاالت الغش يف املؤسسات  ككل،

اليت شهدهتا عدة  هبذا املوضوع خاصة بعد سلسلة االهنيارات االهتماموقد تزايد  ومعاقبة املسؤولني عن واقعة الغش،
يف هذا املطلب و  . Soxوقانون   Cosoومن بني القوانني اليت مت وضعها قوانني جلنة  مؤسسات كبرية عرب العامل،

 هم هذه القوانني وما جاءت به للتقليل من حاالت الغش يف املؤسسات.حناول التطرق إىل أ
 Coso*لجنة   الفرع األلو:

وهي منظمة مستقلة  لرعاية اللجنة الوطنية املعنية بالتقارير املالية املضللة، 1985سنة  Cosoمنظمة  تأسيسمت 
وضعت من خالل هذه الدراسات عدة توصيات  صدار تقارير مالية مضللة،ها دراسة العوامل اليت تؤدي إىل إهدف

 للمؤسسات ومدققي حساباهتا.

                                                           
* Committee of Sponsoring Organizations of the treadway commission  
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 ،وهي اليت تقوم برعايتها من أعضاء اهليئات املهنية املعنية باألمور املالية واحملاسبية للمؤسسات Cosoتتكون منظمة 
 1وهذه اهليئات هي:

 AICPAمريكي معهد احملاسبني القانونيني األ -
 AAAمجعية احملاسبني األمريكية  -
 IIAمعهد املدققني الداخليني  -
 IMAداريني معهد احملاسبني اإل -
 FEIمعهد احملللني املاليني  -

الرقابة  إدارة املخاطر، إىل توفري فكر يهدف إىل التعامل األمثل مع ثالثة مواضيع مرتابطة هي: Cosoهتدف منظمة 
"التقارير  األوىل بعنوان: ملنظمة عدة منشورات أمهها دراستانصدرت اويف هذا اإلطار أ الداخلية واكتشاف الغش،

-1998"التقارير املالية املضللة  بعنوان: 2010والثانية سنة  ،1999" سنة 1997-1987املالية املضللة 
طار إ-"الرقابة الداخلية أما فيما خيص الرقابة الداخلية فقد مت وضع أول تقرير عن الرقابة الداخلية بعنوان: "،2010

ول حتقيق العديد من "عملية هتدف إىل توفري تأكيد معقول ح والذي عرفها على أهنا: 1992سنة  متكامل"
تتأثر عملية الرقابة مبجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكل أفراد  األهداف تندرج حول حتقيق اهلدف الرئيسي للمؤسسة،

 2املؤسسة"
على "جمموعة السياسات والطرق اليت توجه حنو فرض نوع من السيطرة  فيما كانت الرقابة الداخلية تعرف على أهنا:

 3بالسياسات" يضمن كفاءة التشغيل وااللتزامؤسسة مبا امل
  دارة،ورقابة يف املؤسسة كإحدى وظائف اإلفقد جاء تطور مفهوم الرقابة الداخلية لعدة أسباب أمهها تطور وظيفة ال

 بداء الرأي عن القوائم املالية ساهم يف تطور الرقابةعلى الرقابة الداخلية يف إ كذلك تطور تدقيق احلسابات واعتمادها
و  coso 1مكونات نظام الرقابة الداخلية ممثلة يف   cosoالداخلية وبالتايل تطور مكوناهتا حيث أصدرت منظمة 

coso 2  وcoso 3 :نوجزها فيما يلي 
 
 
 

                                                           
1 https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx  consulté le : 14/09/2017  
2 https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx  consulté le : 14/09/2017 

 ،مركز المقتصد للتدريب المالية والمصرفي ،منشورة على:”coso"تقيوم أنظمة الرقابة الداخلية باستخدام حافظ سعيد الحسن: 3

http://www.zakatinst.net/pdf/COSO.pdf  

https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx
https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx
http://www.zakatinst.net/pdf/COSO.pdf
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  :coso 1مكونات الرقابة لوفق ألوال  
 Coso 1( مكونات نظام الرقابة الداخلية لوفق 4-1شكل رقم )

 
 املصدر:

Pierre bernard anglade et francoise janichon,)2010( " La pratique du contrôle interne:COSO Report",  

2ème édition, Ed. d’Organisation, Paris,p: 29. 
نظام خبصوص مؤسسة العام لإلدارة بالنسبة ألي  جتاهاالاإلجراءات اليت تعكس السياسات و هي   بيئة الرقابة-1

 ؛مدى أمهيتهاو  فيها الرقابة
اإلجراءات اليت تساعد يف التأكد من القيام طة الرقابة يف جمموعة السياسات و تتمثل أنش  أنشطة الرقابة-2

  ؤسسة؛عند حتقيق أهداف امل خاطربالتصرفات الضرورية للتعرف على امل
حتليل املخاطر املتعلقة بتحقيق أهداف املؤسسة من خالل حتديد احتمال حدوثها و  دراسةهو   تقييم الخطر-3

 ،رتباط الوثيق بينهماللمخاطر رغم اإل دققتقييم اإلدارة للمخاطر خيتلف عن تقييم امل غري أن ،هاوالعمل على ختفيض
 ختاذالييم املخاطر وم بتقيق دققأما امل ،تشغيل نظام الرقابة الداخليةبتقييم املخاطر كجزء من تصميم و  فاإلدارة تقوم

  1تصحيحات لتفعيل نظام الرقابة الداخلية  قرتاحوا القرارات
ساليب والطرق احملاسبية ظام للمعلومات احملاسبية يشمل األيتكون هذا العنصر من ن االتصا: المعلومات لو -4

 ؛لألطراف املعنيةاملتبعة يف تسجيل ومعاجلة وتلخيص املعلومات احملاسبية وتوصيلها 

                                                           
 1 هشام عبد الحي السيد،"الرقابة الداخلية الحديثة في المؤسسات"،الدورية العلمية للمحاسبين والمراجعين الكويتية،العدد 14 )2008(،ص 17 

 القيادة
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تقوم به  يتم من خالل هذا العنصر متابعة والتقييم الدوري ملكونات نظام الرقابة الداخلية،  المراقبة لوالمتابعة-5
 دارة لتحديد مدى تنفيذ الرقابة يف ضوء التصميم املوضوع هلا وإمكانية تعديلها يف الوقت املناسب.اإل

    coso(2013)  اإلطار المرجعي إلدارة المخاطرثانيا   
لقد عرضت يف شكل مكعب بعدة جوانب كما يوضحه و  ،  (coso 1)جاءت هذه املكونات مكملة ملكونات 

 الشكل املوايل : 
 2013Coso  إطار مرجعي إلدارة المخاطر( 5-1شكل رقم )

 
 المصدر 

Hardy, D. Karin  (2010), ‘Managing risk in government : An introduction to entreprise risk 

management ", Washington : IBM center for business of government , p: 17. 

 األهداف األساسية املؤسسة وتشمل: ( 2COSOالوجه العلوي ملكعب )حيث يوضح 
 على املدى الطويل؛ املؤسسة بإسرتاتيجيةوهي أهداف املستوى املرتفع املرتبطة  ألهداف االسرتاتيجية:ا -
 ؛ستعمال الفعال والفاعل للموادة اليت ختتص باإلوهي األهداف العام األهداف التشغيلية: -
 ؛أهداف صحة املعلومات املالية -
 وهي اليت هتدف للمطابقة مع القوانني والقواعد سارية املفعول.  أهداف املطابقة: -

 مكونات نظام الرقابة الداخلية وتشمل:فيمثل  الوجه األمامي للمكعبأما 
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متعددة مثل ثقافة املخاطر،  اواليت تتضمن أوجه هيكل نظام إدارة املخاطر، ا منتشكل أساست :بيئة الرقابة الداخلية-
 .1(osoC 1)وهي نفسها حسب تقرير 

هداف املخاطر اليت وحتدد هذه األ ف يف املؤسسة متاشيا مع رغبتها،داهجيب أن يتم حتديد األ حتديد األهداف:-
 ؛2ميكن قبوهلا

أو  أن يكون هلا أثر سليبحداث اليت ميكن هذه األ كن أن تضر بتحقيق أهداف املؤسسة:اليت مي حداثحتديد األ-
 يئية، سياسية،ب اقتصادية،هذه األحداث ميكن أن تكون  على اسرتاتيجية املؤسسة وبالتايل حتقيق أهدافها، إجيايب

 ...اخل؛تكنولوجية اجتماعية،
وميكن أن منيز  أن تقوم املؤسسة بتقدير احتمال حدوث هذه األحداث وأثرها على املؤسسة، مبعى تقييم املخاطر:-

  3ما يلي:
 ؛)شدة األثر(: رئيسي، هام، حمدود ألثر*ا
 ؛تيجة التشغيلية و/أو قيمة التعرضنسبة الن )اختياري وفقا لتاريخ اخلسارة(:حتديد الكمية *
 ؛حمتمل جدا حمتمل، نادر، نادر جدا، احتمال احلدوث:*
 أو منها، احلد أو قبوهلا أو املخاطر لتجنب للمخاطر االستجابة إختيار على اإلدارة االستجابة للمخاطر:تعمل-

 .حتملها يف الرغبة وحتديد املخاطر لتنسيق جراءاتاإل من جمموعة ووضع املخاطر تقاسم
 ؛من طرف املؤسسة للسيطرة على املخاطر ةتتعلق بالسياسات واإلجراءات املوضوع أنشطة الرقابة: -
 وإيصاهلادخاهلا إتم يحمددة و أن تكون و الئمة مومات املعلمبعى احلرص على أن تكون  تصال:املعلومات واإل -

 ؛بتأدية مسؤولياته فرد يف املؤسسةتسمح لكل  بالشكل ويف املواعيد اليت
 ؛اليومية للرقابة من طرف اإلدارة يقصد هبا النشاطات القيادة: -

املؤسسة   على فيمكن تطبيقه بق عليها نظام الرقابة الداخلية،األجهزة اليت يطخمتلف  الوجه اجلانيب للمكعبفيما ميثل 
 .فرع أو قسم يف املؤسسة ظيفة أوعلى و أو  ككل،

 
 
 

                                                           
1 P.SCHIK et al Op. Cit.,p,14. 
2 BERNARD Frédéric et al,(2010),‘’Contrôle interne: concepts, réglementation cartographie des risques, guide 

d’audit de la fraude’’, 3ème édition, Ed. MAXIMA, Paris,p :30. 
3 BERNARD Frédéric et al :OP. Cit., p :31. 
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  2013Coso نظام الرقابة الداخلية حسب  ثالثا 
من  ،1992الذي بدأ العمل به يف سنة  Coso 1كصيغة معدلة لــ   2013يف سنة   2013Coso مت وضع 

حدد هذا األخري و  ظل بيئة متغرية"،"فرصة لتطوير الرقابة الداخلية يف  حتت عنوان: Ifaci**و * Pwcطرف مكتب 
 1."مبدأ حتدد متطلبات فعالية نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسات 17مخسة مكونات للرقابة الداخلية و

عملية يتم تنفيذها من قبل جملس اإلدارة واملديرين واملوظفني، " نظام الرقابة الداخلية على أنه: Coso 3فقد عرف 
 2"واإلفصاحوتكون مصممة لتوفري تأكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق األهداف املتعلقة بالعمليات 

أما  ،1992سنة   Coso 1جاء بهحافظ على نفس التعريف الذي  Coso 3ونالحظ من خالل هذا التعريف أن 
مبدأ  17 2013لسنة   Cosoوقد طرح معيار  ،1992تغريت مقارنة بنفس املعيار لسنة مكونات الرقابة فقد 

 وميكن تلخيص ذلك يف اجلدول املوايل: تندرج حتت املعايري اخلمسة السابقة الذكر،
 Coso 2013( مكونات لومبادئ الرقابة الداخلية حسب 1-1جدلو: رقم )

 المبادئ مكونات الرقابة 
 خالقية؛جيب أن تثبت املؤسسة التزامها بالنزاهة والقيم األ-1 بيئة الرقابة-1

نظام الرقابة  بإنشاءفقط  يلتزموعلى اجمللس أن  دارة املسرية،استقاللية جملس اإلدارة عن اإل-2
 الداخلية ومتابعة سري عمله والتأكد من أهنا تتم بطريقة سليمة؛

اهلياكل والصالحيات واملسؤوليات  شراف اجمللس بتحديدتقوم اإلدارة اليت تعمل حتت إ-3
 اليت متكن من الوصول لتحقيق أهداف املؤسسة؛

سعى بتوظيف موظفني ذوو مهارات وكفاءات وأن تجيب أن تثبت املؤسسة أيضا التزامها -4
 هبم مبا يتماشى وحتقيق املؤسسة ألهدافها؛ حتفاظلتدريبهم وتطوير قدراهتم واال

اف املؤسسة جيب على هذه األخرية تقدمي تقرير مفصل ومن أجل الوصول إىل حتقيق أهد-5
 ؛حول مسؤولية كل شخص يف املؤسسة عن نظام الرقابة الداخلية

حتدد املؤسسة أهدافها بطريقة واضحة كفاية لتتمكن من حتديد وتقييم املخاطر اليت حيتمل -6 تقييم المخاطر-2
 أن تؤثر على حتقيقها؛

هداف دافها من خالل حتديد نطاق هذه األاملؤسسة املخاطر املرتبطة بتحقيق أه حتدد-7
 والسعي لتحليلها لتحديد كيفية تسيريها؛

                                                           
* PricewaterhouseCoopers  
** L'Institut français des auditeurs et contrôleurs internes 
1 Pocket Guide, COSO 2013, (mai 2013) « Une opportunité pour optimiser votre contrôle interne dans un 

environnement en mutation »,p 8,publier par IFACI ,PWC, disponible sur  le 

site : fichiers.ifaci.com/tmp_fichiers/AD_Pocket_Guide_Coso_Juillet2013_Draft3.pdf , consulté le : le :27/09/2017 
2 Pocket Guide, COSO 2013,op cit, p 32 
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مخاطر اليت قد تواجه عند تقييمها لل عتبارن تأخذ املؤسسة خطر الغش بعني االجيب أ-8
 طار سعيها لتحقيق أهدافها؛املؤسسة يف إ

التغيريات اليت ميكن أن يكون هلا أثر جوهري على نظام تقوم املؤسسة بتحديد وتقييم -9
 الرقابة الداخلية؛

تقوم املؤسسة بتحديد أنشطة الرقابة وتطورها اليت تساهم يف احلد من املخاطر املرتبطة -10 أنشطة الرقابة -3
 بتحقيق األهداف إىل مستويات مقبولة؛

وتطوير ضوابط رقابية آلية ممثلة يف برامج احلاسوب املختلفة عامة  ختيارتقوم املؤسسة با-11
 لتسهيل حتقيق األهداف املسطرة من طرف املؤسسة؛

تضع املؤسسة أنشطة رقابية من خالل وضع قواعد حتدد األهداف اليت تسعى لتحقيقها -12
 واإلجراءات اليت من خالهلا ميكن تنفيذ هذه القواعد؛

المعلومات -4
 :لواالتصا

واليت تساهم يف تسهيل  ية أو تولدها،على معلومات ذات صلة وموثوق حتصل املؤسسة-13
 ؛تشغيل العناصر األخرى للرقابة الداخلية

تقوم املؤسسة بإيصال املعلومات الالزمة داخل املؤسسة من أجل حتسن أداء العناصر -14
 واملسؤوليات املرتبطة بالرقابة الداخلية؛خاصة فيما يتعلق باألهداف  األخرى للرقابة الداخلية،

تتواصل املؤسسة مع األطراف اخلارجية اليت تتعامل مع املؤسسة بشأن املسائل اليت تؤثر -15
 .على أداء العناصر األخرى للرقابة الداخلية

وتقييم مستمر للتحقق من مدى فعالية عناصر الرقابة  تطوير تقوم املؤسسة باختيار،-16 أنشطة القيادة-5
 الداخلية وأهنا تعمل بالشكل الصحيح؛

بتقييم نظام الرقابة الداخلية اخلاص هبا يف الوقت املناسب وإبالغ نتائج تقوم املؤسسة -17
ة التصحيحية الالزمة مبا يف ذلك اإلدار جراءات ىل األطراف املسؤولة عن اختاذ اإلهذا التقييم إ

 دارة.العليا وجملس اإل
 المصدر 

Pocket Guide, COSO 2013 : « Une opportunité pour optimiser votre contrôle interne dans 

un environnement en mutation »,op cit,p32 

 

 جد مهم بالنسبة ملدقق احلسابات يف اكتشافه للتحريفات الناجتة عن الغش بنوعيه، ايعترب نظام الرقابة الداخلية عنصر 
لذلك اهتمت  فكلما كان هذا النظام قويا وفعاال كلما كان الكشف عن حاالت الغش سهال ويف الوقت املناسب،

 coso 1فباملقارنة بني مكونات  وهي تعمل على تطوره باستمرار  Cosoات املهنية الدولية وأمهها منظمةبه املنظم

فروع مبعى أن يتم وضع نظام للرقابة الداخلية لكل فرع أو أقسام أو قد أضيف فيه جند أن هذا األخري   coso 2و
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بة بأهداف املؤسسة كما مت ربط الرقا  قسم أو وحدة يف املؤسسة لتسهيل عملية الرقابة على كل قسم بصفة مستقلة،
وهذه التحديثات تسعى إىل التقليل من حاالت الغش واكتشاف  دى املتوسط أو الطويل،على امل املختلفة سواء

 احلاالت اليت حتدث يف وقتها.
 .coso 2مبدأ ملكونات الرقابة اليت جاء هبا  17ضاف فقد أ coso 3أما 

 Sarbanes-Oxley ((SOXساربينز ألوكسلي قانون  الفرع الثاني 

 Paul :األمريكيان الذي يرمز ألمساء مقدمي هذا القانون ومها Sarbanes-Oxley هو اختصار لــ  Soxقانون 

Sarbanes  والنائبMike Oxley،  ختصارباإل عرف أيضاكما ي “Soa”  أو“Sarbox” ختصار إال أن اإل
أقره جملس الكونغرس  2002يف الواليات املتحدة األمريكية سنة ، مت وضع هذا القانون ”Sox“األكثر تداوال هو 

قواعد كما فرض هذا القانون   حلماية املستثمرين من احتمال قيام املؤسسات بالتحريفات الناجتة عن الغش،األمريكي 
نتاج للفضائح املالية اليت حصلت يف كبالنسبة للمؤسسات   وحوكمة الشركات جديدة بشأن احملاسبة والشفافية املالية

عديد من املؤسسات أبرزها إنرون واليت مست ال 2002-2001واليت أدت إىل اهنيار السوق املايل يف سنة  أمريكا
حيث حتمل بسبب هذه التالعبات آالف املسثمرين خسائر مالية جلميع مدخراهتم  ،وتايكو وغريهمووورلدكوم، 

 1وأمواهلم.
والسعي ملكافحة الغش واالحتياالت اليت  املايل للمؤسسات،فصاح زيادة الشفافية واملوثوقية يف اإليهدف هذا القانون ل
 تضمن أن املؤسسات على يوجبحيث أنه  ،وإعادة ثقة املستثمرين يف أسواق املال األمريكية تقوم هبا املؤسسات

 التنفيذي الرئيسيتحمل كل من  فإنه القانون هذا حسبف الداخلية الرقابة أنظمة خالل من املالية املعلومات وتعتمد
 .خاطئة مالية معلومات إعالن عن شخصية مسؤولية املايل ديراملو 
 من احملاور التالية:  Sarbanes-Oxley كون قانونتيو 

فإن  من أجل وضع الرئيس التنفيذي واملدير املايل املسؤول عن مسؤولياهتما، التصديق على احلسابات: -1
اليت جيب أن تكون مؤرخة وموقعة من  املالية والتقاريرعلومات القانون يتطلب منهم التصديق على امل
 طرف خمتص يتمثل يف مدقق احلسابات؛

 
 

                                                           
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Sarbanes-Oxley  consulté le : 26/09/2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Sarbanes-Oxley
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بنشر معلومات إضافية  ؤسساتامل SEC*لزم جلنة األوراق املالية والبورصات ت   حمتوى التقرير املايل: -2
وتقرير املدقق  خارج امليزانية االلتزامات أساسا وتشمل هذه املعلومات اإلضافية ،ألغراض املوثوقية والنشر

كما جيب أن يعد املدير تقريرا عن التدقيق يح،  فية أخرى تتطلب املزيد من التوضوأي معلومات إضا
 خالقية فيها؛املمارسات األو  للمؤسسةالداخلي 

ينص هذا القانون على أن اجمللس األعلى للرقابة سيكون مسؤوال عن التحقق من  : SECمراقبة جلنة -3
وجيب أن يتم هذا التدقيق كل ثالث سنوات على  الصحيح للمؤسسات املدرجة يف البورصة، السلوك

 ؛األقل
 هم وتدعيم استقالليتهم،شراف علياإلختيار املدققني وتعيينهم و يتم تعيني جلنة تدقيق إل جلنة التدقيق: -4

جيب أيضا أن حتافظ على سرية كما   الرقابة الداخلية والتدقيق، تقوم مبتابعة املشاكل الناجتة من احملاسبة،
ويؤكد هذا  ؤسسة،احلسابات يف امل تدقيقاملالحظات اليت أبداها املوظفون بشأن مشاكل احملاسبة و 

 1؛لعدة سنوات مدققي احلساباتبنفس  االحتفاظمؤسسة ال ميكن لل القانون على أنه
وإشرافية جديدة أنشئت وهي هيئة تنظيمية  :PCAOB* إنشاء جملس الرقابة على احملاسبة العامة -5

  لألشخاص سواء االقتضاءفحص ووضع العقوبات عند  ووضع املعايري، التدقيق، مكاتب لإلشراف على
 ؛االعتبارينيالطبيعيني أو 

أيضا على العقوبات اجلنائية املفروضة على األشخاص  Sarbanes-Oxley ينص قانون العقوبات: -6
عاقب على تزوير البيانات املالية بغرامة قدرها مليون دوالر ي   املثال،فعلى سبيل ، الذين ال ميتثلون للقانون

 .أو يعاقب بالسجن ملدة عشر سنوات أو أكثر
يف املمارسة العملية،ويؤكد على  يف املؤسسة بشكل جيدالرقابة الداخلية نظام يتطلب هذا القانون أيضا تطبيق كما 

 .هو املرجع الرئيسي لذلك COSOأن 
 حوكمة الشركات الثالث الفرع 
ع برامج دارة املؤسسة مسؤولة عن تطبيق حوكمة الشركات كإجراء لتخفيض خماطر الغش من خالل وضتعترب إ

مريكي اجملمع األ أصدرطار ويف هذا اإل دارة تساعدها على التقليل من وقوع الغش،وضوابط رقابية من طرف اإل
                                                           

* Securities and Exchange Commission  

الذي أقره الكونغرس كرد فعل على  1934لقانون سوق االوراق المالية لسنة  4تم انشاء لجنة االوراق المالية والبورصات بموجب تطبيق المادة رقم 

الغرض الرئيسي من المجلس هو تطبيق قوانين مالية جديدة،وتعزيز استقرار السوق،وحماية المستثمرين من سوء ،1929االسهم المالية سنة  انهيار سوق

 سلوك المؤسسات المتعلقة بشراء وبيع األسهم واإلفصاح العام بتوفير كل المعلومات للتداول
 واإلدارية، العدد والمحاسبية المالية الدراسات "، مجلةتحليلية دراسة المحاسبية ساتهاوانعكا المالية األزماتمحروس،"  رمضان عارف رمضان 1

 32(،ص 2016مصر،)ديسمبر  جمهورية الودي، جنوب السادس، جامعة
* Public Company Accounting Oversight Board 
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دارة هبدف املساعدة على منع امج والضوابط الرقابية ضد غش اإل"الرب  تقريرا حتت عنوان:للمحاسبني القانونيني 
وحدد ثالثة تصرفات جيب أن تكون يف الربامج الرقابية  دارة يف مواجهة الغش،يهدف ملساعدة اإل "، واكتشاف الغش

 1الكتشاف الغش هي:
ذا العنصر وضع برامج رقابية على املقصود من ه :مانة لواألخالقيات المرتفعةمن األخلق لواالحتفاظ بثقافة -1
لزم العاملني يف املؤسسة بإتباع هذه القيم من خالل خلق ثقافة من األمانة ت  خالقية من شأهنا أن أساس قيم أ

 عناصر أساسية هي: ةويتضمن خلق هذه الثقافة ست واألخالقيات اليت متكنهم من التحلي مبسؤولياهتم،
فالتزام  ،وضع السلوك األخالقي يف املؤسسة دارة هي املسؤولة عنفإن اإلدارة وجملس اإل وضع القدوة يف القمة: 1-1

وبذلك تعترب هي القدوة واألساس الذي ميكن  هذه األخرية به من شأنه أن يلزم العاملني بالتمسك باألمانة والنزاهة،
 سموحة يف املؤسسة؛نموذج يوفر أكثر تفصيل حول السلوكيات املسموحة والغري مل هبناء وتطوير 

خالقيات العاملني من جيب أن تتبى اإلدارة ثقافة وبيئة عمل إجيابية لتعزيز أ جيابية ملكان العمل:خلق بيئة إ 1-2
ايب لدى جيلتتمكن من تكوين شعور إ خالل تشجيعهم للمشاركة يف هذه البيئة ودعمهم لدليل السلوك يف املؤسسة،

 عمال اخلاطئة؛ميكنهم من تفادي األحاب العمل ما صالعاملني بشأن أ
من بني السياسات اليت جيب أن تتبعها املؤسسة تعيني األفراد املناسبني يف تعيني وترقية العاملني املناسبني  1-3

كما جيب أن تقوم هذه األخرية بتقييم   الوظائف املناسبة خاصة اليت تقوم على الثقة واملراكز احلساسة يف املؤسسة،
 ء العمال بدليل السلوك للمؤسسة مما ميكنها من ختفيض فرص ارتكاب الغش هبا؛التزام هؤال

جيب أن تقوم املؤسسة بتدريب العمال اجلدد لديها وإعالمهم بأهداف املؤسسة من جهة والتنبيه  التدريب: 1-4
حة عليهم حول خماطر الغش كل حسب منصبه فالغش الذي يرتكب على مستوى مصلحة الشراء خيتلف عن مصل

 التسويق؛
تقوم بعض املؤسسات بطلب املصادقة من طرف العاملني بشكل دوري على مسؤوليتهم يف االلتزام  املصادقة: 1-5

ما ميثل  بدليل السلوك وبأهنم على دراية بأهداف وتوقعات املؤسسة وأهنم ليسوا على علم بأي انتهاكات يف املؤسسة،
 وسيلة ردع للعاملني عن ارتكاب الغش؛

 لة عن الفشل يف االلتزام بدليل السلوك،من املهم أن يكون العاملون على دراية بأهنم يتحملون املساء لنظام:ا 1-6
وعدم التزامهم هبذا الدليل ميثل دافعا لإلدارة للتحقيق يف هذه االنتهاكات  ويف حالة ارتكاهبم انتهاكات يف املؤسسة،

 حلدوث الغش. االيت ميكنها أن متثل عائق
 تقييم مخاطر الغش لوتطبيق برامج لوضوابط رقابية للتخفيف من المخاطر المحددة؛ -2
 شراف لومراقبة مالئمة على الغش.إتطوير عملية  -3
 

                                                           
 129(،ص 2014) االسكندرية، الدار الجامعية، "،تفعيل آليات المراجعة في محاربة االحتيال والفساد" أمين السيد أحمد لطفي، 1



لتقارير المالية ل المضللة تحريفاتاللو: الفصل األ  
 

37 
 

 طار المبادئ لوالقواعد المحاسبية القانونيةإفي التحريفات  الثالث  لمبحثا
الذي  يف القواعد واملبادئ احملاسبية من الفرص اليت ينتهزها القائم بعملية التحريف والثغرات الفجوات ستغاللايعد 

ختتلف عن عمليات  إال أهنا للقيام بالتصرفات الغري قانونية، هباعادة ما يكون احملاسب كونه هو الطرف األدرى 
نواع كلها متس ثروة ودخل وتتخذ عدة أ طار القانوين للمحاسبة، أن هذه التحريفات ال خترج من اإلالغش يف
وهو ما نتطرق إليه يف هذا املبحث من خالل  بداعية وإدارة األرباح،أهم هذه األشكال هي احملاسبة اإل املؤسسة،

بداعية وأكثرها تداوال وهي احملاسبة اإل ول مث أهم أنواع التالعب احملاسيبمدخل للتالعب احملاسيب يف مطلب أ تناول
 بني خمتلفني.وإدارة األرباح يف مطل

 التالعب المحاسبي المطلب األلو: 
من بني أهم القضايا اليت أثريت يف األسواق املالية العاملية مشكلة التالعبات احملاسبية اليت تؤدي إىل تغيري يف احلقائق 

ميكن من  "الطريقة اليت فهي تعرف على أهنا: املالية للمؤسسة باستغالل السلطات التقديرية اليت متنحها احملاسبة،
 1يرادات باملصاريف "اجلة الفرق الناتج عن مقابلة اإلخالهلا مع

اسبية يف غري حملها ختيارات احملتقديرية املمنوحة هلم يف جمال اإلاستغالل احملاسبني للسلطة ال" كما تعرف على أهنا:
 2فصاح بشكل صادق عن الوضعية املالية للمؤسسة ونتائجها"هبدف عدم اإل

خالل هذين التعريفني نالحظ أن التالعب احملاسيب يتميز بأنه تغيريات يقوم هبا القائمون على العمل احملاسيب يف  من
 الفجوات اليت تكون يف هذه األخرية، املؤسسة باستغالل السلطة التقديرية اليت متنحها هلم معايري ومبادئ احملاسبية،

 3تالية:وعموما يتميز التالعب احملاسيب باخلصائص ال
سباب اليت قد تؤدي إىل هذا ميع أشكاله هو تغيري يف األرقام احملاسبية بغض النظر عن األأن التالعب احملاسيب جب-

 التغيري واليت ختتلف من مؤسسة ألخرى؛
 أن التالعب احملاسيب يعتمد بصفة مطلقة على احملاسبة كأداة لإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة؛-
 يل إىل زيادة أو ختفيض ثروة املؤسسة.املعمول به مياحملاسيب شكال التالعب أكثر أ-

 أسباب لوأهداف التالعب المحاسبي 
يقوم احملرف بارتكاب التالعب احملاسيب تبعا جملموعة من الدوافع أو األسباب اليت  أسباب التالعب المحاسبي -1

 متكنه من القيام هبذه التصرفات وأهم هذه األسباب ما يلي:

                                                           
1 Breton,G.et stolowy,H., ,(2003),"la gestion des données comptable : une revue de la littérature, comptabilité, 

contrôle et Audit", tome9,vol.1,p :6. 
2 Berton G,Stolowy,H ,op.cit,p6 

 16ص،مرجع سابق،سوياد أمينة3 



لتقارير المالية ل المضللة تحريفاتاللو: الفصل األ  
 

38 
 

فصاح عن مداخيلها التالعب يف أرقام الدخل وعدم اإل قد تلجأ املؤسسة إىل التكاليف السياسية  تخفيف 1-1
 احلقيقية لتجنب حتمل أية تكاليف قد تفرضها الدولة على املؤسسات كبرية احلجم أو اليت حتقق مداخيل وأرباح كبرية،

 ؛حتكارع تقسيم املؤسسة لتفادي سياسة االأو ملن
 ؛ظهار األموال وال األصول احلقيقية للمؤسسةوذلك هبدف عدم إ :المصاريف الرأسمالية تخفيف  1-2
 .ينر تعظيم مداخيل المدي 1-3
كون من العدم بل يهدف احملرفون من يام بعملية التالعب احملاسيب ال يإن الق أهداف التالعب المحاسبي  -2

إال أن أهم هذه األهداف واليت  مؤسسة ألخرى،ختتلف من شخص آلخر ومن خالهلا إىل حتقيق أهداف معينة 
والسعي أيضا إلدارة  تكون يف معظم احلاالت هي السعي للتخفيف من التقلبات املفاجئة لدخل املؤسسة وأرباحها،

 :ما يليرباحها وذلك من خالل حتقيق األهداف مكاسبها أو أ
 فصاح عنها؛واألرباح اليت تسعى إىل اإلؤسسة احملاسبية وفق ما يتناسب وأهداف امل إدارة االستحقاقات -
 ؛سياسات حماسبية لتحقيق أهداف حمددة مسبقا اختيار -
دارة فكنوع من إسكات العاملني تقوم اإل الذي يكونون متواطئني يف عملية التالعب، زيادة املكافآت للعاملني -

 بزيادة املكافآت هلم؛
 مرين مستقبليني.كسب مستث-

 تالعب احملاسيب يف الشكل املوايل:من أسباب وأهداف ال ونلخص كل
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 ( أسباب لوأهداف التالعب المحاسبي6-1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جملة العلوم  ،"المفاهيم لواألساليب المبتكرة لتجميل صورة الدخل بداعية المحاسبة اإل"بالرقي تيجاين، املصدر:
 35ص  (،2012) ،12العدد  ،1جامعة سطيف  االقتصادية وعلوم التسيري،

غري أهنا هتدف  وجد العديد من األنواع اليت تنطوي حتت مسمى التالعب احملاسيب،ي أنواع التالعب المحاسبي -3
من خالل زيادة  ونسبة ديون املؤسسة إىل حقوق امللكية، رحبية السهم،التالعب والتغيري يف مؤشرين مها:  مجيعها إىل

ونوضح  والتوازن بني الديون وحقوق امللكية، و ختفيض املؤشر األول حسب اهلدف الذي تسعى لتحقيقه املؤسسة،أ
 أنواع التالعب احملاسيب يف الشكل املوايل:

 
 
 

 التالعب احملاسيب

ستخدمي حتقيق إنطباع خمتلف عن احلقيقة لدى م
 القوائم املالية

لتالعبأسباب ا  التالعب أهداف    

 ختفيف التكاليف السياسية؛-

 ختفيف املصاريف الرأمسالية؛-

 تعظيم مكافآت املديرين.-

 االستحقاقات احملاسبية؛ إدارة-
اختيار سياسات حماسبية -

 لتحقيق أهداف حمددة مسبقا؛
 زيادة املكافآت للعاملني؛ -
 كسب مستثمرين مستقبليني-
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 أنواع التالعب المحاسبي( 7-1شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة -دلور مراجع الحسابات في اكتشاف التضليل في التقارير المالية لوفق معايير المراجعة الدلوليةسوياد أمينة،" :المصدر
"،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة سطيف ء مراجعي الحسابات بوالية سطيفاستقصائية آلرا

 23ص  (،2016/2017،)
 رباح.احملاسيب وهي كل من احملاسبية اإلبداعية وإدارة األوفيما يلي نتطرق إىل أهم نوعني من أنواع التالعب 

 المحاسبة اإلبداعية   الثاني المطلب
 بداعيةاحملاسبة اإل للنوع األول من أنواع التالعب احملاسيب وهي اعام مدخالنتناول يف هذا املطلب 

  بداعيةتعريف المحاسبة اإل الفرع األلو: 
 من عدونامل فيه يرغب ما إىل فعال عليه هي عما املالية احملاسبة أرقام حتويل" بداعية على أهنا:تعرف احملاسبة اإل-

  1"مجيعه أو /و بعضها جتاهل أو /و املوجودة القوانني من ستفادةاال أو استغاللإ خالل
 ملعاجلة احملاسبية بالقواعدارفهم مع خالهلا مناحملاسبون  يستخدم اليت العملية" بداعية أيضا:كما تعرف احملاسبة اإل

 2"األعمال منشآت حسابات يف املسجلة األرقام

                                                           
1 Naser, K. & M. Pendlebury, ,(1992),”A Note on the use of Creative Accounting”, British Accounting Review, 

Vol: 24,p 4 
2 Amat,Oriol,Blake,Jhon,Dowds,Jack"The ethics of creative accounting"(1999), from the Econ Papers Web site: 

http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=The+ethics+of+creative+accounting 

Consulté le :d:24/04/2016. 

 التالعب المحاسبي

 نسبة الديون/حقوق الملكية ربحية السهم

 إدارة األرباح المحاسبة اإلبداعية

http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=The+ethics+of+creative+accounting
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 وممارسات خيارات باستخدام املالية، باألرقام للتالعب تستخدم اليت اخلطوات أو اإلجراءات عن عبارةوتعرف أيضا:"
  1"الدخل متهيد أو األرباح إدارة باجتاه خطوة أو إجراء أي أو احملاسبية املبادئ

دارة ا يريده احملرفون أو إملعددها وفقا يتم إبداعية هي حتريف أو تزييف للمبالغ املالية واحملاسبية و إذن فاحملاسبة اإل
خري يتضمن وهي ختتلف عن الغش يف كون هذا األ ،املؤسسة وهذا باستخدام اخليارات والقواعد احملاسبية املتاحة

 التحريف الكلي أي تغيري تام للوضع املايل يف املؤسسة دون مراعاة أي مبادئ أو قواعد أو أصول حماسبية.

اسبة املبدعة واخلالقة وإدارة منها احمل التالعب احملاسيبالصلة للتعبري عن  اتذاستخدم الباحثون عدة مصطلحات و 
 بداعية يف اجلدول املوايل:لمصطلحات ذات الصلة باحملاسبة اإلوفيما يلي نلخص أهم التعاريف ل رباح...اخل،األ

 للتالعبات المحاسبيةجرائية أهم التعريفات اإل  (2-1جدلو: رقم )
 الشرح نوع التعريف

 بقصد احملاسبية للمبادئ املتعددة النفعية احملاسبة التطبيقات بني من املتعمد االختيار النفعية المحاسبة
 مت سواء مرتفعة رقمية أرباح صورة يف تكون ما اوغالب ،قامسب حمددة نتائج إىل الوصول

 ؛ال أما عام قبوال املقبولة احملاسبية املبادئ إتباع
 تتضمن ما وعادة ،يالطبيع الدخل مسار يف التذبذب إلزالة املرغوبة األرباح إدارة الدخل تلطيف

 إىل نقلها أجل من املرتفع الدخل ذات السنوات يف الدخل لتخفيض خطوات
 ؛املنخفض الدخل ذات السنوات

 تعد توقعات أو اإلدارة من مسبق بشكل حمددة أهداف لتحقيق األرباح يف لتالعبا األرباح إدارة
 ؛ثابتة مكاسب حنو والتوجه الدخل صورة تلطيف مع وافقتت قيم أو احملللني من

 يف االنتقائي اخليار باستخدام اإلبداعية احملاسبة املالية البيانات يف التالعب عملية اإلبداعية المحاسبة
 إدارة اجتاه متخذة خطوات وأية املايل اإلبالغ يف والتضليل احملاسبية املبادئ تطبيق

 ؛الدخل صورة تلطيف أو املكاسب
 بالقواعد االلتزام من للتخلص الفرصة انتهاز خالل من احملاسبية باألرقام تالعب عملية المبدعة المحاسبة

 تكون نأ جيب مما املالية الكشوفات لنقل اإلفصاح وتطبيقات القياس وبدائل احملاسبية
 .عنه يبلغ أن الكشوفات هذه معد يفضل ما إىل عليه

 أفضل وصورة بشكل تبدو املسامهة الشركة جلعل احملاسبية واألساليب احليل بعض تباعا الخالقة المحاسبة
 الصافية أرباحها حجم أو/و املايل مركزها قوة حيث من ذلك كان سواء ،الواقع من
 .والتشغيلي واملايل التنافسي وضعها أو/و

                                                           
1 Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey,(2002)," The Financial Numbers Game: Detecting Creative 

Accounting Practices’’,John Wiley & Sons,p3 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Charles+W.+Mulford
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Eugene+E.+Comiskey
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جملة العلوم  ،"المفاهيم لواألساليب المبتكرة لتجميل صورة الدخل بداعية المحاسبة اإل"بالرقي تيجاين، :المصدر
 33ص ،(2012) ،12العدد  ،1جامعة سطيف  االقتصادية وعلوم التسيري،

 الفرع الثاني دلوافع اإلدارة الرتكاب المحاسبة االبداعية
وتتلخص أهم  يدفعها لذلك،بداعية لوجود دافع معني إىل استخدام أساليب احملاسبة اإل تلجأ إدارة املؤسسة عادة

 لذلك يف النقاط التالية:الدوافع 
وذلك هبدف حتسني األداء املايل للمؤسسة  :يجابي في مكانة المؤسسة في السوقللتأثير اإل -1

فهنا تلجأ إدارة املؤسسة إىل أساليب  احلالية ال تسمح هلا بذلك، ستثماريةيلية أو االوالظروف التشغ
 فإن املؤسسة ستظهر بصورة سلبية اجتاه منافسيها واملسامهني خاصة؛ وإال بداعية،احملاسبة اإل

تسعى املؤسسة دوما لرفع أسعار أسهمها يف  واق المالية التأثير على سعر أسهم المؤسسة في األس -2
سوق التداول ودخول مسامهني جدد لذلك فإن أي تراجع للقيم املالية للمؤسسة يؤثر سلبا على أسعار 

 فإن املؤسسة تقوم  لذلكسهم سعر األ خنفاضاعلى حاهلا يؤدي إىل بقاءها كما أن   أسهمها،
 1؛املالية األسواق يف سعاراأل حتسني مث ومن القيم هذه لزيادة اإلبداعية احملاسبة أساليب باستخدام

رباح ملؤسسات إىل ممارسات احملاسبة اإلبداعية من خالل ختفيض األتلجأ ا :التهرب الضريبي -3
وزيادة مبالغ املصاريف هبدف ختفيض الوعاء الضرييب بالتايل التهرب عن أداء املبلغ الفعلي واإليرادات 

للضريبة املستحقة عن املؤسسة وذلك بعلم مالك املؤسسة وعادة ما يكون ذلك بالتعاون مع مدقق 
 احلسابات؛

 على احلصول إىل املؤسسات راتإدا تسعى ماا غالب :هضافي ألو المحافظة عليإالحصو: على تمويل  -4
 الستمرار الالزمة السيولة يف مشاكل من ؤسساتامل تعاين عندما املختلفة بأشكاله الالزم التمويل
لكن قد ال تكون وضعيتها تسمح هلا  وهنا تلجأ إىل املؤسسات املالية، التزاماهتا، لسداد وأحياناً  عملياهتا

 فقط لتحسني وضعيتها املالية حماسبيا اعيةبدلالزم فتتجه ألساليب احملاسبة اإلباحلصول على التمويل ا
 .2املطلوب لتحقيق الشروط الالزمة للحصول على التمويل

 
 

                                                           
1 Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey,op cit ,p,p:3-4 

ة أساليب استخدام المحاسبة االبداعية في قائمتي الدخل والمركز المالي في الشركات الصناعيالصوفي،" حسين جميل القطيش، فارس مفلح فليح حسن2 

 363(، ص 2011،)27االقتصادية،جامعة بغداد،العدد  للعلوم كلية "،مجلةالمساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Charles+W.+Mulford
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Eugene+E.+Comiskey
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 بداعيةساليب المستخدمة في المحاسبة اإلاأل  الفرع الثالث
 1ميكن اجيازها يف: بداعية،مها الشخص الذي يتبع احملاسبة اإلوجد العديد من الوسائل واألساليب اليت يستخدت 

 ؛مرغوبة مالية صورة إعطاء هبدف خمتلفة حماسبية أساليب اختيار -
 ؛والتنبؤ كما هو احلال عند حساب قسط االهتالك بالتقييم ارتباطها بسبب املوجودات عمر بتقدير التالعب -
 ؛الدخل قائمة بقيم والتالعب األرباح ونقل املايل املركز قائمة بقيم للتالعب زيفةم اسبيةحم قيودتسجيل  -
 الفرتات عن بني األرباح حتريك أو املايل املركز قائمة حبسابات للتالعب صطناعيةاال الصفقات دخول املؤسسة -

 ؛ساعدةيقوم بامل متواطئ ثالث طرف مع وجود متصلتني أكثر أو صفقتني يف الدخول طريق
 ؛واخلسائر باألرباح لتحميلها معينة سنة حتديد هبدف الصفقات توقيت يف التالعب- 

  يلي نعرضها فيما لية ألخرى،األساليب من قائمة ما وختتلف
يتم التالعب يف قائمة الدخل بأساليب احملاسبة  الدخل قائمة في المستخدمة اإلبداعية المحاسبة أساليب: ألوال

 2اإلبداعية التالية:
 تسجيل إيرادات يف غري وقتها أي مل تتحقق بعد أو مل تكتمل عمليتها بعد؛ -
 قيمته من بأقل مقيم أصل بيع خالل من األرباح زيادة يشمل وهو واحدة، ملرة عائد خالل من الدخل زيادة -

 امليزانية؛ حسابات تصنيف إعادة خالل من دخل ة أو ابتداعياحلقيق
 يرادات احلالية يف فرتات حماسبية الحقة؛تسجيل اإل -
 .الحقةابقة أو تسجيل مصاريف الدورة احلالية يف فرتات حماسبية س -

 المالي )الميزانية( المركز قائمة في اإلبداعية المحاسبة أساليب  ثانيا
تعكس امليزانية الصورة املالية للمؤسسة بشكل جيد من حيث أهنا تبني موارد املؤسسة وممتلكاهتا والتزاماهتا اجتاه 

 3أساليب التالعب اليت متسها:لذلك تعترب من بني أهم القوائم املالية وفيما يلي أهم  مالكها واملقرضني،
هبا  االعرتافباإلضافة إىل  صول املعنوية من خالل املبالغة يف تقييمهايتم التالعب يف عناصر األ األصول املعنوية: -

 مبا خيالف القواعد احملاسبية؛
 مببدأ التكلفة التارخيية يف تسجيل األصل ألول مرة فيها عن طريق عدم االلتزاميتم التالعب  األصول املادية: -

 ؛هتالك من خالل تغيري طرق حساهباوأقساط اإل
                                                           

 في ميدانية دراسة النقدي التدفق قائمة على االبداعية المحاسبة ،"أثر ادراك الماليين لممارسةتمام أبو ميساء القضاة، أحمد كمال جعارة، عمر أسامة 1

 230(،ص 2015،)1 العدد ،42 اإلدارية،المجلّد العلوم دراسات األردنية"، الصناعية المساهمة الشركات
 45بالرقي تيجاني،مرجع سابق،ص  2

 367الصوفي،مرجع سابق،ص  حسين جميل القطيش، فارس مفلح فليح حسن 3 
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 يف والتالعب احلقيقي هاعن مبلغ اإلفصاح عدم النقدية من خاللاألموال التالعب يف ويتم  ية:النقداألموال  -
 ؛األجنبية العمالت من املتوفرة النقدية حتويل مبالغ يف املستخدمة الصرف أسعار

 خمصص قيمة ختفيض هبدف احلقيقية، الديون عن الكشف عدم خالل من فيها التالعب ويتم :زبائنحسابات ال -
 ؛الزبائن حسابات تصنيف يف متعمدة أخطاءبوالقيام  فيها املشكوك الديون

 كدةا ر  بضاعة اجلرد دفرت تضمنييف  هذا العنصر يف اإلبداعية احملاسبة أساليبب و التالع عمليات ترتكز ات:املخزون -
 ؛املخزون قييمت طريقة يف ربرامل غريال تغيريالو  تقييمها، أسعار يف التالعب عمليات إىل إضافة

 ضمن معاجلته من بدال اجلاري، العام ربح صايف إىل سابقة سنوات من حمققة رباحأ إضافة مثل :املسامهني حقوق-
 عنصرا من عناصر السنوات السابقة. اعتباره جيب،ب كما وزعةاملغري  األرباح

 النقدية التدفقات قائمة في اإلبداعية المحاسبة أساليب  ثالثا
 1بداعية اليت ميكن أن تتضمنها قائمة التدفقات النقدية يف:تتلخص أساليب احملاسبة اإل

 سلوب ال يؤثر وال يغري يفهذا األو  والعكس، متويلية أو استثمارية باعتبارها مصاريف التشغيلية، تسجيل املصاريف -
 القيم النهائية؛ 

 ؛ئباالضر  دفع من جزئياً  التهرب هبدف التشغيلية النقدية بالتدفقات التالعب إمكانية -
رات ستثماإك تصنف بل جتارية، أسهماً  باعتبارها للمؤسسة اململوكة األسهم تصنيف عدم خالل من التالعب -

 .فيها حتفاظاإل فرتة على اعتماداً  جارية غري أو جارية
 الملكية حقوق في التغيرات قائمة في اإلبداعية المحاسبة أساليب  رابعا

إما  املال رأس يف جراء تغيريات ومهيةإ خالل من اإلبداعية احملاسبة مارساتمل معرضة إن مجيع عناصر هذه القائمة
 ختفيضه عن مبالغه احلقيقية. أو بزيادته 

 حوكمة أبرزها احلديثة واألساليب جتاهاتاإل من بداعية فقد ظهرت العديدوللكشف عن ممارسات احملاسبة اإل
  2.الطرق من وغريها التدقيق، وجلان الشركات

 إدارة األرباح  المطلب الثالث 
 ليت تلجأ املؤسسات إىل استخدامها.او  هاجتاهاتنتناول يف هذا املطلب النوع الثاين للتالعب احملاسيب ومن بني أهم 

 
 

                                                           
 368،ص  الصوفي،مرجع سابق حسين جميل القطيش، فارس مفلح فليح حسن 1

  2  بالرقي تيجاني،مرجع سابق،ص 47
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 إدارة األرباحلودلوافع تعريف  األلو:  الفرع
 تعريف إدارة األرباح  -1

 فقد مت تعريفها على أهنا: طلقت العديد من التعاريف على إدارة األرباح وكلها تشرتك يف نفس املعى تقريبا،أ  
تضليل بعض محلة وتعديل التقارير املالية إما هبدف  "استعمال التقدير الشخصي للمديرين عند إعداد التقارير املالية،

فصاح عن ائج التعاقدية اليت تعتمد على اإلاألسهم حول األداء االقتصادي األساسي للمؤسسة أو للتأثري على النت
 1بعض األرقام احملاسبية" 

ختاذ قرارات حماسبية من شأهنا تغيري املعلومات "إذا توفرت الفرصة للمديرين إل كما نقصد مبصطلح إدارة األرباح:
 2يف قائمة الدخل ومت استغالهلا فعال" الواردة 

 حىت ؤسسةأرباح امل يف تعمدامل للتالعب الشركة من قبل إدارة االسرتاتيجية املستخدمة هي" وقد مت تعريفها أيضا:
  3"   الوصول إىل مبالغ تتطابق مع أهداف مت حتديدها مسبقا

إىل أن إدارة األرباح حتدث عندما يستعمل أعضاء اإلدارة التقدير  Healy and Wahlenكما أشارت دراسة 
سهم حول املالية هبدف إما تضليل محلة األ ويف تنظيم العمليات لتعديل التقارير عداد التقارير املالية،الشخصي يف إ

 ؛4 اسبية املقرر عنها"رقام احملاألأو للتأثري على النتائج التعاقدية اليت تعتمد على  األداء االقتصادي للمؤسسة،
التعاريف السابقة نستنتج أن إدارة األرباح هي تالعبات من طرف اإلدارة واستخدام التقديرات الشخصية  من

لتحقيق أهداف موضوعة مسبقا وتضليل  االتقارير املالية هل أرباح املؤسسة بالتايل يف لقيام بتعديالت يفلللمديرين 
 دارة األرباح على املربرات التالية:وتستند إدارة املؤسسة يف جلوئها إىل إ مستخدمي التقارير املالية للمؤسسة،

 أهنا ال ختالف أية قواعد قانونية سواء كانت عامة أو خاصة بالنشاط التجاري؛ -
 عليها؛أهنا ال ختالف املبادئ احملاسبية املتعارف  -
 5أهنا مل تتجاوز نطاق سلطتها. -
 

                                                           
1 Paul M. Healy, James M. Wahlen, (1999),"A Review of the Earnings Management Literature and Its 

Implications for Standard Setting,"Accounting Horizons, Vol. 13, No.4p 363. 
2 Roma L.Weil,(2009),"QUALITY OF EARNINGS and earnings management,",disponible sur le site 

www.aicpa.org,consulté le : 20/03/2016 
3 Investopedia Staff," What is earnings management?", disponible sur le site: www.investopedia.com,consulté 

le:20/03/2016 
" رسالة دكتوراه،كلية تقييم مخاطر غش اإلدارة كمدخل إلدارة أعمال المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمينةأكرم محمد أحمد الوشلي،" 4

 23( ص 2008التجارة،جامعة أسيوط،اليمن،)

 24سوياد أمينة،مرجع سابق،ص  5 

http://www.aicpa.org/
http://www.investopedia.com/contributors/79/
http://www.investopedia.com/
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ني حول دوافع فخمتل اجتاهنيرباح إىل وجود تشري الدراسات يف جمال إدارة األ دلوافع إدارة األرباح  -2
 رباح مها:اإلدارة للقيام مبمارسات إدارة األ

رباح إىل تضليل مستخدمي التقارير حسبها فإن اإلدارة هتدف من خالل إدارة األ االنتهازية:الدوافع  األول: االجتاه -
 فصاح عن الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة؛من خالل عدم اإلاملالية 

رباح هو دائما التأثري فإن دافع اإلدارة من استخدام إدارة األ االجتاهأما حسب هذا  جتاه الثاين الدوافع املعلوماتية:اإل -
فصاح عن معلومات حماسبية تتفق وتوقعاهتم املستقبلية عن املؤسسة اإلالتقارير املالية لكن عن طريق على مستخدمي 

 ظهار كفاءة هذه األخرية.إبغرض 
احلكم على الدافع الذي تتبناه إدارة بالرغم من هذا التقسيم للدوافع إال أنه حسب أغلب الدراسات فإنه من الصعب 

 1و معلوماتيااملؤسسة إن كان انتهازيا أ
رباح إىل ثالثة دوافع حيتوي  أنه ميكن تقسيم دوافع اإلدارة الرتكاب ممارسات إدارة األ الدراساتترى عدد من كما 

 2كل منها على الدافع االنتهازي والدافع املعلومايت وهي:
خرى د الذي يربط املؤسسة باألطراف األيظهر هذا النوع من الدوافع عندما يكون جوهر العق :الدلوافع التعاقدية -

 النتائج احملاسبية يكون لدى اإلدارة دافعا قويا لتغيري نتائجها مبا يتوافق وتوقعات األطراف األخرى؛ مبنيا على
يظهر هذا النوع من الدوافع عندما تكون هناك عالقة بني األرباح املعلنة والقيمة السوقية  :دلوافع السوق -

ا هو احلال يف الفرتة اليت تسبق أثري على السوق كمرباح بنية التهذه األخرية إىل أساليب إدارة األفتلجأ  للمؤسسة،
كما ميكن أن يكون لدى إدارة املؤسسة دافع لتحقيق األرباح   صدار املؤسسة ألسهم جديدة هبدف زيادة أسعارها،إ

 املخططة من طرف احملللني املاليني؛
لألرباح املفصح عنها من  ؤسسة بأنيف امل النوع من الدوافع عندما يسود االعتقاد يظهر هذا :الدلوافع التنظيمية -

رباح املؤسسة سيؤثر على هذه التالعب يف أبالتايل ف تأثري على واضعي التشريعات أو املسؤولني احلكوميني،طرفها 
 الفئة مما يقلل من الضغط وتأثري التشريعات على املؤسسة.

 
 

                                                           

1 Messod Daniel Beneish ,( April 2001),,“Earnings Management: A Perspective”, Indiana University - Kelley 

School of Business - Department of Accountingp3,availabla from: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=269625  
 25سوياد أمينة،مرجع سابق،ص  2

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=269625
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 المستخدمة في إدارة األرباح التقنيات لوالطرق الفرع الثاني 
إال أن هذه  رقام احملاسبية لتحقيق أهداف معينة،طرق للتالعب يف األإدارة املؤسسة باستخدام بعض التقنيات وال تقوم

 الطرق والتقنيات متعددة وخمتلفة من مؤسسة ألخرى لذلك حناول يف هذا الفرع التطرق إىل البعض منها.
 التقنيات المستخدمة في ادارة األرباح -1

وميكن  اإلدارة بعض التقنيات اليت تسمح هلا التالعب باألرقام احملاسبية وتكييفها على حسب رغبتها، تستخدم
 1تلخيص هذه التقنيات يف ثالثة جمموعات رئيسية هي:

املرونة املوجودة يف املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما  استغاللحمتوى هذه اجملموعة أن يتم  المجموعة األلولى  1-1
مثل االختيار بني طرق تقييم املخزون واهتالك األصول وإمكانية استخدام التقدير الشخصي يف بعض عناصر القوائم 

سمى هذه وت فصاح عنه من طرفها،للتالعب برقم الربح الذي يتم اإل فهذه العناصر تتيح الفرصة لإلدارة املالية،
 طار املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما؛نيات مبمارسات إدارة األرباح يف إالتق
املبادئ احملاسبية املقبولة  التقنيات اليت متكن اإلدارة من انتهاك تتضمن هذه اجملموعة على المجموعة الثانية  1-2

استخدام تقنيات تقوم هبا املؤسسات اليت سبق هلا  يرادات،احتيالية كاإلفصاح املبكر عن اإل وهي عمليات قبوال عاما،
 طار مبادئ احملاسبة املقبولة قبوال عاما؛ه التقنيات بإدارة األرباح خارج إوتسمى هذ اجملموعة األوىل إلدارة أرباحها،

 إىل التأثريالهلا أما هذه اجملموعة فتشتمل على العمليات احلقيقية اليت هتدف اإلدارة من خ المجموعة الثالثة  1-3
ا إدارة املصاريف االختيارية كمصاريف البحث من أمثلته وتسمى بإدارة األرباح احلقيقية، على األرباح املفصح عنها،

 توقيت بيع بعض األصول عمدا. والتطوير واختيار
إدارة األرباح استغالل مبمارسات من بني أهم النقاط اليت تعتمد عليها اإلدارة يف القيام  طرق إدارة األرباح -2
 نذكر ما ومن بني هذه التقديرات مكانية القيام بالتقديرات احملاسبية اليت تؤثر على األرباح اليت تفصح عنها املؤسسة،إ

 2يلي:
وهنا  يف عقود اإلنشاءات طويلة األجل تتطلب وضع تقديرات تتعلق بنسبة التقدم يف اإلجناز وتكلفة هذا اإلجناز، -

 املؤسسة تضخيم نسبة التقدم يف اإلجناز لتعظيم األرباح؛ ميكن إلدارة
 مكانية تدنية مصاريف االهتالك من خالل التالعب بالعمر االنتاجي لألصول أو القيمة املتبقية لألصل؛إ -

                                                           
1 H. VANDER BAUWHEDE and M. WILLEKENS,(2003),” Earnings Management in Belgium: a Review of the 

Empirical Evidence”, Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLVIII, 2,p 203,available from: 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/121969/1/02_Willekens.pdf consulté le :d:06/11/2017  

 
  26سوياد أمينة،مرجع سابق،ص  2

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/121969/1/02_Willekens.pdf
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مكانية ختفيض خمصصات الديون املشكوك فيها من خالل تضخيم القيم القابلة للتحصيل املتعلقة بالزبائن لزيادة إ -
 رباح املؤسسة؛أ

بالنسبة لألوراق املالية أو األصول  ءفصاح عنها بالكامل يف فرتة البيع سواتالعب بتوقيت بيع األصول وعدم اإلال -
 الثابتة مما يؤدي إىل تدعيم  األرباح؛

صيانة  مل على الفرتة اليت حتدث فيها كمصاريفمصاريف الصيانة العادية اليت تكون بصفة دورية وحت   اعتبارميكن  -
 إىل األصل حمل الصيانة مما يؤدي إىل زيادة أصوهلا وبالتايل تدعيم أرباحها؛غري عادية واليت حتمل 

 رباح املؤسسة.قيمة احلقيقية له بالتايل تضخيم أالتفاؤل يف تقييم املخزون من خالل زيادة ال -
 التقرير المالي االحتياليإدارة األرباح لو   الفرع الثالث

كون سببها إدارة األرباح هبدف أغلب التقارير املالية املضللة ي بأن ISA 240أشار معيار التدقيق الدويل رقم 
 حيث تبدأ هذه املمارسات بتعديالت بسيطة أو تغيري يف التقديرات من تضليل مستخدمي التقارير املالية للمؤسسة،

حناول يف هذا  ونظرا لكوهنما يشرتكان يف بعض اجلوانب 1،تيايلالتقرير املايل االحقبل اإلدارة وتصل يف النهاية إىل 
 بني املصطلحني. الفرع التطرق إىل أوجه التشابه واالختالف

إدارة األرباح ف ،تقرير املايل االحتيايلالو يظهر أنه ال يوجد فرق كبري بني إدارة األرباح ليه سابقا فمن خالل ما تطرقنا إ

لتمهيد عملية حتديد األرباح.  *(GAAP)تستخدم البدائل احملاسبية اليت تتماشى مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموما 
وبشكل عام فإن إدارة األرباح  على احلكم والتقديرات الشخصية للمديرين. عتمادت فيها االوتتضمن أغلب املمارسا

 ميكن تقسيمها إىل نوعني مها: 
 األداء املايل للمؤسسة؛ ستقرارارة قرارات من شأهنا احلفاظ على اوهي عندما تتخذ اإلد اإلدارة اجليدة لألرباح: -
وهي وضع قيود غري حقيقية أو استخدام تقديرات غري منطقية لتحقيق أهداف معينة مثل  اإلدارة السيئة لألرباح:-

 2حول وضعية املؤسسة.إخفاء الربح احلقيقي للمؤسسة أو تضليل محلة األسهم 
هذا النوع األخري من إدارة األرباح يؤدي يف أغلب األحيان إىل الوصول إىل التحريفات مثلما حدث مع عدد من 

اهتا بالتالعب يف استغالل اخليارات والبدائل احملاسبية مبا يتوافق والذي متادت فيه إدار  2000الشركات العاملية سنة 
كما ميكن أن تصدر التقارير املالية املضللة نتيجة جلهود اإلدارة   اليت تريدها هذه األخرية،والتوجه حنو حتقيق األرباح 

                                                           
1 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers" révise en 

(2009), op cit ,disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-

240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant ,consulté le : le:21/03/2016  

*GAAP: Generally accepted accounting principles 
2 William U. Parfet,(2000),"Accounting subjectivity and earnings management : a preparer perspective 

accounting" Accounting Horizons,vol14,n4,p483 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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فمن املمكن أن تبدأ إدارة األرباح بتغيريات صغرية أو تالعب  إلدارة األرباح هبدف تضليل مستخدمي التقارير املالية،
فر العوامل اليت تؤدي إىل زيادة هذه اإلجراءات إىل إضافة إىل تو  اإلدارة،بسيط يف تطبيق األحكام احملاسبية من طرف 

 التقرير املايل االحتيايل.أن تتحول هذه املمارسات إىل 
الفعلية بني إدارة األرباح  ختالفالتدقيق مييز وبشكل صريح أوجه االوإىل غاية اليوم مل يصدر أي معيار من معايري 

بينهما لدى الكثري من الباحثني  ا أدى إىل وجود صعوبة يف التمييزمم ،التقرير املايل االحتيايلالتحريفات الناجتة عن و 
وقد قسمت أهم ثالث دراسات يف هذا اجملال عوامل  عنه قيام عدد منهم مبحاوالت لتقدمي طرق التمييز بينهما، جنرا

 التمييز بينهما كما يلي:
والتقرير  الكاتبان أن وجود نية التضليل يف كل من إدارة األرباح عتربا :1999سنة  Healy and Wahlen دراسة -

 لتزاماال فوضعت معيار 2000سنة Dechow and Skinner  دراسةأما  متثل عامال مشرتكا بينهما، املايل االحتيايل
مبعى  للتمييز بني املمارسات احملاسبية املقبولة واملمارسات احملاسبية املضللة (GAAP)مببادئ احملاسبية املتعارف عليها 

عدة  نتهاجملمارسات احملاسبية الصحيحة مثل اأن املمارسات اليت تقوم هبا إدارة املؤسسة وهي ال خترج عن نطاق ا
يف حني  ،ممارسات غري قانونية حدى ممارسات إدارة األرباح لكنها ال تعتربن أمام إطرق حلساب االهتالك فهنا نكو 

التحريفات الناجتة عن فصاح متثل ممارسات غري قانونية تؤدي إىل خدام أساليب أخرى كاحلذف وعدم اإلأن است
فأخذت مبعيار األمهية النسبية كعامل أساسي للتمييز بني  2003سنة  Rosnerأما دراسة  ،التقرير املايل االحتيايل

 1.ملايل االحتيايلالتقرير او إدارة األرباح 
فال ميكن التمييز بينهما بسهولة ذلك أن إدارة  يف األخري فإنه جيب اإلقرار بوجود تداخل كبري بني كال املفهومني،

وقد ال  ،(GAAP)األرباح قد حتتوي على ممارسات مشروعة إذا متاشت مع معايري احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها 
للتقرير املايل بالنسبة  نفسه وقانونية ما يؤدي هبا إلصدار تقارير مالية مضللة وهو األمرحتتوي على ممارسات مشروعة 

 .االحتيايل
 

 

 

 

                                                           
  38أكرم محمد أحمد الوشلي،مرجع سابق، ص  1
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 خاتمة 
صدار املؤسسة تقارير مالية أنواع التحريفات اليت تؤدي إىل إ تطرقنا يف هذا الفصل من دراستنا إىل التعريف بأهم

فبداية  هذه التقارير بالنسبة ملستخدميها خاصة املسامهني منهم، مضللة واليت تعترب من أهم املخاطر اليت حتملها
ك أنه ال يتوفر فيه عنصر القصد خطاء فهذا النوع ال يعترب خطرا حقيقيا ذلاأل تطرقنا إىل التحريفات الناجتة عن

ادئ والقواعد التحريفات يف إطار املبكما تطرقنا إىل   ستعداد لتصحيحه مىت اكتشفه،إلرتكابه لذلك فمرتكبه على إ
مارسات بصفة كثرية وجود هذه املاليت تؤدي هي األخرى إىل تقارير مالية مضللة لكن ونظرا لعدم  احملاسبية القانونية

الغش التحريفات الناجتة عن كما تناولنا   ،مل نفصل فيها بشكل كبرييف اجلزائر كوهنا تعتمد على الثغرات احملاسبية
أنواع التحريفات خطورة نظرا لتعمد مرتكبيه من جهة ويعتمد على التضليل الكلي بنوعيه وهو الذي يعترب أكثر 

دراستنا هذه على التحريفات اجلوهرية يف كز لذلك نر  دارة فيه يف أغلب األحيان،ر املالية باإلضافة إىل تواطؤ اإلللتقاري
 اليت تؤدي إىل الغش. 

يقوم  ،التحريفات اجلوهرية الناجتة عن الغشضللة مع التأكيد على بعد التعرف على خمتلف حتريفات التقارير املالية امل
ذلك من خالل جمموعة يتم و  دوثها،حلاحتمال  يف ظل وجود عدمه تأكد من وجودها أومدقق احلسابات بتقييمها لل

املوجودة يف التحريفات اجلوهرية الناجتة عن الغش إجراءات وخطوات يتبعها يف مسار التقييم بدءا بتحديد أهم عوامل 
 نتطرق إليه يف الفصل الثاين.وهذا ما  ،املؤسسة حمل التدقيق

 



 

 

 

 

 

 

    :لثانيالفصل ا
    تقييم التحريفات الناتجة عن الغش

 ومسؤولية مدقق الحسابات عن اكتشافها
     
    

                       تقييم التحريفات الناجتة عن الغش-
                   

مسؤولية مدقق احلسابات اجتاه التحريفات       -  
الناجتة عن األخطاء والغش                   

      
ري                                        

لنظ
زء ا

الج
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 تمهيد:
تشري معايري التدقيق  وهو التحريفات الناجتة عن الغشالتقارير املالية املضللة حتريفات  وحتديد أهم نوع من بعد التعرف

 االعتباروأن يأخذها بعني  التدقيق،ضمن عملية هذه التحريفات املهنية إىل ضرورة أن يقوم مدقق احلسابات بتقييم 
لية التدقيق ويبدأ ذلك أوال بإجياد عنصر الربط املناسب بني مرحلة التعرف على خماطر مخاصة يف مرحلة التخطيط لع
تحريفات الوهي املرحلة اليت تعكس تقييم خماطر  املناسبة التدقيق ومرحلة وضع اختباراتالتحريفات الناجتة عن الغش 

ويتبع معينة  اينتهج لذلك طرق وأساليبو  املوجودة يف املؤسسة حمل التدقيق، هايقوم بتحديد عواملمث  ،الناجتة عن الغش
بالغ إىل غاية اإل فريق التدقيق الذي يقوم بعملية التقييم معهاخلطوات احملددة يف معايري التدقيق املهنية بداية بتحديد 

 .وتوثيق خطوات التقييم ،شعن وجود التحريفات الناجتة عن الغ
فمن خالل ما سبق تظهر أمهية مرحلة تقييم التحريفات الناجتة عن الغش اليت تعترب مرحلة حمددة إلمكانية اكتشاف 

فإذا متت مرحلة التقييم بطريقة صحيحة وأعطت نتائج حقيقية متكن املدقق من اكتشاف  املدقق للغش من عدمه،
يولد عليه وهو ما  حقيقية فإن املدقق ال ميكن أنه يصل الكتشاف حالة الغش،نتائج  وإذا مل تعط حالة الغش،

 طراف املستخدمة للتقارير املالية للمؤسسة.مسؤولية أمام خمتلف األ
نتناول يف هذا الفصل ويف أربعة مباحث عملية تقييم التحريفات الناجتة عن الغش ومسؤولية ومن خالل ما سبق 

 غش من عدمه كما يلي:مدقق احلسابات الكتشاف ال
الناجتة نبدأ فيه بالتعرف على تقييم التحريفات  التحريفات الناجتة عن الغش:خماطر مدخل لتقييم  :المبحث األول -

 مث طرق ومصاعب التقييم؛  بتقييمها،عن الغش واألفراد املخولني
التعرف على عوامل التحريفات نتطرق فيه إىل  التحريفات الناجتة عن الغش:خماطر عوامل  :المبحث الثاني -

 اجلوهرية الناجتة عن الغش،تصنيفها ونظرية الغش؛
ونتطرق فيه إىل اخلطوات اليت يتبعها مدقق  التحريفات الناجتة عن الغش:خماطر خطوات تقييم  :المبحث الثالث -

التدقيق إىل  من تشكيل فريقاحلسابات لتقييم التحريفات الناجتة عن الغش واملنصوص عليها يف معايري التدقيق بداية 
 غاية توثيق العملية؛

ونتناول فيه أيضا يف  :لغشخطاء وااألالتحريفات الناجتة عن  جتاهامسؤولية مدقق احلسابات  :المبحث الرابع -
مث مسؤولية اإلدارة واملدقق  مطالب مصاعب اكتشاف التحريفات الناجتة عن الغش من طرف مدقق احلسابات،ة ربعأ

 .بعد صدور تقريره النهائيإسرتاتيجية الدفاع اليت يتبعها املدقق ومسؤوليته و حوهلا 
 



افهااكتشالتحريفات الناتجة عن الغش ومسؤولية المدقق عن تقييم :انيالفصل الث  
 

53 
 

 التحريفات الناتجة عن الغش مخاطر تقييممدخل ل :ولالمبحث األ
عملية جد مهمة بالنسبة ملدقق احلسابات قبل البدء التحريفات الناجتة عن الغش تعترب عملية تقييم خماطر حتريفات 

نتطرق أوال لذلك  وذلك ملا هلا من تأثري على السري احلسن لباقي العملية وعلى نتائجها النهائية، يف عملية التدقيق،
 .التحريفات الناجتة عن الغشإىل التعريف بعملية تقييم خماطر 

 وأهميتها   التحريفات الناتجة عن الغشتعريف تقييم مخاطر  المطلب األول:
مع اإلشارة إىل أمهية التحريفات الناجتة عن الغش التعريف أوال بعملية تقييم خماطر نتناول يف هذا املطلب كمدخل 

 تقييمها.
 التحريفات الناتجة عن الغشتعريف تقييم مخاطر  الفرع األول:

 يقوم اها تبدأ من مرحلة أشارت معايري التدقيق إىل ضرورة أن يقوم مدقق احلسابات بتصميم خطة لعملية التدقيق اليت
 احتمال االعتبارصميم جيب أن يأخذ املدقق بعني وخالل مرحلة الت إىل غاية صدور تقريره النهائي، االختباراتوضع 

 ميكن أن تؤثر على سري عملية التدقيق ونتائجها النهائية. إذوجود خماطر باملؤسسة وتقييمها 
لذلك أكد معيار التدقيق ة عن الغش التحريفات الناجتوأحد أهم املخاطر اليت قد تواجه مدقق احلسابات هي خماطر 

 على ضرورة تقييمها ألهنا تعترب مفتاح تصميم اختبارات تدقيق فعالة. SAS*99األمريكي رقم 
وهو  ،1جياد الرتكيبة املناسبة لتجميع أجزاء منفصلة عن بعضها البعض""أداء أو إ واملقصود بكلمة تقييم بصفة عامة:
رحلة واملقصود بتقييم املخاطر هنا إجياد الرتكيب أو عنصر الربط بني م ى املخاطر،ما يقوم به املدقق بعد التعرف عل

التحريفات الناجتة عن وليس املقصود منها هو صياغة مستوى خطر  التدقيق، التعرف على املخاطر وتصميم اختبارات
احلسابات سابقا حسب  اعلى أنه مرتفع أو متوسط أو منخفض وهي من أهم األخطاء اليت وقع فيها مدققو  الغش

 .SAS 99مريكي للتدقيق رقم املعيار األ
إن تصميم مدقق احلسابات خلطة تدقيق غري متماشية مع احتمال وجود املخاطر ال متكنه من التعرف عليها 

 2واكتشافها وبالتايل تؤدي إىل خطة غري فعالة ونتائج غري فعالة لعملية التدقيق.
إجياد وسيلة أو طريقة فعالة للربط بني مرحلة تعرف مدقق ريفات الناجتة عن الغش التحإذن فاملقصود بتقييم خماطر 

أو تصميم خطة  احلسابات على املخاطر اليت من احملتمل أن تكون باملؤسسة واختبارات خطة التدقيق اليت يضعها،
 املوايل:لخص يف الشكل وت   تراعي وجود املخاطر اليت مت التعرف عليها يف املرحلة األوىل.

                                                           
* SAS : Statement on Auditing Standards 

 610ء األول،مرجع سابق ،ص "،الجزموسوعة معايير المراجعة،شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربيةطارق عبد العال حماد،"1 
2 Ramos,M,(2003)”Auditor’s Responsibility for fraud detection”,Journal of accountancy,p32 
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 :ملخص لمراحل تقييم المخاطر(1-2)شكل رقم 

 

اخلارجية يف اجلمهورية أكرم حممد أمحد الوشلي،"تقييم خماطر غش اإلدارة كمدخل إلدارة أعمال املراجعة :المصدر   
      80"،مرجع سابق،صاليمينة

 
أما إذا ما مت حذف مرحلة تقييم املخاطر من الشكل فإنه ال تصبح هناك حلقة وصل بني مرحلة التعرف على 

التحريفات الناجتة ا يؤدي إىل أن تكون هذه االختبارات غري فعالة يف اكتشاف مماملخاطر ووضع اختبارات التدقيق 
 باملؤسسة كما يبينه الشكل املوايل:عن الغش 

 حذف مرحلة تقييم المخاطر:(2-2)شكل رقم 
 
 
 

ء اجلز  "،شرح معايري املراجعة الدولية واألمريكية والعربية "موسوعة معايري املراجعة،طارق عبد العال محاد، :المصدر   
            572ص  مرجع سابق، ،األول

 التحريفات الناتجة عن الغشمخاطر أهمية تقييم  الفرع الثاني:
ملزم  املدققجد مهمة يف التخطيط لعملية التدقيق ذلك أن التحريفات الناجتة عن الغش تعترب مرحلة تقييم خماطر 
وأن حيافظ على مستوى من الشك املهين حىت وإن كان له معرفة سابقة باملؤسسة حمل  ببذل العناية املهنية الالزمة

املستطاع ألن أي  رلتقييمها بصورة أكثر موضوعية قد التحريفات الناجتة عن الغشالتدقيق وتارخيها السابق يف جمال 
ابات يف الوصول إىل ق احلسيدقات غري فعالة يف مرحلة التخطيط وبالتايل فشل مهمة تتقييم خاطئ سيؤدي إىل إجراء

 نتائجها الفعلية.
 التحريفات الناتجة عن الغشالمخولون بتقييم مخاطر فريق التدقيق  أعضاء المطلب الثاني:

وعادة ما يشمل الفريق املثايل   أفراد مع مدقق احلسابات لتكوين فريق التدقيق،حتديد من مت كن معايري التدقيق الدويل 
 1.رئيس الفريق وموظفي التدقيق املدير، الشريك، كل من:

                                                           
 1  أكرم محمد أحمد الوشلي،مرجع سابق،ص 83

 المرحلة األولى :
 التعرف على المخاطر

 المرحلة الثانية:
 تقييم المخاطر

 المرحلة الثالثة:
قتصميم اختبارات التدقي  

 المرحلة األولى :
 التعرف على المخاطر

 المرحلة الثانية:
 تقييم المخاطر

 

 المرحلة الثالثة:
قتصميم اختبارات التدقي  
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هم مجيع املوظفني الذين يقومون بتأدية عملية التدقيق وتطبيق اإلجراءات املكلفني اها من طرف  :التدقيق موظفو -
 .1خرباء ميكن أن تتعاقد معهم املؤسسة وهلم عالقة مباشرة مع عملية التدقيق مبا يف ذلك أي رئيس الفريق،

باحملافظة على مستوى معني من الشك  ن العمل الذي سيقومون به ويلتزمونالتدقيق اهلدف م جيب أن يدرك موظفو
واألسئلة على أعضاء باقي الفريق  ضافة إىل طرح االستفساراتباإل املهين وبذل العناية املهنية الالزمة ألداء عملهم،

 الذين يتمتعون خبربة أكرب؛ 
هو شخص له خربة وكفاءة أكثر من املوظفني ضمن فريق التدقيق ويشارك يف التخطيط وأداء عملية  :رئيس الفريق -

 كما يقوم بفحص أويل لعمل موظفي الفريق؛  التدقيق باإلضافة إىل اإلشراف عليها،
 كفاءة وخربة من الرئيس حيث يقوم املدير بفحص عمل رئيس الفريق وموظفي الفريق،  وهو شخص أكثر :المدير -

 باإلضافة إىل أنه يتمتع مبسؤوليات أكرب كجدولة عملية التدقيق والتحاسب مع املؤسسة حمل التدقيق؛
القرارات  اذواختامة وأدائها مسؤول عن عملية التدقيق بصفة عو الطرف الرئيسي يف فريق التدقيق، وه :الشريك -

 2مبا يف ذلك إصدار التقرير النهائي للتدقيق.كما يقع على عاتق الشريك عدة مسؤوليات نذكر من بينها: املتعلقة اهاـ،
ذين يتمتعون بالقدرة والكفاءة والتحكم يف الوقت املناسب حيث يلتزم باختيار األفراد ال تعيين فريق التدقيق: -1

 ،كما جيب أن يكونوا على دراية بــــ:ألداء عملية التدقيق بفعالية
 املعايري املهنية املختلفة للتدقيق والنصوص القانونية والتنظيمية لبيئة املؤسسة حمل التدقيق؛ -
 معرفة القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة حمل التدقيق؛ -
 القدرة على التعرف على املؤسسة وفهم سياساهتا وإجراءاهتا وقوانينها الداخلية؛ -
 القدرة على تطبيق احلكم املهين. -
يقوم الشريك بتوجيه أعضاء الفريق واإلشراف على عملية التدقيق من خالل حتديد وإبالغ  أداء عملية التدقيق: -2

املشاكل والصعوبات اليت قد  العمليات اليت هلا عالقة باملخاطرة، طبيعة عمل املؤسسة، أعضاء الفريق مبسؤوليتهم،
 ديد األسلو  املناسب ألداء عملية التدقيق. تواجههم وأخريا حت

قبل صدور تقرير التدقيق جيب على الشريك أن يتأكد من خالل تدقيق خمتلف املستندات أن أعضاء الفريق حتصلوا -
اليت مت التوصل إليها واليت على أساسها يتم بناء التقرير النهائي  الكافية واملناسبة اليت ت دعم االستنتاجاتعلى األدلة 

 للتدقيق.

                                                           
 1 طارق عبد العال حماد،"موسوعة معايير المراجعة،شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية"،مرجع سابق،ص 368

 2  المرجع نفسه،ص 374
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املناسبة اليت قام اها فريق التدقيق  مسؤوليات الشريك االستشارات واالستفسارات جيب أن تشمل االستشارات: -3
ستوى املالئم وأن ما مت وأن يتأكد أن هذه االستشارات كانت يف امل بشأن األمور الصعبة أو اليت كانت حمل خالف،

 وأن ما مت توثيقه قد مت تنفيذه فعال. عليه مع اجلهة اليت متت استشارهتا، واالتفاقالتوصل إليه من خالهلا مت توثيقه 
 1باإلضافة إىل ما ذ كر فيقوم مدقق احلسابات بالتعاون مع باقي أعضاء الفريق مبا يلي:

اليت مت حتديدها أثناء العملية واالستجابات هلذه  حريفات الناجتة عن الغشالتتقييم املخاطر اهلامة مبا فيها خماطر  -
 املخاطر؛

 صدرت خاصة فيما يتعلق باألمهية النسبية واملخاطر اهلامة؛تدقيق األحكام اليت أ -
 التأكد ما إذا متت استشارات مناسبة يف األمور الصعبة أو اليت كانت موضع خالف؛ -
 التأكد من عملية تصحيح األخطاء اليت مت حتديدها يف عملية التدقيق من عدمها وطريقة التصرف بشأهنا؛ -
ق واألحكام واالستنتاجات اليت ثبات املقدمة للفريق وأهنا تدعم العمل الذي قام به الفريالتأكد من فعالية أدلة اإل -
 التوصل إليها؛مت 
 دارة أو األشخاص املكلفني بالرقابة أو أطراف أخرى كاهليئات التنظيمية؛بالغها لإلحتديد األمور اليت سيتم إ -
 ة التقرير النهائي الذي سيتم إصداره.مدى مالءم -

إن ما مت ذكره ال ميثل كل النقاط اليت تشمل مسؤولية الشريك وإمنا تعترب أهم النقاط ألن مسؤوليته تتعدى ذلك إىل 
 أمور عديدة أخرى.
 ومصاعب تقييمها التحريفات الناتجة عن الغشطرق تقييم مخاطر  المطلب الثالث:

إال أن عملية  معينة وخمتلفة، اأساليب وطرق التحريفات الناجتة عن الغشينتهج مدقق احلسابات عند تقييمه ملخاطر 
ب من خالل نتناوله يف هذا املطلوهو ما  التقييم ال ختلو من املصاعب اليت تعرقل مدقق احلسابات يف أداء مهمته،

 هم الصعوبات اليت تواجهه.اليت يستعني اها املدقق وإبراز أ التطرق لبعض طرق التقييم
 الناتجة عن الغش التحريفاتطرق تقييم مخاطر  الفرع األول:

خمتلف العوامل واملؤشرات اليت SAS  99ومعيار التدقيق األمريكي رقم  240ISAتناول معيار التدقيق الدويل رقم 
املزج بني  يتم إال أهنا مل تتناول الطرق اليت من خالهلا باملؤسسة، التحريفات الناجتة عن الغشتدل على احتمال وجود 

بعض الباحثني من خالل دراساهتم  وألجل ذلك اقرتح ،تلك املؤشرات والعوامل للوصول إىل عملية التقييم الشامل

                                                           
  1  طارق عبد العال حماد،مرجع سابق،ص 380
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 ختبارية،القوائم اإل ومن أهم هذه الوسائل: الناجتة عن الغشالتحريفات م القرار لتقييم خماطر استخدام وسائل دع
 1النموذج اإلحصائي والنظام اخلبري:

نذار التحذيرية اليت تساعد مدقق القوائم من جمموعة من مؤشرات اإل تتكون هذه ختبارية:القوائم اإل -1
من خالل قيامه بتحديد مجيع تلك املؤشرات  الناجتة عن الغشالتحريفات احلسابات يف تقييمه ملخاطر 

والبد أن تتميز هذه القوائم بأن تكون شاملة لكل  املتعلقة بعملية التدقيق وباملؤسسة حمل التدقيق،
أي مؤشرات  ستبعادالتم مراجعتها بصفة دائمة ب أن تكما جي  ،التحريفات الناجتة عن الغشمؤشرات 

م وإضافة أي مؤشرات جديدة للوصول إىل اهلدف من استخدامها وهو اكتشاف مل يعد هلا أي استخدا
 ؛التحريفات الناجتة عن الغش

حصائية بقدرهتا على حتويل املؤشرات التحذيرية إىل التنبؤ تتميز النماذج اإل :حصائيالنموذج اإل -2
استخدامها من خالل ن وميك ،التحريفات الناجتة عن الغشبالظروف والدوافع اليت ميكن أن تؤدي إىل 

ثبات بشكل تلقائي اهدف تكوين احلكم الشخصي للمدقق عند قيامه مبحاولة اكتشاف دمج أدلة اإل
بات على دراية  شرتط أن يكون مدقق احلساوالستخدام هذه النماذج ي   ،التحريفات الناجتة عن الغش

 ة يف التعامل اها؛ءحصائية وله كفاكافية بالربامج اإل
والذي هو جمموعة من النظام:  ني رئيسيني ومها:يتكون مصطلح النظام اخلبري من جزئ النظام الخبير: -3

مات للمساعدة يف عملية السيطرة األجزاء املرتابطة واليت تعمل على مجع ومعاجلة وختزين وتوزيع املعلو 
خربة وهي املعرفة  شارة إىل أن هذا النظام لديهخلبري وهي إواجلزء الثاين ميثل ا ،القرار يف املؤسسة ختاذوا

 اعد واإلجراءات يف نطاق عملي معياملرتاكمة عرب الزمن والتجربة بكل من احلقائق والقو 
القرارات  لتوصل إىل خمرجات تساعد يف اختاذإذن هو نظام معلومات يعمل على استقبال املدخالت ومعاجلتها ل

خوارزميات للتوصل إىل معادالت رياضية أو بدال من تطبيق تستخدم يف ذلك خربات سابقة يف معاجلة البيانات 
 .احللول

مبجال أو  عبارة عن جمموعة من الربامج احملاسبية ترتكز على أساس واسع من املعرفة املتعلقةكما ي عرف على أنه 
  حكام الشخصية،األر القرار وإصدا يتم فيها اختاذ نظمة يف اجملاالت اليتوتظهر احلاجة إىل هذه األ جماالت معينة،

كل كبري مقارنة احلسابات عليها بش وويعتمد مدقق كما تتميز بقدرهتا العالية على دعم عملية اختاذ القرار بنجاح،
 .2الغش نالتحريفات الناجتة عخرى يف تقييم ببقية الوسائل األ

                                                           
 314أحمد محمد نور،وآخرون،مرجع سابق،ص  1 
 نفس المرجع، نفس الصفحة 2



افهااكتشالتحريفات الناتجة عن الغش ومسؤولية المدقق عن تقييم :انيالفصل الث  
 

58 
 

 التحريفات الناتجة عن الغشتقييم مخاطر  مصاعب عملية :الفرع الثاني
 التحريفات الناجتة عن الغشكذلك بالنسبة لتقييم خماطر   تواجه األفراد املَقِيِمني،تتميز أي عملية تقييم مبصاعب 

 :1احلسابات جيدون تعقيدات يف هذه العملية تتمثل أساسا يف فمدققو
اليت تواجههم يف  التحريفات الناجتة عن الغشنقص خربة بعض املدققني يف هذا اجملال نظرا لقلة حاالت  -

التحريفات املؤسسات اليت يقومون بتدقيقها مما يؤثر على قدرهتم يف وضع تقديرات صحيحة وتقييم مناسب ملخاطر 
 ؛الناجتة عن الغش

تأثر مدققي احلسابات مبعلومات غري مناسبة للتقدير أو احلكم وتسمى أيضا بالتخفيف وهو أن يعتمد مدقق  -
مناسبة ملا يتم تقديره وإصدار احلكم عليه مما يؤدي إىل التخفيض من دقة التقديرات احلسابات على مؤشرات غري 

كما يؤثر على نتائج عملية التدقيق اليت تكون غري صحيحة ما ،  التحريفات الناجتة عن الغشاليت يضعها املدقق حول 
ى أن اعتماد املدققني على وقد أجريت عدة دراسات حول هذا املوضوع وأكدت عل يعرض املدقق ملسؤولية كبرية،

 تؤدي إىل ختفيض دقة التقديرات. التحريفات الناجتة عن الغشمعلومات ليس هلا عالقة ب
بنظرية  99SASناسبة جاء معيار التدقيق األمريكي رقم املغري اعتماد املدققني على املعلومات وكحل ملشكلة 

التحريفات الناجتة عليها يف تقييم خماطر  االعتمادمن العوامل اليت ميكن للمدقق  التحريف )الغش( اليت قدمت جمموعة
الفرص واملربرات وأن املدقق عليه أن  الدوافع، واليت ترى أن هذه األخرية هي نتاج تفاعل ثالث عوامل هي: عن الغش

 يركز اهتمامه حول املعلومات اليت هلا عالقة اهذه العوامل فقط.
 التحريفات الناتجة عن الغشعوامل خطر  :المبحث الثاني

ناجتة عن الغش يف حتريفات  هي خمتلف الظروف اليت إن وجدت يف املؤسسة فإهنا توحي ملدقق احلسابات بوجود
مبصطلح األعالم أو املؤشرات احلمراء وجل الدراسات يف هذا  التحريفات الناجتة عن الغشوتعرف عوامل  ملؤسسة،ا

فمن املمكن أن تتحول العوامل إىل مؤشرات محراء بالنسبة  اجملال حلد اآلن مل تتطرق إىل توضيح الفرق بينهما.
 للمدقق إذا زاد احتمال ارتكا  اإلدارة للتحريفات.

 وأهميتها النسبية. عن الغشالتحريفات الناتجة تعريف عوامل مخاطر  المطلب األول:
 يأخذ مدقق احلسابات عند ختطيطه لعملية التدقيق بعني االعتبار احتمال وجود حتريفات يف املؤسسة حمل التدقيق،

نتطرق إليها يف هذا ونظرا ألمهية هذه العوامل  نفيه،ويعتمد يف ذلك على وجود بعض العوامل اليت تؤكد له ذلك أو ت
 .وأمهيتها النسبية املطلب بداية بتعريفها

                                                           
  1  أكرم محمد أحمد الوشلي،مرجع سابق،ص82
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 التحريفات الناتجة عن الغشتعريف عوامل مخاطر  الفرع األول:
منذ وقت مبكر من طرف خمتلف الباحثني واملنظمات  الناجتة عن الغشالتحريفات بعوامل خماطر  جاء االهتمام

ستوى لتقييم م ويستند عليها مدقق احلسابات من املؤشرات اليت تساعد فقد وضعت تصنيفا لعدد تب املهنية،واملكا
 املؤسسة. واحمليط الذي تعمل فيه االقتصاديةعلى البيئة  خماطر هذه التحريفات مثل االعتماد

كما أن املنظمات املهنية يف العامل وضعت معايري مهنية لتصنيف خماطر هذه التحريفات واليت تؤدي بطريقة أكثر 
 يف املؤسسة حمل التدقيق.  ن الغشالتحريفات الناجتة عفعالية لتقييم واكتشاف 

املؤشرات أو الظروف اليت جيب على مدقق على أهنا " التحريفات الناجتة عن الغشمت تعريف عوامل خماطر وقد 
احلسابات التيقظ والتفطن هلا وأن حيافظ على الشك اجتاهها وأن يقوم بفحص هذه املؤشرات والظروف اليت تشري إىل 

التحريفات الناجتة وهذا التعريف يعترب من أوائل التعاريف اليت أشارت إىل عوامل خماطر 1 .حدوث التحريفات بالفعل"
 1980والذي كان سنة  عن الغش

 املتعمد للتحريف عالية خماطر إىل تشري قد ،ؤسسةامل عمل بيئة ضمن موجودة كامنة عراضأ " رفت على أهنا:كما ع  
 "2املالية تقاريرال يف
أو على األقل  الظروف اليت قد تؤدي إما إىل الغش، " على أهنا: SAS 82عرفها معيار التدقيق األمريكي رقم و 

 .3تسمح حبدوثه " 
متثل  التحريفات الناجتة عن الغشتقريبا بينها على أن عوامل خماطر  االتفاقنه مت نالحظ أ من التعاريف السابقة

ملؤسسة بالتايل فإن هذه املؤشرات ناجتة عن الغش يف اإن وجدت دلت على وجود حتريفات  ،ظروف أو مؤشرات
التحريفات الناجتة تعترب معلومات سلبية عن املؤسسة أو خصائص تتميز اها تساعد مدقق احلسابات يف تقييم وكشف 

 .عن الغش
 
 

                                                           
 1 Robert K Elliott and John J Willingham, M Uretsky, (1980):  ”,An Interdisciplinary Approach to the Study of 

Management Fraud"Management Fraud: Detection and Deterrence, Princeton, NJ: Petrocelli Books, p90 
2Price Waterhouse,(1985), "Challenge and Opportunity for the Accounting Profession: Strengthening the 

Public's Confidence", New York: Price Waterhouse, p19 
3SAS 82" Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit",published on :www.aicpa.org ,consulted 

16/03/2016  
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أشار إىل أنه على مدقق احلسابات متييز األحداث  الذي  ISA 240أكده معيار التدقيق الدويل رقم ما وهو 
والظروف اليت تقدم فرص أو حافز الرتكا  التحريفات أو مؤشر على احتمال وجوده واليت يطلق عليها عوامل 

 1.التحريفات الناجتة عن الغشخماطر 
 التحريفات الناتجة عن الغشاألهمية النسبية لعوامل مخاطر  الفرع الثاني:

اليت تكون يف  الناجتة عن الغش فهي تركز على أثر التحريفات من املفاهيم الواسعة يف التدقيق، ية النسبيةتعترب األمه
 .الوضعية املالية احلقيقية هلاعلى مصداقيتها والصورة الوفية اليت تعكسها عن  للمؤسسة التقارير املالية املضللة

تكون املعلومات ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو  " على أهنا:  320ISAوقد عرفها معيار التدقيق الدويل رقم 
وتعتمد  عرضها بصورة خاطئة يؤثر على القرارات االقتصادية ملستخدمي املعلومات املأخوذة من البيانات املالية،

إن األمهية النسبية وبالتايل ف األمهية النسبية على حجم اخلطأ املقدر يف الظروف اخلاصة حبذفه أو بيانه بصورة خاطئة،
 2توفر البداية أو القطع بدل كوهنا صفة نوعية ابتدائية جيب أن حتتويها املعلومات لكي تكون مفيدة"

مثل حجم  فإهنا تعترب هذه العوامل: التحريفات الناجتة عن الغشانطالقا من هذا التعريف وبتطبيقنا إياه على عوامل 
مل يأخذها مدقق يف حالة  احمليط الذي تنشط فيه...اخل هلا أمهية نسبية شكل ملكيتها، طبيعة نشاطها، املؤسسة،

 والعكس، ملؤسسةناجتة عن الغش يف اوأثر ذلك على قراره النهائي فيما خيص وجود حتريفات  عتباراالاحلسابات بعني 
ومنه فمدقق  قراره النهائي. فالعوامل ال تعترب ذات أمهية نسبية إذا مل يأخذها املدقق بعني االعتبار ومل يؤثر ذلك على

مهمة ألن ذلك سوف حيد من  الناجتة عن الغش التحريفات فرتاض بأن مجيع عوامل خماطر الاحلسابات ال ميكنه ا
يف حني أن تصنيفه هلا حسب درجة أمهيتها يساعده يف دقة التقييم األويل هلا وإمكانية  القدرة التنبؤية اهذه العوامل،

 مستقبال.التنبؤ بوجودها 
لتقدمي تصنيف أفضل  التحريفات الناجتة عن الغشعدد من الباحثني بدراسة األمهية النسبية لعوامل خماطر  وقد اهتم

ذلك أن هذه األخرية مل تقدم أي طريقة أو دليل واضح حيدد العوامل  هلذه العوامل استنادا ملختلف معايري التدقيق،
كما أهنا مل تشر إىل األمهية النسبية لعامل أو مؤشر   ،ناجتة عن الغش يفاتاملهمة اليت إن وجدت دلت على وجود حتر 

إىل أنه ال ميكن ترتيب عوامل خماطر   82SASفقد أشار معيار التدقيق األمريكي رقم  ،على حسا  آخر حمدد
ت يف األمهية من حسب أمهيتها النسبية أو تقدميها يف مناذج تنبؤية فعالة ألهنا تتفاو  التحريفات الناجتة عن الغش

                                                           
1ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers",para 11-

b,(2009),op cit, disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-

240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant,consulte le:26/03/2016 
2ISA 320,”Caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit" ,para 

09,(2009),disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-320-

caract-re-significatif-dans-la  consulte le : 28/03/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-320-caract-re-significatif-dans-la
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-320-caract-re-significatif-dans-la
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ة ربط أي صعب عمليما ي  والتقدير الشخصي ملدقق احلسابات  ،لذلك فقد تركت تقييمها للحكم 1مؤسسة ألخرى
 فهي تتغري حسب املدقق واملؤسسة. عامل مع وجود التحريفات،

قدما   99SASومعيار التدقيق األمريكي رقم  2004املعدل سنة  240ISAكما أن املعيار الدويل للتدقيق رقم 
أنه بالرغم من وجودها يف  وأشارا إىل الناجتة عن الغش تحريفاتالكعوامل ملخاطر   احلوافز والدوافع واملربراتكل من 

لذا فهي ال ميكن أن تشكل مقياسا للحكم على مسؤولية املدقق  املؤسسة إال أنه ميكن إلدارة املؤسسة التالعب اها،
  يف اكتشاف التحريفات.

 SASالتي سبقت  في معايير التدقيق األمريكية التحريفات الناتجة عن الغشعوامل مخاطر  المطلب الثاني:
99 

مريكية السابقة ملعيار التدقيق ة عن الغش يف معايري التدقيق األنتناول يف هذا املطلب عوامل خماطر التحريفات الناجت
الذي بدأت الواليات املتحدة  SAS 53وهي كل من معيار التدقيق األمريكي رقم  ،SAS 99األمريكي رقم 

من  ءالذي دخل حيز التنفيذ ابتدا SAS 82ومعيار التدقيق األمريكي رقم  ،1988األمريكية العمل به منذ أفريل 
ذات املعيار استبدل مبعيار  كما أن  من تاريخ وضعه، قه ابتداءلغى هذا األخري املعيار الذي سبأوقد  ،1997فيفري 

كنتيجة لألحداث اليت عرفتها مهنة تدقيق احلسابات واحملاسبة   2002كتوبر يف أ SAS 99التدقيق األمريكي رقم 
 .2001ضمن سلسلة االهنيارات سنة 

نتطرق وهو ما  ت متداولة يف تلك الفرتة،قدمت هذه املعايري عدد من عوامل التحريفات الناجتة عن الغش اليت كان
نتناوله الذي  SAS 99مريكي رقم ل اليت جاء اها معيار التدقيق األليه يف هذا املطلب دون التطرق إىل العوامإ

 2نذكر ما يلي: SAS 82و SAS 53ومن بني أهم هذه العوامل املقدمة من كل من  الحقا.
 :التقرير المالي االحتياليبالتصنيفات الخاصة  الفرع األول:

الناجتة عن التحريفات عوامل خماطر صنف هذا املعيار  :SAS 53تصنيف معيار التدقيق األمريكي رقم  -1
 وهو يعترب أول تصنيف من نوعه يف هذا اجملال. إىل ثالثة خصائص، التقرير املايل االحتيايل

 من أهم اخلصائص اليت جاء اها هذا املعيار هي: خصائص إدارة المؤسسة: 1-1

                                                           
1 SAS 82,” Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit” available on: 

http://www.aicpa.org/_catalogs/masterpage/Search.aspx?S=sas+82 ,op cit, consulted : 02/04/2016 
2 SAS53,” The Auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities” ,available on: 

http://www.aicpa.org/_catalogs/masterpage/Search.aspx?S=sas+53 ,consulted:02/04/2016 

http://www.aicpa.org/_catalogs/masterpage/Search.aspx?S=sas+82
http://www.aicpa.org/_catalogs/masterpage/Search.aspx?S=sas+53


افهااكتشالتحريفات الناتجة عن الغش ومسؤولية المدقق عن تقييم :انيالفصل الث  
 

62 
 

مكانية ارتكا  مبعىن إ كانت السيطرة من طرف شخص واحد أو جمموعة من األشخاص على إدارة املؤسسة:  إذا -
مكانية كشفهم من طرف مسري آخر باعتبارهم ريفات من طرف هذه اجملموعة من األشخاص دون التخوف من إالتح

 املسيطر الوحيد على إدارة املؤسسة؛
 ملالية واحملاسبة باملؤسسة؛وجود تغيري دائم يف العاملني بقسم ا -
غري حقيقي وأن ان ذلك غري صحيح و حىت وإن ك سعي اإلدارة الدائم لتحقيق التنبؤات خبصوص حتقيق األرباح: -

 إال أن إدارهتا تسعى دوما للتماشي مع التنبؤات حول الوضعية املالية للمؤسسة؛ املؤسسة حققت خسائر،
فاإلدارة ال تتقبل دخول أي طرف غري املتواطئني يف تسيري املؤسسة  واملسامهني:وجود صراعات دائمة بني اإلدارة  -

 وذلك حىت ال ينكشف أمرهم؛
 وجود صراعات دائمة لإلدارة مع مدققي احلسابات السابقني. -
وهي بعض اخلصائص اليت ختص القطاع الذي تنشط فيه  :خصائص القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة 1-2

 املؤسسة وهي:
 لتحريفات الناجتة عن الغشفتلجأ املؤسسة ل عدم حتقيق املؤسسة ألرباح كبرية مقارنة ببقية املؤسسات املنافسة هلا: -

 إلظهار أن املؤسسة حققت نفس املستوى من األرباح مقارنة باملؤسسات املنافسة هلا؛
قد يؤثر على املؤسسة حيث تقوم بتحريف تقاريرها املالية لتفادي ظاهريا  فشل مؤسسات ناشطة يف قطاع املؤسسة -

 خطر الفشل الذي مس مؤسسات قطاعها؛
مؤسسة ألخرى وتتأثر  فإن العوامل ختتلف من كمعدل التضخم والبطالة:  قتصاديةأثر الكبري للقطاع باملتغريات االالت -

 ؛دقيقالذي تنشط فيه املؤسسة حمل الت قتصادمبتغريات اال
ضرابات وتوقفات  كوجود إ  :يف النشاط ستمرارل داخلية أو خارجية تدل على عدم إمكانية املؤسسة على االعوام -

 كثرية يف صفوف العمال أو مسعة سيئة للمؤسسة مع مورديها وزبائنها؛
 أمهها:وهي خصائص ترتبط بتاريخ املؤسسة مع مدققي حساباهتا ومن  خصائص المؤسسة مع التدقيق: 1-3
كتعمد املؤسسة عدم ترصيد حسا  الزبائن أو املوردين   :طراف اخلارجيةوجود تعقيدات حماسبية خاصة مع األ -

 بالرغم من تسوية هذه احلسابات؛
 رصدة أو العمليات؛صعوبة تدقيق بعض األ -
 ثبات؛وجود عمليات دون أدلة اإل -
 سابق للمؤسسة يف التحريفات بتقاريرها املالية. تاريخ -
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حافظ هذا املعيار على التصنيف السابق لعوامل خماطر  :SAS 82تصنيف معيار التدقيق األمريكي رقم  -2
 1وجاء تصنيفه كالتايل: وأضاف بعض العوامل اليت مل يتضمنها املعيار السابق،التقرير املايل االحتيايل 

فباإلضافة إىل اخلصائص  تتعلق هذه اخلصائص بإدارة املؤسسة بصفة عامة، إدارة المؤسسة: خصائص 2-1
 الداخلية والتقارير املالية؛املذكورة سابقا أضاف العوامل املتعلقة بنظام الرقابة 

أضاف هذا املعيار خمتلف العوامل  إضافة ملا ذكر سابقا، :ظروف القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة 2-2
 لتشريعية اليت تعمل فيها املؤسسة؛روف املرتبطة بالبيئة االقتصادية واوالظ

 يتهاووضع عملياهتا، وتعقد ؤسسةامل بطبيعة املرتبطة العوامل وتتضمن :المالي واالستقرار التشغيل خصائص 2-3
 ا.ورحبيتهة املالي

 األصول استخدامسوء بالتصنيفات الخاصة  الفرع الثاني:
ء هذا املعيار بثالثة تصنيفات بالنسبة للتحريفات الناجتة جا :SAS 53تصنيف معيار التدقيق األمريكي رقم  -1

 2األصول أيضا نوجزها فيما يلي: استخدامعن سوء 
الشك لدى مدقق احلسابات باحتمال  وقد أورد هذا املعيار بعض العوامل اليت تثري الشك في سرقة األصول: 1-1

 األصول نذكر أمهها:وجود سرقة يف 
 مبالغ نقدية كبرية يف املتناول ودون وضعها يف احلسا  البنكي للمؤسسة؛ وجود -
 وجود عناصر صغرية يف املخزون مرتفعة القيمة. -
 :مههاأني باملؤسسة وسلوكهم فيها ونذكر وهي خصائص ترتبط بالعامل عالقات العاملين وسلوكهم: 1-2
 املؤسسة معهم؛بسياسة عدم قناعة العاملني  -
 ؛وجود عاملني يعيشون حياة مادية تفوق مستواهم املادي -
 .و غري متوقعةأسلوك العاملني بطريقة غري عادية تغري  -
 ملية الرقابية باملؤسسة أمهها:وهي خصائص ختص األدوات اليت تستخدمها املؤسسة يف الع األدوات الرقابية: 1-3
 للعاملني؛يف توفري إشراف سليم فشل اإلدارة  -
 ية غري مالئمة لطلبات التوظيف؛تنق -
 .عدم كفاءة املوظفني يف التسيري املايل واحملاسيب باملؤسسة -

                                                           
1 SAS 82 ,” Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”, disponible sur le site: 

http://www.aicpa.org/_catalogs/masterpage/Search.aspx?S=sas+82, op cit, consulté le : 02/04/2016 
2 SAS53,” The Auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities” , disponible sur le site: 

www.aicpa.org, op cit, consulté le:02/04/2016 

http://www.aicpa.org/_catalogs/masterpage/Search.aspx?S=sas+82
http://www.aicpa.org/
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 :SAS 82تصنيف معيار التدقيق األمريكي رقم  -2
خلصها أساسا يف عاملني  األصول، استخدامالتحريفات الناجتة عن سوء جاء هذا املعيار بتصنيف جديد لعوامل  

 :1مهارئيسيني 
 مثل: ترتبط هذه العوامل بطبيعة أصول املؤسسة ودرجة تعرضها للسرقة، :قابلية تعرض األصول لالختالس 2-1
 وجود مبالغ نقدية كبرية يف الصندوق؛ -
 أو وجود طلب كبري عليه؛ بعض اخلصائص للمخزون اليت تساعد على سرقته مثل حجمه الصغري وقيمته املرتفعة، -
 أو قطع احلاسو  الصغرية؛ نقدية مثل السندات حلاملها،أموال أصول قابلة للتحويل بسهولة إىل  -
 الوثائق الدالة على ملكيتها...اخل انعدام بعض اخلصائص لألصول اليت تسهل اختالسها مثل صغر حجمها، -
مثل عدم  ،استخدام األصول وهي انعدام وجود ضوابط رقابية هدفها منع أو اكتشاف سوء :الضوابط الرقابية 2-2

 وتظهر أهم نقاط الضعف الرقايب يف: وجود نظام للرقابة الداخلية باملؤسسة أو غري فعال،
 داري مناسب؛عدم وجود إشراف إ -
 عدم كفاية السجالت اخلاصة باألصول األكثر عرضة للسرقة واالختالس؛ -
 للواجبات وحتديد واضح للمسؤوليات؛ عدم وجود فصل كاف -
 النقدية والتثبيتات واملخزون؛األموال ضعف الضوابط الرقابية املادية على  -
 جراء تسجيل مناسب ويف الوقت املناسب للمعامالت اليت تقوم اها املؤسسة؛عدم إ -
 لزامية العطل للموظفني الذين يؤدون وظائف رقابية رئيسية.غيا  إ -

سابقا ال تعترب إال أمثلة تساعد املدقق لكنها ال تعكس كل  شارة إىل أن كل العوامل واخلصائص املذكورةاإل جتدر
كما أن وجود هذه العوامل ال يعين بالضرورة وجود حتريفات يف التقارير املالية   احلاالت اليت يواجهها املدقق،

املعدل  ISA 240ومعيار التدقيق الدويل رقم  SAS 82معيار التدقيق األمريكي رقم وهو ما نص عليه  للمؤسسة،
وبنفس  SAS 82معيار التدقيق األمريكي رقم هذا األخري الذي جاء بنفس العوامل اليت وردت يف  2002سنة 

 2التصنيف.
 
 

                                                           
 500طارق عبد العال حماد،مرجع سابق،ص  1

2 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers" ,op 

cit,(2009),disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-

responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant, consulté le:02/04/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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  الغش نظرية مثلث المطلب الثالث:
 SAS 82و SAS 53يف كل من معيار التدقيق األمريكي  التحريفات الناجتة عن الغشبعد تصنيف عوامل خماطر 

ومعيار التدقيق   99SASجاء معيار التدقيق األمريكي  ،2002املعدل سنة  ISA 240ومعيار التدقيق الدويل 
 والذي استند التحريفات الناجتة عن الغشبتصنيف جديد لعوامل خماطر  2004املعدل سنة  ISA 240الدويل 
ة عن الغش واليت ميكن ملدقق احلسابات حيث قدمت جمموعة من عوامل خماطر التحريفات الناجت ثلث الغش،لنظرية م

مت تقسيم  ،  وقد1االعتماد عليها عند تقييم هذه املخاطر نظرا حلصرها للمعلومات املتعلقة بالغش يف هذه العوامل 
أبرز احلاالت  ISA 240وقد أعطى معيار التدقيق الدويل رقم  املربرات، الفرص، الدوافع)احلوافز(، هذه العوامل إىل:

إال أهنا ال تعترب كل احلاالت ذلك أن العوامل تتغري من مؤسسة ألخرى  عن هذه العوامل اليت تواجه مدقق احلسابات،
 ...اخلوحميطها نظرا لتأثرها بظروف خمتلفة كحجم املؤسسة وملكيتها

ة وجود أشار إىل ضرور الذي  1953سنة  Cressyتطرق لنظرية مثلث الغش كان الكاتب كرايسي من أول إن 
حافزا الرتكا  له أن يكون لدى الفاعل دافع يقدم  يف التقارير املالية املضللة وهي: ثالثة شروط ليتحقق الغش

 2كون قادرا على تربير فعلهأن من يقوم بالتحريف ي قيام بذلك،ووأن تكون لديه الفرصة لل التحريف،
العاملني اها وهي شروط أو ظروف إذا توفرت يف مؤسسة ما تعين إمكانية قيام اإلدارة أو  الدوافع )الحوافز(: -1

 3مثل:بتحريفات تؤدي إىل إصدار تقارير مالية مضللة 
مثل دخول منافسني  ستقرار املايل للمؤسسة أو أرباحها،ادية أو صناعية تشكل خطرا على اإلوجود ظروف اقتص -

 الطلب عليها؛ ايل تقادم منتجاهتا ما يؤدي إىل اخنفاضبالتورات التكنولوجية و مسايرهتا للتطعدم  جدد هلا،
 توقعات أطراف خارجية لتحقيق أرباح مستهدفة من طرفهم؛لى إدارة املؤسسة لتحقيق رغبات و وجود ضغوطات ع -
خاصة مع البنوك  بذلك، عداد تقرير مايل مضلل نظرا حلاجة املؤسسة لسيولة ووضعيتها املالية احلالية ال تسمح هلاإ -

 واملؤسسات املالية؛
 وجود مصاحل جوهرية شخصية لطرف معني يف إدارة املؤسسة. -
 

                                                           
1 Wilks, J. T., and Zimbelman, M. F., (2004) "Decomposition of Fraud-Risk Assessments and Auditors' 

Sensitivity to Fraud Cues", Contemporary Accounting Research, Vol. 21, No.3, p.725. 
2 Cressy, D,R, ,)1953(  ”Other people’s money, Study in the social psychology of embezzlement”, Glencoe IL 

Free Press,as cited by skousen cj,p2 
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 مثل ،ةمضلل ةرير مالياوهي الظروف اليت تسمح لإلدارة أو العاملني اها بالقيام بتحريفات وإصدار تق :الفرص -2
 1نوجزها فيما يلي:الرقابة الداخلية باملؤسسة. و ام نعدام الرقابة من طرف جملس اإلدارة أو وجود ضعف يف نظإ

 عدم وجود متابعة من جملس اإلدارة نتيجة لسيطرة شخص واحد أو جمموعة من األشخاص على تسيري املؤسسة؛ -
ات نتيجة لذلك فاملهام واملسؤوليو  وإن وجد فيكون إما معقدا أو غري فعال، غيا  اهليكل التنظيمي يف املؤسسة، -

 مكانية سيطرة أي طرف على إدارة املؤسسة؛اضحة بالتايل وجود إتكون غري و 
مكانية جتاوز هذا اليب رقابية واضحة مما يؤدي إىل إوعدم حتديد أس ضعف يف نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة، -

 شخاص.سهولة من طرف جمموعة معينة من األالنظام ب
 هذا الفعل لتربير قيامهم بالتحريفات. ها مرتكبواليت يقدموهي احلجج  :التحريفات الناتجة عن الغشمبررات  -3

التقرير عوامل خماطر  عوامل خماطر التحريفات الناجتة عن الغش إىل: ISA 240وقد قسم معيار التدقيق الدويل رقم 
 األصول. استخداموعوامل خماطر التحريفات الناجتة عن سوء  املايل االحتيايل
 الفرص واملربرات كما يلي: وهي األخرى تقسم إىل الدوافع، :حتياليالمالي االتقرير العوامل مخاطر  الفرع األول:

  2:حتياليالمالي االتقرير الدوافع مخاطر  -1
 :مثل ؤسسةناعية أو ظروف التشغيل يف املص قتصادية أواظروف ب املؤسسة رحبيةاملايل أو  االستقرارهتديد  1-1
 املنافسة هلا مما يؤدي إىل تراجع نسب أرباح املؤسسة؛وجود عدد كبري من املؤسسات  -
 عدم مسايرة املؤسسة للتطورات التكنولوجية مما يهدد حصتها السوقية؛ -
 حاالت الفشل واإلفالس يف مؤسسات القطاع الذي تنشط؛ زبائن وارتفاعة يف طلب الكبري   اخنفاضاتإ -
  ؛ى توليد تدفقات نقديةعل قدرهتاعدم و متكررة من العمليات  حتقيق املؤسسة خلسائر -
 ؛ية الشركات األخرى يف نفس القطاعمقارنتها مع منو أو رحب تمنو سريع أو رحبية غري عادية خاصة إذا ما مت -
 متطلبات حماسبية أو قانونية أو تنظيمية جديدة. -
 ة ملا يلي:وجود ضغوط مفرطة على اإلدارة لتلبية متطلبات أو توقعات األطراف األخرى نتيج 1-2
 األرباح ألطراف خارجية خاصة حمللي األسواق املالية واملسامهني؛ توقعاتمسايرة  -
 من الديون؛ على متويل إضايف احلاجة إىل احلصول -

                                                           
ص مرجع سابق، ،"،الجزء الرابعموسوعة المراجعة الخارجية  الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية و الدولية و االمريكية عبد الوهاب نصر علي،1 

239  
2 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers" (2009),op 

cit, annexe 01 ,disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-

240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant, consulté le:03/05/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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 احتمال حتقيق نتائج مالية ضعيفة بالنسبة لصفقات تنتظرها املؤسسة. -
 هتديد يف الوضعية املالية إلدارة املؤسسة من طرف:  وجود 1-3
 ككبار املسامهني احلاليني الذين ال ينشطون يف إدارة املؤسسة؛  أصحا  املصاحل املالية الكربى يف املؤسسة: -
 خسائر معينة لطرف خارجي؛كتسبب املؤسسة يف   وجود تعويضات كبرية املؤسسة ملزمة بأدائها ألطراف خارجية: -
 نات شخصية لديون املؤسسة.ضما -
اف املالية اليت حددها املكلفون لتلبية األهد بقسم احملاسبة واملالية أو املوظفني على اإلدارة اتضغوطوجود  1-4

 .بالرقابة
 :التقرير المالي االحتياليفرص ارتكاب  -2

شارة ملدقق احلسابات على احتمال أهم الفرص اليت تعطي إ 240ISAكذلك فقد خلص معيار التدقيق الدويل رقم 
 1وأمهها التحريفات الناجتة عن الغشوجود 

ة املالي هاتقارير للمشاركة يف  ة ألطراف خارجيةالفرص نحمتا أو عملياهت الذي تنشط فيه املؤسسة طبيعة القطاع 2-1
 ليت ميكن أن تنشأ مما يلي :ا

 للمؤسسة؛ سري العمل العادي هلا عالقة مع أطراف ليستمع معامالت هامة  -
 زبائندين أو الر و األحكام أو الشروط على املفرض مينحها  الفرصة ل الذي تنشط فيه قطاعالعلى  املؤسسة سيطرة -

 ؛معامالت غري مناسبة أو غري عاديةمما قد ينجم عنه 
تقديرات شخصية أو شكوكا من مت تقييمها على أساس  هامة أصول أو التزامات أو إيرادات أو مصروفاتوجود  -

 ألشخاص معينني يف املؤسسة؛ الصعب تدعيمها
 الدورة احملاسبية؛ خاصة تلك القريبة من هناية ،عقدةاملغري عادية أو وجود بعض العمليات ال -
 ؛ا مربر واضحهلبعض العمليات اليت تقوم اها املؤسسة واليت ليس يف  وسطاءلل اللجوء -
 .  املؤسسة ليس هلا مربر لفروعحسابات مصرفية أو عمليات وجود  -
 رقابة غري فعالة من طرف إدارة املؤسسة متنح فرص لـــ:  2-2
 ؛سيطرة شخص واحد أو جمموعة صغرية على اإلدارة -
 إشراف غري فعال من قبل املكلفني بالرقابة على عملية إعداد التقارير املالية والرقابة الداخلية. -

                                                           
1 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers"(,2009),op cit 

,annexe 01 ,disponible sur le site :https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-

responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant consulte le:03/05/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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 من خالل ما يلي: ذلك يظهرو  تنظيمي معقد أو غري مستقر،جود هيكل و  2-3
 يتولون التسيري والرقابة يف املؤسسة؛ األفراد الذينصعوبة يف حتديد  -
مما يؤدي إىل تداخل يف  ال حيدد بشكل واضح مهام ومسؤولية كل شخص يف املؤسسة،هيكل تنظيمي معقد  -

 املسؤوليات؛
 األطراف املكلفني بالرقابة أو ؤسسةإدارة امليف التغيري الدائم  -
 نتيجة ملا يلي:  عدم وجود نظام رقابة داخلية أو يعترب نظام ضعيف 2-4
 جراءات الرقابة احلالية؛عدم كفاية إ -
 احملاسبة أو التدقيق يفأكفاء غري التغيري املستمر ملوظفي قسم احملاسبة والتدقيق الداخلي أو توظيف موظفني  -

 ؛الداخلي
 .معلومات غري فعالة تقدممة حماسبة أنظوجود  -

 1 أمهها :التقرير المالي االحتياليمبررات  -3
 املالية باملؤسسة؛املالية تضع السياسات احملاسبية و وجود أطراف من خارج اإلدارة  -
 تعرف املؤسسة بانتهاكها ملختلف القوانني واللوائح عرب تارخيها؛ -
 اإلدارة يف تصحيح نواحي الضعف يف نظام الرقابة الداخلية اخلاص اها؛ فشل -
 خالقية من إدارهتا؛معايريها األ عدم وجود فرض لقيم املؤسسة أو -
 ف خارج املؤسسة وإن كانت غري حقيقية؛اطر أتعود املؤسسة على حتقيق توقعات وتقديرات  -
 وجود نزاع بني املسامهني يف املؤسسة؛ -
 2بة؛الضريبتتعلق احملققة من طرف املؤسسة رباح لأل اإلدارة ختفيض -
 تداخل العمليات الشخصية ملالك املؤسسة مع عملياهتا؛ -
 اإلدارة واملدقق احلايل أو السابق كما يظهر مما يلي:توتر العالقة بني  -
 ؛أو إعداد التقارير أو التدقيق نزاعات متكررة مع املدقق احلايل أو السابق بشأن أمور احملاسبة وجود -
ل التدقيق أو إصدار تقرير الوقت فيما يتعلق بإكماب هديقيتمثل وجود صعوبات من طرف إدارة املؤسسة حنو  -

 ؛املدقق

                                                           
  169( ص 2009دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،الطبعة االولى،)المدخل إلى التدقيق و الـتأكيد الحديث"،أحمد حلمي جمعة،" 1

2 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers",(2009),op 

cit, annexe 01 ,disponible sur le site :https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-

240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant ,consulté le:03/05/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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 أو اختياراته.لتأثري على نطاق عمل املدقق احماوالت خاصة  سيطرة عند التعامل مع املدقق،املة دار اإلسلوك  انتهاج -
كذلك تصنف عوامل خماطر التحريفات الناجتة عن سوء األصول: استخدامعوامل مخاطر سوء  الفرع الثاني:

 الفرص واملربرات استخدام األصول إىل الدوافع،
 1:األصول استخدامسوء دوافع  -1
بقية النقدية أو املخزونات أو األموال املالية الشخصية ألحد املوظفني الذين بإمكاهنم الوصول إىل  لتزاماتاال -

 ؛األصول اليت هي عرضة للسرقة أو االختالس
أو األصول األخرى  يةالنقداألموال واملوظفني الذين هلم إمكانية الوصول إىل  ؤسسةالعالقات العدائية بني امل -

 العالقات العدائية من خالل: هذه قد حتدثو  املعرضة للسرقة،
 ؛ي أو متوقع للموظفني يف املستقبلتسريح فعل -
 ؛وظفنياملتعويضات ات حديثة أو متوقعة لتغيري  -
 .غري املتفقة مع توقعات املوظفني الرتقيات والتعويضات واملكافآت األخرى -
 :األصولاستخدام  سوءفرص ارتكاب  -2

ومن بني هذه الظروف  مكانية تعرض األصول للسرقة واالختالسات،وجود بعض الظروف أو اخلصائص من إ قد يزيد
 2:ما يلي

 ؛لصندوقة يف انقدية كبري األموال المبالغ وجود  -
 ؛ية أو عليها طلب كبريخمزون صغرية احلجم أو ذات  قيمة عال وجود عناصر -
 ؛داتأصول سهلة التحويل مثل السنوجود  -
 أصول ثابتة صغرية احلجم أو مل تتحدد ملكيتها.وجود  -

 ويظهر ذلك يف: األصول لسوء االستخدام،مكانية تعرض نظام الرقابة الداخلية يزيد من إ كما أن ضعف
 ؛املستقلة االختباراتللواجبات أو  غري كافالفصل ال -
 والتنقالت؛ السفر كمصاريف  اإلدارة العليا اريفلى مصإشراف غري كاف ع -
 ؛ولني عن األصولؤ ى املوظفني املسلإلدارة عل يةغري كافرقابة  -

                                                           
1 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers",(2009),op 

cit, annexe 01 ,disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-

240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant consulté le:03/05/2016 
2 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers",(2009),op 

cit, annexe 01 ,disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-

240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant consulté le:03/05/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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 باألصول؛ والدفاتر املتعلقةناسب للسجالت حفظ غري م -
 ؛أو املخزون أو األصول الثابتة اتستثمار االأو  يةلنقدلألموال اوسائل محاية غري كافية  -
 ؛دم وجود إجراءات مطبقة كاملة ويف حينها لألصولع -
 عمليات اليت تقوم اها املؤسسة؛توثيق مناسب ويف حينه لل تسجيل عدم وجود -
 ؛ة رئيسيةييقومون بأداء مهام رقاب عدم وجود إجازات إجبارية للموظفني الذين -
 .االختالس رتكا امن قبل اإلدارة لتقنية املعلومات مما يتيح ملوظفي تقنية املعلومات  فهم غري كاف -
يقدم مرتكب التحريف عدة مربرات لتربير  :األصولاستخدام مبررات ارتكاب التحريفات الناتجة عن سوء  -3

 1فعله من بينها:
 ؛املخاطر املتعلقة باختالس األصولاجة إىل متابعة أو تقليل احل عتباراإل عدم األخذ بعني -
نقاط بتجاوز أساليب الرقابة احلالية أو بعدم إصالح  ا يسمحمم لألصوللرقابة الداخلية بنظام ا هتماماإلعدم  -

 ؛الرقابة الداخلية املعروفةنظام  ضعف
 ؛أو طريقة معاملتها للموظفني ؤسسةسلوك يدل على عدم الرضا عن امل -
 ؛األصول تغريات يف السلوك أو منط احلياة قد تدل على  أنه مت اختالس -
 التسامح بشأن السرقات الصغرية. -

 و متثل نظرية مثلث الغش يف الشكل التايل:
 (: مثلث نظرية الغش3-2شكل رقم )

 
 

 

 الفرص املربرات 

 triangle-www.acfe.com/fraud                  16/03/2016عليه :تاريخ االطالع المصدر
 

                                                           
1 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers",(2009),op 

cit, annexe 01 ,disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-

240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant consulté le:03/05/2016 

 الدوافع

 

http://www.acfe.com/fraud-triangle
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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 الفرع الثالث:تطور مثلث الغش
ما يعرف مبعني    وظهر ضافة مؤشرات جديدة،التوسيع يف عوامل الغش من خالل إ بعد نظرية مثلث الغش مت

 ليه يف هذا الفرع.وهو ما نتطرق إ وميزان الغش، والغش املخمس، الغش،
الدوافع افظة على عناصر مثلث الغش وهي حيث مت احمل ملثلث الغش، ايعترب معني الغش تطوير  معين الغش: -1

واملربرات والفرص وإضافة عنصر القدرة واليت تعين أن الصفات والقدرات الشخصية للفرد تلعب دورا رئيسيا يف 
 ارتكا  الغش. 

 1ويتكون عنصر القدرة من الصفات التالية:
 أو وظيفته فيها واليت قد تساعده على استغالل فرصة الغش دون املوظفني اآلخرين؛ موضع الشخص يف املؤسسة: -
 وجه الضعف يف نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة؛ص مرتكب الغش مما ميكنه من فهم وإستغالل أذكاء الشخ -
 تمتع اها مرتكب الغش يف عدم اكتشاف الغش؛الثقة الكبرية اليت ي -
 قناع اآلخرين بسهولة؛ة إمكانيع اليت يتمتع اها مما ي سهل عليه إقنا قدرة اإل -
 قدرة التعامل اجليد مع الضغوط. -

 وتتلخص عناصر القدرة يف الشكل املوايل:
 (:عناصر قدرة مرتكب الغش4-2شكل رقم:)

  الوضعية/الوظيفة                                                    
 العقل قدرة التعامل                                 

 مع الضغوط    
 

 الثقة يف عدم اكتشافه الكذ  الفعال                             
 قدرة االقناع                                                      

 43املصدر:سوياد أمينة،مرجع سابق،ص 
حيث حافظ على نفس  الغش إىل مخاسي الغش من طرف "جوناثان ماركس"، مثلثمت تطوير  خماسي الغش:-2

 حيث يقصد اهذين العنصرين ما يلي: ،2ضافة عنصري الغرور أو التكرب والكفاءةمع إ املثلث عناصر

                                                           
 43سوياد أمينة،مرجع سابق،ص 1 
 45المرجع نفسه،ص  2

 القدرة
 



افهااكتشالتحريفات الناتجة عن الغش ومسؤولية المدقق عن تقييم :انيالفصل الث  
 

72 
 

فهو يعتقد بأنه غري معين  والطمع الذي يتحلى به مرتكب الغش، هو موقف التفوق واالستحقاق التكرب أو الغرور:-
 وإجراءات املؤسسة وأهنا ال تنطبق عليه؛بسياسات 

خفاء متطورة وقدرته ووضع إسرتاتيجية إ الغش على جتاوز نظام الرقابة الداخلية،قدرة مرتكب يقصد اها  الكفاءة:-
 على السيطرة على الوضع.

 عطى مخاسي الغش بالشكل التايل:وي  
 خماسي الغشعناصر  (:5-2شكل رقم )

 
                                           

                                                   التكرب والغرور
 الكفاءة                             

 
                                        ربيراتامل

 الفرص 
 

 
  الدوافع

 المصدر:
Crowe Horwath ,” Playing Offense in a High-risk Environment ‘’, Fraud Risk Management 

White Paper,p3,disponible sur le site: www.crowehorwath.com  

 

ع وجود الضغوط فإن توفر الفرص م والتربيرات اليت سبق تناوهلا يف مثلث الغش،الضغوط  ضافة إىل كل من الفرص،إ
التكرب الذي يكون يف شخصه متثل عامال مهما الرتكا  الغش إضافة إىل إمكانية تربير مرتكب الغش أفعاله و 

 الغش يف املؤسسة. كلها عوامل الرتكا   وكفاءته يف تسيري الوضع الذي يكون فيه،
مثلث الغش ذلك أن املؤسسة ال  ش من طرف عدد من الباحثني الذين انتقدواميزان الغ مت اقرتاح :ميزان الغش -3

ومت إضافة عنصر  وال يف املربرات اليت يقدمها هذا األخري، ميكنها التحكم يف دوافع كل شخص الرتكا  الغش،
 املربرات وفق الشكل التايل: النزاهة الشخصية مع استبعاد

 

http://www.crowehorwath.com/
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 ميزان الغش(:6-2شكل رقم:)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47سوياد أمينة،مرجع سابق،ص المصدر:
 الفرص والنزاهة الدوافع، نالحظ من خالل الشكل أعاله أن درجة خماطر الغش تتحدد بثالثة عوامل هي كل من: 

حيث يقصد اهذه األخرية رمز السلوك األخالقي الذي يتبناه القائم بعملية الغش وميكن مالحظة هذا  الشخصية،
العنصر من خالل قرارات هذا الشخص عرب الزمن ذلك أن املعايري األخالقية واملعنوية تؤثر على قرارات الفرد 

الغش  درجة النزاهة منخفضة فإن احتمال ارتكا و  فعلى سبيل املثال إذا كانت الدوافع والفرص مرتفعة ،وأحكامه
 يزيد والعكس صحيح.

 التحريفات الناتجة عن الغشخطوات تقييم  :لثالثالمبحث ا
فعليه أن يكون لديه  قبل البدء يف عملية التقييم وتطبيق خطواهتا وحتديد هذه األخرية من طرف مدقق احلسابات،

مثلما ينص عليه معيار  اخلاص اهامعرفة وفهم جيد للمؤسسة حمل التقييم وحميطها باإلضافة إىل نظام الرقابة الداخلية 
جراءات الواردة يف ذات املعيار للتعرف على خماطر التحريفات وكذلك تطبيق اإل ، 315ISAالتدقيق الدويل رقم 

احملتمل أن تواجه اليت من  التحريفات الناجتة عن الغشن فريق التدقيق وحتديد خماطر تكويفيبدأ ب الناجتة عن الغش،
تبدأ مرحلة تقييم هذه املخاطر اهدف وضع إجراءات مرحلة التخطيط لعملية التدقيق وتصميم مث  الفريق يف عمله،

يف عدة خطوات تبدأ من مناقشة الفريق  التحريفات الناجتة عن الغشوتتم مرحلة تقييم خماطر  خطة فعالة لذلك،

 دوافع منخفضة                                                          دوافع مرتفعة 

 فرص ضعيفة                                                              فرص كبرية 

 منخفضةنزاهة شخصية                                           مرتفعةنزاهة شخصية 

 ميزان الغش

احتمال خماطر الغش 
 منخفض

 

احتمال خماطر الغش 
 مرتفع
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التقييم بالغ األطراف املعنية بنتائج ومات حوهلا إىل غاية الوصول إىل إوجود هذه املخاطر ومجع املعل حتمالال
 .التحريفات الناجتة عن الغشنتطرق يف هذا املبحث لكل خطوة من خطوات تقييم و  وتوثيقها،

 وجمع المعلومات الالزمة حولها لتحريفات الناتجة عن الغشلمناقشة فريق التدقيق  المطلب األول:
فريق التدقيق ومناقشة  فتبدأ باجتماع الناجتة عن الغشالتحريفات تعترب هذه اخلطوة هي األوىل يف خطوات تقييم 

الناجتة التحريفات جلمع املعلومات الالزمة حول  يف املؤسسة مث االنتقال التحريفات الناجتة عن الغشاحتمال وجود 
 فيها. عن الغش

 لتحريفات الناتجة عن الغشلمناقشة فريق التدقيق  الفرع األول:
يف  التحريفات الناجتة عن الغشفريق التدقيق يقوم مبناقشة احتمال وجود خماطر  وفقا ملعايري التدقيق احلديثة فإن

املؤسسة حمل التدقيق قبل القيام بأي عمل آخر وذلك نظرا ألمهية هذه املرحلة يف حتديد باقي املراحل لتقييم خماطر 
 هذه املرحلة كل من: االعتبار وتأخذ بعني التخطيط السليم لعملية التدقيق، اومنه ،التحريفات الناجتة عن الغش

الناجتة عن التحريفات ء فريق التدقيق الواحد ملناقشة احتمال وجود وهي جلسات تتم بني أعضا العصف الذهين: -
ختتلف عن البقية فرد يتمتع برأي ووجهة نظر معينة باعتبار أن فريق التدقيق مكون من عدد من األفراد وكل  الغش

ات وأحكام قرار  ي يدفع كل عضو فيها ما يؤدي إىل اختاذاحلافز الذ وذلك يعود الختالف معارف كل فرد واختالف
وهذه اجللسات ال تتم فقط يف مرحلة التخطيط لعملية التدقيق  ،1تكون أكثر متاسكا ودقة ألهنا نتاج تفكري مجاعي

 وإمنا تتم أيضا يف باقي املراحل كلما رأى مدقق احلسابات ضرورة لذلك.
أعضاء  احتكاكوهو سرتاتيجية األول ذو طبيعة إ ،ى لتحقيق هدفني أساسينيإن عقد جلسات العصف الذهين تسع

الفريق املبتدئني باألعضاء احملنكني والذين هلم جتار  وخربات سابقة بالتايل حتصيل وفهم جيد للمعلومات املتوفرة 
فيتمثل أما اهلدف الثاين  ،اه منهوما ميكن اخفاؤ  يف املؤسسة التحريفات الناجتة عن الغشلديهم حول كيفية ارتكا  

ناسب لدى أعضاء الفريق ألداء عملية التدقيق وتكريس مبدأ أن يتم العصف الذهين بعقل متسائل خلق الفكر امليف 
 2ومتشكك دائما.

 لعصف الذهين إال أنه يعا  عليها إمكانية تأثرها بقدرات واعتقاداتعلى الرغم من املنفعة اليت تعطيها جلسات او 
 ال تعكس الرأي اجلماعي للفريق ككل.بالتايل فإهنا قد و املدقق املسؤول عن عملية التدقيق 

                                                           
1 Tina daly Carpenter "Partner Influence, Team Brainstorming, and Fraud Risk Assessment: some 

Implications of SAS No. 99",The Graduate School, The Florida State University,(2004), p. 10. 

  2طارق عبد العال حماد،"موسوعة معايير المراجعة،شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية"،مرجع سابق،ص 564
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مبمارسة الشك  نفريق الواحد بذهن متسائل ويلتزمو كما جيب أن تتم مرحلة املناقشات بني أفراد ال  الشك املهين: -
املهين وذلك بأن ال يعتمد املدقق بصفة مطلقة على التأكيدات واألدلة املقدمة من طرف املؤسسة حىت وإن كانت 

فيجب عليه أن حيتفظ دائما بالشك املهين وأن يقوم  ،سة وتارخيها اخلايل من التحريفاتبإدارة املؤسلديه معرفة مسبقة 
 ثبات فيها.ط لعملية التدقيق وتقييم أدلة اإلبعملية التدقيق بفكر متشكك ومنتقد خاصة يف مرحلة التخطي

 الغشالتحريفات الناتجة عن مخاطر جمع المعلومات الالزمة حول  الفرع الثاني:
تبدأ مرحلة مجع املعلومات املختلفة حول املؤسسة حمل  التحريفات الناجتة عن الغشمن مناقشات خماطر  نتهاءاالبعد 

حىت يتمكن الفريق من متييز   315ISAللتعرف عليهما مثلما ينص عليه املعيار  التدقيق وحميطها الذي تنشط فيه
وجد العديد من الوسائل وجلمع هذه املعلومات ي املوجودة فعال، التحريفات الناجتة عن الغشوحتديد عوامل خماطر 

 1ونذكر من بينها:اليت يستعملها مدقق احلسابات لذلك 
من إدارة املؤسسة وجلنة التدقيق والتدقيق الداخلي وخمتلف األطراف ذات العالقة باملؤسسة ليتمكن  االستعالم -1

االستعالمات ومن أمثلة  ،التحريفات الناجتة عن الغشمن احلصول على أية معلومة قد تساعده يف اكتشاف وجود 
وهل هي على دراية  لناجتة عن الغشالتحريفات امعرفة حول وجود  إذا كان لدى املؤسسة اليت تكون لإلدارة:

 2يلي: على فهم ما من خالل هذه االستعالمات وعموما جيب أن يتحصل املدقق ،أو ال مبخاطرها
عداد مبا يف ذلك فهم طرق إ عوامل القطاع الذي تنشط فيه والعوامل التنظيمية وغريها من العوامل اخلارجية، -

 التقارير املالية املطبقة؛
 املؤسسة من خالل فهم:فهم طبيعة  -
 نشاطاهتا؛ -
 داري هلا؛ملكية املؤسسة واهليكل اإل -
 أنواع االستثمارات املخططة واحملققة من طرف املؤسسة؛- 

 التنظيم الداخلي للمؤسسة وطرق التمويل فيها. -
يف  وجدتتوقع أن ت بات واملعلومات اليتوأرصدة احلسا فهم أنواع العمليات،واحلصول على فهم هلذه العوامل ميكن من 

 ؛التقارير املالية

                                                           
1SAS99: ’’Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”, disponible sur le site : 

http://www.aicpa.org/_catalogs/masterpage/Search.aspx?S=sas+99,op cit, consulté le:18/05/2016 
2 ISA 315:” Compréhension de l’entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation 

des risques d’anomalies significatives’’,para 11,(2012),disponible sur le site :  https://www.ifac.org/publications-

resources/norme-internationale-d-audit-isa-315-r-vis-e-compr-hension-de-l-entit-et-de,consulte le 30/07/2016 

http://www.aicpa.org/_catalogs/masterpage/Search.aspx?S=sas+99
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 سبا  اليت أدت إىل تغيري طريقة معينة،مبا يف ذلك األ الطرق احملاسبية املطبقة من طرف املؤسسة، فهم اختيار -
تتماشى مع السياسات وإذا كانت  فاملدقق يف هذه احلالة يقوم بتقييم مدى مناسبة هذه الطرق لعمليات املؤسسة

 ؛املؤسسة فيه طالذي تنشعداد التقارير املالية املطبقة مبراعاة القطاع إاحملاسبية وأ طر 
وخماطر األعمال التجارية ذات الصلة اليت قد تؤدي إىل األخطاء املادية يف البيانات أهداف واسرتاتيجيات املؤسسة -

 املالية؛
 قياس وحتليل األداء املايل للمؤسسة حمل التدقيق.-

 جيب على مدقق احلسابات أن يكون لديه فهم جيد لنظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة وحميطه. كذلك
 1جراءات فيما يلي:وتتمثل هذه اإل جراءات التحليلية اليت يتم أداؤها يف مرحلة التخطيط:االعتماد على نتائج اإل -2
 حيدد ما إذا كان للمؤسسة عمليات واضحة فيما يتعلق بــــ: -
 بالنظر ألهداف التقارير املالية؛حتديد املخاطر  -
 تقدير أمهية املخاطر؛ -
 وقوعها؛ تقييم احتمال -
 .هلذه املخاطر االستجابةمن  اختاذهيقرر ما جيب  -

جيب على املدقق  عندما تقوم املؤسسة بإنشاء مثل هذه العمليات وتسمى عمليات تقييم املخاطر من طرف املؤسسة،
تقم اإلدارة مل وجد أن فإذا قام املدقق بتحديد خماطر الغش و  هلذه العمليات ونتائجها، جيد فهمأن يتحصل على 

 ،يتم الكشف عنه بواسطة عمليات تقييم املخاطر من طرف املؤسسة نأ ذلك أن هذا اخلطر من املفروضبتحديدها 
مدى مناسبة العمليات للتطبيق مع بداية بتحديد  فهنا يبحث املدقق يف أسبا  عدم حتديد املؤسسة هلذا اخلطر،

يف إجراءات نظام الرقابة الداخلية اخلاصة بعمليات تقييم  فعاليةنظر يف حالة وجود نقص وعدم مث ال حالة املؤسسة،
فاملدقق  بعمليات خاصة اها، ستعانتاملؤسسة مل تنشأ هذه العمليات وا أما يف حالة أن ،املخاطر من طرف املؤسسة

 عتباراليت أخذهتا هذه األخرية بعني االدارة للتعرف على املخاطر وم بعقد جلسات مناقشة مع اإللة يقيف هذه احلا
وهنا يقدر املدقق إذا كان غيا   هلذه املخاطر، ستجابةلال ذتتقارير املالية واإلجراءات اليت اختبالنظر ألهداف ال

رية من طرف املؤسسة أو أن ذلك يرجع إىل نقص خخاطر تساهم يف عدم اكتشاف هذه األوثقة لتقييم املاملعمليات ال
 فعالية نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة.

                                                           
1 ISA 315: ” Compréhension de l’entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation 

des risques d’anomalies significatives’’,para 15-19,(2012),op cit ,disponible sur le site :  

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-315-r-vis-e-compr-hension-de-l-entit-

et-de,consulte le 30/07/2016 
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 الصلة ذات التجارية العمليات ذلك يف مبا املعلومات لنظام على املدقق أن حيصل على فهم كاف كذلك جيب  -
 وخاصة: الصلة، ذات املالية املعلومات على ليتمكن من احلصول

 مت عقدها يف إطار نشاطات املؤسسة ذات األمهية يف التقارير املالية؛ فئات العمليات اليت -
 إىل والرتحيل الالزمة، البيانات املالية والقيام بالتصحيحات ومعاجلة وتسجيل جراءات املتبعة فيما خيص تشغيلاإل -

إذا كان يتم مسك احملاسبة يف النظام اآليل أو  سواء املالية، التقارير يف العمليات هذه عن واإلفصاح األستاذ دفرت
 اليدوي التقليدي؛

ت اخلاصة اليت تسجل فيها  واحلسابا التأكد من وجود السجالت احملاسبية واملعلومات اليت تثبت عمليات املؤسسة، -
أن تتضمن طرق  كما جيب  ،واإلفصاح عاجلةاملو  تسجيلالو  تشغيللواستخدامها بالنسبة ل املالية التقارير كل عمليات

 إلكرتونية؛ أو يدوية وثائقكانت سواء    األستاذ دفرت إىل تصحيح األخطاء وطرق ترحيلها
 طرق تسجيل األحداث والظروف وغريها من العمليات املهمة يف التقارير املالية؛ -
 والتفسريات املطلوبة؛ عداد التقارير املالية مبا يف ذلك التقديرات احملاسبيةإاملعلومات املالية املستخدمة يف  -
 عادية.الغري املتكررة و غري يف ذلك قيود التصحيحات والقيود مبا  جراءات الرقابة حول التسجيل يف دفرت اليومية،إ -
علومات اخلاصة باألدوار املدقق للحصول على فهم عن كيفية إيصال املؤسسة للمكذلك جيب أن يسعى -

ومالك  بني اإلدارة تصاالتاملعلومات املالية مبا يف ذلك االوالعناصر املهمة املتعلقة بواملسؤوليات إلعداد التقارير املالية 
 طراف اخلارجية.املؤسسة واالتصاالت مع األ

توقعة ومدى تأثريها املعادية وغري اللعمليات غري اوجود نتائج لتحديد كل هذه اإلجراءات يقوم اها مدقق احلسابات 
 يف املؤسسة؛ عن الغشالتحريفات الناجتة على وجود 

 املتوقعة والتأكد من أن هذه املؤسسة للتعرف على العالقات الغري عادية والغري يفتحليلية الجراءات حتديد أداء اإل-
 .جراءات متت يف مرحلة التخطيط للتدقيقاإل
والفرص املتاحة  اهامن الظروف اليت تشري الرتكا التحريفات الناجتة عن الغشعوامل خماطر  األخذ بعني االعتبار -3

 لتنفيذها واملربرات املنطقية املقدمة لتربيرها؛
التحريفات الناجتة عن معلومات أخرى قد تساعد مدقق احلسابات يف التعرف على خماطر  األخذ بعني االعتبار -4

 ومن بني هذه املعلومات نذكر ما يلي: يف املؤسسة، الغش
 ؛تدقيقال حمل ؤسسةامل فيها تنشط ئة اليتبيال حتليل -
 ؛ؤسسةللم الداخلية الرقابةنظام  تقييم -
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 .ابقنينتائج التدقيق ملدققي احلسابات الس -
فريق  اءباإلضافة إىل مصادر املعلومات السابقة فإن بعض الباحثني يرون أن املعلومات اليت يتم تبادهلا فيما بني أعض

التدقيق يف جلسة العصف الذهين خبصوص معرفتهم باملؤسسة حمل التدقيق وبيئتها والقطاع الذي تنشط فيه...اخل 
وذلك من خالل تركيزهم على  التحريفات الناجتة عن الغشمن مصادر مجع املعلومات حول خماطر  امتثل مصدر 

 النقاط التالية:
 يف املؤسسة؛ التحريفات الناجتة عن الغشفريق التدقيق لوجود  حمل اعتقاد -
 ؛التحريفات الناجتة عن الغشدارة يف ارتكا  وإخفاء طرق اإل -
 1لتحريفات الناجتة عن الغشدارة لاستجابة املدقق إىل إمكانية ارتكا  اإل -

التحريفات أن نلخص مصادر املعلومات الالزمة اليت يتم احلصول عليها من طرف فريق التدقيق حول خماطر  وميكن
 يف الشكل املوايل: الناجتة عن الغش

 التحريفات الناتجة عن الغش:مصادر المعلومات لتقييم مخاطر (7-2)شكل رقم 

 
 اإلسكندريةلدار اجلامعية، ا "،وخدمات التأكدمتقدمة في المراجعة  اتدراسأمني السيد أمحد لطفي،":المصدر

 284ص ،(2007)
 
 

                                                           
  1 أمين السيد أحمد لطفي،"دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد"،الدار الجامعية، االسكندرية،)2007(،ص-ص:285-283

مصادر املعلومات الالزمة حول 
خماطر حتريفات التقارير املالية 

املضللة

اإلستعالم من 
إدارة املؤسسة

اإلجراءات 
التحليلية

معلومات 
أخرى

اتصاالت فريق 
التدقيق

عوامل خماطر 
حتريفات 

التقارير املالية 
املضللة



افهااكتشالتحريفات الناتجة عن الغش ومسؤولية المدقق عن تقييم :انيالفصل الث  
 

79 
 

 هذه المخاطروتقييم  التحريفات الناتجة عن الغشمخاطر عوامل  المطلب الثاني:تحديد
وتقييمها لتحديد  التحريفات الناجتة عن الغشيقوم مدقق احلسابات وفريقه يف هذه املرحلة بتحديد عوامل خماطر 

 حجم املخاطر من هذا النوع اليت ستقابله يف عمله يف املؤسسة حمل التدقيق.
 التحريفات الناتجة عن الغشمخاطر عوامل تحديد  الفرع األول:

التحريفات الناجتة خماطر  عوامل من مناقشات الفريق ومجع خمتلف املعلومات الالزمة تأيت مرحلة حتديد نتهاءبعد اال
كما تعترب   ،التحريفات الناجتة عن الغشوتعد أهم خطوة ألهنا متثل أول خطوة فعلية يف مرحلة تقييم خماطر  غشعن ال

التحريفات الناجتة مرحلة جد مهمة يف ختطيط عملية التدقيق ذلك أن حتديد هذه العوامل عادة ما يدل على وجود 
وقد ساعد معيار  ،واختبارات متكنه من اكتشافهابالتايل يقوم مدقق احلسابات بتصميم خطة تدقيق و  عن الغش

مدققي احلسابات بتقدميهما جملموعة من  99SASومعيار التدقيق األمريكي رقمISA 240التدقيق الدويل رقم 
 بية احلاالت اليت من املمكن أن تواجهتعطي أغلالعوامل اليت يعتمدون عليها وإن كانت ال متثل كل احلاالت إال أهنا 

لدوافع من ا ن يأخذ كالأو  التحريفات الناجتة عن الغشوتساعده يف مرحلة حتديد عوامل خماطر  ابات،مدقق احلس
 .التحريفات الناجتة عن الغشفهي على األغلب تدله على وجود  والفرص واملربرات بعني االعتبار

يف السابقة الذكر فإن مدقق احلسابات  الناجتة عن الغشالتحريفات باإلضافة إىل األخذ بعني االعتبار عوامل خماطر 
حبسا  واحد أو جمموعة من احلسابات  ةمتعلق التحريفات الناجتة عن الغش تما إذا كان هذه املرحلة ملزم بتحديد

  .ة أو أنه يشمل التقارير املالية ككليف املؤسس
التحريفات الناجتة عن وعادة كلما كانت العوامل والظروف مشاهدة وواضحة بشكل أفضل كلما كان مستوى خماطر 

التحريفات الناجتة أن غيا  أحد هذه العوامل يعين عدم وجود خماطر  أكرب ومدقق احلسابات ال ميكنه افرتاض الغش
التحريفات الناجتة عن يف هذا اجملال لتحديد خماطر بالتايل فهو ملزم باستخدام حكمه املهين وخربته و  1عن الغش

 .الغش
 التحريفات الناتجة عن الغشتقييم مخاطر  الفرع الثاني:

حيدد درجة أمهية   وبعد حتديد املخاطر املمكن وجودها ومصادرها يف املؤسسة،حلة يقوم مدقق احلسابات يف هذه املر 
للمدقق بعمليات املؤسسة اليت حتتوي نسب خماطرة أعلى  كل نوع من املخاطر وذلك من خالل املعرفة السابقة

مث يقوم املدقق بتقييم هذه املخاطر ودرجة احتمال وقوعها وذلك من خالل حتديد  ،وسهولة ارتكا  التحريفات فيها

                                                           
1 SAS 82,” Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit  ” disponible sur le site:www.aicpa.org ,op cit 

,consulte le: 18/05/2016 

http://www.aicpa.org/


افهااكتشالتحريفات الناتجة عن الغش ومسؤولية المدقق عن تقييم :انيالفصل الث  
 

80 
 

رتتب درجة انتشارها يف حسابات معينة يف املؤسسة أو يف التقارير املالية ككل وذلك من خالل حتديد النتائج اليت ست
 ونلخص ذلك يف النقاط التالية: ،على هذه املخاطر

 حتديد نوع املخاطر اليت من املمكن إجيادها؛-
 حتديد حجم تلك املخاطر وأمهيتها؛-
 تقييم احتمال وقوعها؛-
 .1حتديد مدى انتشارها يف التقارير املالية للمؤسسة-

واملتعلقة حبجم  القابلة للمالحظة والقياس الغش التحريفات الناجتة عنوتتضمن هذه املرحلة حتديد عوامل خماطر 
ترتيبها حسب أمهيتها وحتديد أنواع احلسابات والعمليات اليت من احملتمل أن و التحريفات ونتائجها احملتملة وأيضا 

خفائها وذلك ألن هذه املرحلة تعتمد وبشكل كبري على والتنبؤ بكيفية إ التحريفات الناجتة عن الغشتتعرض ملخاطر 
  2احلكم والتقدير املهين والشخصي ملدقق احلسابات.

تبىن على أحكامه الشخصية والتقديرية حول  التحريفات الناجتة عن الغشوعادة فإن تقييم مدقق احلسابات ملخاطر 
ووصل إىل حتديد ذلك فإن  التحريفات الناجتة عن الغشاملدقق بوجود عوامل  فإذا كان اعتقاد املؤسسة حمل التدقيق

وإذا كانت الظروف والعوامل ال تشري إىل ذلك  املصممة الكتشافه، االختباراتديره هلا يكون كبريا بالتايل يزيد من تق
مرتبط باعتقاداته  الناجتة عن الغش خماطر التحريفاتإذا فتقييم مدقق احلسابات لعوامل  فإنه يقوم بتقييم منخفض،
 3مكان.دقيقة قدر اإلن تكون هذه االخرية حول املؤسسة لذلك جيب أ

 وتقييم أدلة التدقيق التحريفات الناتجة عن الغشلنتائج تقييم مخاطر  ستجابةاال المطلب الثالث:
الذي قام به يف  التحريفات الناجتة عن الغشلنتائج تقييم خماطر  يقوم مدقق احلسابات بتصميم وتطبيق االستجابات

 عليها. اعتمدمن مثة تقييم أدلة التدقيق اليت و اخلطوات السابقة 
 الناتجة عن الغش التحريفاتاالستجابة لنتائج تقييم مخاطر  الفرع األول:

على ضرورة أن يقوم مدقق احلسابات بتحديد االستجابات العامة ISA 330ينص معيار التدقيق الدويل رقم 
املزيد من ء وإذا ثبت وجود خماطر عالية عليه أن يقوم بأدا اليت مت حتديدها، التحريفات الناجتة عن الغشملخاطر 

كما يتفق معه   ،4طبيعتها وتوقيتها ومداها مع املخاطر اليت مت تأكيد وجودهايف  إجراءات التدقيق اليت جيب أن تتفق
                                                           

 538،مرجع سابق،صموسوعة معايير المراجعة،شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية"طارق عبد العال حماد،" 1 

 75أكرم محمد أحمد الوشلي،مرجع سابق،ص  2 
3 Pincus, K. V,) 1990),"Auditor Individual Differences and Fairness of Presentation Judgments", Auditing: A 

Journal of Practice and Theory, Vol. 9, No. 3,p160 
4 ISA330:’’Réponses de l’auditeur à l’évaluation des risques’’,para 6,(2009),disponible sur le site : 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-330-r-ponses-de-l-auditeur-l-

valuation-des  consulté le25/05/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-330-r-ponses-de-l-auditeur-l-valuation-des
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-330-r-ponses-de-l-auditeur-l-valuation-des
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-330-r-ponses-de-l-auditeur-l-valuation-des
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أن يقوم مدقق احلسابات بتصميم وتنفيذ  الذي ينص هو اآلخر على ضرورة ISA 240معيار التدقيق الدويل رقم 
توقيت وطبيعة  مع األخذ بعني االعتبار اليت مت حتديدها سابقا الناجتة عن الغشالتحريفات استجابات شاملة ملخاطر 

الشاملة ملخاطر التحريفات الناجتة عن الغش اليت مت حتديدها  عموما لتحديد االستجاباتو  ، 1ومدى هذه املخاطر
 2جيب على مدقق احلسابات القيام مبا يلي:

شخاص الذين مع األخذ بعني االعتبار معارف ومهارات وقدرات األ ختصيص أفراد من فريقه ومراقبني هلذه املهمة، -
 ر التحريفات الناجتة عن الغش؛خاطملستقع عليهم مسؤولية هذه املهمة باإلضافة إىل تقييمهم 

غري التقييمات بوتطبيق السياسات احملاسبية املتبعة من طرف املؤسسة خاصة املتعلقة  ختيارتقييم ما إذا كان ا -
 ضللةعداد التقارير املالية املميكن أن يكون مؤشرا إلوضوعية اليت تعتمد على شخصية املقيم والعمليات املعقدة امل

 ؛اإلدارة للتالعب نيةالناجتة عن 
 التدقيق. إدخال عنصر من عدم القدرة على التنبؤ يف حتديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات -

 وحيدد املدقق االستجابات التالية:
ل زيادة الشك املهين وتكون هلا ء عملية التدقيق من خالكون هلا أثر عام على كيفية أداحتديد استجابات ي -
 أكثر من اإلجراءات اليت مت التخطيط هلا؛ عتباراتا

 استجابة املدقق جيب أن تتضمن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اليت سيتم القيام اها؛ -
جتاوز احملددة اليت تتضمن أداء إجراءات تدقيق معينة اليت تتضمن  التحريفات الناجتة عن الغشاستجابة ملخاطر  -

 3مع األخذ بعني االعتبار الطرق اليت ال ميكن التنبؤ اها حلدوث هذا التجاوز. الداخلية،اإلدارة لنظام الرقابة 
 بالطرق التالية: التحريفات الناجتة عن الغشومنه ومما سبق فعلى مدقق احلسابات االستجابة ملخاطر 

 استجابة هلا أثر كلي على كيفية أداء عملية التدقيق مبعىن زيادة يف الشكك املهين؛ -
 استجابة للمخاطر املقيمة عند مستوى اإلثبات تتضمن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اليت سيتم أداؤها. -
من اليت تتض الغشاستجابة للمخاطر احملددة اليت تتضمن أداء إجراءات تدقيق معينة لتناول خماطر األخطاء بسبب  -

 الطرق اليت ال ميكن التنبؤ اها حلدوث هذا التجاوز. إذا أخذنا يف االعتبار ،جتاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة
                                                           

1 ISA 240:"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers ‘’,para 30

(2009),op cit, disponible sur le site :https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-

240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant consulté le: 20/02/2016 
2 ISA 240:"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers ‘’,para29 

(2009),ibid, disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-

responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant consulté le: 20/02/2016 
3 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers "(2009) ,ibid 

,disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-

responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant consulté le 25/05/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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إىل  التحريفات الناجتة عن الغشجراءات اليت يقوم اها املدقق عند االستجابة ملخاطر ومما سبق ميكن تقسيم اإل
وإجراءات ثبات مستوى اإلعند وإجراءات استجابة  التحريفات الناجتة عن الغشكلية ملخاطر تجابة  جراءات اسإ

 مكانية جتاوز اإلدارة لنظام الرقابة الداخلية.إ تجابة خلطراس
اليت يكون هلا أثر عام على كيفية  وهي االستجابة :التحريفات الناجتة عن الغشجراءات استجابات كلية ملخاطر إ-1

املدقق عند حتديد و  أكثر كفاءة وزيادة الشك املهين،بأفراد أداء عملية التدقيق مثل زيادة عدد أفراد الفريق 
 عليه أن يأخذ بعني االعتبار: التحريفات الناجتة عن الغشلالستجابات الكلية ملخاطر 

وجيب أن  :شراف أكثر دقةيف أفراد يتمتعون خبربة أكثر مع إطرق تعيني املوظفني واإلشراف عليهم من خالل تكل -
عملية التقييم مع التقييم الذي يضعه مدقق تتناسب معرفة ومهارة وقدرات األفراد الذين ت وكل هلم مسؤوليات هامة يف 

 احلسابات؛
دارة وتطبيقها حبيث يقوم بتقييم اختيار اإل اليت تستخدمها املؤسسة حبذر شديد:النظر يف السياسات احملاسبية  -

 حكام الشخصية؛ري املوضوعية واليت تعتمد على األغخاصة تلك املتعلقة بالتقييمات  للسياسات احملاسبية اهلامة،
أن يقوم املدقق بتغيري العينة وإجراءات التدقيق حبيث ال ميكن للمؤسسة حمل التدقيق التنبؤ قد تكون هناك حاجة  -

فالطبيعة يركز عليها من خالل قدرته على  ،اجلديدة بعمل املدقق يف اختيار طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق
جراءات حمددة بالنسبة استخدام إ وأاحلصول على دليل أكثر موثوقية والتوقيت يكون يف أو مع قر  هناية الفرتة املالية 

يكون من خالل زيادة أحجام العينات وزيادة التفصيل يف الذي وأخريا املدى  للصفقات خالل الدورة املالية،
 .1املستخدمةاالجراءات 

ات الناجتة عن الغش عند مستوى تتمثل االستجابة ملخاطر التحريف ثبات:إجراءات استجابة عند مستوى اإل -2
 2جراءات التدقيق املوضوعة يف مرحلة التخطيط بالطرق التالية:بات يف تغيري طبيعة وتوقيت ومدى إثاإل
مة ثبات أكثر مالءتم أداؤها قصد احلصول على أدلة إقد يلجأ املدقق لتغيري طبيعة إجراءات التدقيق اليت سي -

 ضافية؛وموثوقية أو للحصول على معلومات إ
من املفروض أن فقد يقوم املدقق بأداء فحص جوهري يف هناية الدورة وهي  ،جراءات التدقيقالتغيري يف توقيت إ -

ولكن ميكن أن يغري يف توقيت الفحص إذا  ،أو خالل الدورة تكون أساسا عند بداية مرحلة التخطيط لعملية التدقيق
 رأى ضرورة لذلك؛

                                                           
 540،668حماد،مرجع سابق،ص، ص  عبد العال طارق1
 670المرجع نفسه،ص 2
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لغش كزيادة حجم العينات جراءات التدقيق املطبقة لتقييم خماطر التحريفات الناجتة عن االتغيري يف نطاق أو مدى إ -
 جراءات حتليلية أكثر تفصيال.أو أداء إ

رب إدارة املؤسسة الطرف األقر  تعت بة الداخلية:مكانية جتاوز اإلدارة لنظام الرقاالستجابة خلطر إإجراءات ا -3
بشكل مباشر أو غري مباشر وذلك من خالل قدرهتا على جتاوز نظام الرقابة  التحريفات الناجتة عن الغش الرتكا 

دارة لنظام الرقابة الداخلية خيتلف جتاوز اإل فمستوى خطر بالنسبة للمدقق، اخطر  االداخلية بسهولة ما يشكل عنصر 
ا يؤدي باملدقق مميف املؤسسة  التحريفات الناجتة عن الغشمن مؤسسة ألخرى إال أهنا تبقى تشكل خطرا مي هد لوجود 

وألجل ذلك ينبغي على املدقق أن تكون  ،دارة لنظام الرقابة الداخليةإىل تصميم إجراءات لالستجابة خلطر جتاوز اإل
 صممة ألجل:إجراءاته امل

عداد التقارير اؤها عند إجر والتسويات اليت مت إ مة القيود املسجلة يف دفرت اليومية ودفرت األستاذ،اختبار مدى مالء -
من خالل التأكد من عدم تسجيل قيود غري صحيحة أو غري مصرح اها يف دفرت اليومية خالل السنة أو يف  املالية،

بالغ موجودة يف التقارير املالية النهائية للمؤسسة وغري منعكسة يف القيود الرمسية جراء التسويات على مأو إ هنايتها،
 وألجل التحقق من ذلك جيب على املدقق القيام مبا يلي: لدفرت اليومية،

من خالل عواملها واملعلومات اليت مت احلصول عليها أثناء عملية التقييم  التحريفات الناجتة عن الغشتقييم خماطر  -
 وقد تساعده يف ذلك؛

 ؛التحريفات الناجتة عن الغشقد تؤدي إىل  اتدقيق التقديرات احملاسبية لتحديد إذا ما وجدت فروق -
بناءا على فهم املدقق اليت ال تدخل ضمن النشاط العادي للمؤسسة حصول املدقق على فهم منطقي للعمليات  -

 للمؤسسة وبيئتها.
 التدقيق أدلةتقييم  :الفرع الثاني

التوصل يف املدقق يعتمد عليها املعلومات اليت " :أدلة التدقيق على أهنا ISA 500عرف معيار التدقيق الدويل رقم 
يت تقوم السجالت احملاسبية ال املعلومات الواردة يف ومن هذه األدلة: ه،أن تشكل أساسا لرأي إىل استنتاجات من شأهنا

 ؛1" عليها القوائم املالية
حول صحة ومصداقية القوائم املالية "األساس املعقول الذي يعتمد عليه املدقق إلبداء رأيه  كم تعرف أيضا على أهنا:

 ؛2للمؤسسة حمل التدقيق"

                                                           
1 ISA 500:”Éléments probants’’,para 05 c,(2009),disponible sur le site : www.ifac.org ,consulté le :05/08/2016 

 273محمد السيد سرايا،مرجع سابق،ص 2
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بالتايل فأدلة التدقيق هي خمتلف املعلومات الواردة يف خمتلف الوثائق املالية واحملاسبية املتعلقة باملؤسسة واليت يعتمد 
ولتعترب أدلة التدقيق فعالة فإهنا عليها املدقق إلبداء وتربير رأيه حول صحة ومصداقية القوائم املالية ووضعية املؤسسة، 

أن تكون ذات كفاءة أي أن تكون كافية ومناسبة للتوصل إىل نتائج التدقيق   ص أمههابعدد من اخلصائ تتميزجيب أن 
كما جيب أن تكون مالئمة وموضوعية. ومن أهم الطرق اليت يعتمد عليها املدقق للحصول على أدلة التدقيق نذكر ما 

 :1يلي
خصي له من وجود العناصر اليت الغرض من حضور املدقق عملية اجلرد التأكد الش حضور عملية اجلرد الفعلي: -1

 القياس...اخل، الوزن، ويكون التأكد من حيث العدد، النقدية..اخل،األموال هلا وجود مادي ملموس كاملخزونات و 
ذلك أنه من املمكن  ثبات كافية لكنها ال تعترب دليال كافيا،ترب من بني طرق احلصول على أدلة إفهذه الوسيلة تع

ب على املدقق مراعاة ما يلي عند وبصفة عامة جي ري مصنفة ضمن ممتلكات املؤسسة،وجود عناصر حقيقة وهي غ
 هذه الطريقة: استخدام

 قدرة املدقق على متييز العنصر الذي يقوم بفحصه؛ -
 حضوره الشخصي أو أحد مساعديه عملية اجلرد؛ -
 التأكد من صالحية أو عدم صالحية العنصر حمل اجلرد. -
حصول املدقق على رد كتايب أو شفوي من طرف شخص خارج عن املؤسسة حول صحة أو وهي  املصادقات: -2

وتنقسم إىل  ثبات القوية،وتعترب من بني أدلة اإل عدم صحة مسألة معينة يريد التأكد منها يف املؤسسة حمل التدقيق،
 ثالثة أنواع هي:

على توضيح من املؤسسة حمل التدقيق حول يف هذا النوع من املصادقات يتحصل املدقق  املصادقات البيضاء: 2-1
 ليه من الطرف اخلارجي؛ل إعالمها بالرد املرسسألة اليت يريد التأكد منها دون إامل
ب منه يف هذا النوع يرسل املدقق للطرف اخلارجي األمر الذي وجده يف املؤسسة ويطل جيابية:املصادقات اإل 2-2

 خاطئا؛ صحيحا أم أكان هذا األمر الرد يف مجيع احلاالت سواء
مر جابة فقط يف حالة األأما يف هذا النوع فإن املدقق يطلب من الطرف اخلارجي اإل املصادقات السلبية: 2-3

 مر.ما عدم الرد فيعرب عن صحة هذا األأ املٌستفسر عنه غري صحيح،
هذا النوع أقل داللة كون عترب وي سة،دارة وموظفي املؤستكون كتابية أو شفوية وتوجه إىل إقد  االستفسارات: -3
 دارة قد ختفي بعض املعلومات عن املدقق عمدا؛اإل

                                                           
دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية "،اطروحة التقارير المالية للمراجع وآثارها على اتخاذ القرارات في ظل االزمات المالية العالميةشدري معمر سعاد،" 1

 28( ،ص 2015والتجارية وعلوم التسيير،جامعة امحمد بوقرة بومرداس،)
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 املستندات؛ -4
فهو يقلل  يعترب وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يف املؤسسة مساعدا ملدقق احلسابات، نظام الرقابة الداخلية: -5

األدلة اليت ميكن أن يعتمد عليها لذلك يعد من بني  ويسهل سرعة اكتشافها، خطاء والغش،من فرص حدوث األ
 ؛ااملدقق بشكل كبري إذا كان النظام سليم

بني عناصر التقارير املالية مبثيالهتا يف السنوات  يتمثل هذا النوع يف إجياد ارتباط الربط بني املعلومات واملقاربات: -6
ثبات غري مقنعة بدرجة كبرية ع من أدلة اإلويعترب هذا النو  أو يف نفس السنة لتحديد الظروف اليت تؤثر فيها، السابقة،

 كوهنا ختضع للتقدير الشخصي.
  1ثبات اليت يعتمد عليها املدقق يف:أدلة اإلوبصفة عامة تلخص مصادر 

 املستندات والسجالت والدفاتر احملاسبية للمؤسسة حمل التدقيق؛ -
 السياسات واإلجراءات املطبقة يف املؤسسة؛ -
 خمتلف األطراف ذات العالقة باملؤسسة؛ املقابلة الشخصية مع -
 حداث يف املؤسسة؛لشخصية ملدقق احلسابات ملختلف األاملالحظات ا -
 .نظام الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق الداخلي -

التحريفات فإن مدقق احلسابات بإمكانه تقدير ما إذا كان تقييم خماطر  330ISAحسب معيار التدقيق الدويل رقم 
ثبات اليت مت ت التدقيق اليت قام اها وأدلة اإلجراءاإلثبات يبقى مناسبا اعتمادا على إعند مستوى ا عن الغشالناجتة 

التحريفات الناجتة عن ألنه اعتمادا على هذا التقييم يتكون لدى مدقق احلسابات فهم جيد ملخاطر  احلصول عليها،
وخالل هذه املرحلة على  ضافية.هناك حاجة ألداء إجراءات تدقيق إ ويتمكن من خالله حتديد ما إذا كانت الغش

 2:ابات أن يراعي ما يليمدقق احلس
 باستمرار أثناء أداء عملية التقييم؛ التحريفات الناجتة عن الغشأن تكون عملية تقييم خماطر  -
ق التدقيق خاصة فيما يتعلق وتبادل للمعلومات بني فري أن عملية التقييم متت مبناقشة واتصاالت التأكد من -

 ؛التحريفات الناجتة عن الغشباملعلومات والظروف اليت تدل على خماطر 
التحريفات الناجتة عن جراءات التحليلية اليت أجريت كاختبارات أساسية تشري إىل خماطر م ما إذا كانت اإلتقيي -

لية فيقوم مدقق احلسابات ملخاطر حتريفات التقارير املاأما إذا مل يقم اها عند تقييمه  غري معرتف اها سابقا، الغش

                                                           
 28،مرجع سابق،ص شدري معمر سعاد 1

2 ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers"(2009), op 

cit, disponible sur le sitehttps://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-

responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant consulté le:24/05/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-240-responsabilit-s-de-l-auditeur-concernant
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توقعة وتشمل خاصة املبالغ الكبرية املقبوضة املغري العادية و غري ات جراءات التحليلية يف األوضاع والعالقبعمل اإل
قات سبوعني من السنة املالية ويف حالة عدم وجود توافق بني صايف الدخل وصايف التدفاملسجلة آخر أسبوع أو أ

 النقدية؛
فعليه أن يقوم بتقييم التفسريات املقدمة من  التحريفات الناجتة عن الغشمدقق احلسابات بوجود  يف حالة اعتقاد -

وأثرها الناتج على طبيعة التقييم وتوقيت ومدى  التحريفات الناجتة عن الغشطرف اإلدارة حوله وإعادة تقييم 
بية يف صحة السجالت واملستندات احملاسبغي عليه أيضا إعادة النظر وين إجراءات التدقيق لالستجابة للمخاطر،

 ؛املقدمة له
يف املؤسسة حمل التدقيق ومل يكن قادرا على  التحريفات الناجتة عن الغشإذا تأكد مدقق احلسابات من وجود  -

وأن يتجه ملناقشة  تقييم تأثريها على التقارير املالية فيجب عليه أن حياول احلصول على دليل يثبت حصوهلا وتأثريها،
 1األمر والقيام باملزيد من الفحص على مستوى اإلدارة أو على املستوى األعلى من املتورطني يف التحريفات.

 وتوثيق اإلجراءات السابقة التحريفات الناتجة عن الغشبالغ عن اإل :الرابع المطلب
يصال نتائج فاألوىل تتضمن إ ،الناجتة عن الغش التحريفاتبالغ والتوثيق آخر خطوة يف مراحل تقييم تعترب مرحلة اإل

اليت مر اها عمل مدقق احلسابات ليه املدقق إىل األطراف املعنية والثانية هي ضرورة توثيق خمتلف املراحل توصل إ ما
 وذلك متاشيا مع ما تقتضيه معايري التدقيق.

 الناتجة عن الغش التحريفاتبالغ عن اإل :الفرع األول
يف حالة ثبوت وجودها فجيب و  ،التحريفات الناجتة عن الغشبعد أن يقوم مدقق احلسابات مبختلف مراحل تقييم 

جلنة التدقيق أو املستوى اإلداري املناسب حىت وإن مت اعتباره أنه  ،إليه من نتائجإدارة املؤسسة مبا توصل الغ عليه إب
أما إذا مت حتديد أن وقوع التحريف كان  فإذا ثبت مشاركة اإلدارة يف التحريفات يتم رفعه إىل جلنة التدقيق، غري مهم،

نتيجة لضعف نظام الرقابة الداخلية على مستوى املؤسسة فإن مدقق احلسابات حيدد ما إذا كانت نواحي الضعف 
 إدارة املؤسسة وجلنة التدقيق أو ال.إىل  وإبالغهاجوهرية وتستدعي التقرير عنها 

جلهات أعلى من إدارة املؤسسة وجلنة التدقيق فذلك ال يعترب جزءا  غشالناجتة عن الالتحريفات أما فيما يتعلق بإبالغ 
خالقيات املهنية يف شقها اخلاص باحلفاظ على وينظر إليه أنه يتناىف مع أ عاديا من املسؤولية املخولة ملدقق احلسابات،

فصاح للمدقق الذي يأيت ية أو اإلإذا كان ذلك التزاما مبتطلبات قانونية ونظامالسرية املهنية للمؤسسة حمل التدقيق إال 
 2.فصاح إىل اجلهات التمويليةاإل ألمر قضائي، استجابة بعده،

                                                           
 543،544ص:-ص مرجع سابق، ،موسوعة معايير المراجعة،شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية"" طارق عبد العال حماد،1 
 80ص مرجع سابق، أكرم محمد أحمد الوشلي،2
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 توثيق اإلجراءات السابقة الفرع الثاني:
 التحريفات الناجتة عن الغشتقييم طوات بتوثيق كل خنصت معايري التدقيق على ضرورة أن يقوم مدقق احلسابات 

 وامللخصة يف: اليت قام اها سابقا
التقارير املالية للمؤسسة حمل  تعرض قابلية حول ،تدقيقال عملية ختطيط تدقيق عندال فريق أفراد بنيفيما  املناقشة -

ء الفريق الذين سامهوا يف املناقشة عضاأمتضمنا كيف ومىت متت املناقشة و  لتحريفات الناجتة عن الغشالتدقيق ل
 واملواضيع اليت متت مناقشتها؛

 ؛التحريفات الناجتة عن الغشخماطر  للتعرف وتقييم الضرورية املعلومات على للحصول أداؤها، مت اليت اإلجراءات -
 ؛املخاطر هلذه املدقق وتقييم متييزها، مت اليت التحريفات الناجتة عن الغش خماطر عوامل -
 ؛لنظام الرقابة الداخلية اإلدارة جتاوز ملخاطر للتصدي اباتمن طرف مدقق احلس يت مت أداؤهاال اإلجراءات نتائج -
 أو إضافية تدقيق إجراءاتضافة ضرورة إب عتقاداال إىل املدقق تدفع قد اليت التحليلية والعالقات لظروفا -

 ؛أخرى استجابات
 1وغريها التدقيق وجلنة اإلدارة مع التحريفات الناجتة عن الغش بشأن إجراؤها مت اليت واإلبالغ تصاالتاال طبيعة -

 يف الشكل التايل: التحريفات الناجتة عن الغشكن تلخيص مراحل تقييم خماطر ومما سبق مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ramos,M ,”Auditor’s Responsibility for fraud detection”,op cit,p35 
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 التحريفات الجوهرية الناتجة عن الغش:مراحل تقييم مخاطر (8-2)شكل رقم 

 
 على املعلومات السابقة :من إعداد الباحثة باالعتمادالمصدر

 الغشاألخطاء و التحريفات الناتجة عن  تجاهلية مدقق الحسابات امسؤو  :المبحث الرابع
 ع املايل على مدقق احلسابات على اعتبارلقاء اللوم من طرف اجملتمليت شهدهتا عدة شركات عاملية مت إبعد اهلزات ا

لذلك أوضح معيار التدقيق  للمؤسسة، ةخطاء والغش يف التقارير املاليؤول بشكل مباشر على اكتشاف كل األأنه مس
نتطرق إليه يف هذا املبحث بداية باإلشارة وهو ما  حدود مسؤولية املدقق اجتاه هذا األمر، ISA 240قم الدويل ر 

ش ومسؤولية مدقق احلسابات التحريفات الناجتة عن الغ الغش مث مسؤولية إدارة املؤسسة اجتاه إىل صعوبات اكتشاف
 قبل وبعد صدور تقريره اجتاهه

 الناتجة عن الغش والعوامل التي تحد من اكتشافه  تحريفاتالصعوبات اكتشاف  المطلب األول:
وأهم  ،نتناول يف هذا املطلب بداية الصعوبات اليت يواجهها مدقق احلسابات الكتشاف التحريفات الناجتة عن الغش

 اكتشاف املدقق هلذه التحريفات. منالعوامل اليت حتد 
 الناتجة عن الغش تحريفاتالصعوبات اكتشاف  الفرع األول:

تكمن يف صعوبة اكتشافها لذلك تعد من الصعوبة مبا كان على مدقق التحريفات الناجتة عن الغش إن خماطر 
الكبري للتحريفات يف  االنتشارخاصة مع  احلسابات اكتشاف كل التحريفات يف املؤسسة ألهنا عملية معقدة،

مراحل تقييم خماطر 
التحريفات الناجتة عن 

الغش

توثيق اإلجراءات 
السابقة

االبالغ عن 
التحريفات الناجتة عن 

الغش

قتقييم أدلة التدقي

االستجابة لنتائج
تقييم خماطر 
ة التحريفات الناجت

عن الغش

تقييم خماطر 
التحريفات الناجتة عن 

الغش حتديد عوامل خماطر 
التحريفات الناجتة عن 

الغش

احلصول على معلومات 
ت لتحديد خماطر التحريفا

الناجتة عن الغش

مناقشة خماطر 
التحريفات الناجتة عن 

الغش
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لذلك سعت املنظمات واهليئات املهنية لتطوير أساليب  املتورطني فيه،السنوات األخرية وتطور وسائله وزيادة عدد 
ومن أهم  وإجراءات لتعزيز قدرات املدققني الكتشاف التحريفات وذلك لتجنب التبعات القانونية لعدم اكتشافها.

 1أسبا  عدم اكتشاف املدقق للتحريفات الناجتة عن الغش نذكر ما يلي:
لذلك تسعى هذه األخرية جاهدة إلخفائه  تكون متعمدة من طرف اإلدارة،لغش التحريفات الناجتة عن اإن  -

 باعتبار أنه ميكنها جتاوز نظام الرقابة الداخلية بسهولة؛
 مع اإلدارة يف عملية التحريف لذلك فمدقق احلسابات ال جيد احملاسب واملدقق الداخلي متواطئني عادة ما يكون -

 ده يف اكتشاف التحريفات؛املرشد املهين الفعال الذي يساع
ألنه ال يواجهها يف كل عمليات التدقيق اليت يقوم اها ما التحريفات الناجتة عن الغش نقص خربة املدقق اجتاه  -

 يؤدي إىل عدم متكنه من تقدير املخاطر املرتتبة عنه بطريقة مناسبة؛
مما يؤدي إىل صعوبة بناء فات الناجتة عن الغش التحريقلة النماذج الدقيقة اليت ميكن استخدامها يف التنبؤ بوجود  -

 معيار يؤثر بفاعلية على قرارات املدقق يف التخطيط لعملية التدقيق؛
 ثقة املدققني يف عمالئهم؛ -
 ؛التحريفات الناجتة عن الغشجهل عدة مدققني حلقيقة مصطلح  -
 . التحريفات الناجتة عن الغشعدم الدراية مبؤشرات وعوامل  -

التحريفات الناجتة عن الغش عالم اآليل واحلواسيب يف جمال احملاسبة زاد من سهولة ارتكا  فإن استخدام اإلكذلك 
 برامج يف تالعب أي " يف جمال أجهزة االعالم اآليل:التحريفات الناجتة عن الغش ويقصد  وزاد من صعوبة اكتشافها،

 يف فيها التحريفات قعت اليت يف املؤسسات خسائر إحلاق إىل يؤدي مما واملعدات، والتشغيل التقارير وملفات احلاسو 
وتكمن صعوبة اكتشاف التحريفات الناجتة عن الغش باستخدام احلاسو  فيما  ،2"واسيبللح استخدامها جمال
 3يلي:

سهولة ارتكا  التحريفات الناجتة عن الغش يف احلواسيب نظرا للضعف الكبري يف جمال الرقابة على نظام  -
 احلاسو ؛

                                                           
1 Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt, Joseph J. Schultz Jr., and Mark F. Zimbelman, ,)2003(”test of changes in 

auditors’fraud related planning judgments since the issuance of SAS N82”, Auditing a journal of practice and 

theory, vol22,n2,p241 
2 Lan J.Doug Las,(1983),”How to Beat the Computer Crime Wave”,Accountants Journal,p.73. 

في  المؤثرة والعوامل الصناعية للشركات المالية التقارير في التضليل اكتشاف عن الحسابات مراجع مسؤوليةدحدوح،"  أحمد حسين 3 

 180"،مرجع سابق،اكتشافه
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مكانية أن يقوم مرتكب التحريفات الناجتة عن الغش بتغيري وحدات ختزين احلاسو  دون أن يرتك أي أثر ملموس إ -
 صعب عملية اكتشاف التحريفات يف أغلب احلاالت؛مما ي  

شافها عن وأن أغلب هذه احلاالت يتم اكت التحريفات الناجتة عن الغش باحلاسو  إىل أدلة إدانة مباشرة، افتقار -
 طريق املصادفة؛

 فقد أشار مكتب املباحث ،ء ذلكالعائد الكبري الذي حيصل عليه مرتكب التحريف بواسطة احلاسو  من ورا -
 دوالر بليون5 إىل 3 بني ما يرتاوح ملرتكبيها عائد حيقق التحريف عن طريق احلواسيبن أ إىل األمريكية اجلنائية
 دوالر500.000   حبوايل يقدر احلاالت اليت مت اكتشافها يف ملرتكب التحريف العائد متوسط وأن ا،نويي سأمريك
 .1اليدوية الطرائق باستخدام التحريف ملرتكب فقط  سنوي دوالر   23.000مقابل

ال متثل األسبا  السابقة الذكر إال جزءا بسيطا من حقيقة األسبا  اليت تؤدي مبدققي احلسابات إىل الفشل يف  
لذلك فيجب على مدقق احلسابات أن تكون له دراية واسعة حبقيقة التحريفات  ،الناجتة عن الغش التحريفاتكشف 

كذلك فإن التحريفات   طالع تام مبحيط املؤسسة وتارخيها يف جمال التحريفات،كذلك أن يكون على إ  وكل عواملها،
أن تساعد مدقق احلسابات يف اكتشافها الناجتة عن الغش يف حد ذاهتا غالبا ما تتضمن يف طياهتا نقطيت ضعف ميكن 

 ومها طبيعة التحريفات وإمكانية التنبؤ اها.
من خالل التقدير  فتشري طبيعة التحريفات إىل متاسك عناصرها واجتاهها الذي يشري حتما إىل إمكانية اكتشافها

أما إمكانية  ه مدقق احلسابات،ثبات املستخدمة يف عملية التدقيق ومقدار الشك املهين الذي حيتفظ باجليد ألدلة اإل
ود إىل تطوره وذلك حسب احلالة التنبؤ اها فتشري إىل أن حدوث التحريفات تكون ألسبا  ظرفية فقط قد تق

كذلك فقد تساعد احلاالت اليت مرت على مدقق   العامة والقطاع الذي تنشط فيه املؤسسة حمل التدقيق، االقتصادية
على اكتشاف احلالة اليت هي حمل التدقيق من طرفه تحريفات الناجتة عن الغش الاحلسابات من قبل واكتشف فيها 

 وذلك لتشااهها.
 العوامل التي تحد من اكتشاف الغش الفرع الثاني:

اليت قد تزيد من حدة  املهمة أو القيود توجد بعض العوامل باإلضافة إىل صعوبة اكتشاف الغش من طرف املدقق،
 :2صعوبة عدم اكتشاف املدقق للغش ومن بني هذه العوامل نذكر

                                                           
1 Lesley,Meall,)1992(,” Computer Crime:Foiling the Fraudsters”, Accountancy journal, p.57. 

 العصرية المكتبة المنصورة، جامعة األولى، الطبعةالتطبيق"، وإطار تحليل- للمراجعة الدولية المعايير في دراسات" السيد، محمود الناغي2 

 89(،ص 2000) ،المنصورة،
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مهال بعض العناصر اليت قد ام العينة يف الفحص قد يؤدي إىل إحيث أن استخد :التدقيق جمال يف العينة استخدام -
 حتتوي على الغش؛

 ؛ورقايب حماسيب نظام أي يف الكامنة القيود -
 ؛حامسة منها أكثر مقنعة اليت يتحصل عليها املدقق التدقيق أدلة معظم -
 يف ابداء رأيه؛ له الشخصي التقدير خالل من املدقق استخدام-
 .املخاطر من تزيدقد  عادية غري ظروف وجود-

 الغشاألخطاء و التحريفات الناتجة عن  اكتشاف ومنعمسؤولية  الثاني: المطلب
واإلفصاح عنها من القضايا اليت  الناجتة عن األخطاء والغش تحريفاتاكتشاف التعترب مسؤولية مدقق احلسابات يف 

نظرا ألمهية تقرير مدقق احلسابات والثقة اليت يضعها األطراف املهتمة  عرفت جدال واسعا يف مهنة احملاسبة والتدقيق،
ترتبط مسؤولية مدقق احلسابات بعدة بالتقارير املالية للمؤسسة فيه واليت على أساسه يبين العديد منهم قراراته.كما 

 والشك املهين.  والتأكيد املعقول، مفاهيم يف التدقيق  كاألمهية النسبية،
نركز على و  يف جمال احملاسبة والتدقيق، النسبية من املفاهيم الواسعة االنتشار مهية مفهوم األيعترب األمهية النسبية: -1

والذي أكد على  320وقد تناوله معيار التدقيق الدويل رقم  تدقيق احلسابات،مفاهيم األمهية النسبية املرتبطة مبجال 
 مفهوم األمهية النسبية عند التخطيط لعملية التدقيق وتنفيذها. ة أن يأخذ مدقق احلسابات بعني االعتبارضرور 

ها بصورة خاطئة يؤثر تكون املعلومات ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو عرض " وقد عرفها ذات املعيار على أهنا:
وتعتمد األمهية النسبية على حجم اخلطأ  على القرارات االقتصادية ملستخدمي املعلومات املأخوذة من البيانات املالية،

ة أو القطع بدل كوهنا وبالتايل فإن األمهية النسبية توفر البداي املقدر يف الظروف اخلاصة حبذفه أو بيانه بصورة خاطئة،
 1جيب أن حتتويها املعلومات لكي تكون مفيدة" دائيةصفة نوعية ابت

فيضع املدقق  يظهر مفهوم األمهية النسبية يف عملية التدقيق بشكل كبري خاصة يف مرحلة تصميم خطة التدقيق،
مستوى مقبول لألمهية النسبية لكل عنصر من عناصر التقارير املالية اليت تكون حمل التدقيق وذلك الكتشاف 

بارات اليت يقوم اها وتوقيت أخذ بعني االعتبار يف ذلك نوع االختليت ميكن أن حيتويها كل عنصر ويالتحريفات ا
 ضافة إىل تقييم تأثري التحريفات على عملية التدقيق ككل.ها إإجرائ

التحريف وتتعلق مسؤولية مدقق احلسابات باألمهية النسبية اليت يقدرها للتحريفات اليت حيتويها العنصر الذي مت فيه 
 ومدى اكتشافها والتقرير عنها وإبالغ مستخدمي التقارير املالية حوهلا.

                                                           
1ISA320:’’ Caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit’’,op cit, disponible sur le 

site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-320-caract-re-significatif-dans-la 

, consulté le :  28/03/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-320-caract-re-significatif-dans-la
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مصطلح التأكيد املعقول وذلك أن عملية التدقيق اليت  ISA 200تناول معيار التدقيق رقم  التأكيد املعقول: -2
شكل عام خالية من التحريفات تكون وفقا ملعايري التدقيق الدويل تسعى لتوفري تأكيد معقول بأن املعلومات املالية ب

 1الناجتة عن  األخطاء وعن الغش 
ويعين أن مدقق احلسابات الذي يلتزم بإتباع وتطبيق معايري التدقيق الدويل يف أداء مهامه فإنه يهدف لتأكيد خلو 

 املعلومات املالية للمؤسسة من أية حتريفات تؤثر على مستخدمي التقارير املالية بشكل عام.
ويشري املستوى األول بأن مدقق احلسابات ال يعترب  ن من التأكيد مها التأكيد املعقول والتأكيد املطلق،توياويوجد مس

وي التقارير بالرغم من صدور تقريره نظيف ميكن أن يكون هناك بعض اخلطر بأن حتت ا لصحة التقارير املالية وأنهضامن
 2خماطر التدقيق ملستوى مقبول.،كما يهدف هذا املستوى لتخفيض املالية على حتريفات

و التقارير املالية أما املستوى الثاين وهو التأكيد املطلق فهو يعين أن يكون مدقق احلسابات متأكدا بنسبة كبرية من خل
وهو األمر الذي نفته جل املعايري الدولية ذلك أنه من غري املمكن للمدقق الوصول إىل مستوى  ،من التحريفات
ثبات أن معظم أدلة اإلو  وأسلو  العينات، استخدام املدقق الختبارات ألنه يرتبط بعدة عوامل منها:التأكيد املطلق 

كما يرتبط بعوامل داخلية يف املؤسسة كقوة أو ضعف   اليت يقدمها املدقق تكون مقنعة بنسبة كبرية وليست حامسة،
 3.نظام الرقابة الداخلية اها واحتمال التواطؤ من طرف أشخاص باملؤسسة

 امطلق اس تأكيدإذن فمسؤولية مدقق احلسابات تكمن يف تقدمي تأكيد معقول خللو التقارير املالية من التحريفات ولي
 خري.وذلك لصعوبة هذا األ

 وتقييممتسائل  ذهن يتضمن موقف هو" على أنه:99SASعرفه معيار التدقيق األمريكي رقم  الشك املهين: -3
 التحريف بإمكانية يعرتف ذهين مبوقف التدقيق عملية إجراءب ملزم مدقق احلساباتأن  كما  التدقيق، لدليل نتقاديا

دارة م اعتبار العتقاده حول أمانة اإلودون أن يقيِ  حىت إذا كان له تعامل سابق مع املؤسسة ومل جيد أي حتريف،
له مع  السابقة التجربة أن عن النظر صادقة بغض اإلدارة بأن مقنع دليل من بأقل يكتفي ال وأن ،واستقامتها
 4املؤسسة".

                                                           
1ISA200:”Objectifs généraux de l'auditeur indépendant et conduite d'un audit selon les normes 

internationales d'audit’’, disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-

d-audit-isa-200-objectifs-g-n-raux-de-l-auditeur-ind   consulté le : 18/04/2016 
2IFAC, International Framework for Assurance Engagement, Handbook of International Auditing, Assurance, 

and Ethics Pronouncements, New York,(2007), disponible sur le site: www.ifac.org consulté le 18/04/2016 
3 ISA200:”Objectifs généraux de l'auditeur indépendant et conduite d'un audit selon les normes 

internationales d'audit’’,op cit, disponible sur le site: https://www.ifac.org/publications-resources/norme-

internationale-d-audit-isa-200-objectifs-g-n-raux-de-l-auditeur-ind   consulté le : 18/04/2016 
4 SAS99:’’Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, disponible sur le site: www.aicpa.org,consulte 

 consulté le :18/04/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-200-objectifs-g-n-raux-de-l-auditeur-ind
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-200-objectifs-g-n-raux-de-l-auditeur-ind
http://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-200-objectifs-g-n-raux-de-l-auditeur-ind
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-200-objectifs-g-n-raux-de-l-auditeur-ind
http://www.aicpa.org,consulte/
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لذلك فيجب على مدقق احلسابات احلفاظ على مستوى من الشك املهين الدائم يف خمتلف مراحل عملية التدقيق 
وذلك لكي  اليت يقوم اها حىت وإن كان له تعامل سابق مع املؤسسة وليس لديه شك يف صدق وأمانة إدارة املؤسسة،

كذلك فإن نزعة الشك   ت اليت تصادفه وتثري شكوكه حول إمكانية وجود حتريفات فيها،ال يتغاضى عن خمتلف احلاال
ثبات اليت يتحصل عليها مدقق احلسابات من إدارة املؤسسة من حيث كفايتها وفعاليتها يف أدلة اإلاملهين تظهر 

 1وأهنا حقيقية وغري مزورة. ومدى موثوقية املعلومات الواردة فيها،
وأنه يف حالة وجود أي مؤشر قد يؤدي إىل  الدائم بالشك املهين، دقق احلسابات تكمن يف التزامهفمسؤولية مومنه 

حتريفات يف التقارير املالية سواء ناجتة عن األخطاء أو الغش للمؤسسة يلتزم بالقيام مبزيد من الفحص والتعديالت 
 واإلضافات الضرورية لتأكيد ذلك أو نفيه.

 الناتجة عن األخطاء والغش تحريفاتالسؤولية إدارة المؤسسة عن منع واكتشاف م الفرع األول:
وعدم تواطؤها  الناجتة عن األخطاء والغشإذا اعتربنا أن إدارة املؤسسة ال تعترب الطرف الرئيسي يف ارتكا  التحريفات 

إن املسؤولية الرئيسية   240ISAفحسب معيار التدقيق الدويل رقم  تقع عليها، الغش فإن مسؤولية منع واكتشاف
تقع على إدارة املؤسسة أو األشخاص املكلفني بالرقابة على  الناجتة عن األخطاء والغشملنع واكتشاف التحريفات 

من خالل  الناجتة عن األخطاء والغشومنه فاملفروض أن تقوم بتشديد إجراءات منع وقوع التحريفات  مستواها،
تشديد العقوبات على األشخاص الذين يرتكبون فعل التحريف باإلضافة إىل وضع نظام رقابة داخلي فعال وضرورة 

للقوانني واألنظمة املختلفة الداخلية لتوفري تأكيد معقول على موثوقية  واالمتثالالتقي د به يف كل عمليات املؤسسة 
 حدوث حتريفات باملؤسسة.   التقارير املالية اها مما يقلل من احتمال

وبعد توفري كل االجراءات السابقة الذكر يبقى على إدارة املؤسسة ضمان تنفيذ اإلجراءات اليت صممتها من أجل منع 
 .الناجتة عن األخطاء والغشواكتشاف التحريفات 

 التحريفات الناتجة عن األخطاء والغشمسؤولية مدقق الحسابات عن اكتشاف  الفرع الثاني:
بأن مدقق احلسابات يعترب دائما املسؤول األول عن اكتشاف كل التحريفات اليت تتضمنها  لطاملا ساد االعتقاد

إال أنه ومع التطورات اليت مست  التقارير املالية واإلفصاح عنها يف تقريره النهائي الذي يعترب ملخص عملية التدقيق،
 240فقد تناوهلا معيار التدقيق الدويل رقم  حدود هذه املسؤولية،مهنة تدقيق احلسابات فقد ضبطت املعايري الدولية 

ISA  أن يقوم بتأدية عملية التدقيق طبقا ملا تنص عليه معايري التدقيق عليه  مدقق احلساباتالذي أشار إىل أن

                                                           
1 ISA200:”Objectifs généraux de l'auditeur indépendant et conduite d'un audit selon les normes 

internationales d'audit’’,op cit, disponible sur le site https://www.ifac.org/publications-resources/norme-

internationale-d-audit-isa-200-objectifs-g-n-raux-de-l-auditeur-ind consulté le :18/04/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-200-objectifs-g-n-raux-de-l-auditeur-ind
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-200-objectifs-g-n-raux-de-l-auditeur-ind


افهااكتشالتحريفات الناتجة عن الغش ومسؤولية المدقق عن تقييم :انيالفصل الث  
 

94 
 

اتج عن خطأ الدولية املختلفة وذلك للحصول على تأكيد معقول بأن التقارير املالية للمؤسسة خالية من أي حتريف ن
بسبب وجود  غشذلك أنه ال ميكنه احلصول على تأكيد مطلق على خلو التقارير املالية من أي خطأ أو  أو غش،
عملية عليها يف ثبات اليت يعتمد كما أن أدلة اإل  وامل مثل استخدام احلكم الشخصي وأسلو  العينات،بعض الع

  .تعترب مقنعة و ليست حامسة التدقيق

من حصول املدقق على درجة تأكد معقولة فإنه جيب عليه أن حيافظ على موقف الشك املهين  على الرغملكن و 
وتواطؤ اإلدارة  دارة لنظام الرقابة الداخليةحيث يقوم بدراسة االحتمال اخلاص بتجاوز اإل خالل عملية التدقيق،

األخطاء قد ال تكون مالئمة الكتشاف جراءات التدقيق اليت تعترب فعالة الكتشاف إحقيقة أن  االعتبارواألخذ بعني 
 مدقق احلساباتبالرغم من خربة  غشأخطاء أو حتريفات بسبب اخلاص بإمكانية وجود  حتمالباالوالتسليم  ،غشال

 املسؤولني. يتعلق بأمانة و نزاهة اإلدارة و  السابقة يف املؤسسة فيما
ضافية إاحلسابات يلتزم بتنفيذ إجراءات  مدققويف حالة وجود عوامل أو مؤشرات على احتمال وجود حتريف فإن 

 1.التقارير املاليةمعدلة ومناسبة الكتشاف التحريف واحتمال وقوعه وتأثريه على 
إن مسؤولية مدقق احلسابات تكمن يف التقرير واإلفصاح عن وجود اخلطأ والغش إلدارة املؤسسة وخمتلف اجلهات 

عن منع وقوع  غري أنه غري مسؤول يف حدود ما يكتشفه منها فقط، مسؤول وهو الرقابية ومستخدمي التقارير املالية،
ة وتقييم نظام اليت تتطلب منه دراسو  ل العناية املهنية الالزمةه يتوجب عليه بذفإن بالرغم من ذلكو  غش،اخلطأ وال

 . غشاحتمال وجود خطأ أو  دققضافية إذا توقع املإشامل يتضمن إجراءات  تدقيقعمل برنامج و  الرقابة الداخلية،
جراءات عملية تسبب له عدم القدرة يف مواصلة إ ناجتة عن األخطاء والغشحتريفات مام حالة وجود وإذا تبني له أنه أ
من هذه املؤسسة ويلتزم بإعداد تقرير للجمعية العامة  ة الالزمة فإن للمدقق احلق يف االنسحا التدقيق بالطريق

  كلفته بتدقيق حسابات املؤسسة املعنية.للمسامهني أو اجلهة اليت
 جراءات المتبعة عند احتمال وجود أخطاء أو غش اإل الفرع الثالث:
يف التقارير املالية للمؤسسة  غشتدل على احتمال وجود خطأ أو اليت جراءات املصممة لعملية التدقيق بعد تطبيق اإل

ورأى املدقق أنه سيكون له تأثري كبري على التقارير املالية النهائية للمؤسسة فعليه أن يقوم بتطبيق إجراءات تدقيق 
على احلكم الذي يصدره وتعتمد مدى خطورة هذه اإلجراءات اإلضافية أو املعدلة  .ضافية يرى أهنا مناسبةإمعدلة أو 

 ودرجة تأثريها على التقارير املالية للمؤسسة. احملتملة احلدوث واحتماالت وقوعها، الغشأنواع اخلطأ أو  املدقق حول

                                                           
1ISA240,"Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers "disponible 

sur le site: www.ifac.org consulte le:18/04/2016 

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/


افهااكتشالتحريفات الناتجة عن الغش ومسؤولية المدقق عن تقييم :انيالفصل الث  
 

95 
 

ناجتة إما عن اخلطأ أو ي وجود حتريفات ضافية يساعد املدقق عادة إما يف تأكيد أو نفإإن القيام بإجراءات معدلة أو 
 يتم اإلفصاح عنه يف ملجراءات الرقابة الداخلية و إالل خمل يتم اكتشافه من  غشإذا وجد خطأ أو ،كما أنه و الغش

 دارة.ن يعيد النظر يف تقدير املخاطر وصحة اإلقرارات املقدمة من طرف اإلإقرارات اإلدارة فعليه أ
 فعليه أن يقوم بـــ: غشعموما فإذا توصل مدقق احلسابات إىل وجود خطأ أو و 

 ؛الغشإلثبات أو نفي وجود اخلطأ أو التدقيق جراءات إلتوسع يف ا -1
 التأكد من تصحيح اخلطأ إن وجد؛ -2
 عنه؛ واإلفصاح الغشالتأكد من أنه جرى معاجلة  -3
على كافة األدلة  عتماداالفعلى املدقق أن يعيد النظر يف  بأحد أفراد اإلدارة، الغشإذا ارتبط اخلطأ أو  -4

 املقدمة من طرف هذا الشخص؛
 رة بنتائج التدقيق يف احلاالت التالية :داأن يبلغ اإل املدققعلى  -5

 بغض النظر عن تأثريه على التقارير املالية للمؤسسة؛ غش إذا اعتقد بوجود 5-1
 ؛غش إذا ثبت وجود خطأ أو 5-2
 .هات الرمسية إذا تطلب األمر ذلكتبليغ اجل 5-3
املالية جيب أن يكون التبليغ ألعلى جهة يف اإلدارة أو مستوى  تقاريريف ال غشعليه فإنه يف حالة اكتشاف خطأ أو و 

 1. اخلطأ أو الغشإداري أعلى من املستوى الذي حصل عنده 
 ستراتيجية الدفاع التي يتبعها المدققإ المطلب الثالث:

مهمة التدقيق  نتهاءقضائية من طرف عدة أطراف بعد ا وىعادة ما يتعرض مدقق احلسابات إىل خطر دخوله يف دعا
أو  سواء كانت من طرف املؤسسة حمل التدقيق ة حمل التدقيق،خاصة اذا مل يقم باكتشاف حاالت الغش يف املؤسس

ن الذين يرون أن املدقق كان عرضة الرتكا  أخطاء سواء أطراف خارجية أمهها املسامهون احملتملون واجلدد أو املقرضو 
مما  أو عدم القيام اها وفقا ملعايري التدقيق الدولية، ،مهال جسيمق أو ناجتة عن إيف عملية التدقي متعمدة أو غري متعمدة

 اختاذخري لذلك وجب على هذا األ طراف اخلارجية،تب عنه مسؤولية قانونية للمدقق اجتاه كل من املؤسسة أو األيرت 
 2تقوم على ما يلي:تسمى بإسرتاتيجية الدفاع  جراءات دفاعية حلماية مصاحله وعدم تعرضه للمقاضاةإ

                                                           
-ص(1991)األولى، والتوزيع،الطبعة للنشر الفكر ،دار"تدقيق الحسابات والخطأ علم االحتيال وجود مؤشرات "وهبي وعمرو، الساعي،مهيب1 

 57-56ص
 224"،مرجع سابق،ص "موقف المدقق الخارجي اتجاه مسؤولية االهمال في كشف الغشعماد صالح نعمة،2
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لزم املؤسسة من خالله بالتأكيد على عدم تقدمي ي شرتط على املدقق أن يقوم بوضع شرط تعاقدي يف عقد التدقيق ي   -
ألن وجود مثل هذا الشرط ال مي كن املؤسسة  معلومات مضللة من خالل املقابالت اليت يقوم اها املدقق مع املوظفني،

 عدم الكشف عن الغش؛أن تطالب بتعويضات ناجتة عن 
على تقرير مدقق احلسابات  باألطراف اخلارجية كانت نتيجة العتمادهم جيب التأكد من أن اخلسارة اليت حلقت -

 خطاء أو الغش؛لكشف عن التحريفات الناجتة عن األحىت ولو مل يتم ا وإال فإنه ال يعترب مسؤوال عن هذه اخلسارة،
اخلسائر مع حجم الضرر لكي يتحمل املدقق اخلسارة يف حال وقوعها يف  التأكيد على ضرورة أن يتناسب حجم -

 مهاله؛الضرر الذي ي سببه أو الناتج عن إحدود 
جراءات التدقيق اليت يتبعها املدقق خاصة إذا كان نفس املدقق الغش احملرتفون على إطالع تام على إ كون مرتكبوي -

خري أن لذلك على هذا األ فاء الغش عن املدقق بسهولة تامة،خوبذلك ميكنهم إ يف نفس املؤسسة لعدة سنوات،
 يقوم بإدخال عنصر عدم قابلية التنبؤ بإجراءات التدقيق لتفادي هذه الوقائع؛

ت ي قيم جراءاملؤسسات اليت يتوفر فيها عنصر االستقامة من خالل توفره على جمموعة إسعي املدقق للتعامل مع ا -
 ألن ذلك ي نقص من احتمال تعرضه للمسائلة القانونية؛ املؤسسة من عدمه، اها مدى استقامة

 ثبات بالنسبة له يف حالة الدعوى القضائية؛عملية التدقيق ألهنا تعترب أدلة إتوثيق كل خطوات ومراحل  -
 خطاء والغش.ألمواكبة املدقق لألساليب اجلديدة يف جمال اكتشاف التحريفات الناجتة عن ا -

واليت يتولد  طراف اخلارجية،أن يقوم املدقق بالدفاع عن نفسه اجتاه املؤسسة حمل التدقيق واجتاه األوبصفة عامة جيب 
 نفصله يف الفرعيني املواليني.وهو ما  طراف،مسؤولية قانونية له اجتاه هذه األعليها 

 دفاع المدقق اتجاه المؤسسة محل التدقيق ول:الفرع األ
اإلدعاء بعدم  ضايا اليت تقوم برفعها املؤسسات حمل التدقيق على مدقق احلسابات فنجد من بينها:تتعدد مواضيع الق

فشاء السر إ الفشل يف اكتشاف الغش، من عملية التدقيق على حنو غري مالئم، االنسحا  عملية التدقيق، استكمال
معقول ال مطلق حول خلو بالرغم من أن املدقق وكما ذكرنا سابقا يسعى لتوفري تأكيد  املهين للمؤسسة...اخل،

لدفاع اآليت ذكرها يف حال لذلك يسعى املدقق ألن يضع واحدة من بني طرق ا املالية من األخطاء والغش،التقارير 
 1وهذه الطرق هي: بني املدقق واملؤسسة، وجود اهتام

                                                           
 158( ، ص 2009"،درا المريخ للنشر،الرياض،)المراجعة،مدخل متكاملالفين ارينز،جيمس لوبك،ترجمة محمد عبد القادر الديسطى،" 1
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عىن أن يشري املدقق لعدم وجود نص أو مادة صرحية أو ضمنية تنص مب في العقد: لتزامعدم وجود ا -1
على ضرورة قيام املدقق بعملية التدقيق بشكل معني،كأن يدعي املدقق أن السبب يف عدم اكتشاف 

 الغش هو أن العقد بينه وبني املؤسسة كان اهدف تقدمي خدمة الفحص ال التدقيق؛
دعاء بأن عملية التدقيق قد مدقق يف هذا اخلصوص اإلميكن لل أداء التدقيق بالمستوى المطلوب: -2

ويف هذا الشأن حىت إذا مل يتم الكشف عن أخطاء أو  متت وفقا ملعايري التدقيق الدولية واملتعارف عليها،
 غش فال يعترب املدقق مسؤوال عنها باعتباره أدى عملية التدقيق على حنو مالئم؛

مهال عندما تؤدي تصرفات املؤسسة نفسها إىل حدوث يف اإلوحتدث املسامهة  همال:المساهمة في اإل -3
اخلسائر املسببة للضرر أو أن هذه التصرفات تتداخل مع أداء التدقيق مبا يؤدي إىل منع املدقق من 

حد اإلمهال يف اكتشاف سرقة قام اها أمثل أن تقوم املؤسسة باهتام املدقق ب اكتشاف سبب اخلسائر،
الداخلية ملنع السرقة ومل تقم د أعلم املؤسسة كتابيا بوجود ضعف يف نظام الرقابة وكان املدقق ق املوظفني،

ه على أساس مسامهة املؤسسة يف فهنا املدقق ميكن أن يدافع عن نفس دارة بتصحيح نواحي الضعف،اإل
 مهال؛اإل

أن  حىت تتمكن املؤسسة حمل التدقيق من كسب قضيتها ضد املدقق عليها عدم وجود صلة السببية: -4
 تثبت وجود صلة السببية بني خرق املدقق ملعايري العناية املهنية والضرر الذي حدث له.

 طراف الخارجيةاأل تجاهدفاع المدقق ا الفرع الثاني:
أن يتعرض املدقق للمسائلة القانونية من طرف األطراف اخلارجية للمؤسسة واليت تستخدم تقاريرها املالية مثل  ميكن

دعائهم على أن اخلسائر اليت حلقت اهم كانت نتيجة خالل إمن  الزبائن...اخل، الدائنني، املسامهني احلاليني واملرتقبني،
طرق لدفاع املدقق اجتاه أطراف خارجية جيب أوال حتديد األساس وقبل الت ،العتمادهم على تقارير مالية مضللة

طراف اخلارجية ألشخاص الذين يدخلون ضمن نطاق األوا طراف اخلارجية اجتاه املدقق من جهة،القانوين لدعاوي األ
 1ليها فيما يلي:فع دعوة قضائية ضد املدقق واليت نتطرق إاليت هلا احلق يف ر 
بب لقيام الدعوة القضائية اليت ترتب على مدقق احلسابات املسؤولية القانونية يف مواجهة وهو الس :األساس القانوني

 كاإلمهال والتقصري يف أداء عمل املدقق مما يولد عليه تقارير مالية مضللة؛  األطراف اخلارجية،
لذين يكون املدقق على  إىل فئة حمدودة من املستخدمني ايشري مصطلح املستخدمني املتوقعني املستخدمون املتوقعون:

ساس القانوين م هذا املفهوم مت توسيع قاعدة األومن خالل استخدا علم أهنم يعتمدون على التقارير املالية للمؤسسة،

                                                           
 162-160،مرجع سابق،ص الفين ارينز،جيمس لوبك 1
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ويتم  وهم املستخدمون املتوقعون، حاالت مل تكن تؤخذ بعني االعتبارللسماح ألطراف خارجية أخرى بالتعويض يف 
طار وجدت احملاكم القضائية ويف هذا اإل خرى،ل مثل باقي األطراف اخلارجية األمعاملة هذا األخري بنفس الشك

 ثالثة مناهج وهي: ملفهوم على الرغم من بساطته لذلك اتبعتمشكال يف تطبيق هذا ا
لعلم والنية خالل أداء وفقا هلذا املنهج فاملدقق يعترب مسؤوال قانونيا إذا كان لديه ا ئتمان:منهج إحتاد اإل -1

وأن يتوفر الدليل على  طراف اخلارجية،ه الذي ميكن أن يستخدم من طرف األصدار تقرير ويف إعمله 
 معرفة ونية املدقق من خالل أدائه لعمله؛

يعتمد هذا املنهج على أن يكون املستخدم املتوقع عضوا يف جمموعة من  ضرار احملددة:منهج األ -2
 املدقق املصرح به؛ املستخدمني قابلة للتحديد والتعريف وتعتمد على عمل

ناهج السابقة حيث أعطى وفقا هلذا املنهج فهو أوسع نطاقا من امل املستخدم الذي ميكن توقعه: -3
 عتبارهد املدقق أنه ميكن اكل مستخدم يعتق  اخارجي افيعترب طرف وسع لألطراف اخلارجية،تفسريات أ

ليهم وي شار إ تتعلق باألطراف اخلارجية،فيكون له نفس احلقوق اليت  مستخدما متوقعا للتقارير املالية،
 ددة.احملغري أهنم الفئة 

مريكية إىل التخلي التدرجيي عن هذا رغم من وضوح هذا املنهج إال أنه اجتهت احملاكم يف الواليات املتحدة األبال
 املنهج واإلبقاء فقط على املنهجني السابقني.

 ية:دفاع المدقق ضد الدعاوي القضائية لألطراف الخارج -
تطرقنا يف الفرع السابق إىل أربعة أساليب ميكن أن يستعني اها املدقق ملواجهة القضايا املرفوعة عليه من طرف املؤسسة 

كن استخدام إال ثالثة أساليب مع التخلي عن طراف اخلارجية ال ميولكن يف حالة القضايا ضد األ حمل التدقيق،
وبصفة عامة للمدقق ثالثة  ارجية ليس هلا الفرصة للمسامهة يف التحريف،طراف اخلأسلو  املسامهة يف اإلمهال ألن األ

 ساليب هي:أ
فإذا قام املدقق بأداء عملية  ساليب املفضلة يف هذه احلالة،يعترب من بني األ مهال:سلو  الدفع بعدم اإلأ -1

يستخدم وسائل الدفاع رة له أن التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية املتعارف عليها فلن يكون من الضرو 
إال أنه ما يعا  على هذا األسلو  صعوبة إثبات عدم اإلمهال يف األداء وأمام احملكمة خاصة  خرى،األ

 عضاء احملاكمة ال عالقة هلم بالتدقيق؛إذا كان أ
طراف م وجود واجب على املدقق اجتاه األسلو  عدأساس هذا األ استخدام وسيلة الدفاع اخلاصة: -2

 اخلارجية؛
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املستخدم على التقارير املالية  عتمادوتعين يف هذه احلالة إثبات عدم ا لو  عدم وجود صلة السببية:أس -3
طراف األ ثبات ذلك لكنها متثل وسيلة دفاع هامة للمدقق اجتاهوتعترب من الصعوبة إ للمؤسسة،
 اخلارجية.

 صدور تقريره الغش بعدلحسابات عن عدم اكتشاف االخطاء و ا دققمسؤولية م :رابعالمطلب ال
مل تلزم خمتلف املعايري وقوانني التدقيق الدولية مدقق احلسابات بضرورة القيام بإجراءات جديدة على عناصر التقارير 

ملالية تأثرت بشكل كبري إال يف حالة وصوله معلومات أكيدة تفيد بأن التقارير ا املالية اليت غطاها تقريره النهائي،
علم بوجودها قبل صدور تقريره كان  وول  يتخذها خمتلف مستخدميها،رارات اليتوستؤثر على الق غشبأخطاء و 

 .سيغري نوع الرأي الذي سيبديه بشأهنا
 :احلالة فإنه عليه القيام مبا يليإذا واجهت مدقق احلسابات هذه و 

 يطلب من إدارة املؤسسة القيام بإبالغ كل من يتأثر من وجود التحريفات يف التقارير املالية؛ أن -1
تعديل التقارير املالية بأسرع وقت مع تعديل تقريره مبا يتالءم مع  يأمر إدارة املؤسسة بضرورةأن  -2

 التحريفات اليت مت اكتشافها؛
لالزمة اليت يراها ضرورية للتأكد من قيام املؤسسة أن يقوم باختاذ اإلجراءات ا املدققوأخريا جيب على  -3

 باإلفصاح املطلو  كما ورد يف اخلطوات السابقة.
أعضاء جملس أما يف حالة رفض إدارة املؤسسة القيام باإلفصاح املطلو  فيجب على املدقق أن يعلم كل عضو من 

 :ه مستقبالرير على تق عتمادااليتخذ اخلطوات التالية ملنع اإلدارة اهذا الرفض و 
 إعالم إدارة املؤسسة بانسحابه من تدقيق حسابات املؤسسة؛ب يقوم -1
 إعالم اجلهات الرقابية اليت ختضع إدارة املؤسسة لسلطاهتا بأنه ال جيب االعتماد على تقريره مستقبال؛ -2
 إخطار كل شخص له صلة للمؤسسة بوجو  عدم االعتماد على تقريره مستقبال. -3

 خذ بعني االعتبار عدة عوامل أمهها:سؤولية املدقق عن التحريف جيب األعند حتديد مشارة إىل أنه جتدر اإل
 ؛اها والتزامه اليت كلف اها املدقق التدقيقنطاق عملية  -
مهال املدقق أو أنه كنتيجة إهل هو نتيجة  الناتج عن خطأ أو غش الشخص املسؤول عن عدم اكتشاف التحريف -

 جة لضعف نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة؛مباشرة إلمهال املؤسسة وكنتي
أن إمهال املدقق يف البحث ات و أن الظروف احمليطة كانت كفيلة بإثارة الشك حول احتمال وجود التحريف -

 عنها أدى إىل عدم اكتشافه.  ستقصاءواال
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ملعايري التدقيق الدولية املطلو  من املدقق يف هذه احلاالت هو القيام بتنفيذ عملية التدقيق بطريقة سليمة وطبقا و 
للمؤسسة  طمئناناالإال أنه يعطي  غشخطاء والبالرغم من أن التدقيق ال يضمن اكتشاف كل األو  املهنية، األعرافو 

العناية املهنية الالزمة أثناء قيامه بواجباته ليتمكن من  على بذل لذا فإن املدقق جمرب ية،ومستخدمي تقاريرها املال
 أو أخطاء يف املؤسسة. غشاكتشاف أية 
مما يؤدي  التدقيقاملدقق وضع قيود على نطاق عملية تضمن العقد املربم بني املؤسسة و شارة أيضا أنه إذا كما جتدر اإل

لية فإن املدقق يف هذه احلالة ال يتحمل أية مسؤو  ش أو اخلطأالناجتة عن الغ إىل عدم متكنه من اكتشاف التحريفات
وإمنا تطبيقا لبنود العقد املربم وذلك بشرط أن يكون قد  مهاله املباشر،إعن طريق ها ألنه مل يتسبب يف عدم اكتشاف

 1أوضح هذه القيود يف تقريره النهائي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مجلة الباحث الجامعي،جامعة إب،اليمن،العدد مدى مسئولية المراجع الخارجي عن األحداث الالحقة لعمل القوائم المالية"،محمود،" جربوع يوسف1 

 20-19ص -،ص)2001(الثالث
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 خاتمة:
 التقارير املالية املضللة واليت كان أخطرها التحريفات الناجتة عن الغش، حتريفاتهم بعد تطرقنا يف الفصل السابق إىل أ

 جراءات اليت يقوم اها خالل عملية التدقيق،ذه املخاطر وذلك لتحديد مستوى اإليقوم مدقق احلسابات بتقييم ه
الل حتديد العوامل اليت تدل خبداية من حتديد فريق التدقيق وعقد جلسات املناقشة معه مث حتديد هذه املخاطر من 

ليها إىل غاية الوصول إىل إبالغ النتائج اليت توصل إ مكانية وجود التحريفات الناجتة عن الغش يف املؤسسة،على إ
وكل ذلك بعد التعرف على املقصود بعملية  حول وجود الغش من عدمه وأخريا توثيق اخلطوات السابقة اليت قام اها،

وحتديد  التقييم اليت يتبعها املدقق وصعوباهتا قبل البدء يف مراحل عملية التدقيق السابقة الذكرالتقييم وحتديد طرق 
 .عوامل التحريفات الناجتة عن الغش

ة ملدقق فنجاح عملية التدقيق من عدمه يبدأ من التقييم الصحيح للتحريفات الناجتة عن الغش ويولد مسؤولي
يضا يف هذا الفصل من عالقة مع املؤسسة وهو ما متت اإلشارة إليه أ هلمطراف الذين احلسابات اجتاه خمتلف األ

قبل صدور  خري،طاء والغش مع الرتكيز على هذا األخالل تبيان مسؤولية املدقق اجتاه التحريفات الناجتة عن االخ
 تقريره النهائي وبعد صدوره.

التقييم خطوة  اية مبرحلة التخطيط اليت تعترب فيها مرحلةهذه املسؤولية اليت يتحملها املدقق منذ بداية عملية التدقيق بد
املتبعة من طرفه واإلجراءات اليت سيقوم اها خالل عملية  ا تساعد املدقق يف حتديد حجم االختباراتأساسية كوهن

من حيث اإلجراءات املتبعة  لة سيؤدي إىل وضع خطة خاطئة سواءذلك أن أي تقييم خاطئ يف هذه املرح التدقيق،
لتدقيق وأن وجود التحريفات الناجتة عن الغش يؤثر على مرحلة التخطيط لعملية ا ،عملية التدقيق وتوقيتوطبيعتها 

 ليه يف الفصل املوايل.وهو ما نتطرق إ ،وبالتايل على نتائج وفعالية عملية التدقيق ككل
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 تمهيد:
تعترب مرحلة التخطيط لعملية تدقيق احلسابات من املراحل الرئيسية هلا والقاعدة األوىل ملعايري الفحص امليداين للتدقيق  

ولذلك يوليها مدقق  ، 300ISAكما أكدت عليها معايري التدقيق املختلفة ومن بينها معيار التدقيق الدويل رقم 
اليت يتم وضعها يف هذه املرحلة  اخلطواتإال أن  صياغة خمتلف مراحل عملية التدقيق،احلسابات أمهية بالغة وتتم فيها 

تحريفات ناجتة عن الغش يف التقارير املالية للمؤسسة ومل خماطر الضافية إذا ما واجهت املدقق إ خطواتقد حتتاج إىل 
ضاء الفريق الذين مت ن عدم كفاءة أعناتج ع فمن املمكن أن يكون التأثر يتم تقييمها مبستواها احلقيقي من طرفه،

أو كان  جراءات اليت قام هبا املدقق يف مرحلة التخطيط،من خالل طبيعة أو توقيت ومدى اإل هبم أو التأثر االستعانة
ملخاطر التحريفات  خمتلف االستجاباتوهو ما يعكس  جراءات الرقابة املستخدمة من طرف املؤسسة،األثر يف إ

 الناجتة عن الغش.
التحريفات الناجتة عن الغش يف مرحلة التخطيط تؤدي إىل احتمال عدم خماطر وعدم التقييم الصحيح لوجود 

النهائي وبالتايل عدم  املدقق اكتشاف حالة الغش وبالتايل التأثري حتما على نتائج عملية التدقيق املمثلة يف رأي
 الوصول إىل أداء عملية التدقيق بفعالية. 

التحريفات الناجتة عن الغش على  وأثر شارة إىل ماهية مرحلة التخطيط،إل هذا الفصل بداية من اتناوله يفوهو ما 
التعرف على فعالية عملية تدقيق احلسابات وأخريا أثر األخطاء والغش على فعالية مث  جراءات مرحلة التخطيط،إ

 وذلك يف ثالثة مباحث كالتايل: التدقيق،
ونتناول فيه يف ثالثة  :التحريفات الناجتة عن الغش على مرحلة التخطيط يف تدقيق احلساباتأثر  :لمبحث األولا -

اليت يقوم هبا مدقق احلسابات يف مث التطرق إىل اخلطوات مرحلة التخطيط لعملية تدقيق احلسابات ماهية مطالب 
اطر التحريفات الناجتة عن الغش خممث التطرق إىل أثر  ،عملية التخطيط للوصول إىل حتديد برنامج أو خطة تدقيق

 جراءات مرحلة التخطيط؛على إ
مث عناصر فعالية تدقيق  مدخل لفعالية التدقيق،ونتناول فيه  :فعالية عملية تدقيق احلسابات :المبحث الثاني -

 ؛احلسابات
يف  احلسابات:والغش على فعالية عملية تدقيق التحريفات الناجتة عن األخطاء خماطر أثر  :المبحث الثالث -

 .مث أثر الغش على فعالية عملية تدقيق احلسابات مطلبني نتناول فيه أثر األخطاء على فعالية التدقيق،
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 التخطيط في تدقيق الحساباتلغش على مرحلة أثر التحريفات الناتجة عن ا :المبحث األول
لذلك يوليها املدقق أمهية كبرية خاصة أهنا  تعرف مرحلة التخطيط على أهنا املرحلة األوىل يف مهمة تدقيق احلسابات،

 على هذه املرحلة. يف هذا املطلب بالتعرف أوال إليها نتطرقو  تعترب احملدد األول يف جناح مهمة التدقيق من عدمها،
 التخطيط في تدقيق الحساباتماهية مرحلة  :المطلب األول

 تعريف التخطيط في التدقيق: -1
"عملية مجع املعلومات وتنظيمها وحتليلها وصوال إىل األهداف  مصطلح التخطيط بشكل عام على أنه: يعرف

 1املرجوة"
للعملية وتطوير خطة تدقيق وذلك من  شاملةتدقيق  سرتاتيجيةوضع إ " ويعرف التخطيط لعملية التدقيق على أنه:

  2أجل ختفيض خماطر التدقيق إىل مستوى منخفض بشكل مقبول"
 ،سرتاتيجية عامة وطرق تفصيلية لطبيعة وتوقيت ونطاق عملية التدقيق املتوقعةإوضع  " أيضا على أنه:يُعرف كما 

 3" لتكون مبثابة دليل يف تطوير خطة املهمة
سات وحتديد طبيعة ومدى وتوقيت يشمل حتديد األهداف ورسم السيا " كما يعرف التخطيط يف التدقيق على أنه:

 4والفحوص الالزمة لتحقيق األهداف املرجوة"جراءات اإل
من التعاريف السابقة فالتخطيط لعملية التدقيق هو رسم خطة عامة تشمل إجراءات التدقيق املعتمدة  إذن وانطالقا

 .وتوقيت وطبيعة عملية التدقيق من طرف مدقق احلسابات وتكون قبل البدء يف عملية التدقيق
 فعاليةتدقيق من األمور املهمة اليت تساعد املدقق على النجاح يف مهمته بكفاءة و يعترب وضع خطة سليمة لعملية ال

 ليها.حتقيق األهداف اليت يسعى للوصول إوليتمكن من 
يتمكن املدقق من خالل مرحلة التخطيط من حتقيق عدة أهداف نذكر  أهداف التخطيط في التدقيق: -2

 5أمهها:
 حتديد أهداف عملية التدقيق بدقة؛ -
 حتديد أهم املشاكل والعقبات اليت قد تواجه عملية التدقيق واحللول املناسبة هلا؛ -

                                                           
 249ص"، مرجع سابق، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث" أحمد حلمي جمعة، 1 

 نفس الصفحة نفس المرجع، 2 
3 ISA 300:” Planification d’un audit d’états financiers”, para 07,(2009),disponible sur le 
site https://www.ifac.org/publications-resources/basis-conclusions-isa-300-planning-audit-financial-statements, 
consulte le :23/07/2016 

 206"،مرجع سابق،ص أصول وقواعد المرجعة والتدقيق الشاملمحمد السيد سرايا،" 4 
 نفس المرجع،نفس الصفحة 5

https://www.ifac.org/publications-resources/basis-conclusions-isa-300-planning-audit-financial-statements
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التنسيق وتوزيعها بني أعضاء فريق التدقيق و  حتديد السياسات واإلجراءات الالزمة للوصول لتحقيق أهداف التدقيق، -
 كمل وجه؛بينهم ألداء املهمة على أ

 التدقيق الالزمة؛ت اختباراحتديد التوقيت املناسب إلجراءات  -
 املطلوبة من خالل : فعاليةحتقيق الكفاءة وال -
 اختيار األفراد الذين يتمتعون باملؤهالت الكافية واخلربة الالزمة يف جمال التدقيق؛ -
 التنسيق بني املدقق وأعضاء الفريق أو بني مكتب التدقيق واألطراف اليت يرى املدقق أهنا ذات عالقة باملؤسسة؛ -
 فراد فريق التدقيق؛تدريب والتأهيل املناسبة لقدرات أاختيار برامج ال -
 توزيع مسؤولية التدقيق بني األفراد املشاركني يف املهمة. -

املتطلبات الضرورية للتخطيط يف التدقيق   االعتبارمرحلة التخطيط فإنه يأخذ بعني وليتمكن املدقق من حتقيق أهداف 
 . ISA 300كما نص عليها املعيار الدويل للتدقيق رقم 

سبق وأشرنا إىل أن املدقق يلتزم بإعداد خطة شاملة للتدقيق حيدد  متطلبات التخطيط في التدقيق: -3
 1:اجلوانب التاليةوضع هذه اخلطة  يراعي عندوعليه أن  فيها نطاق وتوقيت إجراءات التدقيق ومداها،

 عداد التقرير النهائي؛ن مرحلة الفحص املبدئي إىل غاية إأن يكون التخطيط لعملية التدقيق مستمر م -
 مبعىن أن تكون قابلة للتعديل والتغيري يف أي ظرف؛أن تتميز خطة التدقيق باملرونة  -
 توثيق خطة التدقيق وأي تعديل يطرأ عليها. -

 وبرنامج التدقيقلتخطيط ا ومراحل خطوات الثاني: المطلب
عداد ملية تدقيق احلسابات للوصول إىل إطوات أو املراحل اليت رمر هبا مرحلة التخطيط يف عاخلنتناول يف هذا املطلب 

 برنامج أو خطة لعملية التدقيق ككل.
 خطوات ومراحل التخطيط في التدقيق الفرع األول:

 :2ملهمة التدقيق أن يتبع اإلجراءات أو اخلطوات التاليةيتعني على املدقق قبل الشروع يف عملية التخطيط 
 الحصول على معلومات كافية حول المؤسسة: -1

للتعرف عليها  يقوم املدقق قبل البدء يف عمله على مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات حول املؤسسة حمل التدقيق،
ومواجهة أي مشاكل قد تصادفه خالل عملية  مكن من فهمهاتوعلى حميطها والعمليات واملمارسات اليت تتم فيها لي

 يلي:اليت جيب أن جيمعها املدقق ما  وتتضمن املعلومات التدقيق،
                                                           

 207ق،ص محمد السيد سرايا،مرجع ساب1 

 214،ص مرجع سابق"،أساسيات المراجعة ومعاييرهاأحمد عبد المولى الصباغ،كامل  السيد أحمد العشماوي،عادل عبد الرحمن أحمد،"2 
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شكلها القانوين ومقرها ومدهتا ونوع النشاط الذي تنشط فيه وطبيعة  معلومات عامة عن املؤسسة تتضمن: -
 منتجاهتا أو خدماهتا؛

 ها؛نتاج والتسويق فيتسلسل العمليات وطرق اإل -
أثر ومدى تأثرها باملتغريات االقتصادية والقرارات السياسية واملتغريات التكنولوجية و  اتنشط فيه نوع الصناعة اليت -

 ذلك على عملية التدقيق؛
 طالع على النظام احملاسيب والتقارير املالية للفرتات السابقة؛اإل -
 عدادها لتقدميها للجهات الرمسية؛ب إالتقارير الواج -
 نظام الرقابة الداخلية هبا؛ -
  خرى اليت هلا عالقة بذلك،ل التدقيق واملؤسسات واألطراف األالعمليات املالية اليت حتدث بني املؤسسة حم -

 كاملوردين واملستثمرين واملالك الرئيسيني وأعضاء اإلدارة.
 1مهها فيما يلي:نذكر أ وتوجد عدة طرق ميكن للمدقق احلصول على املعلومات الضرورية من خالهلا،

بداياته بزيارة مواقع املؤسسة مهما كان نوع يقوم مدقق احلسابات عند  الزيارات الميدانية للمؤسسة: 1-1
وهذه الزيارات تساعده يف احلصول على معلومات حول السجالت والدفاتر احملاسبية املستخدمة من طرف  نشاطها،

طالع على تقارير كذلك رمكنه من اإل  املتعلقة بالفرتة احلالية أو فرتات سابقة، سواء ،دقتها وانتظامهااملؤسسة ومدى 
 دارة.تقريره النهائي أو تقرير جملس اإلاملدقق السابق واألخذ بعني االعتبار أية حتفظات وردت يف 

رمام لفنية وكيفية إوفهم العمليات اكما تساعده الزيارة إىل مكان املؤسسة يف التعرف عن قرب على مصانعها وورشاهتا 
طالع على وكذلك اإل عمليات التشغيل يف حالة املؤسسة الصناعية ونظام التكاليف املتبع من طرفها ومدى كفايته

 خمازن املؤسسة وطرق التخزين وأساليب الرقابة عليها ومواقع البيع والتسويق.
 دراسة وتدقيق بيانات المجال أو النشاط الذي تنشط فيه المؤسسة: 1-2

يقوم مدقق احلسابات باحلصول على معلومات وبيانات النشاط الذي تتواجد فيه املؤسسة من خمتلف اجلهات الرمسية 
واإلطالع على خمتلف النشرات التجارية والصناعية اخلاصة بتحديد التطورات احلالية  اليت تشرف على هذا النشاط،

 يف هذا النشاط.
باملدقق السابق  يقوم مدقق احلسابات باالتصال لفترات السابقة:دراسة وتدقيق أوراق عمل التدقيق ل 1-3

عدادها خالل فرتات التدقيق السابقة ليتعرف على باملؤسسة حمل التدقيق واليت مت إ لإلطالع على أوراق العمل اخلاصة

                                                           
 217-215ص:-،مرجع سابق،صأحمد عبد المولى الصباغ،كامل  السيد أحمد العشماوي،عادل عبد الرحمن أحمد1 
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عالقات املؤسسة ومعلومات حول طبيعة  أهم املشاكل اليت واجهته واحتمال استمراريتها خالل فرتة التدقيق احلالية،
 مع حميطها الداخلي واخلارجي.

باإلدارة العليا للمؤسسة للحصول على  يقوم املدقق باالتصال المباشر مع اإلدارة العليا للمؤسسة: االتصال 1-4
دارية وتقارير ر اإلجناز عملية التدقيق كتلك اليت تتضمنها التقاريإاملعلومات اليت يراها ضرورية وتساعده يف 

دارة خرى وإذا وجدت يطلب من اإلذا كان للمؤسسة عالقات مع أطراف أكما يستفسر حول ما إ  ف...اخل،التكالي
 طراف وجمال تعاملها مع املؤسسة.ويده بكافة املعلومات حول هذه األتز 
إذا كان لدى املؤسسة جلنة تدقيق من واجب مدقق احلسابات  االتصال بلجنة التدقيق في حال وجودها: 1-5

دارة املؤسسة وهيكلها التنظيمي ونقاط حول أية تغريات جوهرية حتدث يف إ هبا للحصول على أية معلومات االتصال
كذلك فإن هذه اللجنة   على أداء التدقيق الداخلي، االعتماديف نظام الرقابة الداخلية ومدى إمكانية  الضعف أو القوة

 وفرق التدقيق. تلعب دورا مهما يف التنسيق بني املدقق الداخلي واخلارجي
 تقييم مستوى مخاطر التدقيق: -2

يقوم بتقييم لتحديد مستوى خماطر التدقيق املمكن أن يصادفها خالل  بعد تعرف املدقق على املؤسسة حمل التدقيق،
واليت تتصف هبا إضافة إىل البيئة اليت يعمل  قراراته تعتمد إىل حد كبري على احلكم الشخصي له،أن ذلك مهمته 
إىل فشل املدقق يف  يؤدي عدم تقييمها بشكل جيدعملية تتضمن نوع من املخاطر قد العدم التأكد فبعوامل 

 وقد مت تعريف خماطر التدقيق على أهنا: التحريفات الناجتة عن الغش،اكتشاف 
ئم اخلطر الذي يؤدي إىل فشل مدقق احلسابات بدون قصد يف تعديل تقريره عندما يوجد حتريف جوهري يف القوا" -

 ؛مريكيني القانونينيف الذي جاء به معهد احملاسبني األوهو التعري ،1املالية"
خطر إبداء مدقق احلسابات لرأي خاطئ من خالل وجود أخطاء جوهرية يف القوائم املالية " أيضا :عرف كما ت  -

 2 للمؤسسة ومل يكتشفها"
 3يف قوائم مالية حتتوي على أخطاء جوهرية" بداء املدقق رأيا غري متحفظاحتمال إ " وتعرف أيضا على أهنا: -

الذي يؤدي إىل وجود خطر أن يبدي املدقق رأي غري صحيح يف القوائم  االحتمالوبالتايل فإن خماطر التدقيق هي 
أو العكس أي أن يبدي رأي غري متحفظ يف قوائم حمرفة  ،املالية للمؤسسة ال يعكس وجود حتريفات يف القوائم املالية

                                                           
  1 عبد الوهاب نصر علي،مرجع سابق،ص 527

2 www.cncc.fr compagnie nationale des commissaires aux comptes en France ,consulte le : 26/03/2016 
(، 2009االردن ،) "،مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع،الطبعة االولى،التدقيق القائم على مخاطر االعمال:حداثة وتطورايهاب نظمي ابراهيم،" 3

 57ص 

http://www.cncc.fr/
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  1التحريفات الناجتة عن الغش يف مرحلة التخطيط لذلك البد ملدقق احلسابات أن يقوم بتقييم خماطروهريا، حتريفا ج
عملية التدقيق والوصول  ة بعد انتهاءلقبول احتمال أن يوجد حتريف يف القوائم املالي إال أن املدقق يكون على استعداد

 ثالث خماطر التالية:الوتتمثل خماطر التدقيق يف  ،وهو ما يسمى مبخاطر التدقيق املقبولة إىل رأي غري متحفظ
 رتبط بطبيعة احلسابات )اخلطر املالزم(؛ات اليت تالتحريف -
 دث نتيجة ضعف نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة )خطر الرقابة(؛ات اليت حتالتحريف -
 2طرف مدقق احلسابات )خطر االكتشاف(. من اال يتم اكتشافه ات اليتالتحريف -

مدقق احلسابات لرأي خاطئ نتيجة عدم اكتشافه  ءمما سبق فإن خطر التدقيق يعرف على أنه خطر احتمال إبدا
خماطر التدقيق وفق منوذج جيب أن يكون ملما به مدقق  وتعطى طاء جوهرية يف التقارير املالية للمؤسسة،ألخ

 ويكون وفق الصيغة التالية: تدقيق وخاصة يف مرحلة التخطيط،احلسابات خالل أداء مهمة ال
 
 
 
 

 3حيث أن : 
AR: Audit Risk خماطر التدقيق 
IR : Inherent Risk املخاطر املالزمة 
CR : Control Risk خماطر الرقابة 
DR: Detection Risk  خماطر االكتشاف  

 يقوم هبا من خالل حتديد خطر الالزمة اليت مدقق احلسابات على تقدير حجم االختبارات يساعد هذا النموذج
ومن خالل هذا النموذج يتبني أن مدقق احلسابات أمام ثالثة أنواع من خماطر  الذي خطط الكتشافه. االكتشاف

 التدقيق هي:
 املخاطر املالزمة؛ -1
 خماطر الرقابة؛ -2

                                                           
1 Allen D. Blay, L. Dwight Sneathen, Jr, Tim Kizirian,, ”, (June 2007),   “The Effects of Fraud and Going-concern 

Risk on Auditors’ Assessments of the Risk of Material Misstatement and Resulting Audit Proceduresو"disponible 

sur le site: http://ssrn.com/abstract=1010676 consulte le 23/10/2017 
2 Louwers,Timothy J,-"Auditing and assurance services"-,1st edition, Mc grow-mill, (2005),  p68 

 160(، ص 2013دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع ) المراجعة الخارجية"،أصول الديب، عوض لبيب، شحاتة، شحاتة السيد، "  3

AR= IR*CR*DR 

http://ssrn.com/abstract=1010676
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 خماطر االكتشاف. -3
ت قابلية رصيد حساب معني أو نوع معني من العمليا تالزم على أنه:"يعرف اخلطر امل :الخطر المالزم 2-1

مع حتريفات يف أرصدة أخرى أو نوع معني من العمليات وذلك مع عدم  للتحريف الذي يكون جوهريا إذا اجتمع
وجود إجراءات للرقابة الداخلية اخلاصة به ويكون هذا اخلطر بالنسبة لبعض احلسابات أكرب من غريه من احلسابات 

 1األخرى"
شرط أن يكون هذا هو اخلطأ الذي قد حيدث يف عنصر حماسيب أو يف نوع معني من العمليات ب " كما يعرف أيضا:

 2وأن ال يكون قد وقع نتيجة لضعف يف نظام الرقابة الداخلية" اخلطأ جوهريا أي له أمهية نسبية،
التقديرات ودرجة قابلية احلساب املعين للخطأ وطبيعة  املالزم مبجموعة من العوامل مثل استخداميتأثر اخلطر كما 

زادت هذه العوامل زاد احتمال أن يكون اخلطر املالزم أكرب.  حيث كلما احلساب أو نوع معني من العمليات...اخل،
فعنصر املخزون مثال يعترب من بني أنواع احلسابات األكثر تعرضا للخطر نظرا حلساسيته وطبيعته القابلة للتعرض 

 خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها ذلك أهنا كما يظهر هذا النوع من املخاطر يف  لألخطاء أكثر من غريه،
 تعتمد بنسبة كبرية على عنصر التقديرات هلذا فهي معرضة للخطر أيضا.

وقابليته للغش فيه دون أن يكون ذلك  اخلطر املالزم هو اخلطر الذي يرتبط بطبيعة عنصر أو حساب معنيذن فإ
أنواع خماطر  يعترب هذا النوع من املخاطر من أهمو  ،نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة فاعليةنتيجة لضعف أو عدم 

مهال يق ونتائجها النهائية إذا ما مت إالتدقيق اليت جيب أن يوليها املدقق أمهية كبرية ألهنا تؤثر على كفاءة عملية التدق
مدقق احلسابات يف إدارة هذا اخلطر جيب عليه  ولكي ال خيطئ إذا ما مت حتديده بأعلى مما جيب.هذا اخلطر أو 

 3الرتكيز حول ما يلي:
 أن يدرك أن هذا اخلطر ومسببات حدوثه واقعة بالنسبة له؛ جيب -
 أنه يتطلب منه جهدا لتحديد مستوى هذا اخلطر ومسبباته وذلك ليحسن إدارته؛ -
 يربط مستوى وطبيعة هذا اخلطر باملؤسسة والقطاع الذي تنتمي إليها؛ -
 مبستوى خطر أعمال املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه ككل. ربط مستوى هذا اخلطر -
اخلطر الناتج عن  ويعرف على أنه:" يتعلق هذا اخلطر بإجراءات نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة، :خطر الرقابة 2-2

مع حتريف  العمليات والذي يكون جوهريا إذا اجتمعحدوث حتريف يف أحد أرصدة احلسابات أو يف نوع معني من 

                                                           
 1 عبد الوهاب نصر علي،مرجع سابق،ص 529

2 Janet L, Colbert, -"Audit risk, Tracing the evolution"-,Accounting horizons,(1987),p49 
 3  عبد الوهاب نصر علي،مرجع سابق ،ص 530
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يف أرصدة أخرى أو نوع آخر من العمليات وال ميكن منعه أو اكتشافه يف الوقت املناسب عن طريق إجراءات الرقابة 
 1الداخلية".

كون يف أحد حسابات املؤسسة وال ميكن اكتشافه بسبب ضعف يف نظام الغش الذي ييعترب هذا النوع من املخاطر، 
اخلطر على مدقق احلسابات وإمنا على املؤسسة حمل التدقيق ألهنا هي  وال يتوقف هذا الرقابة الداخلية يف املؤسسة،

إال أن مدقق احلسابات ملزم بتقدمي املقرتحات والتوصيات اليت  املسؤولة عن وضع وتصميم نظام الرقابة الداخلية،
وفعال   ايداملؤسسة جكلما كان نظام الرقابة الداخلية بف اءات الرقابة الداخلية باملؤسسة.يراها ضرورية لتحسني إجر 

يف حني أن نظام الرقابة الداخلية  وكلما كان اكتشافه سهال ملدقق احلسابات، الغشاحتمال وجود  كلما اخنفض
 اكتشافه من طرف مدقق احلسابات. ةبو وصع الغش ارتكابالضعيف يؤدي إىل زيادة فرص 

 التدقيق ويف باملؤسسة حمل اخلاص الداخلية الرقابة بنظام لتزاماال اختبار مدى على خلطر الرقابة املدقق تقدير ويتوقف
 الرقابة ملخاطر دققامل تقدير فإن هنا ومن .مرتفعة الرقابة خماطر أن يفرتض فاملدقق التقييم هذا مثل وجود عدم حالة

 بنظام الرقابة الداخلية لتزاماال مدى اختبارات على أيضا يتوقف وإمنا فحسب، الداخلية الرقابةنظام  على يتوقف ال
 فإن ضعيفة كانت وإذا ،يقل الرقابية للمخاطر دققامل تقدير فإن إجيابية النتائج كانت فإذا ت،االختبارا تلك ونتيجة
 .يرتفع سوف الرقابية للمخاطر املدقق تقدير

 أن يكون على دراية مبا يلي:طر الرقابة املدقق خلتسيري ويعتمد 
 اخلطر واحتمال حدوثه ألن يرتبط بفعالية نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة؛أن يدرك مستوى هذا  -
  2ملدى سالمة نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة اأن تقييم مستوى هذا اخلطر حيتاج منه تقييم -
لى أنه ويعرف ع يف سجالت املؤسسة، حلاالت الغشوهو خطر عدم اكتشاف املدقق  :خطر االكتشاف 2-3
تتعلق هذه املخاطر  فرديا أو عند جتميعه مع أخطاء أخرى، ف املدقق خطأ جوهريا موجودا سواءيكتش اطر أن الخ
إىل  جيب أن يتم تقليل نسبة خماطر االكتشاف وال التدقيق ومدى تطبيق املدقق هلا، واختبارات إجراءات فعاليةب

ه أن يفحص مجيع حسابات ومعامالت الصفر ألن املدقق عادة ما يستخدم أسلوب العينات وبالتايل ال ميكن ل
 لكن جيب عليه أن خيتار إجراءات تدقيق مناسبة من خالل التخطيط اجليد لعملية التدقيق. املؤسسة،

ويرتبط خطر االكتشاف بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اليت يضعها املدقق لتقليل مستوى هذا اخلطر إىل 
وجود  والعكس فكلما اخنفض تنخفض خماطر االكتشاف الغشبالتايل فإنه كلما زادت خماطر وجود  املستوى املقبول،

 3تزيد خماطر االكتشاف.  الغش
                                                           

 1 عبد الوهاب نصر علي،مرجع سابق ،ص 530 

  2  المرجع نفسه ،ص 532
3 www.iaasb.org International Auditing and Assurance Standards Boards, consulted : 28/03/2016 

http://www.iaasb.org/
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 1ويتضمن خطر االكتشاف عنصرين مها: 
املخاطر النامجة عن فشل إجراءات التدقيق التحليلي يف اكتشاف األخطاء اليت ال يتم منعها أو اكتشافها عن  -

 ءات الرقابة الداخلية؛طريق إجرا
جراءات الرقابة مل يتم اكتشافه عن طريق إ غشالتفصيلية فقد يكون هناك  االختباراتخطر عدم قبول نتائج  -

 املالئمة فيتوجب رفض هذه النتائج.الداخلية وإجراءات التدقيق التحليلي وغريها من إجراءات التدقيق 
 2احلسابات مطالب بإدراك ما يلي:أما فيما يتعلق بتسيري خطر االكتشاف فمدقق و 
 أن هذا النوع من اخلطر يتم التخطيط له وال يتم تقييمه ألنه خاضع لرقابة مدقق احلسابات فقط؛ -
أن مستوى خطر االكتشاف املخطط له من مدقق احلسابات قرار يرتبط بتحديد مدى وتوقيت وطبيعة اختبارات  -

 التدقيق؛
العالقة العكسية بني هذا اخلطر واخلطر املالزم  االعتبارجيب أن يأخذ بعني طر االكتشاف أن ختطيط مستوى خ -

 وخطر الرقابة.
 عالقة مخاطر التدقيق ببعضها البعض: -

ألن النوعني األولني  مما سبق ميكن القول أن كال من اخلطر املالزم وخطر الرقابة خيتلفان عن خطر االكتشاف،
فهما  أساسا بطبيعة حساباهتا ومدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية هبا،يكونان يف دفاتر املؤسسة ويتعلقان 

لتدقيق اليت يضعها فإنه يرجع إىل إجراءات ا أما خطر االكتشاف يتعلقان مباشرة باملؤسسة حمل التدقيق يف حد ذاهتا.
املخطط له من طرف مدقق اخلطر املالزم وخطر الرقابة زاد خطر االكتشاف  كلما اخنفضوبالتايل   مدقق احلسابات،

ومنه فالعالقة عكسية بني اخلطر  وكلما زاد اخلطر املالزم وخطر الرقابة كلما اخنفض خطر االكتشاف، احلسابات،
 م وخطر الرقابة مع خطر االكتشاف.املالز 

يف حني أن  التدقيق عن بعضها يف أن اخلطر املالزم حيدث لطبيعة احلساب أو عملية معينة، خماطر كما ختتلف أنواع
وهنا يقوم مدقق  خطر الرقابة يعتمد على تقييم ودقة نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة وحتديد نقاط القوة والضعف فيه،

يف حني أن خطر االكتشاف حيدد مستواه مدقق  باجلهد الالزم لتقييم هذين النوعني من املخاطر،احلسابات 
على نتيجة  وذلك اعتمادا التحريفات الناجتة عن األخطاء والغش احلسابات عند ختطيطه لعملية التدقيق الكتشاف

 تقييمه للخطر املالزم وخطر الرقابة.
 

                                                           
  72أحمد محمد نور وآخرون،مرجع سابق،ص  1
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 شراف المالئم على المساعدين وتقييم أدائهم:اإل -3
مستوياهتم  أهداف  رية ليتفهم القائمون بالعمل على اختالفشراف السليم على املساعدين من األمور الضرو يعترب اإل

كما تتضمن هذه املرحلة التوجيه والرقابة السليمة لكافة   عملية التدقيق واإلجراءات الضرورية لتحقيق هذه األهداف،
 1شراف املالئم والسليم على املساعدين إىل حتقيق عدة أهداف من بينها:ويسعى املدقق من خالل اإل مراحل العمل،

 ؛فعاليةتتم بكفاءة و  التأكد من أن عملية التدقيق -
 رفع كفاءة أداء املدققني املساعدين وتوجيههم مبا حيقق األهداف املطلوبة؛ -
ف وضعه برامج تدريب تأخذ مكانيات وقدرات املدققني املساعدين ونقاط القوة والضعف هلم هبدالتعرف على إ -

 هتم.ذلك لزيادة كفاء بعني االعتبار
 2دين من خالل العناصر والنواحي التالية واليت تبني ذلك وأمهها:م على املساعيشراف السلويظهر اإل

 عالم املساعدين بأية مالحظات يراها املدقق هامة قبل البدء يف عملية التدقيق؛إ -
 عداد أوراق العمل املناسبة اليت تساعد على عملية الرقابة واملتابعة؛ضرورة إ -
 املهنة؛ املساعدين بقواعد ومعايري التأكد من التزام -
 امة اليت ختص املؤسسة حمل التدقيق؛هلحاطتهم بكافة األمور اإ -
 عالمهم بالطرق السليمة حلل أية خالفات قد تواجههم؛إ -
 توفري أي مساعدات أو استشارات فنية معينة أو قانونية قد حيتاجها املدقق املساعد. -

 وضع تقديرات مبدئية لمستويات األهمية النسبية: -4
الذي يساعده يف  مهية النسبية خالل مرحلة التخطيط لعملية التدقيق،بوضع تقديرات مبدئية ملستويات األيقوم املدقق 

هذه العملية ختضع بشكل كبري للحكم الشخصي للمدقق فال توجد  جراءات التدقيق ومداها وتوقيتها،حتديد طبيعة إ
ففي الواليات املتحدة  عراف املهنية.ىل اإلعتماد على األيلجأ إ فقد مهية النسبية،معايري موحدة لتقدير مستويات األ

 عتبارمهية النسبية يف مرحلة التخطيط امريكية جرى العرف بني مدققي احلسابات يف حتديد املستويات املبدئية لألاأل
أن نسبة اخلطأ اليت يف حني  يعترب مهما، %10أن نسبة اخلطأ من قيمة عنصر ما من عناصر التقارير املالية إذا بلغت 

 .3من قيمته ال يعترب هاما %5ال تتجاوز 
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مهية النسبية ال تتضمن العناصر الرئيسية للقوائم املالية فقط التقديرات املبدئية ملستويات األ شارة إىل أنجتدر اإلكما 
يف توجيه عناية أكرب للعناصر  وهذه التقديرات تساعد مدقق احلسابات ات متفاوتة،وإمنا كل العناصر لكن بدرج

 .ةعاليء عملية التدقيق بكفاءة وفاهلامة واملعرضة أكثر خلطر األخطاء والغش وبذلك أدا
 ولية(:)اإلجراءات التحليلية األ التحليلي المبدئي فحصالالقيام ب -5

مريكي للمحاسبني القانونيني د األاملعه صداروذلك بإ 1978إن أول ما مت العمل باإلجراءات التحليلية كان سنة 
والذي  جراءات التدقيق التحليلية ومسيت بالفحص التحليلي،إوهي أول نشرة تتناول  23نشرة معايري التدقيق رقم 

 56معايري التدقيق رقم نشرة  ذاته أصدر املعهد 1988ويف سنة  عرفته بأنه دراسة ومقارنة العالقات بني البيانات،
لزاميا يف مرحلة التخطيط والفحص وأصبح استخدامها إ يلية لتلغي النشرة السابقة وحتل حملها،جراءات التحلبعنوان اإل

 1النهائي للقوائم املالية واختياريا يف مرحلة العمل امليداين.
قوائم املالية ويقوم مدقق احلسابات باإلجراءات التحليلية يف مرحلة التخطيط هبدف حتليل العالقات بني عناصر ال

 األخطاء والغش، للتحريفات الناجتة عنعادية خاصة للحسابات اليت تتعرض بدرجة أكرب الغري العالقات  وحتديد
 2ويتم أداء اإلجراءات التحليلية وفقا للطرق التالية:

 مقارنة املعلومات املالية للمؤسسة للسنة احلالية مع السنوات السابقة؛ -
 املتوقعة؛مقارنة النتائج الفعلية للمؤسسة بالنتائج  -
 الية كالعالقة بني العمال وأجور العمال؛املغري لعالقة بني املعلومات املالية و دراسة ا -
 بني عناصر القوائم املالية. دراسة عالقات االرتباط -

فإذا وجد نسبة املخاطرة عالية أي احتمال  جراءات يف مرحلة التخطيط يتخذ املدقق قراراته،ئج هذه اإلومن خالل نتا
يقوم بتخطيط عملية التدقيق  خطأ أو غش بنسب كبرية أو وجود تقلبات غري متوقعة فمن الواجب عليه أن وجود
 ساس توسيع اختبارات التدقيق املتعلقة هبذه العناصر.على أ
 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: -6

وذلك  التدقيق املهنية، تعد خطوة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية خطوة جد مهمة كما نصت عليه معايري
 جراءات التدقيق،اليت تقتصر عليها إ ختباراته من عدمها ومن مثة حتديد حجم االعلي عتمادلتحديد إمكانية اال

 3ويقوم مدقق احلسابات بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية كما يلي:
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الضوابط الرقابية املوضوعة باإلطالع على التعرف على نظام الرقابة الداخلية من الناحية النظرية من خالل دراسة  -
 خرائط التدفق واهليكل التنظيمي؛

 جراءات املوضوعة واملستخدمة مقارنة مبا جيب أن تكون عليه؛مة اإلحتديد مدى دقة ومالء -
 عملي.حىت يتم تطبيق اجلانب النظري فعال يف الواقع ال حتديد الطريقة اليت يعمل هبا نظام الرقابة الداخلية فعال، -

 وميكن تلخيص خطوات مرحلة التخطيط يف الشكل املوايل:
 خطوات مرحلة تخطيط التدقيق (:1-3شكل رقم )

 
 

درا املريخ ، مدخل متكامل"، "املراجعة، رمجة حممد عبد القادر الديسطىت، جيمس لوبك، رينزألفني أ :المصدر
 287ص ،(2009) ، الرياض ، للنشر

 التدقيقأو خطة برنامج  :الفرع الثاني
ونظرا ألمهيته يف هذه  يعترب حتديد برنامج التدقيق أو وضع خطة التدقيق من مراحل عملية التخطيط يف التدقيق،

 .نتناوله يف هذا الفرع بنوع من التفصيلفصيل جلميع مراحل عملية التدقيق املرحلة كونه يشتمل على ت
 تعريف برنامج التدقيق وخصائصه -1

جراءات الالزمة املدقق مع مساعديه تتضمن كافة اإلخطة عمل يقوم بوضعها  " التدقيق على أنه:يعرف برنامج 
 1لتنفيذ مهمة التدقيق يف صورة خطوات متتالية تصل إىل حتقيق أهدافه"

                                                           
 206محمد السيد سرايا،مرجع سابق،ص  1

إعداد برنامج التدقيق

فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية

القيام بالتدقيق التحليلي املبدئي

وضع تقديرات مبدئية ملستويات األمهية النسبية

اإلشراف املالئم على املساعدين وتقييم أدائهم

تقييم مستوى خماطر التدقيق

احلصول على معلومات كافية حول املؤسسة
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وجيب أن حيتوي برنامج التدقيق على معلومات مفصلة حول األعمال واخلطوات اليت سيقوم هبا املدقق وأعضاء فريقه 
وعادة ما يتم تطوير هذا الربنامج من طرف فريق التدقيق ويتم وضع  قييم املعايري املعتمد عليها يف هذه العملية،لت

وجيب أن يتضمن برنامج التدقيق العناصر  برنامج خاص لكل فرع يف املؤسسة خيتلف عن برامج الفروع األخرى.
  1 التالية:

 الرئيسية لعملية التدقيق؛ اهلدف أو األهداف -
 بالتدقيق الداخلي(؛ )استخدام العينات واالستعانة ثبات مثلوالطريقة املستخدمة جلمع أدلة اإلالنهج  -
 املعلومات اليت يتم احلصول عليها من طرف املؤسسة؛ -
 ثبات؛يقة اليت سيتم هبا حتليل أدلة اإلمعلومات حول الطر  -
 فريق التدقيق؛ توزيع املسؤوليات على أعضاء -
  لكل مرحلة. والتوقيت الزمين الالزمشارة إىل املوارد املالية والبشرية اإل -

 جراءات التدقيق اليت سيقوم بأدائها أعضاء فريق التدقيق.خطة التدقيق طبيعة وتوقيت ونطاق إكما جيب أن تشمل 
  خصائص برنامج التدقيق الجيد: -2
 2برنامج التدقيق الذي يصممه املدقق جيدا جيب أن يتميز ببعض اخلصائص اليت نذكر من بينها: ليكون

فربنامج التدقيق املصمم  مبعىن أن يتالءم برنامج التدقيق مع حجم وطبيعة نشاط املؤسسة حمل التدقيق، :مةالمالء -
 ملؤسسة صغرية احلجم ال يناسب مؤسسة كبرية احلجم؛

يتميز برنامج التدقيق باملرونة مبعىن أن يكون قابل ألي تغيري أو تعديل خالل تنفيذ الربنامج جيب أن  المرونة: -
 وعند ظهور أي متغريات تستدعي ذلك؛

جراءات التدقيق اليت تغطي األنشطة املطلوب نامج بكل مراحله وخطواته وكافة إمبعىن أن يشمل الرب  الشمولية: -
 ل التدقيق؛تدقيقها بالنسبة للمؤسسة حم

جيب أن يتميز بالوضوح وعدم التعقيد ويساعد على تنفيذه بسهولة ويف الزمن احملدد لكل  السهولة في التنفيذ: -
 عنصر من العناصر حمل التدقيق.

خلصائص السابقة الذكر من مبعىن ليكون برنامج التدقيق فعال ويؤدي مهمته على أكمل وجه فيجب أن يتميز با
،وأن يكون قابل ألي تعديل وتغيري  فالربنامج املعد ملؤسسة ما ال يتماشى بالضرورة مع مؤسسة أخرىمته حيث مالئ

 .ةعقداملجراءات املستخدمة وغري إليف أي توقيت وشامل لكافة ا
                                                           
1 http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/methodologie/audit-de-performance/manuel/4070.shtm  consulte 
le:27/09/2016 

 211محمد السيد سرايا،مرجع سابق،ص  2
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 :ما يجب أن يشمله برنامج التدقيق -3
 :1ل هذه النقاط أساسا يفوتتمث جيب أن حيتوي برنامج التدقيق على نقاط أساسية ختدم عملية التدقيق كاملة،

 جراءات املخططة لتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية؛وصف لطبيعة وتوقيت ومدى اإل -
 ثبات لكل حساب مهم،وصف لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية املخططة عند مستوى اإل -

ضافية قرار املدقق حول فحص نظام الرقابة عكس برنامج التدقيق لإلجراءات اإلوي واالستجابات للمخاطر املالزمة،
 جراءات التدقيق املخططة؛وطبيعة وتوقيت ومدى إ الداخلية،

 مبعايري التدقيق الدولية. طلوب تنفيذها للعملية من أجل االلتزامجراءات التدقيق األخرى املإ -
ويضع  طور أثناء سري عملية التدقيق،عداد برنامج التدقيق يف مرحلة التخطيط إال أنه يتجتدر اإلشارة إىل أنه يتم إ

 رصدة واحلسابات كلما رأى ضرورة لذلك.لبعض الفئات أو األضافية املدقق إجراءات تدقيق إ
املؤسسة خاصة  ومنه تقييم احتمال وجود خماطر ستوى معني من الشك املهين،مبيلتزم املدقق يف مرحلة التخطيط 

وجود يف امللعملية التدقيق تراعي مستوى الغش احملتمل اءات معينة جر التحريفات الناجتة عن الغش فيضع إخماطر 
ان ال يبقى املدقق مقيدا بتلك اإلجراءات فيضطر إىل إضافة إجراءات إال أنه يف أغلب األحي ،التقارير املالية للمؤسسة

 املوضوعة مسبقا.وبالتايل التأثري على خطة التدقيق  اليت يقوم هبا املدقق، جديدة ممثلة يف االستجابات
 جراءات التخطيط لعملية تدقيق الحساباتتجة عن الغش على إأثر التحريفات النا :المطلب الثالث
وإذا صادف خالل  جراءات العامة لعملية تدقيق احلسابات،ابات يف مرحلة التخطيط بصياغة اإليقوم مدقق احلس

بالتايل يضطر و ءات جرامستواها فإهنا ستؤثر على تلك اإل العملية حتريفات ناجتة عن الغش أو كان تقييمه هلا يف غري
 .طلبليه يف هذا املا نتطرق إوهو ما يعرب عليه باالستجابات وهو م جراءات أخرى،املدقق لصياغة إ

 االستجابة العامة األول: فرعال
عملية  طريقة أداءفهي تؤثر بشكل عام على  تعترب االستجابات العامة استجابات العتبارات أكثر موضوعية،

 وتتم االستجابة العامة من خالل: التدقيق،
امة فإن املدقق يعني أعضاء فريق عند حتديد االستجابة الع تعيين أعضاء فريق التدقيق واإلشراف عليهم:-1
إىل  باإلضافة الناجتة عن الغش، من ذوي اخلربة اخلاصة يف التحريفاتاستخدام خرباء ضافيني يتمتعون خبربة أكثر أو إ

توفري مزيدا من االشراف وأن يقوم ذلك على أساس معرفة ومهارة وقدرة املدققني املختصني والذين توكل هلم مسؤولية 
وأن  عملية التدقيق تتماشى مع مستويات تقديرات خماطر التحريفات الناجتة عن الغش وأن تكون متعادلة معها،

 التقييم الصحيح ملخاطر التحريفات الناجتة عن الغش .شراف من طرف املدقق على ينعكس مدى اإل
                                                           

 100ء الثاني،مرجع سابق،ص "،الجزموسوعة معايير المراجعة،شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربيةالعال حماد،"طارق عبد  1
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إىل التأكيد على أن مكاتب التدقيق  2001سنة  Johnstone and Bedardطار فقد توصلت دراسة ويف هذا اإل
كما قامت بتعيني   حلاالت الغش العالية،استجابت ملخاطر التحريفات الناجتة عن الغش بتخصيص مدققني خمتصني 

 .1أو اجملال الذي تنشط فيه املؤسسة حمل التدقيق نشاطيف كل من الء مدققني خربا
االت الغش يؤدي إىل ضرورة ن عدم ختصيص أفراد يتمتعون بالكفاءة الالزمة ملواجهة حإذن ومما سبق نستنج أ

بأفراد آخرين أكثر خربة وكفاءة واإلشراف عليهم بطريقة سليمة يف مرحلة االستجابة بالتايل التأثري على  االستعانة
وأما يف حالة عدم وجود خماطر عالية للتحريفات الناجتة عن الغش  القرار األول الذي كان يف مرحلة التخطيط،

 د يف فريق التدقيق.وتقييمها بشكل صحيح فإنه ال يضطر املدقق لالستعانة بأعضاء جد
السياسات احملاسبية  ينبغي على املدقق األخذ بعني االعتبار :السياسات المحاسبية التي تستخدمها المؤسسة -2

والرتكيز خاصة على العمليات املعقدة والصعبة واليت تعتمد على احلكم الشخصي  اليت تطبقها املؤسسة حمل التدقيق،
وإذا كان تطبيق هذه  عدادها مبا يتوافق مع مبادئ احملاسبة املتعارف عليها من عدمه،لمحاسب والتأكد من أنه مت إل

 2املبادئ قد تظهر أية ممارسات قد تؤدي إىل التحريفات الناجتة عن الغش.
قد يكون املوظفني باملؤسسة حمل التدقيق والذين يتعاملون عادة مع مدقق احلسابات  :التنبؤ بإجراءات التدقيق -3

 ،خفاء مواطن الغش والتقارير املالية املضللةيت يقوم هبا عادة مما ميكنهم من إراية تامة بإجراءات التدقيق العلى د
لى التنبؤ يف طبيعة لذلك نصت معايري التدقيق الدولية على ضرورة أن يدمج مدقق احلسابات عنصر عدم القدرة ع

األساليب التدقيق  ومن بني خرى بشكل ال ميكن التنبؤ به،جراءات التدقيق اليت سيقوم هبا من سنة ألومدى وتوقيت إ
 3يلي: جراءات غري قابلة للتنبؤ جند مااليت ميكن إتباعها لوضع إ

الفرص متساوية لكل العناصر مما جيعل من الصعوبة على الشخص  جيعل مما العينات ختيارا يف العشوائية استعمال -
 تدقيق؛املضلل التنبؤ بالعنصر الذي سيكون حمل 

 يف وليس ،مثال بشهرين السنة هناية قبل العمالء من املصادقات على احلصول مثل ،التدقيق إجراءات توقيت تغيري -
 ؛السنة هناية

 ؛السابقة السنوات يف املطبقة التدقيق جراءاتإ تغيري -
 مل املوظفني الذين هؤالء ألن انظر  الغش، معرفة خبصوص املؤسسة حمل التدقيق لدى سابقني التواصل مع موظفني -

 .الغش قضايا مناقشة يف اانفتاح أكثر يكونوا قد املؤسسة لدى يعملون يعودوا
                                                           
1 Johnstone, K, and Bedard, J, (2001), "Engagement Planning, Bid Pricing, and Client Response: The Effects 

of Risk and Market Context in Initial Attest Engagements", Accounting Review, Vol. 76, No. 2, pp. 199–220. 
2 SAS99:’’Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”,para 50 available at :www.aicpa.org,op 

cit,consulted:11/10/2016 
3 McKee, T, E.; and Norway, B.,(2006),"Increase Your Fraud Auditing Effectiveness by Being Unpredictable" 

Managerial Auditing Journal, Vol. 21, No. ,pp.228.229 

http://www.aicpa.org/
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 .ثباتاالستجابة عند مستوى اإلأثر التحريفات الناتجة عن الغش على  الثاني: فرعال
ملدقق يقدر غري أن ا ن وجود التحريفات الناجتة عن الغش يف املؤسسة حمل التدقيق تؤثر على عملية التدقيق ككل،إ

هذه  مدى وتوقيتطبيعة و  حتديدمن خالل جراءات املناسبة لذلك وذلك لصياغة اإلذلك يف مرحلة التخطيط 
ريفات جراءات لتستهدف مباشرة املناطق اليت فيها خماطر التحوذلك لتوجيه هذه اإل مرحلة التخطيط، جراءات يفاإل

بني خماطر التدقيق بصفة  ديثة إىل حتسني االرتباطمعايري التدقيق احل وقد هدفت ،فعاليةالناجتة عن الغش بكفاءة و 
ن خالل توثيق هدف هذه عامة وخماطر التحريفات الناجتة عن الغش بصفة خاصة مع اختبارات التدقيق وذلك م

 بات،والطريقة اليت ترتبط هبا هذه األخرية مع خماطر الغش اليت سبق تقييمها من طرف مدقق احلسااالختبارات 
 فعاليةوتظهر كفاءة و  قيق الكتشاف الغش،إلجراءات التد الفعاليةق حتقق الكفاءة و باإلضافة إىل وضع خطة تدقي

 نتطرق إليه يف هذا املبحث.وهذا ما  جراءات من خالل طبيعتها وتوقيتها ومداها،هذه اإل
 التدقيق اختباراتأثر التحريفات الناتجة عن الغش على طبيعة  :أوال
ويظهر أثر الغش على طبيعة اختبارات التدقيق  مزيج االختبارات اليت يقوم هبا املدقق،صد بطبيعة اختبارات التدقيق نق

  ضافية،أكثر ثقة أو للحصول على معلومات إثبات إمن خالل تغيريها من طرف املدقق هبدف احلصول على دليل 
ثلة يف الفحص أو املراقبة أو أي قد تكون مم منها ونوعها،ضافية إىل الغرض إلالتدقيق ا اختباراتكما تشري طبيعة 

يوجد مدخالن يأخذ هبما املدقق فيما يتعلق بطبيعة  ، وبصفة عامة1جراءات التحليليةاالستفسار أو املصادقة أو اإل
 2.اختبارات التدقيق

 :الرقابةعناصر مدخل اختبارات  -1
يتم من خالهلا تقدير فاعلية تصميم وتشغيل سياسات وإجراءات جراءات التدقيق اليت تعرف اختبارات الرقابة بأهنا إ

واهلدف من استخدام هذا النوع من االختبارات التحقق من مدى التطبيق الفعلي ألساليب  3نظام الرقابة الداخلية،
نظام الرقابة على  وعلى أساسها يقدر املدقق مدى اعتماده الرقابة بشكل فعال يف الفرتة اليت تتم فيها عملية التدقيق،

نظام الرقابة لديها يقوم بتصميم فإذا توقع املدقق وجود خماطر أقل يف حساب معني بسبب فاعلية  ،الداخلية باملؤسسة
للمدقق مخسة أنواع من اختبارات بصفة عامة و  ،ثبات بشأن فاعلية نظام الرقابةإجراءات أساسية للحصول على أدلة إ

 4فاعلية نظام الرقابة الداخلية هي:الرقابة ميكن أن يقوم هبا لتحديد 

                                                           
 215ء الثاني،مرجع سابق،ص "،الجزموسوعة معايير المراجعة،شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربيةطارق عبد العال حماد،" 1
      150مرجع سابق،ص  أكرم محمد أحمد الوشلي، 2

3 SAS 55 :” Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit" ,para 34, available at: 

www.aicpa.org consulted:25/07/2016 
4 SAS 55 :” Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit" ,para 35,op cit, at: 

www.aicpa.org consulted:25/07/2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statement_on_Auditing_Standards_No._55
http://www.aicpa.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Statement_on_Auditing_Standards_No._55
http://www.aicpa.org/
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 ت فعالويعين فحص املستندات والوثائق باملؤسسة للتأكد من وجود رقابة عليها وأهنا قد رم املستندي: الفحص 1-1
 تأدية هذه الرقابة ؛

 ؛واالستفسار هنا يكون مبناقشة املوظفني باملؤسسة حول أداء الوظيفة الرقابية :ستفساراال 1-2
 ؛ألداء الوظيفة الرقابية بواسطة موظفي املؤسسةوتعين مالحظة املدقق  املالحظة: 1-3
 ؛ؤسسةامل موظفي قبل من ا،سابق تأديته مت الذي الرقايب األسلوب نفس بأداء ملدققا قيام عينوي ء:األدا إعادة 1-4
 .رقابية أخطاء أية إلظهار دققامل بواسطة والدفاتر املستندات تدقيق ويعين  :التصفح 1-5

املدقق على نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة  عتمادا لتحديد التدقيق عملية ختطيط مرحلة يف االختبارات تستخدم هذه
 .من عدمه

 :األساسية جراءاتمدخل اإل -2
ام باستخدحسب هذا املدخل فإن مدقق احلسابات يقوم جبمع أدلة التدقيق اليت يعتمد عليها يف عملية التدقيق 

جراءات يتم تصميمها الختبار األخطاء اليت تؤثر بشكل مباشر يف أرصدة القوائم االختبارات األساسية اليت هي إ
دون أن يعتمد على نظام ويشمل ذلك دراسة كل من اخلصائص احملددة لكل فئة معامالت أو رصيد حساب  املالية،

أقل حبدوث غش بسبب خصائص معينة حلساب ما بدون  فمثال إذا قدر املدقق احتمال وجود خماطرة الرقابة الداخلية
ذلك احلساب فيمكنه أن حيدد أن اإلجراءات التحليلية األساسية لوحدها ميكن أن النظر إىل عناصر الرقابة اخلاصة ب

   1وعموما توجد ثالثة أنواع من االختبارات هي: ثبات كافية ومناسبة،تعطي أدلة إ
 ؛املالية العمليات يف األخطاء على املدقق للتعرف هبا يقوم اختبارات وهي :تااألساسية للعملي ختباراتاال - 
 امليزانية أرصدة يف األخطاء على املدقق للتعرف هبا يقوم اليت االختبارات وهي :لألرصدة األساسية االختبارات - 

 ؛وجدول حسابات النتائج
مع   املالية علوماتامل بني العالقات دراسة خالل من يتم املالية، للمعلومات تقييم وهي ة:التحليلي اإلجراءات - 

 .املدقق توقعات مع بالدفاتر املسجلة القيم مقارنة خالهلا من ويتم املالية، غري علوماتامل وبني وبينها ،البعض بعضها
اليت يتحصل ثبات فيما يتعلق بدقة وفاعلية املعلومات لة إوبصفة عامة فإنه يطلب من املدقق ضرورة احلصول على أد

عندما يقوم باستخدامها يف أداء إجراءات التدقيق سواء يف مدخل اإلجراءات  عليها من نظام معلومات املؤسسة
 2ساسية أو مدخل اختبارات عناصر الرقابةاأل
 

                                                           
 151،مرجع سابق، ص أكرم حممد أمحد الوشلي 1

 216ء الثاني،مرجع سابق،ص "،الجزمعايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربيةموسوعة معايير المراجعة،شرح طارق عبد العال حماد،" 2
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 جراءات التدقيقإ الناتجة عن الغش على توقيتأثر التحريفات  :ثانيا
ويكون أثر التحريفات الناجتة عن الغش على التوقيت  ،1هاالتدقيق املدى الذي يتم فيه أداؤ  جراءاتيقصد بتوقيت إ

هذا األخري الذي يقصد به دراسة توقيت العمليات واإلجراءات املختلفة اليت  من خالل تغيري التوقيت املخطط له،
مع االستفادة من  يف الفرتة املناسبة، جناز عملية التدقيقتؤدي إىل إسيقوم هبا املدقق ووضعها يف صورة متناسقة 

 .2مكانيات املتاحة واستخدامها استخداما كفئا اإل
 :3يضاءات التدقيق يقوم املدقق بدراسة أوعند دراسة التوقيت الذي سيتم فيه أداء إجرا

 بيئة الرقابة؛ -
 مدى توفر املعلومات املناسبة؛ -
 طبيعة خطر التحريفات الناجتة عن الغش؛ -
 ثبات املتحصل عليها.ة اليت تتعلق هبا أدلة اإلالفرت  -

وميكن للمدقق أن يقوم بأداء اختبارات لعناصر الرقابة أو إجراءات أساسية يف أي تاريخ من الدورة احملاسبية أو يف 
الدورة حيث كلما قدر املدقق خطر الغش أعلى فإن أداء اإلجراءات األساسية سيكون أكثر فاعلية يف هناية  هنايتها،

ضافية مل يقم باإلعالن عنها أو يف أوقات ال ميكن كما ميكنه أداء إجراءات تدقيق إ  بدال من تاريخ مبكر عن ذلك،
تزم بدراسة األدلة ساسية قبل هناية الدورة فإنه يلختبارات الرقابة أو اإلجراءات األا أداءإذا قام بوأما  التنبؤ هبا،

 ضافية للفرتة املتبقية.اإل
 جراءات التدقيقإ الناتجة عن الغش على نطاقأثر التحريفات  :ثالثا
وميكن قياسه حبجم العينة أو عدد ساعات  جراءات الذي سيتم أداؤه،اإل  نطاق إجراءات التدقيق إىل مقداريشري

األمهية النسبية  عتبارالشخصي للمدقق باألخذ بعني اال ءات التدقيق للحكمجراويعود حتديد نطاق إ التدقيق...اخل،
ءات جراجع أمهية حتديد النطاق املالئم إلوتر  ثبات،أكيد اليت حتصل عليها من أدلة اإلودرجة املخاطرة ودرجة الت
اق وبصفة عامة يتأثر نط ،4ن رأي املدققيثبات لتكو رد التدقيق املخصصة جلمع أدلة اإلالتدقيق إىل تأثريه على موا

 جراءات التدقيق من حيث:إ

                                                           
 217طارق عبد العال محاد ، اجلزء الثاين، ص  1
 162أكرم حممد أمحد الوشلي،مرجع سابق، ص 2
 217ء الثاين،مرجع سابق،ص "،اجلز موسوعة معايير المراجعة،شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربيةطارق عبد العال محاد،" 3

4 Houston, R. W., (1999), "The Effects of Fee Pressure and Client Risk on Audit Seniors' Time Budget 

Decisions", Auditing: A Journal Of Practice and Theory, Vol. 18, No. 2,p. 70. 
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عضاء فريق التدقيق الذين سيؤدون كل من مستوى أعلى  تنعكس موارد التدقيق  املوارد املخصصة لعملية التدقيق: -
ية التدقيق من جراءات ويظهر أثر الغش على املوارد املخصصة لعملدقيق والوقت املخصص ألداء هذه اإلجراءات التإ

يف عملية التدقيق أو  فاعليةن خبربة أكثر ويكونون أكثر دقيق الذين يتمتعو تضافيني يف فريق الخالل ختصيص أعضاء إ
 من خالل زيادة الوقت املخصص ألداء عملية التدقيق مما سيؤدي حتما إىل زيادة تكاليف عملية التدقيق؛

ت فإذا زادت نسبة خطر الغش عن التقييم الذي وضعه مدقق احلسابا ناسب ملستوى خطر الغش:املغري التقييم  -
 ق على أن تكون هذه الزيادة فعالة؛جراءات التدقيخري سيزيد من نطاق إفإن هذا األ

إال أن هذه الطريقة  عادة ما يتم التوصل إىل نتائج صحيحة باستخدام أساليب الفحص بالعينة، حجم العينة: -
تكون  ليست دائمة ناجعة خاصة إذا كانت حدود االختيارات تنحصر يف جمموعات جد صغرية فهنا هذه الطريقة ال

وبالتايل فيصبح احتمال أن النتائج اليت حيصل عليها املدقق من  مناسبة وال تؤدي إىل حتقيق هدف التدقيق احملدد،
ومن هنا يلجأ لزيادة حجم العينة  االختبارات على اجملموعة بأكملها،العينة ختتلف عن اليت سيحصل عليها لو عمم 

 بالتايل تغيري يف نطاق إجراءات التدقيق. 
 املؤسسة حمل التدقيق، أربعة عوامل هي:ويرجع تأثري التحريفات الناجتة عن الغش على نطاق إجراءات التدقيق إىل 

 :1العوامل البيئية ومكتب التدقيق كما يلي مدقق احلسابات،
أثري مهم فهذه العوامل هلا ت احلجم والتعقيد واملخاطر، من: تتضمن العوامل املتعلقة باملؤسسة حمل التدقيق كال -

 وأساسي على عدد الساعات الالزمة إلكمال عملية التدقيق؛
تتضمن العوامل املتعلقة مبكتب التدقيق عدة متغريات مثل حجم املكتب ونوع ومستوى تقنيات التدقيق اليت  -

 يستخدمها؛
 العوامل البيئية مثل املتغريات االقتصادية واملنافسة بني املؤسسة وباقي املؤسسات؛ -
 ومواقفه حنو التحريفات الناجتة عن الغش. صائص العائدة ملدقق احلسابات مثل اخلربة والتجربة السابقتني،اخل -

جراءات التدقيق وهي إلقرارات بني طبيعة وتوقيت ونطاق إذن ومن خالل الفروع السابقة نستنتج وجود تبادل ل
كيفية تغيري طبيعة قواعد حول   SAS  99لذلك قدم معيار التدقيق األمريكي رقم  مرتابطة فيما بينها بشكل كبري،

ن مجراءات التدقيق لعدم السماح بوقوع حتريفات ناجتة عن الغش واليت تؤدي إىل تقارير مالية مضللة إوتوقيت ونطاق 

                                                           
1 Gist, W. E. and Davidson, R. A., ,(1999),"An Exploratory Study of the Influence of Client Factors on Audit 

Time Budget Variances", Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 18, No.pp. 101-116.  
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وقرارات اإلدارة اليت تعتمد يرادات واملخزون يت حيدث فيها الغش وهي حسابات اإلخالل تركيزه على أهم املواقع ال
 1على التقديرات الشخصية كما يلي:

يرادات وى من الشك املهين اجتاه حساب اإلينص املعيار على ضرورة أن يتحلى املدقق مبست اإليرادات:تسجيل  -1
اإليراد قبل  يف تسجيل ن معظم حاالت الغش كانت فيه سواءأل وافرتاض دائما أن تسجيل اإليراد غري سليم،

 ونص املعيار على أداء بعض اإلجراءات مثل: يرادات ومهية،إاستحقاقه أو تسجيل 
 تفصيلية؛ بيانات باستخدام باإليرادات متعلقة أساسية حتليلية إجراءات أداء -
 جانبية غري قانونية؛ تفاقياتاتأكد من عقود الزبائن وعدم وجود ال -
 ؛أو وجود أية شروط غري معتادة فيهال مبيعات املؤسسة وسريها العادي االستفسار حو  -
 ؛حضوره الشخصي يف موقع املخزون ملالحظة البضائع املعدة للبيع أو مردودات البضاعة -
 وقعت العملية بأن تأكيدا توفر كانت إذا ما لتحديد الرقابة أوجه اختبار فيجبلكرتونيا إأما العمليات اليت تتم  -

 .صحيح بشكل وسجلت بالفعل
لوجود حتريفات ناجتة عن الغش يف املخزون مثل جراءات استجابة جيب على املدقق أن يقوم ببعض اإل املخزون: -2

 فحص سجالت املخزون واحلضور الفعلي لعمليات اجلرد وتصنيف املخزون...اخل؛
القرارات اليت تتخذها اإلدارة واليت تعتمد على األحكام الشخصية   املدقق بعني االعتباريأخذ  تقديرات اإلدارة: -3

 كتقديرات خمصصات الديون املشكوك فيها أو خمصصات االهتالك.
دارة لنظام الرقابة لخطر إمكانية تجاوز اإل ستجابةلتحريفات الناتجة عن الغش على االأثر ا الثالث: الفرع

 الداخلية
ة الرتكاب التحريفات الناجتة عن الغش ذلك أنه ميكنها جتاوز أنظمة الرقابة صواألوفر فر اإلدارة الطرف األقرب تعترب 

اخلاصة باملؤسسة بكل سهولة وبطرق قد ال يتوقعها املدقق خاصة إذا كان له تعامل مسبق مع املؤسسة بالتايل معرفتها 
فية استجابة ملخاطر التحريفات الناجتة عن ضاإلى هذا األخري أن يقوم بإجراءات لذلك فع اجليدة بطريقة عمل املدقق،

ويف هذا الشأن فقد أورد معيار التدقيق األمريكي رقم  الغش اليت تنشأ نتيجة لتجاوز اإلدارة لنظام الرقابة الداخلية،
99 ASS  2بعض اإلجراءات اليت يقوم هبا مدقق احلسابات منها: 

                                                           
1 SAS99:’’Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”,para 54 available at :www.aicpa.org,op 

cit,consulted:15/10/2016 
2 SAS99:’’Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”,paras 57-67,available at :www.aicpa.org,op 

cit,consulted:15/10/2016 

http://www.aicpa.org/
http://www.aicpa.org/
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جراءات إدقيق لتحديد طبيعة وتوقيت ونطاق الدولية وأسس الت استخدام املدقق للحكم املهين املبين على املعايري -
 قيود اليومية وتعديالهتا؛

 غش؛حيتمل أن تنشأ حتريفات ناجتة عن ال اليت وقيود التسوية األخرى اليومية قيود فحص -
 إعداد عند تتم ما عادة اليت األخرى والتعديالت املؤسسة، إدارة قبل من املالية التقارير إعداد عمليةخطوات  فهم -

 ؛املالية التقارير
 كانت إذا ما وحتديد األخرى والتعديالت اليومية قيود على إجراءات الرقابة وتنفيذ تصميم طالع على طريقةاإل -

 ؛أو ال مناسبة
 ؛دورة احملاسبيةال هناية يف تتم اليت األخرى والتعديالت اليومية قيود على املدقق يركز أن -
 حتريفات ناجتة عن الغش؛ عليها يرتتب قد اليت احملاسبية التقديرات القرارات اليت تعتمد على يف تدقيقال -
 حتيز أي وجود تغيري يف طرق التقديرات أو  هناك كان إذا ما لتحديد السابقة للسنة احملاسبية التقديرات فحص -

 حتريفات ناجتة عن الغش؛ عليه سيرتتب كان إذا ما تقييم ،التحيز هذا وجود حالة ويف اإلدارة، قبل من حمتمل
 تقييم أي عمليات معقدة أو غري عادية. -

يف االستجابات يف  إذن ومن خالل ما سبق ميكننا تلخيص تأثري وجود الغش على مرحلة التخطيط واليت تتمثل
 الشكل املوايل:
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 (:ملخص ألثر الغش على االستجابات2-3شكل رقم )

 
 على ما سبق. إعداد الباحثة باالعتماد:من المصدر

 المبحث الثاني:فعالية عملية تدقيق الحسابات
لذلك قبل التطرق إىل تعريف فعالية  يتم تداول مصطلح الفعالية يف العديد من اجملاالت ومن بينها تدقيق احلسابات،

حيث أطلقت العديد من التعاريف على  ما يقصد مبصطلح الفعالية. احلسابات البد من التعرف أوال على تدقيق
 :من بينهامصطلح الفعالية 

أي  مكانيات املستخدمة يف ذلك،اإلهداف مهما كانت القدرة على حتقيق األ " هنا:عرف الفعالية على أتُ  -
 1مكانيات اليت استخدمت يف حتقيقها"هتدف إىل قياس مدى حتقيق األهداف بغض النظر عن اإل

 2قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها التشغيلية" " جمال املؤسسات تعين:كما أن الفعالية يف  -

                                                           
 125(،ص 2000الجزائر،) "،ديوان المطبوعات الجامعية،اقتصاد وتسيير المؤسسةحبيب،"عبد الرزاق بن  1
 196(،ص 2006"،مخبر علم االجتماع:االتصال للبحث والترجمة،قسنطينة،الجزائر،)فعالية التنظيم في المؤسسات االقتصاديةصالح بن نوار،" 2

وجود الغش يف 
املؤسسة يؤثر على

االستجابة إلمكانية 
جتاوز اإلدارة لنظام 

الرقابة الداخلية

االستجابة عند 
مستوى اإلثبات من 

خالل

تغيري طبيعة اختبارات 
التدقيق

تغيري توقيت اختبارات 
التدقيق

تغيري نطاق اختبارات 
التدقيق

االستجابة العامة

أداء التأثري على طريقة
عملية التدقيق
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من التعريفني السابقني ميكننا القول أن مصطلح الفعالية مرتبط بتحقيق األهداف بصفة عامة بغض النظر عن اجملال 
 قيق احلسابات.وهو ما ينطبق على الفعالية يف عملية تد مكانيات املستخدمة،وبغض النظر عن اإل املستخدم فيه،

 فعالية تدقيق الحساباتوعناصر المطلب األول:تعريف 
إىل عناصرها اليت ال  بعدها نتطرق ول من هذا املطلب، الفرع األىل تعريف فعالية تدقيق احلسابات يفبعد أن نتطرق إ

 ميكن أن تكون فعالية تدقيق احلسابات دون وجودها وذلك يف الفرع الثاين.
 تعريف فعالية تدقيق الحسابات ول:الفرع األ

 أهداف حتقيقستنتاج تعريف لفعالية تدقيق احلسابات على أهنا ابقني ملفهوم الفعالية ميكننا امن خالل التعريفني الس
مكانيات اليت يستخدمها مدقق احلسابات أو فريق التدقيق للوصول إىل تدقيق احلسابات بغض النظر عن اإل عملية

 " اليت عرفت فعالية تدقيق احلسابات على أهنا: 2006أكدته دراسة موسى السويطي سنة  وهو ما ،هذه األهداف
 تسجيلها مت قد املالية العمليات مجيع نأ من دكالتأ حيث من تتمثل الفعالية يف حتقيق أهداف تدقيق احلسابات،

 بالدفاتر الواردة للبيانات مطابقة املنشورة املالية البيانات نأو  عاما قبوال املقبولة احملاسبية واملبادئ للقواعد وفقا
 يف املايل زكواملر  معينة، زمنية فرتة عن األعمال لنتائج البيانات هذه رمثيل على بعدالة يشهد املدقق تقرير نأو  ،احملاسبية

 عن يعرب التقرير نأو  املالئمة الكافية التدقيق وأدلة املهين السلوك وقواعد التدقيق معايري إىل باالستناد ،معني تاريخ
 تعدها اليت املالية البيانات يف اطئخ رأي إعطاء وعدم ،املادية والتحريفات األخطاء من البيانات هذه خلو مدى

 1".اإلدارة
ومدى توافر اجلودة يف أداء املدقق هلذه  هداف املرجوة من أنشطة التدقيق،ة التدقيق مبدى حتقيق األكما مت ربط فعالي

 2األنشطة.
 يف يف السابق كانت تتمثل  التدقيق عملية أهدافوقد أشار التعريف الذي جاء يف كتاب جربوع يوسف حممود أن 

 من فيها يوجد قد ما واكتشاف والسجالت بالدفاتر املتمثلة احلسابات وإعداد املالية البيانات وصحة دقة من التأكد
 عن التعبري يف املالية تقاريرال داللة مدى عن حمايد فين برأي اخلروج مث ومن رتكاهباا من والتقليل وتزوير وغش أخطاء

 احلاضر الوقت يف حديثة أهداف للتدقيق أن الإ املالية، الفرتة هناية يف مؤسسةلل املايل واملركز األعمال نتائج دقة
 مراقبة األهداف هذهبني  ومن املعاصر عاملنا يشهده زال وما شهده الذي املتسارع االقتصادي التطور وليدة كانت
 .3التدقيق حمل املؤسسات يف والفعالية الكفاءة مستوى ورفع األداء وتقييم تنفيذها ومتابعة اخلطط

                                                           
 التدقيق واستقاللية فاعلية في وتأثيرها األردنية العامة المساهمة اتكالشر في التدقيق لجان لدور نموذج تطويرسالمة،" موسى السويطي، 1

 13 (،ص2006) ،األردن العليا،عمان للدراسات العربية عمان منشورة،جامعة غير توراهكد اطروحة "الخارجي
 نفس المرجع،نفس الصفحة 2
 12(،ص 2001)األوىل، ،الطبعة"الحسابات مراجعة في العملي اإلطار أساسيات ،"حممود يوسف ، جربوع 3
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صدار تقرير يتضمن رأي صادق ف الرئيسي لتدقيق احلسابات إنطالقا من التعريفني السابقني فإن اهلدوبالتايل وإ
 بأية ضغوطات من إدارة املؤسسة. يعكس الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة،دون تأثُره

فلقد كان اهلدف من تدقيق احلسابات يف بداية  وقد شهدت تدقيق احلسابات تطور هدفها الرئيسي منذ بداياهتا،
 تاب ومن بينهم فقد حدد أغلب الكُ  القرن املاضي هو كشف الغش والوقاية منه من خالل وسائل الردع الالزمة،

 1أهداف تدقيق احلسابات على الرتتيب كما يلي: 1905سنة  seekDic الكاتب
 اكتشاف حاالت الغش؛ أوال: -
 اكتشاف األخطاء التقنية؛ ثانيا:-
 اكتشاف أخطاء املبادئ احملاسبية. ثالثا:-

فإبتداءا من هذه السنة حصل تطور ملحوظ يف  ،1912استمرت أهداف التدقيق على هذا النحو إىل غاية سنة 
 2أصبحت على النحو التايل:أهداف التدقيق اليت 

 حتديد الظروف املالية احلالية للمؤسسة ونتائجها؛ -
 الذي أصبح يعترب اهلدف الثاين لتدقيق احلسابات. اكتشاف حاالت األخطاء والغش، -

اليت قامت على حتليل أراء احملاسبني يف العديد من دول العامل حول  1995سنة   Nobesكما أكدت دراسة 
دف الرئيسي لتدقيق من املستجوبني أن اهل % 80جابة حوايل فكانت إ ي لتدقيق احلسابات حسبهم،اهلدف الرئيس

 % 8يف حني أن حوايل  عطاء تأكيد على الصورة الصادقة والوفية اليت تعكسها حسابات املؤسسة،احلسابات هو إ
 من املستجوبني يعتقدون أن اكتشاف الغش هو اهلدف الرئيسي لتدقيق احلسابات.

 3وبصفة عامة فلتدقيق احلسابات اليوم عدة أهداف من بينها:
عطاء رأي حول الصورة الوفية اليت تعكسها التقارير املالية للمؤسسة بالنظر إىل الوضعية املالية للمؤسسة ونتائج إ -

 وتتماشى مع املعايري احملاسبية الدولية؛ عمليات املؤسسة،
 ملالية والعمليات احملاسبية؛توفري مراقبني على تفاصيل التقارير ا -
ضفاء مصداقية على املعلومة احملاسبية لتمكني مستخدمي التقارير املالية للمؤسسة من وضع ثقة يف املعلومات إ -

 املفصح عنها.
 

                                                           
1 David Carassus, Denis Cormier, (2003) ”Normes et pratiques de l’audit externe légal en matière de prévention 

et de détection de la fraude’’, Association francophone de comptabilité | « Comptabilité - Contrôle - Audit », 

Tome 9 | pages( 171 à 188),p173,disponible sur le site : 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CCA_091_0171 consulte le :08/11/2016, 
2 David Carassus, Denis Cormier,op cit,p174 
3 David Carassus, Denis Cormier,op cit,p174 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CCA_091_0171
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 عناصر فعالية تدقيق الحسابات الفرع الثاني:
وهذه  املدقق وإدارة املؤسسة على حد سواء،يهتم هبا  ترتبط فعالية تدقيق احلسابات بعناصر حمددة يف عملية التدقيق،

 العناصر هي:
جراءات اليت يقوم هبا خالل عملية التدقيق ن املدقق يوفر تأكيد معقول أن اإليعين أ :أعمال التدقيق يفاجلودة  -

 ؛أو وفقا ألية شروط قانونية أو تعاقدية والرأي الذي يبديه كانا مبنيان على أساس معايري التدقيق الدولية،
 استقاللية املدقق؛ -
 هي املبالغ واألجور والرسوم اليت يتقاضاها املدقق مقابل عملية التدقيق؛ أتعاب املدقق: -
 أي الفرتة اليت يقوم فيها املدقق بعملية التدقيق للمؤسسة املعنية؛ استمرارية املدقق: -
 ؛املدقق لصحة القوائم املالية طمئناندرجة ا صحة البيانات املالية املقدمة من طرف املدقق: -
 املؤهالت العلمية والعملية للمدقق. -
 نتطرق إىل هذه العناصر بالتفصيل يف املطالب املوالية.و 

 (:عناصر فعالية تدقيق الحسابات3-3شكل رقم )

 
 عداد الباحثة باالعتماد على ما سبقمن إالمصدر:
جيب أن يتحلى مبجموعة من  املدقق أن إىل التدقيق بالتفصيلشارة بداية وقبل التطرق إىل عناصر فعالية جتدر اإل

املؤهالت العلمية والعملية يف جمال التدقيق واحملاسبة ليتمكن من أداء عملية التدقيق بكل موضوعية وأن يتماشى مع 
 متطلبات معايري التدقيق الدولية.

عناصر 
فعالية تدقيق 

احلسابات

اجلودة يف 
التدقيق

استقاللية 
املدقق

أتعاب 
املدقق

املؤهالت 
العلمية 
والعملية 

استمرارية 
املدقق

صحة 
البيانات 
املالية 
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 التدقيق جودةالمطلب الثاني:
 .التدقيق والرقابة عليهعنصر لتحقيق عملية تدقيق احلسابات بفعالية وهي جودة  همنتناول يف هذا املطلب أ

 جودة التدقيقول:تعريف الفرع األ
أوىل التعاريف اليت أطلقت عليها  من بنيف ،الكتابمن قبل الباحثني و حول جودة التدقيق رد الكثري من التعاريف مل ت

 األخطاء باكتشاف املدقق قيام شرط احتمالية " :أهناالذي عرفها على  (De Angelo)من طرف الباحث 
 ؛1"بأمانة يصدره الذي التقرير يف ذلك بتسجيل والقيام للعميل، احملاسيب النظام يف والثغرات

 اإلجراءات هذه أن من دكللتأ نفسها التدقيق مؤسسة قبل من موضوعة وسياسات إجراءات بأهناعرف أيضا:"كما تُ 
 ؛2"املطلوبة املهنية املعايري تطبيق وهو أال األدىن احلد ملستوى الوصول ألجل طبقت

الوسائل اليت يتم استخدامها للتأكد من قيام مكتب التدقيق مبقابلة مسؤولياته املهنية اجتاه  " كما مت تعريفها أيضا:
 ؛3 املؤسسة حمل التدقيق"

وهي ارتباط سليب  يتحلى هبا مدقق احلسابات،كما أن جودة التدقيق تعرب على مستوى عال من الدقة اليت جيب أن 
 . 4بني فعالية التدقيق وحاالت الغش يف البيانات املالية للمؤسسة

وتعرف أيضا على أهنا: "هي التزام املدقق باملعايري املهنية عند تنفيذ التدقيق من خالل التخطيط اجليد ووضع برامج 
خماطر عدم الكشف عن املخالفات واألخطاء اجلوهرية اليت توجد  تقليلمالئمة واإلشراف على تنفيذها مما يؤدي إىل 

   5يف القوائم املالية"
وبالتايل وحسب هذه التعاريف ترتبط جودة التدقيق بدرجة كبرية بفشل املدقق يف اكتشاف التحريفات اليت تؤثر على 

قيق اليت قام هبا املدقق ذات جودة وإذا مل التحريفات فإن أعمال التداملدقق فإذا اكتشف  عدالة التقارير املالية،
 يكتشف املدقق ذلك فإن أعمال التدقيق ال تكون ذات جودة،

فمنهم من  قق للتحريفات واالحتيال،كما ربطت دراسات أخرى جودة التدقيق مبعايري عديدة غري اكتشاف املد
أخرى اعتمدت على نوع تقرير ودراسات  على حجم مكتب التدقيق ومسعته للحكم على جودة التدقيق، اعتمد

 جودةوأخرى عدد الدعاوى القضائية املرفوعة ضد مكتب التدقيق للحكم على  املدقق وخاصة التقرير املتحفظ،

                                                           
1

"،الندوة الثانية عشرة لسبل تطوير العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين في اليمنمحمد علي جبران،"

القرن الحادي والعشرون"،كلية ادارة االعمال،جامعة الملك المحاسبة في المملكة تحت عنوان:"مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية وتحديات 

 13(،ص 2010سعود،الرياض،السعودية،)
 68(،ص2004األردن،) للنشر،عمان، وائل الثانية، دار "،الطبعةوالعملية النظرية الناحية من التدقيق إلى ،"مدخلعباس التميمي هادي 2
 44الفين ارينز،جيمس لوبك،مرجع سابق،ص  3
 123موسى سالمة،مرجع سابق،ص  السويطي، 4
دراسة  –أثر استخدام أساليب المعالجة اإللكترونية على زيادة فعالية مكاتب تدقيق الحسابات العاملة بقطاع غزة ناهض نمر محمد الخالدي، "  5

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية و اإلدارية ، المجلد الثالث   "،2013تطبيقية على مكاتب تدقيق الحسابات بقطاع غزة فلسطين نوفمبر 

  283 (، ص2015والعشرون، الجامعة اإلسالمية غزة، )
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ول كونه املؤشر الذي ميس بصفة كبرية دراستنا ه سنعتمد على التعريف األولكن ويف دراستنا هذ عملية التدقيق...اخل،
 هذه.

 عملية خمرجات من يتوقعون املالية تقاريرلل اخلارجيني املستخدمني كونبتدقيق احلسابات  جودةوقد ارتبطت أمهية 
 اختاذعليه يف  يعتمدون ألهنم التامة اجلودة ت الذي يتضمن رأيه النهائياحلسابا مدقق تقرير يف واملتمثلة تدقيقال

الصلة  ذات األطراف مجيع بني مشرتكة مصلحة تعترب تدقيق احلسابات جودة فإن وبالتايل ،سياساهتم ورسم قراراهتم
 باملؤسسة.

مريكي كان املعهد األفقد   ليه فقط،على أعمال التدقيق وهو ما نشري إ رقابة اجلودة ودة التدقيق،هذا ويرتبط مبفهوم ج
 .1978أول هيئة تقوم بإنشاء جلنة معايري رقابة اجلودة وذلك سنة  *للمحاسبني

 مصطلحات للتعبري عن جودة التدقيق أمهها:وبصفة عامة تستخدم عدة 
ضافة إىل إ ،التدقيق ملكتب اإلداري التنظيم " مت تعريف رقابة جودة التدقيق على أهنا: رقابة الجودة: -1

 باملعايري باملكتب العاملني التزام من معقولة بدرجة التحقق أجل من املتبعة واإلجراءات السياسات مجيع
لمؤسسات حمل ل املهنية اخلدمات تقدمي عند املهين أداءهم حتكم اليت العالقة ذات واألنظمة ،املهنية

 1"املهنة مزاولة حتكم اليت باألنظمة املكتب والتزام املهنة وآداب وسلوك قواعد ذلك يف مبا ،التدقيق
تأكيد  إذن رقابة جودة التدقيق هي خمتلف السياسات واإلجراءات املتبعة من طرف مكتب التدقيق للوصول إىل

 ري املهنة؛معقول حول التزام العاملني مبكتب التدقيق مبختلف املعايري والقواعد اليت حتكم س
 هبا يقوم اليت اجلودة، على الداخلي واإلشراف الفحص إجراءات املفهوم هبذا ويقصد تأكيد الجودة: -2

 ؛املكتب موظفي على املهنية الرقابة خالل من نفسه التدقيق كتبم
طار توجد ثالثة ويف هذا اإل يتعلق الفحص املتعمق بفحص أعمال مكاتب التدقيق، المتعمق: الفحص -3

 2وهي: أنواع من الفحص للتحقق من جودة عمليات التدقيق،
 مكتب يف تدقيقوال احملاسبة عمليات على اجلودة رقابة نظام أن من للتأكد النظام تدقيقيتم  : مالنظا تدقيق 3-1

                                                           
مريكي للمحاسبين القانونيين أو المعتمدين ،وهو اليوم يمثل أكبر جمعية من ألم تحت اسم المعهد ا1887أُسس المعهد االمريكي للمحاسبين سنة  *

تها المسجلين في العالم والممثلين لمهنة المحاسبة والعاملين في مختلف القطاعات ،سواءا أكانت القطاعات الحكومية أو الخاصة وما يندرج تح عضاءألا

مريكية ألتدقيق اخالقية لمهنة المحاسبة ومعايير الألعمال ، الصناعة ، االستشارات وغيرها .ويقوم هذا المعهد على تحديد المعايير األكالتعليم ، الطب ، ا

 ضافة إلى الحكومات المحلية.إللشركات القطاع العام والخاص والمنظمات غير الربحية واالتحادات والواليات با

الموضوعة  أنشأ هذا المعهد عدة معاهد متخصصة تأهل المنتسبين اليها للحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد بعد اجتياز الشروط واالمتحانات

عضاء في هذا المعهد ويتواجدون في أكثر ألعضو من المنتسبين وا 418,000مريكي للمحاسبين القانونيين ،وهي اليوم تحوي حوالي ألالمعهد ا من قبل

 عبر العالم....** دولة 143من 

**https://en.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Certified_Public_Accountants consulte le 
12/12/2016 

 13محمد علي جبران،مرجع سابق،ص  1
 مجلة ،""ميدانية دراسة" المراجعة عملية جودة تحسين في الخارجي للمراجع المهني التخصص مساهمة مدى"،العزيز عبد الشريف عثمان جعفر 2

 47(،ص 2016،)17عدد الالسعودية، العربية المملكة ،المجمعة جامعةة،اإلنساني والدراسات العلوم كلية ،االقتصادية العلوم

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Certified_Public_Accountants
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Certified_Public_Accountants


الحسابات تخطيط وفعالية تدقيق على التحريفات الناتجة عن الغش أثر:ثالثالفصل ال  

130 
 

 قد اجلودة على للرقابة واإلجراءات السياسات هذه وأن ،اجلودة رقابةالدولية ل عايريملل اطبق تصمم قد تدقيقال
 ؛للمكتب املهنية املمارسات أثناء وذلك هلا، خمطط هو كما الفع طبقت

ؤسسة بامل رتباطها عند دققامل مراعاة من للتأكد الفحص بعملية للقائم أساس توفر هبا ويقصد ط:االرتبا تدقيق 3-2
 ن؛الشأ هذا يف الصادرة املهنية للمعايري التدقيقحمل 

 وأن االستشارية، خدماته لتقدمي ؤسسةامل مع باالرتباط يقوم الذى دققامل مساعدة ىلإ وهتدف :التقرير تدقيق 3-2
 .اخلدمة من مستوى بأعلى إليه املوكل العمل يؤدى
 التدقيق جودة عناصر الفرع الثاني:

 معينة هلا وذلك ألهنا ختتلف من مكتب تدقيق آلخر حسب حجم املكتب،ءات جراإ التدقيق مل حتدد معايري جودة
 ارسهامي اليت األعمال وطبيعة اجلودة على الرقابة وإجراءات سياسات ومدى طبيعة ،عدد املكاتب الفرعية التابعة له

 1يف مخسة عناصر هي: 1997سنة  التدقيق ودةجوقد مت تلخيص عناصر  ،املكتب...اخل
عنصر احلياد بفراد الذين يقومون بعملية التدقيق جيب أن يتوفر يف كافة األ :األمانة والموضوعية الحياد، -1

وأن يقوموا بتأدية   يف احلقيقة ويف الظاهر وأن ال يكون التحيز ملصلحة أي طرف على حساب اآلخر،
كبري على تعتمد بشكل   جودة خمرجات التدقيقفيقال أن  ة مسؤولياهتم بكل أمانة وموضوعية،كاف

 وموضوعية املدقق تتعزز باستقالليته. ،موضوعية املدقق
أهنا توفر  جيب أن يراعي مدقق احلسابات عند وضعه للسياسات واإلجراءات اليت يتبعها، فراد:إدارة األ -2

 تأكيدا مناسبا حول:
التأهيل العلمي والعملي املناسب لكل فرد يف فريق التدقيق يقوم بأداء مهمة التدقيق ألدائها على أحسن  توفر -

 وجه؛
 شراك مجيع أعضاء الفريق ليتمكنوا من تطوير قدراهتم وأداء املهام املوكلة اليهم.ضرورة إ -
وإجراءات ميكن من جيب على املدقق أن يضع سياسات  :هاقبول عملية التدقيق واالستمرار في -3

وجيب أن تكون هذه  خالهلا تقرير مدى قبول أو االستمرار يف التعامل مع املؤسسة حمل التدقيق،
 دارة لديهم لألمانة؛املتعلق باملؤسسات اليت تفتقر اإلالسياسات تقلل من اخلطر 

العمل الذي يقوم به جيب أن تؤكد السياسات واإلجراءات اليت يضعها املدقق أن  :أداء عملية التدقيق -4
 خري يتفق مع املعايري املهنية واملتطلبات التنظيمية ومعايري اجلودة يف مكتب التدقيق؛هذا األ

                                                           
 46،مرجع سابق،ص الفين ارينز،جيمس لوبك 1
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السابقة الذكر  التدقيق جيب على املدقق متابعة ومراقبة مدى تطبيق عناصر جودة المتابعة والمراقبة: -5
 بشكل فعال؛

 1ضافة إىل توثيق ما يلي:إ طوات السابقة،ن يقوم بتوثيق اخلعلى مدقق احلسابات أ التوثيق: -6
 خالقية وكيفية حلها؛علقة بامتثال املؤسسة للقواعد األاملشاكل اليت مت حتديدها املت -
 طرف عقد من واملناقشات اليت تُ  االستنتاجات املتعلقة باالمتثال لقواعد االستقاللية اليت تطبق على عملية التدقيق، -

 ليها؛رب تدعيم لالستنتاجات اليت توصل إاملدقق إن وجدت ذلك أن هذه املناقشات تعت
 ليها فيما خيص قبول املؤسسة وعالقتها باملدقق وعملية التدقيق؛االستنتاجات اليت توصل إ -
 ذلك.خالل ليها املدقق من اليت توصل إ واالستنتاجات طبيعة ومدى املشاورات اليت رمت خالل كل عملية التدقيق،-

 :2ىل ما ذكر سابقا ما يليإأن يسجل يف وثائق التدقيق إضافة على املدقق  يتعنيكما 
 قد مت القيام هبا فعال؛ عمال التدقيق،أة اجلودة على بملدقق أن يقوم هبا املتعلقة برقاجراءات املطلوبة من طرف ااإل -
دقيق يف أو قبل تاريخ عمال التأجراءات رقابة اجلودة على إلية التدقيق أخذا بعني االعتبار من عم نتهاءاالأنه مت  -
 .صدار تقرير املدققإ

 التدقيق جودةالعوامل المؤثرة على  الفرع الثالث:
ومنها ما يتعلق باملؤسسة حمل  منها ما يتعلق مبكتب التدقيق، ،التدقيق جودةتوجد عدة عوامل ميكن أن تؤثر على 

 اخلارجية.ومنها ما يتعلق بالبيئة  التدقيق،
طراف اليت تقوم بوضع معايري املهنة وهي خمتلف األ العوامل التنظيمية المتعلقة بالبيئة الخارجية: -1

 ؛لك مراعاة احتياجات املدقق نفسهوتنظيم ممارساهتا يف ظل بيئة اقتصادية متغرية وكذ
وهيكل ومستويات التنظيم وتتمثل هذه العوامل يف شكل  :العوامل التنظيمية المتعلقة بالبيئة الداخلية -2

 عددويراعى يف هذا التقسيم عدة عوامل منها  اليت تنقسم حسب حجمها، الداخلي ملكاتب التدقيق،
 على املهنية والكفاءة يالوعم علميا املؤهلني املكتب عضاءأ وعدد بتدقيقها املكتب املؤسسات اليت يقوم 

 وتقسم إىل: ،القطاعي ختصصها مهما كان مؤسسة ةيف أي هبا املكلف املهام أداء

                                                           
1 ISA 220:” Contrôle qualité d’un audit d’états financiers’’,para 24 (2009),disponible sur le site 
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-220-contr-le-qualit-d-un-audit-d-tats , 

:consulte le 23/12/2016 
2 ISA 220:” Contrôle qualité d’un audit d’états financiers’’,para 25 (2009),op cit,disponible sur le site 
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-220-contr-le-qualit-d-un-audit-d-tats , 

:consulte le 23/12/2016 

https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-220-contr-le-qualit-d-un-audit-d-tats
https://www.ifac.org/publications-resources/norme-internationale-d-audit-isa-220-contr-le-qualit-d-un-audit-d-tats
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وال ميكن هنا أن ينفرد  يف هذا النوع من املكاتب ترتفع فيها جودة عملية التدقيق، مكاتب تدقيق كبرية احلجم: -
ويكون لإلشراف السليم دور كبري يف عملية احلكم على التقارير املالية وإصدار الرأي املهين  برأي أو عملية فردية،

 ومصداقيتها؛حول عدالتها 
 جودة وتتسم تضامنيةة وليؤ مس بينهم املدققني من اثنني بني ماها الشراكة سأسا مكاتب تدقيق متوسطة احلجم -

 قبل من تدقيقه إعادة أو واعتماده مشرفني قبل من تدقيقه يتم التقرير بعد العمل نأل نظرا ،ةتوسطاملب فيها التدقيق
 مكاتب التدقيق كبرية احلجم وأكرب من الفردية؛ من دورا أقل اإلشراف فيه ويكون املكتب مدير أو الشريك
 من بينها: ودة التدقيق بعدد من العوامل االقتصادية،جتتأثر  العوامل االقتصادية: -3

فالدول اليت يكون فيها معدالت تضخم مرتفعة يسعى فيها أصحاب املؤسسات إىل حتصيل عوائد أكرب  التضخم:
ويف حني  مما يزيد من تفشي ظاهرة التضليل والتحريف يف هذه الدول، سريتكبون خمالفات مالية،بغض النظر إذا كانوا 

 فراد مما يؤدي إىل زيادة جودة عمليات التدقيق.د معني يؤدي إىل تنمية مهارات األأن رواج وانتعاش اقتصاد بل
ودة التدقيق كالعوامل التشريعية اليت جضافة إىل العوامل السابقة فإنه توجد العديد من العوامل اليت قد تؤثر على إ

 ختتلف من بلد آلخر.
 المدققوأتعاب استقاللية  :المطلب الثالث

رق اآلن إىل نتط ودة التدقيق،جلفبعد تناولنا  نتناول يف هذا املطلب العناصر األخرى لفعالية تدقيق احلسابات،
 استقاللية املدقق وأتعاب املدقق.

 استقاللية المدقق الفرع األول:
املقومات اجلوهرية الالزمة لتمكني املدقق من أداء دوره والتعبري عن رأيه حبرية تامة دون وجود أية  تعترب االستقاللية من

صاحل مادية عدم وجود م " على أهنا: رف االستقالليةوتُع قيود أو عوائق شخصية أو مؤثرات خارجية أو تنظيمية،
سرته يف املؤسسة حمل التدقيق خالل الفرتة اليت يكون فيها هو مدققا حلسابات هذه املؤسسة للمدقق أو أحد أفراد أ

أن  DeAngeloيرى و  ، 1واليت سيديل بعدها برأيه حول مدى صدق وعدالة القوائم املالية هلا خالل هذه الفرتة"
لقول احلقيقة اليت ميكن أن تعرب عن أخبار سيئة بالنسبة للمؤسسة حمل التدقيق  تقاس مبدى استعدادهاستقاللية املدقق 

دارة حتت كل دي رأيا يتوافق دائما مع موقف اإلاملدقق على أن يب ستقاللية قد تتعرض للتشويه إذا اعتادوأن هذه اال
يساوي شيئا ذا قيمة. ويضيف أن قيمة نطباعا لآلخرين بأن هذا الرأي قد ال مما يقدم ا ،الظروف واألحوال

إذا كانت ترغب يف اإلفصاح عن أمور معينة بطريقة  ،دارةقدرة على مقاومة ضغوطات اإلاالستقاللية تتجلى يف ال
  غري سليمة.  انتقائية

                                                           
 40ص مرجع سابق،، المطارنة فالح غسان 1
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فاجتهت  2002-2001العاملية سنة  غري أن استقاللية املدقق عرفت تطورات جديدة خاصة بعد فضائح الشركات
 1.املنظمات الدولية إىل االعتماد على جلنة أخالقيات لتقييم استقاللية املدقق ومحايتها ضمن مهمة التدقيق

 عموما يُقسم الكتاب والباحثني استقاللية املدقق إىل:
 من تقلل مؤثرات بأي التأثر بدون التدقيق نتيجة بإصدار تسمح ذهنية حالة وهو االستقالل الذهني: -1

 "2(املهين  الشك) رواحلذ واملوضوعية االستقامة على املدقق حيافظ أن إىل وتؤدي املهين، احلكم أمهية
له عند تدقيقه مؤسسة فإن االستقالل الذهين هو أن يتخلى املدقق عن أية دوافع أو ضغوط أو مصاحل خاصة  هومن

واالستقالل الذهين ليس له معايري أو مقاييس حمددة ذلك أنه  قوائمها املالية،بداء رأيه الفين واحملايد حول معينة وعند إ
املدقق أمينا ونزيها وصادقا يف  حبيث جيب أن يبقى تغري مع التطورات،كما أنه من املفاهيم اليت ال ت  ال ميكن قياسه،

 بداء رأيه؛إ
حبيث أنه لو علم  مهمة،أن يتجنب املدقق أية حقائق أو ظروف  " ويعين: :االستقالل الظاهري -2

 3طراف اخلارجية املستخدمة لتقرير املدقق هبذه الظروف تتأثر استقاللية وموضوعية املدقق"األ
ستقالليته وحياده من وجهة نظر مبعىن أن يتجنب املدقق احلقائق والظروف املهمة اليت تظهره يف وضع يؤثر على ا

بداء رأيه حول القوائم إتقليل من نزاهته وموضوعيته خالل دي إىل الوهو ما يؤ  طراف اخلارجية املستخدمة لتقريره،األ
 .املالية

جناز عملية التدقيق إمور اجلد مهمة ليتم استقاللية املدقق يف أهنا من األ تكمن أمهية :أهمية استقاللية المدقق -
قيق هدفها الرئيسي واملتمثل االستقاللية مبدأ أساسي تتطلبه عملية التدقيق للوصول إىل حت ذلك أن ءة وفعالية،بكفا
 4وتظهر أمهية استقاللية املدقق أساسا يف: بالغ األطراف ذات الصلة باملؤسسة بنتائج التدقيق بكل صدق وأمانة،يف إ
 ليها خدمات التدقيق؛املختلفة اليت توجه إاف اخلارجية أن االستقاللية مبدأ ضروري حلماية مصاحل األطر  -
 قدمها مدقق احلسابات.ستوى الثقة على املعلومات اليت يُ يزيد من م توفر عنصر االستقالل -
 إن التأكيد على استقاللية املدقق يتطلب تقييم هذه االستقاللية أخذا بعني االعتبار: -
 واملعقول؛ احلكم على ظروف العمل مبعيار العقل واملنطق -

                                                           
1 David B Citron, (September 2002),  “The UK’s Framework Approach to Auditor Independence and the 

Commercialization of the Accounting Profession ", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 16 

Issue: 2, pp.244-274, disponible sur le site : https://doi.org/10.1108/09513570310472067, consulte le 

17/09/2017  
 العلمي،املكتبة البحث ،عمادة األردنية ،اجلامعة الثانية ،الطبعة "وتطبيق نظرية-الدولية التدقيق معايير ضوء في الحسابات تدقيقالذنيبات،علي،" 2

 110(،ص 2009الوطنية،االردن،)
 نفس املرجع،نفس الصفحة 3
 170حممد السيد سرايا،مرجع سابق،ص  4
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 توفر احلقائق الالزمة للحكم على استقاللية املدقق؛ -
 تقدير تصرف وسلوك املدقق يف ضوء الظروف واإلمكانيات املتاحة واملتوفرة. -
توجد العديد من العناصر اليت حسب عدد من الكتاب والباحثني أن  العناصر التي تدعم استقاللية المدقق: -

النهائي يف النتائج اليت يتوصل  طراف املستخدمة لتقريرهملدقق من جهة ويزيد من ثقة األة اتوفرها يزيد من استقاللي
 1ومن بني هذه العناصر نذكر ما يلي: ليها،إ

هبدف املسامهة يف تدعيم استقاللية  دارة،نة تدقيق فيها أعضاء من جملس اإلتشكيل جل مت اقرتاح لجنة التدقيق: -
 املدقق من خالل:

خذ بعني االعتبار تلك مع األ دارة حول االرتباط مبدقق احلسابات لتنفيذ خدمات غري التدقيق،فحص خطط اإل -
 اخلدمات واألتعاب املقدرة والتأكد من أن هذه اخلدمات لن تؤثر على استقاللية املدقق؛

 .استقاللية املدقق جياد سبل تفاهم بينهما مع احملافظة علىمناقشة جوانب االختالف بني اإلدارة واملدقق وحماولة إ-
كما ذكرنا يف النقطة السابقة فإن قيام املدقق بأداء خدمات استشارية غري خدمات   :أداء خدمات غير التدقيق -

التدقيق للمؤسسة البد أن مير على جلنة التدقيق وأن تبدي موافقتها حول ذلك عرب تأكدها من أن هذه اخلدمات ال 
 تؤثر على استقاللية مدقق احلسابات؛

ري تغيري الدو الهبدف تدعيم استقاللية املدقق يرى بعض الباحثني بضرورة  :لزامي لمدققي الحساباتالتغيير اإل -
طراف اخلارجية املستخدمة للتقارير املالية للمؤسسة يف صحة النتائج اليت يعرضها ملدقق احلسابات لزيادة ثقة األ

 املدقق؛
ني تعيني مدققي احلسابات وحتديد اقرتح صنف من الباحث خارجية:تعيين مدققي الحسابات عن طريق جهات  -
شراف على مكاتب التدقيق وتعيينهم لتدقيق و وضع ديوان للتدقيق يعمل على اإلأ تعاهبم بواسطة جهات حكومية،أ

 وذلك هبدف دعم استقاللية املدقق وزيادة فعالية تدقيق احلسابات. املؤسسات،
آخرين أنه لزيادة والرفع من استقاللية املدقق جيب القيام ببعض التصرفات من باحثني كما يرى بعض الكتاب و 

  2بينها:
 ضرورة وضع نظام لعقاب املدقق الذي ال يراعي االستقاللية يف عمله؛ -
 مثل للقوى البشرية الالزمة ملمارسة عملية التدقيق؛الستغالل األا -
 هم لتحسني مستوى أدائهم.مراقبة مدى التطور يف عمل املدققني والضغط علي -

                                                           
-(،ص2003،) شمس عين جامعة ، التجارة كلية ، "الثالثة األلفية وتحديات المعاصرة المشكالت لمواجهة المراجعة مهنة تطويردنيال،" غالي جورج 1

 42-39ص 
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لذلك فمن  جراءات ردعية وعقابية أكثر منها حتفيزية لزيادة ودعم استقاللية املدقق،وبصفة عامة تعترب هذه اإل
 جراءات األوىل اليت هتدف حقا لزيادة ودعم استقاللية مدقق احلسابات.األفضل إتباع اإل

 تعاب المدققأ الفرع الثاني:
 حلسابات التدقيق بعملية قيامه مقابل املدقق يتقاضاها اليت الرسوم أو واألجور املبالغ " أهنا: تعاب املدقق علىأتُعرف 
 ويكون واملدقق ؤسسة حمل التدقيقامل بني يتم الذي تفاقاال أساس على األتعاب حجم حتديد يتم حيث ،ما مؤسسة

 ؛1"العمليات هذه وحجم املطلوبة اخلدمات ونوع التدقيق عملية ستستغرقه الذي للزمن وفقا ذلك
ويتم  خري من خالل قيامه بتدقيق حسابات مؤسسة معينة،إذن فأتعاب املدقق مرادف للمقابل الذي يأخذه هذا األ

تعاب بني املؤسسة واملدقق من خالل عدة عوامل منها نوع اخلدمة املقدمة والزمن الذي اإلتفاق على هذه األ
 تستغرقه.

ملؤسسة حمل التدقيق جيب على املدقق وا عند تحديد أتعاب المدقق: عتباراألمور الواجب أخذها بعين اال -
 مور اليت جيب أخذها يف احلسبان عند حتديد أتعاب املدقق من بينها:حتديد بعض األ

 تعاب مع ما يبذله املدقق من جهد يف عمله؛تناسب األ -
 يؤدي إىل هتاون املدقق يف عمله؛تعاب بسيطة مما قد أن ال تكون األ -
 أن تغطي مصاريف املدقق املباشرة كرواتب املساعدين يف عملية التدقيق؛ -
تعاب ألن ذلك يؤثر على الثقة بني األساس الذي مت اعتماده حلساب األواخلدمات و  جيب توضيح شروط االتفاقية -

 املؤسسة واملدقق؛
عليها بينه وبني  مرتبات أو مكافآت خبالف األتعاب اليت مت االتفاقل بأي كما ال جيب على املدقق أن يقب-

 2املؤسسة حمل التدقيق.
واألساس  وجد العديد من أشكال أتعاب املدقق اليت يتقاضاها على خدماته املختلفة،ي أشكال اتعاب المدقق: -

دارة وتضع له حدود ال وإن تعذر ذلك تفوض جملس اإل أن تقوم اجلهة اليت عينت مدقق احلسابات بتحديد أتعابه،
 : 3تعاب املدقق يفوتتمثل أشكال أ يتجاوزها،

ولكن جيب أن تكون متناسبة مع  هي املبالغ اليت يتم حتديدها مسبقا كمبالغ غري قابلة للزيادة، :األتعاب الثابتة -
سسة حمل التدقيق على دفع هذه من جهة وقدرة املؤ  جناز عملية التدقيقإل بذله املدقق وموظفوهاجلهد والوقت الذي ي

 عاب من جهة أخرى؛األت
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وميكن أن حيدد األجر لكل  تعاب حسب الوقت الذي تستغرقه عملية التدقيق،حتدد هذه األ األتعاب المتغيرة: -
 ساعة عمل تستغرقه عملية التدقيق؛

  نتائجها املستقبلية أي اليت تكون مرهونة بشرط معني،تعاب اليت تتوقف قيمتها على األوهي  األتعاب الشرطية: -
 رباح يعترب خمالفا للقانون وأخالقيات املهنة.وهذا النوع من األ رباح،املؤسسة واملدقق على نسبة من األ تفاق بنيكاإل

حتويل حها لطرف آخر نتيجة تعاب اليت حيصل عليها املدقق أو يقوم هو مبنوهي األ حالة والعموالت:أتعاب اإل -
 أما العموالت فتتعلق بقبض املدقق هلا من أجل تسويق  عمال إىل مدقق أو مكتب تدقيق آخر أو العكس،بعض األ

ف قواعد السلوك املهين للمهنة ذلك أهنا نصت على عدم لتعاب أيضا خياوهذا النوع من األ نشاط عمل معني،
 1تعاب للحصول أو منح تكليف مهين.خذ أو دفع أي جزء من األوعدم أ حتصل املدقق على أي عموالت،

 أثر اتعاب المدقق على استقاللية التدقيق:
 ز على املدققني على أخذه بعني االعتبارأمجعت العديد من الدراسات على أن حتديد حد أدىن ألتعاب املدقق والرتكي

ومن ذلك قيام  تقاللية املدقق،تعترب من بني العوامل اليت تؤدي إىل نقص املنافسة بني املدققني وبالتايل تدعيم اس
تعاب اليت يتقاضاها املدقق أمهها أن ال تزيد قيمة األتعاب بني القانونيني بوضع معايري حول أمريكي للمحاساملعهد األ

 من جمموع أتعاب مكتبه الكلية. %10املدقق من عملية تدقيق مؤسسة واحدة  على 
 المعلومات المقدمة من طرف المؤسسةحة وصاستمرارية المدقق  المطلب الرابع:

له مع وهي كل من استمرارية املدقق يف عم ن يؤثران يف فعالية تدقيق احلسابات،نتناول يف هذا املطلب عنصرين آخري
 خرية له وخاصة القوائم املالية.املعلومات املقدمة من طرف هذه األعلى  عتمادهاملؤسسة حمل التدقيق ومدى ا

 ارية المدققاستمر  الفرع األول:
 ملبدأ االستقاللية كوهنا تقوم على دعائم كيفية تعيني املدقق وعزله، اتضمن استمرارية املدقق يف املؤسسة تكريس

 والعوامل اليت تؤثر على تغيريه.
وعا من احلد من استقاللية هذا يعترب تعيني املدقق من طرف املؤسسة حمل التدقيق ن تعيين مدقق الحسابات: -
إن  عدد من الباحثني واملنظمات املهنية الدولية تعيني املدقق يكون من طرف جلنة التدقيق قرتحلذلك فقد ا خري،األ

ذلك للحد من أي حماوالت للتأثري عليه من طرف املؤسسة وبالتايل عدم  ،وجدت أو اجلمعية العامة العادية للمؤسسة
مما ميكنه من االستمرار يف  ئي الوضعية احلقيقية للمؤسسة،التأثري على نتائج عملية التدقيق وأن يعكس تقريره النها
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من منصبه وعدم استمراره  ستقالةعليه من طرفها قد تؤدي به إىل االيف حني أن وجود ضغوطات  عمله مع املؤسسة،
 يف عمله؛

 منصبه،سباب اليت تؤدي إىل عزل مدقق احلسابات من توجد العديد من األ عزل أو تغيير مدقق الحسابات: -
ب ء كانت جلنة التدقيق أو اجلمعية العامة العادية مع وجود سبواألصل أن اجلهة اليت عينته هي اليت تقوم بعزله سوا

ومن  خالل مبسؤولياته أو عدم القيام باألعمال املوكلة اليه...اخل،مقنع أدى هبا إىل عزله كفقدان األهلية أو اإلقانوين و 
 :1ل أو تغيري مدقق احلسابات ما يليبني العوامل اليت تؤدي إىل عز 

 وتنقسم إىل: وهي العوامل ذات العالقة باملؤسسة حمل التدقيق، :العوامل المرتبطة بالمؤسسة محل التدقيق -1
خرية بعزل املدقق السابق تقوم هذه األ دارة يف املؤسسة بإدارة جديدة،عادة عندما يتم تغيري اإل تغيري إدارة املؤسسة: -

 دارة اجلديدة؛ب إثبات وجود اإلدقق جديد بسبوتغيريه مب
 دارة املؤسسة واملدقق؛العالقة بني إ -
 حجم املؤسسة؛ -
هداف معينة خاصة يف حالة تواطؤ هذا األخري معها لتحقيق أ دارة:تعيني مدقق يتوافق مع سياسات اإل الرغبة يف -

املوجودة يف املؤسسة بصفة عامة ضمن تقريره فصاح عن بعض التجاوزات أو تطبيق سياسات حمددة أو عدم اإل
وهذا ما سيؤثر على فعالية عملية  دارة املؤسسة تقوم بعزله وتعيني مدقق آخر،وإذا رفض املدقق ذلك فإن إ النهائي،
 التدقيق.

 ىل:وتنقسم هذه العوامل إ :أو مكتب التدقيق العوامل المرتبطة بالمدقق -2
ألن اختيار املؤسسات ملكاتب التدقيق  لتعامل مع مكاتب تدقيق كبرية وذات شهرة:رغبة املؤسسة حمل التدقيق يف ا -

بالتايل فإن  تعتمد على مسعة املدقق أو مكتب التدقيق اجليدة من أجل احلصول على فعالية أكرب لعملية التدقيق،
أو املدقق الذي يتحلى كون احتمال تغيريها أكرب من املكاتب ق اليت تتمتع بشهرة أو مسعة أقل يمكاتب التدقي
 بسمعة كبرية؛

دارة تسعى للحصول على عملية تدقيق ذات فعالية عالية ذلك أن اإل دارة عن جودة عملية التدقيق:عدم رضا اإل -
من طرف  ادارة تقصري لذلك فإن رأت اإل تعكس الوضع احلقيقي للمؤسسة لزيادة ثقة مستخدمي قوائمها املالية فيها،

 املدقق وعملية تدقيق ذات فعالية أقل فإن بعض املؤسسات تقوم بعزل املدقق وتغيريه؛
 استخدام مكتب كبري أو مدقق معروف لكسب ثقة املمولني؛ -
 ختصص املدقق يف قطاع معني؛ -
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فعالية عملية فكلما زادت املؤهالت العلمية والعملية للمدقق زادت  نقص املؤهالت العلمية والعملية للمدقق: -
فإن كان املدقق املعني يف املؤسسة ال يتمتع مبؤهالت كافية فإهنا من العوامل اليت قد تؤدي إىل عزله وتغيريه  التدقيق،

 وبالتايل عدم استمراريته مع املؤسسة حمل التدقيق.
 نذكر منها: العوامل املرتبطة بتطبيق معايري التدقيق وقواعد السلوك املهين: -3
 حول العرض واإلفصاح؛ اخلالف -
 صدار املدقق تقرير بتحفظ؛إ -
 دارة عن قدرة املدقق يف تقدمي معلومات سريعة ودقيقة حول املشكالت اليت تواجه املؤسسة؛عدم رضا اإل -
 حتفظ املدقق يف تفسري وتطبيق املعايري احملاسبية؛ -
 اخلالف حول نطاق وإجراءات عملية التدقيق. -

 المؤسسةالمقدمة من طرف حة المعلومات ص الفرع الثاني:
دة من طرف املع تعرف صحة املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة أيضا بدرجة اطمئنان املدقق لصحة القوائم املالية

أي  درجة احتمال أن تعرب القوائم املالية بصدق عن املركز املايل ونتيجة املؤسسة، " وقد مت تعريفها على أهنا: ،املؤسسة
القوائم املالية املرغوبة لصحة  طمئنانهويقوم املدقق بتحديد درجة ا خطاء اجلوهرية"،ال أن تكون خالية من األاحتم
 1على تقديره الشخصي.بناءا 

 عدادها من طرف املؤسسة،وعدالة القوائم املالية اليت مت إمبعىن أن حيدد املدقق إىل أي مدى مُيكنه الثقة يف صدق 
وبصفة عامة فإن هذه  أية أخطاء جوهرية أو غش من شأنه أن يؤثر على سري عملية التدقيق،وأهنا ال حتتمل وجود 

ته السابقة من جهة وعلى أدلة الدرجة ميكن للمدقق حتديدها من خالل تقديره الشخصي بناءا على جتاربه وخرب 
درجة اطمئنان املدقق كبرية ثبات وكانت ذات داللة كلما كانت ما توفرت أدلة اإللكف ثبات اليت يعتمد عليها،اإل

 والعكس.
شرات اليت من خالهلا حيدد كما تتحقق درجة اطمئنان املدقق لصدق وعدالة القوائم املالية من خالل عدد من املؤ 

 :2ومن بني هذه املؤشرات نذكر ما يلي طراف اخلارجية املستخدمة للقوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق،عدد األ
ألخرية  فكلما كانت هذه احجم املؤسسة بإمجايل أصوهلا أو إيراداهتا،  يتم التعبري عن التدقيق: حجم املؤسسة حمل -

بالتايل فإن ذلك يدل على وجود عدد كبري من األطراف اخلارجية و يضا كبرية ُقدر حجم املؤسسة بأهنا كبرية أ
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طاء والغش مما يزيد من درجة اطمئنان املدقق خأن تكون خالية بنسبة كبرية من األرتض يُفو وائمها املالية املستخدمة لق
 هلا؛
السوق املايل فالقوائم املالية الصادرة عن شركات مسامهة أو ذات أسهم يتم تداول أسهمها يف  ملكية املؤسسة: -

طراف الذين يعتمدون على قوائمها املالية يكون أكرب مما يزيد أيضا من درجة اطمئنان املدقق بالتايل فإن عدد األ
 صحة قوائمها املالية؛ل

جهات  كثرية اجتاه  التزاماتفكلما كانت لديها  املمثلة أساسا يف خصوم املؤسسة وديوهنا، املؤسسة: التزامات -
 متعددة فإن عدد املهتمني بقوائمها املالية يكون كبريا أيضا.

املدقق تعترب أهم عنصر عند من خالل عرضنا ألهم عناصر فعالية تدقيق احلسابات فقد توصلنا إىل أن استقاللية 
كذلك معظم العناصر األخرى هي تكريس ملبدأ االستقاللية على   حتققه ميكن القول أن عملية التدقيق رمت بفعالية،

غرار استمرارية املدقق فمن خالل طرق تعيينه وعزله واستقالته ميكن احلكم على أهنا ختدم استقالليته بصفة مباشرة 
غراءات املالية اليت عن اإل أىسليمة ومناسبة يكون يف منن خالهلا وعند تلقيه ألتعابه بطريقة تعاب املدقق فموأيضا أ

 قد تقدم له من طرف إدارة املؤسسة وهو ما يسمح له باحلفاظ على استقالليته ونزاهته يف عمله.
 تدقيق الحساباتالغش على فعالية األخطاء و أثر التحريفات الناتجة عن  المبحث الثالث:

حتريفات التقارير املالية املضللة اليت ركزنا فيها على التحريفات إىل فبعد تطرقنا  ثل هذا املبحث حوصلة دراستنا هذه،مي
ملبحث حناول يف هذا ا ،واملقصود بفعالية عملية التدقيق الناجتة عن األخطاء وبدرجة أكرب التحريفات الناجتة عن الغش

واليت  والغش على رأي مدقق احلسابات وبالتايل على فعالية عملية التدقيق ككل،خطاء دراسة تأثري وجود كل من األ
وهو ما  ،طراف املستخدمة للتقارير املالية للمؤسسةحول رأيه النهائي اجتاه خمتلف األتتولد عنها مسؤولية املدقق 

 نتناوله يف هذا املبحث.
 لية تدقيق الحساباتخطاء على فعااألالتحريفات الناتجة عن ثر  المطلب األول:أ

وائم املالية للمؤسسة قصودة اليت قد حتتويها القاملغري هنية اخلطأ على أنه التحريفات رفت خمتلف معايري التدقيق املعُ 
 املتعددة املراحل إىل فيه السبب يرجع بديهي أمر احملاسبية والسجالت باملستندات أخطاء وجود احتمال نوبالتايل فإ

 تقوم كثرية أيد بني البيانات هذه قلتتن واليت النهائية املالية بالقوائم وانتهاء سودةامل من بدءا البيانات هبا رمر اليت
 يف املتعددة العمليات نتائج عرضو  ،اجلردية التسويات وإجراء املراجعة ميزان وإعداد والرتصيد والرتحيل، بالتسجيل،

 .1األخرى املالية والقوائم اخلتامية تاحلسابا
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خطاء ال تتسم باألمهية فإذا كانت األ خطاء عادة ما يتم الرتكيز عليها من حيث أمهيتها النسبية،وبالتايل فإن هذه األ
وميكن رميزها عن التحريفات الناجتة عن الغش  و الدورات املستقبلية،ة احلالية أالنسبية سواء بالنسبة للقوائم املالية للدور 
يتم اكتشافها أيا كان خطاء عادة ما ونظرا لعدم تواجد هذا األخري يف األ دمه،من خالل تواجد عنصر القصد من ع

من طرف القائمني على العمل احملاسيب باملؤسسة أو املدقق الداخلي أو حىت مدقق احلسابات وبالتايل  نوعها سواء
 للدورة احلالية وال الدورات املستقبلية، تحريفات ال تتسم باألمهية النسبية ال بالنسبة للقوائم املاليةالفإهنا عادة ما تكون 

توافر عنصر القصد ونية ونظرا لعدم  أو أهنا تتسم بأمهية نسبية لكنها ال تؤثر على القوائم املالية كوحدة واحدة،
خطاء باألمهية النسبية الكبرية فإننا نستنج قابلية ارتكاب األخطاء بصفة عمدية من جهة وعدم اتسام هذه األ

ويف  باملؤسسة وإدارهتا لتصحيحها ما يشكل عنصر تفاهم بني مدقق احلسابات وإدارة املؤسسة بصفة عامة،املوظفني 
ليها صوهلا ملدقق احلسابات فإن هذا األخري ُيشري إخطاء ومل يقوموا بتصحيحها قبل و به املوظفون لوجود األحال مل ينت

ريا على املؤسسة وال على مستخدمي قوائمها املالية يف تقريره النهائي كتحفظات لكنها عموما ال تشكل خطرا كب
وميكننا رمييز حالتني  وبالتايل عدم التأثري على فعالية عملية تدقيق احلسابات، بصفة عامة وال حىت مدقق احلسابات،

 مها:
يف هذه احلالة فإنه يتم اكتشاف اخلطأ على مستوى  اكتشاف اخلطأ من طرف موظفي املؤسسة: -1

املؤسسة ومن طرف موظفيها أي يتم تصحيحه قبل أن يصل إىل مدقق احلسابات أصال بالتايل ليس له 
عملية التدقيق وال على نتائجها النهائية وبالتايل ال يوجد أي تأثري على فعالية  صريورةأي تأثري على 

 تدقيق احلسابات؛
 إذا مل يتم اكتشاف اخلطأ من طرف موظفي املؤسسة، أ من طرف مدقق احلسابات:اكتشاف اخلط -2

ق يقوم باإلشارة إىل وجود هذه جراءات عملية التدقيق فإن املدقواكتشفه مدقق احلسابات ضمن إ
ا من صدار تقرير بتحفظات ويطلب تصحيحه تقريره النهائي وتضمينها إياه من خالل إخطاء يفاأل

تم االستجابة هلذه التحفظات من طرف املؤسسة حمل وعادة ما ت أقرب اآلجال،طرف املؤسسة يف 
بالتايل فهي ال و ومنه فهذه التحفظات ال تؤثر بشكل كبري على الرأي النهائي ملدقق احلسابات  التدقيق،

وبصفة عامة يكون  عامة وال على فعاليتها بصفة خاصة،تؤثر على السري العام لعملية التدقيق بصفة 
 1خطاء يف حالة اكتشافها من طرف املدقق على رأيه كالتايل:ثري األتأ

يف حالة وجود أخطاء ليس هلا أمهية نسبية كبرية فإن املدقق يقوم  األخطاء اليت ال تتسم باألمهية النسبية: -1
 شكال؛أي رأيه يكون نظيف دون وجود أي إ بإصدار تقرير نظيف
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هذا النوع من  لكنها ال تؤثر على القوائم املالية كوحدة واحدة:خطاء اليت تتسم باألمهية النسبية األ -2
مستخدم القوائم املالية خطاء الذي يتميز بأمهية نسبية للتحريفات يف القوائم املالية ويؤثر على قرار األ

ولكنه ال يؤثر على مصداقية وعدالة القوائم املالية كوحدة  ن ركز على العنصر حبد ذاته،للمؤسسة إ
ويف هذه احلالة على مدقق احلسابات تقييم أثار هذا التحريف وإذا رأى عدم تأثريه على القوائم  واحدة،

 املالية كوحدة واحدة فإنه يصدر تقريره يتضمن رأي حمتفظ أو تقرير بتحفظ يذكر فيه هذه التحريفات،
ة حمل التدقيق بالتايل عدم للمؤسسوبالتايل فإن تقرير املدقق يف هذه احلالة يعكس الوضعية املالية احلقيقة 

 التأثري أيضا على فعالية عملية التدقيق.
عادة ال تصادف مدقق احلسابات مثل  عدم اكتشاف اخلطأ ال من املوظفني وال من مدقق احلسابات: -3

هذه احلاالت ذلك أن األخطاء يف أغلب األحيان تكون بسيطة وميكن اكتشافها من خالل عمليات 
أو وجود اختالالت يف أحد أطراف احلسابات ذلك أن  ائم املالية من خالهلا،اجلمع وعدم توازن القو 

مما يساهم يف  إلخفائهلذلك ال يسعى مرتكبه  ارتكابهاخلطأ ال تتوفر فيه عنصر القصد وسوء النية يف 
 .اكتشافه يف أغلب احلاالت

يرتبط بأمهية اخلطأ يف حد ذاته من  خطاء على فعالية تدقيق احلساباتنالحظ أن تأثري األإذن ومن خالل ما تقدم 
 ى وهو ما نلخصه يف الشكل املوايل:جهة وعلى اكتشافه من عدمه من جهة أخر 

 خطاء على فعالية تدقيق الحسابات(:أثر األ4-3شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 داد الباحثة باالعتماد على ما سبقع:من إالمصدر

وجود 
 اخلطأ

كتشافها  
 مدقق احلسابات

 مدقق احلسابات

كتشافهعدم ا  

ةموظفي املؤسس  

 عدم التأثري
ة على فعالي
يق عملية تدق

 احلسابات

لى التأثري ع
لية فعالية عم
تدقيق 

 احلسابات

 اكتشافه
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 الغش على فعالية تدقيق الحسابات التحريفات الناتجة عن أثر  المطلب الثاني:
يتوافر فيها عنصر  دارهتا خاصة،ات مقصودة من طرف املؤسسة ممثلة أساسا يف إعليه أن الغش هو حتريفمن املتعارف 

فريى عدد من مدققي احلسابات أنه من املستحيل عمليا  بية،كما أهنا حتريفات تتسم باألمهية النس  القصد وسوء النية،
وم عن تعمد وإصرار مسبق على تضليل املدقق فهي ستق دارة املؤسسة ذلك،اكتشاف كل حاالت الغش إذا أرادت إ

يف جمال تدقيق  طويلةخربة  تكلفة كبرية أيضا وجيب أن يكون ذاإال جبهود كبرية و اكتشافه لذلك يصعب عليه 
 .1احلسابات ليتمكن من اكتشاف حاالت الغش يف املؤسسة

تنص عليه واحلالة العادية أن مدقق احلسابات يتم تعيينه بطريقة عادية وفق مقتضيات املهنة ويقوم بعمله رماشيا مع ما 
منذ يف أداء عملية التدقيق أيضا على استقاللية مدقق احلسابات  ركزاليت ت ،واألعراف املهنية معايري التدقيق الدولية

الذي يتضمن رأيه الفين واملهين حول الوضعية املالية خري هذا األ لنهائي،إىل غاية صدور تقريره ا مرحلة التخطيط
 .احلقيقة للمؤسسة

غش وهو ما يعرب عنه احتمال وجود حتريفات ناجتة عن ال االعتبارفإن املدقق يأخذ بعني  وخالل مرحلة التخطيط
التحريفات الناجتة وجود ل من خالل املراحل السابقة توصلإذا و  مث مرحلة تقييم وجود الغش، الشك املهين،مبستوى 

سيكون رأي  قرارات خاطئة ختاذإل عليها يؤدي هبم د مستخدمي القوائم املالية للمؤسسةااعتمحبيث أن  عن الغش
 يعكس حالة املؤسسة اليت وجدها النهائي وبالتايل فإن تقريره ،يتجه إىل أن يكون سليب ويف غري صاحل املؤسسة املدقق

 بالتايل فإن عملية التدقيق تكون قد رمت بفعالية؛ عليها املدقق فعال،
صدار تقريره النهائي ومل يتمكن من اكتشاف بدءا من مرحلة التخطيط إىل غاية إوإذا قام املدقق مبختلف املراحل 

 :لعدة أسباب نذكر منهاالغش فإن ذلك يرجع  التحريفات الناجتة عن
كثر احرتافية من ن كانت إدارة املؤسسة أويف هذه احلالة وإ :خفاء مواطن الغشاحترافية إدارة المؤسسة في إ -

خري يف كل باإلجراءات اليت يقوم هبا هذا األأو استغالل معرفتها  طرق وضع الغش وإخفاءه على املدقق،املدقق يف 
ن قام ببذل اجلهد الالزم ففي هذه احلالة حىت وإ كبريامرة لرتكيز الغش على احلسابات اليت ال يوليها اهتماما  

 وبالتماشي مع متطلبات معايري التدقيق املهنية فال يتمكن من اكتشاف حاالت الغش أو يكتشف جزءا منها فقط،
ىل ملؤسسة ومنه ال يتمكن من الوصول إفصاح عن كل احلاالت املوجودة يف اايل فتقريره النهائي ال يتضمن اإلبالت
دف احلقيقي من عملية التدقيق كون تقريره ال يعكس الوضعية احلقيقة عن املؤسسة وبالتايل عدم حتقيق عملية اهل
 فعالة؛ بصورة تدقيقال
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كونه مل يقم   يف هذه احلالة فإن املسؤولية تلقى على املدقق :عدم بذل العناية المنهية الالزمة من طرف المدقق -
وهو  عراف املهنة واملعايري املهنية املختلفة املنظمة لتدقيق احلسابات،بواجبه العملي على أحسن وجه وفق ما تقتضيه أ

يضا فإن الرأي الذي يبديه يف تقرير التدقيق حول وضعية املؤسسة وهذه احلالة أ ما أدى به إىل عدم اكتشاف الغش،
 ىل أداء عملية التدقيق بفعالية؛ية بالتايل عدم الوصول إاملالية ال يعكس حقيقتها الفعل

مسؤول يف حدود العمليات هنا فإن املدقق  أما يف حالة حتديد جمال عملية التدقيق عملية التدقيق: تحديد مجال -
بالتايل فإن كانت التحريفات الناجتة عن الغش يف أحد  ،شارة إىل ذلك يف تقريرهوجيب اإلاليت يقوم بتدقيقها 

عملية التدقيق اليت قام هبا فإنه ال يسأل عن ذلك وتعترب عملية التدقيق قد  جمالاحلسابات أو العمليات اخلارجة عن 
 جمال يف املتضمنةوأما إذا كانت التحريفات الناجتة عن الغش موجودة يف أحد احلسابات أو العمليات  رمت بفعالية،

 احلالتني السابقتني.واحدة من مام فهنا يتم حتديد سبب عدم االكتشاف ونكون أ عملية التدقيق،
 وبصفة عامة ميكن تلخيص حاالت تأثري الغش على فعالية عملية تدقيق احلسابات يف الشكل املوايل:

 
 ت(:أثر الغش في حالة عدم تواطؤ المدقق على فعالية تدقيق الحسابا5-3شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 على ما سبق عتمادمن إعداد الباحثة باالالمصدر:
 
 

 وجود الغش
 حتديد نطاق عملية التدقيق

 اخفاء االدارة مواطن الغش

عدم بذل العناية املهنية 
 الالزمة

 
 عملية تدقيق

 فعالة

 
 عملية تدقيق
 غري فعالة

 اكتشافه

 عدم االكتشاف

 الغش خارج نطاق عملية التدقيق

 نطاق عملية التدقيق يفالغش 
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 أثر الغش على فعالية تدقيق الحسابات في حالة تواطؤ المدقق المطلب الثالث:
خفاء حاالت الغش من بني أهم القضايا اليت تثار يف تدقيق تعترب حالة تواطؤ املدقق مع إدارة املؤسسة على إ

وسقوطها بسبب هذه التصرفات  علنت افالسهاأ االقتصادي عدة هزات لشركات كربىالعامل وقد شهد  احلسابات،
مريكية يف الواليات املتحدة األ 2001سنة ها سقوط مكاتب تدقيق عاملية كانت حمل التواطؤ كما حدث وتبع

حلسابات اليت دارة تقوم بتحريفات ناجتة عن الغش بشكل كبري ورمس كل العمليات واويف هذه احلالة فإن اإل خاصة،
ترى ضرورة لتحريفها دون اخلوف أو انتظار اكتشاف هذه التصرفات كون الطرف الرقايب األهم يف املؤسسة وهو 

ومنه فاملدقق يعلم بكل ما حتتويه القوائم املالية للمؤسسة وبعدم  يف هذه التصرفات، امدقق احلسابات يعترب طرف
كل اهتا السنوية ويصدر تقريرا نظيفا أو بتحفظ لكنه ال يعكس فيه  عدالتها ومصداقيتها إال أنه يصادق على حساب

ساس وإخبار اجلهات  تقتضي رفض عملية التدقيق من األمهية النسبية الكبرية واليتحاالت الغش أو احلاالت ذات األ
لسنوي ال يعكس وبالتايل فحىت تقريره ا طالقا،ال يصل إىل هذه املراحل إ ملتواطئإال أن املدقق ا القضائية بذلك،

فقدان بالتايل  الوضعية املالية الصحيحة للمؤسسة مما يؤدي إىل تضليل قرارات مستخدمي التقارير املالية للمؤسسة،
عملية التدقيق لفعاليتها وعدم الوصول لتحقيق اهلدف احلقيقي من عملية التدقيق وهو أن يكون رأي املدقق وتقريره 

 للمؤسسة.ة ييعكس الوضعية الصحيحة واحلقيق
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 خاتمة:

جراءات لغش يف املؤسسة حمل التدقيق على إتطرقنا يف هذا الفصل إىل كيفية تأثري وجود التحريفات الناجتة عن ا
واليت تظهر يف حالة عدم التقييم املناسب لوجود التحريفات الناجتة عن الغش واليت  عملية التدقيق،وفعالية التخطيط 

ضافية بدءا من أعضاء جدد يف فريق التدقيق يتمتعون خبربة لالستعانة بإجراءات إتؤدي إىل جلوء مدقق احلسابات 
وهو  ؤسسة لنظام الرقابة الداخلية،مكانية جتاوز إدارة املالتغيري يف توقيت وطبيعة ومدى اإلجراءات وتقييم إأكرب إىل 

كما أن هذه   دارة لنظام الرقابة الداخلية،ة جتاوز اإلثبات وإمكانياالستجابات العامة وعند مستوى اإلما يعرب عليه ب
 وحتقيق أهدافها.فعالية اخلطوة تعترب جد مهمة لنجاح عملية التدقيق وأدائها ب

وبالتايل فإن ذلك يؤثر  اكتشافه من عدمه بالنسبة ملدقق احلسابات،وتأثري وجود الغش على مرحلة التخطيط حيدد 
وأما عدم  على رأيه النهائي فتوافق هذا األخري مع الوضعية احلقيقية للمؤسسة يؤدي إىل حتقيق فعالية عملية التدقيق،

 .توافقه ألي سبب يؤدي إىل عدم الوصول إىل الفعالية يف عملية تدقيق احلسابات
 



 

 

 

 

 

 

    :لرابعالفصل ا
 التحريفات الناتجة عن الغش وفعالية تدقيق

     الحسابات في القانون الجزائري
    

 حلسابات يف اجلزائر     اتدقيق -                                             تدقيق ا-
                     فعالية التدقيق يف القانون اجلزائري-                                                        

تكييف بعض اجلرائم يف القانون اجلزائري        -                 
   240 مع معيار التدقيق الدويل 
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 تمهيد:
بأغلب أنواعها مع الرتكةز على  لضللةاملالةة املتقارير ال بعد تطرقنا إىل اجلانب النظري من الدراسة والذي مشل حتريفات

عملةة تدقةق احلسابات وأخريا مسؤولةة  وفعالةة وتقةةمها وأثرها على مرحلة التخطةط، التحريفات الناجتة عن الغش
أن اجلزائر الةوم  باعتبار، ب النظري على البةئة اجلزائريةاجلان سقاطإحناول يف هذا اجلزء التطبةقي ، املدقق اجتاهها

من  يفسروهو ما  ومسايرة املمارسات الدولةة العاملي قتصاداالالوطين ملواكبة  االقتصادسةاسة فتح  نتهاجابصدد 
ول من الدراسة التطبةقةة إىل واقع بداية يف هذا الفصل األنتطرق لذلك ، اجلزائريةعايري التدقةق بداية وضعها مل خالل

معايري التدقةق اجلزائرية اليت بعض من و ، املهنةاليت تنظم تدقةق احلسابات يف اجلزائر من خالل التطرق أهم قانونني 
حناول استخالص عناصر فعالةة التدقةق املذكورة يف الفصل النظري من القوانني اجلزائرية مث ، وضعتها اجلزائر مؤخرا

واليت هلا عالقة مبحتوى معةار التدقةق الدويل اجلرائم اليت متس الشركات التجارية يف اجلزائر بعض ذات الصلة وأخريا 
لناجتة عن الغش ومفهومه يف معةار التدقةق بني عدد من هذه اجلرائم ذات طابع التحريفات ا مدى التوافقو  240رقم 

اليت قد يصادفها خالل احلاالت طالع مبختلف جيب أن يكون على إ ذلك أن مدقق احلسابات يف اجلزائر، الدويل
 ةتماشى مع االقتصاد الوطين.لواملعةار الدويل الذي ستأخذ منه اجلزائر اجلزء الكبري ، واجتاه املشرع اجلزائري فةهاعمله 

 لةه وفقا للخطة التالةة:وكل ذلك نتطرق إ
نتناول فةه ثالثة مطالب أهم الفرتات اليت مرت هبا تدقةق احلسابات يف  تدقةق احلسابات يف اجلزائر: المبحث األول

 صدار معايري التدقةق اجلزائرية؛وبعده مث مرحلة إ 01-10القانون  اجلزائر قبل
ةة عملةة ربعة مطالب نتناول فةه عناصر فعالويف أ :ظل القانون اجلزائريعناصر فعالةة التدقةق يف  المبحث الثاني

املؤهالت العلمةة والعملةة ، لةها القانون اجلزائري يف خمتلف فروعه وهي استقاللةة املدققالتدقةق الواردة واليت أشار إ
 استمرارية املدقق وأتعاب املدقق؛، للمدقق

ويف ثالثة مطالب : حسب القانون اجلزائري 240رقم  معةار التدقةق الدويلفعال الواردة يف األ المبحث الثالث
والتطرق لبعض اجلرائم ذات العالقة باألفعال الواردة يف معةار ، كان قةام هذه اجلرائمأر ، نتناول مدخل جلرائم الشركات

  ISA 240التدقةق الدويل رقم 
اخلبري احملاسيب أو حمافظ احلسابات للتعبري عن مدقق  مصطلحإىل أن القانون اجلزائري يستخدم  اإلشارةجتدر  

مكانةة املساس بالنصوص القانونةة ونظرا لعدم إلذلك ، وأنه يستخدم مصطلح الشركات ولةس املؤسسات، احلسابات
 . طروحةاأل املصطلحات املستخدمة يف فلن يكون توحةد للمصطلحات يف هذا الفصل مع باقي
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 الحسابات في الجزائرتدقيق  المبحث األول:
وهو ما يعكسه تسعى اجلزائر يف السنوات األخرية ملواكبة التطورات االقتصادية واملالةة العاملةة توحةد ممارستها معها 

من خالل النظام احملاسيب املايل *IFRS-ISA  اجتاهها حنو توافق دويل مع املعايري الدولةة إلعداد التقارير املالةة
 ، 2010والذي بدأ تطبةقه فعلةا سنة  2007-11-25الصادر بتاريخ  11-07قانون الذي كرسه صدور ال

ذا التغةري يف احملاسبة و م ذلك من خالل صدور القانون هلفكان البد من مسايرة مهنة تدقةق احلسابات يف اجلزائر 
تبعه إصدار  املعتمداملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  29/06/2010بتاريخ  10-01

إجياد توافق مع معايري التدقةق و  نظام تدقةق احلسابات يف اجلزائر لتحسني اجاء انذلوال، معايري التدقةق اجلزائرية
القانون قبل صدور  يف اجلزائر حناول يف هذا املبحث التطرق لواقع مهنة تدقةق احلساباتولذلك ، ISAالدولةة 

 دار معايري التدقةق اجلزائرية.مث مرحلة إص، وبعد صدوره 10-01
 01-10تدقيق الحسابات في الجزائر قبل القانون  المطلب األول:

راحل مهمة ميكن تلخةصها يف ثالث مهنة تدقةق احلسابات يف اجلزائر عدة معرفت  ،01-10قبل صدور القانون 
 فرتات أساسةة هي:

 1980و  1969الفترة ما بين سنة  الفرع األول:
بتاريخ  حةث، 1969ظلت مهنة تدقةق احلسابات يف اجلزائر متارس وفقا للقوانني الفرنسةة إىل غاية سنة 

الذي وضع املفهوم األول للتدقةق  1970املتعلق بقانون املالةة لسنة  107-69صدر األمر رقم  31/12/1969
مث شهدت نفس الفرتة ، العمومةة لتأمني حق الدولة فةها قتصاديةاالحةث كرس الرقابة على املؤسسات ، يف اجلزائر

)مدقق احلسابات( الذي جاء بكةفةة حتديد مهام وواجبات حمافظ  صدور املرسوم األول حول حمافظ احلسابات
 ، 16/11/1970املؤرخ بتاريخ  173-70عمومةة وهو املرسوم رقم  هابات يف املؤسسات العمومةة والشباحلس

املرسوم فإن حمافظ احلسابات يعترب مراقبا دائما للتسةري يف هذه املؤسسات كما حدد ضرورة أن يكون ووفقا هلذا 
 1حمافظ احلسابات من موظفي الدولة الذين يتم تعةةنهم من طرف وزير املالةة من بني:

 للمالةة؛ العامون املراقبون -
 املالةون؛ املراقبون  -
 املالةون؛ املفتشون  -

                                                           
* IAS :International Accounting Standards/IFRS :International Financial Reporting Standards   

 شبه أو العمومية الوطنية للمؤسسات الحسابات مندوبي ومهمات بواجبات يتعلق 16/11/1970المؤرخ في  173-70من المرسوم رقم  01المادة  1

  97ص 1970 عدد ، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ، العمومية
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 .استثنائةة بصفة املالةة وزارة من املؤهلون واملوظفون  -
وقد أكد أغلب الباحثني على وجود ثغرات يف ممارسة مهنة تدقةق احلسابات يف اجلزائر خالل هذه الفرتة ألهنا ال 

تكةةفها مع النظام  باإلضافة إىل عدم، تتماشى مع قواعد املهن اليت تقلضي بأن متارس من طرف مهنةني مستقلني
وتظهر أهم نقائص تلك ، الذي تبنته اجلزائر آنذاك وبالتايل التسةري االشرتاكي للمؤسسات شرتاكياالاالقتصادي 

 1الفرتة يف ما يلي:
 الرقابة؛ موضوع املؤسسات وتعدد واملالةة البشرية اإلمكانةات نقص بسبب الدائمني املراقبني غةاب -
 األهداف وفق العمومةة اإلدارة حتددها كانت واليت ،املهنة ملمارسة بالدخول تسمح اليت املعايري وضوح عدم- 

 املرجوة؛
 مع وتناقلضها هلم املوكلة املهام وتراكم احلسابات حملافظي 173-70 املرسوم خالل من احملددة الرقابة جماالت -

 تقتصر ال احلسابات حمافظ إىل املوكلة املهام أن حةث، واإلقلةمي الدويل املستوى على عاما قبوال املقبولة املهنةة معايري
 قرارات كل على مسبقة أراء وإصدار التسةري قرارات تقةةم إىل متتد بل، احلسابات مةةcوانتظا صحة مراقبة على فقط

 املالةة؛ وزير اعتماد تقتلضي اليت باملؤسسة التسةري
 .احلسابات حملافظ احملدودة غري الوكالة مدة- 

الرقابة على املؤسسات االقتصادية العمومةة ولةس تدقةق احلسابات مبفهومها كرست القوانني يف هذه الفرتة مفهوم 
ذلك أن اقتصاد اجلزائر كان يركز على املؤسسات العمومةة وأموال الدولة يف ظل غةاب اخلوصصة والقطاع ، احلايل

 اخلاص يف تلك الفرتة.
 1988و  1980الفترة ما بين سنة  الفرع الثاني:

عادة تنظةم االقتصاد الوطين وإعادة هةكلة املؤسسات االقتصادية الوطنةة الذي نتج عنه تزايد عدد إمةز هذه الفرتة ما 
لتخلي عن مفهوم تعدد الرقابة ما يف وظةفة الرقابة وا التغةريللضرورة  ما أدى، املؤسسات العمومةة وتعقد أمناط تسةريها

املؤرخ  05-08ث بصدور القانون رقم وهو ما حد أيلضا يف مهنة تدقةق احلسابات التغةريعنه  اجنر
 لتنظةم مهنةة هةئة بإنشاء أقر والذي، احملاسبة جملس طرف من املراقبة وطبةعة بنشاط املتعلق 01/03/1980بتاريخ:

الوطين وبقي حال  قتصاداالقانون يف ظل سةطرة الدولة على هذا ال واستمر *احملاسبة جملس يف تتمثل املهنة هذه 
 بأنه  196قانون املالةة لتلك السنة يف مادته يف حةث جاء  1985إىل غاية سنة  يف اجلزائر كما هوقةق احلسابات تد

                                                           
1 Nacer-eddine sadi, Ali mazouz," La pratique du commissariat aux comptes en Algérie", tome 1, SNC, 

Alger, )1993(,p28 

 مزيدا من التفاصيل في المطلب الموالي* 
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 عمومةة هةئة أو الدولة فةها متلك اليت واملؤسسات العمومةة للمؤسسات بالنسبة للحسابات حمافظنييتم تعةني 
 .1988ومل يصدر غري ذلك حول تدقةق احلسابات إىل غاية سنة  االجتماعي رأمساهلا يف حصصا

بالنسبة هلذه الفرتة مل تشهد تغةري كبري يف تدقةق احلسابات غري أهنا شهدت التخلي عن مفهوم الرقابة الذي عرفته 
 الفرتة السابقة وإنشاء أول هةئة مهنةة للمحاسبة وهي جملس احملاسبة.

 1991و  1988الفترة ما بين  الفرع الثالث:
وذلك بصدور  ،عادة تأهةل التدقةق القانوين يف املؤسسات العمومةة االقتصادية اجلزائريةإرفت هذه الفرتة بفرتة ع  

والتعديل الذي مس القانون ، هي للمؤسسات العمومةة االقتصاديةاملتعلق بالقانون التوجة 01-88القانون رقم 
لى املؤسسات العمومةة املتلضمن القواعد اخلاصة املطبقة ع 01-88التجاري يف نفس السنة بواسطة القانون 

حةث ، دارية املتأتةة من التبعةة اليت كانت مالزمة هلالعمومةة من القةود اإلوالذي جاء لتحرير املؤسسة ا، االقتصادية
شركات جتارية ختلضع للقانون التجاري وهلا  قتصاديةاالونني أصبحت املؤسسات العمومةة ومبوجب هذين القان

عادة تنظةم وظةفة الرقابة وإدراج التدقةق الداخلي يف املؤسسات اجلزائرية ما مهد  م إ كما،  الشخصةة املعنوية املستقلة
 ؛مهنة تدقةق احلسابات يف اجلزائر إلعادة تأهةل

 لرياعي مبجلس احملاسبة املتعلق 32-90انون املتعلق باستقاللةة املؤسسات صدر الق 01-88القانون  صدور وبعد
 الرقابة يف تنحصر احملاسبة جملس مهمة أصبحت حةث ووفقا هلذا القانون، العمومةة املؤسسات يف اجلديدة التغةريات
 ، ةالعمومة اإلداري واحملاسبة القانون لقواعد خاضعة هةئة وكل العمومةة واملرافق احمللةة واجلماعات الدولة ملالةة الالحقة

 من لةست التجاري والقانون املدين للقانون طبقا قتصاديةاال العمومةة املؤسسات تتداوهلا اليت العملةات وأصبحت
 .1احملاسبة جملس اختصاص

حترير تغةري املؤسسات العمومةة إىل مؤسسات اقتصادية خاضعة ألحكام القانون التجاري  أما هذه الفرتة عرفت
 املستقلة. وتتمتع بالشخصةة املعنوية

 2010و  1991الفترة ما بين سنة  الفرع الرابع:
 مهد إلعادة النظر وإصالح مهنة تدقةق احلسابات يف 01-88كما ذكرنا يف الفرتة السابقة فإن صدور القانون 

 اجلزائر وهو ما حدث فعال من خالل تكةةف مهنة تدقةق احلسابات مع التغةريات احلاصلة يف املؤسسات العمومةة

                                                           
كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، أطروحة دكتوراه"-تونس والمملكة المغربية، دراسة مقارنة بين الجزائر-المهني للمراجعة التنظبم"، شريقي عمر1

 118ص ، (2012)، 1جامة سطيف ، وعلوم التسيير
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 احملاسبني للخرباء الوطنةة املنظمة نشاءإمبوجبه   موالذي  27/04/1991املؤرخ يف  08-91بصدور القانون 
  1القانون ما يلي:وقد جاء يف هذا  ، املعتمدين واحملاسبني احلسابات وحمافظي

 نتناول أمهها فةما يلي: تطرق هذا القانون إىل اخلبري احملاسب من خالل عدة نقاط الخبير المحاسب: -1
 تعريف الخبير المحاسب 1-1

 منه  اخلبةـر احملاسب بأنه:  19يف املادة  08-91عرف القانون 
اخلاص وحتت مسؤولةتـه مهنة تنظةـم  مسهباكل شخص ميارس عادة ،  ا يف مفهـوم هـذا القانـونة"يعـد خبريا حماسب

وفحصها واستقامتـها وحتلةلها لـدى املؤسسات والشركات التجارية أو املدنةـة يف ، احملاسبة واحلسابات من كل نـوع
يؤهل مع مراعاة وميكن أن  للقةام بصفة تعاقديـة خبربة أو احتساب. ، احلاالت اليت نص علةها القانـون هبـذه املهمة

األحكـام الواردة يف هـذا القانون مبمارسة وظةفـة حمافـظ حسابات ويشهـد هبـذه الصفة على صحة وانتظامةة احملاسبات 
 واحلسابات طبقـا لألحكـام املنصوص علةها يف القانـون التجاري"

 هـي:و  األساسةة اليت يقوم هبا اخلبري احملاسب ز بني ثالثـة أنـواع من املهـامـميكـن التمةة :مهـام الخبيـر المحاسب 1-2
لبةـان مركزهـا املايل وأعمال اجلـرد وحتديـد األرباح  ،إجـراء خربة حماسبةة على الدفاتـر احملاسبةة التجاريـة للشركـة -

 واخلسائـر؛
ة على صحة ودقـة حبةث يقـوم بعملةة تـدقةق احلسابات ويشهـد هبـذه الصف، ممارسة وظةفـة حمافـظ احلسابات -

 إلصدار رأي بشأن هـذه احلسابات؛، احلسابات السنوية للشركـة حمل التـدقةـق
بناءا على طلب العمةل فإنّـه يقـوم بالتسجةل احملاسيب وإعـداد القوائـم املالةة للضمان ، ممارسة مهنـة احملاسب املعتمد -

 حماسبـة الوثائـق اليت تقـوم هبا الشركـة. 
 من أهم ما جاء يف هذا القانون حول حمافظ احلسابات ما يلي. الحسابـات محافـظ -2

 تعريف محافظ الحسابات:  2-1
 منه حمافظ احلسابات كما يلي: 27وقد عرف ذات القانون يف املادة 

مهنـة "يعـد حمافـظ احلسابات يف مفهـوم هـذا القانـون كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤولةتـه 
الشهـادة بصحة وانتظامةة حسابات الشركات واهلةئات التجارية ملا فةها شركات رؤوس األمـوال وفـقا لألحكام القانـون 

 والنقابـات" جتماعةةاالذا لـدى اجلمعةات والتعاضديـة وكـ ، التجاري
 ومن التعريف السابـق نستنتـج أن حمافـظ احلسابات: 

                                                           
محافظ الحسابات ، المتعلق بمهنة الخبير المحاسب 1991/ 27/04الموافق لـ: 1411شوال  12المؤرخ في  08-91من القانون  22إلى  19من  المادة 1

 ، 01/05/1991الموافق لـ  1411شوال  16الصادرة بتاريخ.  20والمحاسب المعتمد الصادر في الجريدة الرسمية رقم
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 له مهمة املراقبة حتت امسه وحتت مسؤولةته الشخصةة؛ شخص ميارس مهنة خاصة ختّول -
 ، باإلطالع على كل الوثائـق والدفاتـر احملاسبةة إلجناز مهـمته ،يكلف مبراقبة وتـدقةق حسابات املؤسسة حمل التـدقةق -

 وتقديـم التقريـر حـول صحة ودقـة القوائـم املالةة؛
من خالهلا يثبت  ،حمافـظ احلسابات هلا أمهةة بالغـة حةـث تعتبـر ضمان للمسامهني واملتعاملني مع املؤسسة شهـادة -

صورة صادقـة على الوضعةة املالةة وصايف املركـز املايل للمؤسسة يف  إعطاءوبالتايل  ،شرعةة ومصـداقةة احلسابات السنويـة
 هنايـة كل دورة.

 مهام محافظ الحسابات: 2-2
إن املهمة األساسةة حملافـظ احلسابات هي مراقبة وتدقةق حسابات الشركة عن طريق فحص دفاترها احملاسبةة 

من مثة فمحافـظ احلسابات و ، إلصدار رأي فين حمايد عن مدى صحة وسالمة وشفافةة القوائـم املالةة ،وممتلكاهتا
رق تقةةـم بنود املةزانةة وجـدول النتائـج لتقديـم رأي إىل يتأكـد من احرتام التعلةمات القانونةة والتشريعةة وطيفحـص و 

 اجلمعةة العامة للمسامهني يعبـر عن قناعتـه العمةقـة بسالمة املعلومات احملاسبةة املتلضمنة يف القوائـم املالةة.
 :1مبا يلي 1991أفريل  27املؤرخ يف  08-91من قانون  28و تنص املادة 

 هام اآلتةة:يلضطلع حمافـظ احلسابات بامل
يشهـد بأّن احلسابات السنوية منتظمة وصحةحة وهي مطابقة متاما لنتائج العملةات اليت متت يف السنة املاضةة وكـذا  -

 األمر بالنسبة للوضعةة املالةة وممتلكات الشركة واهلةئات املنصوص علةها؛
ه املسريون للمسامهني أو التسةةـر الذي يقـدميفحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبةنة يف تقرير  -

 ؛الشركاء
 يراقبها واملؤسسات أو اهلةئات اليت تتبعـها أو بني املؤسسات اليت إبرام االتفاقةات بني الشركة اليتيقـدر شروط  -

 أو املسريين للشركة املعنةة مصالـح مباشرة أو غري مباشرة؛ اإلدارةيكـون فةها للقائمني ب
 أن يعرقـل استمرار استغالل املؤسسة؛شأنه من  بكل نقـص قـد يكتشفه واطلع علةه سريين واجلمعةة العامةي علم امل -

وهذه املهام عبارة عن فحص قةـم ووثائـق الشركة أو اهلةئة ومراقبة احملاسبة للقواعـد املعمول هبا باستثناء كل تدخـل يف 
 التسةةـر.

  ميكن تلخةصها فةما يلي:باإلضافة إىل جمموعة من املهام اليت  
 ؛حمل التدقةقاحملاسيب للمؤسسة إصدار رأي عن التسةةـر املايل و  - 
 تقةةـم فعالةة الرقابة الداخلةة للمؤسسة مبا فةها نشاطات التـدقةق املايل واحملاسيب الداخلي؛ - 

                                                           
 1 المادة 28 من القانون 08-91 
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 املشاكل املكتشفة؛التنبةه إىل األخطاء و  - 
 ويف الوثائق املرسلة إىل  ، أو جملس املديرين حسب احلالة اإلدارةالتـدقةق يف صحة املعلومات املقدمة يف تقـرير جملس  - 

 املسامهني حول الوضعةة املالةة للشركة وحساباهتا؛  
 اجلرد وحسابات الشركـة واملوازنة وصحة ذلك؛ نتظامااملصادقة على  - 
أن احلسابات املدعمة صحةحة وذلك بناءا على وثائق حماسبةة أو تقرير حمافظي  يشهـد حمافـظ احلسابات أيلضا - 

 .أسهماسسات اليت متلك فةها الشركة احلسابات يف املؤ 
 مهنة أخالقةات قانون واملتلضمن 1996لسنة  136-96كما شهدت ذات الفرتة صدور املرسوم التنفةذي رقم 

 وسلوك آداهبا ينظم دستور وجود تقتلضي مستقلة مهن باعتبارها املعتمد واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسب اخلبري
 ختول اليت املهنةة اخلربة شروط وكذا والشهادات اإلجازات على املوافقة يتلضمن  1999سنة  مقرر صدر مث، أعلضائها

 ختول أخرى شهادات على باملوافقة وذلك 2006مث سنة  2002سنة  يف املقرر هذا عدل وقد املهنة ممارسة يف احلق
 .1املهنة ممارسة يف احلق

متثل هذه الفرتة البداية الفعلةة لتطبةق تدقةق احلسابات يف اجلزائر من خالل حتديد املهنةني املزاولني هلذه املهنة ومها 
وط خالقةات املهنة وشر كذلك صدور مراسةم اليت تنلضم أما،  اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات وحتديد مهام كل منه

 ممارستها.
 إلى يومنا هذا 2010الفترة ما بين  الفرع الخامس:

ملهن حمافظ احلسابات اخلبري احملاسب واحملاسب املعتمد إىل غاية تبين اجلزائر النظام  08-91واستمر تنظةم القانون 
 01-10عنه صدور القانون  جنراا يتوافق وهذا النظام اجلديد ما عادة تنظةم املهنة مبإكان البد من فاحملاسيب املايل 

حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد وجاء هذا القانون لةلغي ، لتنظةم مهنة اخلبري احملاسب 29/06/2010املؤرخ يف 
 نتطرق إلةه بالتفصةل يف املطلب املوايل.و . وال يزال يطبق إىل يومنا هذا 08-91أحكام القانون 

 01-10الجزائر في ظل القانون تدقيق الحسابات في  لمطلب الثاني:ا
حمافظ احلسابات واحملاسب ، املتعلق بتنظةم مهنة اخلبري احملاسب 2010جوان  29املؤرخ يف  01-10صدر القانون 

مادة  84فصل حيتوي على  12مقسم إىل ، 2010جويلةة  11الصادرة بتاريخ  42يف اجلريدة الرمسةة رقم  ،املعتمد
تناول نباملهن الثالث ففي دراستنا هذه ونظرا ألن هذا القانون حيتوي على النصوص اخلاصة ، مقسمة إىل عدة أحكام

 فقط األحكام اخلاصة باخلبري احملاسب واحملافظ احلسابات.
 

                                                           
 118ص ، مرجع سابق، ريقي عمرش1
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 الخبير المحاسب لفرع األول:ا
 اخلاص  بامسه  عادية  بصفة  شخص ميارس  كلعرف هذا القانون اخلبري احملاسب كما يلي:"يعد خبريا حماسبةا  

 يف  واهلةئات للمؤسسات  احلسابات  أنواع  وخمتلف  احملاسبة وحتلةل وتقومي وفحص  تنظةم  مهمة  مسؤولةته  وحتت
 مراعاة  مع ويؤهل، احلسابات  خلربة  تعاقدية  بصفة  هبذه املهمة  تكلفه واليت  القانون  علةها نص  اليت  احلاالت 
 1.احلسابات"  حمافظ  وظةفة  ملمارسة القانون هذا  يف  الواردة  األحكام 

من التعريف السابق نالحظ أن اخلبري احملاسب تقع حتت مسؤولةته مهمة تنظةم وفحص وتقةةم خمتلف أنواع 
كما أنه ميارس كل وظائف حمافظ احلسابات املذكورة سابقا باإلضافة إىل ما ،  احلسابات للمؤسسات اليت تكلفه بذلك

 :2يلي
 يربطه  ال  اليت  واهلةئات املؤسسات  حماسبة  وجتمةع  ومراقبة  وضبط  وفتح  مبسك أيلضا  احملاسب  اخلبري  يقوم -
 عمل؛  عقد  هبا 

 القةام بالتدقةق احملاسيب واملايل للشركات واهلةئات؛ -
 .ان املايل واالقتصاديتقدمي استشارات للشركات واهلةئات يف املةد -

 فةما يلي: يف هذا القانون وتتمحور أهم نقاط حمافظ احلسابات :تالحسابامحافظ الفرع الثاني 
 تعريف محافظ الحساباتأوال 

 بامسه عادية بصفة شخص ميارس كل القانون هذا مفهوم يف حسابات حمافظ يعد" يعرف حمافظ احلسابات على أنه:
التشريع   ومطابقتها ألحكام وانتظامها واهلةئات الشركات حسابات على صحة املصادقة مهمة مسؤولةته وحتت اخلاص

 3املعمول به"
من التعريف السابق يتلضح أن مهمة حمافظ احلسابات الرئةسةة هي املصادقة على صحة وانتظام حسابات الشركات 

 باإلضافة إىل املهام التالةة:، واهلةئات
 األمر  وكذا  السنة املنصرمة  عملةات  لنتائج  متاما  ومطابقة وصحةحة منتظمة  السنوية  احلسابات  بأن  يشهد -
 واهلةئات؛ الشركات وممتلكات املالةة  للوضعةة  بالنسبة 

 أو للمسامهني املسريون يقدمه الذي التسةري تقرير يف املبةنة للمعلومات ومطابقتها السنوية احلسابات صحة يفحص -
 احلصص؛  حاملي أو الشركاء

                                                           
الموافق لـ  2010جويلية  11الصادرة بتاريخ  42الصادر في الجريدة الرسمية رقم  29/06/2010المؤرخ في  01-10القانون  من  18المادة:  1

 1431رجب 28
 19المادة ، المرجع نفسه 2
 01-10من القانون  22المادة  3
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 وجملس املديرين اإلدارة جملس من علةها املصادق الداخلةة  ةإجراءات الرقاب حول خاص تقرير شكل يف رأيه يبدي -
 أو املسري؛ 

  واهلةئات املؤسسات بني أو هلا التابعة اهلةئات أو يراقبها واملؤسسات اليت بني الشركة تفاقةاتاال برامإ شروط يقدر -
 مباشرة؛ غري أو مباشرة مصاحل  للشركة املعنةة املسريين أو اإلدارةللقائمني ب فةها تكون اليت
  يعرقل أنمن شأنه  علةه اطلع أو يكتشفه نقص قد بكل املؤهلة املداولة هةئة أو العامة واجلمعةة املسريين يعلم -

 . أو اهلةئة املؤسسة استغالل استمرار
على تطبةق القوانني حىت جيعل منه احلارس األمني  ،كما كلف املشرع اجلزائري حمافظ احلسابات مبهام متعددة خاصة

 وهـذه املهام اخلاصة نلخصها يف النقاط التالةة:، داخل املؤسسة
 إخطار وكةل اجلمهورية بالوقائع اإلجرامةة اليت علم هبا؛ -
 715ها أثناء ممارسة مهـامهم )املادة كل املخالفات واألخطاء اليت الحظإخطار اجلمعةة العامة للمؤسسة عن   -

 التجاري اجلزائري(؛من القانون  13مكرر 
 من القانون التجاري(؛ 723املصادقة على املةزانةة اليت تسمح بتقديـم تسبةقات على األرباح )املادة  -
 .اإلدارةاستدعاء اجلمعةة العامة يف حالة سوء تسةةـر جملس  -

العناصر اليت توصل إلةها بـصدد   فةه حمافـظ احلساباتقدم إىل اجلمعةة العامة يبنيتقريـر ي  وهـذه املهمة تنتهي بإعـداد 
 تنفةـذه للعقـد الذي يربطـه بالشركة.

وقد حدد ذات القانون أن مسؤولةة حمافظ احلسابات تتوقف فقط على فحص قةم ووثائق املؤسسة حمل التدقةق 
 أن يتدخل يف تسةريها. دون ومراقبة مدى تطابق حماسبتها مع القواعد املعمول هبا لكن

 الحسابات:تعيين محافظ  -
تعني اجلمعةة العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت يف املؤسسة حمافظ احلسابات من بني املهنةني املعتمدين واملسجلني 

سنوات قابلة للتجديد مرة  3لعهدة تقدر بـــ ، *يف املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات
ويف حالة عدم ، سنوات 3 نفس حمافظ احلسابات بعد عهدتني متتالةتني إال بعد مرور واحدة وال ميكن إعادة تعةني

خبار وكةل إتني ال ميكنه جتديد العهدة وجيب املصادقة على احلسابات من طرف حمافظ احلسابات لسنتني متتالة
بالغ جلنة مراقبة النوعةة إق بات أو مسري الشركة حمل التدقةوجيب على حمافظ احلسا اجلمهورية املختص اقلةمةا بذلك.

                                                           

ية،  يسريمها جملس وطين الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات: هي هةئات مقررة من طرف وزارة املالةة يتمتع كل منهما بالشخصةة املعنو  املصف *
اية كرامة اعلضائها واستقاللةتهم وإعداد انظمتها ينتخبه مهنةون مهمته السهر على تنظةم املهنة وحسن سريها والسهر على احرتام قواعد وأعراف املهنة باإلضافة إىل مح

 الداخلةة...مزيد من التفاصةل يف الفرع الرابع
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)نتطرق لتعةني حمافظ احلسابات بتفصةل أكثر يف  يوما من تعةةنه 15علةها يف أجل  بتعةةنه عن طريق رسالة موصى
 املبحث املوايل(.

جيب أن يلتزم موظفي الشركة حمل التدقةق بتسهةل عمل حمافظ  الشركة اتجاه محافظ الحسابات: لتزاماتثانيا ا
 :1احلسابات وعدم عرقلته من خالل

وكل الوثائق ، طالع يف أي وقت على خمتلف السجالت احملاسبةة واملوازنات واملراسالت واحملاضرمتكةنه من اإل -
 ذات الصلة بالشركة حمل التدقةق؛

لتابعني للشركة أو اهلةئة ملختلف طلبات حمافظ احلسابات حول كل واألعوان وا اإلدارةجتاوب القائمني ب -
 كما ميكنه القةام بكل التفتةشات اليت يراها ضرورية أيلضا؛،  التوضةحات واملعلومات اليت يراها ضرورية

 احلصول على أية معلومات تتعلق مبؤسسات أخرى مرتبطة باملؤسسة حمل التدقةق أو هلا مسامهات معها؛ -
أشهر كشفا حماسبةا حملافظ احلسابات يعد وفق  6يف الشركة بتقدمي على األقل مرة كل  اإلدارةالقائمون ب يلتزم -

 خمطط احلصةلة والوثائق اليت ينص علةها القانون؛
 يقوم حمافظ احلسابات بإعالم هةئات التسةري املختصة كتابةا يف حالة عرقلة ممارسته ملهنته. -

إىل أنه يرتتب عن مهمة حمافظ احلسابات  01-10من القانون  25أشارت املادة  :اتتقارير محافظ الحسابثالثا 
جمموعة من التقارير منها التقرير العام الذي يتلضمن رأيه الفين احملايد حول صحة وسالمة القوائم املالةة وانتظام  2إعداد

صدار مرسوم تنفةذي يتلضمن إ 2013وقد  م يف سنة ، وعة من التقارير اخلاصةموجم، احلسابات السنوية للمؤسسة
 :3نذكر التقاريرومن بني هذه ، أشكاهلا وآجال ارساهلا، معايري تقرير حمافظ احلسابات

 تقرير التعبري عن الرأي حول القوائم املالةة؛ -
 تقرير التعبري عن الرأي حول احلسابات املدعمة واحلسابات املدجمة؛ -
 حول االتفاقةات املنظمة؛ تقرير -
 تقرير حول املبلغ االمجايل ألعلى مخسة أو عشرة تعويلضات؛ -
 تقرير حول االمتةازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني؛ -
 تقرير حول اجراءات الرقابة الداخلةة؛ -
 تقرير حول استمرارية االستغالل. -

                                                           
 01-10من القانون  34..31المادة  1
 01-10من القانون  25المادة  2
، ات وأشكال وآجال ارسالهاالمتعلق بتحديد معايير تقارير محافظ الحساب 26/05/2011المؤرخ في  202-11من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  3

 2011الصادرة بتاريخ  30منشور في الجريدة الرسمية عدد 
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يعرب فةه عن رأيه من خالل التعبري عن الرأي هو أهم تقرير والتقرير الرئةسي حملافظ احلسابات فهو  ويعترب تقرير
وأن عملةة ، املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ أو حىت رفض املصادقة الذي يكون مربرا عن صحة وانتظام القوائم املالةة

، وأنه حتصل على ضمان كايف بأن احلسابات السنوية ال تتلضمن أي حتريفاتالتدقةق قد  م أداؤها طبقا ملعايري املهنة 
 ؛باختصارويقصد هبا 

تتم من خالل مصادقة حمافظ احلسابات على القوائم املالةة بأهنا منتظمة وصادقة يف مجةع  :المصادقة بالقبول -
كما ،  وأهنا تقدم صورة مطابقة للوضعةة املالةة للمؤسسة، وفقا للقواعد واملبادئ احملاسبةة املعمول هبا ومعدةجوانبها 

 جيب أن تتطابق املعلومات الواردة يف ملحق القوائم املالةة مع القوائم املالةة اليت  م اعدادها؛
يتم التعبري عن رأي حمافظ احلسابات بتحفظ على القوائم املالةة مبعىن أهنا منتظمة وصادقة يف  :المصادقة بتحفظ -

غري أنه على حمافظ احلسابات أن يشري يف فقرة تسبق ، اسبةةمجةع جوانبها وأنه  م اعدادها وفقا للقواعد واملبادئ احمل
فقرة التعبري عن الرأي حول التحفظات املعرب عنها مع تقدير حجمها إن امكنه ذلك من أجل ابراز تأثريها على 

 للمؤسسة؛ النتةجة والوضعةة املالةة
لى القوائم املالةة وأنه برفض املصادقة ع ميكن حملافظ احلسابات التعبري عن الرأي :رفض المصادقة )رأي بالرفض( -

يف فقرة تسبق فقرة الرأي إىل األسباب والتحفظات اليت  ، مع اإلشارةعدادها وفقا للقواعد واملبادئ احملاسبةةمل يتم إ
 جعلته يرفض املصادقة على القوائم املالةة للمؤسسة.

  الجزائرالتنظيم المهني لمهنة تدقيق الحسابات في  الثالث: المطلب
، والواجبات املرتتبة علةه، يف القانون اجلزائري حمافظ احلسابات واخلبري احملاسبحقوق  نتناول يف هذا املطلب

 يف القانون اجلزائري. تومسؤولةاته اجتاه اعماله كما جاء
 محافظ الحسابات :الفرع األول

 الغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات نفصل يف هذا الفرع حقوق وواجبات حمافظ احلسابات حسب آخر اصدارات
 1:حقوق محافظ الحسابات -1

أشار قانون مهنة حمفظ احلسابات اجلديد إىل حق واحد أساسي وهو حق حمافظ احلسابات يف حتصةل مستحقاته 
 ونذكرها فةما يلي:

                                                           
 08/01/2018، تم االطالع عليه بتاريخ 2015من قاون محافظ الحسابات  22، 20، 20المادة  1

http://cn-cncc.dz/_cont/uploads/2017/01/code%20de%20deontologie-reglement%20inter%20final2015.pdf 
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 ؛يتلقى حمافظي احلسابات  رسوًما  مقابل تنفةذ املهمة-
وال ميكن دفع هذه الرسوم يف شكل فوائد عةنةة أو حسومات أو عموالت أو أرباح ، سواء بشكل مباشر أو غري -

 ؛مباشر
  ؛ال ميكن ان تربر عدم كفاية الرسوم مقارنة باملهمة املؤداة ، بأي شكل من األشكال ، عدم احرتام االجتهاد املهين-
 ؛احلسابات وعمةله  على مقدار الرسوم وشروط تسديدهاجيب أن يكون هناك اتفاق مسبق بني حمافظ  -
ترتبط مكافآت حمافظ احلسابات بأمهةة االجتهاد الواجب تنفةذه ، نظراً حلجم وطبةعة وتعقةد أنشطة املؤسسة اليت  -

 ؛يتم اعتماد حساباهتا
 ؛ال ميكن للمحافظ احلسابات قبول مستوى من الرسوم ميكن أن يلضر جبودة عمله-
التقاضي بشأن مبلغ أو طرق دفع الرسوم املستحقة ألعلضاء جملس اإلدارة ، ميكن أن يتم اللجوء إىل جلنة   يف حالة -

 .إىل احملاكم يلجؤون  التأديب والتحكةم يف اجمللس الوطين للمحاسبة ، ويف غةاب التوفةق الودي ،
د للمهنة تنقسم واجبات حمافظ احلسابات حسب القانون اجلديواجبات محافظ الحسابات:  -2

 1إىل ما يلي:
 واجبات محافظ الحسابات في عالقته مع الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة:: 2-1

يوم برسالة مسجلة وتقرير االستالم حول أي  15على حمافظ احلسابات أن يقوم بإعالم جملس احملاسبة يف أجل 
 املهنةة خصوصا:مهمة جديدة بدأ فةها وأي حدث جديد يطرأ يف حةاته 

 أية إجراءات إدارية أو قانونةة؛ -
 أية نزاعات مع زمالئه أو مع زبائنه؛ -
 امللفات املرسلة إىل جلنة التأديب والتحكةم ؛ -
 سجالت أو الرتتةبات املربمة مع عمالئه؛ التعلةق الطوعي ألنشطتها من خالل تقدمي دلةل على إغالقه -
 الوقف النهائي ألنشطته ؛ -
 13املادة  مة املهين.تغةري حمل اإلقا -

 : واجبات محافظ الحسابات في عالقته مع زمالئه2-2
 على حمافظ احلسابات إذا  م تعةةنه  الستبدال أحد زمالئه املستقةل ، أن يقبل املهمة املقرتحة له فقط إذا:

 تأكد من أن العمةل قد تلقى االستقالة ، -
                                                           

 8/01/2018،  م االطالع علةه 2015من قانون حمافظ احلسابات  19إىل  13املادة من  1
http://cn-cncc.dz/_cont/uploads/2017/01/code%20de%20deontologie-reglement%20inter%20final2015.pdf 
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 نب التزاماته أو تطبةق القانون أو اللوائح املعمول هبا ؛التأكد من أن االستقالة ال حتركها الرغبة يف جت -
 قام بإبالغ زمةله بأي وسةلة مربرة لالستقالة -

وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن ميتنع عن أي انتقاد لزمةله السابق وضمان أنه تلقى الرسوم املستحقة له، أو يف حالة 
 رفع دعوى علةه أن يأخذ رأي جملس احملاسبة الوطنةة. 

 جيب أن تتسم العالقة بني زمالء املهنة بروح األخوة والتلضامن والصدق.-
يلتزم حمافظي احلسابات فةما بةنهم باملساعدة املتبادلة. جيب علةهم االمتناع عن تقدمي أية مالحظات يف غري حملها  -

 لبعلضهم البعض ، واالمتناع عن أي عمل من املرجح أن يلحق اللضرر بزمةل أو مهنة. 
على حمافظ احلسابات احرتام املهنة وزمالئه وكذلك كافة أعلضاء الغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات الوطنةة  جيب-

 واجمللس الوطين للمحاسبة. كما جيب أن ال يتم تشويه مسعة اهلةئة أو أعلضائها أو مهامجة كرامتهم 
 الفرع الثاني: الخبير المحاسب

 1اسب حسب القانون املنظم للمهنة باحلقوق التالةة:يتمتع اخلبري احملحقوق الخبير المحاسب:  -1
 :الحق في التعاون  1-1

 يعود األمر للخبري احملاسب لكي يطلب من زبونه التعاون اللضروري إلجناز مهمته؛ -
اخلبري احملاسب الذي جيد نقًصا يف املعلومات وعدم وجود التعاون من طرف املؤسسة اليت تعوق تنفةذ  على  -

 مهمته إبالغ مديري املؤسسة كتابةاً ومطالبتهم بتعديلها
 : الحق في تحصيل الرسوم 1-2

حسومات أو  وال ميكن دفع هذه الرسوم يف شكل فوائد عةنةة أو .يتلقى اخلبري احملاسب رسوًما لتنفةذ مهمته -
عموالت أو أرباح ، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر كما ال ميكن للرسوم الغري كافةة املتعلقة باملهمة أن 

 .تربر ، بأي شكل من األشكال ، عدم احرتام االجتهاد املهين
أديب يف حالة وجود نزاع يتعلق مببلغ أو طرق دفع الرسوم املستحقة ، جيوز لألطراف الرجوع إىل جلنة الت -

 والتحكةم التابعة جمللس احملاسبة الوطين، وإذا فشلت طرق احلل الودي فةتم اللجوء إىل احملاكم
يف حالة عدم دفع الرسوم بصورة مشروعة ، جيوز للخبري احملاسب ممارسة حقه يف االحتفاظ جبمةع املستندات  -

 .اليت تتبع العمل الذي قام به أثناء القةام مبهامه
 

                                                           
 08/01/2018تم االطالع عليه  22( 5201قانون الخبير المحاسب ) إلى  17المادة من  1

http://www.cn-onec.dz/index.php/2016-02-07-08-24-31/code-de-deontologie-de-la-profession-d-expert-
comptable 
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 1تنقسم واجبات اخلبري احملاسب أيلضا إىل ما يلي:لمحاسب واجبات الخبير ا -2
 : واجباته المهنية اتجاه عمالئه:2-1

جيب على اخلبري احملاسب أن يتمتع بأقصى درجات االستقاللةة وخاصة يف ممارسة مهامه  وحىت يف حةاته اخلاصة 
 :لتجنب أي عمل من املرجح أن يؤدي إىل تشويه القةم التالةة للمهنة

 السالمة،-
 املوضوعةة -
 الكفاءة واملثابرة املهنةة ،-
 اخلصوصةة-

  .السلوك املهين
تستند تقارير اخلبري احملاسب على املعلومات املقدمة من طرف العمةل واالستقاللةة واملوضوعةة والسرية وااللتزام بأداء 

  .واجباته بنزاهة وكفاءة
يف احلاالت اليت نص علةها القانون، وجيب علةه التأكد أيلضا من أن ماعدا  .يلتزم اخلبري احملاسب بالسرية املهنةة

  .موظفةه واملتدربني يلتزمون أيلضا بالسرية املهنةة
  .مهمة احملاسب هي مهمة تعاقدية جيب أن تتحقق من خالل اتفاقةة

التزاماهتم املتبادلة دون االنتقاص من  يتفق اخلبري احملاسب مع عمالئه باتفاق مسبق يتم فةه حتديد مبلغ الرسوم ،
  .اللوائح املعمول هبا واملعايري املهنةة

 وهذا االتفاق جيب أن حيدد خاصة:
 طبةعة وحجم العمل الذي يتعني القةام به ؛ -
 مدة العمل؛ -
 إمجايل مبلغ الرسوم ؛-
 طريقة الدفع ،-
 تاريخ )تواريخ( التقارير وتاريخ انتهائها ، إن وجد ؛ -
 بلغ السلف على الرسوم املستحقة يف بداية وأثناءم-

                                                           
 08/01/2018(، تم االطالع عليه 2015من قانون الخبير المحاسب ) 16إلى المادة  2المادة   1 
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comptable 

 

http://www.cn-onec.dz/index.php/2016-02-07-08-24-31/code-de-deontologie-de-la-profession-d-expert-comptable
http://www.cn-onec.dz/index.php/2016-02-07-08-24-31/code-de-deontologie-de-la-profession-d-expert-comptable


زائريالفصل الرابع:التحريفات الناتجة عن الغش وفعالية التدقيق في القانون الج  

161 
 

 االنتهاء من العمل-
  .الشروط العامة للتعاون بني الطرفني -
ي جيب على اخلبري احملاسب  الذي جيد نفسه غري قادر على إجناز مهمته إبالغ موكله بأي وسةلة مربرة وإعادة -

 .مستنداته إلةه
جيوز للخبري احملاسب االستقالة لتجنب التزاماته التعاقدية يف حالة إعالن مبالغ أو عملةات يشتبه يف كوهنا ذات  ال  -

  .مصدر غري مشروع وإصدار رأيه يف احلسابات
  واجباته المهنية اتجاه زمالئه 2-2

 :ة املقرتحة له فقط إذاجيب على اخلبري احملاسب أن يقبل الطلب الذي يطلبه العمةل لةحل حمل زمةله املهم
 تأكدوا من أن هذا الطلب غري مدفوع بالرغبة يف جتنب التطبةق الدقةق للقانون أو اللوائح املعمول هبا ؛ -
 وسةلة مربرة ونسخة منها موجهة إىل جملس األمر ؛ بأي إبالغ زمةله،-
، جيب علةه الرجوع إىل جملس  إذا مل يتم ذلك .السعي للحصول على مربر لسداد رسوم سلفه قبل قبول مهمته -

 احملاسبة الوطين وإجراء مجةع التحفظات الالزمة للعمةل قبل تولةه منصبه 
 باإلضافة إىل ذلك ، جيب علةه االمتناع عن انتقاد سلفه      -

 .والتلضامن والصدق روح األخوة اخلرباء احملاسبنيجيب أن يسود بني 
جيب علةهم االمتناع عن أي مالحظات أو عمل من  .املساعدة املتبادلة واجملانةةاخلرباء احملاسبون يلتزمون بتقدمي 

  .املرجح أن يلحق اللضرر بزمةل أو مهنة
عندما ينشأ خالف مهين بني اخلرباء احملاسبني  ، جيب أن حياولوا حله بشكل ودي ، قبل اللجوء إىل اإلحالة إىل جلنة 

 ة الوطين التأديب والتحكةم التابعة جمللس احملاسب
جيب على اخلرباء احملاسبني تكرمي املهنة وأقراهنا وكذلك أعلضاء غرفة حمافظي احلسابات الوطنةة واجمللس الوطين 

 جيب أن ال تشويه مسعة هذه اهلةئات أو مهامجة كرامتهم أو تشويه مسعتهم  .للمحاسبني املعتمدين
 : واجبات تأطير المتربصين2-3
بني تويل مسؤولةة اخلرباء احملاسبني املتدربني املعةنني هلم من قبل جملس احملاسبة الوطين ، يتعني على اخلرباء احملاس-

 .للضمان إشرافهم وتدريبهم املهين وفقاً للوائح املعمول هبا
ال جيوز ألي خبري حماسب ، خالل السنة اليت تلي تسجةله يف قائمة الطلب ، أن يقبل مهمة مقرتحة من عمةل -
 .، إال مبوافقة خطةة من األخريالسابقني على تدريبهحد املشرفني أل
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 مسؤوليات مدقق الحسابات في القانون الجزائري :الفرع الثالث
راف ذات العالقة هبا عن طاملؤسسة حمل التدقةق واجتاه األأن مدقق احلسابات مسؤول اجتاه  نص القانون اجلزائري

كما يتحمل ،  تكون يف احلدود التعاقدية فقط ممارسة وظةفته ومسؤولةتهخطاء والالمباالة اليت يرتكبها يف خمتلف األ
خالفات حول امل وال يكون مسوؤال، خالقةة للمهنةقواعد األاطةة عن أي تقصري أو عدم اتباع للمسؤولةة جزائةة وانلضب
من  61قد نصت املادة ف، دارة املؤسسة ومل يكتشفها املدقق ومل يفصح عنها يف تقريره النهائياليت يرتكبها أعلضاء إ

ثناء املؤسسة حمل التدقةق عن األخطاء اليت يرتكبها أ اجتاهعلى أن مدقق احلسابات يعترب مسؤوال  01-10القانون 
 اإلدارةلوظةفته وأنه أبلغ جملس  واللضرورية وال تسقط مسؤولةته إال إذا أثبت أنه قام باملتطلبات العادية، تأدية مهامه

 تبلةغخالل أقرب مجعةة عامة جيب علةه  ويف حالة عدم معاجلتها، املطلوبة من طرفهم جراءاتاإلعن ذلك دون اختاذ 
نواع من مدقق احلسابات يف اجلزائر ثالثة أوعموما يتحمل ، 1بذلك وكةل اجلمهورية لدى احملكمة املختصة اقلةمةا

 نفصلها فةما يلي: جزائةة ومسؤولةة انلضباطةة مسؤولةة، املسؤولةات هي:مسؤولةة مدنةة
 إطارنظري املخالفات اليت يرتكبها يف هي ما يرتتب على مدقق احلسابات من عقوبات  المسؤولية الجزائية:-1

على أن مدقق احلسابات يتحمل املسؤولةة  01-10من القانون  62وهي ما نصت علةها املادة ، ممارسة مهنته
وتبدأ املخالفات اليت قد يرتكبها مدقق احلسابات مبمارسة املهنة بصفة ، اجلزائةة عن كل تقصري يف القةام بالتزام قانوين

هو يف حالة توقةف مؤقت لتسجةله أو شطبه كل شخص غري مسجل يف اجلدول أو   وتعينغري قانونةة أو غري شرعةة 
تحل صفة كل من يناملمارسة الغري شرعةة   ، كما يدخل يف إطارمن اجلدول ويستمر يف ممارسة مهامه بشكل عادي

 ، صفاهتا الغرض منها خلق التشابه أو اخللط بني الصفات والتسمةاتق حسابات أو تسمةة شركة تدقةق أو مدق
دج ويف حالة  2.000.000دج إىل 500.000بغرامة ترتاوح من فعال ون اجلزائري يعاقب مرتكيب هذه األالقانف

 ؛2ومبلضاعفة مبلغ الغرامة أشهر إىل سنة 6فعال يعاقب باحلبس من العود وتكرار هذه األ
كما ترتتب املسؤولةة اجلزائةة ملدقق احلسابات حول املصادقة عمدا على البةانات الغري صحةحة الواردة يف التقارير 

من القانون التجاري وأنه يعاقب على ذلك باحلبس  825املالةة املقدمة للجمعةة العامة حسب ما نصت علةه املادة 
  3دج أو بإحدى هاتني العقوبتني 500.000دج إىل  20.000بغرامة من أشهر إىل سنتني و  6من 

معلومات كاذبة أو  مدقق حسابات يتعمد إعطاء من القانون التجاري على أن كل 830كذلك نصت املادة 
 5أشهر إىل  6جرامةة كان على علم هبا لوكةل اجلمهورية فإنه يعاقب بالسجن من عدم افصاحه لوقائع إ أو، تأكةدها

                                                           
 01-10من القانون  61المادة  1
 01-10من القانون  73المادة  2
 ، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75األمر رقم الصادر بمقتضى ، من القانون التجاري الجزائري 825المادة  3

 ، بصيغته المعدلة والمتممة
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من قانون العقوبات املتعلقة  301ويعاقب بتطبةق املادة   ، دج 500.000دج إىل  20.000سنوات وبغرامة من 
وال  1دج 5.000دج إىل  500أشهر وبغرامة من  6السر املهين على مدقق احلسابات باحلبس من شهر إىل  إفشاءب
  احلاالت التالةة:السر املهين يف عترب إفشاء املدقق للمعلومات من ضمن جرمية إفشاءي

 اجلبائةة على وثائق املؤسسة؛ اإلدارةضرورة إطالع  -
 عند فتح حتقةق قلضائي بشأهنم؛ -
 احملكمة؛ مأمادالء بشهادة مدقق احلسابات اإل -
 بناء على إرادة املؤسسة حمل التدقةق. -

والعقوبة املقررة  احلسابات مع النص القانوينويلخص اجلدول املوايل املخالفات اليت ترتتب عنها مسؤولةة جزائةة ملدقق 
 هلا.

 (:المسؤولية الجزائية لمدقق الحسابات في الجزائر1-4جدول رقم)
المخالفة المرتكبة من 
 طرف مدقق الحسابات

 العقوبة النص القانوني
 الغرامة المالية )دج( السجن

املمارسة الغري قانونةة -
 ملهنة مدقق احلسابات

القانون من  73املادة 
10-01 

 
 
 يف حالة تكرار املخالفة:-

أشهر إىل  6احلبس من 
 سنة واحدة

دج 500.000غرامة من 
 دج2.000.000إىل 

 يف حالة تكرار املخالفة:-
 ملضاعفة مبلغ الغرامة

املصادقة عمدا على -
البةانات الغري صحةحة 
 الواردة يف التقارير املالةة 

من القانون  285املادة 
 التجاري

دج إىل  20.000من  أشهر إىل سنتني 60من 
 دج500.000

تقدمي معلومات كاذبة أو -
تأكةدها أو عدم الكشف 

عن الواقع االجرامةة اليت 
 هو على علم هبا

من القانون  830املادة 
 التجاري
 

دج إىل  20.000من  سنوات 5من سنة إىل 
 دج 500.000

                                                           
 8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66من قانون العقوبات الصادر باألمر رقم  301من القانون التجاري الجزائري والمادة  830المادة  1

 10/11/2004المؤرخ في  71الصادر في الجريدة الرسمية رقم  15-04المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ، 1966يونيو عام 
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من القانون  830املادة  السر املهين إفشاء
 التجاري

من من قانون  301املادة 
 العقوبات

 5000دج إىل  500من  أشهر 06من شهر إىل 
 دج

، مرجع سابق، دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس واململكة املغربةة"–"التنظةم املهين للمراجعة ، :شريقي عمرالمصدر
 147ص 

احلسابات اليت نص علةها القانون اجلزائري لمخالفات اليت يرتكبها مدقق ل ةةالعقوبات اجلزائيلخص اجلدول خمتلف 
 .مبختلف فروعه والنصوص القانونةة اليت توضح ذلك إضافة إىل العقوبات املرصودة هلا بني السجن والغرامة املالةة

كل فعل أيا كان يرتكبه شخص خبطئه   من القانون املدين على أن:" 124تنص املادة  المسؤولية المدنية: -2
فوفقا هلذه املادة فإن مدقق احلسابات ويف حالة حدوث ، 1"بالتعويضيسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه 

فإنه يتحمل مسؤولةته املدنةة اجتاه املؤسسة واجتاه  أخطاء أثناء أداء مهمته واجنر عنها ضرر حلق باملؤسسة حمل التدقةق
عن املخالفات اليت ال يكون مسؤوال مدنةا يف حني ، قاريرها املالةة وتقريره النهائيخرى املستخدمة لتاألاألطراف 
 مل يكشف عنها يف تقريره النهائي. كان على علم هبا  إال إذا اإلدارةوأعلضاء جملس  اإلدارةلقائمون بيرتكبها ا

املدقق لعقد تأمني لدى الغرفة الوطنةة حملافظي ويف هذا اجملال فقد نص القانون اجلزائري على ضرورة اكتتاب 
اليت تنجر عن  يوضح هذا العقد النتائج املالةة، ثناء ممارسته للمهنةاحلسابات للضمان مسؤولةته املدنةة اليت يتحملها أ

 .هذه املسؤولةة 
نلضباطي جلانب اإل املهنة ملسؤولةة متس ايتعرض مدقق احلسابات املخالف لقواعد سري المسؤولية االنضباطية:-3

حمل هذا النوع من املسؤولةة فإنه حىت بعد استقالته يت 01-10من القانون  63فوفقا ألحكام املادة ، والتأدييب له
حلاالت اليت ترتتب عنها اومن بني ، مام جملس احملاسبة نظري كل خمالفة أو تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد املهنةةأ

 نلضباطةة ما يلي:مسؤولةة ا
 خرق القانون والقواعد املهنةة؛ -
 داء أعماله(؛ املهين اخلطري )أي التهاون يف أالتقصري -
 .2صدور سلوك غري مالئم يتعارض مع نزاهة وأمانة املهنة -

                                                           
المعدل والمتمم  44الصادر في الجريدة الرسمية عدد  26/09/1975المؤرخ في  58-75من القانون المدني الصادر بمقتضى األمر رقم  124المادة  1

 20/06/2005المؤرخ في  10-05بمقتضى القانون رقم 
 142ص ، مرجع سابق، دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية"-ني للمراجعةالتنظيم المه، شريقي عمر 2
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رة عن مدقق احلسابات فةما يلي مرتبة املرتتبة على هذه األفعال الصاد أو االنلضباطةة وتتمثل العقوبات التأديبةة
 خطورهتا: درجة حسبتصاعديا 

 نذار؛اإل -
 التوبةخ؛ -
 أشهر؛ 6التوقةف املؤقت ملدة أقصاها  -
 1الشطب النهائي من اجلدول. -

حةث ختتلف درجة املخالفات ، املهنة العامة واألخالقةةسري تتعلق املسؤولةة االنلضباطةة بصفة مباشرة مبخالفة قواعد 
 رة هلا.درجة العقوبة املقر من خمالفة ألخرى وختتلف معها 

 الهيئات المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات في الجزائر :الفرع الرابع
تسهر العديد من اهلةئات يف اجلزائر على تنظةم والسري احلسن ملهنة تدقةق احلسابات يف اجلزائر أمهها جملس احملاسبة 

 فةما يلي:ونوجزها ، واملصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات
هو هةئة استشارية ذات طابع وزاري تعمل على تنظةم واإلشراف على مهنيت  محاسبة:لل الوطني مجلسال -1

 ، يكون حتت سلطة وزير املالةةوالذي  01-10من القانون  4املادة  نصأنشأ مبوجب ، احملاسبة والتدقةق يف اجلزائر
علضاء منتخبني من كل من يلضم على األقل ثالثة أ، احملاسيب وتنظةم ومتابعة املهن احملاسبةة عتماد والتقةةساإل مهمته

ضافة إىل إ، املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنةة للمحاسبني املعتمدين
إىل باإلضافة ، الصناعة، التكوين املهين، التعلةم العايل، التجارة، الرتبةة الوطنةة، حصاءاإل، ممثلني عن وزراء الطاقة

ممثل برتبة مدير ، املدير املكلف بالتقةةس احملاسيب لدى وزارة املالةة، املدير العام لللضرائب، رئةس املفتشةة العامة للمالةة
 ؛عن بنك اجلزائر

 ممثل برتبة مدير عن جلنة تنظةم ومراقبة عملةات البورصة؛ -
 ة مدير عن جملس احملاسبة؛ممثل برتب -
  ثالث أشخاص يتم اختةارهم لكفاءهتم يف جمايل احملاسبة واملالةة ويعةنهم الوزير املكلف باملالةة. -
تقسم مهام اجمللس الوطين للمحاسبة حسب ما جاء يف املرسوم التنفةذي رقم  مهام المجلس الوطني للمحاسبة: -

 ومتابعة املهن احملاسبةة.، التقةةس احملاسيب، مهام االعتماد :إىل 2011جانفي  27املؤرخ يف  11-24
 
 

                                                           
 01-10من القانون  63المادة  1
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 وتتمثل فةما يلي: 24-11من املرسوم التنفةذي رقم  10نصت علةها املادة رقم  :عتماداالمهام  -1
الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات واملنظمة  عتماد والتسجةل يف املصفاستقبال طلبات اال -

 ن؛الوطنةة للمحاسبني املعتمدي
 تقةةم صالحةة شهادات كل املرتشحني الراغبني يف احلصول على االعتماد والتسجةل يف اجلدول؛ -
 عداد ونشر قائمة املهنةني يف اجلدول؛إ -
 الشكاوى والفصل فةها؛ استقبال -
 مراقبة جودة أداء املهنةني وبرجمتها؛و تنظةم  -
 استقبال ودراسة مشاريع قوانني أخالقةات املهنة وعرضها للموافقة. -
 احملاسبة يف هذا اجملال فةما يلي: لستتمثل مهام جم التقييس المحاسبي: -2
 وتدريسها؛ مجع واستغالل الوثائق واملعلومات املتعلقة باحملاسبة -
 دوات واملسارات احملاسبةة؛واستعمال األ تطوير -
 اليت هتدف إىل تقةةس احملاسبات؛ اإلجراءاتقرتاح كل إ -
 املسامهة يف تطوير برامج التكوين وحتسني املستوى يف جمال احملاسبة وتنظةم تظاهرات وملتقةات؛ -
 متابعة وضمان مراقبة اجلودة فةما يتعلق بتطوير تقنةات احملاسبة؛ -
 التطورات احلاصلة يف احملاسبة على املستوى الدويل.متابعة  -
املسامهة يف ترقةة املهن احملاسبةة وتطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني  تنظيم ومتابعة المهن المحاسبية: -3

 املستوى؛
 ونشر نتائجها؛ التدقةقجراء دراسات يف احملاسبة و إ -
 بةداغوجةة؛مساعدة هةئات التكوين من خالل تصور دعائم  -
 قواعد حماسبةة جديدة؛ تنظةم ورشات التكوين إذا ما  م اعتماد تنظةم أو املسامهة يف -
 القةام باألحباث احملاسبةة اليت تسمح بإعداد األدوات اجلديدة اليت توضع حتت تصرف املهنةني احملاسبني.  -
على تكوين اجمللس الوطين  01-10القانون من  5نصت املادة  اللجان المكونة للمجلس الوطني للمحاسبة: -

 :1علضاء وهيالذي تكونه مخسة جلان متساوية األللمحاسبة و 
دور هذه اللجنة هو البث يف مجةع األمور املتعلقة  ة والواجبات المهنية:يلجنة تقييس الممارسات المحاسب -

 باحملاسبة؛ باألدوات واملسارات احملاسبةة وكذا مشاريع النصوص القانونةة املتعلقة
                                                           

 01-10من القانون  5المادة  1
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 باملهن احملاسبةة؛ العتماد وحتديد املعايري وطرق االلتحاقمهمتها تنظةم ومتابعة طلبات ا :عتمادااللجنة  -
 يتمثل دورها يف متابعة تكوين احملاسبني املرتبصني وتسلةم شهاداهتم يف هناية تربصهم؛ :لجنة التكوين -
مة ودراسة احلاالت خالل وخمالفة قواعد املهمتابعة حاالت اإلودورها يتمثل يف  والتحكيم: نضباطااللجنة  -

 واملصاحلة؛ واالنلضباطةةالتأديبةة 
للمهام املنوطة  أدائهماملدققني ونوعةته هبدف تطوير قدراهتم وحتسني  أداءوهي تعىن مبراقبة  لجنة مراقبة النوعية: -

 هبم.
 لمحافظي الحسابات:الغرفة الوطنية و  نالمصف الوطني للخبراء المحاسبي -2
 ن:المصف الوطني للخبراء المحاسبي 2-1

يلضم ، ويتمتع بالشخصةة املعنوية، 01-10من القانون  14مبوجب املادة  أنشأ املصف الوطين للخرباء احملاسبني
يسريه ، طبةعةني ومعنويني معتمدين ومؤهلني ملمارسة مهنة تدقةق احلسابات وفقا للشروط احملددة للمهنة اأشخاص

ويقوم املصف الوطين للخرباء ، نشاء جمالس جهويةةون كما مينح وفقا هلذا القانون إمكانةة إجملس وطين ينتخبه مهن
 :1احملاسبني مبجموعة مهام نذكرها فةما يلي

 السهر على تنظةم املهن وحسن ممارستها؛ -
 علضائها واستقاللةتهم؛الدفاع عن كرامة أ -
 يداعها؛وينشرها يف أجل شهرين من تاريخ إ يوافق علةها الوزير املكلف باملالةةظمتها الداخلةة اليت عداد أنإ -
 عداد مدونة ألخالقةات املهنة؛إ -
 بداء الرأي يف كل املسائل املرتبطة هبذه املهن وحسن سريها.إ -

 فةما يلي: ونفصل فةها
جملس  خرباء احملاسبنيلالوطين ل يسهر على تسةري املصف :المصف الوطني للخبراء المحاسبينتسيير  2-1-1

وطين يتشكل من تسعة أعلضاء منتخبني من بني األعلضاء املعتمدين واملسجلني يف جدول املصف الوطين للخرباء 
وينسق نشاطاته مع وزير املالةة الذي يقوم بتعةني ممثله لدى هذا ، ينتخبون من طرف اجلمعةة العامة، احملاسبني

2مبا يلي احملاسبني ء ين للمصف الوطين للخرباويكلف اجمللس الوط، اجمللس
: 

 إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وتسةريها؛ -

                                                           
 01-10من القانون  15المادة  1
المؤرخة  07الصادر في الجريدة الرسمية عدد   2011 جانفي 27الموافق لــ  1432صفر  22المؤرخ في  25-11المرسوم التنفيذي رقم من  4المادة  2

 وصالحياته وقواعد سيره نيالمحاسب للخبراء الوطني فصللم الوطني المجلس تشكيلة يحدد الذي  2011فبراير  2الموافق لــ  1432صفر  28بتاريخ 
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إقفال احلسابات السنوية عند هناية كل سنة مالةة وعرضها على اجلمعةة العامة السنوية مرفقة بكشف تنفةذ مةزانةة  -
 السنة ومشروع مةزانةة السنة املالةة املوالةة ؛

 حتصةل االشرتاكات املهنةة املقررة من طرف اجلمعةة العامة؛ - 
 ضمان تعمةم نتائج األشغال املتعلقة باجملال الذي تغطةه املهنة ونشرها وتوزيعها؛ -
 تنظةم ملتقةات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛ -
 منظمة جهوية أو دولةة متثل املهنة برتخةص من الوزير املكلف باملالةة؛يف كل  خنراطاال -
 ات العمومةة ومجةع السلطات وكذا الغري؛متثةل املصف الوطين للخرباء احملاسبني لدى اهلةئ -
 متثةل املصف الوطين للخرباء احملاسبني لدى املنظمات الدولةة املماثلة؛ -
 إعداد النظام الداخلي للمصف الوطين للخرباء احملاسبني. -
 الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات: 2-2

 تلضم، متتع بالشخصةة املعنويةو ، 01-10القانون  من 14مبوجب املادة أنشأت الغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات 
 ايسريه، طبةعةني ومعنويني معتمدين ومؤهلني ملمارسة مهنة تدقةق احلسابات وفقا للشروط احملددة للمهنة اأشخاص

الغرفة الوطنةة حملافظي قوم وت، نشاء جمالس جهويةةون كما مينح وفقا هلذا القانون إمكانةة إجملس وطين ينتخبه مهن
1مبجموعة مهام نذكرها فةما يليحلسابات ا

: 
 السهر على تنظةم املهن وحسن ممارستها؛ -
 الدفاع عن كرامة أعلضائها واستقاللةتهم؛ -
 إعداد أنظمتها الداخلةة اليت يوافق علةها الوزير املكلف باملالةة وينشرها يف أجل شهرين من تاريخ إيداعها؛ -
 إعداد مدونة ألخالقةات املهنة؛ -
 إبداء الرأي يف كل املسائل املرتبطة هبذه املهن وحسن سريها. -

 ا فةما يلي:ونفصل فةه
جملس  الغرفة الوطنةة حملافظي احلساباتيسهر على تسةري : الغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتتسيير  2-2-1

الغرفة الوطنةة حملافظي وطين يتشكل من تسعة أعلضاء منتخبني من بني األعلضاء املعتمدين واملسجلني يف جدول 
، وينسق نشاطاته مع وزير املالةة الذي يقوم بتعةني ممثله لدى هذا ينتخبون من طرف اجلمعةة العامة، احلسابات

2مبا يلياجمللس، ويكلف اجمللس الوطين الغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات 
: 

                                                           
 01-10من القانون  15المادة  1
المؤرخة  07الصادر في الجريدة الرسمية عدد   2011جانفي  27الموافق لــ  1432صفر  22المؤرخ في  25-11المرسوم التنفيذي رقم من  4المادة  2

 وصالحياته وقواعد سيره نيالمحاسب للخبراء الوطني فصللم الوطني المجلس تشكيلة يحدد الذي  2011فبراير  2الموافق لــ  1432صفر  28بتاريخ 
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معةة العامة السنوية مرفقة بكشف تنفةذ مةزانةة إقفال احلسابات السنوية عند هناية كل سنة مالةة وعرضها على اجل -
 السنة ومشروع مةزانةة السنة املالةة املوالةة ؛

 حتصةل االشرتاكات املهنةة املقررة من طرف اجلمعةة العامة؛ - 
 ضمان تعمةم نتائج األشغال املتعلقة باجملال الذي تغطةه املهنة ونشرها وتوزيعها؛ -
 عالقة مبصاحل املهنة؛تنظةم ملتقةات تكوين هلا  -
 .رتخةص من الوزير املكلف باملالةةيف كل منظمة جهوية أو دولةة متثل املهنة ب خنراطاال -

 مرحلة سن معايير التدقيق الجزائرية :رابعطلب الالم
إىل وضع معايري تدقةق جزائرية حتكم  العاملمؤخرا وسعةا منها ملواكبة تطورات مهنة تدقةق احلسابات يف  اجتهت اجلزائر

 استنادا إىل مجلة من القوانني واملراسةم أمهها: م ذلك و ، ممارسات املهنة يف اجلزائر
واملتلضمن القانون التجاري  1975سبتمرب  26املوافق لــ  1395رملضان  20املؤرخ يف  59-75مر رقم األ -

 املعدل واملتمم؛
املتلضمن للنظام احملاسيب  2007نوفمرب  25املوافق لــ  1428ذو القعدة  15املؤرخ يف  11-07القانون رقم  -

 املايل املعدل؛
املتعلق مبهن اخلبري احملاسب  2010يونةو  29املوافق لــ  1431رجب  16املؤرخ يف  01-10القانون رقم  -

 وحمافظ احلسابات واحملاسب املتعمد؛
 وحتديد صالحةات وزير املالةة؛، تعةني أعلضاء احلكومة باإلضافة املرسومني املتلضمنان -
 املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات؛، واملراسةم املتعلقة باجمللس الوطين للمحاسبة -
 وتقاريره، واملراسةم املتعلقة بتعةني حمافظ احلسابات -

املتلضمن املعايري اجلزائرية للتدقةق واليت يرمز هلا  002ى املقرر رقم عل 2016فةفري  04وزير املالةة بتاريخ  صادق
 منهاأربعة  نذكر العديد من املعايريحةث  م وضع حةز التنفةذ، NAA (Normes Algériennes d’Audit) بالرمز

 :1وهذه املعايري هي، كانت قانونةة أو تعاقدية  ال مهام التدقةق يف اجلزائر سواءتطبق على مجةع أشك
 :"اتفاق حول أحكام مهام التدقةق"؛210املعةار اجلزائري للتدقةق رقم  -
 :"التأكةدات اخلارجةة"؛505املعةار اجلزائري للتدقةق رقم  -
 :"أحداث تقع بعد اقفال احلسابات واألحداث الالحقة"؛560املعةار اجلزائري للتدقةق رقم  -
 الكتابةة". :"التصرحيات580املعةار اجلزائري للتدقةق رقم  -

                                                           
1 http://cn-cncc.dz/?p=2411 consulte le 15/10/2016  

http://cn-cncc.dz/?p=2411
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 "التدقيق همة:"اتفاق حول أحكام م210يق رقم المعيار الجزائري للتدق الفرع األول:
دارة املؤسسة حمل إمع  االتفاقحول واجبات مدقق احلسابات يف  NAA 210يرتكز معةار التدقةق اجلزائري رقم 

يف املؤسسة حول أحكام مهمة التدقةق اليت سةقوم هبا واليت سوف  التدقةق أو األطراف األخرى القائمة على احلوكمة
اليت ختص تدقةق التقارير ، (02يف امللحق رقم ا حول رسالة املهمة)قدم املعةار منوذج يعرضها يف رسالة املهمة

إىل اخلصائص اليت  اإلشارةكما جيب ،  والكشوفات املالةة للمؤسسة الكلةة أو اجلزئةة وكل املهام األخرى ذات الصلة
 قد توجد يف التدقةقات املتكررة أو تدقةق املؤسسة إن كانت صغرية احلجم.

ق والذي هو قبول ومتابعة مهمة التدقةق فقط يف ةدقتقق حسب هذا املعةار توضةح هدف الكما جيب على املد-
ةد على ضرورة أن تكون الشروط والتأك، احلاالت اليت تكون الشروط اليت ستجرى على أساسها قد  م االتفاق علةها

 املسبقة حمققة؛
املعةار إىل التأكةد على مدقق احلسابات أن يطلب تأكةد موافقة املؤسسة على األحكام والشروط  ايسعى هذو -

   مع ضرورة تدوين أي اختالف حمتمل يف ملف عمله.، املعروضة يف رسالة املهمة املقدمة من طرفه
جمموعة من الشروط املسبقة اليت  NAA 210أورد معةار التدقةق اجلزائري رقم  الشروط المسبقة للتدقيق: -1

 :1يلضعها املدقق واليت تسبق البدء يف عملةة التدقةق ومن أهم الشروط اليت أوردها هذا املعةار ما يلي
 بالنظر خلصائصها وهدف تقاريره املالةة؛ بق يف املؤسسة حمل التدقةق مقبولأن املرجع احملاسيب املط- 

عداد والعرض الصادق للتقارير تحمل كامل مسؤولةتها فةما خيص اإلتعرتف وت، تدرك أن تكون إدارة املؤسسة -
 املالةة؛

 وجود نظام رقابة داخلةة فعال يف املؤسسة؛ -
 قوم هبا واليت تعترب ضرورية ملهمة التدقةق.ملدقق احلسابات فةما خيص الفحوص واملراقبات اليت ي اإلدارةعدم تقةةد  -
منوذجا حول رسالة املهمة اليت  NAA 210قدم معةار التدقةق اجلزائري رقم  :التدقيق مهمةالة محتوى رس -2

 يقدمها املدقق ووضح األحكام اليت جيب أن حتتويها واليت سنتطرق إلةها فةما يلي:
على ضرورة أن يتم  NAA  210معةار التدقةق اجلزائري رقم  ينص األحكام األساسية لرسالة المهمة: 2-1

وحتتوي املعلومات اليت جيب أن تتلضمنها رسالة املهمة ، تدوين أحكام مهمة التدقةق املختلفة يف رسالة مهمة التدقةق

                                                           
1 NAA 210:” Accord sur les termes des missions d’audit’’,para 2,(2016),disponible sur le site : http://cn-

cncc.dz/?p=2273 ,consulte le :19/10/2016 
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واليت  ،ضافةةومعلومات أخرى إ، معلومات متعلقة بإدارة املؤسسة، على معلومات متعلقة باملدقق وعملةة التدقةق
 1نفصلها فةما يلي:

 المعلومات المتعلقة بمدقق الحسابات وعملية التدقيق: 2-1-1
جيب أن حتتوي رسالة مهمة التدقةق املقدمة من طرف املدقق عدد من املعلومات املتعلقة بسري عملةة التدقةق يف حد 

 وأهم املعلومات اليت جيب أن حتتويها هذه الرسالة:،  ذاهتا ومبدقق احلسابات
ضةح املرجع تو  - مسؤولةات إدارة املؤسسة؛ - مسؤولةات مدقق احلسابات؛ - هدف ونطاق عملةة التدقةق؛ -

إىل  اإلشارة- إىل شكل وملضمون التقارير اليت سةقدمها املدقق؛ اإلشارة- عداد القوائم املالةة؛احملاسيب املطبق عند إ
 تنفةذه؛ خمطط التدقةق وطرق - طريقة حساب التعويلضات وكةفةة الدفع؛

تمال عدم قدرة مدقق احلسابات على اكتشاف لتدقةق احيف حمتوى رسالة مهمة ا االعتباركما جيب أن تأخذ بعني -
 وجود حاالت الغش واألخطاء حىت لو  م التخطةط هلا بشكل جةد.

بإدارة كذلك جيب أن حتتوي رسالة املهمة على معلومات تتعلق   :المعلومات المتعلقة بإدارة المؤسسة 2-1-2
 املؤسسة وهي:

 لتصرحيات كتابةة لتربير وجود بعض العناصر املثبتة يف القوائم املالةة أو التأكةدات اليت تقوم علةها؛ اإلدارةتقدمي  -
متام يف الوقت املناسب حىت متكنه من إ هنا ضرورية لهئم املالةة واملعلومات اليت يرى أللمدقق القوا اإلدارةتقدم  -

 يف الوقت الذي خطط له؛عملةة التدقةق 
صدار تقرير مدقق احلسابات واملصادقة على إعالم املدقق بأية أفعال قد تؤثر على القوائم املالةة يف الفرتة بني إ -

 القوائم املالةة للمؤسسة.
مما ، هذه املعلومات قد تكون يف حاالت معةنة باإلضافة إىل املعلومات السابقة :إضافيةمعلومات أخرى  2-1-3

 وهذه املعلومات هي:، يتطلب ضرورة تلضمةنها يف رسالة املهمة
 األحكام املتعلقة مبشاركة مدققني آخرين أو خرباء يف عملةة التدقةق؛ -
 األحكام املتعلقة بإشراك املدققني الداخلةني أو موظفني أو عمال يف املؤسسة؛ -
 حكام اليت جيب أن يتم اختاذها مع املدقق السابق.األ -

                                                           
1 NAA 210:” Accord sur les termes des missions d’audit’’,para 3,(2016),op cit,disponible sur le site : http://cn-

cncc.dz/?p=2273 ,consulte le :21/10/2016 
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جيب أن حتدد بدقة يف حالة منح تدقةق املؤسسة إىل أكثر من مدقق واحد فإهنم يقومون بإعداد رسالة مهمة مشرتكة 
أو يقومون بإعداد عدة رسائل فردية لكل واحد ، عمال بني املدققني واألتعاب املخصصة لكل واحد منهمتوزيع األ

 ، منهم
عد رسالة مهمة واحدة مشرتكة در املدقق ما إذا كان سة  جممع ي ق ل التدقةق تكون عبارة عنويف حالة أن املؤسسة حم

مع مراعاة تأكةد الشركة األم خطةا على أن مجةع املؤسسات قد وافقت على ، جلمةع املؤسسات التابعة للمجمع
 حمتوى رسالة املهمة.

 مهمة التدقيق التعاقدية: إطارتعديل أحكام المهمة في  2-2
حكام مهمة التدقةق ما مل يكن هناك احلسابات أن يقبل بأي شكل من األشكال قبول تعديل أ ال جيب على مدقق

كما جتدر ،  وإذا توفر هذا السبب فعلةه تقدير اآلثار القانونةة والتنظةمةة هلذا التعديل، داعي وسبب مقبول ومقنع
إذا كان ذلك بغرض جتنب احلصول على حكام مهمة التدقةق ه ال ميكن لإلدارة أن تطلب تعديل يف أإىل أن اإلشارة

 رأي متحفظ على عناصر معةنة.
ةجب علةه وعلى إدارة ف، وإذا وافق املدقق على تعديل أحكام مهمة التدقةق إىل مهمة واحدة أو خدمة مرتبطة هبا

 حكام جديدة وتلضمةنها يف رسالة املهمة أو يف أي اتفاق كتايب آخر.املؤسسة وضع أ
فةجب ، ولةةمبتابعة مهمته األ اإلدارةكام مهمة التدقةق ومل ترخص له حلى املدقق قبول تعديل أالة تعذر عوأما يف ح

 :1علةه
 من مهمة التدقةق إذا مسح له القانون أو التنظةم املطبق بذلك؛ االستقالة -
بالغ آثار ذلك لألطراف اآلخرين مثل القائمني على تعاقدي أو شكل آخر وإ، االلتزامحتديد وجود أي نوع من  -

 احلوكمة يف املؤسسة أو املالك.
 :"التأكيدات الخارجية"505المعيار الجزائري للتدقيق رقم  الفرع الثاني:

جراءات التأكةد اخلارجةة وهو يعاجل إ، يعترب هذا املعةار الثاين الذي متت املصادقة علةه على أن يدخل حةز التنفةذ
طراف اخلارجةة عن املؤسسة واليت ات ذات داللة ومصداقةة من عند األثبقوم هبا املدقق للحصول على أدلة إاليت ي

 هذه األطراف اليت أشار الةها املعةار مبصطلح "الغري".، تتعامل مع هذه األخرية
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ق رد خطي موجه مباشرة إىل ثبات يتم التحصل علةه عن طريالتأكةد اخلارجي على أنه:"دلةل إ وقد عرف هذا املعةار
 وينقسم التأكةد اخلارجي إىل: ، 1املدقق من طرف الغري سواء كان يف شكل ورقي أو الكرتوين أو يف أي شكل آخر"

 جيايب وتأكةد سليب.تأكةد إ
وهو طلب تأكةد مستعجل من طرف الغري للرد مباشرة على املدقق حول تأكةد أو نفي املعلومات  اجيايب:تأكةد  -
 اردة يف الطلب أو يقدم معلومات مطلوبة؛الو 
وهو طلب تأكةد ضمين يكون من خالله الغري مدعو للرد مباشرة على املدقق فقط يف حالة نفةه  تأكةد سليب:-

ويتعني على املدقق أن ال ، التأكةد يقدم أدلة أقل اثباتا من التأكةد املستعجل وهذا، للمعلومات الواردة يف الطلب
 2التأكةدات إال عند توفر الشروط التالةة:يستعمل هذه 

كانت األدلة اليت حتصل علةها كافةة ومالئمة حول فعالةة و ، إذا قدر املدقق أن خطر وجود احنرافات معتربة ضئةل -
 نظام الرقابة الداخلةة ذات الصلة بالتأكةد املعين؛

والعملةات أو على  رصدة احلسابات من أالتأكةد اللضمين على عدد كبريإذا احتوت األدلة اخلاضعة إلجراءات  -
 مهةة ومنسجمة؛شروط قلةلة األ

 إذا كانت نسبة الفوارق متوقعة وجد متدنةة؛ -
 مهال طلبات التأكةد اللضمين.باملرسل إلةهم إىل إإذا كان املدقق جيهل الظروف أو احلاالت اليت أدت  -
اليت يتبعها املدقق  اإلجراءات NAA 505كما أورد معةار التدقةق اجلزائري رقم  جراءات التأكيد الخارجية:إ -

 3:خاصة وجوب احلفاظ على الرقابة على طلبات التأكةد األمر الذي يتطلب ما يلي عند جلوئه إىل التأكةد اخلارجي
العقود أو ، االتفاقةاتآجال ، حتديد املعلومات وأرصدة احلسابات حمل التأكةد أو الطلب من حةث مكوناهتا -
 برمتها مع طرف آخر؛عملةات اليت قد تكون املؤسسة قد أال
ثبات حةث أن هذه الردود تقدم أدلة إ، طراف املؤهلني للرد على طلبات التأكةد املقدمة من طرف الغرياأل اختةار -

ة باملعلومات اليت يبحث عنها ذات داللة ومصداقةة أكرب إذا ما  م توجةه الطلب إىل املسؤول الذي يكون على دراي
 املدقق واليت تسمح له باحلصول على التأكةد؛

 وضع تصور لتصمةم طلبات التأكةد مع ضمان أن تكون هذه الطلبات موجهة إىل الشخص أو اجلهة املعنةة؛ -
 رسال طلبات التأكةد إىل الغري ومتابعتها.جراءات إمباشرة إ -

                                                           
1 NAA 505: ‘’Confirmations externes‘’ ,para 3,(2016),disponible sur le site : http://cn-cncc.dz/?p=2273 ,consulte le 
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فإنه على مدقق احلسابات أن يقوم بوضع تصور لشكل  NAA 505ذن وحسب معةار التدقةق اجلزائري رقم إ
طلبات التأكةد مع  مراعاة أن يتم توجةه طلبات التأكةد إىل أطراف متتلك مؤهالت للرد على طلبات التأكةد وذلك 

إال أنه ، علةها خالل عملةة التدقةق تماداالعلة ومصداقةة مما ميكنه من ثبات ذات داللة إللضمان احلصول على أد
 1وعند القةام بوضع تصور شكل طلبات التأكةد على مدقق احلسابات أن يراعي العوامل التالةة:

 ثباتات املؤشرة؛اإل- 
 املعتربة خاصة املعرفة مبا فةها أخطار الغش؛ االحنرافاتإخطار  -
 شكل وتقدمي الطلب؛ -
 التدقةق السابقة؛جتربة املدقق من خالل مهام  -
 أو أية وسةلة أخرى؛ الكرتونةة،، حتديد وسةلة التواصل إن كانت ورقةة -

 قدرة األطراف اخلارجةة عن املؤسسة على تقدمي وتأكةد املعلومات اللضرورية اليت حيتاجها املدقق مثل مبلغ الفاتورة؛
طراف اليت ترفض الرد على وجود بعض األنظرا ل، برتخةص وتشجةع الغري للرد على طلبات املدقق اإلدارةقةام  -

كما قد يواجه املدقق حالة عدم قبول إدارة املؤسسة حمل ،  طلبات التأكةد إال بوجود ترخةص من إدارة املؤسسة
 :2ويف هذه احلالة على املدقق أن يقوم مبا يلي، التدقةق أصال أن يقوم بإرسال طلبات التأكةد لألطراف األخرى

 سباب؛ومدى صحة ومنطقةة هذه األ اإلدارةسباب رفض البحث يف أ -
رزنامة ، وأثرها على طبةعة، املعتربة مبا فةها خطر الغش واالحنرافاتعلى تقةةمه للمخاطر  اإلدارةتقةةم آثار رفض  -

 جراءات التدقةق األخرى؛إ وامتداد
 ثبات ذات داللة ومصداقةة.على أدلة إ جراءات تدقةق بديلة للحصولوضع إ -

ثبات ذات  أدلة إأو عدم قدرته على التوصل إىلاإلدارة، ويف حالة عدم توصل املدقق إىل أسباب منطقةة مقنعة لرفض 
وتقةةم آثار ذلك على ، جراءات التدقةق البديلة فإنه يقوم بإعالم القائمني على احلوكمة يف املؤسسةداللة من خالل إ

 رأيه النهائي.
بداء أية معارضة حول قةام املدقق بإرسال طلبات التأكةد لألطراف بالقبول وعدم إسسة أما إذا كان رد إدارة املؤ 
فإن املدقق قد يواجه جمموعة من احلاالت حول استالمه نتائج التأكةد اخلارجي ونذكر من ، اخلارجةة اليت تتعامل معها

  3بةنها:
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وإذا تبني له ، املتحصل علةها يدرس املدقق مدى مصداقةة الردود مصداقةة الردود على طلبات التأكةد: -1
وجب علةه السعي وجود عوامل تثري لديه شكوك حول مصداقةة الردود على طلب التأكةد فإنه يت

سلة عن طريق الفاكس أو مثل الردود املر ، ضافةة مكملة إلزالة هذه الشكوكللحصول على أدلة إثبات إ
را ألنه من الصعب التأكد من مصدر الوثةقة لكرتوين فإن خطر عدم مصداقةتها يكون كبريا نظالربيد اإل

جراء مؤمن ومراقب بطريقة مناسبة دى املدقق اقتناع تام بأن هذا اإلل إال إذا كان، وسلطة من قام بالرد
أما إذا تلقى املدقق الرد شفهةا فبإمكانه أن يطلب من الطرف ، فهنا يكون خطر عدم مصداقةته ضئةل

مل يتحصل على الرد خطةا فإنه يتوجب علةه البحث عن عناصر مقنعة وإذا ، اجملةب أن يرد علةه خطةا
 أخرى لتدعةم املعلومات الواردة يف الرد الشفهي.

يف هذه و ، كما أن املدقق قد يواجه خطر استعانة الطرف اجملةب على طلب التأكةد بأشخاص آخرين لإلجابة علةه
 يت ميكن أن تنجم عنها وهي:جراءات للرد على املخاطر الاحلالة يقوم املدقق بوضع إ

 الرد يكون غري صادر من املصرح الرئةسي؛ -
 اجملةب غري مرخص له باإلجابة على طلب التأكةد؛ -
 رسالةة طلب التأكةد. م اعرتاض سالمة إ -

وبصفة عامة إذا حدد املدقق عدم مصداقةة الرد على طلب التأكةد فإنه ي قةم مدى تأثري ذلك على التقةةم الذي 
 خرى.األ اإلجراءاتلك تأثريها على طبةعة ور زنامة وامتداد كذ  ، مبا فةها الغش االحنرافاتخاطر وضعه مل
"غةاب الرد أو تلقي جزء منه فقط من طرف  ي عرف عدم تلقي الرد على أنه: يف حالة عدم تلقي الردود: -2

ألنه مل يصل أساسا إىل املرسل ق عادة طلب التأكةد إىل املدقأو إ، الغري على طلب التأكةد املستعجل
الرد يقوم املدقق بصةاغة جمموعة إجراءات إضافةة هبدف احلصول على أدلة ويف حالة عدم تلقي ، 1لةه"إ
 :اإلجراءاتومن بني هذه ، بات ذات داللة ومصداقةةإث

لةم والتوزيع وصوالت التس، وثائق املبةعات، يقوم املدقق بفحص التحصةالت بالنسبة لرصةد حساب الزبائن: -
 قفال؛بة من تاريخ اإلالقري

القريبة من تاريخ  واالستالموثائق املشرتيات ، االتفاقةاتيقوم املدقق بفحص  بالنسبة لرصةد حساب املوردون: -
 طراف اخلارجة اليت تتعامل معها املؤسسة.ل وكذلك املراسالت الصادرة من األقفااإل
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ثبات اليت حيتاجها إذا رأى ن احلصول على أدلة اإلفعالة ولن متكن املدقق مضافةة قد تكون غري اإل اإلجراءاتهذه 
ويف حالة عدم ، ثبات كافةة ومالئمةتعجل يعد ضروري للحصول على أدلة إاملدقق أن الرد على طلب التأكةد املس

 على التدقةق وعلى رأيه بصفة عامة.حصوله على التأكةد اللضروري فةجب أن حيدد آثار ذلك 
طراف اخلارجةة املتعاملة  املعلومات املتحصل علةها من األيف الرد بني اختالفود يقصد بالفوارق "وج فوارق:ال -3

وجود هذه الفوارق  ويف حالة، 1مع املؤسسة وتلك اليت وجدها املدقق يف املؤسسة أو احملتواة يف الكشوف املالةة هلا"
قةم املدقق مدى خطورة هذه فإذا أدت إىل احنرافات ي  ، و الأ فإن املدقق ي قةم ما إذا كانت تؤدي إىل احنرافات

 وعلى ضوء ذلك يقرر املدقق مسار باقي عملةة التدقةق. أو الاالحنرافات وإذا كانت تؤدي إىل وجود حالة غش 
ما إذا كانت  لتحديداملتحصل علةه  يقوم املدقق بتقةةم التأكةد اخلارجي ثبات المتحصل عليها:تقييم أدلة اإل -

 ، ضافةةلزامةة احلصول على أدلة إثبات إمة وذات داللة ومصداقةة أو وجود إثبات كافةة ومالئنتائجه ت قدم أدلة إ
 صناف التالةة:أكةد خارجي تصنةف النتائج وفق األومنه فةمكن للمدقق عند تقةةم نتائج كل طلب ت

 من الغري املؤهل يتلضمن تأكةد املعلومات املقدمة أو املعلومات املطلوبة دون وجود فوارق؛ رد -
 رد يعترب غري موثوق؛ -
 عدم الرد؛ -
 رد حيمل فوارق. -

 قفال الحسابات""أحداث تقع بعد إ :560معيار التدقيق الجزائري رقم  الفرع الثالث:
 هذا املعةار وقد مساها، قفال احلساباتاألحداث اليت تأيت بعد إ احلسابات اجتاهالتزامات مدقق يتطرق هذا املعةار إىل 

عداد القوائم املالةة وتاريخ تقرير تلك األحداث اليت تقع بني تاريخ إ " عرفها على أهنا: وقد، باألحداث الالحقة
القوائم املالةة من طرف اهلةئة  اعتمادأو بعد تاريخ تقريره إىل غاية  ، املدقق واليت علم هبا هذا األخري بعد تاريخ تقريره

 2املتداولة."
ةه القوائم املالةة وحتمل فةه األشخاص عدت فهو التاريخ الذي أ   قفال(:)تاريخ اإل عداد القوائم املالةةويقصد بتاريخ إ
 قفال مسؤولةاهتم حةال ذلك؛ذوي سلطة اإل

ةقصد به ذلك التاريخ املوضح على التقرير املتعلق بالقوائم املالةة واملوافق لتاريخ النهاية أما تاريخ تقرير املدقق ف -
 عداد القوائم املالةة؛إوال ميكن أن يكون سابقا لتاريخ ، الفعلةة ملهمة التدقةق

 أو اهلةئة املداولة؛ هو التاريخ الذي يتم فةه اعتمادها من طرف اجلمعةة العامةيخ املصادقة على القوائم املالةة: تار  -
                                                           

1 NAA 505: ‘’Confirmations externes‘’ ,para 12, op cit, consulte le 20/11/2016 
2 NAA 560:” Evènements postérieurs à la clôture »,para 2,disponible sur le site : http://cn-cncc.dz/?p=2273 ,consulte 

le :23/11/2016 

http://cn-cncc.dz/?p=2273


زائريالفصل الرابع:التحريفات الناتجة عن الغش وفعالية التدقيق في القانون الج  

177 
 

ن وجد ألطراف الةة املدققة وكذا تقرير املدقق إهو التاريخ الذي يتم فةه توفري القوائم املالقوائم املالةة:  تاريخ إصدار -
 خارجةة.

ة واملالئمة واليت تدل على أن األحداث اليت ثبات الكافةاحلصول على أدلة اإل هذا املعةار إىل إطاريهدف املدقق يف 
حداث تعديالت على القوائم املالةة أو على تاريخ تقرير املدقق واليت تتطلب إعداد القوائم املالةة و وقعت بني تاريخ إ

نهج احملاسيب املطبق حيدد امل طارويف هذا اإل،  1معلومة متلضمنة فةها قد متت معاجلتها وفقا للمنهج احملاسيب املطبق
 حداث وهي:نوعني من األ

 قفال احلسابات؛تؤكد الظروف السائدة عند تاريخ إ حداث اليتاأل -
 قفال احلسابات.يت تدل على ظروف ظهرت بعد تاريخ إحداث الاأل -
الةة واليت علمت هبا بني عالم املدقق باألحداث اليت من شأهنا التأثري على القوائم املإجيب على إدارة املؤسسة  -

الالزمة اليت من شأهنا حتديد  اإلجراءاتكما جيب على املدقق وضع ،  لةةاصدار التقرير وتاريخ نشر القوائم املتاريخ إ
حداث تعديالت على املدقق واليت تتطلب إ عداد القوائم املالةة وتاريخ تقريربني تاريخ إما إذا كانت األحداث الواقعة 

مسح للتحقق يف الوثائق  عادة النظر أوقد تتلضمن إ اإلجراءاتهذه ، القوائم املالةة أو على معلومة متلضمنة فةها
حني أنه غري مطالب بإجراء تدقةق عداد القوائم املالةة وتاريخ املدقق يف يف املعامالت احلاصلة بني تاريخ إاحملاسبةة أو 

 جراءات وحققت نتائج مرضةة.ايف للعناصر اليت خلضعت إىل إضإ
علةه أن يأخذ ، عداد القوائم املالةة وتاريخ املدققإدقةق السابقة الذكر وللفرتة بني جراءات التوبعد قةام املدقق بوضع إ

 2جراءات التدقةق اليت تتلضمن ما يلي:للمخاطر قصد حتديد طبةعة ونطاق إ تقةةمه الشخصي االعتباربعني 
حداث الالحقة قد من أجل التأكد من أن األ اإلدارةاملوضوعة من طرف  اإلجراءاتاإلطالع على كافة  -1

  م حتديدها؛
ما إذا كان دارة املؤسسة أو القائمني على احلوكمة ملعرفة طلبات للحصول على املعلومات من إ رسالإ -2

 قفال احلسابات تأثري على القوائم املالةة الواقعة كاحلاالت التالةة:لألحداث الالحقة عند إ
 برامها؛ض أو اللضمانات املمنوحة اليت  م إالقرو ، التعهدات اجلديدة -
 احملققة أو املرتقبة؛ األصولاقتناءات التنازالت أو  -
 حداث الواقعة واملتعلقة بالطابع التحصةلي لألصول؛األ -
 وراق املالةة احملققة؛ت يف رأس املال أو يف طرق طرح األالزيادا -
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 لضانات؛جراء حريق أو فة األصولأو إتالف  اإلدارةنزع امللكةة من طرف  -
 ات أو املؤونات املسجلة يف القوائم املالةة الواقعة؛حداث ذات الداللة لتقةةم التقدير األ -
 حداث الواقعة أو املرجح وقوعها اليت تشكك يف الطابع التالزمي للطريقة احملاسبةة املتبعة إلعداد القوائم املالةة.األ -
 ، واليت انعقدت بعد تاريخ القوائم املالةة أو القائمني على احلوكمة اإلدارةءة حماضر اجتماعات الشركاء أو قرا -3

 ؛االجتماعاتليت متت مناقشتها من خالل هذه املتعلقة باملسائل ا االستعالموكذلك طلبات 
 قفال امللزمة أو غري امللزمة قانونا يف حال وجودها؛القوائم املالةة املرحلةة بعد اإلطالع على آخر اإل -4
أو ، عدادها ألسباب داخلةة أو خارجةةلقوائم املالةة املرحلةة مل يتم إة وبالتايل فإن ايف حالة أن احملاسبة غري حمةن -5

التدقةق ذات الداللة ميكن أن تأخذ  لة عدم وجود حماضر لإلدارة أو األشخاص القائمني باحلوكمة فإن إجراءاتيف حا
 كةة؛الدفاتر والوثائق احملاسبةة املتوفرة مبا فةها الكشوفات البن تدقةقشكل 

املطلوبة يف الفقرات السابقة ووجد أحداثا تستوجب تعديالت يف القوائم  اإلجراءاتإذا قام املدقق بالتحقةق يف  -6
فإنه يستوجب علةه حتديد ما إذا كان كل منها ينعكس بشكل صحةح يف القوائم املالةة وفقا للنظام احملاسيب ، املالةة

 املعمول به؛
مبنحه رسالة تثبةت تؤكد أن  جيب على املدقق أن يقوم بطلب من القائمني على احلوكمة يف املؤسسة حمل التدقةق  -7

حداث الالحقة لتاريخ القوائم املالةة قد استوجبت تعديل أو تقدمي معلومة وفقا للمعايري احملاسبةة املعمول هبا كل األ
 قد متت معاجلتها.

ففي هذه  القوائم المالية: عتمادالى غاية بها المدقق بعد تاريخ تقرير المدقق إعلم في حالة وجود حقائق أ   -
 :1احلالة يقوم املدقق مبا يلي

ىل علمه لكن إن وصل إ، بداية نوضح أن املدقق غري ملزم بالقةام بإجراءات التدقةق بعد صدور تقريره النهائي -
 حقائق بعد صدور تقريره وقبل املصادقة على القوائم املالةة يستطةع أن حيدث تعديالت على تقريره وعلةه أن يقوم بـــ:

 ؛اإلدارةمناقشة هذه املسألة مع  -1
فةة كةالعن  اإلدارةلدى  باالستفساروإذا كان األمر كذلك يقوم ، حتديد ما إذا كان ينبغي تعديل القوائم املالةة -2

 اليت تنوي هبا التعامل مع هذه النقطة يف القوائم املالةة؛
 فعلى املدقق القةام بــــ:، بتعديل القوائم املالةة اإلدارةيف حالة قةام  -3
 جراءات التدقةق الظرفةة الالزمة على التعديل املقدم؛تنفةذ إ 3-1

                                                           
1 NAA 560:” Evènements postérieurs à la clôture »,para 9,op cit, consulte 2017/12/13 
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 يف حالة تعذر تطبةق الظروف املبةنة فةما يلي: 3-2
 جراءات التدقةق املبةنة يف الفقرات أعاله حىت تاريخ التدقةق اجلديد؛متديد إ -أ

 صدار تقرير جديد على القوائم املالةة املعدلة. إ -ب
من احلد من التعديل على القوائم املالةة فقط فةما تعلق بآثار  اإلدارةو النظام احملاسيب ال مينعان إذا كان القانون أ -4

 مينعان املسؤولني من املصادقة على القوائم املالةة من حةث حصر مصادقتهم على وال، احلدث أو األحداث الالحقة
 هذا التعديل.

 حداث الالحقة هلذا التعديل.للمدقق حبصر إجراءات التدقةق الالزمة على األسمح فهنا ي  
 كما يقوم املدقق يف هذه احلالة بـــ:

 عديل فقط؛ضايف خيص تاريخ التإما تعديل تقريره بإدراج تاريخ إ -
ة متعلقة بنقاط أخرى تدل على الحظة أو فقر امليف فقرة  اإلشارةتقرير جديد أو تقرير معدل يتلضمن صدار وإما إ -

 جراءات املدقق املتعلقة باألحداث الالحقة ال ختص إال تلك اليت كانت سببا يف تعديل القوائم املالةة؛أن إ
ألن أثرها على القوائم ، ملدقق أنه من اللضروري القةام هبابتعديل القوائم املالةة يف ظروف يعترب ا اإلدارةإذا مل تقم  -8

 املالةة ذو داللة بالتايل:
 رسال تقريره؛قق تغةري رأيه مث إعلى املد استوجبتم إيداع تقرير التدقةق للمؤسسة ذا مل يإ 8-1
متام ر اهلةئة املداولة بعدم إظهار القوائم املالةة للغري قبل إإذا  م إيداع تقرير للمؤسسة فعلى املدقق إشعا 8-2

 ، الغري لتقريره استعمالزمة حملاولة تفادي الال اإلجراءات اختاذولكن إذا  م ذلك فعلى املدقق ، التعديالت اللضرورية
 القانونةة الزمة. االستشارةويف هذه احلالة تكون 

جراء تدقةق على القوائم املالةة بعد ال يلتزم املدقق بأي إ المدقق بعد نشر القوائم المالية: حقائق أعلم بها-
 نشرها.

طرقنا لثالثة معايري جزائرية والتفصةل فةها فإننا نالحظ أهنا تنطبق بشكل كبري على معايري التدقةق الدولةة وذلك بعد ت
 واحملاسبةة وتدقةق احلسابات مع املعايري الدولةةما يؤكد سةاسة اجلزائر لتوحةد ممارساهتا املالةة 

 عناصر فعالية التدقيق في القانون الجزائري لمبحث الثاني:ا
سقاط عناصر فعالةة عملةة تدقةق احلسابات اليت تطرقنا إلةها يف اجلانب النظري على البةئة حناول يف هذا املبحث إ

من مجلة  يذكر املشرع اجلزائر فقد ، اجلزائري حول هذه العناصرمن خالل ما جاء يف القانون باستخالصها اجلزائرية 
اصر وهي ما متثل يف بعض عناصرها عن، يف اجلزائر وطريقة سريها ق احلساباتةدقالشروط الالزمة ملمارسة مهنة ت



زائريالفصل الرابع:التحريفات الناتجة عن الغش وفعالية التدقيق في القانون الج  

180 
 

إىل أننا مل جند كل العناصر ذلك أن املشرع مل يتكلم عن كل ما يتعلق  اإلشارةجتدر ، فعالةة عملةة تدقةق احلسابات
 بعملةة التدقةق وهو األمر الذي ستنظمه معايري التدقةق اجلزائرية مستقبال.

 استقاللية المدقق المطلب األول:
ركز علةها مهنة أهم عنصر من عناصر فعالةة عملةة تدقةق احلسابات من جهة وأهم نقطة ت  تعترب استقاللةة املدقق 

لةها يف العديد من املواد ري مل يغفل عن هذه النقطة وأشار إلذلك فاملشرع اجلزائ، تدقةق احلسابات من جهة أخرى
من املرسوم  3املادة  أكدتفقد ، وبعض املراسةم األخرى 01-10والقوانني على غرار القانون التجاري والقانون 

احلسابات باألمانة يف أداء مهمته باإلضافة إىل استقاللةته التامة عن ضرورة أن يتحلى مدقق  على 96-136
  ، كم العالقات الشخصةة يف أداء عملهأي أن ال حي  ، تم أداء مهمة التدقةق بلضمري مهيناملؤسسة حمل التدقةق وأن ي

انونةة املعمول على أنه جيب على مدقق احلسابات أن يلتزم باألحكام الق 01-10من القانون  3كما نصت املادة 
ويف سبةل تكريس ، ممارسة مهنتهم بكل استقاللةة ونزاهةأن تتم هبا اليت حتكم احملاسبة والسجالت احملاسبةة ومراقبتها و 

ال جيوز تعةني مدقق احلسابات يف  هأن 6مكرر  715استقاللةة املدقق عن املؤسسة حمل التدقةق فقد نصت املادة 
 :1املؤسسات التالةة

وأعلضاء جملس املديرين وجملس  اإلدارةمبا يف ذلك القائمني ب، األقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعةيكون فةها  اليت -
 مراقبة الشركة؛

وأعلضاء جملس املديرين أو جملس  اإلدارةوأعلضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة وأزواج القائمني ب اإلدارةالقائمون ب -
 ( رأس مال الشركة؛1/10متلك عشر )املراقبة للشركات اليت 

إما من حبكم نشاط دائم غري نشاط مدقق احلسابات على أجرة أو مرتب  حيصلونأزواج األشخاص الذين  -
 أو أعلضاء جملس املديرين أو من جملس املراقبة؛ اإلدارةالقائمني ب

 أجل مخس سنوات ابتداء ت يفاألشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظائف مدقق احلسابا -
 هناء وظائفهم؛من تاريخ إ

ابتداء و أعلضاء يف جملس املراقبة أو جملس املديرين يف أجل مخس سنوات أ اإلدارةاص الذين كانوا قائمني باألشخ -
 هناء وظائفهم.من تاريخ إ

يقع فةها مدقق احلسابات واليت  ميكن أن يف الفصل التاسع منه على كل احلاالت اليت 01-10كما نص القانون 
 :2حتد من استقاللةته وحةاده مع املؤسسة حمل التدقةق وهذه احلاالت هي

                                                           
 من القانون التجاري الجزائري 6مكرر  715المادة  1 
 01-10من القانون  70، 67، 66، 65، 64المواد: 2
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حدى النشاطات اآليت ذكرها واليت تعترب متنافةة مع مهنته وتؤثر على استقاللةته ال ميكن ملدقق احلسابات ممارسة إ-
 هي: النشاطاتوهذه ، الفكرية والعملةة

 خاصة إذا كان يف شكل وسةط أو وكةل مكلف باملعامالت التجارية واملهنةة؛، كل نشاط جتاري  *
 كل عمل مأجور يقتلضي قةام صلة خلضوع قانوين؛  *
 دارية  يف جملس مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص علةها يف القانون التجاري؛ل عهدة إك  *
 اجلمع بني ممارسة مهنة مدقق حسابات وحماسب يف نفس املؤسسة؛ *
بالغ التنظةم ويف حالة ترشحه فعلةه إ أو عهدة انتخابةة يف اهلةئة التنفةذية للمجالس احمللةة:، كل عهدة برملانةة  *

 شهر من تاريخ عهدته. 1لةه يف أجل اقصاه الذي ينتمي إ
دقةق بصفة ال يعترب من بني حاالت التنايف ممارسة مدقق احلسابات ملهام التعلةم والبحث يف جمال احملاسبة أو الت -

 ؛تعاقدية أو تكمةلةة
 ال ميكن ملدقق احلسابات مراقبة حسابات الشركة اليت ميتلك فةها مسامهات مباشرة أو غري مباشرة؛ -
نابة عن املسريين أو القةام مبهام الرقابة القبلةة على مهام التسةري بصفة مباشرة كنه القةام بأعمال التسةري أو اإلال مي -

 أو غري مباشرة؛
 ال ميكنه ممارسة وظةفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قلضائي لدى مؤسسة يراقب حساباهتا؛ -
 اهتا بعد أقل من ثالث سنوات على انتهاءال ميكنه شغل منصب يتلقى منه أجر يف املؤسسة اليت راقب حساب -

 ؛عهدته
خرى السةما يف شكل امتةازات ألوا على أجور أو أتعاب أو طبةعةني الذين حتصالشخاص األال ميكن تعةني  -

 سنوات األخرية كمدققي حسابات لدى نفس املؤسسة؛ 3قروض أو تسبةقات أو ضمانات من املؤسسة خالل 
 فةها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة؛ ة مهمة يف املؤسسات اليت تكون لهال ميكن ملدقق احلسابات القةام بأي -
عاب أو منح تعويلضات أو امتةازات أخرى وكذا تت بتخفةض األمن مطالبة املؤسسا مينع مدققي احلسابات -

 شهار لدى اجلمهور.استعمال أي شكل من أشكال اإل
املدقق عن املؤسسة  ستقاللةةاليظهر من خالل حاالت املوانع اليت ذكرها املشرع اجلزائري األمهةة الكبرية اليت يولةها 

ال  حمل التدقةق املؤسسة مع أي صلة قرابة ال من بعةد وال من قريبأن ال تكون له ضرورة فقد ركز على ، حمل التدقةق
وال يكون مدقق يف املؤسسات اليت يكون مسامها فةها بطريقة مباشرة أو غري ، مع أعلضاء إدارهتا أو العاملني فةها

قاللةة وهو ما يكرس است، ما عدا مدقق حساباتهبا له عالقة أو وال أن يشغل أي منصب يف املؤسسة ، مباشرة
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املدقق وإبعاده بصفة كلةة عن إدارة وموظفي املؤسسة حمل التدقةق مما يؤدي إىل أدائه عمله بكل نزاهة ومصداقةة ما 
 يعين حتقق العنصر األهم لتحقةق عملةة التدقةق بفعالةة.

 المؤهالت العلمية والعملية الالزمة في المدقق :المطلب الثاني
ق احلسابات يف اجلزائر إال بتوفر جمموعة من املؤهالت ةدقنة تال ميكن مزاولة مهعلى غرار جل بلدان العامل فإنه 

من خالل التجارب واخلربات اليت يكتسبها من ممارسة والعملةة ، املتمثلة يف الشهادات اليت جيب أن تتوفر فةهالعلمةة 
وال ، ممارسة مهنة مدقق احلسابات للحصول على رخصة مهنة تدقةق احلسابات عرب الرتبصات املةدانةة اليت يقوم هبا

يشرتط لكل متقدم فبداية ، ملهنة احملاسبيتم ذلك إال من خالل متابعة تكوين لثالث سنوات يف املعهد املتخصص 
سنوات  أو ما يعادهلا  3أي بكالوريا +  شهادة اللةسانسهبذا املعهد أن يكون متحصال على  على مسابقة االلتحاق
 :1يف التخصصات التالةة

 بالنسبة للنظام الكالسيكي: -1
 لةسانس يف العلوم التجارية:ختصص حماسبة؛ -
 لةسانس يف العلوم التجارية:ختصص مالةة؛ -
 لةسانس يف العلوم التجارية:ختصص حماسبة ومالةة؛ -
 لةسانس يف علوم التسةري:ختصص حماسبة؛ -
 لةسانس يف علوم التسةري:ختصص مالةة؛ -
 ةري:ختصص علوم مالةة؛لةسانس يف علوم التس -
 لةسانس يف العلوم االقتصادية:ختصص علوم مالةة؛ -
 لةسانس يف العلوم االقتصادية:ختصص اقتصاد مايل. -
 فالتخصصات املطلوبة هي كما يلي: دكتوراه:-ماستر-بالنسبة لنظام ل.م.د ليسانس -2
 :ختصص حماسبة وتدقةق؛لةسانس يف العلوم التجارية -
 ص حماسبة ومالةة؛العلوم التجارية:ختصلةسانس يف  -
  لةسانس يف العلوم جتارية:ختصص حماسبة وجباية. -

                                                           
الصادرة  45الصادر في الجريدة الرسمية عدد ، 2017مارس  7الموافق لــ  1438جمادى الثانية  8من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3 المادة 1

 2017يوليو  30الموافق لــ  1438ذو القعدة  7بتاريخ 
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ملسابقة الدخول إىل املعهد للحصول على شهادة اعتماد ي شرتط يف املتقدم  يظهر من خالل التخصصات املطلوبة أنه
ممثلة يف شهادة  احلد األدىن من املعارف احملاسبةة واملالةة هأن يتوفر فةمتكنه من ممارسة مهنة مدقق احلسابات 

 ؛بني النظام الكالسةكي ونظام ل. م .د دون التفريقاللةسانس 
هبذا املعهد يتابع الناجح تكوينا مدته ثالث سنوات نظرية يدرس فةها كل املقايةس  لاللتحاقوبعد تنظةم املسابقة 

وتدقةق احلسابات وهو ما يؤكد على تكوين مدقق احلسابات املستقبلي اجلةد من   املتعلقة باحملاسبة واجلباية والقانون
أسابةع يف كل سنة يف شركة أو مكتب  4ويتابع  يف نفس الوقت تربصا مةدانةا ملدة ، كل النواحي اليت متس مهنته

مومةة أو خاصة تنشط يف اقتصادية عو لدى املصاحل احملاسبةة واملالةة ملؤسسة أ، اخلربة احملاسبةة أو حمافظة احلسابات
املةداين من من التكوين يف اجلانب النظري و  حىت يتمكن بعد االنتهاء، ويكون متابع بتقرير تربص، قتصاديالقطاع اإل

 .احلصول على شهادة االعتماد
من الناحةة النظرية هذا ما يؤكد على أن املشرع اجلزائري ونظرا حلساسةة مهنة تدقةق احلسابات يشرتط التكوين اجلةد  

اليت ختول هلم مزاولة هذه للضمان تكوين مدققني يتمتعون باملؤهالت الالزمة  العملةةوالعلمةة ومن الناحةة التطبةقةة و 
  وهو ما يتماشى مع متطلبات ممارسة املهنة ويؤكد حتقق واحد من عناصر فعالةة تدقةق احلسابات.، املهنة

 استمرارية المدقق :المطلب الثالث
هم ما جاء يف فإننا نستعرض أاملدقق واحدة من عناصر فعالةة التدقةق وهي مدعمة الستقاللةة املدقق  استمراريةكون 

 .مدقق احلساباتواستقالة  القانون اجلزائري حول تعةني وعزل 
 يتم تعةني مدقق احلسابات بطريقة عادية أو غري عادية ونتطرق لكلتا احلالتني تعيين مدقق الحسابات: -1

 فةما يلي:
 تعيين مدقق الحسابات في الحالة العادية: 1-1

من بني املدققني املهمة القانونةة دون التعاقدية  إطاريف  االقتصادية اخلاصة تعةني مدقق احلسابات يف املؤسسات يتم
العامة للمسامهني من طرف اجلمعةة  املسجلني يف املصف الوطين للخرباء احملاسبني أو الغرفة الوطنةة حملافظي احلسابات

 3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وال ميكن تعةني نفس املدقق بعد وكالتني إال بعد مرور  3تدوم وكالته ملدة حبةث 
ن املدقق رفض أو امتنع عن قبول مهمة التدقةق العامة بتعةني مدقق احلسابات أو أأما إذا مل تقم اجلمعةة ، سنوات

يقوم رئةس احملكمة بإصدار أمر يتم من خالله تعةني أو استبدال مدقق احلسابات بناءا على طلب اجلمعةة العامة أو 
ويف املؤسسات اليت تلجأ إىل االدخار العلين تتم بواسطة السلطة ، أو من طرف مدقق احلسابات نفسه اإلدارةجملس 

 فة بتنظةم عملةات البورصة.املكل
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يف املؤسسات الوطنةة العمومةة ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمةة وهةئات اللضمان أما 
االجتماعي والدواوين العمومةة ذات الطابع التجاري فةتم اختةار مدقق احلسابات من بني املسجلني يف املصف 

ويقدم أقل  يكون قادرا على تأدية مهمة التدقةقافظي احلسابات على أن الوطنةة حمل الوطين للخرباء احملاسبني أو الغرفة
 1شرتاك بني وزير املالةة والوزير الوصي.كام قانونةة فإنه يتم تعةةنه باالوأما يف حالة غةاب أح، تكالةف

تعةني مدقق احلسابات من طرف اجلمعةة العامة للمؤسسة  أنه يتمإىل  32-11هذا وأشار املرسوم التنفةذي رقم 
 ، قفال آخر دورة لعهدة مدقق احلساباتة املؤهلة يف أجل اقصاه شهر بعد إوفقا لدفرت الشروط الذي تعده اهلةئ

 :2وجيب أن يتلضمن دفرت الشروط هذا ما يلي
 اجلزائر وخارجها؛ عرض عن اهلةئة أو املؤسسة وملحقاهتا احملتملة ووحداهتا وفروعها يف -
ملخص املعاينات واملالحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة اليت أبداها مدقق احلسابات  -

 املنتهةة عهدته بالنسبة للمؤسسة األم وللفروع؛
 عدادها؛مدقق احلسابات والتقارير الواجب إالعناصر املرجعةة املفصلة ملوضوع مهمة  -
 ية الواجب تقدميها؛دار الوثائق اإل -
 منوذج عن رسالة الرتشح؛ -
 جتاه املؤسسة حمل التدقةق؛يف الذي يبني وضعةة االستقاللةة منوذج عن التصريح الشر  -
 منوذج التصريح الشريف بعدم وجود أي مانع ملمارسة مهنته؛ -
 املؤهالت واإلمكانةات املهنةة والتقنةة. -
ألحكام فطبقا ، ومعناها أن يتم تعةةنه عن طريق القلضاء الغير عادية:تعيين مدقق الحسابات في الحالة  1-2

 مدققاجلمعةة العامة من تعةني  إذا فشلت املشاورات أو مل تتمكن ،من القانون التجاري 14 مكرر 507 املادة
املسؤول بناء على عريلضة من  املختصة اقلةمةا كمةاحملأمر من رئةس  مبوجبه عةنتيتم ، سبب كان حسابات ألي

مدققا  تهبتعةةنه بصف اجلهة املختصةإبالغ باملؤسسة احلسابات أو مسري  دققم عن املؤسسة مع ضرورة أن يقوم األول
األحكام املتعلقة تطبق نفس و ، يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما ن طريق رسالة موصى علةهايف املؤسسة املعنةة ع

 .احلسابات تدقةق اتاحلسابات على شرك مدقق  بتعةني
نالحظ من خالل ما سبق أن املشرع اجلزائري وضح بصورة مفصلة طرق تعةني مدقق احلسابات بالنسبة للمؤسسات 

تعةةنه من طرف اجلمعةة العامة  وجوبركز على فقد ، سواء املؤسسات اخلاصة أو املؤسسات العمومةة يف اجلزائر

                                                           
 138ص ، مرجع سابق، شريقي عمر1
الصادرة في  7الصادر في الجريدة الرسمية عدد ، 2011يناير  27الموافق لــ  1432صفر  22المؤرخ في  32-11من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  2

 23ص ، 2011فبراير  2الموافق لـ  1432صفر  28
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ويكون عرضة ألي تأثريات من ، وهذا ما قد يؤثر نوعا ما على استقاللةته يف احلالة العادية للمؤسسة حمل التدقةق
يؤثر على نتائج عملةة التدقةق وعدم افصاحه بشكل كامل عن وضعةة قد إدارة املؤسسة نتةجة للضغوطاهتا مما 

ةس احملكمة أما يف حالة تعةةنه من طرف رئ، املؤسسة أو قد يؤدي به إىل االستقالة وعدم استمراريته مع املؤسسة
تؤثر  املختصة اقلةمةا أو وفقا لدفرت الشروط فإنه يتمتع باستقاللةة أكثر متكنه من أداء مهمته على أحسن وجه وال

 على استمراريته مع املؤسسة؛
أما يف حالة تعةةنه من طرف احملكمة فإنه يتمتع باالستقاللةة الالزمة ألداء مهامه ذلك أنه ال تربطه أية عالقات مع 

 اد املؤسسة.أفر 
هناء مهام مدقق م فةها إم احلاالت اليت يتص القانون التجاري على أهن مدقق الحسابات: نهاء مهامإ -2

 :1ونذكرها فةما يلي  ، احلسابات
 بعد هناية الثالث سنوات املقررة لعهدته؛ -
 املدقق احلايل؛هناء أو عزل فةتم إ، إذا قررت اجلمعةة العامة تعةني مدقق آخر مكان املدقق احلايل -
 دخاراالال يف املؤسسة اليت تلجأ إىل من رأس امل 1/10إذا قرر مساهم أو جمموعة مسامهني ميلكون على األقل  -

العلين رفض مدقق احلسابات املعني أو عزل املدقق احلايل الذي عةنته اجلمعةة العامة وذلك من خالل تقدمي طلب إىل 
 ؛العدالة مؤسسا على سبب منطقي ومربر

 كما جيوز لنفس الفئة من املسامهني اهناء مهام املدقق يف حالة وقوعه يف خطأ أو مانع من موانع ممارسة مهنته.-
أن هذا القرار بةد اجلمعةة العامة ، مهام املدقق الواردة يف القانون اجلزائري وإهناءنالحظ من خالل حاالت عزل 

 لةته ويكون تابع إلدارة املؤسسة.مما حيد من استقال للمؤسسة وبالتايل إدارهتا 
مكانةة استقالة مدقق احلسابات على إ 01-10من القانون  38املادة : كما أشارت استقالة مدقق الحسابات -

غري أن هذه االستقالة ، أشهر مرفقا بتقرير حول املراقبات واإلثباتات اليت حتصل علةها 3مع تقدمي اشعار مسبق مدته 
 2ته القانونةة ال ختلصه من التزاما

 المطلب الرابع: أتعاب المدقق
لذلك حىت ال يرتك أي جمال طرقا ووضع ، منح املشرع اجلزائري احلق ملدقق احلسابات يف اجلزائر للحصول على أتعابه

اليت تنص على أن: " حتدد  01-10من القانون  37وجاء ذلك صراحة يف املادة  ب،وباألتعاللمفاوضات اخلاصة 

                                                           
 من القانون التجاري 9، 8، 7المواد  1
  01-10من القانون  38المادة  2
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توجد طريقتني حيدد هبما و  ؛2اجلمعةة العامة أو اهلةئة املكلفة باملداوالت أتعاب حمافظ احلسابات يف بداية مهمته" 
 يف اجلدول املوايل: وهو املوضح السلم الذي يتلقى على أساسه مدقق احلسابات أتعابهأتعاب املدقق إما من خالل 

 محافظي الحسابات في الجزائر (: سلم أتعاب2-4جدول رقم )
املبلغ اإلمجايل اخلام عن املةزانةة السنوية )االستثمارات 

 اليت مل تتم إعادة تقةةمها وعائدات اإلستغالل(
العدد العادي لساعات 

 العمل
 األتعاب مقةمة بالكةلو دينار )*(

 80من إىل أقل  40من  160إىل أقل من  80من  ملةون دينار جزائري 50حىت أقل من 
  120إىل أقل من  80من   240إىل أقل  160من  ملةون دينار جزائري 100إىل أقل من  50من 
 170إىل أقل من  120من   340إىل أقل من  240من  ملةون دينار جزائري 200إىل أقل من  100من 
 230من إىل أقل  170من   460إىل أقل من  340من  ملةون دينار جزائري 400إىل أقل من  200من 
 300إىل أقل من  230من  600إىل أقل من  460من  ملةون دينار جزائري 800إىل أقل من  400من 
 380إىل أقل من  300من  760إىل أقل من   600من ملةون دينار جزائري 1600إىل أقل من  800من 
إىل أقل من  760من  ملةون دينار جزائري  3200إىل أقل من  1600من 

1030 
 515إىل أقل من  380من 

إىل أقل من  1030من  ملةون دينار جزائري 6400إىل أقل من  3200من 
1400 

 700إىل أقل من  515من 

إىل أقل من  1400من  ملةون دينار جزائري 12800إىل أقل من  6400من 
1800 

 900إىل أقل من  700من 

ملةون دينار  25600إىل أقل من  12800من 
 جزائري

أقل من إىل  1800من 
2400 

 1200إىل أقل من  900من 

 يلضاف  دينار ملةون 25600 من أكثر
 ساعة 48 أي %2 نسبة ساعة 2400 إىل

 دينار ملةون 5000 : ب إضافة حصة لكل
 4500 األقصى احلد حىت

 2250حد أقصى  ساعة 4500حد أقصى 

 دج 500اعات ملضروبا يف )*( مبلغ األتعاب يساوي عدد الس

                                                           
 01-10من القانون  37المادة  2
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 ،  2007 جانفي 14 املوافق لــ 1427ذي احلجة  25يف  املؤرخة اجلزائرية للجمهورية الرمسةة اجلريدة: المصدر
 19 ص ، 04 العدد

عداد املؤسسة دفرت شروط طريق املناقصة اليت تتم من خالل إأو أن يتم حتديد أتعاب املدقق من خالل تعةةنه عن 
 1توي دفرت الشروط هذا على ما يلي:لتعةني حمافظ حسابات من طرف اجلمعةة العامة، وجيب أن حي

 عرض عن اهلةئة أو املؤسسة وملحقاهتا احملتملة وفروعها يف اجلزائر ويف اخلارج؛ -
ملخص املعاينات واملالحظات والتحفظات الصادرة عن حساب الدورات السابقة اليت أبداها حمافظ أو  -

احلسابات للفروع إذا كانت املؤسسة متتلك حمافظو احلسابات املنتهةة عهدهتم، وكذا حمافظ أو حمافظو 
 فروعا؛

 العناصر املرجعة املفصلة ملوضوع مهمة حمافظ احلسابات والتقارير الواجب اعدادها؛ -
 الوثائق اإلدارية الواجب تقدميها؛ -
 منوذج رسالة ترشح؛ -
 عةة؛منوذج التصريح الشريف الذي يبني وضعةة االستقاللةة اجتاه املؤسسة طبقا لألحكام التشري -
 منوذج التصريح الشريف بعدم وجود مانع حيول دون ممارسة املهنة؛ -
 املؤهالت واإلمكانةات املهنةة والتقنةة. -

ويقدم املدقق عرضه الذي يتوافق مع دفرت شروط املؤسسة وتتم العملةة عن طريق املناقصة الختةار أحسن عرض 
 مقدم.

 وفقا للجدول السابق حسب كل حالة من احلاالت التالةة:  ديد أتعاب املدققحتيتم تحديد أتعاب المدقق: -1
 تباع اجلدول السابق على النحو التايل:ابات الواحد: لتحديد أتعابه يتم إحالة مدقق احلس 1-1

 عائدات جمموع اليت متت إعادة تقةةمها مع ستثماراتاال عدا ما سنويةال للمةزانةة اخلام اجملموع حساب -
 االستغالل؛

 اجلدول السابق؛ على اعتمادا املهمة ألداء املقدر اللضروري الساعات عدد حتديد -
 الساعة تكلفة يف ملضروبا يف اخلانة الثانةة من اجلدول السابق احملدد الساعات عدد بلضرب ينتج األتعاب مبلغ  -

 .دج 500ب  احملددة

                                                           
المتعلق بتعيين محافظي الحسابات، المنشور في  2011يناير  27الموافق لـ  1432صفر  22المؤرخ في  32-11من المرسوم التنفيذي رقم  4 المادة 1

 2011فبراير  2الموافق لـ  1432صفر  28الصادرة بتاريخ  7الجريدة الرسمية عدد 
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سلم  وضمن املهمة العادية إطار يف احلسابات ملدقق املخصصة الساعات عدد املؤهلة املؤسسة أو اجلهاز حيدد
 .فةها التدقةق الواجب الوحدات وعدد اجلغرايف التوزيع الساعات املوضح يف اجلدول السابق وحسب

حالة تعدد مدققي احلسابات: عندما يكون يف املؤسسة أكثر من حمافظ حسابات واحد فإن مبلغ األتعاب  1-2
مث يتم تقسةم املبلغ املتحصل علةه على عدد  % 20يتم حسابه من خالل مبلغ أتعاب مدقق واحد وزيادة 

 مدققي احلسابات.
حالة مدقق احلسابات يف مؤسسة فرعةة ومؤسسة أم: عندما يكون مدقق أو عدة مدققني يف مؤسسة أم  1-3

من  % 70ومؤسسة فرعةة يف نفس الوقت فإن أتعابه يتقاضاها وفقا للسلم املذكور سابقا إضافة إىل 
 وفقا لنفس السلم دائما؛ األتعاب اخلاصة باملؤسسة الفرعةة

 طريقة دفع أتعاب املدقق: يتم دفع أتعاب مدقق احلسابات حسب ما نص علةه القانون اجلزائري كما يلي:-2
 عند بداية أعماله؛ % 30 -
 بعد تقدمي التقرير املتعلق باألعمال املؤقتة؛  %  20 -
 ل وتسلةم التقرير النهائي؛عند انتهاء األعما % 30 -
 عند اجتماع اجلمعةة العامة. %  20-

دفعات يتم تسلةم جزء منها يف كل مرة ولةس دفعة  إىل القانونةة أتعاب املدققنالحظ أن املشرع اجلزائري قسم 
يف حدود وثائق اإلثبات اليت يقدمها املدقق على  أما املصاريف األخرى املرتبطة مبهمة التدقةق يتم التكفل هبا ، واحدة

 النحو التايل:
مهمة التدقةق فإنه يتم تعويض  إطاربالنسبة ملصاريف النقل: يف حالة استخدامه لسةارته الشخصةة يف تنقالته يف  -

 دج/للكةلومرت الواحد؛ 3للمدقق وفقا للمسافة اليت  م قطعها يف حدود 
ملصاريف الطعام واإليواء: ال يتم دفع هذه مصاريف إال بعد تربير املسافة املطلوبة قانونا وهي أكثر من  بالنسبة -

وإذا أثبت املدقق ذلك ومل يكن مبقدور املؤسسة توفري ذلك ، كم عن مراكز املراقبة ومقر مدقق احلسابات50
 بوسائلها اخلاصة فةتم تعويلضه كالتايل:

 ةوم للشخص الواحد؛دج على األكثر يف ال 1500
 من جمموع الساعات املخصصة.  80%

يف اجلزائر فقد استثىن املشرع بعض  إىل أن سلم األتعاب السابق الذكر ال يطبق على مجةع املؤسسات اإلشارةجتدر 
وهذه ، تصةاألنواع اليت يتم حتديد مبلغ األتعاب فةها باإلتفاق بني املدقق واألجهزة املؤهلة يف املؤسسة أو اهلةئة املخ

 املؤسسات هي:
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 البنوك واملؤسسات املالةة؛ -
 شركات االستثمار؛ -
 املؤسسة العمومةة ذات الطابع الصناعي والتجاري؛، شركات البورصة -
 شركات التأمني و/أو إعادة التأمني.  -

نالحظ من خالل استعراضنا ألتعاب املدقق يف اجلزائر أهنا مرتبطة باجلمعةة العامة أو اهلةئة املكلفة بذلك يف املؤسسة 
 ال احلسابات مدقق ألن التامة االستقاللةة إىل الوصولمن  ميكن الوبالتايل يتم حتديدها من خالل إدارة املؤسسة مما 

 ةنه.تع اليت املؤسسةب اخلاصة العامة اجلمعةة ررهتق ما على بناء أتعابه على يتحصل يزال

من خالل استعراض عناصر فعالةة التدقةق الواردة يف القانون اجلزائري نالحظ أن املشرع اجلزائري تطرق هلا دون 
تطرق هلا على أهنا متطلبات يف مدقق احلسابات   فهو، عناصر فعالةة عملةة التدقةق ختصةصها أو حتديد أهنا من

ةم سري عملةة التدقةق بشكل أفلضل من خالل الرتكةز على ولتنظ، كاملؤهالت العلمةة والعملةة جيب أن تتوفر فةه
لذلك ميكننا يف الفصل التطبةقي التطرق هلذه ، واستمراريته مع املؤسسة وأتعابه اليت جيب أن يتلقاها استقاللةة املدقق

 نطالقكنها االسعةها لوضع معايري التدقةق اجلزائرية مي إطاروأن اجلزائر ويف ، العناصر يف املؤسسات اجلزائرية من جهة
  من العناصر اليت تطرق إلةها القانون اجلزائري. 

 القانون الجزائري حسب 240األفعال الواردة في معيار التدقيق الدولي رقم  :المبحث الثالث
اليت تتبعها وحدد العقوبات اليت تنجر عنها واملسؤولةات ، املؤسساتب جلزائري عدد من األفعال املرتبطةجرم املشرع ا

 عرتف هلا املشرع اجلزائري بالشخصةة املعنوية القانونةة املستقلة عن شخصةة مسرييهاي للمؤسسة كشخص معنوي سواء
 ؤسساتمرور الوقت تعاظم دور هذه املومع ، مرتكيب هذه األفعالأو ملسرييها وأفراد إدارهتا بصفتهم ، دارهتاإأو أفراد 

معها خماطرها واألفعال الغري مشروعة اليت من احملتمل أن  توتعاظم اواجتماعةا اقتصادي اوأصبحت هلا قوة ونفوذ
 لةه يف هذا املبحث.نتطرق إ وهو ما، واليت مسةت جبرائم الشركات االختالسو ترتكبها كالتزوير والغش 

يف  240إىل أنه مل ترد التحريفات الناجتة عن الغش هبذا املصطلح ومبفهوم معةار التدقةق الدويل رقم  اإلشارةجتدر 
 مل يرد مصطلح التقرير املايل االحتةايل كما،  القانون اجلزائري بكل فروعه كما مل يتناوهلا أي فصل أو باب منه كجرمية

زائري ذكره املشرع اجل األصول سوء استخدامجند أن التحريفات الناجتة عن ني يف ح، الذي ميثل النوع األول من الغش
 ونفصل فةها فةما يلي ، باستخدام مصطلح االختالس

 مدخل لجرائم الشركات التجارية المطلب األول:
 من خالل مدخل هلا.تقدمي جرائم الشركات بيف هذا املطلب  نقومبداية 
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 وخصائصها التجارية مفهوم جرائم الشركات ول:الفرع األ
 حيدد املشرع اجلزائري تعريف جرائم الشركات هبذا املصطلح وإمنا اكتفى مل: التجارية مفهوم جرائم الشركات-1

نشطة اليت األ باختالفصره يف جرمية واحدة كونه خيتلف بذكر أنواعها وأركاهنا فقط نظرا ألنه مفهوم واسع ال ميكن ح
  ، هلايف واحد وشامل ر تع إعطاءلذلك من الصعب  ، متسها هذه اجلرائم

 "هي كل فعل أومن قانون العقوبات كما يلي: 51التعريف العام للجرمية إىل املادة سناد إ من نطالقاإ تعريفها وميكن
شخص معنوي خاضع  عتبارهابامثل القانوين للشركة التجارية جهزهتا أو املأامتناع غري مشروع مرتكب من طرف 

كفاعل أصلي أو كشريك   تهللشخص املعنوي ال متنع من مسائل ويف نفس الوقت فاملسؤولةة اجلزائةة، للقانون اخلاص
 1"يف نفس األفعال

 إدارةقوم هبا تفعال اليت يف جمموعة األ اتاملشرع اجلزائري وضح جرائم الشركهذا التعريف نالحظ أن  خاللإذن ومن 
ة الشخص الطبةعي مرتكب هذا إىل املسائلة القانونةة باعتبارها شخص معنوي دون جتاوز مسائل تؤدي هباشركة ال

غري أنه تستثىن من هذا التعريف الدولة واجلماعات احمللةة ومجةع األشخاص املعنوية اليت ال ختلضع للقانون ، الفعل
 اخلاص بل هي خاضعة للقانون العام.

 التجارية خصائص جرائم الشركات-2
إال أنه توجد بعض اخلصائص اليت متةز هذا النوع من ، تعريف واضح وحمدد جلرائم الشركات إعطاءبالرغم من صعوبة 

 نذكر أمهها فةما يلي:، اجلرائم عن غريها من باقي أنواع اجلرائم األخرى
باح مادية غري مشروعة تعترب جرائم الشركات التجارية من اجلرائم النفعةة اليت ترتكب أساسا لتحقةق منافع أو أر  -

أثناء  رتكاهباا م  فسواء، خالقي للفرد....اخلوال اجلرائم اليت متس باجلانب األفهي لةست من جرائم الدم ، للشركة
 من تبدو ال قد خمتلفة أشكال من حقوق علىى تعتد هذه اجلرائم كانت نإو  وحىت، تسةري الشركة أو عند تصفةتها

 ؛2املنفعة تلك حتقةق إخفاء أو، مشروعة غري مالةة منفعة حتقةق ذلك وراء من ترمي ولكنها مالةة طبةعة
من اجلرائم الظرفةة املتغرية وفقا لتغري املنافع اليت تستهدفها وتغري ظروف معةنة مرتبطة تعترب جرائم الشركات التجارية  -

 ،3بزمن معني غري دائم

                                                           
الصادر في  15-04المعدل بموجب القانون رقم ، 8/6/1966المؤرخة في  151-66من قانون العقوبات الصادر في الجريدة الرسمية رقم  51لمادة ا1

 10/11/2004المؤرخ في  71الجريدة الرسمية رقم 

 
 ص ،  (2010) ، الرباط ، السالم دار مكتبة ، الطبعة االولى ، ")وتفصيل تأصيل (التجارية للشركات الجنائي القانون في محاولة"، رضى خدة ابن2
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 )والجمركية المصرفية والضريبية المخالفات،  التجارية المؤسسات و األعمال جرائم حول مقارنة االقتصادي)دراسة العقوبات قانون "، رباح غسان 3

 3 (ص،  2004) ، لبنان ، الحقوية الحلبي منشورات،  الطبعة الثانية، ر"التجا جرائم وجميع
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من جرائم الشركات التجارية يف زمان ومكان معني لةست باللضرورة كذلك يف زمان ومكان  فاجلرمية اليت تصنف 
 1آخرين.

 الوطين؛ قتصاداالر خطرية على تؤدي جرائم الشركات التجارية إىل آثا -
 ؛إدارهتا وممثلةها القانونةنييف هذا النوع من اجلرائم ت سأل الشركة نتةجة ألفعال  -
التجارية إىل املسائلة املزدوجة لكل من الشركة التجارية والشخص الطبةعي مرتكب الفعل يف تؤدي جرائم الشركات  -

 حالة توفر الشروط القانونةة لذلك وإال فإن الشخص الطبةعي فقط يتحمل مسؤولةة أفعاله.
 األطراف المسؤولة في جرائم الشركات التجارية الفرع الثاني:

لة القانونةة حول أفعال يرتكبها عرض الشركة التجارية إىل املسائتتمن اجلرائم ا فإنه يف هذا النوع كما ذكرنا سابق
ذلك أن الشركة ، أو حىت العاملون فةها شخاص طبةعةني ممثلني عادة يف أعلضاء إدارهتا أو املكلفون بالرقابة فةهاأ

نتطرق يف هذا الفرع إىل لذلك ، جرامي بنفسهااخلاص ال ميكنها مباشرة الفعل اإلشخص معنوي خاضع للقانون 
ونتناوهلم من خالل التطرق ألهم ، نونةة واليت ختتلف من شركة ألخرىاألطراف اليت تؤدي بالشركة إىل املسائلة القا

 الشركات التجارية يف اجلزائر.
إذ يكتسب كل شريك فةها صفة التاجر ، شخاصرب شركة التلضامن من أهم شركات األتعت :شركة التضامن-1
كما يعد أحد ،  املمثل القانوين للشركة يعتربالذي ، العام من مديرهااومن أبرز ممثلي شركة التلض، عن ديوهناسأل وي  

ويف حالة عدم  ، وميكن أن يكون املدير شريكا يف الشركة حمل التسةري أو غري ذلك، كان واحد أو أكثر  أجهزهتا سواء
 ء.ركاتعةني املدير صراحة فإن إدارة الشركة تعود لكافة الش

حتدد صالحةات املدير العام أو املدراء العامون يف العقد التأسةسي للشركة أو مبوجب العقد الذي يتم به تعةني 
سأل املدير العام جزائةا حول التصرفات اليت يقوم وي  ، ويتم الفصل بني صالحةات كل مدير يف حالة تعددهم، املدير`

 2حتقةق مصلحة شخصةة له دون املصلحة العامة للشركة كتجاوز لصالحةاته هبا واليت يقصد هبا
عن  805إىل  800ي يف مواده من نص املشرع اجلزائري يف القانون التجار  الشركة ذات المسؤولية المحدودة:-2
 ومن أهم أجهزهتا، يرتكبها مسريي الشركة والذين ترتتب علةهم املسؤولةة اجلزائةة دون الشركةفعال والعقوبات اليت األ

اليت  اجملرمة قانونا فعالسأل الشركة عن األاليت نص علةها القانون التجاري مها املدير العام واجلمعةة العامة للشركاء وت  
 3 يرتكبها كل جهاز منهما حلساهبا

                                                           
ص ، (، 2012)، لبنان ، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة، األولى الطبعة، ")مقارنة دراسة(لألعمال الجنائي القانون"، عالية هيثم، عالية سمير 1
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 78 ص، (1999)، بيروت لبنان، عويدات للنشر، الجزء الثاني، "الكامل في قانون التجارة )الشركات التجارية("، الياس ناصيف 2

 ،(2014ائر )الجز، دار هومة للنشر، الطبعة الثانية ، "التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارنالمسؤولية الجزائية للشركات "، محمد حزيط  

 3ص    142         
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د أقر وق ، تكون من عدد من املسامهنيت، تعد شركة املسامهة من بني أهم شركات األموال :شركة المساهمة-3
 806باملسؤولةة اجلزائةة والشخصةة للشخص الطبةعي مرتكب املخالفات يف املواد من  طاراملشرع اجلزائري يف هذا اإل

 ومل يوجه أي مساءلة للشركة يف حد ذاهتا كشخص معنوي.، من القانون التجاري 810إىل 
 أركان قيام جرائم الشركات التجارية المطلب الثاني:

فر ويعاقب مرتكبةها ال تقوم إال بتو لتجارية شأهنا شأن باقي األفعال اليت جيرمها املشرع اجلزائري جرائم الشركات ا
هذه لقةام الركن املادي واملعنوي تناول كل من لةه يف هذا املطلب من خالل ركان هلذه اجلرائم وهو ما نتطرق إأ

 اجلرائم.
 ماديالركن ال الفرع األول:
دي للجرمية فهو يعترب املظهر اخلارجي واملا، كل فعل أو امتناع عن فعل جيرمه املشرع  لقةام اجلرمية ملادييقصد بالركن ا

يعترب هو الشرط األساسي للحكم  بالتايل، 1جرامةة على الفعل املرتكب مبوجب القانون وهو ما يلضفي الصفة اإل
عادة ما تتوفر ثالثة ويكون تاما ولقةام هذا الركن ، م الشركاتئوهو ما ينطبق أيلضا على جرا، بوجود اجلرمية من عدمه

 عناصر نذكرها فةما يلي:
ميكن احلكم على الركن املادي أنه تام وأن اجلرمية تعترب مادية إذا توفرت  عناصر الركن المادي التام: -1

 2النتةجة اللضارة والصلة السببةة.، جراميالسلوك اإل العناصر الثالثة التالةة:
رادي الصادر عن شخص طبةعي يكون ممثال للشركة يقصد بالسلوك اإلجرامي النشاط اإل :اإلجراميالسلوك  1-1

كما أنه يعد تعبريا عن ،  لبةا أو اجيابةاالتجارية أو من طرف أحد أجهزهتا بغض النظر على أن يكون هذا النشاط س
 3صدرتهوكأهنا هي اليت أنسب أيلضا للشركة رادة الشركة التجارية بالتايل فإن هذا السلوك ي  إ

ي سواء كان هذا النشاط سليب أو رادوحسب هذا التعريف فإن السلوك اإلجرامي يقوم إذا توفر نشاط إ بالتايل
متناع أو اإل جيابةة وجرائمئم اليت تؤدي إىل قةام السلوك اإلجرامي وهي اجلرائم اإلفةتلضح وجود نوعني من اجلرا، ايبإجي

 لبةة.اجلرائم الس
 ، جيايب مبعىن أن يقوم الشخص بفعل جيرمه القانوني اجلرائم اليت جيسدها السلوك اإلوه اجلرائم اإلجيابةة: 1-1-1

وتتمثل ، من طرف املمثل القانوين للشركة أو أحد أجهزهتاجيايب مادي يصدر ويف الشركات هي تصرف شخصي إ
                                                                                      رادة الشخص للقةام إ، قانوين مينع القةام هبذا الفعلوجود واجب ، جيايب معنيعل إالقةام بف لوك يف:عناصر هذا الس

                                                           
 ، لبنان، للدراسات الجامعية المؤسسة مجد .، األولى الطبعة ، ")مقارنة دراسة (والتجارية المالية األعمال جرائم لدراسة المدخل"، عالي سمير 1

 80ص ، (8200)
 70ص، (2003) ، الجزائر، الهدى دار، طبعة دون، ")وقضايا فقه (العام الجنائي القانون في الوجيز"، رحماني منصور 2
 197ص ، مرجع سابق، حزيط محمد 3
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ومن أبرز األمثلة التزوير يف احملررات التجارية من طرف مدير الشركة أو التزوير يف التصريح بالوعاء 1، الفعل هبذا
 كة؛اللضرييب للشر 

القةام بفعل يأمر القانون على عن   االمتناعمن اجلرائم املقصود هبذا النوع  متناع(:اجلرائم السلبةة )جرائم اإل 1-1-2
 وهو ما يعين القةام بسلوك سليب من طرف أحد أجهزة الشركة. ، القةام به ويلضع عقوبة لعدم القةام به

 ، لزم القةام هبذا الفعلوجود واجب قانوين ي  ، جيايب معنيعدم القةام بعمل إ تتمثل عناصر اجلرائم السلبةة فةما يلي:
  2.االمتناعإرادة 

جرامي أي ما حيدث من تغةري يف احملةط الذي متت فةه وهي األثر املرتتب على السلوك اإل :النتيجة الضارة 1-2
جرامي وبالتايل تسمى احملةط اخلارجي كأثر للسلوك اإل ويقوم مفهوم النتةجة على األثر املادي الذي حيدث يف، اجلرمية

 .3أما املفهوم القانوين فةتمثل فةما يسببه سلوك اجلاين من ضرر يصةب به مصلحة أطراف حممةة قانونا ، جرائم مادية
و تشكل ضرارا فعلةة أفعال اليت حتقق ألشركة التجارية ومعاقبتها على األويف جرائم الشركات أقر املشرع مبساءلة ا

 شخص معنوي خاضع للقانون اخلاص. باعتبارهافتدان الشركة ، خطورة
ها إىل سلوك املمثل ةسناد النتةجة املعاقب علبالصلة السببةة إاملقصود  الصلة السببية بين السلوك والنتيجة: 1-3

فال يعترب ، النتةجة والسلوك القانوين هلا أو أحد أجهزهتا ويعترب سلوكا صادرا عن الشركة التجارية عن طريق الربط بني
سناد فةجب أيلضا أن يتم إ، كان الشركة أو الشخص الطبةعي وحصول النتةجةفةا صدور السلوك من اجلاين سواء  كا
  4سليب. امتناعكان بفعل إجيايب أو تةجة إىل السلوك سواء  الن

 ركن املادي الناقص.الركن املادي لكن ينقص منه أحد عناصره وتسمى بعناصر ال يتحقق أن كما ميكن 
إما ، يعترب الركن املادي ناقص إذا غاب أحد عناصر الركن املادي التام عناصر الركن المادي الناقص: -2

مبعىن  ، وهذا ما يعرف بالشروع أو احملاولة ، أو أن ختةب النتةجة، أن يتوقف السلوك املادي للجرمية
والقانون اجلزائري يعاقب علةهما مثلما يعاقب على ، اجلرمية أو حماولة القةام هبا ارتكابالشروع يف 

 جناية الرتكاب احملاوالت العقوبات على أن كلمن قانون  30فلقد نصت املادة ، اجلرمية يف حد ذاهتا
 مل إذا نفسها كاجلناية تعترب ارتكاهبا إىل مباشرة تؤدي فةها بسل   ال بأفعال أو التنفةذ يف بالشروع دئتبت

 اهلدف بلوغ يتم مل ولو حىت مرتكبها إرادة عن مستقلة روفلظ نتةجة إال أثرها بخي مل أو توقف

                                                           
 463ص ، (2000)، نشر بلد دون ، للطباعة االيمان ، طبعة دون ، العام" القسم العقوبات قانون شرح "الغريت عبد محمد 1
 466ص ، المرجع نفسه 2
 73ص ، مرجع سابق، منصور رحماني 3
 84ص ، مرجع سابق، سمير عالية 4
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وعدم حتقق  اكتماهلاالشروع يعترب كجرمية ناقصة لعدم ففعل ، مرتكبها جيهله مادي ظرف بسب املقصود
 ومنةز بني ثالثة أنواع من النتةجة كالتايل:، النتةجة منها

لنتةجة اللضارة إال أهنا ال تقع تاما ويقوم اجلاين بكل اخلطوات املؤدية لتحقةق اويكون فةها الشروع  اخلائبة: النتةجة -
 أو حتققت نتةجة مل يكون يريدها؛، أهنا افلتت منه باعتبار

ويكون فةها أيلضا الشروع التام غري أهنا يستحةل أن حتقق النتةجة اليت يريدها اجلاين بالرغم من  املستحةلة:النتةجة  -
 ؛1لوك املؤدي لذلكأنه سلك كل الس

ةفها قبل بنشاطه املادي لتحقةق النتةجة لكن يتم توق اجلاينويكون فةها الشروع ناقصا حةث يبدأ  املوقوفة: النتةجة- 
 رادته.إمتام ذلك ألسباب خارجة عن إ

الفعل عاقب الشركة على فعل الشروع إذا أ عترب أما يف جرائم الشركات فتطبق هذه األحكام علةها أيلضا حةث ت
فاملشرع ، اية أو جنحة فإهنا تعاقب على ذلكوسواء كان هذا الفعل جن، دارهتا أو أحد أجهزهتا شروعاالصادر من إ

 .2يعامل الشروع بنفس معاملة اجلرمية نفسها وخيلضعها لنفس العقوبة
 الفرع الثاني:الركن المعنوي

 ، ويتجسد يف صورتني إما السلوك العمدي أي القصد اجلزائي ، الفعل ارتكابهيعرب الركن املعنوي على إرادة اجلاين عند 
وجرائم الشركات قد تكون يف صفتها العمدية أي توفر القصد فةها أو  ، 3أو يكون يف صورة اخلطأ الغري عمدي

 ك. وهذا ما نتناوله يف هذا الفرع.تكون يف غري ذل
 أوال:جرائم الشركات العمدية )توفر القصد في ارتكابها(:

وعلمه  ، دارة الشركة أو أحد ممثلةها القانونةنيلم بطبةعة اجلرمية اليت ترتكبها إالقصد يف جرائم الشركات على الع يقوم
ويف اجلرائم اليت ترتكب من طرف الشركات  ، وهي احلالة العادية للجرائم بالنتةجة اليت تتحقق من وراء هذا الفعل

يقوم القصد يف علم مرتكب اجلرمية بتجرمي الفعل الذي قام به وعلمه بالنتةجة املرتتبة عنه إضافة إىل خرقه القانون 
 عمدا بسبب حتقةق مصلحة مالةة معةنة يف الشركة كزيادة أرباحها أو احلصول على مةزة غري قانونةة ملرتكب الفعل؛

 قصود(ثانيا:جرائم الشركات الغير عمدية )الخطأ غير م
اخلطأ حسب وجهة النظر القانونةة فهو كل فعل أو امتناع عن فعل يرتتب علةه نتائج مل يرد حتقةقها القائم به بطريقة 

 ومنةز بني نوعني من اخلطأ:، ري مباشرة ولكن كان بوسعه جتنبهامباشرة وال غ

                                                           
 130ص ، مرجع سابق، منصور رحماني 1

 2 ص ،  سابق مرجع، حزيط محمد2
  105ص ، (2007)، الجزائر، دار هومة للنشر ، الطبعة الرابعة، "العام الجزائي القانون في الوجيز"،  بوسقيعة أحسن3
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جتنب الوقوع يف اخلطأ كعدم  حتةاطات الواجبة اليت متكن منوهو يتمثل يف عدم أخذ اإل حتةاط:خطأ عدم اإل-
 مراعاة القوانني واللوائح التنظةمةة؛

وهو يقوم عندما تتم خمالفة واجب أو قانون ينص علةه التنظةم يف الشركة بغض النظر عن توفر  خطأ املخالفة:-
 فمجرد وقوعه يعاقب علةه. عنصر القصد فةه من عدمه

ا جرائم مادية إىل أن املشرع اجلزائري أكد على أنه ال يتم التقةد بالركن املعنوي يف جرائم الشركات كوهن اإلشارةجتدر 
 دارة املؤسسة الفعل دون احلاجة إلثبات الركن املعنوي.حبتة تقوم مبجرد إرتكاب إ

ق الدولي رقم تكييف بعض جرائم الشركات في القانون الجزائري مع مفهوم معيار التدقي لث:الثا المطلب
240 

 ، م اليت تكون يف الشركات التجاريةيف جرائم الشركات التجارية من خالل التطرق لبعض اجلرائ طلبنفصل يف هذا امل
صدار الشركات تقارير إفقط على األفعال اليت تؤدي إىل  نركز يف هذا املبحثهذه اجلرائم  واختالفنظرا لتعدد و 

رمي متاشةا مع واليت منحها املشرع اجلزائري صفة التج ، التحريفات الناجتة عن الغشوتتماشى مع مفهوم مالةة ملضللة 
من خالل إبراز  240التدقةق الدويل رقم وحناول تكةةف هذه اجلرائم مع ما جاء يف معةار  ، مقتلضةات هذا البحث

 بةنهما. االختالفعناصر التوافق وعناصر 
 جرائم اإلفالس األول: فرعال
واليت ترتبط بشكل ، حدى اجلرائم اليت ال تعترب جرمية إذا مل تقرتن بسوء النةة من طرف التاجرهذا املطلب إنتناول يف  

فاإلفالس ما هو إال طريقة للتنفةذ على مال التاجر املدين الذي يتوقف عن دفع ديونه ، أكرب بالتقرير املايل االحتةايل
فالس إذا كان ناتج عن ظروف ال دخل يقلضةان بعقاب التاجر على اإلق ال وبطبةعة احلال فالقانون واملنط، التجارية

إال أن العقاب يصبح الزما مىت ، أو كان نتةجة ألخطاء بسةطة قام هبا التاجر ميكن التجاوز عنها إلرادة التاجر هبا
ر شروط وإلثبات ذلك وجب توف، أو خطأ كبري قام به التاجر، احتةال، اإلفالس بأفعال تنطوي على غش قرتنا

 وأركان تناوهلا فةما يلي.
 مدخل لجريمة االفالس :أوال

 .ضافة إىل شروط قةامهإ، أهم خصائص اإلفالس ، فالس كمصطلح لغوي ومعناه القانويننتناول فةه أهم تعريفات اإل
 فالس:تعريف اإل -1

والشخص الذي أصبح  ، من حالة الةسر املادي إىل حالة العسر نتقالالس يف اللغة العربةة على أنه اإلفيعرف اإل
ا من الناحةة القانونةة فةعرف أم ، نواع املالتلكه إال الفلوس واليت هي أدىن أمفلسا هو الشخص الذي صار ال مال مي

و طريق للتنفةذ أو ه ، من خالهلا عن دفع ديونه نةة اليت يصل إلةها التاجر وتوقفهفالس على أنه:"احلالة القانو اإل
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املدين الذي توقف عن تسديد ديونه يف مةعاد استحقاقها مما يؤدي إىل تصفةة أمواله التاجر اجلماعي على أموال 
 1وبةعها متهةدا لتوزيع مثنها على الدائنني"

وميكن أن يكون هذا ، عن تسديد ديونه يف موعد استحقاقها ألي سبب كان دينفاإلفالس إذن هو توقف امل
 س يف أحد األنواع التالةة:اإلفال

بسـبب ال دخـل  بديونـه توقف عـن الوفـاءقد املدين  يكون فةه فالسوهو النوع البسةط من اإل :فالس البسةطاإل 1-1
ن نطاقـه كـاحلريق بالتـايل فهـذه أو كارثـة طبةعةـة أو حـوادث خارجـة عـله فةه كأن يفلس مدينـه أو حتـدث أزمـة اقتصـادية 

ألن أســـبابه علـــى هـــذا النـــوع مـــن اإلفـــالس  يف هـــذه احلالـــة ال يعاقـــب املشـــرع اجلزائـــريف، جتارتـــهعلـــى حـــداث ســـتؤثر األ
 2خارجة عن نطاق املدين؛

لةهــا التــاجر املتوقــف عــن دفــع ديونــه التجاريــة يف مواعةــد اســتحقاقها ط هــو احلالــة القانونةــة الــيت يصــل إفــاإلفالس البســة
 3وإمنا ناجتة عن ظروف خارج نطاقه كأن هتلك جتارته حبريق. وهو حسن النةة سلةم القصد غري مهمل أو مقصر

املســـتمدة يف أصـــلها مـــن الكلمـــة اإليطالةـــة  "banqueroute"هـــي مـــأخوذة مـــن الكلمـــة الفرنســـةة  التفلـــةس: 1-2
" و الــيت تعــين علــى الرتتةــب فقــدان املقعــد أو الكرســي أي فقــدان التــاجر   rotta" و "  bancaاملركبــة مــن لفظــني "

 ؛ىل جـرميتني مهـا جرميـة التفلـةس بالتـدلةس وجرميـة التفلـةس بالتقصـريوتنقسـم جـرائم التفلـةس إ ، ملقعده يف جملس التجار
و مــن جــراء إمهــال أو أ رتكبهــااديونــه راجــع ألخطــاء  فــالتفلةس بالتقصــري هــو الــذي يكــون فةــه توقــف املــدين عــن دفــع

ع حةـث ا يف التفلـةس بالتـدلةس تسـوء نةـة املـدين املتوقـف عـن الـدفةنمـب .ملدين يف هذه احلالة سةئ التسةريتقصري منه فا
 .يتعمد إحلاق اللضرر بدائنةه

حكم والتاجر املفلس تغل  علن عنه مبقتلضىي   ، "الوضعةة القانونةة لتاجر توقف عن الوفاء بديونه ويعرف على أنه:
ن  4ع عنه بعض احلقوق"يده عن إدارة ذمته املالةة ومت 

القــانون التجــاري اجلزائــري   غــري أنــه نــص  ، صــراحةفــالس تعريــف اإل فةــه ذكــرأمـا يف القــانون اجلزائــري فلــم يــرد أي نــص 
خصـص التفلـةس و عتبـار و لتسـوية القلضـائةة ورد اإلايف اإلفـالس و  الس يف الكتـاب الثالـث حتـت عنـوان:على أحكام اإلفـ

ب الثالـث حتـت عنـوان يف التفلـةس نص على جرائم اإلفالس يف الباب الثالث مـن الكتـاو  388إىل  215له املواد من 

                                                           
 5ص ، (2008)، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، "االفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائري"، نادية فضيل 1
، الجزائر، 16ء، الدفعة مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضا، "جرائم االفالس في التشريع الجزائري"، لعريبي علي، ميلودي رابح 2

 1(، ص2008)
، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، "-دراسة تحليلية مقارنة-جرائم االفالس:االفالس االحتيالي واإلفالس التقصيري"، فهد يوسف الكساسبة 3

 18ص ، (2011)، عمان االردن
 245ص ، (2008)، األردن، افة للنشردار الثق، الطبعة األولى، "الوجيز في الشركات التجارية واإلفالسأسامة نائل المحيسن:" 4
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شخاصــا طبةعةـــني أو اجلزائــري علــى التجـــار ســواء كـــانوا أويطبـــق حســب القـــانون  ، م األخــرى يف مـــادة اإلفــالسئاجلــراو 
 خاص معنوية خاضعة للقانون اخلاص.شركات أي أش

 فالس مبجموعة من اخلصائص نذكرها فةما يلي:يتمةز نظام اإل خصائص اإلفالس: -2
 ، فالسهرتكبها التاجر املدين وتؤدي إىل إنص املشرع اجلزائري على األفعال اليت ي الطبيعة االجرامية لإلفالس: 2-1

طبق قانون التجاري اجلزائري على أنه تمن ال 369نصت املادة  ويف نفس الوقت هي جرمية يعاقب علةها القانون فقد
دانتهم بالتفلةس تثبت إمن قانون العقوبات على األشخاص الذين  383العقوبات املنصوص علةها يف املادة 

 بالتدلةس أو التقصري ونفصل يف كلتا اجلرميتني يف املطالب املوالةة؛
 نتهاءمنذ احلكم باإلفالس إىل غاية ا فالس والتسوية القضائية:إلإشراف السلطة القضائية على إجراءات ا 2-2

حةث يتم تعةني القاضي املنتدب يف بداية كل  ، شراف السلطة القلضائةةتكون حتت إ اإلجراءاتالتفلةسة مرورا جبمةع 
 ؛اإلجراءاتاف على التفلةسة هبدف حسن سري سنة قلضائةة وتعةني املتصرف القلضائي لإلشر 

 اإلجراءاتعة الدائنني مبعىن أن يتم وقف فالس هو تشكل مجامن بني آثار اإل المساواة بين الدائنين:مبدأ  2-3
 والدعاوي الفردية هبدف املساواة بني الدائنني وعدم التمةةز بةنهم؛

 ، خص املشرع اجلزائري هذا النوع من اجلرائم بنوع من البساطة والسهولة :اإلجراءاتسهولة وبساطة  2-4
أما األحكام اليت ال ختلضع ، أيام أيلضا 10أيام ومدة املعارضة بــ  10حكام اليت هي قابلة للطعن قلص مدهتا إىل فاأل

 1من القانون التجاري قابلة للطعن بأي طريقة وهي: 232للطعن واليت نصت علةها املادة 
 ؛287األحكام الصادرة طبقا للمادة  -
 احملكمة يف الطعون الواردة على األوامر الصادرة من القاضي املنتدب يف حدود اختصاصه؛ األحكام اليت تفصل هبا -
 احملل التجاري. األحكام اخلاصة باستغالله -
يقوم املتصرف القلضائي جبمةع التصرفات  :دارة أمواله حماية لجماعة الدائنين وحماية لهمنع المدين من إ 2-5

غل الةد إىل فرتة سابقة دون أن كما تسمى بوقد ترجع فرتة وقف التاجر عن التصرف يف أمواله أو  ، يف مال املفلس
غري أن ، وقد حيكم بعدم نفاذ التصرفات اليت يقوم هبا املدين ملواجهة مجاعة الدائنني يف هذه الفرتة، شهر 18تتجاوز 

ويف حالة شهر اإلفالس يتم ، لصلح بةنه وبني دائنةهحلماية املدين من خالل النص على إجراء ااملشرع اجلزائري يسعى 
 عانة له وألسرته.تقدمي إ
فالسه ويتوجه للتسوية شهر إينص القانون اجلزائري على أنه ال ميكن للمدين أن ي   :شروط اإلفالس -3

 القلضائةة إال بتوفر شرطني أساسةني مها:
                                                           

 من القانون التجاري الجزائري 232المادة  1
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"كل شخص طبةعي أو  اجلزائري التاجر على أنه:عرفت املادة األوىل من القانون التجاري  :صفة التاجر 3-1
فةتلضح من خالل هذه املادة أن  ، 1"معنوي يباشر عمال جتاريا ويتخذه مهنة له ما مل يقلضي القانون خبالف ذلك

كما جيب أن يباشر أعماله التجارية بصفة منتظمة ومستمرة مصحوبا ،  التاجر إما أن يكون فرد أو شركات جتارية
واألهلةة اليت هي صالحةة الشخص ملباشرة ،  2ضافة إىل متتعه باألهلةةإ، وحلسابه اخلاص ة بامسهالنةة التجاريب

 رادة صحةحة واليت تنتج اآلثار املقررة يف القانون التجاري. أي أن تكون األعمال صادرة عن إ التصرفات القانونةة
 وفقا لنفس املادة ميكن أن يكون شخص طبةعي أو شخصا معنويا. والتاجر

جيب أن تتوفر فةه اخلصائص اليت متكنه من ممارسة التجارة كأن يكون بالغا سن  التاجر كشخص طبةعي: 3-1-1
فةه أي نقص أو عارض من  وأن ال يكون ، ذن والديه يف ممارسة التجارةأو أن يكون قاصرا متحصال على إ ، الرشد

 هلةة...اخل؛عوارض األ
وتنقسم إىل شركات األشخاص وشركات األموال والشركات اململوكة كلةا أو جزئةا الشركات التجارية:  3-1-2

 للدولة.
شهار افالس شركة التلضامن وشركة التوصةة البسةطة إذا توقفت عن الدفع يتم إ شركات األشخاص: -أ

فال جيوز شهر إفالسها  أما شركة احملاصة، صفة التاجر الكتساهبمملتلضامنني بعها افالس الشركاء اويت
الشريك الذي قام باألعمال التجارية وتعاقد مع إال وال يتعرض لإلفالس  ، شخصةتها املعنوية النعدام

 ؛3فالسهماخلاص أما باقي الشركاء فال يتم إشهار إالغري بامسه 
فالس شركائها ذلك إذا توقفت عن الدفع وال يتبعها إفالس شركات األموال يتم شهر إ شركات األموال: -ب

وكل املمثلني هلا والقائمني فالس املديرين واملفوضني إال أنه يتبع إفالسها إ، أهنم ال يكتسبون صفة التاجر
 ؛4فالسها بأعمال تقصريية أو تدلةسةةعلى إدارهتا ألهنم السبب املباشر يف إ

من القانون التجاري فإن الشركات اململوكة  217حسب املادة  كلةا أو جزئةا للدولة:الشركات اململوكة   -ج
كما ،  للدولة كلةا أو جزئةا ختلضع هي األخرى يف حال توقفها عن الدفع لإلفالس والتسوية القلضائةة

 السةولة املالةة لديها. ختلضع لنفس احلالة إذا انعدمت
 
 

                                                           
 من القانون التجاري الجزائري 1المادة  1
 122ص ، (1999)، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، المحل التجاري"-التاجر-القانون التجاري الجزائري"، نادية فوضيل 2
 141ص  (،1995) ،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، "الكامل في القانون التجاري"، صالح فرحة زرارة 3
 21ص ، (2013)، الجزائر، دار بلقيس للنشر، الطبعة األولى، "الفالس والتسوية القضائية"ا، نسرين شيريفي 4
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ويعرف على أنه:"عدم ، فالسالركن الثاين من أركان جرائم اإل الدفع يعترب التوقف عن التوقف عن الدفع: 3-2
 1وفاء التاجر لديونه التجارية وهو ما يلضعه يف وضعةة قانونةة يعلن عنها مبقتلضى حكم قلضائي"

بالتايل فهو يعرب عن ، كما يعرف على أنه عجز من طرف املدين عن الوفاء بديونه غري املتنازل عنها عند حلول أجلها
ومن املالحظ أن القانون اجلزائري مل يتطرق إىل حتديد ، توقف التاجر عن السداد وعدم قدرته على الوفاء بديونه

 املقصود بفكرة التوقف عن الدفع بل أوردها كعبارة فقط يف القانون التجاري.
 ما يلي:يشرتط لتحقق التوقف عن الدفع جمموعة من الشروط نذكرها فة شروط التوقف عن الدفع: 3-2-1

فالس ال تنطبق إال على التاجر أو على شخص امتد فعله ملال جرائم اإل أن يكون الدين تجاريا: -أ
بطبةعته أو بنص القانون مثلما  حمل التوقف عن الدفع جتاريا سواءوهو ما يعين أن يكون الدين ، التاجر

الدين جتاريا فقط حىت يتم شهر ن شرتط أن يكو نص علةه املشرع اجلزائري يف القانون التجاري بأنه ال ي  
 ؛2 فالس املدين وإمنا يستوي األمر أن يكون الدين من طبةعة جتارية أو مدنةةإ

أي أن يكون الدين حمدد القةمة وأكةد وخالةا من أي نزاع مبعىن  :أن يكون الدين مؤكد ومعين القيمة -ب
 فالس؛ون موجودا وقت املطالبة به ووقت ارتكاب جرمية اإلأن يك

يعين ذلك أنه ال ميكن القول أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه  يكون الدين مستحق األداء: أن -ج
سبب دين مل حيل فالس املدين ببالتايل ال ميكن املطالبة بشهر إ، التجارية ما مل حيل أجل الدين بعد

 أجل استحقاقه بعد؛
ع ذو أمهةة كبرية يف حتديد تاريخ افالس يعترب حتديد تاريخ التوقف عن الدف تاريخ التوقف عن الدفع: 3-2-2

 مكون أماون، وقد منح املشرع اجلزائري هذه السلطة للمحكمة اليت تقلضي باإلفالس والتسوية القلضائةة، التاجر
 حالتني:

شهرا اليت تسبق  18حتديد تاريخ التوقف عن الدفع وال ميكن هلا أن ت رجع هذا التاريخ إىل أكثر من  -أ
 باإلفالس؛صدور احلكم 

م بالتسوية تقوم بتحديد تاريخ صدور احلكويف هذه احلالة ، عدم حتديد تاريخ التوقف عن الدفع -ب
 فالس هو تاريخ التوقف عن الدفع؛القلضائةة أو شهر اإل

سوية القلضائةة بشرط أن هذا وخول املشرع للمحكمة احلق يف تعديل تاريخ التوقف عن الدفع حبكم يلي احلكم بالت
 قفال قائمة الديون.إيكون قبل 

                                                           
ص ، (2008)، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائري"األوراق التجارية والتسوية القضائية في القانون التجاري "، راشد راشد 1
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وكونه واقعة  اإلفالس،ثبات التوقف عن الدفع على من يطلب شهر يقع عبئ إ :ثبات التوقف عن الدفعإ 3-2-3
 ثبات املقررة قانونا.مادية فةمكن إثباته بكل طرق اإل

 فالس بالتدليسجريمة اإل :ثانيا
اجلزائري يف القسم الثاين من الفصل األول يف الباب ونص علةه املشرع ، فالسرب هذا النوع األخطر يف جرائم اإليعت

"يعد مرتكبا للتفلةس بالتدلةس كل تاجر يف حالة  منه كما يلي: 374وقد عرفتها املادة  ، الثالث يف القانون التجاري
أو يكون بطريق التدلةس قد أقر  ، توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله

 1ديونةته مببالغ لةست يف ذمته سواء كان هذا يف حمرراته بأوراق رمسةة أو تعهدات عرفةة يف مةزانةته"مب
 فالس بالتدلةس يف:ذا التعريف جند أنه حصر أفعال اإلوبالعودة إىل ه

 قرار بديون لةست يف ذمته.اإل - ؛األصولتبديد أو اختالس  - خفاء احلسابات؛إ -
هرب دفاتره أو املقصود هبا أن يقوم التاجر املتوقف عن الدفع بأي فعل من شأنه أن جيعله ي   خفاء الحسابات:إ-1

القلضائي أو مجاعة الدائنني من اإلطالع علةها أو خيفةها كلها أو جزءا منها حىت ال يتمكن الوكةل املتصرف وثائقه 
 فالسه؛حىت ال يتم إشهار إ

وسجالته ووثائقه اليت مل مير علةها عشرة سنوات كما تالف التاجر لدفاتره كما تندرج حتت صفة إخفاء احلسابات إ
زيق األوراق يهدف من أو تغةري التاجر لدفاتره وسجالته عن طريق الشطب أو احلشر أو مت ، ينص املشرع اجلزائري

 خفاء عملةاته التجارية وكتمان حقةقة وضعه املادي.خالهلا إىل إ
ونوضح فةما يلي معىن كل ، ريق بني مصطلح التبديد ومصطلح االختالسيتم التف :األصولتبديد أو اختالس  -2

 مصطلح:
قصد به احلةلولة وإمنا ي  ، يف جرمية االفالس ال يقصد أخذ مال الغري دون علمه كما يف جرائم أخرى االختالس: 2-1

 يلها للغري؛الدائنني ألمواهلم بسوء نةة عن طريق هتريبها أو كتماهنا أو حتو  دون اسرتداد
حةث يلجأ التاجر املتوقف عن الدفع إىل تبديد كل أو ، هو مرادف للتبذير أو الصرف دون فائدة التبديد: 2-2

 كأن يقوم ببةع أمواله العةنةة املنقولة أو العقارية بأمثان بسةطة بنةة االضرار ،  ضرار بدائنةهله قصد اإلجزء من أموا
بالتدلةس االختالس أو التبديد مع ضرورة القةام هبذه األفعال وهو يف حالة توقف  وبصفة عامة يعترب افالسا، بدائنةه

فعال قبل احلكم أو بعده طاملا أن اللضرر يلحق بالدائنني يف كلتا وال يهم سواء وقعت هذه األ، عن دفع ديونه
 .2احلالتني

                                                           
 من القانون التجاري الجزائري 374المادة  1
 13ص ، مرجع سابق، لعريبي علي، ميلودي رابح 2
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 ، جيعل التاجر نفسه مدينا بديون لةست يف ذمته بنةة التدلةس واإلضرار بدائنةه االقرار بديون ليست في ذمته: -3
 قرار مكتوبا ولةس شفهةا.أن يكون هذا اإلوجيب 

حلاق اللضرر ف عن الدفع واليت الغرض منها هو إجرامي للتاجر املتوقال السابقة الذكر متثل النشاط اإلهذه األفع
وهو ميثل الركن املادي جلرمية ، ظهارها يف وضعها احلقةقياملالةة وعدم إ تغةري حقائق حالتهبالدائنني من خالل 

 االفالس بالتدلةس.
 وأما الركن املعنوي فةعين توفر القصد اجلنائي لدى مرتكب اجلرمية وينقسم القصد اجلنائي إىل العام واخلاص.

أن يكون التاجر واعةا باللضرر الذي ي لحقه بدائنةه من  معناهيقوم على عنصري العلم الذي  فالقصد اجلنائي العام: -
تصرفات التاجر اليت تكشف واإلرادة اليت هي أمر باطين نفسي ال ميكن الكشف عنه إال من خالل ، خالل تصرفاته

 ؛عن قصده
 هو نةة التاجر املتوقف عن الدفع يف التدلةس واإلضرار بالدائنني.والقصد اجلنائي اخلاص  -

 فالس بالتقصيرجريمة اإل :اثالث
فالس ذكرها املشرع اجلزائري يف القسم األول من الفصل األول يف هي النوع الثاين من جرائم اإل تقصريفالس بالاإل

املتوقف عن الدفع يعترب يف حالة فعال إذا قام هبا التاجر والذي جاء فةه جمموعة أ ، الباب الثالث يف القانون التجاري
ضرار هذه األفعال اليت تكشف على خطأ أو إمهال من التاجر يف إدارة جتارته مما يرتتب عنها إ، فالس بالتقصريإ

 كما ال يشرتط فةها سوء النةة.،  بدائنةه
 ختةارياالقصري اجلوازي أو فالس بالتقصري الوجويب واإلفالس بالتبالتقصري إىل اإل فالسهذا وقسم املشرع جرائم اإل

ولقةام جرمية اإلفالس بالتقصري ، فعال كل واحدة عن األخرىالعقوبة بالرغم من اختالف أقرر هلما نفس غري أنه 
 ركان التالةة:وجب توفر األ

 منهما ركن مادي مستقل:لكل فالس بالتقصري وبالتايل املشرع اجلزائري بني نوعني من اإلمةز  :الركن المادي-1
فعال اليت تصنف يف هذا وهو يتمثل يف جمموعة األ :فالس بالتقصير الوجوبيكن المادي لجريمة اإلالر  1-1

 من القانون التجاري كالتايل: 370وقد ذكرها املشرع يف املادة ، النوع
 إذا ثبت أن مصاريفه الشخصةة أو مصاريف جتارته مفرطة؛ -
 إذا استهلك مبالغ كبرية جدا يف عملةات ومهةة؛ -
 ثبات توقفه عن الدفع؛لتأخري إالبةع بأقل من سعر السوق عادة هبدف إ الشراء -
 ؛ضرارا جبماعة الدائننيف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنني إالتوق -
 ؛األصولفالسه مرتني وأقفلت التفلةستان بسبب عدم كفاية إذا أشهر إ -
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 إذا مل يكن أمسك أية حسابات مطابقة لعرف املهنة نظرا ألمهةة جتارته؛ -
 .1الفا حلظر منصوص علةه يف القانونإذا مارس مهنته خم -
س التقصريي اجلوازي يف فاليتمثل الركن املادي جلرمية اإل :فالس بالتقصير الجوازيالركن المادي لجريمة اإل 1-2

 ون التجاري واليت جاءت كما يلي:من القان 371فعال اليت نصت علةها املادة جمموعة األ
 أهنا ضخمة بالنسبة لوضعه عند التعاقد بغري أن يتقاضى مقابلها شيء؛إذا  م عقد حلساب الغري تعهدات تثبت  -
 إذا كان حكم بإفالسه دون أن يكون قد أوىف بالتزاماته عند صلح سابق؛ -
 يوم دون مانع؛ 15إذا مل يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط احملكمة عن حالة التوقف عن الدفع يف مهلة  -
 . 2بانتظاموكة اقصة وغري ممسإذا كانت حساباته ن -
 فالس بالتقصري الوجويب واجلوازي الركن املعنوي اخلاص جبرمية اإلوينقسم بدوره إىل :الركن المعنوي -2
ساس اخلطأ اجلرمية على أ يقوم الركن املعنوي هلذه :فالس بالتقصير الوجوبيالركن المعنوي لجريمة اإل 2-1

 ؛فالس بالتدلةسا يف إحدى حاالت اإلبأمور جتارته حىت ال يعترب واقعهلذا جيب أن يكون التاجر على دراية ، املفرتض
الركن املعنوي هلذه اجلرمية على أساس اخلطأ املرتكب  :فالس بالتقصير الجوازيالركن المعنوي لجريمة اإل 2-2

للقاضي فةها  فالس بالتقصري الوجويب الذي ميكنلى خالف الركن املعنوي جلرمية اإلالذي ال ميكن أن يثبت العكس ع
 .أن يقدر وجود اخلطأ من عدمه

  240ISAفالس ومعيار التدقيق الدولي رقم مقارنة بين جرائم اإل: رابعا
منها تتوافق مع  فنجد أجزاءملايل االحتةايل وسوء استخدام األصول، فالس بني ممارسات التقرير اجتمع جرائم اإل

 ونفصل فةها يف هذا الفرع. سوء استخدام األصول ء أخرى تتوافق معالتقرير املايل االحتةايل وأجزا
فاألول ال يتفق مع ما جاء يف ، فالس البسةط والتفلةسبالعودة إىل تعريف جرائم اإلفالس جند أهنا تنقسم إىل اإل -

فالس البسةط يرجع إىل ظروف خارجة عن نطاق التاجر أو إدارة ذلك أن حدوث اإل 240ق الدويل رقم معةار التدقة
أما النوع الثاين  ، ويف هذه احلالة املدقق لةس له أية مسؤولةة ال يف معايري التدقةق وال يف القانون التجاري، املؤسسة

 فالس بالتدلةس واإلفالس بالتقصري فةمكن تقسةمه كما يلي:س أو االفالس والذي ينقسم إىل اإلوالذي هو التفلة
يل رقم فهوم التحريفات الناجتة عن األخطاء يف معةار التدقةق الدو بالنسبة لإلفالس بالتقصري فهو يتوافق مع م -

مهال أو التقصري من ري متعمدة وبدون قصد ترجع إىل اإلدارة املؤسسة تقوم بأخطاء غمن حةث أن التاجر أو إ 240
 صر القصد؛طرفها يف تسةري املؤسسة وال يتوافق مع التحريفات الناجتة عن الغش اليت يتوفر فةها سوء النةة وعن

                                                           
 ، مرجع سابقتجاريمن القانون ال 370المادة  1
 ، مرجع سابقمن القانون التجاري 371المادة  2
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ر عنصر القصد فالس بالتدلةس فهو يتوافق مع التحريفات الناجتة عن الغش بنوعةه من حةث بداية بتوفأما اإل -
 فعال اليت تقوم هبا يف كال املفهومني واليت هي أساسا:وسوء النةة وأهداف إدارة املؤسسات يف األ

 ظهار املؤسسة يف غري وضعةتها احلقةقة؛إ *
 لدائنني؛التأثري على ا *
 تصنةف املؤسسة على أهنا ذات مديونةة. *

 يف اجلدول التايل: 240لدويل رقم ونلخص جمموع أفعال الواردة يف االفالس بالتدلةس مع معةار التدقةق ا
 240(:توافق أفعال االفالس بالتدليس مع معيار التدقيق الدولي رقم 3-4جدول رقم )
 األصولسوء استخدام  التقرير المالي االحتيالي

 خفاء احلسابات؛إ -
 التدلةس يف حمررات املؤسسة؛ -
 قرار بديون لةست يف ذمته.اإل -

 ؛األصولتبديد  -
 .األصولاختالس  -

 عداد الباحثة باالعتماد على ما سبق.:من إالمصدر
هتدف إىل تاجر إن كان شخص طبةعي واملؤسسة إن كانت شخص معنوي وعموما تعترب املمارسات اليت يقوم هبا ال

الس املؤسسة بالتايل فهي هدف تسعى لتحقةقه من خالل هذه املمارسات وهي نفسها املنصوص علةها يف إظهار إف
طالع تام للقانون واملعةار مدقق احلسابات جيب أن يكون على إ ففي هذه احلالة ، 240معةار التدقةق الدويل رقم 

 حىت يستطةع تكةةف تقريره يف ضوئهما.
 التعسفي ألموال الشركة :جريمة االستعماليالثان الفرع

ء ءت يف القانون اجلزائري واليت ترتبط بالتحريفات الناجتة عن سو تعترب هذه اجلرمية من بني أهم اجلرائم اليت جا
 التجاري للقانون اجلزائةة باألحكام املتعلق الثاين البابوقد نص علةها التشريع اجلزائري يف ، أساسا األصول استخدام

ومن مثة فقد ، اجلزائري التجاري القانون من 1 فقرة 840 و 3 فقرة 811 املادة، 4 فقرة 800املواد مبوجب ذلك و
  م تعريف هذه اجلرمية يف القانون التجاري كما يلي:

دج أو بإحدى  200.000دج إىل  20.000"يعاقب باحلبس من سنة واحدة إىل مخس سنوات وبغرامة من -
استعماال يعلمون أنه خمالف ، املسريون الذين استعملوا عن سوء نةة أمواال أو قروضا للشركة فقطهاتني العقوبتني 
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لتفلضةل شركة أو مؤسسة أخرى هلم فةها مصاحل مباشرة أو غري لشركة تلبةة ألغراضهم الشخصةة أو ملصلحة ا
 وهذا التعريف ي طبق على الشركات ذات املسؤولةة احملدودة. ، 1مباشرة"

 200.000دج إىل  20.000"يعاقب باحلبس من سنة واحدة إىل مخس سنوات وبغرامة من  أيلضا:كما تعرف 
رئةس شركة املسامهة ومديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نةة أموال  دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط:

لتفلضةل شركة أو مؤسسة أخرى هلم ألغراض شخصةة أو  ، الشركة أو مسعتها يف غايات يعلمون أهنا خمالفة ملصلحتها
 أما هذا التعريف فهو خيص شركات املسامهة ، 2فةها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة"

من خالل هذين التعريفني نستنتج أن جرمية االستعمال التعسفي ألموال الشركة هي قةام املسريين فةها باستخدام 
 فعال.ر التعمد والقصد من هذه األفر عنصأمواهلا ألغراض شخصةة وخمالفة ملصلحتها مع تو 

من األفعال اليت يقوم هبا  وأمواهلا إن هدف املشرع من تناول هذه اجلرمية بالدرجة األوىل هو محاية الشركات التجارية
وإذا دققنا يف ، من جهة ومحاية املستثمرون احلالةون أو املرتقبون للشركة من جهة أخرىمسريوها أو مدراؤها العامون 

هذه اجلرائم فقد  م حصرهم يف أصحاب السلطة يف الشركات بالتايل فمجال هذه اجلرمية ال يشمل مجةع  مرتكيب
وعلى هذا األساس ميكننا تقسةم الشركات التجارية يف اجلزائر إىل  ، الشركات خاصة الشركات ذات الطابع الشخصي

 .طاركة وشركات ال تدخل ضمن هذا اإلالشر  التعسفي ألموال االستعمالليت تدخل يف جمال تطبةق جرمية الشركات ا
 جرمية ني كو  ال الشركة ألموال املسري ستعمالا إن :ركان جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركةأ: أوال

 هدف حتقةق بغرض هذا االستعمال كانو  ملصلحتها خمالفا األخري هذا كان إذا إال، األمواهل التعسفي االستعمال
 لةه فةما يلي:لركن املادي واملعنوي هلا والذي نتطرق إلنا أركان هذه اجلرمية واملتمثلة يف ا ومن هنا يتلضح، يصشخ

وبالنسبة هلذه اجلرمية فالفعل واضح من ، يتمثل الركن املادي ألي جرمية يف الفعل احمللضور هلا :الركن المادي -1
وقد وضح املشرع اجلزائري ، الذي خيالف مصلحة الشركة السيء واالستعمالاستعمال األموال  تسمةتها وينقسم إىل:

 املقصود من كال املصطلحني السابقني.
حناول كل من االستعمال واألموال واليت كذلك فإن هذا املصطلح ينقسم إىل مفردتني وهي    استعمال األموال: 1-1

موال ولو األ املفردة للتعبري عن استخدام هذهفقد استخدم املشرع اجلزائري هذه  فبالنسبة لالستعمال: بإجيازشرحها 
، سةارات، تسبةقات، من قروض االستفادةيشمل  فاالستعمال، موال املؤسسةإلرجاع أنةة البطريقة مؤقتة ومع وجود 

 ؛مساكن وحىت استعمال لعتاد وموظفي الشركة بدون حق

                                                           
 من القانون التجاري  4فقرة  800المادة  -1
 من القانون التجاري 3فقرة  811المادة 2
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وهلذا ي عرب ، ن نوعها أو حملها مادامت ذات قةمة مالةةمجةع احلقوق املالةة أيا كا فقد  م تعريفها على أهنا:أما األموال 
وتنقسم إىل حقوق ، 1شةاء واألعمالتدخل يف دائرة التعامل وحملها األالنقود و بعنها باألموال ألهنا مي كن تقةةمها 

 2حقوق معنوية وحقوق شخصةة ، عةنةة
 احلق صاحب فةستطةع، تهبذا حمدد شيء على معني لشخص القانون رهايقر  مباشرة سلطاتهي  احلقوق العةنةة: -
 تهسلط ألن آخر شخص وساطة دون ةهعل القانوين قهح يستعمل أن الشيء ذلك على مباشرة قدرة من له مبا

 ؛مباشرة
نتاجه الفكري أو الذهين أو األديب أيا كان ه وحيمةه القانون لشخص معني على إ:وهو حق ي قر  احلقوق املعنوية -

 نوعه؛
 أو عمل عن متناعاال أو بعمل بالقةام ملتزما يكون آخر شخص على لشخص قانونا مقررة قدرةهي  الشخصةة:احلقوق  -

 .شيء إعطاء
الذي هو كةان قصد مبصلحة الشركة هي مصلحة الشخص املعنوي ي   الذي خيالف مصلحة الشركة: االستعمال 1-2

عمال مصلحة واسعة جدا فهي متس مجةع األلذلك تعترب مصلحة الشركة  ، علضاء املكونني لهمتمةز وخمتلف عن األ
مكلفني بتسةري الشركة جيب أن ال تكون  باعتبارهمفاملسريين  ، 3والتصرفات اليت هلا عالقة بالذمة املالةة للشركة

أت من أجله وإمنا تتماشى وحتقةق هدف الشركة الذي أنش، فة ملصلحة الشركة مهما كانتلتصرفاهتم وأعماهلم خما
 فةما ينص علةه القانون ودون تغلةب مصلحة أي فرد من العاملني هبا على مصلحة الشركة الكلةة.

 ، جرامي والذي جيب أن يتوافق والركن املادي للجرميةجلاين يف القةام بالفعل اإلرادة اوهو ي عرب عن إ الركن املعنوي:-
صر القصد لقةامها وجود عن الشركة فإن املشرع اجلزائري اشرتطوال التعسفي ألم وكما سبق تعريف جرمية االستعمال

بطريقة ختالف مصاحل الشركة وهبدف حتقةق مصلحة شخصةة للفاعل أو مصاحل موال الشركة وسوء النةة يف استعمال أ
أن هذا ففي هذه اجلرمية املسري يكون على علم تام بأنه سةستخدم أموال الشركة بطريقة غري قانونةة و ، أطراف أخرى

رم قانونا باإلضافة إىل سعةه لتحقةق هدف ال خيدم مصلحة الشركة وهذه العناصر تكفي لقةام جرمية ، الفعل جم 
 االستعمال التعسفي ألموال الشركة ضد املسري الفاعل وحتريك الدعوة القلضائةة ضده.

 
 

                                                           
   250، ص،  ( 1987الجزائر) الجامعية المطبوعات ديوان، " الجزائرية القوانين في وتطبيقاتها والحق القانون نظريتا "، منصور إبراهيم إسحاق 1
 297ص ، المرجع نفسه 2

3 Vincent Courcelle, Labrousse avec Antoine Beauquier, Florence Gaudillière, Arthur Vercken- Avocats, ‘’ La 

responsabilité pénale des dirigeants’’,édition First, P : 353. 
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 التعسفي ألموال الشركة ستعمالال تدخل ضمن نطاق تطبيق جريمة االالشركات التي تدخل والتي  :ثانيا
 :الشركات التي تدخل في مجال تطبيق جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة-1
على تطبةق جرمية االستعمال  3فقرة  811يف املادة لقد نص املشرع اجلزائري صراحة  :شركة المساهمة 1-1

وذلك مبتابعتهم جبرم االستعمال التعسفي ألموال  التعسفي ألموال الشركة على رئةس  شركة املسامهة ومدراؤها العامون
 5رتواح من سنة إىل ومن خالل ذلك يتعرضون لعقوبات ت ، الشركة مع توفر عنصر القصد يف ذلك وسوء النةة

 ؛دج 200.000دج إىل  20.000غرامة مالةة ترتاوح بني سنوات سجنا و 
نوع الثاين من الشركات اليت متسها جرمية االستعمال تعترب هذه الشركة ال الشركة ذات المسؤولية المحدودة: 1-2

من املادة  4الفقرة  نصتساس وعلى هذا األ ، املسامهني واملسريينالتعسفي ألموال الشركة كوهنا تعتمد على عدد من 
رم االستعمال التعسفي ألموال جبملتابعتهم مسريي الشركة ذات املسؤولةة احملدودة أيلضا معرضون  على أن 800

أما بالنسبة  ،بقاء سلطة احلكم للقاضيويتعرضون لنفس العقوبات مع ، الشركة يف حال توفر الشروط السابقة الذكر
 مسريي وأمام السكوت القانوين عن تطبةق هذه اجلرمية على للمؤسسة ذات الشخص الوحةد ذات املسؤولةة احملدودة

أهنا ختلضع تقريبا لنفس قوانني الشركة ذات املسؤولةة  عتباروبا، ؤسسة ذات الشخص الوحةد ذات املسؤولةة احملدودةامل
احملدودة إال ما تعلق منها بأحكام خاصة فإنه ميكننا تطبةق هذه اجلرمية على مسريي املؤسسة ذات الشخص الوحةد 

املسري يف هذه املؤسسة  مربرة موقفها بأن 1وهو املوقف الذي تبنته حمكمة النقض الفرنسةة، ذات املسؤولةة احملدودة
 أمواهلا يف غري صاحلها أو حلسابه الشخصي. للمؤسسة للقةام باستغاللمن الشخصةة املعنوية  االستفادةحياول 

من املتعارف علةه أن املؤسسات العمومةة قد تكون يف شكل شركات  :قتصاديةاالالمؤسسات العمومية  1-3
ام اجلزء فةها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون الع مسامهة أو شركات ذات مسؤولةة حمدودة متتلك

والدولة هي  وقد تكون املؤسسة ذات الشخص الوحةد ذات املسؤولةة احملدودة، االجتماعياألكرب من رأس املال 
كام القانون التجاري خاصة بعد تتمتع بالشخصةة املعنوية بالتايل فهي ختلضع ألح وهي، املالكة الوحةدة هلا

أفريل املعدل للقانون  25وبالتحديد اليت مست املرسوم التشريعي املؤرخ يف  1988الحات اليت أدخلت سنة اإلص
تعلق بتسةري امل 1995سبتمرب  25املوافق لــــ  1416ربةع الثاين  30املؤرخ يف  25-95التجاري وإضافة األمر 

منه صراحة على تطبةق أحكام القانون التجاري املتعلقة  26والذي تنص املادة ، موال التجارية التابعة للدولةرؤوس األ
وكذا أعلضاء جملس الرقابة يف الشركات ، موالعلضاء جملس إدارة ومديري شركات األباملسؤولةة املدنةة واجلزائةة على أ

 .االقتصاديةالعمومةة واملؤسسات العمومةة  القابلضة

                                                           
1 Eva Joly et Caroline Joly, Baumgartner: (2002),’’L’abus de Biens Sociaux A l’épreuve de la pratique’’,Ed-

économica p10 
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موال أحكام جرمية التعسف يف استعمال أ حاالت تطبق علةها جيادم من هذا فإنه من الصعب والنادر إولكن وبالرغ
خلضاع احلقةقي للمؤسسات العمومةة االقتصادية لألحكام اجلزائةة للقانون كة والسبب يعود أساسا إىل عدم اإلالشر 

واليت  انون العقوباتاجلرائم املنصوص علةها يف قخيلضع مسريي املؤسسات االقتصادية العمومةة إىل  وإمنا 1التجاري.
 فعال وإمنا املرتكبة من طرف مسريي املؤسسات العمومةة.جترم نفس األ

موال وجتمع بني بعض األسهم على الرغم من كوهنا شركة أإىل أن املشرع اجلزائري استثىن شركة التوصةة ب اإلشارةجتدر 
موال التعسف يف استعمال أ إال أهنا ال تطبق علةها أحكام جرمية، خصائص شركة املسامهة وشركة التوصةة البسةطة

 الشركة.
نتطرق يف هذا اجلزء  :تدخل في مجال تطبيق جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركةال الشركات التي  -2

وقد قسمها أغلب ، موال الشركةرييها جبرمية التعسف يف استعمال أإىل باقي الشركات التجارية اليت ال ميكن متابعة مس
 املتعلقة بالوجود القانوين للشركة. ستثناءاتواالاملتعلقة بشكل الشركة  ثناءاتستاال إىل: الباحثني القانونةني

شخاص لشركات األ بالنسبة ءاتدراج يف هذا النوع من االستثنا م إ :المتعلقة بشكل الشركة االستثناءات 2-1
 ، 2ةطة وشركة احملاصةالتوصةة البس، صناف وهي شركة التلضامن ثالثة أبصفة عامة واليت قسمها املشرع اجلزائري إىل

ويف هذا الصدد مل ينص املشرع ، مايل ك وتنقلضي بوفاته ولةس على اعتبارالفرد الشري عتبارواليت تقوم على أساس ا
ما أثار ، موال الشركة على مسريي هذا النوع من الشركاتأحكام جرمية التعسف يف استعمال أ اجلزائري على تطبةق

 متناعهي سبب ا عتقادهمموا العديد من املربرات اليت يف الباحثني القانونةني يف هذا الشأن وقدعدة تساؤالت لدى ا
 ات؛النص على تطبةق أحكام اجلرمية على هذا النوع من املؤسس املشرع اجلزائري عن

لقةام  أساسييعترب شرط توفر الشخصةة املعنوية للشركة  :االستثناءات المتعلقة بالوجود القانوني للشركة 2-2
تثىن من وعلةه تس، اجلرمية ارتكابىن أن يكون هلا وجود قانوين وقت مبع، موال الشركةجرمية التعسف يف استعمال أ

 :3هذه اجلرمية الشركات اليت ال تتمتع بالشخصةة املعنوية وهي
وتكون قد باشرت  ، نظر القانونوهي الشركة اليت قام بإنشائها جمموعة شركاء لكنها تعترب باطلة يف  الشركة الفعلةة:-

ي ألهنا إذا مل تباشر نشاطها حىت صدور احلكم ببطالهنا نشاطها قبل صدور احلكم ببطالهنا وهو يعترب شرط أساس
 الشركة مقومات كل اظهرهم يف استجمعت شركة هي الفعلةة الشركة أن مبعىن، فإنه ال يكون هلا وجود أصال

  الصحةحة

                                                           
 166ص ،  (2000) ، الجزائر، مطبعة الكاهنة ، "الخاص العقوبات قانون"،  زعالني المجيد عبد 1
 100ص ، الجزائر ، والنشر والتوزيع للطباعة هومه دار، الجزائري )شركات األشخاص(" التجاري للقانون طبقا الشركة أحكام "، فوضيل نادية 2
، بسكرة، جامعة محمد خيضر، العدد السادس، مجلة المنتدى القانوني، "جريمة التعسف في استعمال اموال الشركة في التشريع الجزائري"، هناء نوي 3

 355ص 
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ل أموال فإذا قام مسري باستعماوعلةه  1، ةةالنظام غري بالشركة أحةانا توصف ولذلك فاسد عقد إىل تستند نهالك
ا يتابع املسري جبرمية خةانة وإمن، هذه اجلرمية ال تقع وال ميكن تطبةقها الشركة بطريقة سةئة و م إبطال الشركة فإن

 مانة.األ
موال الشركة اص فإن جرمية التعسف يف استعمال أشخاألواع شركات مبا أن شركة احملاصة نوع من أن شركة احملاصة:-

شريك الذي باشر فعل سوء استخدام ضافة إىل أهنا ال تتمتع بالشخصةة املعنوية بالتايل فاملسري أو الإ، ال تطبق علةها
  2موال الشركةنة ال جبرمية التعسف يف استعمال أماال الشركة يتابع جبرمية خةانة األمو أ
موال الشركة ات املذكورة أعاله فتستثىن أيلضا من عدم تطبةق أحكام جرمية التعسف يف استعمال أإىل الشرك ضافةإ

مجةع الشركات الغري مقةدة يف السجل التجاري ذلك أن الشركة التجارية تكتسب الشخصةة املعنوية بتسجةلها يف 
 السجل التجاري ولةس بإبرام العقد.

 عن جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة: شخاص المسؤولوناأل ثالثا
بالنسبة ف، شخاص املسؤولني عن جرمية االستعمال التعسفي ألموال الشركةعلى األلقد نص املشرع اجلزائري صراحة 

جرامي خيص املسري فقط دون سواه  على أن هذا الفعل اإل 4فقرة  800 املادة نصتللشركة ذات املسؤولةة احملدودة 
أما بالنسبة لشركة املسامهة فاملعروف ، ع بصالحةات عديدة وواسعة للتصرف يف كل الظروف باسم املؤسسةكونه يتمت

 مجعةة املسامهني وهةئة املراقبنياإلدارة، ها ثالث هةئات وهي كل من جملس عن هذا النوع من الشركات أهنا تدير 
من القانون التجاري رئةس شركة املسامهة والقائمون بإدارهتا واملديرون  3فقرة  811ولكن يتابع باجلرمية حسب املادة 

أما بالنسبة هلةئة املراقبني فهي جملس مهمته الرقابة الدائمة ، شخاص طبةعةني أو معنوينيسواء كانوا أالعامون هلا 
 باسمميتلك سلطة التصرف أنه ال كما ،  حوال التدخل يف تسةري الشركةلذلك ال ميكنها بأي حال من األ، 3للشركة 

خرية اليت تعترب أساسا لقةام املسؤولةة اجلزائةة يف جرمية االستعمال التعسفي ألموال الشركة وهذه األ، الشركة وال متثةلها
 باسمعلضو يف جملس املراقبة بالتصرف  ما إذا قاميف حالة  ولكن، ة املراقبة هبذه اجلرميةبالتايل فال يتابع أعلضاء هةئ

الشركة وحلساهبا مستعمال أموال الشركة ملصلحته الشخصةة فإنه سةخرج بذلك عن الصالحةات املخولة له وال ميكن 
وبالتايل يتم معاملته كمسري فعلي للشركة ال كعلضو ، اعتباره يف هذه احلالة متعسفا يف استعمال سلطته وإمنا مغتصبا هلا

 4يف هةئة املراقبة.
 

                                                           
 98ص ، ( 1988) ، مصر ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، "في القانون المصري المقارن الشركات التجاريةأبو زيد رضوان" 1
 .336ص ، مرجع سابق، هناء نوي 2
 من القانون التجاري الجزائري 657المادة  3
، (، 2004/2005)، قسنطينةجامعة االخوة منتوري ، كلية الحقوق، رسالة ماجستير، "جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة"، ماية ويس زكري 4

 114ص 
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 األصولمقارنة بين جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة والتحريفات الناتجة عن سوء استخدام  رابعا
ريفات الناجتة عن سوء استخدام قرب ملفهوم التحستعمال أموال الشركة من بني اجلرائم األتعترب جرمية التعسف يف ا

 بةنهما. واالختالفوافق بةنهما إلبراز نقاط الت نقوم بإجراء مقارنة بسةطةوعلةه ، األصول
 صول املؤسسة يف النقاط التالةة:سفي ألموال الشركة وسوء استخدام أتتوافق جرمية االستعمال التع نقاط التوافق: -1
يتلضمن سوء  األصولريفات الناجتة عن سوء استخدام التحو  جرمية االستعمال التعسفي ألموال الشركةأن كل من  -

 العةنةة واملعنوية؛ الشركةاستخدام ألموال 
 وهو ما جاء يف كال التعريفني السابقني؛ اإلدارةمن طرف املديرين أو رئةس جملس  رتكابهاأن هذا الفعل يتم  -
 سوء النةة وتوافر عنصر القصد يف كال التعريفني؛ -
 احلصول على مةزة غري قانونةة وخدمة مصلحة شخصةة على املصلحة العامة للشركة؛ -
 النقدية؛األموال العةنةة أو املعنوية خاصة  سواء األصولفعال حول احلقوق املالةة أو هذه األ ارتكاز -
فعال الدويل والقانون اجلزائري على األواملديرين يف كل من معةار التدقةق  اإلدارةحتمل املسؤولةة الكاملة ألعلضاء  -

 ؛الشركةاملتلضمنة سوء استخدام أموال 
موال الشركة والتحريفات عن سوء أارتكاب جرمية التعسف يف استعمال سباب املؤدية إىل توافق كبري يف األ -

 .األصولاستخدام 
ريفات الناجتة موال الشركة والتحأبني جرمية التعسف يف استعمال  ختالفاالفةما تتمثل نقاط  :نقاط االختالف -2

 يف: األصولعن سوء استخدام 
لةه القانون إملوظفني العاديني وهو ما مل يشر معةار التدقةق الدويل إلمكانةة القةام هبذا الفعل من طرف ا ضافةإ -

 اجلزائري؛
خدم فةما املشرع اجلزائري است األصولالتدقةق الدويل ركز على مصطلح حةث أن معةار  ،االختالف يف املصطلح -

 املدين ومل يوضحه القانون التجاري؛موال يف القانون مصطلح األموال وجاء تعريف األ
فعال فةما حصر املشرع اجلزائري الشركات نوع من الشركات املعرضة هلذه األ مل يستثىن معةار التدقةق الدويل أي -

 املسؤولةة احملدودة وشركة املسامهة؛ ذات املعنةة باملتابعة القلضائةة يف شركة
سباب اليت تؤدي مبرتكب فعل االستخدام السةئ ألموال من األموعة جمل 240معةار التدقةق الدويل رقم  وضع -

فعال هذه األاليت تقع فةها  الشركةواليت من بةنها أسباب تتعلق بالشخص يف حد ذاته وأسباب أخرى تتعلق ب الشركة
 الشركة.فةما حصر املشرع اجلزائري األسباب يف حتقةق مصلحة القائم بالفعل أو مصلحة أطراف أخرى خارجة عن 
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 جريمة االختالس  الفرع الثالث:
ذات اللضرر الكبري على املؤسسات االقتصادية وعلى االقتصاد تعترب جرمية االختالس من بني أهم جرائم الفساد 

الوطين بصفة عامة، وجرمية االختالس جندها يف القطاع العام كما يف القطاع اخلاص، ففي القطاع العام هي أن يقوم 
استخدام املايل العام وحتويله عن الغرض الذي أ عد من أجله لتحقةق مصاحل معةنة عادة ما تكون موظف بسوء 

ونركز يف ، شخص مرتكب اجلرمية أو القائم هبا، والقطاع اخلاص ال خيتلف كثريا عن القطاع العام إال يف شخصةة
 لعام أو اخلواص وفق ما يتماشى وموضوعنا.دراستنا هذه على االختالس يف املؤسسة االقتصادية سواء مملوكة للقطاع ا

 تعريف جريمة االختالس  أوال
احتجاز  ،ي عرف االختالس على أنه قةام شخص ذو وظةفة يف الدولة أو اإلدارات العمومةة بتبديد، اختالس، إخفاء
 1؛ أموال عمومةة بدون وجه حق، أو وثائق ومستندات أو عقود أو أموال منقولة كانت بني يديه حبكم وظةفته

 2كما يعرف أيلضا: " قةام اجلاين بأي سلوك يلضةف به املال العام إىل سةطرته الكاملة كما لو كان مالكا له" 
املتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون  41ة فنستخلصه من املادأما معىن االختالس يف القطاع اخلاص 

ومكافحته وهو: "كل شخص يدير كةانا تابعا للقطاع اخلاص أو يعمل فةه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو 
مايل أو جتاري تعمد اختالس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالةة خصوصةة أو أي أشةاء أخرى ذات قةمة عهد هبا 

 3ةه حبكم مهامه"إل
مما سبق نالحظ أن معىن االختالس واحد يف القطاع العام أو القطاع اخلاص الذي هو أخذ أموال أو وثائق أو أية 

غري أهنما خيتلفان فقط يف اجلهة اليت  أشةاء ذات قةمة من األموال العمومةة أو أموال املؤسسة اخلاصة بدون وجه حق،
اع العام يكون املؤسسات واهلةئات التابعة للدولة يف حني يف القطاع اخلاص تكون تكون معرضة هلذا الفعل ففي القط

املؤسسات التابعة هلذا القطاع، ولتأكةد وقوع هذه اجلرمية من عدمها جيب أن يتوفر فةها أركان شأهنا شأن باقي 
 اجلرائم وهو ما نتطرق إلةه فةما يلي.

أركان معةنة، وهي صفة اجلاين، الركن : للحكم بقةام جرمية االختالس البد من توافر ثانيا أركان جريمة االختالس
 املادي والركن املعنوي، نؤكد على أننا نتناوهلا 

ويقصد هبا صفة مرتكب اجلرمية، ويف القطاع العام يكون إما موظف أو مكلف خبدمة صفة اجلاين:  -1
 ه املوظف يف مادته الثانةة كما يلي:، وقد عرف قانون الوقاية من الفساد ومكافحتعامة

                                                           
 (1992فرنسي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبوعة، الجزائر، ) -" قاموس عربيالمصطلحات القانونية للتشريع الجزائريابتسام القوام، " 1
للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،الطبعة الثانية ،  ، دار هومه "الحماية الجزائية للمال العام دراسة مقارنة"نوفل علي عبد هللا صفو الدليمي ،  2

 .210ص.(، 2006)
 (2006المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الطبعة األولى، ) 01-06من القانون  41المادة  3
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 يعترب موظف عمومي كل شخص:
يشغل منصبا تشريعةا أو تنفةذيا أو قلضائةا أو يف أحد اجملالس الشعبةة احمللةة املنتخبة، سواء أكان معةنا أو  -

 منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدمةته؛
يتوىل ولو مؤقتا وظةفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويساهم هبذه الصفة يف خدمة هةئة عمومةة أو مؤسسة  -

 عمومةة أو أية مؤسسة أخرى متلك الدولة كل أو بعض رأمساهلا، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومةة؛
 1ه.معرف بأنه موظف عمومي أو من يف حكمه طبقا للتشريع والتنظةم املعمول ب -

ظف يف القطاع العام الذي هو كل شخص يشغل منصبا بصفة دائمة أو نالحظ أن هذه املادة ركزت على املو 
 مؤقتة يف إحدى اهلةئات العمومةة أو املؤسسات اليت متتلك الدولة كل أو جزء من رأمساهلا؛

كل شخص يدير كةانا على أنه   01-06من القانون  41أما املوظف يف القطاع اخلاص فقد نصت علةه املادة 
تابعا للقطاع اخلاص أو يعمل فةه بأية صفة، غري أن هذه املادة اشرتطت أن يكون الكةان ميارس نشاط اقتصادي 

 أو جتاري أو مايل بالتايل فقد  م حصر حمل اجلرمية يف املؤسسات اهلادفة للربح فقط.
ة عناصر هي: السلوك اإلجرامي، حمل ينقسم الركن املادي يف جرمية االختالس إىل أربعالركن املادي:  -2

 اجلرمية، عالقة اجلاين مبحل اجلرمية، ومناسبة االختالس.
وهو الواقعة اليت على أساسها  م جترمي الفعل، فبالنسبة للقطاع العام وضح املشرع اجلزائري السلوك اإلجرامي:  2-1

من الفساد ومكافحته واليت نصت على أنه  املتعلق بالوقاية 01-06من القانون  29السلوك اإلجرامي يف املادة 
يدخل يف نطاق هذه اجلرمية كل موظف عمومي يقوم بفعل االختالس، اإلتالف، التبديد، االحتجاز عمدا وبدون 

، وكل مصطلح له معىن خمتلف وجه حق أو االستعمال الغري شرعي لألموال واملمتلكات واألوراق املالةة العمومةة
 لي:نوضحه باختصار فةما ي

يعرب االختالس عن نقل الشيء من حةازة اجملين علةه وإدخاله يف حةازة اجلاين بدون علم االختالس:  -1
،و خيتلف مفهوم االختالس يف هذه اجلرمية عن السرقة يف كون هذه األخرية  2اجملين علةه وبغري رضاه 

 يتم فةها أخذ املال أو أشةاء اجملين علةه خلسة وبالقوة؛
به القلضاء على الشيء أو اهالكه واإلضرار به كلةا ولةس جزئةا، وقد يكون بعدة طرق اإلتالف: يقصد  -2

من بةنها احلرق، التمزيق الكامل، التفكةك الكامل...اخل، وقد حيدث بتمزيق يف الوثائق أو املستندات 
 أو العقود... اخل املتعلقة باجملين علةه؛

                                                           
 ، مرجع سابق01-06من القانون  2المادة  1
 260ص  ،(2009)، الجزائر  ،دار هومة للنشر والتوزيع  ،الطبعة العاشرة، األولالجزء ، "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، أحسن بوسقيعة 2
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ما يصنف يف هذا املفهوم كل من  م ائتمانه علةه، كالتبديد: هو استهالك املوظف اجلاين املال الذي  -3
 سراف والتبذير؛اإل

عمدا ودون وجه حق واالستعمال الغري الشرعي له: كما يدخل ضمن نطاق جرمية االختالس  االحتجاز -4
فعل احتجاز األموال عمدا من طرف املوظف اجلاين واستعماهلا بطرق غري قانونةة ختول له احلصول على 

 منفعة منه غري مقررة له قانونا.
السابقة الذكر، فنجد  01-06من القانون  41يف املادة أما بالنسبة للقطاع اخلاص فإن السلوك اإلجرامي هلا حتدد 

 أن املشرع اجلزائري حصر السلوك اإلجرامي للقطاع اخلاص يف االختالس فقط دون بقةة األنواع املقررة للقطاع العام.
لقطاع ذو قةمة وضع حتت تصرف املوظف حبكم وظةفته، ويشرتك حمل اجلرمية يف ا ئحمل اجلرمية: هو كل شيء 2-2
 1لعام كما يف القطاع اخلاص، ويتمثل يف: املمتلكات أو األموال واألوراق املالةة اخلاصة أو أية أشةاء ذات قةمةا

أن يكون املال حمل اجلرمية  م االستةالء علةه  عالقة اجلاين مبحل اجلرمية: اشرتط املشرع لقةام جرمية االختالس 2-3
فر الصلة السببةة اليت تربط بني حةازة املوظف للمال ذأي أن تتمن طرف املوظف ووجد يف حةازته بسبب وظةفته، 

وبني وظةفته، وهو نفس الشرط ينطبق على القطاع اخلاص فةعين وجود الصلة السببةة بني األموال اليت يأخذها اجلاين 
 السابقة الذكر. 01-06من القانون  41من املؤسسة اخلاصة حبكم وظةفته وفق ما نصت علةه املادة 

ممارسة نشاط اقتصادي  ءمناسبة االختالس: ختص القطاع اخلاص باملشرع اشرتط أن ترتكب اجلرمية أثنا -3
 أو مايل أو جتاري.

يف  تعترب جرمية االختالس من اجلرائم العمدية، فهي ال تقوم على أساس اخلطأ، فاخلطأالركن املعنوي:  -3
مدركا يف هذه اجلرمية هذه احلالة مهما كان جسةما ال يرقى إىل مرتبة القصد، مبعىن أن يكون اجلاين 

خمتارا ملا قام به، فقوام هذه اجلرمية القصد اجلنائي العام الذي يتوفر فةه عنصري العلم واإلرادة، والقصد 
 .اخلاص اجلنائي

 2القصد اجلنائي العام: يتكون من عنصري العلم واإلرادة  3-1
العلم: أي أن اجلاين يكون على علم بأن الفعل الذي ارتكبه هو جرمية يعاقب علةها القانون، وأن املال  -1

 الذي تصرف فةه هو مال عام عهد إلةه به خلدمة مصلحة عامة ال مصلحته الشخصةة؛
 لقةام بالفعل متعمدا كأن يلضع مبلغ من النقود يف جةبه.اإلرادة: مبعىن أن يريد اجلاين ا -2

                                                           
، 16ء، الدفعة "، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاوالخاص العام القطاع بين األموال اختالس" السالم، عبد شادلي هشام، حطابي 1

 18(، ص 2008الجزائر، )
  67(، ص 2017، نوفمبر )17"، مجلة جيل لألبحاث القانونية المعمقة، العدد الممتلكات في القطاع الخاصجريمة اختالس حماس عمر، " 2
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القصد اجلنائي اخلاص: وهو توفر نةة التملك بالنسبة للعنصر الذي  م اختالسه، وإذا توفرت النةة فإن اجلرمية  3-2
 حتقق بعض النظر عن الباعث الذي أدى به للقةام هبذا الفعل.

حسب القطاع املرتكبة فةه  جلرمية االختالس العقوبات املقررة نقسم ت ثالثا  العقوبات المقررة لجريمة االختالس:
وكذلك حسب  بني العقوبات األصلةة والعقوبات التكمةلةةحسب نوع العقوبات و القطاع العام والقطاع اخلاص  من

 ونفصلها فةما يلي: مرتكبها بني الشخص الطبةعي واملعنوي
 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: -1

 األصلية: العقوبات 1-1
توصف العقوبات املقررة هلذه اجلرمية يف القطاع العام العقوبات املقررة لالختالس يف القطاع العام:  1-1-1

املتعلق بالوقاية  01-06من القانون  29املادة  باملشددة مقارنة مبثةلتها يف القطاع اخلاص، فتنص
من الفساد ومكافحته على أن يعاقب كل موظف عمومي يقوم بأي فعل من األفعال املصنفة 

دج  200.000سنوات وبغرامة ترتاوح من  10سنتني إىل  2ضمن جرمية االختالس باحلبس من 
 دج؛ 1.000.000إىل 

على عقوبات أكثر شدة خاصة بالنسبة  11-03جب األمر رقم كما نص قانون النقد والقرض الصادر مبو 
للموظفني الذين يشغلون منصب رئةس، علضو جملس اإلدارة أو مدير عام لبنك أو مؤسسة مالةة، فةرتتب علةهم 

دج إذا كانت األموال  10.000.000دج إىل  5.000.000سنوات وغرامة مالةة من  10احلبس من سنة إىل 
 50.000.000دج إىل  20.000.000دج، والسجن املؤبد وغرامة من  10.000.000 حمل اجلرمية أقل من

 .1دج  10.000.000دج إذا كانت قةمة األموال تعادل أو تفوق 
املتعلق  01-06من القانون  41العقوبات املقررة جلرمية االختالس يف القطاع اخلاص: بةنت املادة  1-1-2

اين املرتكب جلرمية االختالس يف القطاع اخلاص بأنه يعاقب اجل بالوقاية من الفساد ومكافحته
دج كعقوبة أصلةة  500.000دج إىل  50.000سنوات وبغرامة من 5أشهر إىل  6باحلبس من 

 مقررة للشخص الطبةعي.
سنة إضافة إىل نفس  20سنوات إىل  10تشديد العقوبة املقررة من خالل احلبس من  هذا ونص املشرع على امكانةة

 الغرامة املقررة جلرمية االختالس يف القطاع العام إذا كان اجلاين ينتمي إىل إحدى الفئات التالةة:
 القاضي؛ -

                                                           
الصادر في  2003أوت  26الموافق لــ  1424جمادى الثانية  27المتضمن قانون النقد والقرض المؤرخ في  11-03من األمر رقم  133، 132المادتين 1

 2003أوت  27الموافق لـ  1424جمادى الثانية  28بتاريخ  الصادرة 52الجريدة الرسمية عدد 
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 موظف ميارس وظةفة علةا يف الدولة؛ -
 ضابط عمومي؛ -
 أو عون يف الشرطة القلضائةة؛ ضابط -
 من ميارس بعض صالحةات الشرطة القلضائةة؛ -
 موظف أمانة اللضبط؛ -
 علضو يف اهلةئة الوطنةة للوقاية من الفساد ومكافحته. -

إضافة إىل العقوبات األصلةة يرتتب على جرمية االختالس عقوبات تكمةلةة أيلضا العقوبات التكميلية:  1-2
على أنه جيوز املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06من القانون  50وفق ما نصت علةه املادة 

 احلكم على اجلاين بعقوبات تكمةلةة من اليت جاءت يف قانون العقوبات وهي:
املصادرة اجلزئةة  -حتديد اإلقامة، -احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنةة واملدنةة والعائلةة،  -احلجر القانوين،  -

اإلقصاء من الصفقات العمومةة، -إغالق املؤسسة، -نع املؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، امل -لألموال، 
تعلةق رخصة السةاقة أو إلغاؤها مع املنع من -احلظر من إصدار الشةكات أو استعمال بطاقات الدفع،  -

 نشر وتعلةق حكم إدانته.-سحب جواز السفر،  -استخراج رخصة جديدة، 
 نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على بعض العقوبات التكمةلةة نذكرها فةما يلي: كما

 1مصادرة وجتمةد أو حجز األموال والعائدات الغري مشروعة الناجتة عن ارتكاب جرمية االختالس؛-
الشخص  ميكن أن يتم احلكم بإرجاع ما  م اختالسه أو قةمة ما حصل علةه من منفعة أو ربح ولو استغلها-

 احملكوم علةه؛
ة أو امتةاز أو ترخةص متحصل علةه اجلاين مع ءاحلكم ببطالن وانعدام آثار كل عقد أو صفقة أو برا-

 2مراعاة حقوق الغري.
املتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون  53نصت املادة  العقوبات المقررة للشخص المعنوي: -2

سواء الشخص املعنوي جلرمية االختالس ويعترب مسؤوال جزائةا طبقا للعقوبات  ارتكابومكافحته على إمكانةة 
الدولة واجلماعات احمللةة  باستثناء، فالشخص املعنوي 3املنصوص علةها يف قانون العقوبات األصلةة أو التكمةلةة 

حلسابه من طرف أجهزته ترتكب  واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام يتحمل املسؤولةة اجلزائةة عن اجلرائم اليت
 أو ممثلةه الشرعةني  دون أن ي ستثىن مرتكب اجلرمية من اجلزاء كشخص طبةعي.

                                                           
  1المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فقرة  01-06من القانون  51المادة  1
  2المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فقرة  01-06من القانون  51المادة  2
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  53المادة  3
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عند ارتكابه  مكرر من قانون العقوبات على أن الشخص املعنوي يتعرض 18العقوبات األصلةة: نصت املادة  2-1
مرات احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص  5مرة إىل  1ة الغرامة اليت تساوي من لعقوب جلرمية تصنف كجناية

 1الطبةعي
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته فإن  29بالتايل فإذا كان الشخص املعنوي تابع للقطاع العام وبالرجوع للمادة 

 5.000.000دج إىل  1.000.000كحد أدىن و بني   1.000.000دج إىل  200.000الغرامة ترتاوح بني 
من نفس القانون فإن  41كحد أقصى، وأما إذا كان الشخص املعنوي تابع للقطاع اخلاص وبالعودة إىل املادة   دج

دج   2.500.000دج إىل  250.000دج كحد أدىن وبني  500.000دج إىل  50.000الغرامة ترتاوح بني  
 كحد أقصى.

مكرر من  18ةة نصت علةها أيلضا املادة العقوبات التكمةلةة: كما يتعرض الشخص املعنوي لعقوبات تكمةل 2-2
 قانون العقوبات وهي:

 املعنوي؛ صخحل الش -
 ( سنوات؛5غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخسة ) -
 ؛( سنوات5اإلقصاء من الصفقات العمومةة ملدة ال تتجاوز مخسة ) -
من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنةة أو اجتماعةة بشكل مباشر أو غري مباشر، هنائةا أو ملدة ال  املنع -

 ( سنوات؛5تتجاوز مخسة )
 مصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها؛ -
 نشر وتعلةق حكم اإلدانة؛ -
احلراسة على ممارسة النشاط  ( سنوات، وتنصب5الوضع حتت احلراسة القلضائةة ملدة ال تتجاوز مخسة ) -

 الذي أدى إىل اجلرمية أو الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته.
 ISA 240بين جريمة االختالس ومعيار التدقيق الدولي رقم  مقارنةرابعا 

خاصة مع النوع الثاين ألنواع الغش  240كثريا جرمية االختالس إىل أحد مفاهةم معةار التدقةق الدويل رقم   تتقارب
 املذكورة فةه وهو سوء استخدام األصول، لذلك حناول يف هذه النقطة إجراء مقارنة بسةطة بةنهما كما يلي:

ستخدام األصول يف حني زء اخلاص بسوء ايف اجل 240تتوافق جرمية االختالس مع معةار التدقةق الدويل رقم  -
 ال تتفق كثريا مع التقرير املايل االحتةايل إال يف توفر النةة والقصد يف ارتكاب الفعل؛

                                                           
 مكرر من قانون العقوبات 18المادة  1
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يف ضرورة توفر القصد وعنصر التعمد يف مرتكب الفعل  240تتوافق اجلرمية مع معةار التدقةق الدويل رقم  -
 عند قةامه به؛

أو أصول أو أي شيء مملوك للمؤسسة بطريقة غري قانونةة واستغالهلا لتحقةق  يتوافقان يف عملةة أخذ أموال -
 مصلحة شخصةة؛

تتفق جرمية االختالس مع التقرير املايل االحتةايل يف أن القائم بعملةة االحتةال هو من أفراد اإلدارة العلةا يف  -
لقائم هبا من املوظفني، يف حني القطاع اخلاص، وتتفق مع سوء استخدام األصول يف القطاع العام من حةث ا

 ختتلف مع هذا األخري يف القطاع اخلاص؛
 تركةز كال املفهومني على األموال واألشةاء ذات القةمة. -
 جريمة الغش الضريبي والغش المعلوماتي :الرابع الفرع

لكثرة اجلرائم اليت ترتبط ونظرا ، من أهم اجلرائم اليت ختدم موضوعنا بصفة مباشرة ثالثة جرائم تعترببعد تفصةلنا يف 
أيلضا إىل جرميني هلما عالقة ولو  اإلشارة الفرعحناول يف هذا ، 240بالتحريفات الواردة يف معةار التدقةق الدويل رقم 

 لةست كبرية.
 الغش الضريبي : والأ

وذلك من خالل القةام ببعض األفعال ، يعترب الغش اللضرييب طريقة لعدم تسديد مبلغ اللضريبة املستحقة كلةا أو جزئةا
عرف على أنه:"استعمال طرق احتةالةة للتملص أو حماولة فهو ي  ، اليت متكن املكلف من تغةري الوعاء اللضرييب اخلاص به

وهذه األفعال ، 1التملص كلةا أو جزئةا من وعاء اللضريبة أو من تصفةة أو من دفع اللضرائب أو الرسوم املفروضة"
كان هلذه اجلرمية وإجراءات متابعتها واجلزاءات املقررة ة ووضع أر اجلزائري من خالل منحه الصفة اجلزائة جيرمها املشرع

 .هلا ونفصل يف ذلك فةما يلي
كما رأينا يف اجلرائم السابقة فإنه لقةام أية جرمية وجب توفر الركن املادي واملعنوي وهو  أركان الجريمة: -1

 نفس األمر بالنسبة للغش اللضرييب.
 :2يتكون الركن املادي جلرمية الغش اللضرييب من ثالثة عناصر هي :الركن المادي للغش الضريبي  1-1

 استعمال طريق احتةالةة؛ -
 التملص من اللضريبة والرسوم؛ -
 والتملص من أداء اللضريبة. العالقة السببةة بني استعمال الطرق االحتةالةة -

                                                           
 424ص ، مرجع سابق، "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، أحسن بوسقيعة1 
 428ص ، نفس المرجع 2
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 اليت تعترب طريقا احتةالةة إىل صنفني كما يلي: يصنف املشرع الوطين األعمال الطرق االحتيالية: -أ
 الطرق اليت هتدف مباشرة وحاال إىل أداء أقل مما هو واجب أداؤه أو إىل عدم دفع الشيء وهي: -1

 غفال أو التقلةل عن قصد يف التصريح عن الدخل؛اإل -
من خالل مسك املكلف  ة:خفاء مبالغ أو منتجات تطبق علةه اللضرائب أو الرسوم املفروضإخفاء أو حماولة إ -

 اسبة صحةحة خمصصة الستعمال الشخصي وأخرى مزورة خمصصة ملصاحل اللضريبة؛، حمحماسبتني
 قةام املكلف مبناورات لعرقلة حتصةل أي نوع من اللضرائب اليت هو مدين هبا. -

 مها:وتتلخص يف طريقتني أساسةتني  :الطرق اليت ميكنها أن تؤدي بصفة غري مباشرة إىل غش ضرييب -2
غفال عن قصد عن تسجةل أو األمر بتسجةل حسابات غري صحةحة أو صورية يف الةومةة أو دفرت اجلرد أو اإل -

 الوثائق اليت حتل حملها؛
ى ختفةض اللضرائب أو الرسوم أو تدعةما لطلبات ترمي إىل احلصول إما علتقدمي وثائق مزورة أو غري صحةحة  -
 املزايا اجلبائةة املقررة لصاحل بعض الفئات من املكلفني باللضريبة؛من  لالستفادةوإما  ، عفاء منهااإل

ضافة عناصر بنوعةها سواء من خالل إ نالحظ أن كل الطرق املذكورة أعاله أساسها تقدمي معلومات غري صحةحة
ملصلحة اللضرائب اليت هي أحد أهم األطراف املهتمة باملعلومات املقدمة  يراداتمصاريف أو عدم التصريح بعناصر اإل

 .من طرف املؤسسة
وهي تعين النتائج اليت يتم حتقةقها من استعمال الطرق االحتةالةة لقةام الغش  :التملص من الضريبة -ب

 ومن بني هذه النتائج ما يلي: ، اللضرييب
 ؛خفاء املكلف املادة اللضريبةةمن خالل إ التملص إما من الكل أو البعض من وعاء اللضريبة -
عداد اجلداول واإلنذارات وإرساهلا اىل اجلهة املختصة ي إالتملص إما كلةا أو جزئةا من تصفةة اللضريبة اليت ه -

 بتحصةل اللضريبة؛
 التملص إما كلةا أو جزئةا من أداء اللضريبة. -

ذا  م التملص من تقوم هذه اجلرمية إ العالقة السببية بين التملص من الضريبة والطرق االحتيالية: -ت
ن اللضريبة تخلص م م الوتنعدم اجلرمية إذا  ، اللضريبة بناءا على الطرق االحتةالةة اليت استعملها اجلاين

ت تتوفر عالقة ويف نفس الوق فاءإعبةة يف ربط اللضريبة أو يف تقرير اللضري اإلدارةنتةجة خلطأ ارتكبته 
خفى فةها اجلاين اللضرائب ربطا خاطئا دون اإلطالع على الوثائق املزورة واليت أالسببةة إذا ربطت إدارة 

 بعض املبالغ اليت تسري علةه اللضريبة.
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 والقصد هنا نوعان: ، الغش اللضرييب يعترب جرمية عمدية تتطلب توفر عنصر القصد لقةامها الركن المعنوي: 1-2
خفى فإذا أ، علم بارتكابه فعل من أفعال االحتةاليفرتض هذا الركن أن اجلاين على  القصد العام: -أ

 بعض املبالغ اليت تسري علةها اللضريبة نتةجة خلطأ أو جلهله بقواعد احملاسبة ال يعترب القصد متوفرا لديه؛
 اإلدارةويقصد به أن يتجه اجلاين إىل التملص من اللضريبة كلةا أو جزئةا مبعىن حرمان  القصد الخاص: -ب

 من احلصول على حقها من هذه اللضريبة.
يف الطرق االحتةالةة اليت يستخدمها املكلف  240نالحظ أن هذه اجلرمية تتفق مع معةار التدقةق الدويل رقم 

لمعلومات املالةة واهلدف من ذلك تلضلةل أحد األطراف املستخدمة ل ، باللضريبة كالتدلةس يف حمرراته الرمسةة
 لضريبةة عرب تقدمي تقارير مالةة ال تعكس وضعةتها املالةة احلقةقةة.ال اإلدارةللمؤسسة وهي 

هذه  ال أنه ميكن للمدقق اكتشافإ، اللضربةةة اإلدارةبالرغم من أن اهلدف من جرمية الغش اللضرييب هو تلضلةل 
 هبا املؤسسة لتقدمي نتائج خاطئة.املمارسات والطرق االحتةالةة اليت تقوم 

 الغش المعلوماتي :ثانيا
من قانون  7مكرر  394مكرر إىل  394فعال اليت جرمها املشرع الوطين يف املادة يعترب الغش املعلومايت من األ

 1:الصور التالةةواليت نصت على أن الغش املعلومايت يأخذ ، العقوبات
 الدخول يف منظومة معلوماتةة؛ -
 املساس مبنظومة معلوماتةة؛ -
 أعمال أخرى. -

 وتشمل فعلني مها: معلوماتية:الدخول في منظومة  أوال
كما تشمل ،  الدخول االحتةايل يف منظومة حممةة كانت أو غري حممةة تقنةاتتشمل هذه العبارة كل  الدخول: -

 استعمال من ال ميلك احلق للدخول يف هذه املنظومة؛
 ويشمل البقاء بعد الدخول أكثر من الوقت احملدد لذلك. البقاء: -

 كما جيرم البقاء؛  ، مباشرة على احلاسوب أو حصل عن بعدحصل الدخول  وتقوم اجلرمية سواء
ويقصد هبا كل من أدخل بطريق الغش معطةات يف نظام املعاجلة اآللةة أو أزال أو  المساس بمنظومة معلوماتية: ثانيا

 إذن يتلخص الفعل اجملرم يف: ، 2عدل بطريق الغش املعطةات اليت يتلضمنها
 معطةات يف نظام املعاجلة اآللةة غريبة عنه؛ دخالإ -

                                                           
 445ص ، مرجع سابق، أحسن بوسقيعة1
 من قانون العقوبات 1مكرر  394المادة  2
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 ختريب وإفساد املعطةات اليت يتلضمنها نظام املعاجلة اآللةة. -
 دخال فريوس املعلوماتةة.ه اجلرمية إويدخل أيلضا يف نطاق هذ

 394يف املادة  عمال اليت تصب يف نفس خانة الغش املعلومايتإىل هذه األ اإلشارةجاءت  :األعمال األخرىثالثا 
 :1كما يلي  2مكرر 

و مرسلة عن طريق منظومة يف معطةات خمزنة أو معاجلة أ املتاجرةأو جتمةع أو توفري أو نشر أو  تصمةم أو حبث -
 املعلومايت السابقة الذكر؛ ئم الغشراحدى جوماتةة ميكن أن ترتكب هبا إمعل
 حدى جرائم الغش املعلومايت.كان املعطةات املتحصل علةها من إ  أو نشر أو استعمال ألي غرض إفشاءحةازة أو  -

ن املعاجلة إكذلك ف،  كل املعامالت تتم آلةا  وأصبحتلقد جرم املشرع اجلزائري هذه األفعال يف ظل تطور التكنولوجةا 
ى التالعب يف الغش املعلومايت علجرمية احملاسبةة والتسجةالت املختلفة أصبحت أيلضا آلةة بالتايل فةمكن تطبةق 

 ، باإلضافة أو احلذفوتغةريه سواء حملاسيب للمؤسسة معلومات املؤسسة ومعطةاهتا آلةا من خالل الولوج إىل النظام ا
 ، عمال األخرى اليت نص علةها املشرعاملعلوماتةة واملساس هبا وحىت األالدخول يف املنظومة فةمكن أن جند كل من 

 .بتكةةف وقائع قلضةته معها يكون على إطالع مبحتوى هذه اجلرمية ويقومت ذلك لدى املدقق فإنه وإذا ثب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 من قانون العقوبات 2مكرر  394المادة  1
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 خاتمة: 
فبداية حاولنا ، تناولنا يف هذا الفصل الذي هو مدخل للجزء التطبةقي تقدمي للبةئة اجلزائرية يف حدود ما مشلته دراستنا

مث تكةةف ملا جاء يف معةار ، التطرق إىل مهنة تدقةق احلسابات يف اجلزائر وخمتلف املراحل اليت مرت هبا إىل يومنا هذا
جاء يف القانون اجلزائري يف ظل عدم توفر معايري حتكم املهنة يف الوقت الراهن يف مع ما  240التدقةق الدويل رقم 

طالع بالقوانني اليت حتكم كل احلاالت اليت قد يصادفها خالل أداء يكون املدقق على إ وضرورة أن، اجلزائر من جهة
واليت تلخصها جمموعة جرائم متس الذمة املالةة للمؤسسة بداية بتقدمي معىن ، من جهة أخرى مهامه يف املؤسسات

مث فصلنا يف جمموعة ، ئم الشركات"اجلرائم اليت تكون املؤسسات مسرحا هلا واليت يطلق علةها القانونةني مصطلح "جرا
براز نقاط وحاولنا إ 240التدقةق الدويل رقم من اجلرائم اليت كانت تتقارب بشكل كبري مع املفاهةم الواردة يف معةار 

صدارها ملعةار التدقةق هذه اجلرائم بعني االعتبار عند إ التوافق بني كل جرمية واملعةار وذلك من أجل أن تأخذ اجلزائر
 .االجتاهحىت تلضمن سريمها يف ذات  240ائري اخلاص بالغش والذي سةكون مقتبس من املعةار الدويل رقم اجلز 
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 تمهيد:
جزئني: اجلزء  إىلالذي يتم تقسيمه يف هذا الفصل التطبيقي  حناولملختلف اجلوانب النظرية للموضوع،  بعد تطرقنا

األوىل القضية ف، اجلزائرية الغش يف املؤسساتالتحريفات الناجتة عن دراسة حالتني واقعيتني عن األول حناول فيه 
الغش اليت كانت يف ما ساهم يف عدم اكتشافه كل حاالت ايري املهنية واألخالقية للمهنة املدقق باملع لتزامجتسد عدم ا

 ،وبالتايل افصاحه عن واقعة الغش أما القضية الثانية فتؤكد التزام املدقق مبعايري التدقيق املؤسسة وعدم االفصاح عنها،
 اجلانب النظري على كال احلالتني.التدقيق،كما حناول تطبيق عملية ومدى تأثري كل حالة على فعالية 

أن الباحثة مل تتمكن من تكييف وقائع كال القضيتني مع القانون اجلزائري نظرا لتعدد اجلرائم يف كل  إىلجتدر اإلشارة 
قضية منهما ووجود العديد من القوانني اليت حتكم هذه األفعال من جهة، وأن التكييف هو من صالحيات القاضي 

  كل قضية على حدى.املكلف بالفصل يف
على عدد من حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني يف   ااستبيان مت توزيعهحتليل استمارة اجلزء الثاين فهو عبارة عن أما 

وتأثري وجوده  كل من والية سطيف وبرج بوعريريج حول خطوات املدقق الواجب القيام هبا يف حالة وجود الغش،
 وعموما نتطرق لكل ذلك وفقا للخطة التالية: ،ب آرائهمحس على فعالية عملية التدقيق

ويتم تقسيمه لثالثة مطالب نتناول فيها بداية  حالة الغش، عنمدقق احلسابات  حالة عدم افصاح :المبحث األول-
أثر وأخريا  ،ISA 240مث تكييف القضية مع معيار التدقيق الدويل رقم  تقدمي للمؤسسة حمل الغش وحالة الغش،

 على فعالية التدقيق يف القضية؛الغش 
مث حتليل وقائع قضية  نتناول فيه التخطيط لعملية التدقيق، ،حالة افصاح املدقق عن حالة الغش :المبحث الثاني-

 الغش،تكييف حالة الغش مع معيار التدقيق الدويل وأخريا أثر وقائع الغش على فعالية عملية التدقيق؛
 لالستبيان.دراسة حتليلية  :المبحث الثالث-
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 الغشحالة  عن الحسابات مدقق فصاحعدم إحالة  :المبحث األول
 احلسابات ونفصلها فيما يلي: مدققتواطؤ من بجزائرية تعرضت للغش  مؤسسة عمومية إىلنتطرق  األوىل يف احلالة
 حالة الغشوقائع و تقديم المؤسسة  األول: المطلب

وقائع اليت شهدهتا ال إىلمث التطرق  التعريف بداية باملؤسسة اليت جرت فيها وقائع حالة الغش، إىلنقسم هذا املطلب 
 هذه املؤسسة واليت صنفت على أهنا وقائع غش.

 تقديم المؤسسة محل الغش الفرع األول:
فإننا مل نتمكن من احلصول على  ،الغش يف البيئة اجلزائريةالتحريفات الناجتة عن موضوع وخصوصية نظرا حلساسية 

من  كونه طرف متواطئ  مبدقق احلسابات االتصالذلك أننا مل نتمكن من  القضيةهذه مجيع املعلومات ومجيع تفاصيل 
غاية   إىلأن القضية مل يصدر فيها احلكم  خاصة من جهة أخرى ةمهني ارسر أجهة وتصنيف بعض التفاصيل على أهنا 

 وال بأي طرف له عالقة هبذه املؤسسة والقضية، ال ميكننا التعريف باملؤسسة حمل الغش،،كما أنه كتابة هذه األسطر
 (.مورئيس جملس االدارة السيد ) واملستثمر )ع(، لذلك سيتم تعريف املؤسسة بـــ )س(،

كية ملمت حتويل  من بني كربيات املؤسسات يف السنوات املاضية، كانت  ائع القضية يف مؤسسة وطنية عموميةبدأت وق
مستثمر على  االختياروقع و  سياسة اجلزائر خلوصصة املؤسسات العمومية، إطارطرف خاص يف  إىلهذه املؤسسة 

 أجنيب ضمن سياسة الدولة لفتح السوق الوطنية وتشجيع االستثمار االجنيب يف اجلزائر.
اق عليها يف العقد املربم االتفوفقا لشروط حمددة مت  2007 يف سنة ستثمر )ع(للبيع لصاحل امل هذه املؤسسة وجهت
وقام بعدة حتريفات وتزوير  ،ستثمر مل يلتزم بشروط هذا العقدغري أن امل ،)مت احلصول على نسخة من العقد( بينهما

حتقيق نتائج سلبية منذ تلك  إىلواليت أدى هبا  ،2007سنة ة املذكورة منذ استالمه هلا يف واختالسات ألموال املؤسس
لوقف هذه طراف ذات الصلة باملؤسسة من األ اعدد حركهذا ما  ،خرىوتدهور حالتها املالية من سنة أل السنة

ومت رفع شكوى ضد هذا املستثمر وأطراف أخرى متواطئة معه من بينها مدقق االنتهاكات وهنب أموال املؤسسة، 
وهو ما أكدته وقائع  ،ة مباشرة معهامن طرف أحد مستخدمي التقارير املالية للمؤسسة والذي له عالق احلسابات

 القضية ووثائق املؤسسة.
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 حالة الغش وقائعالفرع الثاني:
ضد  قليميااملختصة إ كمةاحملرفع دعوى قضائية أمام وكيل اجلمهورية لدى  إىل )س(ؤسسة املتعود وقائع قضية 

مضموهنا األساسي التالعب بالتقارير املالية للمؤسسة )م( السيد دارهتا وبالتحديد ضد رئيس جملس إ ستثمر )ع(امل
 1التالية: االتاحلتضمنت  2007سنة  وذلك منذ خوصصتهااختالس أموال املؤسسة  إىلوجتاوزات أدت 

يف امليزانية  31ر احلساب رقم أن املستثمر ويف السنة اليت مت فيها خوصصة املؤسسة مل يأخذ بعني االعتبا -
فصاح عن ضمن اإلفامليزانية هلذه السنة مل تت ،دج 8.000.000ل يف خمزون قطع غيار بقيمة تقدر ثواملتم االفتتاحية

 ؛وال على املبلغ املدرج فيه وجود هذا احلساب
 مت بيع هذا املخزون يف املزاد العلين لصاحل املؤسسة )س( دون وضوح وجهة املبالغ املتحصل عليها من عملية البيع؛ -
بأمر من رئيس  2014سنة يف  بشكل غري قانويندج  80.000.000قدر بــــ مت بيع خمزون من قطع الغيار م -

 ؛دارةجملس اإلوباملصادقة من دارة إلجملس ا
 ؛2010عداد ميزانية غري حقيقة سنة ر يف حمررات جتارية ورمسية هبدف إالتزوي -
فالس والتسوية وبغرض التهرب من اإل ثالث ميزانيات حتمل عجزا،عداد إ حيث مت ير والتحريف يف امليزانياتالتزو  -

 ؛على التوايل الثالثةللسنة القضائية مت تزوير امليزانية 
 ؛أجنيب موردتواطؤ مع بفواتري ومهية من خالل ال أصول إىلحتويل الديون مت التزوير يف امليزانية الثالثة من خالل  -
لية املنقولة املا األصولوهتريب مجيع  2007عداد ميزانيات تثبت وجود عجز منذ تاريخ خوصصة املؤسسة سنة إ -

 وكل هذا حتضريا لتفليس املؤسسة؛ ،ومهيني وردينيرادات ومهية وفواتري مضخمة وحتويالت ملخارج الوطن يف شكل إ
فإنه  نشاطها لصاحل املستثمر واستئناف ؤسسةاسرتجاع امل وطبقا التفاق حيث يف املسامهات،والتزوير التحريف  -

إال أنه مت تسجيل قيمة هذا  ،مليون دينار 78بلغ واملقدر مب االسرتجاعرأمسال يساوي قيمة ضخ  هذا األخرييقع على 
 ؛بتواطؤ من حمافظ احلسابات حسب عريضة الشكوى املقدمة االسرتجاع كديون على عاتق املؤسسة ومل يتم دفعه

يف  أثبتت وجود ديون على املؤسسة )س(، اليت تعترب املؤسسة )س( فرعا من فروعها امليزانية اخلتامية للمؤسسة األم -
 مل تدمج قيمة هذه الديون؛ )س( يزانية مؤسسة أن محني
أهنا قدمية حبجة  إىلاسترياد معدات وجتهيزات غري صاحلة لالستعمال وغري مطابقة للمعايري واملقاييس التقنية اضافة  -

هذه املعدات بتحرير فواتري ومهية من طرف  ءوقد مت اقتنا أنه مت استغالهلا يف االستثمار الصناعي من طرف املؤسسة،
 ؛مليار سنتيم وهو ينايف قيمتها احلقيقية متاما 30ومهيني ومت اعتبار قيمتها ـ جنبينيأ موردين

                                                           
 (08معلومات من الشكوى المقدمة للمحكمة المختصة اقليميا )نسخة من الشكوى ضمن الملحق رقم  1
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ال يف حني أن قيمتها احلقيقة  على أساس قيمة معدات جديدة،ها حيث مت تسجيل فاتورة هذه املعدات،تضخيم  -
 متاما هذه القيمة؛تعكس 
 ؛ملؤسسة )س(ا انياتميز هيزات جديدة مل يتم تسجيلها يف بيع جت -
 تحقات الضرائب والضمان االجتماعي املرتاكمة؛عدم تسديد مس -
 املالية املنقولة خارج الوطن يف شكل ايرادات ومهية؛ األصولهتريب  -
 .ألف دينار جزائري 430ماليني و 9عدم تضمني امليزانية االفتتاحية للمؤسسة لقيمة الديون احلقيقية واليت بلغت  -
وجود هذه ل ثباتأدلة إوذلك يف حدود ما توفر لدينا من  2013كز على أهم التحريفات اليت متت خالل سنة نر و 

 التحريفات:
دج،غري أنه ال يوجد هذا  800.000واملقدر بــــ 2014سنة يف  31قطع غيار مصنف يف احلساب مت بيع خمزون  -

(،كما أن 2013نة سمليزانية  األصولجانب  11 )ملحق رقم 2013سنة القيمة يف امليزانية اخلتامية ل املخزون وهبذه
وهي السنة اليت متت فيها عملية البيع )ملحق  ،كمبيعات  2014سنة يف جدول النتائج ل إدراجهاتم هذه القيمة مل ي

 ؛(2014سنة .جدول حسابات النتائج ل14 رقم
وهو  وفقا لعريضة الشكوى املقدمة،دج  130.000.000تقدر بـــ وجود ديون تراكمية اجتاه الضمان االجتماعي  -

 (؛2013جانب اخلصوم مليزانية السنة  12ق رقم )ملح2013ألي سنة ومنها سنة ما مل تظهره امليزانية اخلتامية 
فإن مبلغ الضرائب ٌقدر بـــ وبالنسبة للسنة حمل الدراسة  ،لعدة سنوات ديون تراكمية غري مسددة اجتاه الضرائب -

يف حني أن مبلغ الضرائب يف امليزانية اخلتامية  وثيقة التصريح بالضرائب(، 10 رقم دج )ملحق 14.740.969
 حق رقم)مل دج غري مصرح به 4.560.009دج أي وجود مبلغ بقدر بـــ 10.180.960يقدر بــــ 2013للسنة 
 (؛2013سنة جانب اخلصوم مليزانية  12
نية حسب ما دج متثل قيمة االهتالكات العي 203.638.912تقدر بـــ  2013سنة وجود قيمة اهتالكات يف  -

يف حني أن جدول  (،2013مليزانية السنة  األصولب جان 11  )ملحق رقم 2013سنة هو وارد يف ميزانية 
 16 )ملحق رقم 2013سنة ظهر وجود أي أصل خاضع لالهتالك لاالهتالكات املفصل املستخرج من املؤسسة ال ي

 (2013جدول االهتالكات للسنة 
ق حترير فواتري ومهية من طرف عن طريمعدات وجتهيزات غرب صاحلة لالستعمال وغري مطابقة للمعايري التقنية  قتناءا -

 (.مع البنك وثيقة االتفاق 15 )ملحق رقميف اجلزائر بواسطة قرض من بنك أجانب  ومهيني موردين
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 اجلزائرية و  احملاسبية املخالفة للقواننيمن خالل ما تقدم يتضح حجم التحريفات املرتكبة من طرف إدارة هذه املؤسسة و 
من طرف اإلدارة احلالية والقرارات الغري صائبة املتخذة من طرف رئيس جملس  التسيريسوء ل تيجة حتميةنواليت هي 

الضائقة املالية وحجم الديون الكبرية اليت كانت اإلدارة السيد )م(،كذلك وحسب بعض األطراف يف املؤسسة فإن 
 .اوهنب ممتلكاهت اليت شهدهتا املؤسسة االختالساتعاتق املؤسسة هي أهم اسباب على 

ليها معايري التدقيق الدولية وبالتحديد ضمن معيار التدقيق الدويل أشارت إكما أن هذه التحريفات واألفعال املرتكبة 
، ويف ظل تقيد املدقق هبذه املعايري حناول تصنيف هذه الوقائع حسب ما جاء يف هذا املعيار وذلك  ISA 240رقم 

 يف املطلب املوايل.
    ISA 240الثاني:تكييف حالة الغش مع معيار التدقيق الدولي رقم  المطلب

 240مع ما جاء يف معيار التدقيق الدويل رقم )س( ؤسسة املحناول يف هذا املطلب تكييف وقائع حالة الغش يف 
ISA،  الدراسةاألفعال املرتكبة يف هذه احلالة وفقا ملا مت تناوله يف الفصول النظرية السابقة من هذه من. 
 ليه يف الفصل األول من هذه الدراسةوالذي أشرنا إ 240تعريف الغش يف معيار التدقيق الدويل رقم  إىل االستنادفب

 :أن وبتطبيقنا إياه على وقائع هذه القضية فإنه يتطابق معها من حيث
 املؤسسة؛ؤسسة مت من طرف شخ  من إدارة املؤسسة وهو رئيس جملس إدارة املفعل الغش يف  -
املتتالية اليت تؤكد  لوقائعاملؤسسة ناجتة عن قصد ووجود نية التحريف وهو ما يعكسه جمموعة االغش يف أفعال  -

 ذلك؛
 يف واحلصول على ميزة غري قانونية؛كان القصد منها اخلداع والتزي  يف هذه القضية األفعال املرتكبة -
 من الغش ومها: اشتمال وقائع هذه القضية على كال النوعني -
ظهر يف هذه القضية عرب عدد من وهو الغش يف احلسابات والدفاتر احملاسبية وهو ما ي :التقرير املايل االحتيايل -
 فعال املرتكبة كإعداد فواتري ومهية وميزانيات غري حقيقية؛األ
ممتلكات املؤسسة وموجوداهتا وهو الغش الذي يتضمن سرقة واختالس  :األصولالتحريفات الناجتة عن اختالس  -
 بطريقة غري قانونية.بيع قطع غيار تابعة للمؤسسة  من خاللهذه القضية جنده يف و 
التقرير املايل  كل من:  إىلفعال املرتكبة يف هذه املؤسسة تتماشى مع تقسيم معيار التدقيق الدويل للغش تنوع األ -

 كما يلي:  فعالهذه األ ونوضح تقسيم ،األصولوالتحريفات الناجتة عن اختالس  االحتيايل
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 240ISAتقسيم الغش في معيار التدقيق الدولي رقم (:تقسيم أفعال القضية وفق 1-5جدول رقم )
 األصولسوء استخدام  التقرير المالي االحتيالي

 بيع قطع غيار بطريقة غري قانونية التزوير واستعمال املزور يف حمررات رمسية
 استرياد معدات وجتهيزات غري صاحلة لالستعمال جناز فواتري ومهيةإ
 املنقولة خارج الوطن األصول هتريب غري حقيقية اتعداد ميزانيإ

مليار سنتيم كديون على الشركة وهو  7.8تسجيل 
 اسرتجاع عليها

 

  ومهيني موردينالتعامل باسم 
  تضخيم قيمة املعدات املستوردة

يرادات مضخمة املهربة يف شكل إ األصولإثبات قيمة 
 للمؤسسة املؤسسة 

 

  عدم دفع الضرائب ومستحقات الضمان االجتماعي
 ISA 240على وقائع القضية ومعيار التدقيق الدويل رقم  عتمادباالعداد الباحثة من إالمصدر:

خاصة  على أفعال املؤسسة من اجلدول أعاله نالحظ أن النوع األول من الغش والذي ميثل أخطر أنواعه هو املسيطر
عدم تسديد مستحقات الضرائب والضمان  إىلإضافة  عداد ميزانيات غري حقيقية  وتزوير فواتري ووثائق للمؤسسة،إ

الذي يعترب أقل  أفعال من النوع الثاين من الغش ارتكب بالتواطؤ مع أشخاص آخرين كما أن رئيسهااالجتماعي،  
كبيع قطع غيار بطريقة غري قانونية، وعموما ال يتم النوع   يكلف املؤسسة خسائر عديدة لكنهخطورة من النوع األول 

 الثاين إال بوجود النوع األول من الغش.
 خصائص الشخص القائم بعملية الغش-

خصائ  الشخ  القائم بعملية الغش اليت حددهتا الطبعات الثالث للدراسة اليت قام هبا مكتب التدقيق  إىلبالرجوع 
ؤسسة املمن هذه اخلصائ  تنطبق على القائم بعملية الغش يف قضية  نسبة كبريةفإننا جند أن  KPMGالعاملي 

 نفصلها يف اجلدول املوايل:و  حمل الدراسة،
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 مع القائم بعملية الغش في القضية محل الدراسة KPMG(:توافق خصائص دراسة 2-5جدول رقم )
 المؤسسة )س(توافقها مع قضية  KPMGالخصائص التي جاءت في دراسة 

 / سنة 55و 36العمر بني 
 ال يعمل يف جمال احملاسبة يعمل يف جمال احملاسبة واملالية باملؤسسة

 رئيس جملس إدارة املؤسسة  العليا باملؤسسةدارة من بني مسريي أو من أفراد اإل
 سنوات 10مدة عمله يف املؤسسة أقل من  سنوات باملؤسسة 10يعمل منذ أكثر من 

 متواطئ مع عدة أشخاص داخل وخارج املؤسسة متواطأ مع أشخاص آخرين باملؤسسة
 من جنس ذكر  أغلبهم من جنس ذكر

 املسامهني يف املؤسسةمن بني  من املسامهني احلاليني يف املؤسسة
 نعم شكله يوحي أنه حمل ثقة حسب أفراد املؤسسة أغلبهم أشكاهلم توحي بالثقة

 املؤسسة )س(قضية وقائع و  KPMGعلى دراسة  باالعتمادد الباحثة عدا:من إالمصدر
بشكل كبري مع  تتوافق يف القضية من خالل اجلدول نالحظ أن خصائ  رئيس جملس اإلدارة املرتكب لوقائع الغش

مهني فيها فهو رئيس جملس من بني مسريي املؤسسة واملسا ث أنه، حيKPMGاخلصائ  اليت جاءت يف دراسة 
متواطئ مع العديد من األطراف مما سهل له القيام بالتحريفات الناجتة عن الغش على غرار مدقق هو و إدارهتا، 

 إىل يوحي متاما أنه يقوم مبثل هذه التصرفات استنادا ، كما أنه من جنس ذكر وشكله الأجانبوردين ماحلسابات و 
ليك أنه حمل ثقة، غري أن هذه اخلصائ  ال تتفق مع ن أكدوا أنه للوهلة األوىل يوحي إآراء أفراد املؤسسة الذي
 يعمل يفبالرغم من أنه يف أن رئيس جملس اإلدارة ال يعمل يف جمال احملاسبة واملالية وأنه   KPMGخصائ  دراسة 

من القيام هبذه التصرفات نتيجة لوجود أطراف متواطئة معه سهلت له ذلك،  سنوات متكن 10ة ملدة أقل من املؤسس
 جابات أفراد املؤسسة.رئيس جملس اإلدارة بسبب اختالف إ إال أننا مل نتمكن من حتديد عمر

 حسب وقائعها ة )س(مؤسسالأسباب ارتكاب الغش في  -
القيام هبذه األفعال امللخصة يف  إىلأدت سباب اليت قضية فإننا نستخل  جمموعة من األالأحداث ووقائع  إىلبالنظر 

 الغش ونذكر أمهها:التحريفات الناجتة عن 
ملصاحلهم الشخصية على حساب  وباخلصوص رئيس جملس اإلدارة تغليب أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا -

 مصاحل املؤسسة؛
 مزايا غري عادلة وبطرق غري قانونية؛رغبتهم يف احلصول على  -



:الدراسة التطبيقيةخامسالفصل ال  
 

227 
 

 ؛)س(ؤسسة املنظام الرقابة الداخلية بل الشديد ضعفال -
 السياسات املالية باملؤسسة؛التطبيق اخلاطئ املتعمد لألصول والقواعد احملاسبية و  -
 لمؤسسة؛القوانني التنظيمية لاخلرق املتعمد للوائح و  -
 التهرب الضرييب للمؤسسة؛ -
 املؤسسة؛ إلفالسالتحضري  -
 اهلروب من التصفية القضائية. -

دقق مب االتصالويف ظل عدم متكننا من  من خالل حتليلنا لوقائع التحريفات الناجتة عن الغش يف قضية املؤسسة )س(،
احلسابات اخلاص هبا، سنقوم بتحليل أثر هذه التحريفات على فعالية عملية تدقيق احلسابات من خالل دراسة أثر 

 يف املطلب املوايل.يف  اجلانب النظري وذلك  وفقا ملا مت تناولهعلى كل عنصر من عناصرها ذلك 
 فعالية عملية تدقيق الحسابات علىوقائع القضية  أثر المطلب الثالث:

يتبني لنا ثبوت وقائع  دارهتا السيد )م(،رئيس جملس إاألفعال اليت قام هبا من خالل وقائع قضية املؤسسة )س( و 
وثبوت وجود ممارسات  240الغش حسب التعريف الذي جاء به معيار التدقيق الدويل رقم  التحريفات الناجتة عن

منذ تويل رئيس وذلك  ،األصولريفات الناجتة عن سوء استخدام والتح حتيايلالايل ااملتقرير ال من الغش لكال النوعني
احلسابات املكلف بتدقيق  فإن مدقققدمة الشكوى املحسب عريضة و  ب،دارة السيد )م( هذا املنصجملس اإل
مع وباخلصوص األجنيب  متواطئا مع املستثمركان   الذي من املفروض أنه يعترب طرفا رقابيا )س( املؤسسة حسابات

مصادقته على حسابات املؤسسة وما يؤكد ذلك ، هذا األخري فعال اليت ارتكبهايف مجيع األ دارةرئيس جملس اإل
اطؤ ولقد جاء ن  تو وخضوعه للتحقيق املطول يف القضية من جهة أخرى  ،وهو على علم بذلك من جهةاخلاطئة 

تقرير بتحفظ بالرغم من جمموعة صدر أ سبب أنهباجلزء الثالث من عريضة الشكوى  مدقق احلسابات صراحة يف
أنه كان على  للمؤسسة باعتبار املاليةالتقارير صدار تقرير سليب حول إ إىلتؤدي به من املفروض أهنا  اليتفعال األ

رئيس جملس االدارة مل أن  ، خاصةاملؤسسة أفراد من املستقاة علوماتاملحسب فعال املرتكبة، وذلك إطالع مبعظم األ
مل  إال أن املدقق ،ي مدقق حسابات اكتشاف ولو البعض منهابالتايل يسهل على أ جيتهد كثريا إلخفاء وقائع الغش

وال الوضعية املالية احلقيقية  للتقارير املاليةالوضع احلقيقي متاما  ال يعكسيتضمن رأي تقرير  وأصدر يفصح عنها
تضخيم قيمة ديون ك  يف العديد من البنود وهو ما يؤثر على قرارات مستخدمي التقارير املالية للمؤسسة للمؤسسة

مل يتمكن من الوصول ق من خالل وقائع هذه القضية املدقميكن القول أن بالتايل  املؤسسة عن القيمة احلقيقية هلا،
 ا يؤثر سلبام ذاوه، ةبداء رأي يعكس بكل مصداقية وضعية املؤسسوهو إ ملهمة التدقيق  لرئيسياهلدف التحقيق 
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لتأكيد أو  تدقيقالوفيما يلي نقوم بتحليل عناصر فعالية  ،خاصة يف هذه القضيةو  عموما تدقيقالية على فعالية عمل
  .نفي احلكم األويل

 التدقيق  جودة الفرع األول:
من بينها قدرة مكتب التدقيق على ارتبطت بعدة معايري  اجودة التدقيق فإننا أشرنا سابقا أهنتعريف  إىلبالعودة 
غري أن  وعدد القضايا املرفوعة ضد مكتب التدقيق...اخل، واإلفصاح عنها،حاالت الغش يف املؤسسات  اكتشاف
على وقائع هذه القضية ياه وبتطبيقنا إبالتايل  عتمد يف هذه القضية على املعيار األول كونه األكثر تداوال،الباحثة ست
ودرايته بكل أعمال الغش اليت وقعت يف  دم اكتشاف املدققألنه وإذا سلمنا بع جودة التدقيق حتقيق نستنج عدم
ملزيد من لتأكيد ذلك نتطرق و  ،يف تقريره النهائي كامال  مل يفصح عنه بهكان على إطالع فإن اجلزء الذي  املؤسسة 
 قضية:يف هذه ال يف عناصر جودة التدقيقالتفاصيل 
عضاء احلياد يف مدقق احلسابات وكافة أ توفر اجلودة يف التدقيقشرتط لتحقيق ي   األمانة واملوضوعية: -1

لتحقيق مصلحة أي طرف على حساب أو  ،كان يف املؤسسة  طرف فريقه مبعىن عدم حتيزهم ألي
خرى أو على حساب املؤسسة وهو ما مل يتوفر يف مدقق احلسابات املكلف بتدقيق حسابات أطراف أ

عدم تأدية مهامه  إىلبه  أدى حنيازاالوهذا  دارة،رئيس جملس اإل  إىلالذي كان منحازا  املؤسسة )س(،
 من خالل حتديده ملا يقومدارة يسعى لتحقيق رغبات رئيس جملس اإل بكل أمانة وموضوعية ذلك أنه

 باإلفصاح عنه يف تقريره وما ال يقوم باإلفصاح عنه؛
 ومت أداؤها من طرف املدقق،لية التدقيق للمؤسسة حمل الدراسة مت قبول عم قبول وأداء عملية التدقيق: -2

 هنية واألخالقية ومعايري اجلودة يف مكتب التدقيق،لكن ال ميكننا تأكيد أهنا متت وفقا ملعايري التدقيق امل
 ؛ستقالليةوااليات األخالقية للمهنة وهو احلياد هم السلوكذلك أنه مت خرق أحد أ

فال داء عملية التدقيق وتوثيق خمرجاهتا فراد ومتابعة ورقابة أكإدارة األ  اجلودة على أعمال التدقيق، بالنسبة لباقي عناصر
 يا.ليها نظرا ألهنا خت  املدقق بصفة مباشرة وصعوبة احلصول على املعلومات منه شخصميكننا التطرق إ

 استقاللية وأتعاب المدققاني: الفرع الث
تعترب استقاللية املدقق من أهم العناصر اليت جيب أن تتوفر يف مدقق احلسابات ومن بني أهم  استقاللية المدقق:-1

 يعرف على أنه عدم وجود أي مصاحل شخصية للمدقق يف املؤسسة حمل التدقيق،فهو  عناصر فعالية عملية التدقيق،
 .له االستقالل الذهين واالستقالل الظاهري إىل استقاللية املدقق ميقسمت توقد 
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يف املؤسسة )س(  معينة قضية دراستنا وبتطبيق تعريف االستقاللية عليها جند أنه كانت للمدقق مصلحة إىلوبالعودة 
مت افرتاضها أهنا مادية ممثلة  حىت وإنوبالتحديد مع رئيس جملس اإلدارة السيد )م( ال نعلم أساس هذه املصلحة لكن 

  عكسهلى عالقة مباشرة باملدقق وهو ما تالذي كان ع قاضاه من طرف رئيس جملس اإلدارةضايف سيتمبلغ مايل إ يف
تقريره النهائي وكذلك  العمل فيما بينهما حسب أفراد املؤسسة إطارمعه والعالقة اجليدة اليت تتعدى كثرة لقاءاته 
تقسيم ولتفصيل أكثر فسنتعمد على  خفى فيه حقائق كثرية وتعمد تضليل مستخدمي القوائم املالية باملؤسسة،الذي أ

 االستقاللية لتحديد العنصر الذي أثر أكثر يف استقاللية املدقق يف القضية حمل الدراسة:
ية هنية اليت يتخلى فيها املدقق عن أكما يعرف االستقالل الذهين فهو تلك احلالة الذ  الذهين: االستقالل 1-1

سابات إال أنه ويف القضية حمل الدراسة كان تأثر كبري ملدقق احل ضغوط أو دوافع قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق،
بإخفاء وقائع الغش وعدم تضمينها يف تقريره ودوافعه للقيام  دارة املؤسسة من جهة،بالضغوط املفروضة من طرف إ

 حبيث أنه وحسب املعلومات املستقاة من املؤسسة فإن هذه الدوافع هي مادية حبتة؛ ،من جهة أخرى النهائي كاملة
تقارير طراف املستخدمة للن علم هبا األف احمليطة بعملية التدقيق واليت إأما االستقالل الظاهري الذي هو الظرو  1-2

ويف قضية املؤسسة )س( فإن عملية التدقيق  خري سوف تتأثر،فإن استقاللية وموضوعية هذا األاملالية للمؤسسة 
 علم وضوعية وقد عمله بطريقة م ه من أداءكنومل مت ،للمدقق أن يتمتع باستقاللية تامةسادهتا ظروف عديدة مل تسمح 

دارة ذي بادر برفع شكوى ضد رئيس جملس إللمؤسسة وال طراف املستخدمة للتقارير املاليةذه الظروف أحد األهب
ترى الباحثة أنه من بينها وجود  واليت ،*املؤسسة ومعه مدقق احلسابات وأثبت أنه كان متواطئا حبسب تلك الظروف

عدم وجود هيئة يف ظل خاصة توضيح مهام ومسؤوليات كل فرد فيها  وعدم يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة اختالل
 جلنة التدقيق؛كاملدقق الداخلي أو   رقابية داخلية يف املؤسسة 

إذن ومما سبق فإن مدقق احلسابات يف قضية املؤسسة )س( مل يتمتع باستقالل تام ألداء مهامه بالشكل املطلوب 
بعيدا عن  داء عملية التدقيقفلم يتمتع ال باالستقالل الذهين الذي ميكنه من أ ووفق مقتضيات معايري املهنة وأعرافها،

 وال باالستقالل رادها شخ  حمدد يف املؤسسة،ر تقرير يتضمن اإلفصاح عن وضعية أصداأية ضغوطات حتتم عليه إ
  عمله،كانت حتيط بعملية التدقيق العديد من الظروف اليت تزيد من تأكيد عدم استقاللية املدقق يف فقد  الظاهري، 

 بفعالية.من أداء عملية التدقيق  هكنمما ال مي  دارهتا دارة املؤسسة خصوصا رئيس جملس إإب كونه كان مرتبط بشكل كبري

                                                           
الت تم التأكيد على وجود هذه الظروف من طرف الشخص الذي قام برفع الشكوى برئيس مجلس االدارة ومدقق الحسابات وقد قمنا بالعديد من المحاو * 

أو اعطائنا ظرف يؤكد بصفة ملموسة أن المدقق كان متواطئا، إال أنه رفض تماما ذلك أن هذه األدلة ال ولو على دليل واحد  مع هذا الطرف للحصول

 يمكن تقديمها ألي طرف خارجي عن المحكمة، وأن الحكم النهائي لم يصدر بعد في هذه القضية..
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 إىل ذلك أنه من الصعب الوصول بالتدقيق مل نتمكن من حتديد أتعاب املدقق يف املؤسسة أتعاب المدقق: -2
من  مت تأكيده لناما  إال أن ،وعدم دراية بعض أفراد املؤسسة على طريقة دفع أتعاب املدقق  مدقق احلسابات شخصيا
 :حالتني متواطئه أننا أماتأكيد و  طرف عمال املؤسسة

عليه ه تدارة املؤسسة بدافع مادي عرضذي يغنيه عن التواطؤ مع إمل يتحصل على املقابل املايل الالزم ال إما أنه -
 ؛اإلفصاح عنهادم لتغطية واقعة الغش وع مثال خرىضافات مالية أاحلصول على إاإلدارة من خالل 

 بابتزازوقام  جترد من املعايري األخالقية واملهنية للتدقيق وأنه أو أن املدقق حتصل على ما جيب احلصول عليه ماديا، -
 ؛وعدم اإلفصاح عنها كاملة دارة املؤسسة للحصول على ما يريد مقابل تغطية واقعة الغشإ

مما يؤكد  يف تغطية وقائع حالة الغش ولو جزئيا ومل يفصح عنها، ويف كلتا احلالتني فإن املدقق ساهم بطريقة أو بأخرى
 تعاب املدقق تعترب من بني مدعمات استقاللية املدقق.عدم استقالليته ذلك أن أ

 مؤهالت المدقق وصحة المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة الفرع الثالث:
دىن من املؤهالت قل باحلد األعلى األاملدقق املكلف بتدقيق حسابات املؤسسة )س(  يتمتع مؤهالت المدقق:-1

مهنة حمافظ ملمارسة  االعتمادجامعية وشهادة  وخاصة شهادة العلمية والعملية املطلوبة يف مدقق احلسابات يف اجلزائر،
 ممارسة مهنة حمافظ احلسابات؛ه من احلسابات والتسجيل يف املصف الوطين حملافظي احلسابات وذلك ما مكن

املؤسسة ملدقق  عرب صحة املعلومات املقدمة من طرفتٌ  صحة المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة:-2
إال أنه ويف القضية حمل  تضمن القوائم املالية هلا على حتريفات ناجتة عن أخطاء أو غش، احلسابات عن مدى احتمال

قائع الغش وسعى لتغطيتها وعدم دىن من و طالع على األقل باحلد األى إاسة فإن املدقق كان على علم وعلالدر 
ومن هنا نستنج أن املدقق مل يكن  دارة إلخفاء وقائع الغش،ما يؤكده تواطؤه مع رئيس جملس اإلفصاح عنها وهو اإل

الية أو الوثائق ء قوائمها املليهتم بشكل كبري بصحة املعلومات الواردة يف الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة سوا
 دارية اخلاصة هبا.اإل

 .سطرم النهائي فيها حلد كتابة هذه األصدار احلكضية ال تزال يف احملكمة ومل يتم إشارة أن القجتدر اإل
 خالصة القضية:

بالتواطؤ مع دارهتا السيد )م( رئيس جملس إاليت متت من طرف ؤسسة )س( من خالل سرد وقائع قضية الغش يف امل
، فصاح احلقيقي عن ما وجده من ممارسات فعلية يف املؤسسةر تقرير هنائي ال يتضمن اإلصدأاحلسابات والذي  مدقق

وهو ما مت التعبري عنه "بتقرير بتحفظ" يف حني أنه كان من املفروض أن يكون حتفظات فقط  إىلفقد أشار يف تقريره 
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ايل فإن تقريره النهائي ال وبالت *حجم التحريفات الناجتة عن الغش اليت كانت يف املؤسسة  إىل"تقرير سليب" بالنظر 
 مل تتم بفعالية، وبالتايل مل حتقق عملية التدقيق اهلدف املرجو منها بالتايل فهيطالقا وضعية املؤسسة احلقيقية يعكس إ

 تدقيق احلسابات.وكان لوجود الغش يف املؤسسة دور يف عدم الوصول لفعالية عملية 
حسب وقائع القضية حمل الدراسة يف حدود  سابقا ولتأكيد هذا احلكم قمنا بتحليل عناصر فعالية تدقيق احلسابات

 :ونلخ  ما توصلنا إليه يفما توفر لدينا من معلومات 
إال أنه  واكتشفهاعلى أن املدقق كان على إطالع بوقائع الغش  اعتمدناوقد  عمال التدقيق،عدم حتقيق اجلودة يف أ -

 ؛من جهة أخرى مانة واملوضوعية خالل عملية التدقيقاأل لعنصر احلياد، وافتقاره ا من جهة،مل يقم باإلفصاح عنه
افع ووجود عالقة مع املدقق بصفة تامة يف القضية ال استقالل ذهين وال ظاهري ذلك أنه كان له د يةعدم استقالل -

سلوكيات وأعراف املهنة من جهة ووجود و مل متكنه من أداء عمله وفق مقتضيات  (مدارة السيد )رئيس جملس اإل
 ؛من جهة أخرى ودعمتها العديد من الظروف اليت سهلت نشوء مثل هذه العالقات

ضافية اليت مثلت دافعا  ما يفسره طمعه للحصول على أموال إعدم تقاضي املدقق ألتعابه بالشكل املطلوب وهو  -
 يته؛كرس عدم استقالل

 طالع مسبق بوقائع الغش؛دمة من طرف املؤسسة ذلك أنه على إال مباالته مبدى صحة املعلومات املق -
 .توفر املدقق على املؤهالت العلمية والعملية الالزمة -

قق جودة التدقيق إال أن العنصر وبالرغم من عدم حتقق العديد من عناصر فعالية عملية التدقيق على غرار عدم حت
وهي  املصادقة على التقارير املالية للمؤسسة إىلأدى مما مع اإلدارة تواطؤه و األكثر تأثري كان عدم استقاللية املدقق 

صدار تقرير ومنه إ األصولوء استخدام أو الناجتة عن س تقرير مايل احتيايلالناجتة عن  حتمل خمتلف أنواع الغش سواء
الوطين من جهة وعلى  االقتصاديف  لتأثري على مسعة املؤسسةوبالتايل ا ،للمؤسسة حقيقة الوضعية املاليةال يعكس 

ومن هنا تظهر تأثري تواطؤ  ،من جهة أخرى موردون وحىت العمال من زبائن، ؤسسةخمتلف األطراف املتعاملة مع امل
دار صهدفها الرئيسي وهو إ إىلم الوصول عملية تدقيق احلسابات من خالل عد فعاليةعلى احلسابات على  مدقق

وهو ما ميثل احلالة األوىل لتأثري حتريفات  حسابات يعكس الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة حمل التدقيق، تقرير مدقق
 ت.عملية تدقيق احلسابافعالية التقارير املالية املضللة املمثلة أساسا يف الغش على 

 
 

                                                           
 حسب المعلومات المستقاة من المؤسسة *
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 الغش من طرف مدقق الحسابات قضية الفصاح عناحالة الثاني: المبحث
يف مؤسسة أيضا غش تحريفات الناجتة عن الللاحلالة الثانية يف دراستنا امليدانية واليت خت  حالة  بحثنتناول يف هذا امل

فعالية عملية التدقيق يف هذه ودراسة أثر ذلك على  ق مدقق احلسابات،يطر عن  هاعنواإلفصاح جزائرية مت اكتشافها 
 1احلالة.

 التخطيط لعملية التدقيق. المطلب األول:
أي طرف له صلة  املؤسسة وال املدقق وال سباب ال ميكننا الكشف عن هويةاما مثل القضية السابقة ولذات األمت

وقد متحورت أساسا هذه القضية حول املسري ومدقق احلسابات لذلك سنعرف املسري بالسيد )ع( ومدقق  بالقضية،
 احلسابات السيد )ج(؛

هي مؤسسة جزائرية ذات طابع خاص تندرج حتت شكل مؤسسة ذات مسؤولية املؤسسة اليت شهدت حالة الغش ف
ترب من أبرز الشركات الرائدة على مستوى تعكانت حيث  بدأت نشاطها يف سنوات التسعينات  ،SARLحمدودة 
مت تعيينه من طرف هذه األخرية  ة وعضو يف اجلمعية العامة،من طرف شخ  شريك يف املؤسسسري ت   قطاعها،

 ؛الحقا ذكرهاالقيام بالوقائع اليت نويتمتع بكل الصالحيات فيها مما مكنه من 
 ومت طرح عليهاجلمعية العامة العادية  ( من طرفجعندما مت تعيني مدقق احلسابات السيد ) بدأتالقضية وقائع هذه 
يستفيد من خالهلا أطراف مبزايا  مفاده شكوك حول بعض التصرفات اليت حتدث يف املؤسسةبني الشركاء وقع نزاع 
 2016، 2015 ،2014دورات بتدقيق وقد قام  يف ذات السنة، وبدأ عمله الفعليضافية عن باقي الشركاء، إ

 بالتخطيط لعملية التدقيق واليت متت وفق اخلطوات التالية: عمله كان بداية
ى املؤسسة لتكوين قام املدقق كأول خطوة بالتعرف عل الحصول على معلومات كافية حول المؤسسة: -1

بالشكل متكنه من أداء عمله صول على أكرب قدر من املعلومات احلنظرة شاملة حوهلا من خالل 
ة ووثائق املؤسس الزيارات امليدانية للمؤسسة، علىيف احلصول على هذه املعلومات  عتمدوقد ا املطلوب،
بعض اللقاءات واملقابالت مع الشركاء وبعض العمال يف  إىلضافة إ إدارية وحماسبية...اخل،املختلفة 
 املؤسسة؛

                                                           
من طرف مدقق الحسابات نفسه الذي تم تعيينه، وذلك من خالل المقابلة الشخصية مع المعني وطرح العديد معلومات القضية الثانية تم الحصول عليها  1

ي حدث فيها من االسئلة التي مكنت الباحثة من استيفاء أهم المعلومات حول القضية، في حين أنه تعذر الحصول على نسخ من الميزانيات أو الوثائق الت

 ، وكانت خطة المقابلة حول المحاور التالية:القضية ال تزال في إطار التحقيق حسب المدقق وأن الغش ألنها تعتبر سر المهنة

 لمحة عن المؤسسة محل الغش ووقائع التحريفات الناتجة عن الغش؛-

 تخطيط المدقق لعملية التدقيق.-
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القضية معه مساعد مدقق احلسابات يف هذه  :أدائهمشراف المالئم على المساعدين وتقييم اإل -2
 ؛الرئيسي السيد )ج( شرافه وتوجيهاته وتقييم أدائه من طرف املدققواحد يعمل حتت إ

مرحلة التخطيط كخطوة ثالثة قام هبا املدقق مع مساعده يف   :فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية -3
 إىلثره والذي توصل على إ حمل التدقيق، فح  وتقييم شامل لنظام الرقابة الداخلية يف املؤسسةعمل 
ساسا لدى هذه املؤسسة حسب تعبري ال يوجد نظام للرقابة الداخلية أ أو ميكن القول أنه كارثيأنه  

 عليه يف عملية التدقيق؛ عتمادوبالتايل فإنه ال ميكنه اال املدقق،
تخطيط لعملية التدقيق قام ملرحلة المن خمتلف املراحل الالزمة  نتهاءبعد اال عداد برنامج التدقيق:إ -4

 ثره.يق الذي ستتم عملية التدقيق على إمدقق احلسابات بإعداد برنامج التدق
 تحليل وقائع قضية الغش المطلب الثاني:

حماولة تكييف هذه الوقائع  إىلإضافة  أهم وقائع الغش اليت شهدهتا هذه املؤسسة، إىلحناول يف هذا املطلب التطرق 
 KPMGمث تطبيق خصائ  الشخ  القائم بعملية الغش الواردة يف دراسة  ،240معيار التدقيق الدويل رقم  مع

 مع املسري يف قضيتنا هذه.
 وقائع حالة الغش الفرع األول:

تصرفات غري بعد حتديد برنامج التدقيق من طرف مدقق احلسابات بدأ عمله الذي كان على علم مسبق بوجود 
فضت أ يقوم هبا مسري املؤسسة ويف نفس الوقت هو من الشركاء املسامهني فيهاعادية حسب أعضاء اجلمعية العامة 

مت على إثره اختاذ قرار تعيني مدقق احلسابات احلايل املسري هذا  مفاده جتاوزات يقوم هبا نزاع بني شركاء املؤسسة  إىل
حاالت عديدة من التحريفات الناجتة عن الغش  إىلوقد توصل املدقق  عدمها،للبت يف صحة هذه التحريفات من 

 1يلي:نذكر أمهها فيما  بكال نوعيه،
 ؛ات مببالغ ضخمة ألموال املؤسسة املوضوعة يف صندوقهااختالس -
 عائدات الناتج عن التنازل عن أصول املؤسسة ألغراض شخصية؛ استعمال -
 صندوقها؛بالغ املأخوذة من أموال املؤسسة من وامل األصولسنتيم بني بيع  ماليري 5بــ  يقدر املبلغ املختلس -
 ؛هلذا املسري الشخصي ستعماللإل املؤسسة زوناتحتويل خم -
 ؛اجلمعية العامة للمؤسسة وال لبقية الشركاء إىلدون الرجوع  بطريفة انفرادية ملؤسسةالتصرف يف ممتلكات ا -
 ؛كارثي للمخزونتسيري   -

                                                           
 الجمهوريةوكيل  إلىالشكوى المرفوعة من طرفه  إلىمعلومات من مدقق الحسابات استنادا  1
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 ؛وخروج السلع لو دخباملخزونات و وثائق خاصة فيما يتعلق  أليال وجود  -
 ؛خاصة الدفاتر املساعدة احملاسبية عدم وجود الكثري من الدفاتر -
 مهتسجالين ومهيني مت شطب وردأو التعامل مع م دون السلعالفاتورة  وجودحيث من شراء ومهية عمليات القيام ب -

 منذ سنوات قد خلت؛ ةالتجاري
ونفي املسري  ولعدة سنوات مليار سنتيم 2تقدر حبوايل  غ جد كبريةعمال ال يعملون يف املؤسسة مببالرتبات لدفع م -
 ؛ذلك
 ؛أصال غري موجودةوترميمات مببالغ ضخمة وهي  بإصالحاتالقيام  -
بأنه  املسري عرتافامع  للمؤسسة حماسبيا وعدم وجود املبلغ فعليا نتقاليةالاسابات احل يف سنتيم مليار 3مبلغ وجود -

  .الشركاءبقية  نه من حقه دون أ هو من أخذه مربرا ذلك
نستخل  من خالل هذه الوقائع أن املسري قام بعدة حتريفات ناجتة عن الغش بنوعيه، وللتفصيل فيها أكثر حسب 

 معيار الغش الدويل حناول تكييف هذه الوقائع مع املعيار يف الفرع الثاين.
   ISA 240تكييف حالة الغش مع معيار التدقيق الدولي رقم  :الفرع الثاني
 حناول تطبيقه على حيثيات هذه القضية كما يلي: 240تعريف الغش يف معيار التدقيق الدويل رقم  إىلبالعودة دائما 

 ؛مسري املؤسسة وشريك فيهافعل الغش يف املؤسسة مت من طرف شخ  من إدارة املؤسسة وهو  -
 يف املؤسسة ناجتة عن قصد ووجود نية التحريف وهو ما يعكسه جمموعة الوقائع املتتالية اليت تؤكد ذلكأفعال الغش  -

 ؛واعرتاف املسري بالقيام بعدد من التصرفات
لصاحل هذا  األفعال املرتكبة يف هذه القضية كان القصد منها اخلداع والتزييف واحلصول على ميزة غري قانونية -

 ؛املسري
 وقائع هذه القضية على كال النوعني من الغش ومها: اشتمال -
 ؛وعدم وجود الكثري منها يف احلسابات والدفاتر احملاسبية وهو الغش : التقرير املايل االحتيايل-
 املؤسسة وسرقة أصوهلا. أموال هو الغش الذي يتضمن اختالسو  :األصولالتحريفات الناجتة عن اختالس -
التقرير املايل  كل من:  إىلتماشى مع تقسيم معيار التدقيق الدويل للغش يف هذه املؤسسة يفعال املرتكبة ألتنوع ا -

 فعال كما يلي:ونوضح تقسيم هذه األ ،األصولوالتحريفات الناجتة عن اختالس االحتيايل 
 
 



:الدراسة التطبيقيةخامسالفصل ال  
 

235 
 

 
 
 

 240ISA(:تقسيم أفعال القضية وفق تقسيم الغش في معيار التدقيق الدولي رقم 3-5جدول رقم )
 األصولسوء استخدام  التقرير المالي االحتيالي

 األموالاختالس  عدم وجود الوثائق اخلاصة بدخول وخروج املخزون
 استخدام خمزونات املؤسسة ملصلحته الشخصية غياب الدفاتر احملاسبية

 ملصلحته الشخصية األصولاستعمال أموال التنازل عن  فواتري شراء ومهيةعداد إ
مليار من حسابات الشركة لصاحله  3استخدام مبلغ  موردين ومهيني  التعامل مع

 اخلاص
ثبات فواتري اصالحات مببالغ ضخمة وهي غري موجودة إ

 أساسا
 

 ISA 240على وقائع القضية ومعيار التدقيق الدويل رقم  عتمادباالمن إعداد الباحثة المصدر:
أفعال الغش يف القضية حمل الدراسة حسب التقسيم الذي جاء يف معيار التدقيق الدويل  اجلدول أعاله يلخ 
240ISA  حبيث جند أفعال  املؤسسةاملسري يف من الغش هو املسيطر على أفعال الثاين نالحظ أن النوع ف

اليت قام هبا بالتواطؤ مع  الشخصية هي أكثر املمارساتته صلحواستخدامها مل املؤسسةوالسرقة ألموال  االختالس
 شخاص اخلارجني عن املؤسسة.عدد من األ

 وأسباب القيام بها خصائص الشخص القائم بعملية الغش الفرع الثالث:
وأهم األسباب اليت  حناول يف هذا الفرع معرفة اخلصائ  اليت متيز هبا املسري مرتكب الغش يف املؤسسة حمل التدقيق،

 .رتكابهأدت به ال
 خصائص الشخص القائم بعملية الغش أوال:

الشخ  القائم بعملية الغش يف خصائ  واليت جاءت مبجموعة  KPMGنتائج دراسة مكاتب  إىلبالعودة دائما 
 :ملا يلينتوصل وحماولة منا لتطبيقها على القضية حمل الدراسة فإننا 
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 القائم بعملية الغش في القضية محل الدراسة مع KPMG:توافق خصائص دراسة (4-5جدول رقم )
 المؤسسة )س(توافقها مع قضية  KPMGالخصائص التي جاءت في دراسة 

 سنة 54 سنة 55و 36العمر بني 
 ال يعمل يف جمال احملاسبة يعمل يف جمال احملاسبة واملالية باملؤسسة

 وشريك يف املؤسسة مسري من بني مسريي أو من أفراد االدارة العليا باملؤسسة
 اكيد سنوات باملؤسسة 10يعمل منذ أكثر من 

 متواطئ مع عدة أشخاص داخل وخارج املؤسسة مع أشخاص آخرين باملؤسسة متواطئ
 من جنس ذكر  أغلبهم من جنس ذكر

 من بني أهم املسامهني يف املؤسسة من املسامهني احلاليني يف املؤسسة
ال ميكن احلكم على ذلك حسب مدقق احلسابات كوهنا  أغلبهم أشكاهلم توحي بالثقة

 اجلانب النفسي أكثر إىلمتيل 
 وإجابات مدقق احلسابات KPMGعداد الباحثة باالعتماد على دراسة :من إالمصدر
تنطبق بشكل كبري على املسري يف قضيتنا  KPMGدراسة  ن خالل اجلدول أن املؤشرات اليت اعتمدهتانالحظ م
وهو شريك ومسري للمؤسسة ومن بني أهم املسامهني فيها ويعمل هبا يف الدراسة حيث أن عمره يف اجملال احملدد  هذه،

تواطئه  إىلإضافة  طالع تام ومعرفة جيدة باملؤسسة،ا ساعده يف عملية الغش كونه على إسنوات م 10منذ أكثر من 
مع عدد من األطراف داخل املؤسسة وهم عدد من العمال وخارج املؤسسة كاملوردين الذين مت شطبهم من السجل 

وموردين غري حققيني  زاولون نشاطهم التجاري من جهة،وا معه على أساس أهنم ال يزالون يالتجاري إال أهنم تعامل
قضيتنا يف أن هذا املسري ال يعمل يف جمال احملاسبة  غري أن هذه اخلصائ  مل تنطبق مع أصال من جهة أخرى،

أنه يوحي بالثقة كون ذلك يعتمد على حتليل  على شكلهوأنه وحسب مدقق احلسابات ال ميكن احلكم  واملالية،
 والباحثة ال ميكنها احلكم على ذلك ألننا مل نلتقي باملسري شخصيا.  اجلانب النفسي أكثر حسب ذات املصدر،

 أسباب القيام بعملية الغش في هذه المؤسسة :ثانيا
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القيام بأعمال الغش  إىلوحسب أحداثها فإننا نالحظ أن أهم سبب أدى هبذا املسري وقائع هذه القضية  إىلبالعودة 
ورغبته يف احلصول على ميزات أفضل من باقي الشركاء  هو تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة املؤسسة ككل،

ة احلصول عليها وهي ميزات غري عادلة وغري قانونية إال أنه يربرها بأنه يبذل أكثر جمهود وأكثر بغض النظر عن طريق
 خذه ولو كان بطريقة غري قانونية؛تعبا من باقي الشركاء لذلك يرى أنه يستحق كل ما يأ

ذلك فإن عدم وجود نظام للرقابة الداخلية يف املؤسسة حسب تقييم مدقق احلسابات من أهم األسباب  إىلضافة إ -
 اليت تسهل عملية الغش؛

قسام يف املؤسسة من بني تباع اللوائح والقوانني التنظيمية للمؤسسة بالتواطؤ الواضح لعدد من رؤساء األتعمد عدم إ -
 لغش يف املؤسسة؛رتكاب اتسهيل إ إىلسباب اليت أدت األ
 التهرب الضرييب. -

 نظرية مثلث الغش  الفرع الرابع:
مبا أننا   حول نظرية مثلث الغش على هذه القضية، اجلانب النظري يف ل هذا الفرع تطبيق ما مت تناولهالحناول من خ
القضية األوىل اليت تصال مع مدقق احلسابات وحاولنا أخذ منه أكرب قدر ممكن من املعلومات على عكس كنا على إ

 مل نتمكن من تناول هذه النظرية ذلك أننا مل نلتقي مدقق احلسابات ومل نطلع على طريقة عمله.
بالعودة هلذه النظرية فإهنا تصنف عوامل الغش اليت هي مؤشرات جيدها املدقق يف املؤسسة حمل التدقيق تنبؤه باحتمال 

 1املربرات. الفرص، دوافع )احلوافز(، إىل وجود الغش يف هذه املؤسسة،
وحسب وقائع هذه القضية فإنه  ،مكنت املسري من القيام بأفعال الغشوهي الظروف اليت  الدوافع )الحوافز(:-1

 توفرت للمسري جمموعة من احلوافز اليت مكنته من ارتكاب الغش نلخصها فيما يلي:
 يف املؤسسة؛ه وجود مصاحل جوهرية شخصية ل -
بعمليات الغش للحصول على ميزات  نزاع وعالقات عدائية بني املسري وباقي الشركاء ما حفزه للقيام وجود -

 ال يتمتع هبا باقي الشركاء. استثنائية
منح فرصة للمسري لتغليب مصاحله اخلاصة على  ان أهم دافع أخذه املدقق بعني االعتبارفوجود نزاع بني الشركاء ك
 منه املدقق من خالل لقاءاته املتكررة مع املسري. مصاحل املؤسسة وهو ما تأكد

 ونلخصها فيما يلي:  هي الظروف اليت مسحت للمسري للقيام بأعمال الغش،  الفرص:-2
 ؛مما مكنه من اختالسها ترك مبالغ كبرية يف صندوق املؤسسة -

                                                           
 ووقائع القضية   240ISAباالعتماد على معيار التدقيق الدولي رقم  1
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كنه من القيام مبا يريد دون وجود ظل غياب متابعة باقي الشركاء ما ممالسيطرة الكلية له على تسيري املؤسسة يف  -
 رقابة عليه؛

هيكل تنظيمي غري فعال يف املؤسسة ما يؤكده سيطرة املسري على إدارة املؤسسة والتحكم يف باقي اإلدارات الفرعية  -
 فيها؛
جتاوز هذا النظام  إىلما أدى  وعدم حتديد أساليب رقابية واضحة نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة،ل الشديد ضعفال -

  بسهولة تامة من طرف املسري والعمال املتواطئني معه.
أهم املربرات اليت اعتمدها املسري أنه لديه احلق يف احلصول على ميزات أكثر من باقي الشركاء كونه  المبررات:-3

يشاء من أموال وأصول يبذل جمهودا أكرب منهم يف املؤسسة لذلك يرى أن لديه كل احلق يف أخذ ما هو املسري و 
 املؤسسة دون أية رقابة عليه.

صدار تقريره حول وضعية املؤسسة إ إىلت اليت اتبعها املدقق يتوصل بعد حتديد وقائع القضية وأسباهبا وخمتلف اخلطوا
ليها قيق نتطرق إعلى فعالية عملية التدوملعرفة طريقة تأثري وقائع هذه القضية  وبالتايل التأثري على فعالية عملية التدقيق،

 بالتفصيل يف املطلب املوايل.
 أثر وقائع القضية على فعالية تدقيق الحسابات المطلب الثالث:

 مكانيات املستخدمة لذلك،بغض النظر عن اإل من املعروف أن فعالية التدقيق هي حتقيق أهداف تدقيق احلسابات
حقيقية و واهلدف الرئيسي هلا اليوم هو املصادقة على القوائم املالية للمؤسسة إلصدار تقرير يعكس بصورة صادقة 

تضمن تقرير قضية حيث أنه أصدر وهو ما قام به مدقق احلسابات يف هذه ال الوضعية املالية الفعلية للمؤسسة،
اليت تؤكد  األدلةف املسؤولة عن ذلك يف ظل توفر خمتلف كل التجاوزات اليت وجدها يف املؤسسة واألطرا  إىلشارة اإل
وبالتايل فيمكننا القول أن عملية التدقيق يف هذه احلالة متت  عكس تقريره النهائي ما وجده فعال يف املؤسسة،و  رأيه

 على حدى.نتطرق لتأثري هذه الوقائع على عناصر فعالية التدقيق كل إال أنه ولتأكيد هذا احلكم أو نفيه  بفعالية،
 الجودة في أعمال التدقيق الفرع األول:

كما أن عددا   ،من طرف املدقق جودة التدقيق أساسا حباالت الغش اليت يتم الكشف واإلفصاح عنها تعريف رتبطي
القضية ويف  كما اعتمدنا عليها يف قضيتنا األوىل ولكن يف هذهلتعريفها  من الباحثني اعتمدوا على مؤشرات أخرى 

فإن احلكم على  (De Angelo)وبالعودة لتعريف  املؤشر األول فإننا نلتزم به، ستخدامظل توفر املعلومات إل
ألخطاء والثغرات يف النظام احملاسيب للمؤسسة ويلتزم املدقق ل اكتشاف إىلالتدقيق من عدمه يرجع  عمليةجودة 

وهو ما قام به املدقق يف القضية حمل الدراسة حيث أنه  يصدره،بالكشف عن ذلك بكل أمانة يف التقرير الذي 
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وقام بتضمني تقريره  غش بنوعيه،التحريفات الناجتة عن الاكتشف املمارسات اليت قام هبا املسري واليت هي أفعال 
 خالل التطرق لعناصر جودة التدقيق:ونؤكد حكمنا هذا من  ،كاملة  النهائي هذه األفعال واملمارسات

هلم  متتع مدقق احلسابات يف هذه القضية ومساعده بعنصر احلياد ومل يكن األمانة واملوضوعية: احلياد، -1
كما أهنما قاما بأداء عملهما بكل أمانة وموضوعية ما يؤكده تقرير املدقق   ،حتيز ألي طرف يف املؤسسة

 النهائي الذي تضمن مجيع املمارسات اليت اكتشفها يف املؤسسة حمل الغش؛
كما سبق وأشرنا فإن مدقق احلسابات كان معه مساعد واحد فقط يتوفر فيه مجيع   دارة األفراد:إ -2

طالع تام جبميع حيثيات كان على إاملؤهالت العلمية والعملية ليكون ضمن فريق التدقيق،كما أنه  
 ؛القضية ذلك أن مدقق احلسابات كان يشركه يف مجيع املهام

ووضع هذا  مت قبول عملية تدقيق هذه املؤسسة من طرف املدقق، فيها: ستمرارواالقبول عملية التدقيق  -3
دارهتا افتقار إ عتبارمع األخذ بعني اال خري السياسات واإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذه احلالةاأل

 واملسري خصوصا لصفة األمانة؛
عملية التدقيق وفقا للقوانني اجلزائرية اليت تنضم املهنة وطبقا للقوانني اليت هلا  ءمت أدا أداء عملية التدقيق: -4

ية واألخالقية اليت تنضم املهنة من جهة باملعايري املهن لتزامهاو من جهة عالقة باحلاالت اليت صادفته 
 أخرى؛

 استقاللية وأتعاب المدقق الفرع الثاني:
أهم عنصرين لفعالية التدقيق وهي استقاللية املدقق وأتعابه واليت هلما عالقة مع بعضهما  إىليف هذا الفرع نتطرق 

 البعض.
 تقاللية المدققاس أوال:

ال ذلك أنه ال يوجد أية مصاحل ال مادية و  يعرب املدقق يف هذه القضية عن استقالل تام عن املؤسسة حمل التدقيق،
وضعية املؤسسة من الناحية  عنبكل صدق وأمانة  اإلفصاح ما مكنه منمعنوية تربطه باملؤسسة أو أحد شركائها 

وينقسم استقالل املدقق  يصال املعلومات احلقيقية عن املؤسسة لألطراف املستخدمة لتقاريرها املالية،وبالتايل إ املالية
 نسقطه على املدقق يف هذه القضية.ستقالل الظاهري والذي االستقالل الذهين واال إىل
فإن املدقق مل تكن له أية دوافع أو مصاحل يف هذه املؤسسة ومل يتأثر بأية ضغوط أو مؤثرات  ستقالل الذهين:الا -

 تغيري حكمه ورأيه احلقيقي حول املؤسسة؛ إىلتؤدي 
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لتزم به ثر يف استقالليته وحياده وهو ما إفهو أن يتجنب كل الظروف اليت ميكن أن تؤ  ما االستقالل الظاهري:أ-
ليل من نزاهته أو موضوعيته التق إىلحلسابات يف هذه القضية حيث أنه مل يتأثر بأية ظروف أو حقائق أدت مدقق ا
 .بداء رأيهخالل إ

 أتعاب المدقق ثانيا:
ذه احلالة حتصل على أتعابه ومل يتأثر بأية واملدقق يف ه ،أتعاب املدقق هي ما يتقاضاه نظري قيامه بعملية التدقيق

أفعال الغش مقابل تغطية هذه الوقائع كما حصل يف  رتكبميكن أن يقدمها له املسري الذي ا كانغراءات مادية  إ
إال أن املدقق التزم بأتعابه فقط مقابل تأدية عملية التدقيق كما جيب ذلك والتقرير واإلفصاح عن كل  القضية السابقة،

 املمارسات اليت صادفها يف املؤسسة.
تعابه فقط وعدم طمعه للحصول على مقابل مادي لتغطية واقعة الغش سامهت يف أاكتفاء املدقق باحلصول على 

تكريس استقاللية املدقق عن املسري، ذلك أنه لو طلب منه مقابل مادي فإن ذلك يفتح الباب إلقامة عالقات 
 شخصية بينهما.
 مؤهالت المدقق وصحة المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة الفرع الثالث:

متحصل على شهادة  ،املكلف بتدقيق هذه املؤسسة هو خبري حماسب وخبري قضائي املدقق المدقق:مؤهالت -1
كما يقتضيه القانون اجلزائري املنظم وشهادة مهنية ممثلة يف خبري حماسب  ماجستري يف علوم احملاسبة واملالية 

ذلك أنه يلقي حماضرات يف اجلامعة ضمن  إىلضف  سنة خربة يف هذا اجملال، 25،كما أنه له ما يقارب للمهنة
اليت متكنه من أداء عملية التدقيق  بالتايل فهو يتمتع جبميع املؤهالت العلمية والعملية الالزمة ،مقياس تدقيق احلسابات
 على أحسن وجه؛

 كما أن مساعده يتوفر أيضا على التأهيل العلمي الالزم وبصدد تكوين اجلانب العملي. -
على التقدير الشخصي ملدقق احلسابات حول املعلومات  بناءا المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة:صحة  -2

يف هذه القضية فإن املدقق مل يكن على ثقة تامة بأن كل املعلومات املقدمة له كانت املؤسسة املقدمة من طرف 
 .دمة من طرف املؤسسة على حتريفاتاملعلومات املق احتواءنسبة احتمالية  االعتباربالتايل أخذ بعني  صحيحة

 خالصة القضية:
وقائع قضيتنا الثانية جرت يف مؤسسة جزائرية خاصة مفادها قيام مسريها السيد )ع( مبجموعة من األفعال اليت 

واكتشاف مدقق احلسابات املكلف بتدقيق حساباهتا هلذه  تصنف ضمن ممارسات التحريفات الناجتة عن الغش،
 ،2015، 2014 صدار تقرير يعكس الوضعية احلقيقية اليت وجدها لدوراتبالتايل إ تواطؤه معه،األفعال وعدم 
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وبالتايل فإن تقريره النهائي يعكس وبكل صدق  ،يف أفعال املسري والدليل رسالة لوكيل اجلمهورية لفتح حتقيق  2016
 ملية التدقيق متت بفعالية.وعدالة الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة  ومنه فيمكن احلكم على أن ع

قمنا بتحليل عناصر فعالية تدقيق احلسابات متاشيا مع وقائع القضية يف  ولتأكيد فعالية عملية التدقيق يف هذه احلالة
 وقد توصلنا ملا يلي: حدود املعلومات اليت أمكننا احلصول عليها،

 لتزمواقائع الغش اليت متت يف املؤسسة ساس ذلك أن مدقق احلسابات اكتشف و أ حتقيق اجلودة يف التدقيق،-
 األمانة واملوضوعية يف عمله؛ املدقق بعنصر احلياد، لتزاماما يؤكد  بالكشف واإلفصاح عنها يف تقريره النهائي،

الذي  يف داخلها أو خارجها، ظاهري عن أي طرف يف املؤسسة سواءاالستقالل التام ملدقق احلسابات الذهين وال -
 ؛م فعالية التدقيقأهم دعائ منهو 
كتشفه من له فقط دون طمعه يف احلصول على أموال إضافية نظري إخفاء ما ا  املدقق بأتعابه املستحقة اكتفاء-

 ممارسات؛
 .توفر املؤهالت العلمية والعملية الالزمة والضرورية يف مدقق احلسابات ومساعده -

واإلفصاح عن الغش من طرف املدقق على أداء  يظهر من خالل هذه القضية األثر الكبري الذي خلفه اكتشاف
عليها يف املؤسسة ووضعية  طلعاتقرير يتضمن كل أفعال الغش اليت صدار ال من خالل إعملية التدقيق بشكل فع

 فصاح عن أفعال الغش.بأي شكل باملؤسسة سهل له مهمة اإل رتباطهتامة وعدم اال ستقالليتهفا املؤسسة احلقيقية،
جتدر اإلشارة أن هذه القضية أيضا ال تزال على مستوى احملكمة ومل يصدر فيها احلكم النهائي حلد كتابة هذه  كما

 األسطر.
 دراسة تحليلية لالستبيان :المبحث الثالث

فصاح عنه وعدم واإل هااحدإاليت مت اكتشاف الغش يف قضيتني ال ولتأكيد نتائجتدعيما منا للجانب امليداين للدراسة 
تأثري كل واحدة منهما على فعالية عملية التدقيق من خالل  إىلخرى واليت توصلنا من خالهلما القيام بذلك يف األ
 اجلزائر ملعرفة يف مدققي احلساباتجملموعة من  انيستبسئلة يف اتقدمي جمموعة من األ ينارتأا التأثري على عناصرها،
من  فعالية عملية التدقيق وبصفة أدق تأثر عناصر فعالية التدقيق بوجود الغش واكتشافه، رأيهم حول كيف تتأثر
وقد خصصنا هذا االستبيان للمهنيني الذين سبق وأن  ،مبراحل تقييم وجود الغش من عدمه خالل قيام املدقق أوال

 مرت عليهم حالة غش يف مهمات التدقيق اليت قاموا هبا سابقا.
تبعا ملشكلة هذا البحث واألهداف اليت يسعى لتحقيقها فإن اجملتمع املستهدف يتكون من  الدراسة:مجتمع  -1

يف شكله النهائي مت  إعادة ضبط االستبيان بعدوعليه و  يف كل من والية سطيف وبرج بوعريريج، مدققي احلسابات
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 43 استبيان مت اسرتجاع 50توزيع  إىلالواليتني وقد توصلنا احلسابات يف كل من  مدققيتوزيعه على عدد من 
 :استبانات باستخدام السؤال 5كما مت استبعاد   منه صاحلة للتحليل، 39 استبيان،
 هل سبق ملكتبكم اكتشاف حالة غش؟ -

جابة على باقي حماور بعادها بالرغم من إكمال اإلجابتها عن هذا السؤال بــ:ال مت استفكل االستبيانات اليت كانت إ
 آراء املدققني الذين فعال سبق هلم وأن صادفوا حاالت غش خالل مسريهتم إىلاالستبيان كوننا نسعى للوصول 

 املهنية.
 استبيان صاحل للتحليل وهو ما يوضحه اجلدول التايل: 34وبالتايل فقد صار لدينا 

 :عدد االستبيانات الموزعة(5-5)جدول رقم
 برج بوعريريج سطيف النسبة المئوية المجموع التوزيعالبيان/واليات 

 20 30 %100 50 عدد االستبيانات املوزعة
 12 27 %78 39 عدد االستبيانات املسرتجعة

بعد   املستبعدة عدد االستبيانات
 السؤال

5 10% 4 1 

عدد االستبيانات املتبقية بعد 
 السؤال

34 68% 23 11 

  على معطيات االستبيان باالعتمادعداد الباحثة من إ:المصدر

الغش يف املؤسسة حمل التحريفات الناجتة عن اهلدف من هذا االستبيان معرفة تأثري وجود  استبيان الدراسة:-2
ن خالل م على عناصرها من طرف مدققي احلسابات يف اجلزائر،التأثري التدقيق وبالتايل عملية التدقيق على فعالية 
التحريفات اليت تتم يف وعن تحريفات الناجتة عن الغش عن التحريفات الناجتة عن األخطاء متييزهم للمعرفة أوال مدى 

ومعرفة اخلطوات اليت يقومون هبا عند وجود التحريفات الناجتة عن الغش من  ،املبادئ والقواعد احملاسبية القانونية إطار
 أجزاء تضمنت ما يلي: 4 إىلتقسيم االستبيان  وعلى هذا األساس مت خالل تقييمه،

 سنوات اخلربة، املؤهل، تتضمن معلومات عامة عن املدقق اجمليب )الوظيفة، معلومات عامة: الجزء األول: -
 ؛الشهادات(

ي مدى يفرق مدققي أ إىلاهلدف منه معرفة فقرات  6يتكون من  حتريفات التقارير املالية املضللة: :لثانيالجزء ا -
املبادئ والقواعد  إطارالتحريفات يف عن الغش وعن  بني التحريفات الناجتة عن األخطاء،احلسابات يف اجلزائر 
 ؛احملاسبية القانونية
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واهلدف منه معرفة املراحل اليت يقوم هبا فقرات  10يتكون من  تقييم التحريفات الناجتة عن الغش: :الثالث الجزء -
 الناجتة عن الغش؛املدققون فعال يف اجلزائر لتقييم التحريفات 

واهلدف منه معرفة وجهة نظر فقرة  21تكون من ي تأثري وجود الغش على عناصر فعالية التدقيق: :الرابع الجزء -
 املدققني يف اجلزائر حول كيفية تأثري وجود الغش يف املؤسسة على كل عنصر من عناصر فعالية عملية التدقيق.

الذي هو مقياس فئوي مكون من مخس درجات  (Likert Scale)على مقياس ليكرت اخلماسي  وقد مت االعتماد
حصائيا وفق إىل بيانات كمية ميكن قياسها إلتحديد درجة موافقة املدققني على كل حمور من حماور االستبيان وحتويلها 

 اجلدول التايل:
 

 مقياس تحديد درجة ومستوى الموافقة(:6-5جدول )

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة 
 1 2 3 4 5 الدرجة

 ومت تقسيم إجابات أفراد العينة وفقا للمتوسطات احلسابية انسجاما مع مقياس ليكارت اخلماسي،
: 1طة وهي نق وأدىن 5يف مقياس ليكارت وهي يتم حساب املدى من خالل الفرق بني أعلى نقطة  المدى:قيمة -
5-1=4 
 0.8=4/5ويتم حسابه من خالل قسمة املدى على عدد الدرجات ويساوي: :طول المدى-
 ما يسمح بتحديد الفئات التالية:  حبيث تضاف هذه القيمة للقيم املعطاة لكل خيار، 

 (: تحديد درجات الموافقة حسب قيم المتوسط الحسابي7-5جدول )

 درجة الموافقة قيمة المتوسط الحسابي
 منخفض جدا من املوافقة مستوى ]1.8 -1]
 مستوى منخفض من املوافقة ]2.6 -1.8]
 مستوى حمايد  ]3.4 -2.6]
 مستوى متوسط من املوافقة ]4.2 -3.4]
 مستوى مرتفع من املوافقة ]4.2-5]

 من إعداد الباحثةالمصدر:
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -3
 إىلاليت توصلنا يف حتليل البيانات  (SPSS 23) للعلوم االجتماعيةة حصائياالعتماد على برنامج الرزنامة اإلمت 

 حصائية املالئمة حبيث تفي بأهداف الدراسة واختبار فرضياهتا،األساليب اإل قد مت اختيارو  ،مجعها بواسطة االستبيان
أحد مقاييس النزعة املركزية  والوسط احلسايب باعتباره على التكرارات من أجل معرفة خصائ  العينة، اعتمدناحيث 

املعياري فهو ملعرفة  االحنرافأما  ودرجات املوافقة أو الرفض هلا،وترتيب الفقرات جابات إلاليت تستخدم يف وصف ا
 مدى تشتت القيم عن وسطها احلسايب من أجل تأكيد دقة التحليل.

 ستبياناختبار صدق وثبات اال 3-1
 وللتأكد من ذلك يتم بطريقتني: ما وضع لقياسه فعال،االستبيان بصدق وثبات االستبيان أن يقيس  يقصد

 المحكمين:صدق -1
)قائمة أمساء  حصاءيف ختص  تدقيق واثنان يف ختص  اإل ثنانأربعة أساتذة حمكمني استبيان على مت عرض اال

 حيث أنه:، األساتذةوقد مت التقيد باملالحظات املقدمة من طرف  ،(01 يف امللحق رقممرفقة  احملكمني ساتذةاأل
 ؛يف التدقيق ستاذ املخت ية تدقيق احلسابات وفق مالحظة األمت حذف اجلزء الثاين اخلاص بعناصر فعال -
 سئلة يف احملور اخلاص باملعلومات العامة وتكييفها مع بقية حماور االستبيان؛متت إضافة بعض األ -
 حصاء.خمت  يف اإلستاذ من املالحظات املقدمة من طرف أ قانطالاأسئلة االستبيان  مت ترميز -
عطي نفس النتيجة وعدم تغريها بشكل كبري لو مت توزيعه أكثر يبثبات االستبيان أنه  املقصود ثبات االستبيان:-2

قياس معامل ألفا  مب ستعنااوللتحقق من هذا  نفس النتائج. سيعطيننامن مرة حتت نفس الشروط والظروف فإنه 
 وكانت النتائج كما تظهر يف اجلدول املوايل:كرونباخ  

 (:معامل الفاكرونباخ لقياس صدق وثبات االستبيان8-5جدول رقم )
  معامل ألفا عدد البنود المحور الرقم

 كرونباخ
 معامل الصدق

 0.963 0.929 06 حتريفات التقارير املالية املضللة 01
 0.822 0.676 10 التحريفات الناجتة عن الغشتقييم  02
تأثري الغش التحريفات الناجتة عن الغش على عناصر فعالية  03

 تدقيق احلسابات
23 0.854 0.924 

 0.996 0.994 97 اجملموع 
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  spss23على خمرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثة :المصدر
 لفاكرونباخاجلذر الرتبيعي ملعامل أ حيث أن معامل الصدق =

فجاءت تساوي  يف مجيع حماور االستبيان مرتفعة من خالل اجلدول نالحظ أن معامالت الثبات ألفا كرونباخ
وهي كلها  بالنسبة للمحور الثالث، 0.854و بالنسبة للمحور الثاين، 0.676و بالنسبة للمحور األول، 0.929
، وهي تعكس 0.944مما تؤكده القيمة  ةمرتفع تككل جاء  ستمارةلالوحىت قيمة ألفا كرونباخ  ،0.60أكرب من 
وهو ما يؤكد صدق وثبات االستبيان وأن معلوماته ذات ثقة وهي صاحلة  ،لثبات املرتفع الستمارة الدراسةمستوى ا

 فرضياهتا. واختبارة على أسئلة الدراسة للتحليل واإلجاب
 
 حصائية التالية:ليل هذا االستبيان باألساليب اإلاستعنا على حت :ةالمستخدم االختبارات 3-2

ت تكرارات لفئاسا ملعرفة الساليب أسايتم استخدام هذه األ :احلسايب واملتوسط والتكرارات املئوية النسب -1
موافقتهم وكل هذا هبدف تقييم درجة  ومتركز إجابات املستجوبني ومدى تشتت آرائهم عن بعضهم، ،معينة

 على عبارات االستبيان؛
 .االستبيانا كرونباخ ملعرفة ثبات لفأ اختبار -2

 الدراسة فئة خصائص 3-3
املدققني الذين مشلتهم الدراسة ومت توزيع االستبيان فئة خصائ  نقوم بتحليل  ،انيبعد التأكد من صدق االستب

 كما يلي:  عليهم
 :وفق ما يوضحه اجلدول املوايل الوظيفة: 3-3-1

  مدققي الحسابات(:وظيفة 9-5رقم ) جدول
 النسبة التكرارات  الوظيفة

 67.6% 23 حمافظ حسابات
 32.4% 11 خبري حماسب
 %100 34 اجملموع

 عداد الباحثة باالعتماد على خمرجات االستبيانمن إالمصدر:
حمافظي احلسابات والذين شكلوا ما  كانواعلى االستبيان   املدققني اجمليبنيأن النسبة األكرب من  إىليشري اجلدول 

أن كل اخلرباء  إىلشارة جتدر اإل بني،تعرب عن اخلرباء احملاس %32.4وما نسبته  من جمموع اجمليبني، 67.6%نسبته 
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حماوره طالع مبحتوى االستبيان و مجيع اجمليبني كانوا على إ ما يؤكد أن حسابات، ااحملاسبني هم يف نفس الوقت حمافظو 
 ويوضح ذلك أكثر الشكل املوايل: جاباهتم كانت مدروسة،وأن إ
 
 
 
 
 
 
 

باتساحسب متغير وظيفة مدقق الح عينة الدراسة (: توزيع1-5)شكل رقم  

 

 .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج المصدر:                 

 المؤهل العلمي: 3-3-2
  لمدققي الحسابات المؤهل العلمي(:10-5جدول رقم )

 النسبة التكرارات  الوظيفة
 %64.7 22 ليسانس

 29.4% 10 ماجستري/ماسرت
 5.9% 2 دكتوراه
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 %100 34 اجملموع
 

 أن نسبة  من جمموع مدققي احلسابات حاملون لشهادة ليسانس، %64.7يتضح من اجلدول أن ما نسبته 
ما يؤكد أن كل مدققي  حاملون لشهادة الدكتوراه، 5.9%أما النسبة املتبقية  حاملون لشهادة ماجستري، %29.4

االجابة على حماور هذا احلسابات يتمتعون باحلد األدىن من املستوى اجلامعي وهو ما خيول هلم القدرة على 
 االستبيان،ونوضح املؤهل العلمي ملدققي احلسابات أكثر يف الشكل املوايل:

 
 
 
 

متغير المؤهل العلمي لمدققي الحساباتحسب  عينة الدراسة (: توزيع2-5شكل رقم)  

 

 

 

 

 

 .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  المصدر:                 

 سنوات الخبرة: 3-3-3
 سنوات الخبرة لمدققي الحسابات(:11-5جدول رقم )

 النسبة التكرارات  الوظيفة
 %2.9 1 سنوات 5أقل من 

 %26.5 9 سنوات 10 إىلسنوات  6 بني
 %11.8 4 سنة 16 إىلسنة  11بني 
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 %58.8 20 سنة 16أكثر من 
 %100 34 اجملموع

 ستبيانعداد الباحثة باالعتماد على نتائج االمن إالمصدر:
سنوات  10 إىل 6مث بني  %58.8سنة  بــ  16سنوات خربة أكثر من أن أكرب نسبة  إىلتشري تكرارات اجلدول 

سنوات خربة حبالة واحدة  5وآخر فئة هي أقل من  %11.8سنة بنسبة  15 إىل 11مث الفئة بني  ،%26.5بنسبة 
ة يتمتعون خبربة يف جمال وهو ما يؤكد أن مجيع مدققي احلسابات الذين مستهم الدراس ،%2.9مثلت ما نسبته 

 ل مسريهتممما يؤكد حتكم مدققي احلسابات يف عمليات التدقيق من جهة ومصادفتهم حلاالت غش خال ،التدقيق
 املهنية من جهة ثانية، وهو ما يلخصه الشكل البياين التايل:

 
 

سنوات الخبرة لمدققي الحساباتحسب متغير  عينة الدراسة (: توزيع3-5شكل رقم)    

 

 .Excel: معاجلة البيانات باستخدام برنامج المصدر

 الدورات التدريبية 3-3-4
 دققي الحساباتلدورات التدريبية التي يقوم بها ما(:12-5جدول رقم )

 النسبة التكرارات  الوظيفة
 %2.9 1 باستمرار نعم،
 %73.5 25 حياناأ نعم،
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 %14.7 5 نادرا
 %8.8 3 أبدا
 %100 34 اجملموع

 على نتائج االستبيان عتمادباالمن إعداد الباحثة المصدر:
يف جمال احملاسبة  ملنا أن مدققي احلسابات الذين مشلتهم دراستنا يقومون بعمل دورات تدريبية ألعضاء مكتبه يتضح

مث الفئة اليت ال تقوم مبثل هذه  ،%14.7قوم هبا وهي ثانيا بنسبة مث توجد فئة نادرا ما ت ،%73.5والتدقيق بنسبة 
،إذن %2.9يقوم بعمل دورات باستمرار وهي تشكل نسبة وأخريا توجد حالة واحدة  ،%8.8الدورات أبدا بنسبة 

ء مكتبهم ومساعديهم يف جمال لتطوير مهارات وقدرات أعضافهذا يدل على أن مدققي احلسابات يولون أمهية 
 وهو ما خيدمنا يف هذا االستبيان. احملاسبة والتدقيق،

 ونلخ  حمتوى اجلدول يف الشكل البياين التايل:
 

 دققي الحساباتم لدورات التدريبية التي يقوم بهاا توزيع عينة الدراسة حسب متغير: (4-5)شكل رقم

 

 Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  المصدر:                 
 واختبار فرضيات الدراسةعرض وتحليل  -4

سابات بالتفصيل مدققي احلجابات وسط احلسايب لوصف إتامل تخدام التكرارات،نقوم بتحليل نتائج االستبيان باس
 مقياس ليكرت على النحو التايل: ستخداممث حتويلها لبيانات كمية با فرضية، حسب كل حمور  لإلجابة على كل

طالع تام بمختلف التحريفات التي يمكن الحسابات في الجزائر على إ مدققو" صحة الفرضية األوىل: الختبار-
 " أن تصادفهم خالل أداء عملية التدقيق
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 نقوم بتحليل فقرات احملور األول الذي له عالقة مباشرة بالفرضية األوىل كما يلي:
  التكرارات الخاصة بالمحور األول(:13-5جدول رقم )

 
 الفقرة

املبادئ  إطارالتحريفات يف  التحريفات الناجتة عن الغش التحريفات الناجتة عن األخطاء
 والقواعد احملاسبية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 
تسجيل مبلغ -

التثبيت غير صحيح 
 بدون قصد

27 79.4% 4 11.8% 3 8.8% 

الجهل بمبادئ -
 المحاسبة

32 94.1% 2 5.9% - - 

سرقة المخزونات -
 أو النقدية

2 5.9% 30 88.2% 2 5.9% 

تسجيل مصاريف -
 وهمية للمؤسسة

3 8.8% 28 82.4% 3 8.8% 

 التغيير في طرق-
االهتالك بدون 

 سبب

5 14.7% 1 2.9% 28 82.4% 

تكوين احتياطات -
 سرية

4 11.8% 2 5.9% 28 82.4% 

 - - - - - - المجاالت السابقة
 spssعلى خمرجات برنامج  عتمادباال:من إعداد الباحثة المصدر

 (:التمثيل البياني للنسب الخاصة بالمحور األول5-5شكل رقم )
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 على نتائج االستبيان اعتمادا:من إعداد الباحثة المصدر 

من خالل هذا احملور حاولنا معرفة آراء مدققي احلسابات الذين مشلتهم الدراسة حول عدد من العبارات إذا كانت 
بداعية وإدارة اسبة اإلالقواعد واملبادئ احملاسبية كاحمل إطارالغش أو التحريفات اليت تتم يف  ناجتة عن األخطاء أو

  النتائج اليت يلخصها اجلدول والشكل السابقني  إىلوقد توصلنا  ومدى تفريقهم بني التحريفات السابقة،األرباح، 
 يلي:كما 
جابة املدققني أهنا حتريفات ناجتة عن األخطاء بنسبة : كانت إ التثبيت غري صحيح بدون قصد تسجيل مبلغ اقتناء -

يصنفوهنا على أهنا حتريفات  %8.8أما نسبة  ن أهنا حتريفات ناجتة عن الغش،يرو  %11.8يف حني أن  79.4%
فمدققي احلسابات يدركون أن عدم توفر نية القصد يف تسجيل مبلغ اقتناء  ،القواعد واملبادئ احملاسبية إطاريف 

املبادئ  إطارأو أهنا حتريفات متعمدة تتم يف  غشحتريفات ناجتة عن التثبيت غري صحيح ال ميكن تصنيفه على أنه 
 ؛فهي حتريفات غري مقصودة ناجتة عن أخطاء والقواعد احملاسبية،

 %5.9أما نسبة  من املستجوبني على أهنا حتريفات ناجتة عن األخطاء، %94.1جاب أ اجلهل مببادئ احملاسبة -
الفئة املستجوبة  إدراكمما يؤكد  ،القواعد واملبادئ احملاسبية إطارومل جيب أي فرد على أهنا حتريفات يف  ناجتة عن غش،

 ؛امتعمدفعال ألن اجلهل ميثل أحد األخطاء وليس 
على أهنا حتريفات ناجتة عن األخطاء  %5.9سرقة املخزونات أو األموال النقدية: فقد أجاب ما نسبته  -
املبادئ  إطارصنفوها على أهنا حتريفات يف  %5.9 على أهنا حتريفات ناجتة عن الغش، يف حني أن  %88.2و
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من املؤسسة تكون بتوفر  النقديةموال ابات يدركون أن سرقة املخزونات واألفأغلب مدققي احلسوالقواعد احملاسبية، 
 عنصر القصد بالتايل ال ميكن تصنيفها إال حتريفات ناجتة عن الغش؛

اء وهي ذات النسبة هنا حتريفات ناجتة عن األخطبأ % 8.8جابة سجيل مصاريف ومهية للمؤسسة كانت إت -
فتسجيل مصاريف  يرون أهنا حتريفات ناجتة عن الغش، % 82.4أما نسبة  القواعد احملاسبية، إطارللتحريفات يف 

مكانية التسجيل ميكن أن تكون أخطاء، وبالرغم من إغري حقيقية يتوفر فيها عنصر التعمد والقصد وبالتايل ال 
 ثبات هلا، بالتايل فهي حتريفات ناجتة عن غش؛ة إال أهنا ال تتوفر على أدلة اإلملصاريف وهي غري موجوداحملاسيب 
حتريفات ناجتة عن  على أهنا % 14.7نسبة بحيث أجاب املدققني تغيري يف طرق االهتالك بدون سبب: ال -

املبادئ والقواعد  إطارفات يف وهي األغلبية يرون على أهنا حتري % 82.4غش، أما نسبة  % 2.9األخطاء  و
والتغيري فيها يكون تباع الطريقة اليت يريد دون فرض طريقة معينة ب إاألخرية ختول للمحاس احملاسبية باعتبار هذه

 ؛ألسباب معينة
 حتريفات ناجتة عن األخطاء،أهنا  %11.8 من طرف جابة عليها حتياطات سرية هذه املفردة متت اإلتكوين ا -
 بادئ احملاسبية؛القواعد وامل إطار يف حتريفاتناجتة عن  % 82.4ناجتة عن غش أما  %5.9و

 .ات العبارات كل يف موضعها الصحيحبصفة عامة فقد صنف معظم مدققي احلساب
فالعبارات اليت  أن اإلجابات الغالبة كانت تصب يف املفهوم احلقيقي لكل عبارة،، جاباتاإل نالحظ من خالل هذه

اعد احملاسبية فهي واليت تكون مقصودة ومل خترج عن نطاق القو  قصد مت تصنيفها على أهنا أخطاء،تتم دون 
بالقواعد احملاسبية فهي وال عالقة هلا متعمدة أما اليت تشمل أفعال  القواعد واملبادئ احملاسبية، إطارالتحريفات يف 

مبفهوم واخلصائ  تام طالع مدققي احلسابات على إكن القول أن بالتايل مي ناجتة عن الغش كالسرقة واالختالسات،
تصنيف احلاالت اليت قد تواجههم ضمن مهمات اليت متيز كل نوع من أنواع التحريفات السابقة الذكر بالتايل ميكنهم 

 التحريفات الالزمة ملعرفة كيفية التعامل مع كل نوع. إىلالتدقيق 
فإن املدقق فيها كان على إطالع مبفهوم  ا إليها يف هذا الفصلتطرقنوما يؤكد ذلك نتائج القضية الثانية اليت 

التحريفات الناجتة عن الغش ما مكنه من تصنيفها على هذا األساس ومن خالهلا مت رفع شكوى ضد املسري القائم 
 هبذه األفعال.

الحسابات في  مدققو" القائلة أن يتم قبول الفرضية األوىل نتائج القضية الثانية جاباتبالتايل ومن خالل هذه اإل
ذلك أنه ومن  ،"واع التحريفات التي يمكن أن تصادفهم خالل مهامهمتام بمختلف أن طالعالجزائر على إ
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كل عبارة ضمن التحريف الذي تنتمي إليه بالتايل خالل العبارات املطروحة عليهم يف االستبيان صنف أغلب املدققني  
 املبادئ والقواعد احملاسبية. إطارغش أو التحريفات يف  أخطاء، إىلالتحريفات طالع مبعايري تصنيف فهم على إ

الحسابات في الجزائر بمختلف مراحل تقييم التحريفات الناتجة عن  يقوم مدققو" :الفرضية الثانية الختبار-
 "ISA 240الغش الواردة في معيار التدقيق الدولي رقم 

كانت هلم إجابات قصاء املدققني الذين  وهذا بعد إليت هلا عالقة بالفرضية الثانية وانستعني بتحليل فقرات احملور الثاين 
 فرد، 28 بالتايل تصبح فئة الدراسة تقدر بــ خمتلف أنواع التحريفات اليت قد تصادفهم يف عملهم،خاطئة فيما خي  

 ونوضحها وفقا للجدول املوايل:
 المعياري للمحور الثاني (:المتوسط الحسابي واالنحراف14-5جدول رقم )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 مياتجاه التقي درجة الموافقة االنحراف المعياري

Q2.1  عند تشكيل فريق التدقيق
 تقوم بــــ:

    

Q.2.11 - عقد جلسات مناقشة تقوم
 مع أعضاء الفريق؛

 اجيايب جدا   عالية 189, 4,96

Q2.1.2 -تأخذ بعني االعتبار أراء 
 ؛باقي أعضاء الفريق

 اجيايب عالية جدا 476, 4,82

Q2.1.3 - حتافظ على مستوى من
الشك املهين طيلة فرتة عملية 

 التدقيق.

 اجيايب عالية 385, 4,00

 اجيايب عالية 0,125 3,97 اجملموع 
Q2.2  تعتمد في جمع المعلومات

حول التحريفات الناتجة 
 عن الغش من خالل

     

Q2.1.4 - االستعالم من إدارة
 املؤسسة

 اجيايب عالية 737, 3,89
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Q2.1.5 - االستعالم من األطراف
ذات العالقة باملؤسسة 

مصلحة  موردين، )زبائن،
 الضرائب....(؛

 اجيايب عالية 315, 4,11

Q2.1.6 -اجيايب عالية 651, 3,86 نتائج االجراءات التحليلية؛ 
Q2.1.7 - عوامل خماطر التحريفات

 الناجتة عن الغش.

 اجيايب عالية 331, 3,96

 اجيايب عالية 0,1259 3,97 اجملموع 
3Q2. تقييم أدلة االثباتتقوم ب 

لتقييم  التي اعتمدت عليها
التحريفات الناتجة عن 

 الغش؛

 اجيايب   787, 4,79

4Q2. - تلتزم في حالة وجود
التحريفات الناتجة عن 

 الغش بالتبليغ عنها

 اجيايب عالية جدا 000, 5,00

5.Q2  تقوم بتوثيق تقييمك
للتحريفات الناتجة عن 

 الغش

 اجيايب عالية 356, 4,14

 اجيايب عالية جدا 0.1261 4.3536 اجملموع 
 3SPSS.2على خمرجات برنامج  باالعتماد: من إعداد الباحثة المصدر

بشكل عام، ذلك أن املتوسطات احلسابية  جيابية اجلدول أن اجتاهات إجابات املدققني كانت إيتضح من خالل 
وهي القيمة الوسطى ملقياس ليكرت اخلماسي حيث جاءت أعلى نسبة موافقة للخطوة  3لكل الفقرات أكرب من 

ذ حصدت هذه الغش هي التبليغ عن وجود الغش، إ اليت يقوم هبا مدقق احلسابات عند تقييم التحريفات الناجتة عن
 االعتبارشة مع أعضاء الفريق وأخذ بعني مث خطوة عقد جلسات مناق 5تامة مبتوسط قدر بـ العبارة درجة املوافقة ال

وعموما فإن كل  ،قومون باستخدامها يف مراحل عملهممث تأيت خطوة تقييم األدلة اليت يأعضاء فريق التدقيق آراء 
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ن الغش ولو بدرجات متفاوتة، وما جبميع خطوات تقييم التحريفات الناجتة ع التزامهم جابات كانت تؤكد أن علىاإل
من نطاق درجة املوافقة العالية والذي يقع ض 4.35ع درجات املوافقة الذي بلغ يؤكد ذلك املتوسط العام جملمو 

 وهو ما يفسر عن تشتت ضعيف جدا بني أراء خمتلف املدققيني.  0.12معياري قدر بـ  باحنراف
 حسب درجة الموافقة ترتيب  المحاور (:15-5رقم )جدول 

الرتبة حسبة  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

Q2.1 :3 4,59 عند تشكيل فريق التدقيق تقوم بــــ 

Q2.2  تعتمد في جمع المعلومات حول
 التحريفات الناتجة عن الغش من خالل

3,97 5 

3Q2. التي اعتمدت  تقييم أدلة االثباتتقوم ب
التحريفات الناتجة عن لتقييم  عليها

 الغش؛

4,79 2 

4Q2. - تلتزم في حالة وجود التحريفات الناتجة
 عن الغش بالتبليغ عنها

5,00 1 

5.Q2  تقوم بتوثيق تقييمك للتحريفات الناتجة
 عن الغش

4,14 4 

 / 4.498 المجموع 

 spss 23باالعتماد على خمرجات برنامج  عداد الباحثةمن إ المصدر:
ذ حصدت هذه املرتبة األوىل، إ احتلتاملتعلقة بالتبليغ عن وجود الغش من خالل هذا اجلدول يتضح أن اخلطوة 
مث خطوة تقييم األدلة اليت يقومون باستخدامها يف مراحل عملهم مث تأيت  5العبارة درجة املوافقة التامة مبتوسط قدر بـ 

باقي اخلطوات بدرجات موافقة كلها كانت تقع ضمن درجات خطوة عقد جلسات مناقشة مع أعضاء الفريق وتليها 
 املوافقة العالية.

الحسابات في الجزائر بمختلف  "يقوم مدققومن خالل هذه النتائج ميكن القول بقبول الفرضية الثانية القائلة بأن 
مبختلف مراحل تقييم  حيث يلتزم مدققي احلسابات يف اجلزائر بالقيام ،مراحل تقييم التحريفات الناتجة عن الغش"

ل فريق التدقيق بداية يقومون بتشكي، فISA 240التحريفات الناجتة عن الغش الواردة يف معيار التدقيق الدويل رقم 
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ملختلف اخلطوات املشكلة هلذه املرحلة حيث أكد املدققني على القيام هبذه اخلطوة من  االعتبارمع األخذ بعني 
مث يقومون مبرحلة مجع املعلومات الالزمة حول التحريفات الناجتة  خالل درجة املوافقة العالية جدا اليت حصلت عليها،

مث تأيت مرحلة تقييم أدلة االثبات  فعة،عن الغش من خمتلف األطراف ذات العالقة هبا حيث جاءت درجة املوافقة مرت
عن وجود الغش بدرجة موافقة عالية جدا فهذه األخرية حصلت على الدرجة الكاملة ما يؤكد قيام املدققني  واإلبالغ

وعموما  حيث أكدوا على قيامهم بذلك،وأخريا مرحلة توثيق اخلطوات السابقة اليت يقوم هبا املدققني  هبذه اخلطوات،
ققني يف اجلزائر يلتزمون بتطبيق خطوات التقييم الواردة يف املعيار الدويل حسب ما أكدوه من خالل درجة فإن املد

 املوافقة العالية جدا اليت حصلت عليها هذا احملور.
قام بعدد من مراحل التقييم وهي: تشكيل فريق  الثانيةأن مدقق احلسابات يف القضية  االستبيانوما يؤكد نتائج 

بدرجة من الشك  التزمالذي كان يتكون من فردين وكان دائما يعقد جلسات للمناقشة مع مساعده، كما أنه التدقيق 
املهين طيلة فرتة التدقيق، كما قام خبطوة مجع املعلومات عن املؤسسة من خالل االستعالم من إدارة املؤسسة 

ين...اخل، كما قام بتقييم ملختلف األدلة اليت حتصل واالستعالم من األطراف ذات العالقة هبا كالعمال والزبائن واملورد
وقائع عملية الغش قام بالتبليغ عنها  اكتشافعليها لتقييم مدى إمكانية اعتماده عليها من عدمه، وكأهم خطوة بعد 

وهو ما يؤكد التزام مدققي احلسابات يف اجلزائر بإتباع مراحل التقييم الواردة يف  وإقليميااملختصة  وكيل اجلمهوريةلدى 
 .240معيار التدقيق الدويل رقم 

يقوم املدقق بعملية تقييم هذه التحريفات ليصل  واع التحريفات وتصنيف التحريفات الناجتة عن الغش،بعد حتديد أن
 نتيجتني: إىل
 وهنا ال يكون أي تأثري على النتائج النهائية لعملية التدقيق؛ ة عن الغش:إما نفي وجود التحريفات الناجت -
وهنا يكون التأثري على النتائج النهائية لعملية  وإما تأكيد وجود التحريفات الناجتة عن الغش واإلفصاح عنها: -

وهو ما نؤكده أو  ها،التدقيق أو على فعاليتها من خالل تأثري وجود الغش واإلفصاح عنه على كل عنصر من عناصر 
 .نرفضه من خالل آراء مدققي احلسابات يف الفرضية الثالثة

وأمانة بتحقق عناصر فعالية عملية  مصداقيةيتأثر اكتشاف الغش واإلفصاح عنه بكل " الفرضية الثالثة: الختبار-
فعالية تدقيق احلسابات حسب مت اختبار الفرضية الثالثة من خالل اختبار تأثري وجود الغش على عناصر  التدقيق"،

 وجاءت النتائج كما يلي: آراء مدققي احلسابات الذين مشلتهم الدراسة،

 لتأثير الغش على جودة التدقيقالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:16-5جدول رقم )
 اتجاه التقييمدرجة االنحراف المتوسط  الفقرة الرقم
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 الموافقة المعياري الحسابي
Q3.1 - تأثير وجود الغش على جودة

 التدقيق
    

Q3.1.1 - يف املؤسسة ال عدم اكتشاف الغش
 بالوصول للجودة يف التدقيقلك يسمح 

 سليب منخفضة 799, 2,25

Q3.1.2 - جودة التدقيقنق  عنصر من عناصر 
إدارة  املوضوعية، األمانة، )احلياد،
التوثيق( يساهم  واملراقبة،املتابعة  األفراد،
 عدم اكتشافك حلالة الغشيف 

عالية  756, 4,86
 جدا

 اجيايب

Q3.1.3 - عدم وجود احلياد يف أعضاء مكتبك ال
 يسمح لك باكتشاف الغش

 اجيايب عالية 356, 4,14

Q3.1.4 - يف أعمال  املوضوعيةعدم وجود
 مكتبك ال يسمح لك باكتشاف الغش

 اجيايب عالية 356, 4,14

Q3.1.5 - أفراد مكتبك يف يساهم سوء إدارة
 عدم اكتشافك حلالة الغش

 اجيايب عالية 315, 4,11

Q3.1.6 - السهر على متابعتك الشخصية لسري
عملية التدقيق يسمح لك باكتشاف 

 الغش واإلفصاح عنه

 اجيايب عالية 189, 4,04

 اجيايب عالية  0.237 3.92 المجموع 
 3SPSS.2على خمرجات برنامج  باالعتماد: من إعداد الباحثة المصدر

ة على أن نق  أي عنصر من عناصر ينالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مدققي احلسابات يوافقون بدرجة عال
الة التوثيق( يساهم يف عدم اكتشاف ح بة،املتابعة واملراق إدارة األفراد، املوضوعية، األمانة، )احلياد، جودة التدقيق

الغش اليت حصلت على أكرب نسبة موافقة حبصوهلا على أكرب متوسط حسايب فغياب هذه العناصر تؤثر على عمل 
ـأيت التأكيد على أن غياب أحد هذه العناصر يساهم يف عدم مث ي عدم اكتشاف الغش، إىلاملدقق وجودته مما يؤدي 

لى نسبة متوسطة من املوافقة ماعدا الفقرة األوىل اكتشاف املدقق حلالة الغش من خالل باقي الفقرات اليت حتصلت ع
عدم اكتشاف الغش يف املؤسسة ال يسمح لك بالوصول جلودة التدقيق فإهنا حتصلت على مستوى  واليت مفادها أن:
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ال ميكن احلكم على الوصول جلودة التدقيق من خالل  همنخفض من املوافقة أي أن مدققي احلسابات يرون أن
 ش يف املؤسسة من عدمها.اكتشاف حالة الغ

وعموما فإن املدققني جيمعون على وجود تأثري بني الغش وجودة التدقيق فنق  أحد عناصر جودة التدقيق يؤثر على 
وهو  عدم اكتشاف الغش ال يؤثر بالضرورة على جودة عملية التدقيق. يف حني يرون أن اكتشاف الغش يف املؤسسة،

 .املدققنيعن تشتت ضعيف بني أراء خمتلف ويعرب  0.23يساوي  ما يؤكده االحنراف املعياري الذي
 لتأثير استقاللية المدقق على اكتشاف الغشالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:17-5جدول رقم )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 اتجاه التقييم

Q3.2 - تأثير استقاللية المدقق على
 اكتشاف الغش

    

Q3.2.1 - تساهم استقالليتك عن املؤسسة حمل
 يف االفصاح عن وجود الغش؛ التدقيق

 اجيايب عالية جدا 000, 5,00

Q3.2.2 -يف أفراد املؤسسة يساهم ارتباطك ب
 عن وجود الغش؛ عدم افصاحك

 حمايد متوسطة 331, 3,04

Q3.2.3 -عالقات شخصية لك مع  تكوين
أفراد املؤسسة تسمح لك من تغطية 

 حالة الغش يف املؤسسة؛

 سليب منخفضة 548, 2,18

Q3.2.4 - متتعك باستقاللية تامة تسمح لك
باإلفصاح عن الوضعية احلقيقية 

 للمؤسسة؛

 إجيايب عالية جدا 000, 5,00

 اجيايب عالية 0.208 3.80 اجملموع 
 3SPSS.2على خمرجات برنامج  باالعتماد: من إعداد الباحثة المصدر

تعرب الفقرات الثانية عن مدى تأثري استقاللية املدقق عن املؤسسة حمل التدقيق على اكتشاف الغش واإلفصاح عنه 
 :واليت مفادها أن 1العبارة رقم  االيت حتصلت عليه التامةوهو ما أكده مدققي احلسابات من خالل درجة املوافقة 

اليت حتصلت أيضا على  4والعبارة رقم  "،فصاح عن وجود الغشيف اإل تساهم استقالليتك عن املؤسسة حمل التدقيق"
درجة موافقة تامة واليت بدورها أيضا تؤكد على أن االستقاللية التامة للمدقق تسمح له باإلفصاح عن الوضعية 

ف احلياد على مبوق املدققني حصلت هي األخرى على درجة عالية من املوافقة، يف حني التزم احلقيقية للمؤسسة واليت
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املدقق بأفراد املؤسسة واليت حصلت على درجة موافقة متوسطة، ومت التأكيد عليها من خالل  بارتباطالعبارة املتعلقة 
رية واليت مفادها أن:"تكوين عالقات توضيح نوع هذا االرتباط على أنه عالقات شخصية من خالل العبارة األخ

شخصية لك مع أفراد املؤسسة تسمح لك من تغطية حالة الغش يف املؤسسة"، فقد حتصلت على عدم املوافقة أي 
 تغطية حالة الغش يف املؤسسة. إىلرفض أن يكون تكوين العالقات الشخصية للمدقق مع أفراد املؤسسة يؤدي 

جيمعون على أن استقاللية املدقق عن املؤسسة حمل التدقيق وأفرادها من عدمها احلسابات  مدققيوبصفة عامة فإن 
يؤكده التشتت الضعيف يف آراء مدققي احلسابات من خالل  ى اكتشاف واإلفصاح على حالة الغش،يؤثر عل

 0.20االحنراف املعياري الذي يساوي 
 تعاب المدقق على اكتشاف الغشلتأثير أالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:18-5جدول رقم )
املتوسط  الفقرة الرقم

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 اجتاه التقييم درجة املوافقة

Q3.3 - تأثير التوزيع العادل ألتعاب
 المدقق على اكتشاف الغش

    

Q3.3.1 -ألتعابك بطريقة  كيساهم تلقي
عن وجود  عادلة يف افصاحك

 الغش؛

 سليب منخفضة 976, 2,29

Q3.3.2 - يف حالة اكتشافك حالة غش
تطلب أتعاب أكثر مقابل تغطية 
 حالة الغش وعدم االفصاح عنها؛

 سليب منخفضة 378, 1,93

 سليب منخفضة  0.497 2.10 اجملموع 
 3SPSS.2عداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج : من إالمصدر
تلقي فمدققي احلسابات ال يوافقون على أن يتم ربط  ليب،الس جتاهاالت املدققني عن هذا احملور حنو جاباتتجه إ

فصاح عليها دون إذا صادفت املدقق حالة غش جيب اإلفحسبهم  فصاح عن الغش،األتعاب بطريقة عادلة مع اإل
ى أن أيضا علاألتعاب اليت يتلقاها وهو ما أكدته العبارة الثانية اليت كانت ذات اجتاه سليب وعدم موافقة  إىلالعودة 

وهذا ما أكدته درجة املوافقة  فصاح عنها،ية حالة الغش وعدم اإلضافية مقابل أن يقوم بتغطيطلب املدقق أتعابا إ
يؤكد  0.497واحنراف معياري  2.10واليت كانت ضمن نطاق املوافقة املنخفضة مبتوسط  املنخفضة جملموع العبارات

، بالتايل فهم يؤكدون أن أتعاب املدقق ال تؤثر يف اكتشاف رعدم التشتت الكبري آلراء املدققني حول هذا احملو 
 واإلفصاح عن الغش.



:الدراسة التطبيقيةخامسالفصل ال  
 

260 
 

 لتأثير الغش على استمرارية المدققالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:19-5جدول رقم )
المتوسط  الفقرة الرقم 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 الموافقة
اتجاه 
 التقييم

Q3.4 - استمرارية المدققتأثير الغش على     
Q3.4.1 -مع املؤسسة عند  تتأثر استمراريتك

 وجود حالة غش؛
 سليب منخفضة 994, 2,39

Q3.4.2 - عند اكتشافك حلالة غش تستمر يف
 التدقيق مع املؤسسة عملية

 إجيايب عالية جدا 416, 4,89

Q3.4.3 - يؤدي استمرار عملك مع املؤسسة على
بالتايل ميكنها على طريقة عملك  تعرفها

أن تقوم فيها  هلا حتديد املواطن اليت ميكن
 .بعملية الغش

 إجيايب عالية جدا  189, 4,96

 اجيايب عايل 0.295 4.08 اجملموع 
 3SPSS.2عداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج : من إالمصدر

على أن استمرارية املدقق يف عمله مع  هذه الدراسة ال يوافقون من خالل اجلدول نالحظ أن مدققي احلسابات يف
املؤسسة تتأثر بوجود حالة غش يف املؤسسة، ويرون أهنم يستمرون بشكل عادي يف أداء عملية التدقيق ولو صادفتهم 
حالة غش من خالل حصول العبارة الثانية على نسبة موافقة عالية، يف حني يعرتفون أن عمل نفس املدقق مع نفس 

مكانية التحايل يف حتديد املواطن ف على طريقة عمله بالتايل زيادة إالتعر  إىللة تؤدي بأفراد املؤسسة فرتة طوياملؤسسة ل
ذ ؤثر على استمرارية املدقق إالتحريفات الناجتة عن الغش ال تبعملية الغش، وبصفة عامة فيها اليت ميكن هلا أن تقوم 

وهو يقع يف نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري ضعيف قدر بـ  4.08بلغ املتوسط العام جملموع العبارات 
0.295. 

 
لتأثير الغش على صحة المعلومات المقدمة المعياري  حرافالمتوسط الحسابي واالن(:20-5جدول رقم )

 للمدقق
المتوسط  الفقرة الرقم 

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

Q3.5 - تأثير صحة المعلومات المقدمة من طرف    
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 المؤسسة على اكتشاف الغش
Q3.5.1 -باملعلومات الصحيحة  ك حلالة الغشيتأثر اكتشاف

 املقدمة من املؤسسة؛
عالية  416, 4,89

 جدا
 إجيايب

Q3.5.2 - تلقيك ملعلومات خاطئة يساهم يف عدم الوصول
 للمؤسسة؛ ةاحلقيقي الةاالفصاح عن احل إىل

عالية  567, 4,89
 جدا

 اجيايب

Q3.5.3 - عدم درايتك بصحة املعلومات املقدمة من عدمها
 يؤثر على نتيجة عملية التدقيق النهائية؛

عالية  591, 4,86
 جدا

 إجيايب

Q3.5.4 -غري املعلومات املقدمة اليك من طرف تقوم بت
 .إلخفاء حالة الغشاملؤسسة 

 حمايد متوسطة 713, 2,71

عالية  0.452 4.33 اجملموع 
 جدا

 إجيايب

 3SPSS.2على خمرجات برنامج  باالعتماد: من إعداد الباحثة المصدر
طرف املؤسسة تؤثر بدرجة كبرية من خالل اجلدول يتضح أن املدققني جيمعون على أن صحة املعلومات املقدمة من 

على اكتشاف الغش واإلفصاح عنه، وذلك من خالل درجة املوافقة الكبرية اليت حصلت عليها كل من العبارة األوىل 
واحنراف معياري  4.89 يب متساوي لكلتا العبارتني قدر بـــوالثانية واليت اقرتبت من درجة املوافقة التامة مبتوسط حسا

كما أكدت هذا احلكم العبارة الثالثة اليت   ،يف العبارة الثانية 5670,و 0.416عبارة األوىل بـ ضعيف قدر يف ال
مفادها أن عدم دراية املدقق مبدى صدق وصحة املعلومات اليت تقدمها له املؤسسة يؤثر على النتيجة النهائية لعملية 

فيما حصلت العبارة األخرية املتعلقة  ن طرفهم،درجة كبرية من املوافقة مالتدقيق، وهذه األخرية أيضا حصلت على 
والتزم فيها املدققون  ةليه إلخفاء وجود حالة الغش على درجة موافقة متوسطملدقق بتغيري املعلومات املقدمة إبقيام ا
 باحلياد .

لتدقيق بفعالية وعموما فإن املدققني جيمعون على أن صحة املعلومات اليت تقدم هلم تلعب دورا كبريا يف أداء عملية ا
 ووفق ما تن  عليه املعايري الدولية.

لتأثر الغش بالمؤهالت العلمية والعملية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:21-5جدول رقم )
 للمدقق

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم
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Q3.6 -توفر المؤهالت العلمية والعملية على  تأثير
 الغش

    

Q3.6.1 - توفرك على املؤهالت العلمية الالزمة ويف أعضاء
 مكتبك  يساهم يف اكتشاف حالة الغش؛

عالية  000, 5,00
 جدا

 اجيايب

Q3.6.2 - جتاربك وأعضاء مكتبك يف اكتشاف حاالت
الغش يزيد من احتمال اكتشافه من مؤسسة 

 ألخرى؛

عالية  189, 4,96
 جدا

 اجيايب

Q3.6.3 - الدورات التدريبية املستمرة تزيد من قدرة اعضاء
 مكتبك الكتشاف الغش.

 إجيايب عالية  262,  4,07

عالية  0.062 4.67 اجملموع 
 جدا

 اجيايب

 3SPSS.2عداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج : من إالمصدر
 

نتائج اجلدول على أن توفر املؤهالت العلمية والعملية الالزمة يف مدقق احلسابات جيمع مدققوا احلسابات من خالل 
وىل اليت حصلت على مستوى تام من لة الغش وهذا من خالل العبارة األوأعضاء مكتبه يساهم يف اكتشاف حا

ن التجارب السابقة ها أه العبارة الثانية واليت مفادتقريبا من املوافقة الذي حصلت علي االجتاهوهو نفس  املوافقة،
دريبية واليت حتسن مستوى املدقق أيضا كما أن الدورات الت  للمدقق وأعضاء مكتبه تزيد من احتمال اكشاف الغش،

 الغش يف مهمات التدقيق. هلا دور يف زيادة احتمال اكتشاف
ري ضعيف جدا مع احنراف معيا 4.67وبصفة عامة فإن املدققني جيمعون وبدرجة عالية جدا بلغ متوسطها 

على تأثري املؤهالت العلمية واخلربات العملية اليت ميتلكها املدقق على زيادة احتمال اكتشاف الغش ضمن  0.062
 مهمة التدقيق.

 ليه ضمن حمور فعالية التدقيق يف اجلدول املوايل:ونلخ  ما توصلنا إ
 على فعالية التدقيقلتأثير الغش المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:22-5دول رقم )ج

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم
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 اجيايب عالية 0.237 3.92 تأثير الغش على جودة التدقيق 
 اجيايب عالية 0.208 3.80 تأثير استقاللية المدقق على اكتشاف الغش 
 سليب منخفضة 0.497 2.10 تأثير أتعاب المدقق على اكتشاف الغش 
 اجيايب عايل 0.295 4.08 تأثير الغش على استمرارية المدقق 
تأثر اكتشاف الغش بصحة المعلومات المقدمة  

 من طرف المؤسسة للمدقق
عالية  0.452 4.33

 جدا
 إجيايب

تأثير توفر المؤهالت العلمية والعملية للمدقق  
 على اكتشاف الغش

عالية  0.062 4.67
 جدا

 إجيايب

 اجيايب عالية 0.141 3.93 المجموع 
 3SPSS.2عداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج : من إالمصدر

 وبصفة عامة وحسب نتائج هذا االستبيان وآراء املدققني فإن:
تأثري وجود الغش يف املؤسسة على جودة عملية التدقيق فإهنا حتصلت على درجة من املوافقة  ذلك أن مدققي  -

 احلسابات أمجعوا على وجود تأثري حلالة الغش على جودة عملية التدقيق؛
جابات مدققي اح عنه يف املؤسسات وفقا لتحليل إتؤثر استقاللية املدقق التامة على اكتشاف الغش واإلفص -

 احلسابات؛
احلسابات على أنه ال يوجد تأثري مباشر ألتعاب املدقق على اكتشاف واإلفصاح عن حالة الغش من  عرب مدققو -

 فصاحه عن وجود الغش؛ تلقيه ألتعابه بطريقة عادلة عدم إفال يعين عدم  خالل احلصول على درجة حمايدة هلا،
لذلك فوجود  تدقيق بشكل عادي،ويؤكدون على أنه بالرغم من اكتشاف حالة الغش يستمرون يف أداء عملية ال -

 ال يؤثر على استمرارية املدقق مع املؤسسة؛ الغش
يف حني يتأثر اكتشاف الغش بصحة املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة حمل التدقيق، فإذا كانت معلومات  -

ق احلسابات صحيحة وصادقة فإهنا تساهم يف اكتشاف املدقق للغش بسهولة وإن كانت غري ذلك فهي ال متكن مدق
 اكتشاف الغش؛ إىلمن الوصول 

حلاالت الغش، فكلما  هكما أن توفر املدقق على مؤهالت عملية وخربات مهنية تساهم بشكل كبري يف اكتشاف-
 مرت عليه حالة غش سابقة زادت خربته يف هذا اجملال.

اكتشاف حاالت الغش واإلفصاح عنها يف حتقق أغلب عناصر فعالية عملية التدقيق تؤثر على فإن بصفة عامة 
أكدته إجابات مدققي احلسابات حول خمتلف احملاور املتعلقة بعناصر فعالية عملية ما املؤسسة حمل التدقيق، وهو 
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يف املبحثني السابقني من جهة أخرى، ففي القضية  الغش اليت متت دراستهمها من جهة وحسب قضييت التدقيق
حتقق خمتلف عناصر فعالية التدقيق من جودة التدقيق، واستقاللية املدقق واملؤهالت العملية  إىلالثانية توصلنا فيها 

اكتشاف املدقق حالة الغش واإلفصاح عنها بكل مصداقية، أما  إىلوالعملية الالزمة فيه...اخل سامهت يف الوصول 
املعلومات املقدمة له أثرت وسامهت يف  القضية الثانية فإن عدم حتقيق جودة التدقيق واستقاللية املدقق وعدم صحة

عدم اكتشاف بعض حاالت الغش وعدم اإلفصاح الكامل عن األخرى بالرغم من حتقق العناصر املتبقية كتوفر 
 املؤهالت العلمية والعملية يف مدقق احلسابات واستمراريته مع املؤسسة حمل التدقيق؛

"يتأثر اكتشاف الغش واإلفصاح ة الفرضية الثالثة القائلة بأن: ميكننا القول بصحوبالتايل ومن خالل هذه النتائج 
 .وأمانة بتحقق عناصر فعالية عملية التدقيق" مصداقيةعنه بكل 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة:
ليها يف الفصول لي للجوانب النظرية اليت تطرقنا إواليت تعترب التطبيق العم تطرقنا يف هذا الفصل األخري للدراسة،

قضايا غش يف املؤسسات اجلزائرية واليت تعد كثرية جدا إال أننا مل نتمكن من احلصول على قضايا  إىل السابقة،
مبراعاة القانون اجلزائري كوهنا توجد يف البيئة   ISA 240وتكييفها مبا جاء يف معيار التدقيق الدويل رقم  عديدة،
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وقمنا بداية  ن حالة الغش واألخرى عدم افصاحه عنها،فصاح املدقق عفركزنا على قضيتني تتضمن األوىل إ اجلزائرية،
وأخريا دراسة وحتليل  وخمتلف األطراف ذات العالقة فيها، كل قضية  وقائععرض بالتعريف باملؤسستني حمل الغش مث 

رفة آراء مث تأكيدا منا لنتائج القضيتني ارتأينا مع تأثري وقائع وحيثيات القضيتني على فعالية عملية التدقيق وعناصرها،
جمموعة من مدققي احلسابات يف كل من والييت سطيف وبرج بوعريريج من خالل استبيان يتضمن جمموعة أسئلة 
هتدف ملعرفة آراء املدققني حول تأثري وجود الغش واإلفصاح عنه يف املؤسسة حمل التدقيق على عناصر فعالية عملية 

من خالل جمموعة طالعهم على خمتلف التحريفات اليت ميكن أن تصادفهم التعرف عن مدى إ حاولنا بدايةو  التدقيق،
 مناسبا ومت الرتكيز على التحريفات الناجتة عن األخطاء، التحريف الذي يرونه إىلم تصنيفها عبارات واملطلوب منه

عن الغش هي أهم وألن التحريفات الناجتة  ،القواعد واملبادئ احملاسبية إطارن الغش والتحريفات اليت تكون يف ع
تباع ل احملور الثايت الذي مفاده مدى إطروحة من خالنوع مت الرتكيز عليها يف باقي االستبيان كما يف األوأخطر 

وأخريا تأثري الغش على   ، ISA 240مدققي احلسابات خلطوات تقييم الغش الواردة يف معيار التدقيق الدويل رقم 
ليه حسب آراء وصحة املعلومات املقدمة إ مؤهالته، أتعابه، استمراريته، ،استقاللية املدقق كل من جودة التدقيق،
 .يف اجلزائر مدققي احلسابات

  



 

 

 

 

 الخاتمـــــــــــــــــــــــة
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هدفت هذه الدراسة إىل حتليل كيفية تأثري خماطر التقارير املالية املضللة واملتمثلة يف التحريفات اليت تؤدي إىل تقارير 
عناصر فعالية التدقيق كل عنصر من مالية مضللة على فعالية عملية تدقيق احلسابات من خالل توضيح تأثريها على  

هذه الدراسة يف مخسة فصول مت تقسيمها إىل ثالثة فصول ولتحقيق ذلك تناولنا  وعلى نتائج عملية التدقيق النهائية،
حيث تناولنا يف الفصل األول أهم التحريفات اليت تؤدي إىل تقارير مالية مضللة وهي  نظرية وفصالن تطبيقيان،

على مت الرتكيز و  اسبية،طار املبادئ القواعد احملالناجتة عن الغش والتحريفات يف إالتحريفات الناجتة عن األخطاء و 
أخطر أنواع التحريفات فتناولنا تقييم هذه التحريفات ومسؤولية مدقق  باعتبارهاالتحريفات الناجتة عن الغش 

من مرحلة التخطيط لعملية أما الفصل الثالث فتناولنا فيه أثر التحريفات الناجتة عن الغش على كل  احلسابات عنها،
أن دراستنا متت يف اجلزائر فحاولنا تقدمي  باعتبارالتطبيقي األول فهو فصل متهيدي الفصل  أما ،التدقيق وعلى فعاليتها

 رأي املشرع اجلزائري يف خمتلف اجلوانب اليت مستها هذه الدراسة من خالل التطرق إىل تدقيق احلسابات يف اجلزائر،
يها القانون اجلزائري وذات الصلة بالتحريفات وعناصر فعالية التدقيق يف القانون اجلزائري وبعض اجلرائم اليت نص عل

أما الفصل األخري فشمل حتليل لوقائع قضيتني من قضايا الغش يف اجلزائر ودراسة آراء مدققي  الناجتة عن الغش،
 احلسابات يف اجلزائر حول  تأثري الغش على فعالية التدقيق من خالل استمارة استبيان مت توزيعها على عدد منهم. 

  الفرضيات: اختبار -1
 ميكننا مناقشة فرضيات هذه الدراسة على النحو التايل: ليه،يف ضوء ما تناولناه وما توصلنا إ

طالع تام بمختلف التحريفات التي يمكن أن تصادفهم الحسابات في الجزائر على إ مدققو" الفرضية األوىل: -
ونتائج  دراسة مدى صحة هذه الفرضية من خالل احملور األول ضمن االستبيان تومت" خالل أداء عملية التدقيق

طالع تام مبختلف مفاهيم حتريفات التقارير على إيف اجلزائر ت نتائجهما أن مدققي احلسابات بينفقد  ،القضية الثانية
الناجتة عن األخطاء التحريفات سواء  ،نواع املختلفة هلاهم ذلك من التفريق ببساطة بني األاملالية املضللة وبالتايل مكن

وتصنيف املدقق  ،بالنسبة إلجابات اإلستبيان طار القواعد واملبادئ احملاسبيةالغش أو التحريفات اليت تكون يف إأو 
 بالتايل فالفرضية األوىل صحيحة.لوقائع القضية الثانية على أهنا حتريفات ناجتة عن الغش، 

الحسابات في الجزائر بمختلف مراحل تقييم التحريفات الناتجة عن الغش  يقوم مدققو" الفرضية الثانية: -
 " ISA 240الواردة في معيار التدقيق الدولي رقم 

حيث مت طرح أسئلة تتضمن  ،ونتائج القضية الثانية لالستبيان مت التأكد من هذه الفرضية من خالل احملور الثاين
ووفقا لنتائج االستبيان فإن مدققي  ، 240ISAالتدقيق الدويل رقم خمتلف خطوات التقييم الواردة يف معيار 

 جهة،من  الواردة يف املعيار الدويل مراحل تقييم التحريفات الناجتة عن الغشخمتلف احلسابات يتبعون بنسب متفاوتة 



 خاتمة 
 

270 
 

حيث  ن عدمه،قام مبختلف عمليات التقييم الضرورية للتأكد من وجود الغش م كما أن املدقق يف القضية الثانية
بالتايل فمدققي احلسابات يف اجلزائر يقومون مبختلف مراحل تقييم  رحلة تشكيل فريق التدقيق أكرب نسبة،ماحتلت 

 ومنه فالفرضية الثانية صحيحة. التحريفات الناجتة عن الغش،
فعالية عملية يتأثر اكتشاف الغش واإلفصاح عنه بكل مصداقية وأمانة بتحقق عناصر " الفرضية الثالثة:-

منه معرفة آراء  جابة على أسئلة احملور الثالث الذي كان الغرضومت إثبات هذه الفرضية من خالل اإل "التدقيق
 بتحقق عناصر هر ومدى تأث ،وأمانة فصاح عن وجود الغش يف املؤسسة حمل التدقيق بكل صدقاملدققني حول اإل

جيمعون  وتوصلنا إىل أن معظم املدققنيمن جهة ثانية، ألوىل والثانية ونتائج القضيتني ا ،من جهةلتدقيق فعالية عملية ا
فصاح عن وجود الغش بكل صدق وأمانة ونزاهة وبالتايل املدقق هو أهم عنصر يساعد يف اإل استقالليةحتقق  على أن

ق يؤدي إىل عدم التدقييف حني يؤكدون أن اختالل عنصر من عناصر فعالية  عدم التأثري على فعالية عملية التدقيق،
حتقق بعض  عدمأدى ضية األوىل يف الق هكما أن  على فعالية عملية التدقيق، بالتايل التأثريح عن وجود الغش ا فصاإل

إىل عدم اكتشاف واإلفصاح عن حالة الغش على عكس القضية الثانية اليت حتققت فيها كل  عناصر فعالية التدقيق
هو ما يؤكد على أن الفرضية أدى إىل اكتشاف الغش واإلفصاح عنه بكل مصداقية، مما عناصر فعالية عملية التدقيق 

 صحيحة. الثالثة
 نتائج الدراسة: -2

منها النظرية ومنها ما تتعلق باجلاين التطبيقي لدراسة توصلنا إىل عدد من النتائج ومن خالل ما مت تقدميه يف هذه 
 نذكرها فيما يلي:

 النتائج النظرية: -1
الناجتة عن الغش هي أخطر انواع التحريفات وخاصة  التقرير املايل االحتيايل وأكثرها تأثريا على التحريفات  -

 املؤسسات ومستخدمي تقاريرها املالية من جهة، وعلى عملية تدقيق احلسابات واملدقق من جهة أخرى؛
 ت املؤسسة؛ينقسم الغش إىل الغش الذي ميس التقارير املالية والغش الذي ميس أصول وممتلكا -
 ول منه وبدرجة أقل يف النوع الثاين؛ع الغش يف النوع األتعترب إدارة املؤسسة متواطئة واملسؤولة األوىل عن وقو  -
وختتلف معه من  حيان،ن حيث التحريف املتعمد وتواطؤ اإلدارة يف أغلب األبداعية مع الغش متتوافق احملاسبية اإل -

 بادئ واألصول احملاسبية؛حيث أهنا تعتمد على التالعب يف امل
ساليب التالعبات وفق املبادئ احملاسبية وهي تتفق بشكل كبري مع التقرير تعترب إدارة األرباح أسلوبا مهما من أ -

 املايل االحتيايل؛
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 حتديد عوامل التحريفات الناجتة عن الغش من أهم اخلطوات اليت تساعد مدقق احلسابات يف عملية تقييم الغش؛ -
 عملية التقييم تعين حتديد الربط املناسب بني التعرف على املخاطر وتصميم االختبارات املناسبة للتدقيق؛ أن -
ملدقق إىل إجراءات أن عدم التقييم السليم من طرف املدقق لوجود التحريفات الناجتة عن الغش يؤدي إىل جلوء ا -
 ضافية الحقا؛إ

  عملية التدقيق يتم فيها صياغة خمتلف إجراءات العملية؛أن مرحلة التخطيط تعترب مرحلة جد مهمة يف -
االستجابة العامة وعند مستوى اإلثبات وإمكانية جتاوز  أن املدقق يقوم بثالثة أنواع رئيسية من االستجابات وهي -
 دارة لنظام الرقابة الداخلية؛اإل
ريفات الناجتة عن الغش اليت حدثت لو علم ال يعترب مدقق احلسابات مسؤوال بعد صدور تقريره إال إذا كانت التح-

 وهنا يقوم بإعالم كل االطراف املستخدمة لتقريره النهائي. هبا مسبقا ستؤثر على رأيه النهائي،
 من خالل الفصل التطبيقي األول توصلنا لعدد من النتائج نذكرها فيما يلي: النتائج التطبيقية: -2

القوانني اخلاصة بتدقيق احلسابات يف اجلزائر مع التطورات االقتصادية من جهة ومع التغيري  عدم مسايرة وحتيني -
 الدوري الذي تشهده خمتلف القوانني ذات الصلة بتدقيق احلسابات؛

يعترب الغش الضرييب والتحضري إلفالس املؤسسة من أهم دوافع وأسباب ارتكاب التحريفات الناجتة عن الغش على  -
ؤسسة، وعلى املستوى الشخصي فإن احلصول على مزايا غري قانونية لصا ح خخص معني يف املؤسسة مستوى امل

والذي عادة ما يكون من أفراد اإلدارة العليا هي أهم الدوافع الرتكاب التحريفات الناجتة عن الغش يف اجلزائر، ذلك 
لذلك ال يعترب التأثري على املسامهني وال على أن اجلزائر ال متتلك بورصة نشيطة وأغلب مؤسساهتا غري مدرجة فيها 

 أسعار األسهم من بني األسباب الرئيسية لذلك؛
 أن ممارسات مهنة تدقيق احلسابات يف اجلزائر ال تزال بعيدة نوعا ما عن املمارسات الدولية؛ -
 بها؛يشمل مصطلح جرائم الشركات كل اجلرائم اليت متس باملؤسسات االقتصادية من خمتلف جوان -
تتفق معظم اجلرائم اليت متس اجلانب املايل واحملاسيب للمؤسسة واليت أساسها التالعب أو التحريف مع معيار  -

 بشكل كبري.   240التدقيق الدويل رقم 
نالحظ أنه يوجد تأثري متبادل بني عناصر فعالية عملية يف الفصل التطبيقي الثاين فإننا  مت تناولهما من خالل أما 

 وفق ما نفصله كالتايل: التدقيق واكتشاف التحريفات الناجتة عن الغش واإلفصاح عنها،
فإهنا تتأثر بوجود الغش واإلفصاح عنه من خالل استخالصنا يف كل من القضية  بالنسبة جلودة التدقيق: -

عن الغش ومل  فصاحول جلودة التدقيق من خالل عدم اإلفبالنسبة للقضية األوىل عدم الوص األوىل والثانية،
ودة يف عملية التدقيق من ويف القضية الثانية مت الوصول للج تٌأثر جودة التدقيق يف عدم اكتشاف الغش،
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كما أن املدققني املستجوبني   ومل تؤثر أيضا يف اكتشاف حالة الغش، فصاح عن وقائع عملية الغش،خالل اإل
وال  مال التدقيق،بتحقيق اجلودة يف أع الغش يسمحفصاح عن خالل االستبيان جيمعون على أن اإلمن 

 تايل فإن:وبالف الغش من عدمه يف جودة التدقيق عالقة الكتشا
 فصاح عن حالة الغش وليس بعدم اكتشافهاجودة التدقيق تتأثر بعدم اإل

وهو ما تأكد لنا من  تؤثر استقاللية املدقق على اكتشاف الغش واإلفصاح عنه، بالنسبة الستقاللية املدقق: -
خالل وقائع القضية األوىل اليت كان فيها املدقق متواطئا فلم يبذل اجملهود الالزم الكتشاف كل حاالت 

فإن  ةأما يف القضية الثاني ومل يقم باإلفصاح عن احلاالت اليت اكتشفها من جهة أخرى، الغش من جهة،
لغش يف املؤسسة واإلفصاح مدقق احلسابات كان يتمتع باستقاللية تامة مكنته من اكتشاف أغلب حاالت ا

كما أكدت نتائج حتليل االستبيان أن مدققي احلسابات جيمعون على أن   عنها بكل صدق وأمانة ونزاهة،
 استقاللية املدقق التامة عن املؤسسة حمل التدقيق وأفرادها يؤدي إىل اكتشاف حاالت الغش واإلفصاح عنها،

 :بالتايل فإن

 اف التحريفات الناتجة عن الغش واإلفصاح عنهااستقاللية المدقق تؤثر على اكتش

تعاب املدقق على اكتشاف الغش واإلفصاح عنه يف بعض احلاالت وال تؤثر يف حاالت تؤثر أ أتعاب املدقق: -
 فلم أما يف القضية الثاين فصاح عن حالة الغش، كان ألتعاب املدقق تأثري يف اإلففي القضية األوىل أخرى،

مع هذا وجتُ  باإلفصاح عن كل احلاالت اليت صادفته خالل مهمة التدقيق، لتزمفاملدقق ايكن هلا أي تأثري 
نتائج االستبيان على أنه ال توجد أي عالقة بني تلقي املدقق ألتعابه بطريقة عادلة وإفصاحه عن حالة 

وظاهريا فإنه ال فإذا كان يتمتع باستقاللية تامة ذهنيا  ولكن ميكن ربط أتعاب املدقق باستقالليته، الغش،
وإن كان ال يتمتع باالستقاللية فإنه  يربط اكتشافه وإفصاحه عن وقائع الغش مبقدار األتعاب اليت يتلقاها،

يربط عملية اكتشاف واإلفصاح عن الغش مبقدار األتعاب اليت يتلقاها وهنا تصبح األتعاب تؤثر وتتأثر 
 وبالتايل فإن: باكتشاف واإلفصاح عن حالة الغش،

 ترتبط أتعاب المدقق باستقالليته وهي تؤثر وتتأثر في اكتشاف واإلفصاح عن حالة الغش

من خالل وقائع القضية األوىل والثانية فإن مدقق احلسابات يتمتع على  املؤهالت العلمية والعملية للمدقق: -
بالتايل  محافظ حسابات،يزاول نشاطه كأن األقل باحلد األدىن من املؤهالت العملية والعملية اليت متكنه من 
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إال أن نتائج حتليل االستبيان نصت على أهنا  فصاح عن حالة الغش،يكن هلا تأثري على اكتشاف أو اإل فلم
كتشاف حالة الغش يوجد تأثري للمؤهالت العملية والعملية اليت يتوفر عليها املدقق وأعضاء مكتبه على ا 

 بالتايل فإن: فصاح عليها،بصفة أكرب من اإل

 ثر المؤهالت العملية والعملية للمدقق على اكتشاف حالة الغشتؤ 

تؤثر صحة املعلومات املقدمة للمدقق من طرف املؤسسة حمل التدقيق على  صحة املعلومات املقدمة للمدقق: -
ة له ففي القضية األوىل مدقق احلسابات كان على علم بعدم صدق املعلومات املقدم اكتشاف حالة الغش،

أما يف القضية الثانية فإنه مت تقدمي معلومات غري صحيحة  فصح عن ذلك،املؤسسة إال أنه مل يمن طرف 
هذا وأكدت نتائج االستبيان على أنه يوجد تأثري كبري  للمدقق بالتايل اكتشف من خالهلا وجود حالة الغش،

 يل فإن:وبالتا لصحة املعلومات املقدمة للمدقق من طرف املؤسسة على اكتشاف حالة الغش،

 تؤثر صحة المعلومات المقدمة للمدقق على اكتشاف حالة الغش

فصاح عنها يف كلتا املؤسسة باكتشاف حالة الغش أو اإلمل تتأثر استمرارية املدقق مع  استمرارية املدقق: -
ؤسسة كما أمجع املدققني املستجوبني على أنه ال يوجد أي تأثري الستمرارية املدقق يف العمل مع امل  القضيتني،

 بالتايل فإن: عند اكتشافه حالة غش وأنه يستمر يف أداء عمله بشكل عادي،

 استمرارية المدقق في العمل مع المؤسسة ال تؤثر على اكتشاف الغش واإلفصاح عنه

فعالية عملية تدقيق احلسابات ال تتأثر بوجود حالة الغش واإلفصاح عنها من خالل النتائج السابقة ميكن القول أن 
عمال التدقيق ومتتعه باالستقاللية الالزمة ويف حالة وصوله للجودة  يف أ كان يتمتع باملؤهالت العلمية والعملية  إذا

مع توفر املعلومات الصحيحة املقدمة له من  وعدم ربط أتعابه باإلفصاح عن حالة الغش، التامة الذهنية والظاهرية،
وجود الغش على فعالية التدقيق ذلك أن املدقق ويف ظل توفر طرف املؤسسة ففي هذه احلالة ال يكون أي تأثري ل

العناصر السابقة يقوم باإلفصاح عن الوضعية احلقيقة للمؤسسة بكل صدق وأمانة ونزاهة وهو ما يتضمنه تقريره 
 النهائي،

 ني:إال أن فعالية عملية التدقيق قد تتأثر يف حالة غياب أحد العناصر السابقة الذكر وتنقسم  إىل حالت
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وعدم توفر املعلومات الصحيحة له من طرف املؤسسة يؤدي  لالزمة،اباملؤهالت العلمية والعملية  عدم متتع املدقق -
وبالتايل يصدر تقرير ال يتضمن الوضعية الصحيحة للمؤسسة مما يؤثر على  إىل عدم اكتشاف املدقق حلالة الغش،

 فعالية عملية التدقيق؛
فصاح عن حالة الغش بالرغم من اكتشافه هلا عابه مبا يكتشفه يؤدي إىل عدم اإلوربط أتعدم متتعه باالستقاللية  -

وعدم تضمني تقريره النهائي الوضعية احلقيقية للمؤسسة حمل التدقيق بالتايل عدم الوصول إىل أداء عملية التدقيق 
 بفعالية

 ومن خالل ما سبق ميكن تلخيص ذلك يف الشكل املوايل:
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  تؤثر  

 ال تؤثر 

 
فإنه ميكننا إعطاء بعض التوصيات نذكرها  من خالل هذه الدراسة والنتائج اليت توصلنا إليها :توصيات -3

 فيما يلي:
 ؛صدار املعايري اجلزائرية للتدقيق وإعادة تنظيم املهنة يف ضوئهاتسريع وترية إ -
 حتسني اجلانب العلمي والعملي ملدققي احلسابات يف اجلزائر خاصة اجلانب امليداين؛ -

جتة اكتشاف التحريفات النا
 عن الغش

ات فصاح عن التحريفاإلعدم 
 الناجتة عن الغش

التدقيق جودة  

 استقاللية املدقق

 اتعاب املدقق

املؤهالت العملية والعملية 
 للمدقق

ققصحة املعلومات املقدمة للمد  

 استمرارية املدقق
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 من جهة وحملافظي احلسابات من جهة أخرى؛ ومسرييهاجراءات ردعية للمؤسسات وضع إ -
 عادة النظر يف القوانني اليت حتكم مهنة حمافظ احلسابات واخلرباء احملاسبني يف اجلزائر؛إ -
اجلزائري من جهة ضرورة مراعاة معايري التدقيق اجلزائرية ملعايري التدقيق الدولية من جهة وتكييفها وفقا للقانون  -

 ؛أخرى
 صالحات الدولة للمهنة على أرض الواقع؛التدقيق اجلزائرية اليت هي نتاج إشاء جلان رقابية ملدى تطبيق معايري إن -
 ضرورة حتيني القوانني املتعلقة باجلرائم االقتصادية بصفة عامة وجرائم الشركات بصفة خاصة؛ -
ضرورة تكوين وتأهيل القضاة املختصني يف الفصل يف القضايا التجارية وباألخص القضايا ذات العالقة جبرائم  -

الشركات من ناحية احملاسبة والتدقيق، ذلك أن كل القضاة هم ذوو اختصاص قانوين حبت وجيهلون احملاسبة وبالتايل 
 احملاسبية؛والثغرات جيهلون التالعبات 

 آفاق الدراسة: -4
ومت الرتكيز على التحريفات  تناولنا يف هذا البحث أثر حتريفات التقارير املالية املضللة على فعالية تدقيق احلسابات،

،لذلك نأمل أن  لكن ال يعين أن األنواع األخرى أقل قيمة منهه التحريفات ناجتة عن الغش كوهنا أخطر أنوع هذال
 بداعية على فعالية عملية التدقيق؛ثر احملاسبة اإلع من خالل دراسة أيستمر البحث يف هذا املوضو 

الغش واإلفصاح عنه فقط دون تبيان اجلهة اليت للتحريفات الناجتة عن كذلك فإن دراستنا تتناول اكتشاف املدقق 
 وطريقة التعامل مع املدقق يف حالة تواطئه يف حالة الغش جراءات الالحقة لوجود الغش،وال اإل يبلغ هلا وجود الغش،

 لذلك نأمل أن يستمر البحث يف هذه اجملاالت أيضا؛
أيضا تعترب مواكبة هذه املواضيع للتطورات التكنولوجية مهمة جدا لذلك ميكن أن تستمر هذه املواضيع بربطها باجملال 

 اإللكرتوين واحملاسبة اآللية وطريقة تدقيق احلسابات فيها؛
ثة وال تزال مل توجد فيها دراسات، زائرية باعتبارها معايري حديوأخريا ميكن البحث كذلك يف معايري التدقيق اجل-

 وربطها مبختلف املواضيع ذات العالقة باحملاسبة والتدقيق والبيئة اجلزائرية؛
 والدولية.إجراء مقارنات بني معايري التدقيق اجلزائرية -

وسامهنا ولو بالشيء القليل يف إثراء  ومعاجلة أهم جوانبه ونأمل يف األخري أن نكون قد وفقا يف معاجلة هذا املوضوع
 البحوث يف اجلزائر املتعلقة بتدقيق احلسابات 
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 نموذج الدراسة: -5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تصنيف تحريفات التقارير المالية المضللة

ن التحريفات الناجتة ع
 األخطاء

ن التحريفات الناجتة ع
 الغش

ادئ طار املبالتحريفات يف إ
ونيةوالقواعد احملاسبية القان  

رها تأثريا على يفات وأكثتعترب التحريفات الناجتة عن الغش أخطر أنواع التحر 
وعملية التدقيق ةاملؤسس  

غشالتحريفات الناجتة عن التقييم   

ة عن التحريفات الناجتنفي وجود 
 الغش

اجتة التحريفات النتأكيد وجود 
 عن الغش

لتدقيقالتأثري على فعالية عملية ا ية التدقيقعدم التأثري على فعالية عمل   

 اكتشاف الغش واإلفصاح يتم التأثري على فعالية عملية التدقيق من خالل التأثري املتبادل بني
 عنه وبني عناصر فعالية التدقيق

 

 من خالل عملية التقييم يصل املدقق إىل حالتني:

 



 

 

 

 قائمــــــــــــــــــــــــة
 المراجـــــــــــــــع
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 المراجع باللغة العربيةأوال  -
 القوانين والمراسيم واألوامر -أ

 44يف اجلريدة الرمسية عدد  26/09/1975يف  املؤرخ 58-75القانون املدين الصادر مبقتضى األمر رقم -1
 .20/06/2005املؤرخ يف  10-05رقم  املعدل واملتمم مبقتضى القانون

 26املوافق  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  59-75رقم  األمرلصادر مبقتضى االقانون التجاري اجلزائري -2
 .املعدلة واملتممة بصيغته ، 1975سبتمرب سنة 

يونيو  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66 األمر رقمقتضى لصادر مباقانون العقوبات اجلزائري -3
 املؤرخ يف 71الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  15-04املعدل مبوجب القانون رقم  املعدل واملتمم، 1966عام 

10/11/2004. 

حمافظ ، احملاسب املتعلق مبهنة اخلبري 1991/ 27/04املوافق لـ: 1411شوال  12املؤرخ يف  08-91 القانون-4
املوافق لـ  1411شوال  16 اريخالصادرة بت 20 احلسابات واحملاسب املعتمد الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم

01/05/1991. 

جويلية  11الصادرة بتاريخ  42الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  29/06/2010املؤرخ يف  01-10 القانون-5
 .1431رجب  28املوافق لــ ، 2010

مندويب احلسابات للمؤسسات  يتعلق بواجبات ومهمات 16/11/1970املؤرخ يف  173-70املرسوم رقم -6
 .1970عدد  ، للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية ، الوطنية العمومية أو شبه العمومية

احلسابات  املتعلق بتحديد معايري تقارير حمافظ 26/05/2011املؤرخ يف  202-11التنفيذي رقم  املرسوم-7
 .2011 سنةالصادرة  30دة الرمسية عدد منشور يف اجلري، وأشكال وآجال ارساهلا

الصادر يف اجلريدة ، 2011يناير  27املوافق لــ  1432صفر  22املؤرخ يف  32-11التنفيذي رقم  املرسوم-8
 .2011فرباير  2املوافق لـ  1432 صفر 28يف  ؤرةةامل 7الرمسية عدد 
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الصادر يف اجلريدة   2011 جانفي 27املوافق لــ  1432صفر  22املؤرخ يف  25-11املرسوم التنفيذي رقم  -9
 الوطين اجمللس تشكيلة حيدد الذي  2011فرباير  2املوافق لــ  1432صفر  28املؤرةة بتاريخ  07الرمسية عدد 

 .احملاسبني وصالحياته وقواعد سريه للخرباء الوطين فصللم
الصادر يف اجلريدة الرمسية ، 2017مارس  7املوافق لــ  1438مجادى الثانية  8القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف -10

 .2017يوليو  30املوافق لــ  1438القعدة  ذو 7الصادرة بتاريخ  45عدد 
أوت  26املوافق لــ  1424مجادى الثانية  27املتضمن قانون النقد والقرض املؤرخ يف  11-03األمر رقم  -11

 .2003أوت  27املوافق لـ  1424ى الثانية مجاد 28الصادرة بتاريخ  52الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد  2003
 قانون حمافظ احلسابات. -12
 قانون اخلبري احملاسب. -13
املتعلق بتعيني حمافظي  2011يناير  27املوافق لـ  1432صفر  22املؤرخ يف  32-11املرسوم التنفيذي رقم  -14

 احلسابات
 الكتب -ب

  (1988) ، مصر ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، "املصري املقارنية يف القانون الشركات التجار "أبو زيد رضوان-15

 ، (2007)، اجلزائر، دار هومة للنشر ، الطبعة الرابعة، "الوجيز يف القانون اجلزائي العام"، أحسن بوسقيعة -16

 للنشر والتوزيع دار هومة، رةالطبعة العاش، اجلزء األول، "الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص"، أحسن بوسقيعة-17
 (2009)، اجلزائر

، وىلالطبعة األ، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الـتأكيد احلديث""املدةل إىل التدقيق و ، حلمي مجعةأمحد -18
(2009 ) 

، وىلالطبعة األ، اجلزء الثاين، ةالقيات املهنة"ألتدقيق والتأكيد الدولية وقواعد "تطور معايري ا، أمحد حلمي مجعة-19
 (2009عمان ) ، دار صفاء للنشر والتوزيع

،  "أساسيات املراجعة ومعايريها" ،عادل عبد الرمحن أمحد، كامل السيد أمحد العشماوي،  أمحد عبد املوىل الصباغ-20
 (2008) ، جامعة القاهرة، كلية التجارة
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الدار  ،مراجعة احلسابات""دراسات متقدمة يف ، شحاتة السيد شحاتة، حسني أمحد عبيد، أمحد حممد نور-21
 (2007)، سكندريةاإل، التجارة كلية،  اجلامعية

 (1992) ، اإلسكندرية، شباب اجلامعةمؤسسة ، العملية"و احلسابات من الناحيتني النظرية  "مراجعة ،أمحد نور-22

 ، األردن، الثقافة للنشردار ، الطبعة األوىل، "الوجيز يف الشركات التجارية واإلفالس"، أسامة نائل احمليسن -23
(2008). 

ديوان املطبوعات اجلامعية  ،يف القوانني اجلزائرية "هتا نظريتا القانون واحلق وتطبيقا"، منصور هيمإسحاق إبرا -24
 .(1987) ، راجلزائ

 ، للنشرر وائل دا، الطبعة الثانية ،"مدةل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية"، التميمي هادي عباس -25
 .(2004)، األردن، عمان

اجلامعة ، الطبعة الثالثة، "-نظرية وتطبيق –" تدقيق احلسابات يف ضوء معايري التدقيق الدولية  ،الذنيبات علي -26
 .(2010) ، األردن، املكتبة الوطنية  ،عمادة البحث العلمي، األردنية

اجلامعة ، الطبعة الثانية، نظرية وتطبيق"-التدقيق الدولية "تدقيق احلسابات يف ضوء معايري ،علي الذنيبات -27
 .(2009) ، األردن ، املكتبة الوطنية ،عمادة البحث العلمي،األردنية 

عمان ، التوزيعفاء للنشر و دار ص ،األوىلالطبعة ، "مراجعة العمليات املالية"، الرماحي نواف حممد عباس -28
(2009). 

دار الفكر للنشر ، "مؤشرات وجود االحتيال واخلطأ علم تدقيق احلسابات"، وهيب مهيب وعمرو الساعي -29
 .(1991)، الطبعة األوىل، والتوزيع

دار التعليم اجلامعي للطباعة  أصول المراجعة الخارجية"،الديب، عوض لبيب، شحاتة، شحاتة السيد، "  -30
 (2013والنشر والتوزيع )

 ، درا املريخ للنشر، مدةل متكامل"، "املراجعة، رمجة حممد عبد القادر الديسطىت، جيمس لوبك، رينزألفني أ-31
 .(2009) ، الرياض
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 ، بريوت لبنان، عويدات للنشر، اجلزء الثاين، "الكامل يف قانون التجارة )الشركات التجارية(" ،لياس ناصيفإ -32
(1999). 

جامعة  ،الطبعة األوىل، "-حتليل وإطار التطبيق -للمراجعةات يف املعايري الدولية "دراس، الناغي حممود السيد -33
 .(2000) ، املنصورة، ملكتبة العصرية ا، املنصورة

 ، سكندريةاإل، لدار اجلامعيةا ،"تفعيل آليات املراجعة يف حماربة االحتيال والفساد"، أمني السيد أمحد لطفي -34
(2014). 

 ، االسكندرية ،يةالدار اجلامع ،يف املراجعة وةدمات التأكد""دراسات متقدمة ،أمني السيد أمحد لطفي -35
(2007) 

 ، "مسؤوليات وإجراءات املراجع يف التقرير عن الغش واملمارسات احملاسبية اخلاطئة"، أمني السيد أمحد لطفي -36
  .(2005) ، االسكندرية ، الدار اجلامعية

  .(2008) ، االسكندرية،  الدار اجلامعية، التأكد الدولية""معايري املراجعة و ، مني السيد أمحد لطفيأ -37

 .(2008) ، االسكندرية ، الدار اجلامعية ، التأكد الدولية""معايري املراجعة و ، لطفي أمحد مني السيدأ -38

دار مكتبة ، وىلالطبعة األ، "(تأصيل وتفصيل)"حماولة يف القانون اجلنائي للشركات التجارية ، بن ةدة رضى -39
 .(2010) ، الرباط ، السالم

مكتبة الطالب ، الثانية الطبعة، ة احلسابات""أساسيات اإلطار النظري يف مراجع ،يوسف حممود جربوع  -40
 .(2003) ، اجلامعي

 .(2001) ، الطبعة األوىل ، " أساسيات اإلطار العملي يف مراجعة احلسابات" ، يوسف حممودجربوع  -41

عمان ، التوزيعلرواق للنشر و دار ا، ساسيات التدقيق وفق املعايري الدولية"أ"، حسني دحدوح، حسني القاضي -42
  .(1999دن )ر األ

ديوان ، الطبعة السادسة ،"األوراق التجارية والتسوية القضائية يف القانون التجاري اجلزائري" ،راشد راشد -43
 .(2008) ، املطبوعات اجلامعية
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 ، األردن، مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع، ("1"تدقيق احلسابات )، لؤي حممد وديان، سامي حممد الوقاد -44
(2010) 

املؤسسة اجلامعية ، الطبعة األوىل، "(دراسة مقارنة)"املدةل لدراسة جرائم األعمال املالية والتجارية  ،ةمسري عالي -45
 .(2008) ، لبنان للدراسات

املؤسسة اجلامعية للدراسات ، الطبعة األوىل، دراسة مقارنة(")"القانون اجلنائي لألعمال، هيثم عالية ،مسري عالية -46
 .(2012) ، لبنان ، والنشر

 ، تصال للبحث والرتمجةإلا ، خمرب علم االجتماع، ت االقتصادية""فعالية التنظيم يف املؤسسا، صاحل بن نوار -47
 .(2006) ، اجلزائر ، قسنطينة

اجلزء ، شرح معايري املراجعة الدولية واألمريكية والعربية"، "موسوعة معايري املراجعة، العال محادطارق عبد  -48
 .(2007) ، سكندريةاإل ، الدار  اجلامعية ،األول

 ، اجلزء الثاين، شرح معايري املراجعة الدولية واألمريكية والعربية"، "موسوعة معايري املراجعة، طارق عبد العال محاد -49
 .(2007) ، سكندريةاإل ،الدار  اجلامعية

 .(2000)، اجلزائر ، طبوعات اجلامعيةديوان امل، "اقتصاد وتسيري املؤسسة"، عبد الرزاق بن حبيب -50

ردن األ، عمان، دار وائل للنشر، العلمية"الناحية النظرية و ، دقيق احلسابات"علم ت، عبد اهلل ةالد أمني -51
(2007 ). 

 .(2000)  مطبعة الكاهنة، اجلزائر، ،"قانون العقوبات اخلاص" ، زعالين عبد اجمليد  -52

 ، مريكية"األوفقا ملعايري املراجعة العربية والدولية و احلديثة "موسوعة املراجعة اخلارجية ، علي عبد الوهاب نصر -53
  .(2009) ، سكندريةاإل ،الدار اجلامعية، اجلزء الرابع

 ، ردناأل، عمان ،دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، الناحية النظرية" "علم تدقيق احلسابات، ةالد أمني عبداهلل -54
(2004). 

 (2008)، بريوت لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، املايل" حتيالاال"، عدنان محدي عابدين -55
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دار ، شركة املسامهة"دراسة قانونية مقارنة لدور مراقب احلسابات يف -"مراقب احلسابات، علي سيد قاسم -56
 (1991) ، اهرةقال، الفكر العريب

 ، سكندريةالدار اجلامعية اإل، "أصول املراجعة احلديثة"، أمحد حممد كامل سامل، عوض لبيب فتح اهلل الديب -57
 (2003/2004)، مصر

 ، كلية التجارة،  الثالثة"األلفية "تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتديات ، غايل جورج دنيال -58
 .(2003جامعة عني مشس )

، راسة مقارنة حول جرائم األعمال واملؤسسات التجارية)د قانون العقوبات االقتصادي" ،غسان رباح -59
 ، لبنان، منشورات احلليب احلقوية، الطبعة الثانية، ومجيع جرائم التجار" (املخالفات املصرفية والضريبية واجلمركية

(2004). 

دار امليسرة للنشر والتوزيع ، وىلالطبعة األ، "-الناحية النظرية-"تدقيق احلسابات املعاصر، غسان فالح املطارنة -60
 .(2006) ، ردناأل ، عمان، والطباعة

 (.1995، )اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، "الكامل يف القانون التجاري"، فرحة زرارة صاحل -61

، "-دراسة حتليلية مقارنة-فالس االحتيايل واإلفالس التقصريياإل فالس:"جرائم اإل، الكساسبةفهد يوسف  -62
 .(2011) ، دنر عمان األ، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

 ، "دراسات يف املراجعة اخلارجية للقوائم املالية"، رجب السيد راشد، مسري كامل عيسى ، كمال ةليفة أبو زيد  -63
 . (2008 )، االسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية

 .(2003)، جامعة املنصورة، كية التجارة،  "أصول علم املراجعة"، ةالد املعتصم، كمال عبد السالم علي  -64

ديوان  املمارسة التطبيقيةـ"و  طار النظري "املراجعة وتدقيق احلسابات اإل، مسعود صديقي، حممد التهامي طواهر -65
 .(2003)، املطبوعات اجلامعية

، ملكتب اجلامعي احلديثا ،الطبعة األوىل ،"أصول وقواعد املرجعة والتدقيق الشامل"،حممد السيد سرايا -66
 .(2007)، سكندريةاإل
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 ، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، "املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق"، حممد بوتني -67
 .( 2008)، اجلزائر

دار ، الطبعة الثانية، "املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية يف القانون اجلزائري والقانون املقارن"، حممد حزيط -68
 (2014اجلزائر )، هومة للنشر

وفقا ليات التطبيق آساسية و املفاهيم األ، ة اخلارجية" املراجع، عبد الوهاب نصر علي، حممد مسري الصبان -69
 ( 2002مصر ) ، الدار اجلامعية االسكندرية ، للمعايري املتعارف عليها واملعايري الدولية"

 (2000)، دون بلد نشر، ان للطباعةمياإل، دون طبعة، حممد عبد الغريت" شرح قانون العقوبات القسم العام" -70

،  "لتأصيل العلمي واملمارسة العمليةا -الداةليةصول املراجعة والرقابة أ"، حممد توفيق حممد، حممد نصر اهلواري -71
 .(1999)، مصر، جامعة عني مشس، كلية التجارة

 .(2003)، اجلزائر، دار اهلدى، دون طبعة، "الوجيز يف القانون اجلنائي العام )فقه وقضايا("، منصور رمحاين -72

 ، وان املطبوعات اجلامعيةدي ،الطبعة الثانية ،فالس والتسوية القضائية يف القانون اجلزائري""اإل ،نادية فوضيل -73
 .(2008)، اجلزائر

مه للطباعة والنشر هو دار ، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري اجلزائري )شركات األشخاص(""، نادية فوضيل-74
 .(2004، )اجلزائر، والتوزيع

 ، طبوعات اجلامعيةديوان امل، الطبعة الثانية، احملل التجاري" -التاجر -"القانون التجاري اجلزائري ،نادية فوضيل -75
 .(1999)، اجلزائر

 .(2013)، اجلزائر، دار بلقيس للنشر، الطبعة األوىل، فالس والتسوية القضائية""اإل، نسرين شرييفي -76

للطباعة والنشر  ار هومهد، ائية للمال العام دراسة مقارنة"، "احلماية اجلز نوفل علي عبد اهلل صفو الدليمي -77
 .(2006الطبعة الثانية، ) ،ئر، اجلزاوالتوزيع
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 الرسائل الجامعية -ج

أعمال املراجعة اخلارجية يف اجلمهورية  تقييم خماطر غش اإلدارة كمدةل إلدارة " ،أكرم حممد أمحد الوشلي -78
 (2008) ، اليمن ، جامعة أسيوط ، التجارة كلية  ، رسالة دكتوراه "اليمينة

الشركات املسامهة العامة األردنية وتأثريها يف  تطوير منوذج لدور جلان التدقيق يف"، موسى سالمة يالسويط -79
عمان  ،العليا جامعة عمان العربية للدراسات، طروحة دكتوراه غري منشورةأ، ي"اخلارج فاعلية واستقاللية التدقيق

 (2006) ، األردن
عبد السالم، "اةتالس األموال بني القطاع العام واخلاص"، مذكرة خترج لنيل إجازة  حطايب هشام، شاديل -80

 (2008) اجلزائر، ،16ء، الدفعة املدرسة العليا للقضا
ةوة جامعة اإل، كلية احلقوق،  رسالة ماجستري، "الشركة جرمية االستعمال التعسفي ألموال"، زكري ويس ماية -81

 (2004/2005) ، منتوري قسنطينة
دراسة - التقارير املالية وفق معايري املراجعة الدولية دور مراجع احلسابات يف اكتشاف التضليل يف"، سوياد أمينة -82

 ، وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والتجارية،  أطروحة دكتوراه، "احلسابات بوالية سطيف استقصائية آلراء مراجعي
 (2016/2017) ، 1 جامعة سطيف

 ، "القرارات يف ظل االزمات املالية العاملية التقارير املالية للمراجع وآثارها على اختاذ"، شدري معمر سعاد -83
  (2015) ، جامعة احممد بوقرة بومرداس ، تصادية والتجارية وعلوم التسيريقاإل كلية العلوم  ، اطروحة دكتوراه
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 قائمة االشكال والجداول
 

295 
 

 احلسابات
 253 التمثيل البياين للنسب اخلاصة باحملور األول (5-6شكل رقم )
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 245 مقياس حتديد درجة ومستوى املوافقة (6-5جدول )
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 الصفحة ملحقعنوان ال الملحقرقم 
 308 قائمة األساتذة احملكمني لالستبيان 01ملحق رقم 
 309 210منوذج عن رسالة املهمة الواردة يف معيار التدقيق اجلزائري رقم  02ملحق رقم 
 312 210ملخص املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  03ملحق رقم 
 313 505للتدقيق رقم ملخص املعيار اجلزائري  04ملحق رقم 

 314 560ملخص املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  05ملحق رقم 
 315 580ملخص املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  06ملحق رقم 
 316 استمارة استبيان الدراسة 07ملحق رقم 
 322 عريضة شكوى املؤسسة )س( 08ملحق رقم 
 325 تقرير حول وقائع قضية املؤسسة )س( 09ملحق رقم 
 328  2013جزء من التصريح بالضرائب لسنة  10ملحق رقم 
 332 2013جانب األصول مليزانية سنة  11ملحق رقم 
 333 2013جانب اخلصوم مليزانية سنة  12ملحق رقم 
 334 2013جدول حسابات النتائج لسنة  13ملحق رقم 
 335 2014جدول حسابات النتائج لسنة   14ملحق رقم 

 337 وثيقة قرض شراء املعدات  15رقم  ملحق
 338 2013جدول االهتالكات لسنة  16ملحق رقم 
 spss 23 339نتائج التحليل بربنامج  17ملحق رقم 
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قائمة األساتذة المحكمين لالستبيان :01ملحق رقم   

 

ادية كلية العلوم االقتص
سييروالتجارية وعلوم الت  
1جامعة سطيف   

ستاذاسم األ القسم  الرقم 

رعلوم التسيي  1 بلمهدي عبد الوهاب 
رعلوم التسيي  2 العايب عبد الرحمان 

ةعلوم اقتصادي  3 بن فرحات ساعد 
رعلوم التسيي  4 شريقي عمر 
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  210NAAنموذج عن رسالة المهمة الواردة في معيار التدقيق الجزائري رقم  :02ملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج عن رسالة املهمة )تكييف وفق طبيعة املهمة،قانونية أو تعاقدية(
 مثال:منوذج مهمة حمافظ حسابات

 رأسية املكتب:
 رقم االعتماد:

 رقم التسجيل يف اجلدول:
 العنوان:

 اهلاتف/الفاكس:
 املكان والزمان:

 
 موجه إىل إدارة املؤسسة

 سيدة/سيد،
 2،ن+1يف اطار عهدة حمافظ حسابات ملؤسستكم،أؤكد أدناه االحكام املتعلقة مبهميت ألجل السنوات ن،ن+

 هدف ونطاق تدقيق القوائم المالية: -1
هبدف تقدمي رأي حول انتظام وصحة والصورة املطابقة اليت تقدمها حسابات  يف اطار هذه املهمة سأقوم بإجراء تدقيق القوائم املالية ملؤسستكم

 مؤسستكم
املتعلق مبهن اخلبري حماسب،حمافظ  01-10وسٌيجسد بتحرير تقارير ابداء الرأي وتقارير خاصة كما ينص عليها القانون التجاري والقانون رقم 

 احلسابات واحملاسب املعتمد والنصوص املنبثقة
الواجبات اليت تسمح باحلصول على ضمان راء التدقيق وفقا ملعايري التدقيق املطبقة يف اجلزائر.هذه املعايري تتطلب وضع حيز التنفيذ سأقوم بإج

 معقول بعدم احتواء احلسابات على اختالالت معتربة
  تربر املعطيات احملتواة يف القوائم املاليةلعناصر املقنعة اليتاستطالع الرأي لأذكركم يف هذا االطار أن التدقيق يتمثل يف فحص من خالل 

لك املعلومات يتمثل التدقيق أيضا يف تقييم املبادئ احملاسبية املتبعة،التقديرات املتخذة إلقفال احلسابات وتقدير حمتوى وعرض القوائم املالية وكذ
 املقدمة.

 مسؤولية محافظ الحسابات:-2
فإن يستوجب علي أن أشري أنه نظرا لتقنيات السري وحدود أخرى مرتبطة بالتدقيق وكذلك تلك املتعلقة بسري كل نظام احملاسبة ومراقبة داخلية 

خطر عدم اكتشاف اختالالت معتربة،كذلك تلك املنبثقة عن حاالت الغش أو نتيجة لألخطاء،ال ميكن تفاديه كليا هلذه االسباب ال ميكنين 
 ضمان بأن كل النقائص املهمة يف النظام احملاسيب واملراقبة الداخلية الناجتة عن االحنرافات املعتربة ميكن حتديدهامنح 

املذكور آنفا،وال ميكن أن أعفى منه إال من خالل الشروط احملددة  01-10من القانون  71أنا اخضع للسر املهين طبقا ألحكام املادة رقم 
 قانون.من نفس ال 72يف املادة 
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 مسؤولية المسيرين االجتماعيين للمؤسسة:-3
 أذكركم أن اعداد الكشوف املالية السنوية لكيانكم يقع على عاتق املسريين االجتماعيني ،وهذه املسؤولية تستلزم:

 وضع نظام مراقبة داخلية مناسب؛-
 املسريون االجتماعيون ملزمون كذلك بـــــ:

وضع يف متناويل كل الوثائق احملاسبة للكيان،وبصفة عامة كل املعلومات الضرورية لقيامي مبهنيت،خاصة حماضر مجعيات املسامهني وجمالس -
 االدارة؛

 السماح يل بالتواصل احلر مع املستخدمني والذين اعترب أنه من الضروري التواصل معهم للوصول إىل أدلة مثبتة؛-
يوما قبل تاريخ االجتماع  45روع الكشوف املالية السنوية اليت ستعرض على جملس االدارة أو هيئة التسيري قبل جيب أن يرسل ايل مش-

 املخصص إلقفال احلسابات.
 لكن سأتدخل مسبقا من حني آلخر،حول املشاريع اليت ستعد وتعرض على هيئات املداولة.

 سأكون ممتنا بتلقي إرسالكم )على سبيل املثال(
 االستدعاءات املرسلة وفق اآلجال احملددة يف القانون التجاري؛-
 قائمة باالتفاقيات املنظمة اجلديدة يف الشهر الذي يلي عقدها؛-
 قائمة باالتفاقيات املنظمة قيد التنفيذ يف الشهر املوايل لتاريخ اقفال السنة املالية.-
 بالتدخل بالسنة املالية األوىل كالتايل: خمطط التدخل اخلاصمخطط التدخل والفريق المخصص للمهمة:-4
 جانفي:..............-
 فيفري:...............-
 اخل:.................-

يتوقف على افرتاض ان حساباتكم مت اقفاهلا  هذا املخطط سيعد كل سنة بالتشاور مع مصاحلكم،بيد أنين الفت انتباهكم إىل أن احرتام الرزنامة
ض وعرضها يف اآلجال املتفق عليها واليت تسمح يل بالقيام مبهميت يف اآلجال احملددة.أشري فضال عن ذلك أن مهمة حمافظ احلسابات تتطلب بع

 الفحوصات واألعمال اخلاصة.
 جمموعة الوثائق احملاسبية واملعلومات الضرورية يف اآلجال املعقولة.اعتمد على تعاونكم التام وكذا مستخدميكم حىت يتاح يل احلصول على 

 سيكون ضمن مسؤولييت ضمان خدمة نوعية للكيان.-
 (تحديد الهوية،المؤهالت المهنية والمركز:) ستتم مساعديت يف مهميت من طرف

 يت.عند االقتضاء سيتم اللجوء إىل اشخاص من اهل االختصاص وذلك ملساعديت يف اجناز مهم
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 . 
جتنبا لكل خطر نسيان معلومة مهمة وتأكيد عدد من التصرحيات اجملمعة أثناء املهمة،سأطلب من االدارة عند هناية أعمال رسالة التأكيد:-5

التدقيق رسالة تأكيد.هذه الرسالة ستسمح على اخلصوص بإعطاء ضمان أن كل املعلومات والقرارات املهمة السيما تلك املتعلقة بالتزامات  
املنازعات اجلارية أو احملتملة قد مت ادراجها بشكل صحيح يف احلسابات السنوية أو،إذا مل يكن باإلمكان ادراجها،قد مت كيانكم اجتاه الغري أو 

 أخذها بعني االعتبار عند اعداد الكشوف املالية )امللحق(.
 لقد اتفقنا على حتديد أتعايب بــــــ..........دج خارج الرسم والنفقات.األتعاب:-6

 ة املهمة فإن اتعايب سيتم فوترهتا كالتايل)وضع رزنامة الفوترة والدفع(وفقا لرزنام
 سأعلمكم يف احلني عن كل حدث يؤثر بشكل معترب على اتعايب وسيؤدي عند االقتضاء على مراجعتها.-

 ه". ارجو منكم اعادة النموذج املرفق بالرسالة خمتوما بإمضائكم ومكتوب عليه خبط اليد "قرئ ومتت املصادقة علي
 

 تقبلوا مين سيديت/سيدي،خالص عبارات التقدير واالحرتام
 

 حمافظ احلسابات
 الكيان

 التاريخ:                                                                                   
 سيدة/سيد:                                                                                   
 الوظيفة:                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 


