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  بسم اهللا الرحمن الرّحيم

َوَعلََّم آَدُم اَألْسَماَء ُكّلَها ُثمَّ َعرََضُهم َعَلى الَمالِئَكة فَقـَال  «

  .»أَْنبُِئوِني بِأَْسَماِء َهؤُالَِء ِإْن َكْنُتم َصاِدِقيَن  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

  

  

  

  

  شكر وعرفـان

  
العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب    الحمد هللا الذي أنار درب

  .ووفقنا على إنجاز هذا العمل

نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على  

من صعوبات، ونحّص بالذكر األستاذ    واجهناإنجاز هذا العمل وفي تذليل ما  

نصائحه القيمة التي  الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته و " براهيمي" :المشرف

  .كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث



   

  .كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى عمال مكتبة جامعة عبد الحميد بن باديس

  ".وقبل وبعد فـالشكر هللا وهللا الحمد في األول واآلخر  " 

  

  .حبيب

  

  

  

  

  .الحمد هللا الّذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لوال فضل اهللا علينا

، إلى من ال يمكن لألرقـام أن  حقهماكل من ال يمكن للكلمات أن توفي    إلى

  .فضلهماتحصى  



   

  " ألمي وأبي العزيزين"ذا العمل المتواضع  ھديھأ

  .وتعبا على تعليمي  سهرااهللا اللذان    حفظهما

  وأصدقـائيإلى أخوتي

  إلى كل طلبة ماستر تخصص مالية ومحاسبة

  " براهيمي: "المشرف على عملنا  إلى األستاذ الكريم

ذا نفعا يستفيد منه جميع  ھوفي األخير أرجو من اهللا تعالى أن يجعل عملي  

 .الطلبة المتربصينالمقبلين على التخرج

  

  

حبيب



   

 

  امل��ص

�ذه�الدراسة�إ���توضيح�مف�وم��خطاء�املحاس�ية�و�كذا��عمال�التجار�ة�وكذلك�توضيح�كيفية����دف

وتمثلت�مش�لة�الدراسة����. ا��د�و�التقليل�من�فرص�ارت�اب��خطاء�و�الغش�لوضع�ضوابط�تحول�دون�ذلك

�و�الف �باملبادئ ����ا���ل �التجار�ة�و�كذلك ��عمال �ع�� �و�استخدام�تأث����خطاء�املحاس�ية روض�املحاس�ية

املحاسبة�ال���يمكن�أن��ساعد�إ���حد�كب���من�تقليل��خطاء�املحاس�ية�و�ا��د�م��ا�باعتبار�املحاسبة�آلية�

وت�بع�أ�مية�الدراسة�من�قلة�البحوث�و�الدراسات�ال���تناولت�موضوع�. فعالة�الك�شاف��خطاء�املحاس�ية

التجار�ة�و�بذلك�يمكن�اعتبار�ا�مسا�مة����إعطاء�فكرة�حول��خطاء��تأث����خطاء�املحاس�ية�ع����عمال

  .املحاس�ية�و�تأث��ا��ا�ع����عمال�التجار�ة

  : ال�لمات�املفتاحية

  .�خطاء�املحاس�ية،�تأث����خطاء�املحاس�ية�ع����عمال�التجار�ة،�كيفية�ت��يح��خطاء�املحاس�ية

Abstract  

This study aims to clarify the meaning of accounting errors and so the commercial business 

and also show methods of how to reduce this accounting errors and chances of making mistakes 

and fraud to put controls and procedures to prevent. 

The problem of the study is the impact of accounting errors on the commercial business, 

besides ignorance of assumptions and accounting principles. And usage of accounting that can 

help a lot in the elimination and reduction of accounting errors, considering the accounting as an 

effective method to discover accounting errors. 

This study is one of the very few researches in auditing and accounting field. So we hope that 

this study will give an idea of the accounting errors and their impact on commercial business.  

key words: 

Accounting errors, the impact of accounting errors on commercial business, how to correct 

accounting errors. 
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  :املقدمة

ع���مستوى���م�و��شاطات�املؤسسات��لقد�صاحب�التطور�الذي�ش�ده�العالم�ع���مر�العصور�تطورا

فانتقلت�من��و��ا�مؤسسات�صغ��ة�ذات�معامالت��سيطة�ا���مؤسسات���مة�ذات�. التجار�ة�و�قتصادية

�أ�داف�ا� �ا�� �الوصول ��غية �مسطرة �سياسة �إتباع �عل��ا �التطورات ��ذه �ملواكبة �و �ا���م �كب��ة عمليات

� �ع��. املرسومة ��عتماد �ضرورة �عل��ا �أوجب �املؤسسات��ما �أل��اب �تضمن �الوسائل�و�التقنيات �من جملة

  .ا��فاظ�ع���أموال�م�املس�ثمرة�و��ستغالل��مثل�ملوارد�ا�و�ا��د�من��خطاء�املحاس�ية�و�ر�ما�التالعبات�

ومن�ب�ن��ذه�الوسائل�املحاسبة�ال���ش�دت�تطورات�مستمرة�و����مسار�مواز�للتدقيق�املحاس���إذ�أن�

�عملية�املحاسبة�نظا �الذي�يتو�� �املحاس�� �بداية�للتدقيق �نقطة ��قتصادية�لت�ون �توف���املعلومات ��دفھ م

فحص�البيانات،�ا��سابات�و�املس�ندات�للتأكد�من�����ا�و�تحديد�درجة��عتماد�عل��ا�ومدى�داللة�القوائم�

قيق�أ�داف�ا�وسياس��ا�املتبعة�املالية،�فاملحاسبة�بمثابة�الع�ن�السا�رة�ع����ل�ما�يتعلق�باملؤسسة�سعيا�لتح

إذ�تتم���بأ�مية�بالغة�لذا�يجب�القيام�بم�مة�املراجعة�و�الرقابة�الداخلية�من�طرف�أ��اص�ذوي�كفاءات�

عملية�و�مؤ�الت�فنية�باإلضافة�إ���امتياز�م�باالستقاللية�و�ذا�ما�نقصد�بھ�ا��ياد،�كما�يجب�أن�تتصف�

وعية��و��ا��ساس�الذي��عتمد�عليھ�من�طرف�مستخدمي�القوائم�التقار�ر�ال���يحررو��ا�بمصداقية�و�موض

  .املالية�و�ذلك�من�أجل�اتخاذ�قرارات�تتصف�بالرشادة�و�الصواب�

وقد�بدأ���تمام�بمعيار�مسؤولية�املحاسب�عن�كشف�الغش�و�ا��طأ�منذ�القرن�العشر�ن�حيث��انت�

�والغش �ا��طأ ��و�اك�شاف �املحاسبة �مل�نة �تطور��الوظيفة��ساسية �ومع �املالية �العمليات نظرا�لصغر���م

�املالية،� �القوائم �عدالة ����مدى �املحايد �الف�� �الرأي ��و�إبداء �املحاسبة ��دف �أصبح �نطاق�ا �وا�ساع �عمال

ومنذ�السبعينات�ح���عصرنا�ا��ا���أصبح��ناك�نوع�من�التوازن�ب�ن�أ�م��دف�ن�للمحاسبة�و�ما�اك�شاف�

  .ب�ن�الثقة�و�املصداقية����القوائم�املالية�املعدة�من�قبل��دارة��الغش�و�خطاء�ا��و�ر�ة�و 

إن�وجود�غش�أو�تالعب����ا��سابات�سوف�يؤثر�تأث��ا�كب��ا�ع���نتائج��عمال�التجار�ة�و�مدى�عدالة�

عرفة�قائمة�املركز�املا��،�فإن�ا��طأ�ي�ون�بدون�س�ب�أو�دافع،�بل�يقع�ا��طأ�ن�يجة�الس�و�أو�ا���ل�و�عدم�امل



  دمةاملق
 

 ب 
 

باألصول�أو�املبادئ�املحاس�ية،�و�قد�ت�ون��خطاء�مقصودة�و��ذا�ما��سميھ�الغش�و�ذلك�التالعب����ن�يجة�

  .�عمال�التجار�ة�أو�إظ�ار�الر�ح�أك���أو�أقل�من�قيمتھ�ا��قيقية�

  :  إش�الية�البحث. 1

  :السؤال�الرئ�������يمن�خالل�ما�سبق�يمكن�بلورة�معالم�إش�الية�البحث�و�ال���يمكن�صياغ��ا����

  .»ما��و�تأث���الس�و�و�ا��طأ����التقار�ر�املحاس�ية�ع����عمال�التجار�ة�و�كيفية�ا��د�م��ا�؟��«

  :�سئلةالفرعية. 2

  : لت�سيط��ش�الية�العامة�تم�طرح��سئلة�الفرعية��تية

 ما����معاي���تحديد��عمال�التجار�ة؟�و�ما����أنواع�ا�؟. 

 املحاسبة؟�و�ما����مباد��ا�و�فروض�ا�؟�ما�مع��. 

 ما�����خطاء�املحاس�ية�و�ما����أنواع�ا�؟�. 

 كيف�تؤثر��خطاء�املحاس�ية�ع����عمال�التجار�ة�؟ . 

 كيف�يتم�الكشف�عن��خطاء�املحاس�ية�و�ا��د�م��ا�؟ . 

  :الفرضيات. 3

  ش�ل��عمال�التجار�ة�ا��زء�ال�ام�من�نطاق�القانون�التجاري�. 

 املحاسبة�ل�ا�دور��ام�و�مؤثر�التخاذ�قرارات�مالية�سلمية�باإلضافة�إ���الرقابة�الفعالة�املستمرة. 

 نظام�� �أي ��� �موجود �حدو��ا �احتمال �و�أن �عامة �بصفة �غ���متعمد �تحر�ف ��� �املحاس�ية �خطاء

 .محاس��
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 البد�من�فحص��ل�إجراءات�العمل�املحاس���بواسطة�مراجع�داخ���أو�خار���للكشف�عن��خطاء��

 .و�املخالفات�املحاس�ية�أو�ع����قل�للوقاية�من�وقوع�ا�مستقبال

 ناك�عدة�طرق�يمكن�أن�تأثر���ا��خطاء�املحاس�ية�ع����عمال�التجار�ة�. 

  :دوافع�اختيار�املوضوع. 4

 ن�بنود��خطاء�املحاس�يةدراسة�بند�م�م�م. 

 مسا�مة�متواضعة����املجال�العل���و�العم��. 

  تمام�باملجال�املحاس���و�التجاري��. 

 شعورنا�بأ�مية�املوضوع����ظل�ك��ة��خطاء�و�املخالفات�املحاس�ية. 

  :أ�مية�اختيار�املوضوع. 5

�و�طرق  �املحاس�ية ��خطاء �ع�� �الضوء �إللقاء �البحث ��ذا �أ�مية �كما��جاءت �و�تفاد��ا، �ع��ا الكشف

  .جاءت�إلبراز�تأث����ذه��خ��ة�ع����عمال�التجار�ة

  :أ�داف�املوضوع. 6

  :تتج�����داف�املرجوة�من��ذا�البحث�فيما�ي��

 التعرف�ع���معاي���تحديد��عمال�التجار�ة�و�أنواع�ا. 

 التعر�ف�باملحاسبة�و�إبراز�فروض�ا�و�مباد��ا. 

 أنواع��خطاء�املحاس�ية�طالع�ع���مختلف�. 

 ت�ي�ن�تأث����خطاء�املحاس�ية�ع����عمال�التجار�ة. 

 إبراز�كيفية�الكشف�عن��خطاء�املحاس�ية�و�طرق�معا����ا،�و�تفاد��ا�مستقبال. 
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  :من���البحث.  7

تم��عتماد����دراسة��ذا�املوضوع�ع���املن���الوصفي�����ل�الفصول،�بحيث��عذر�علينا�عدم��عتماد�

و��ذا�نلتمس�من�حضرتكم�تف�م�نطاق�من���الدراسة�املتطرق�. 19-ع���املن���التحلي����س�ب�جائحة�ال�وفيد

  .إليھ

و�أخ��ا�تم�التطرق�إ���. ثم�تطرقنا�إ����طار�النظري�للمحاسبة. لألعمال�التجار�ة�حيث�تم�عرض�مدخل

  .�خطاء�املحاس�ية�و�تأث���ا�ع����عمال�التجار�ة�و�طرق�معا����ا

  :خطة�و��ي�ل�البحث. 8

�إ��� �البحث �تقسيم �تم �فقد �املطروحة، �الفرعية �ال�ساؤالت �و�كذا �املوضوع �إش�الية �معا��ة �أجل من

تضمنت�املقدمة�العامة�العناصر�املن��ية�العلمية،�وال���تتمثل����. ة�عامة،�ثالثة�فصول،�خاتمة�عامةمقدم

�البحث �من�� �البحث، �أ�داف �البحث، �أ�مية �الفرضيات، �إ���. �ش�الية، �الفصول �تص�يف �تم �فقد وعليھ

  .ثالثة�فصول�نظر�ة

ذلك�من�خالل�مبحث�ن��ستعرض��ول��الفصل��ول�اشتمل�ع���تقديم�مدخل�إ����عمال�التجار�ة�و 

�ي�ناول� �الثا�ي �املبحث �و�ال��صية، �باملعاي���املوضوعية �التعر�ف �خالل �من �التجار�ة ��عمال معاي���تحديد

�و� �الش�ل، �بحسب �التجار�ة ��عمال �املوضوعية، �التجار�ة �إبراز��عمال �خالل �من �التجار�ة ��عمال أنواع

  .ملختلطة�عمال�التجار�ة�بالتبعية�و�ا

�املبحث� ��� �التطرق �تم �مبحث�ن، �خالل �من �للمحاسبة �لإلطار�النظري �تخصيصھ �فتم �الثا�ي �الفصل أما

�ول�ملا�ية�املحاسبة�من�خالل�التعر�ف�باملحاسبة�و��شأ��ا،�و�فروع�املحاسبة،�و�املبحث�الثا�ي�الفروض�و�

  .املبادئ�املحاس�يةاملبادئ�املحاس�ية�من�خالل�التعر�ف�و�ذكر�الفروض�املحاس�ية�ثم�

�كيفية� �و�كذا �التجار�ة ��عمال �ع�� �و�تأث���ا �املحاس�ية ��خطاء �اشتمل �حيث �الثالث �الفصل وأخ��ا

�مبحث�ن �خالل �من �و�ذلك �و�ت��يح�ا �ع��ا �من�. الكشف �املحاس�ية ��خطاء ��ول �املبحث ��ستعرض حيث

�ال �و�املبحث �و�أنواع�ا، �املحاس�ية، ��خطاء �مف�وم �إعطاء �ع���خالل �املحاس�ية �تأث����خطاء �إ�� �تطرق ثا�ي



  دمةاملق
 

 ه 
 

�ع��� �املحاس�ية �إبراز�تأث����خطاء �خالل �من �املحاس�ية ��خطاء �عن �الكشف �و�أساليب �التجار�ة �عمال

حول�كيفية�عالج��،�مع�إعطاء�نموذج�عمال�التجار�ة،�و�أساليب�الكشف�عن��خطاء�املحاس�ية�و�ت��يح�ا

  .�خطاء�املحاس�ية
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  :تم�يد

�عار�ف،�و�كتفي�أمام�غياب��شر����لتقديم��عر�ف�دقيق�للعمل�التجاري،��ون�املشرع�غ���ملزم�بتقديم�

فقط�بوضع��ح�ام�واملقاي�س�العامة،�و���ك�املجال�واسعا�للفقھ�والقضاء�لتقديم�ما��شاؤون�من��عار�ف،�

يتصدى��عد�ا�جم�ور�الفق�اء�لوضع��عار�ف�مختلفة�وتباي�ت��راء����وضع�معيار�ملف�وم�العمل�التجاري،�

�نم���ب �خاللھ �من �معيار�شامل �إيجاد �تظ�ر�ضرورة �طبيعة�وعند�ا �ومعرفة �املد�ي �والعمل �التجاري �العمل �ن

  .القواعد�القانونية�ال���تطبق�وموقف�املشرع�ا��زائري�من��ذه�املسألة

  :كما�ي����نحثوقد�تطرقنا�����ذا�الفصل�إ���مب

  معاي���تحديد��عمال�التجار�ة: املبحث��ول. 

 أنواع��عمال�التجار�ة:  املبحث�الثا�ي. 
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  معاي���تحديد��عمال�التجار�ة�: املبحث��ول 

�نص��عمل ��� �وردت �ال�� �التجار�ة ��عمال �جميع �ع�� �ينطبق �ما�ع �معيار�جامع، �إيجاد �ع�� الفق�اء

القانون،�حيث�اس�ند�أنصار�املذ�ب�املوضو���ع����عتبارات��قتصادية�لوضع��ذه�املعاي��،�ب�نما�اس�ند�

  .    �أنصار�املذ�ب�الذا�ي�ع����عتبارات�القانونية�لصياغة�مجموعة�أخرى�من�املعاي�

  املعاي���املوضوعية: املطلب��ول 

��عتبار� ��ع�ن ��خذ �دون �التجاري �ال�شاط �قانون ھ
ّ
�أن �التجاري�ع�� �القانون �إ�� تنظر�املعاي���املوضوعية

صفة�القائم�بھ�إذا��ان�تاجرا�أو�غ���تاجر،�و�رى��عض�الفق�اء�أن�العمل�التجاري��و�الذي�يقوم�ع���فكرة�

�الر�ح �أّن �أي �أساس��املضار�ة ��� �التداول �فكرة �أن ��خر� �البعض �يرى �ب�نما �التجاري، �لل�شاط �و�املحرك

  . العمل�التجاري 

�املضار�ة. 1 �بھ�: نظر�ة �يقوم �عمل �ف�ل �الر�ح، �تحقيق �قصد �ت�ون �املضار�ة �أّن �املعيار�إ�� �أنصار��ذا ذ�ب

�ا �القانون �ألح�ام �بالتا�� �و�خضع �التجار�ة �الصفة �لھ �تث�ت �القصد ���ذا �ومعيار�املضار�ة�ال��ص لتجاري،

استمد�من�عقد�الشراء�ألجل�البيع،�إذ��عت����ذا�العقد�من�أبرز�صور��عمال�التجار�ة،�فالتجارة����صور��ا�

� �الفق�اء �أح�ام �اس�ندت �وقد �الر�ح، �تحقيق ���دف �و�يع �شراء �ت�ون �ما �عنصر�غالبا �إ�� �أح�ام�ا ��عض ��

� ��عض �تجار�ة �أو�عدم �لتقر�ر�تجار�ة �وإصدار�ال��ف�املضار�ة �تباد�� �تأم�ن �اعت��ت �إذ �القانونية �عمال

  1.واملجاالت�العلمية�من��عمال�املدنية�لعدم�توافر�قصد�املضار�ة

ھ��ع���عن�ا��قيقة����وقت��انت�فيھ�البضاعة�
ّ
ھ�انتقد�بدعوة�أن

ّ
وع���الرغم�من�وجا�ة��ذا�املعيار�إال�أن

�املعيار�أن��ناك�والتجارة�تمثالن�أساس�ال�شاط��قتصادي�الذ ي���دف�إ���تحقيق�الر�ح،�و�عاب�ع����ذا

العديد�من��عمال�من�نطاق�تطبيق�القانون�التجاري�باعتبار�ا�أعماال�مدنية�بحت����الوقت�الذي���دف�فيھ�

مباشرة�إ���تحقيق�الر�ح،�ونذكر�ع���س�يل�املثال�أعمال�امل�ن�ا��رة،�فأ��اب��ذه�امل�ن��املحامي�وامل�ندس�

ب�ب�يمارسون�عمل�م�سعيا�وراء�تحقيق�كسب�مادي�ومع�ذلك�فمن�املتفق�عليھ�أن��ذا�العمل�يخرج�من�والط

�طائلة �أر�احا �تحقق �ال�� �العقار�ة �املضار�ات �وكذلك �التجاري، �القانون �تطبيق �من��نطاق �العديد ��� تتعدى

                                                
 .71،�ص2003 عز�زالعكي��،شرحالقانونالتجاري،ا��زء��ول،دارالثقافةلل�شروالتوز�ع،�ردن، -1
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�بيع� �إعادة ���دف �العقارات �فشراء �التجار�ة، �املعامالت �عن �الناتجة �تلك �ناحية��حيان �ومن �عمال�مدنيا، ا

�بال�سبة� ��و�ا��ال �مثلما �تجارتھ �ع�� �يؤثر�ذلك �أن �دون �العمل �من �الر�ح �تحقيق ���دف �ي�تفي �فقد أخرى

لعمليات�بيع�البضا�ع�بأقل�من�ثمن�شرا��ا�للقضاء�ع���املنافس،�أو��س�ب�قابلي��ا�للتلف،�وكذلك�العمليات�

  1.ااملتعلقة�بالكمبياالت�ك����ا�وتظ����ا�وقبول�

إ���أن��عمال�التجار�ة�ال���نص�عل��ا�التقن�ن�التجاري،�يحكم�ا�مبدأ�" تال��"ذ�ب�الفقيھ�: معيار�التداول . 2

�خذ���ذا�املبدأ�عند��واحد�وذلك�رغم�عدم�قياس�التجا�س�بي��ما�ورغم�عدم�انصراف�نية�املشرع�ذاتھ�إألى

�عداده�ل�ذه��عمال،�و��بلور����فكرة�التداول،�فالتجارة����القانون�كما��������قتصاد�السيا����تتمثل����

  2.تداول�املنتجات�والنقود�والص�وك

ومؤدا�ا�أن��ل�عمل�يتعلق�بالتوسط����تداول�ال��وات�أي����دورة�انتقال�املنتجات�ب�ن�املنتج�واملس��لك�

عت���عمال�تجار�ا،�فالصفة�التجار�ة�ت��ق��عمال�املرتبطة�بال��وة�و������حركة�وتداول،�أما��عمال�املرتبطة��

  .��ا�ف������حالة�ر�ود

أو�املس��لك��خ��،�فتعت���أعماال�مدنية،�وعليھ��عت���الشراء�ألجل�البيع�وما�يرتبط�بھ��مثل�أعمال�املنتج

� ��� �و�يداع ��النقل �أعمال �سائر�العمليات�من �النظر�ة ��ذه �منطق �و�س�بعد �أعماال�تجار�ة �العامة، املخازن

��عمال� �نطاق �من �و�س��الكية �الزراعية �العمليات ��س�بعد �كما �للتداول، �قابلي��ا �لعدم �بالعقارات املتصلة

  3.التجار�ة

��عكس� �وتداول�ا، �ال��وة �و�و�حركة �ملموس �مظ�ر�مادي �ع�� ��عتمد �معيار�التداول �أن �من �الرغم وع��

معيار�املضار�ة�الذي��عتمد�ع���أمر�نف����داخ����و�نية�تحقيق�الر�ح،�فإّن��ذا�املعيار�لن��سلم�بدوره�من�

�ف��ا�تدا �أعماال�يتحقق �إذ�أن��ناك �وج�ت�إليھ، ��نتقادات�ال�� �ومن �دون�أن��عت���أعماال�النقد �للسلع ول

                                                
 . 33،�ص�2005 محمدالسيدالفقي،مبادئالقانونالتجاري،م�شوراتا��ليا��قوقية،لبنان، -1
  .44،�ص�2000 محمدفر�دالعر���،جاللوفاءمحمدين،قانوناألعمال،دارا��امعةا��ديدةلل�شر،مصر، -2
  .43،�ص2003 محمدحس�نإسماعيل،القانونالتجاري،الوارقلل�شروالتوز�ع،�ردن، -3
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تجار�ة�كبيع�املزارع�إنتاج�مزرعتھ�أو�قيام�ا��معيات�التعاونية��س��الكية�ال����ش��ي�السلع�وت�يع�ا�لألعضاء�

  1.�سعر�الت�لفة،�ف�ذه��عمال��عت���مدنية�رغم�دخول�ا�حركة�التداول 

  املعاي���ال��صية�: املطلب�الثا�ي

� �يميل �اتجاه �الفقھ �التجاري�ظ�ر��� �الذي��عت���القانون �ال����� �باملذ�ب �متأثرا �التجار�ة، إ����عمال

قانون�التجار�وا��رف�التجار�ة،�فجاء�معيار�ا��رفة�التجار�ة�ومعيار�املقاولة،�ومعيار�الس�ب،�مع��ا�عن��ذا�

  .�تجاه

�: معيار�ا��رفة. 1 �الفر���� �الفقيھ �النظر�ة ���ذه �" ر�ب��"نادى �إ�� �املعيار�و�س�ند �إ�� �ول�س املعيار�ال�����

املوضو���للعمل�التجاري،�والعمل�التجاري��و�ذلك�العمل�الذي�يصدر�من���ص�اح��ف�التجارة،�ف�ل�ما�

والواقع�أّن��ذه�النظر�ة�سوف�توقعنا����صعو�ة�تحديد��2يقوم�بت�التاجر����نطاق�التجارة��عت���عمال�تجار�ا،

  . املقصود�با��رفة�التجار�ة

�� ھ�لكن
ّ
�إال�أن �التجاري �القانون �تطبيق �نطاق �من �يوسع �التجار�ة �معيار�ا��رفة �أن �من �الرغم �ع�� ذا

�عرض�بدوره�إ���انتقادات�تجعلھ�غ����ا���لوحده�للتمي���ب�ن��عمال�التجار�ة�و�عمال�املدنية،�من�ذلك�أن�

ي��ا�و��ن�ا��رفة�املدنية�إضافة�إ����ذا�املعيار�لم�يحدد�لنا�مف�وم�ا��رفة�التجار�ة�ولم�يضع�ضابطا�للتفرقة�ب

ذلك�فإّن��عض�ا��رف�املدنية�كث��ا�ما�ت�ون�ل�ا�ظا�رة�ا��رفة�التجار�ة�من�حيث�وجود�محل�ومكتب�أدوات�

و�عض�العامل�ن�كما��و�الشأن�بال�سبة�للعامل�ن�وامل�ندس�ن�و�طباء�مما�يؤدي�إ���صعو�ة�التفرقة�����ذه�

  .وا��رفة�املدنية�حوال�ب�ن�ا��رفة�التجار�ة�

�أح�ام� �نطاق �من �تجار�ة �حقيق��ا ��� ��� �ال�� ��عمال ��عض �إخراج �إ�� �املعيار�يؤدي ��ذا �فإّن وأخ��ا

�بقصد� �املنقول �شراء ��� ��و�ا��ال �كما �التجارة �يح��ف ���ص �عن �غ���صادرة �أل��ا �وذلك �التجاري القانون

  3.بيعھ�و�عمال�املتعلقة�باألوراق�التجار�ة

                                                
  . 37،�ص�1995 ز���عباسكر�م،مبادئالقانونالتجاري،دارالثقافةوال�شروالتوز�ع،عمان، -1
  .28 ،�ص2004 فوز�محمدسامي،شرحالقانونالتجاري،ا��زء��ول،دارالثقافةلل�شروالتوز�ع،عمان، -2
  .41 مرجعسابق،�صز���عباسكر�م، -3
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�املق. 2 �:  اولةنظر�ة ��ستاذ �املصري�" أس�ار"تب�� �ال�شر�ع �خاصة �البعض ��سم��ا �أو�كما �املقاولة، فكرة

�ودوامھ،�"املشروع" �استمراره �يكفل �سابق �مادي �تنظيم �إ�� �اس�نادا �لألعمال �التكرار�امل�� ��ع�� �واملقاولة ،

�ا�ما�تختلط�املقاولة�با��رفة،�فاملقاول��عمد�إ���جمع�الوسائل�املادية�وال�شر�ة�وتكر�س�ا�للعمل�التجاري�وكث�

ن�يجة�ل�شا���ما�من�حيث�ضرورتھ�تكرار��عمال�امل�ونة�ل�ما،�فال�يمكن�تصور�مقاولة�بدون�ذلك�التنظيم�

الذي��سمح�بممارسة�ال�شاط�الذي�يقوم�بھ�أما�ا��رفة�التجار�ة،��فال�تتطلب�وجود�مثل��ذا�التنظيم�امل��،�

�بإم�ان �أ��اص �طرف �من ��ناك��و��ا�تمارس �إال�أن �و�رتزاق، �التع�ش �بقصد �محدودة، �قد�ت�ون�جد يات

أيضا�حرف،�ال�يتصور�وجود�ا�بدون�تنظيم�مادي�ترتكز�عليھ،�كبعض�امل�ن�ا��رة،�مثل�امل�اتب�ال�ندسية،�

�الذي� �باملقارنة�بالدور �ثانو�ا �دورا �تلعب ��فقط �أداة �سوى �ا��الة�ال��عد ��ذه ��� �التنظيم �أن �املالحظ إال�أّن

  .م�بھ�من�يباشر�ايقو 

�ش�ئا� �صاحبھ ��ساوي �ال �بحيث �املشروع، �يرتكز�عليھ �رئ�سيا �دورا �يلعب �التنظيم �فإن �املقاولة ��� أما

بدونھ،�إذن�التنظيم�املادي����ا��رفة�ال�قيمة�لھ�بدون�ال��ص�القائم�عل��ا،�فلھ�قيمة����حد�ذاتھ�تمكنھ�

  1.من�العمل�استقالال�عن���ص�صاحب�املشروع

�ذا�املعيار،����ال���دعت�املشرع�ا��زائري�و�ا���املشرع�ن�إ����خذ�بھ،�حيث�نص����املادة�ولعل�أ�مية�

�بصورة� �التجار�ة �كتكرار��عمال �تجار�ة، �اعت���ا �املقاوالت �من �مجموعة �ع�� �التجاري �القانون �من الثانية

��ستعمل �ال�� �وال�شر�ة �املادية �الوسائل �إ�� �إضافة ��ح��اف، �وج�ھ �ع�� �يمكن�منتظمة �أنھ �كما �املقاول، �ا

  2.ھ�طالع��س�ولة�ع���غرض�املقاولة�من�خالل�طبيعة�ال�شاط�الذي�يقوم�ب

إّن�معيار�املقاولة�كمعيار�املضار�ة�واسع�وضيق����آن�واحد�ألن��عض���شطة�ال���تمارس����املقاوالت�

�إليھ� �ترمي �ال�� �ال�شاط �موضوع �النظر�إ�� �يجب �ثم �ومن �ا��رفية، �التعاونيات �ذلك �ومثال �مد�ي �طا�ع ل�ا

                                                
 . 67،�ص2003ساميعبدالباقيأبوصا��،قانوناألعمال،�الطبعةالثانية،ال��ضةالعر�ية،�مصر،� -1
  . 01،�ص�2005 بورنانحور�ة،ضوابطالتفرقةب�نالعمالملدنيوالعماللتجاري،مجلةالعلوماإل�سانية،جامعةمحمدخيضر،فيفري، -2
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ومثال�ذلك��عمال�ال���يقوم�املؤسسة،�وكذلك��ناك�أعمال�تجار�ة�تنجز�����عض��حيان�خارج�املؤسسات�

  1.��ا�السمسار�أو�وكيل��عمال

وال����عت���" ���ي��اب�تان"اعتمادا�ع���نظر�ة�الس�ب�ا��ديثة�ال���صاغ�ا�الفقيھ�الفر�����: نظر�ة�الس�ب. 3

الس�ب�بموج��ا�ال�دف�الذي�يتوخاه�املتعاقدان����العقد،�فالع��ة�إذن�حسب��ذه�النظر�ة��و�القصد�الذي�

مثال�ع���ذلك��2كن����عنصر�معنوي��امن����ال��ص�القائم�بالعمل،�ال�بصفة�موضوعية�ل�ذا��خ��،يم

�ديون� �و�سديد � �عقارا �شراء �ألجل �الثمن �ع�� �ل��صول �و�ذا �يملكھ �الذي �ال���ء �ملكية �بنقل �البا�ع يل��م

  . تجار�ة،�ف�نا�ي�ون�الس�ب��و�الباعث�ع����ل��ام

�امل ��ذا �واج�ت �ال�� �خفيا�ال�والصعو�ة ��ونھ�أمرا �أو�القصد �الباعث �تحديد �إم�انية �مدى ��� عيار�تكمن

ھ�عنصر�يتغ���من�متعاقد�آلخر
ّ
  .يمكن�الوقوف�عليھ�سواء�بال�سبة�للتاجر�أو�غ���التاجر،�خاصة�وأن

��عمال،� �با�� �عن �التجار�ة �تم����عمال �ال�� �ا��صائص �من �املعاي���مجموعة ��ذه ��ل �من �ستخلص

  3:ألبرز��ذه�ا��صائص�فيما�ي���و�مكن�التطرق 

��و� - ��عت���السوق �ول�ذا �أو�سياسيا، �أو�اجتماعيا، �تر�و�ا، ��شاط�ا �أن �أي �اقتصاديا، ��شاطا تمارس

 . مجال�عمل�ا�والذي�يتأثر�بطبيعة��قتصاد

 .تقام���دف�تحقيق�الر�ح�للمالك�ن�من�خالل�إنتاج�و�يع�منفعة�ما�ل��م�ور  -

وجود�قانو�ي�فاألعمال�التجار�ة�مرخصة�قانونا�للعمل،�و�ناك�أعمال�تجار�ة�غ���قانونية،�أي�غ����ل�ا -

 .مرخصة�قانونا،�و���ل�ست�ضمن�مجال�ا�تمام�علم�إدارة��عمال

� �التجار�ة ��عمال �أن �السرعة ��عمال�تقت��� �تتالحق �للتاجر�حيث ��اما �عنصرا �الزمن �يمثل بحيث

التاجر�كما�أ��ا�ترد�ع���منقوالت�معرضة�لتقلبات��سعار�أو�قابلة�للتلف،�مما�يتطلب��التجار�ة�بف��ة����حياة

                                                
  .  77-76 ،�ص2001 ل�شروالتوز�ع،ا��زائر،فرحةزراوي،ال�املفيالقانونالتجار�ا��زائر�دارا -1
 .  39 ،�ص1998 ،�ا��زء��ول،�دارالثقافةلل�شروالتوز�ع،�ردن،)دراسةمقارنة(أكرميمل�ي،القانونالتجاري  -2
  .32،ص2009 محمدعبدالغفارال�سو�ي،القانونالتجاري،ا��امعةالعمانية،مصر، -3
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القيام���ذه��عمال��سرعة��س��الك�وإنما�ألجل�إعادة�البيع،�وإن�باع�فيقصد�إعادة�الشراء�مرة�أخرى،�و�و�

  . يتم�ما��ل�يوم�و�ل���ظة،�ومن��نا��يمثل�الزمن�عنصرا��اما�وجو�ر�ا

� �فالتاجر��باإلضافة �للوفاء �أجل �املدين �منح ��� �وذلك �والثقة ��ئتمان �تتطلب �التجار�ة �العمليات �أن إ��

غالبا�ما�يحتاج�إ���ف��ة�زمنية�لتنفيذ��ع�داتھ،�إذ��و�كث��ا�ما�يقوم��شراء�بضا�ع�جديدة�قبل�أن�يتمكن�من�

  .         ��ياة�التجار�ةعة�أو�من�تصر�ف�ا�ومن��نا�تأ�ي�أ�مية��ئتمان����ااقبض�ثمن�البضاعة�املب
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  أنواع��عمال�التجار�ة: املبحث�الثا�ي

  �عمال�التجار�ة�املوضوعية: املطلب��ول 

��ذه� �ومعظم ���ا �القائم �ال��ص �النظر�عن �بصرف �أعماال�تجار�ة �املوضوعية �التجار�ة �عت����عمال

� �أوراق �بضا�ع، �املنقوالت، �بتداول �تتعلق �اعت��ه��عمال �م��ا �والبعض �الر�ح، �تحقيق �وتصدر�بقصد مالية

القانون�تجار�ا،�مع�عدم��علقھ�ب�بادل�ال��وات�ومن�أ�م��عمال�ما��عت���تجار�ا�ولو�وقع�منفرد،�والبعض�م��ا�

  .ال�ي�ون�تجار�ا�إال�ذا�صدر�ع���وجھ�مقاولة

�املنفردة-1 �التجار�ة �الت: �عمال �القانون �من �الثانية �املادة �ا��زائري تنص �التجار�ة��1جاري ��عمال ع��

��عمال� ��ذه �ب�ن �ومن �املثال �س�يل �ع�� �التجار�ة �لألعمال ��عدادا �أورد �املشرع �أن �القول �و�مكن املنفردة،

  .   الشراء�من�أجل�البيع،�والعمليات�املصرفية�وعمليات�الصرف�والسمسرة

  : البّد�من�توافر�ثالث�شروط�و���تجار�ا��عت���الشراء�بقصد�البيع�عمال ل�ي�: الشراء�من�أجل�البيع-1.1

�الشراء: الشراء: الشرط��ول -1.1.1 �حيث�عن���عت���عملية �التجار�ة �أ�م�مظا�ر�ا��ياة �البيع�من �أجل من

�وال� �عمال�تجار�ا، �واحدة �ولو�مرة �ا��زائري�اعت���حدو��ا �املشرع �ولو�أّن �ال��وات، �وتوز�ع طر�ق�ا�يتم�التبادل

�انتفى� �إذا �أما �املقايضة، ��� �كما �بمقابل �ي�ون �أن �يكفي �أن �يكفي �إنما �نقدا �ي�ون �أن �الشراء �مقابل ��� يلزم

بل�فال�ي�ون�عنصر�الشراء�متحققا�����ذه�ا��الة،�كما�لو�اك�سب�ال��ص�أمو��عن�طر�ق�ال�بة�أو�املقا

  .الوصية�أو�امل��اث�و���تب�كذلك�ع���اعتبار�عنصر�شراء�الزم�العتبار�العمل�تجار�ا

                                                
 :األعمااللتجار�ةاملنفردةتنصاملادةالثانيةمنالقانونالتجار�ا��زائر�على -1

  .�ل�شراءللمنقوالتإعادةبيع�اأو�عي��ا،أو�عدتحو�ل�اوشغل�ا�-

  .�لشراءللمنقوالتإعادةبيع�ا - .

  .�لعمليةمصرفيةأوعمليةصرفأوسمسرةأوخاصةبالعمولة� -

  .�لعمليةتوسط�لشراءو�يعالعقاراتأواملحاالتالتجار�ةوالقيمالعقار�ة� -

  .�لشراو�يعلعتادأومؤمنالسفن -

  .�لتأج��أواق��اضأوقرضبحر�باملغامرة -

  .�لعقودالتأمينوالعقود�خرىاملتعلقةبالتجارةالبحر�ة -

  .كالالتفاقياتو�تفاقاتاملتعلقةبأجورالطاقم�وإيجار�م -

 .كاللرحاالتالبحر�ة -
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تجار�ة�كما����إن�عمليات�البيع�ال���يقوم���ا�املنتج��ول�ملنتجاتھ�ال���لم��سبق�ا�شراء،�ال��عت���عمليات�

�تداول� ��� �عنصر�الوساطة �ي�تفي �و�نا �والزراعة، �والبد�ي �الذ��� �واملج�ود �الطبيعية �املوارد حاالت�استغالل

  1.ال��وات

ل�ي��عد�الشراء�ألجل�البيع�عمال�تجار�ا�يجب�أن�يقع�: وقوع�الشراء�ع���منقول�أو�عقار: الشرط�الثا�ي-1.2.1

� ��انت �أو�عقار�وإن �منقول �ع�� �العقارات�الشراء �دون �فحسب �املنقول �ع�� �تقصر�الشراء �ال�شر�عات �عض

القانون�التجاري،�: "و�س�بعد��ذه��خ��ة�من�مجال�القانون�التجاري�إ���القاعدة�التقليدية�ال���تقت����بأّن 

  ". قانون�املنقوالت�والقانون�املد�ي،�قانون�العقارات

بيع��ا�بروح�السرعة�وال�ساطة�ال���يقوم�عل��ا�وتقوم��ذه�القاعدة�ع���أساس�أن�العقارات�ال�ت�سم�ط

�القانون� ��� �العقارات �فأدخل �ا��ديث، ��قتصادي �ساير�التطور �ا��زائري �املشرع �غ���أن �التجاري، القانون

�برأسمال� �تتم�حاليا �إذ �بالغة �أ�مية �عقار�ة�ذات �مضار�ات ��ش�ل �أصبحت ��خ��ة ��ذه �ل�ون �نظرا التجاري

تحتاج�إ���ائتمان�كب��،�بحيث�لو�أخذنا�بمدين��ا���رم�الغ���الذي�يتعامل�مع�القائم�ن�كب����مر�الذي�يجعل�ا�

�العمل�تجار�ا� ��عد �فل�ي �إذن �املضار��ن، �إفالس��ؤالء �إش�ار� �أ�م�ا �التجاري،�ومن �القانون �ضمانات �من ��ا

��مستقر�بح��ه�وغ���يجب�أن�يقع�الشراء�ع���منقول�أو�عقار��بقصد�إعادة�بيعھ�و�عرف�املنقول�بأنھ����ء�غ�

�التجار�ة� �والعالمات ��خ��اع �ك��اءات �معنو�ا �ي�ون �وقد �والسلع، ��البضا�ع �ماديا �املنقول �ي�ون �وقد ثابت،

والص�وك�وقد�ي�ون�منقوال�بحسب�املال�كشراء�املحصوالت�والثمار�قبل�جن��ا،�أما�العقار�ف�و�ال���ء�الثابت�

خر�وورود�الشراء�ع���العقار،�يقصد�بھ�شراء�ا��ق�العقاري�املستقر�بح��ه�بحيث�ال�يمكن�نقلھ�من�م�ان�آل 

ذاتھ��امللكية�أما�اس�ئجار��العقار�بقصد�إعادة�تأج��ه،�فال��عت���واردا�ع���عقار�ألنھ�ينصب�ع���املنفعة�و���

  2.منقوال،�و�عت���عمال�تجار�ا

  

                                                
  79. ،�ص2006 أحمدمحرز،القانونالتجار�ا��زائري،الطبعةالثامنة،ديواناملطبوعاتا��امعيةا��زائر، -1
  .83-82 فوضيلنادية،مرجعسابق،ص -2
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إلضفاء�الصفة�التجار�ة�ع���عمل�الشراء�الذي�يقع�ع���منقول��خ��اأيلزم�: قصد�البيع�:الشرط�الثالث-1.3.1

�و�إعادة�البيع،�و�كفي�لتجار�ة�الشراء�أن�تتوافر�لدى�املش��ي��أو�عقار�أن�ي�ون�القصد�من�جراء��ذا�الشراء

نية�البيع�وقت�حدوث�الشراء�دون�شرط�تحقق��ذا�البيع�بالفعل،�فطاملا�أن�ال��ص�قد�اش��ى�ش�ئا�بقصد�

ن�عملھ�يك�سب�الصفة�التجار�ة�ح���لو�عدل�عن�قصده�واس�بقى�ال���ء�الستعمالھ�ا��اص�أو��لك�بيعھ�فإ

الشراء�الذي�بقصد��س��الك�ال�������عت���عمال�مدنيا�ح���ولو���ذا�ال���ء��عد�شرائھ،�ع���العكس�فإّن 

� �بر�ح،�وذلك �ي�يعھ �نحو�جعل�املش��ي �ع�� ��عد �ارتفع�ثمنھ�فيما �قد �ال���ء ��ذا �الن�ان �وقت�اتفاء�نية لبيع

  .الشراء

  :العمليات�املصرفية�و�عمليات�الصرف�و�السمسرة�أو�خاصة�بالعمولة-1.2

ھ�13تنص�املادة�الثانية����الفقرة�
ّ
�عد�عمال�تجار�ا�بحسب�موضوعھ��ل�: " من�القانون�التجاري�ع���أن

  ... ".عملية�مصرفية�أو�عملية�صرف�أو�سمسرة�أو�خاصة�بالعمولة�

ھ�02من�نص�املادة��14أما�الفقرة�
ّ
�ل�عملية�توسط�لشراء�و�يع�العقارات�أو�املجاالت�: " فإّ��ا�تنص�أن

� �العقار�ة �والقيم �ال��وات�. 1..."التجار�ة ��عض �تداول ��� �وساطة �تمثل �املشرع �ذكر�ا �ال�� �العمليات و�ذه

  : واعت���ا�أعماال�تجار�ة�ولو�أتت�بصورة�منفردة�و��

1.1.2-� �تحقيق�: املصرفيةالعمليات �م��ا �ال�دف �ي�ون �وال�� �البنوك، ���ا �تقوم �ال�� �العمليات �مجموعة و��

� �رقم �القانون ��� �املشرع �فإن �لإلشارة ��10-90الر�ح، ��14الصادر��� �والقرض��19902أفر�ل �بالنقد واملتعلق

ال�ول�س�ع���س�يل�لم��عرف�لنا�العمليات�البنكية�وإنما�قام�بتعداد�ا،�بحيث�جاءت�ع���س�يل�املث) املل��(

� �ا��م�ور �من ��موال �تلقي �تتضمن �فإ��ا �البنكية، �العمليات ��ذه �وعن �البنكية(ا��صر، �النقدية ،�)الودا�ع

�واملق��ض�ن� �املدخر�ن �ب�ن �وسيط �بمثابة ��عد �فالبنك �وعليھ �ل��م�ور، �الدفع �وسائل �وضع ��ق��اض عملية

� �نقوم �ثم �املودع�ن �من �النقدية �الودا�ع ��ستقبل �بفتح�بابحيث �البنوك �تقوم �كما �بفائدة، �ل��م�ور ق��اض�ا

                                                
  .منالقانونالتجاري،مرجعسابق 14و 13 الفقرة 2 املادة -1
 .18.04.1990)املل��(،�صادر�تار�خ16،�متعلقبالنقدوالقرض،جر�دةرسمية،عدد1990/ 14/04 مـــؤرخفـــي 10-90 قـــانونرقـــم -2
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ا��،�ف�ذه�العمليات�املصرفية����تجار�ة�بال�سبة�للبنك،�ولو�قام�...ا��سابات�ا��ار�ة�و�عتمادات�املس�ندة�

  1.��ا�مرة�واحدة،�أما�بال�سبة�للعميل�فتعت���مدنية�إال�إذا��انت�قد�صدرت�من�تاجر�يتعلق��شؤون�تجارتھ

يقصد�بالصرف�مبادلة�نقود�أو�عملة�بأخرى�كتحو�ل�عملة�محلية�إ���عملة�أجن�ية�: الصرفعمليات�1.2.2

،�أو��سليم�نقود����م�ان�واستالم�نقود�أخرى�بقيم��ا����م�ان�آخر،�و�س���"الصرف�املح��"و�و�ما��س���

عمال�تجار�ا��،�و�عت���عند�الصرافة�أي�الذي�يتم�ب�ن�الصراف�والراغب����إبدال�النقود"الصرف�امل��وب"

�ب�ن� �فرق �املضار�ة�ع�� �يقصد ��ان �إال�أذا �أنھ�ال��عت���كذلك، �فالرا�� �ذلك �من �و�الرغم بال�سبة�للصراف،

��ان�تا�عا� العمليت�ن�أو�امل�ان�ن،�أما�بال�سبة�لطالب�النقود�فال��عد�تجار�ا�إال�تطبيقا�لنظر�ة�التبعية�أي�إذا

  2.لعمل�تجاري�أو�متعلقا�بتجارتھ

يتع�د�السمسار��عقد�ل��ص�بالبحث�عن�طرف�ثان�إلبرام�عقد�مع�ن�أو�التوسط�: ت�السمسرةعمليا1.3.2

  .إلبرامھ�مقابل�أجر

�ال�ت�ون� �السمسرة �أن �يرى �من �فم��م �الفقھ �أراء �اختلفت �للسمسرة �التجار�ة �الصفقة �حيث �من أما

بالنظر�إ���طبيعة�الصفقة،��تجار�ة�إال�إذا��علقت��عمل�تجاري،�وذ�ب�رأي�آخر�إ���أن�السمسرة��عت���تجار�ة

��انت�الصفقة�تجار�ة�اعت��ت�السمسرة�تجار�ة�وإذا��انت�مدنية�اعت��ت�السمسرة�مدنية،�ب�نما�ذ�ب� فإذا

إ���اعتبار�السمسرة�تجار�ة�ولو�وقعت�مرة�واحدة،�و�غض�النظر�عن�طبيعة�الصفقة،�و�ذا�ما�نص�رأي�آخر��

نص�خاصة�يقيده،�فعمل�السمسار��عت���تجار�ا����جميع��عليھ�املشرع�ا��زائري�حيث�جاء�مطلق�وال�يوجد

  .�حوال�سواء��ان�السمسار�مح��فا�أو�غ���مح��ف،�وسواء��انت�الصفقة�مدنية�أو�تجار�ة

أما�بال�سبة�لعميل�السمسار�فإذا��ان�تاجرا�والصفقة�تتعلق��شؤون�تجار�ة�اعت���العمل�تجار�ا،�أما�إذا�

  3.نيا�ان�ال��صمدنيا�اعت���العمل�مد

�عمل�أو�أك�����ساب�املو�ل�دون�أن�يذكر�اسم��ذا��خ���للمتعاقد�يل��م��عقد�لقيام�: الو�الة�بالعمولة1.4.2

معھ�رغم�علمھ�بأن�الوكيل�بالعمولة�يتصرف���ساب�غ��ه�وت�ون��ذه�العملية�سائدة����ا��ياة�التجار�ة�ح���

                                                
  .35 بولوذن�نأحمد،مرجعسابق،ص -1
 .44 سابق،صشادلينورالدين،مرجع -2
  . 135حموأبوحمو،القانونالتجار�ا��زائري،ديواناملطبوعاتا��امعية،ا��زائر،دو�سنةال�شر،ص�-3
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يقدم�لھ�ا��ساب����يتمكن�الوكيل�بالعمولة�أن�يتصرف�طبقا�إلرادتھ�دون�أن��عود�����مر�إ���املو�ل،�لكن�

�خ��،�فالوكيل�بالعمولة�يختلف�عن�السمسار����أنھ�ي��م�العقد�باسمھ�ا��اص�و��ساب�مو�لھ����مقابل�

ي��م�العقد�باسم�و��ساب��صيل��أجر��س���العمولة�و�ختلف�كذلك�عن�الوكيل�العادي�����ون��ذا��خ�� 

  1.فال�يظ�ر�اسمھ����العقد�إال�بصفتھ�وكيل

�البحر�ة1.3 �التجار�ة ��عد: �عمال �بالتجارة��وكذلك �التجار�ة�املتعلقة �حسب�موضوعھ��عمال عمال�تجار�ا

�املادة� �ما�نصت�عليھ ��02البحر�ة،�و�ذا �(الفقرات ��16من �س�يل)20إ�� �ع�� �التعداد ��ذا �وقد�ورد املثال��،

�ل�شراء�بيع�لعتاد�أو�مؤمن�للسفن،��ل�تأج���أو�اق��اض�أو�قرض�بحري�باملغامرة،��ل�عقود�التأم�ن�: و��

�الرحالت� ��ل �وإيجار�م، �الطاقة �بأجور �املتعلقة ��تفاقات ��ل �البحر�ة، �بالتجارة �املتعلقة ��خرى والعقود

�م �يتعلق �أن �يجب �التجار�ة �الصفة �العمل �يك�سب �ول�ي �ي�ون�البحر�ة �وأن �البحر�ة �للتجارة �العمل وضوع

�فإن� �عل�� �أو�بحث �أو�تدر�ب �ل���ة �سفينة ��مر��شراء ��علق �إذا �أما �الر�ح، �وتحقيق �املضار�ة �منھ الغرض

  2.وتحقيق�الر�حالعمل��عد�مدنيا�بال�سبة�للمش��ي�وذلك�لس�ب�انتفاء�املضار�ة�

من�القانون�التجاري�نجد�إ���جانب��عمال�التجار�ة�املنفردة�طائفة� 02حسب�املادة�: املقاوالت�التجار�ة- 2

أخرى�من��عمال��ش��ط�الك�سا��ا�الصفة�التجار�ة�صدور�ا����ش�ل�مقاولة،��ش������البداية�بأن�التقن�ن�

� �املقاولة، �بمصط�� �املقصود �ما �لنا ��عرف �لم �ا��زائري، �املقاوالت،لكالتجاري �أنواع �بتعداد �اكتفى ن�وإنما

�تكرار��عمال� �عن �عبارة �املقاولة �أن �إ�� �فتوصال �محاوالت �عدة �خالل �من ��عر�ف�ا �حاوال �والقضاء الفقھ

التجار�ة�ع���وجھ��ح��اف�بناء�ع���نظام�مسبق،�وعليھ��ش��ط����املقاولة�توف���عنصر�ن�لكسب�الصفة�

  :التجار�ة

 . بد�من�تكرار�العمل�بطر�قة�منتظمة�واعتيادية�فالعمل�املنفرد�ال�يكفي�لقيام�املقاولة،�بال : تكرا�ر�العمل -

وجود�تنظيم�م�����دف�إ���القيام���ذا�العمل�وتتمثل����مجموع�من�الوسائل�املادية�و�دوات�والعمال� -

 .ووضع��ذه�العوامل�جميعا����م�ان�خاص�واملضار�ة�عل��ا�قصد

                                                
  135-136.،ص2002 بنغانمع��،الوج��فيالقانونالتجار�وقانوناألعمال،موقعلل�شروالتوز�ع،ا��زائر،�-1
  .64،�ص�2000 عمورةعمار،الوج��ف�شرحالقانونالتجار�ا��زائري،داراملعرفة،ا��زائر، -2
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 1.تحقيق�الغرض�املقصود�أال�و�و�الر�ح -

،�جاءت�ع���س�يل�املثال�ول�س�2واملقاوالت�التجار�ة�ال���نصت�عل��ا�املادة�الثانية�من�التقن�ن�التجاري 

�عالم� �مع �مستمر�تماشيا �وتطور �تزايد ��� �النوع ���ذا �املتعلقة �التجار�ة ��عمال �أن �ذلك �ا��صر، �س�يل ع��

  .التجارة

  �عمال�التجار�ة�بحسب�الش�ل: ملطلب�الثا�يا

نون�التجاري��عض��جراءات�ا��اصة�بھ����ع�د��نظمة�الطائفية�حيث�ي��أ�التجار�إ����ستعمل�القا

�القانون� �يطبق �وعندما �غ���التجار، ����اص �طرف �من �استعملت �م��ا �البعض �غ���أن ��جراءات، �ذه

املادة�،�ال���نصت�عليھ�3التجاري�ع����ذه����اص�ع���أساس�أ��م�قاموا�بأعمال�تجار�ة�بحسب�الش�ل

�ا��زائري �03 �التجاري �التقن�ن ��عمال،��4من �وم�اتب �الو�االت �التجار�ة، �الشر�ات �بالسفتجة، �التعامل و��

  .     العمليات�املتعلقة�باملحالت�التجار�ة،�والعقود�املتعلقة�بالتجارة�البحر�ة�وا��و�ة

                                                
 .38 بولوذن�نأحمد،مرجعسابق،ص�-1
  :منالقانونالتجار�ا��زائر�علىاملقاوالتالتجار�ة 2 حيث�نصاملادة -2

  .�لمقاولةلتأج��املنقوالتأوالعقارات�-

  .�لمقاولةلإلنتاجأوالتحو�ألو�صالح�-

  .�لمقاولة�للبناءأوا��فرأولتم�يد�را��� -

  .�لمقاولةللتور�دأوا��دمات -

  .مقاولةاستغالالملناجمأواملناجمالسطحيةأومقالعا���ارةأومنتوجاتاألرضاألخرى �ل�-

  .�لمقاولةاستغالاللنقألو�نتقال�-

  .�لمقاولةالستغالالملال�يالعموميةأو�نتاجالفكري  -

  .�لمقاولةللتأمينات -

  . �لمقاولةاستغالالملخازنالعمومية�-

  .لةأو��شياء�املستعملةبالتجزئة�لمقاولةلبيعالسمعا��ديدةباملزادالعلن�با��م�-

 .�لمقاولةلصنعأوشراءأو�يعوإعادةالسفنللمالحةالبحر�ة -

  .47شاذلينورالدين،مرجعسابق،ص -3
  :منالقانونالتجار�ا��زائر�علىأ��يعدتجار�ابحسبالش�ل03تنصاملادة�  -4

  .التعاملبالسفتجةب�نكالأل��اص�-

  .الشر�اتالتجار�ة�-

  .�ما�ا��دف�االو�االتوم�اتباألعمامل�-

  .العملياتاملتعلقةباملحالتالتجار�ة�-

  .�لعقدتجار��تعلقبالتجارةالبحر�ةوا��و�ة�-
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بالطلب�من���ص�آخر��السفتجة����عبارة�عن�سند�يقوم�بھ���ص��س���الساحب: التعامل�بالسفتجة- 1

  1.�س���امل��وب�عليھ�بدفع�مبلغ�ما���ل��ص�ثالث�و�و�املستفيد

و�عت���السفتجة�أداة�ائتمان،�ومن�أ�م�صفا��ا�التداول�من�حامل�إ���آخر�بالتظ����أو�ال�سليم�ح���تقدم�

�تض �و�لما �عل��ا �املوقع�ن �أحد �لضمان ���ص �يتدخل �قد �كما �وفا��ا، �ثم �لقبول�ا �عل��م منت�للم��وب

�بمبلغ� �بالوفاء �يل��مون �املوقع�ن �جميع �ألن �بالسفتجة �الوفاء �ضمانات �زادت ��لما �جديدا �توقيعا السفتجة

السفتجة�ل��امل�عند�تار�خ��ستحقاق،�ف�ل�ما�يتعلق�بالسفتجة��عت���عمال�تجار�ا�سواء��ان��ل��ام�مدنيا�

و�ضامن�ن�أو�ساحب�أو�م��وب�عليھ،�و�ل�من�أو�تجار�ا�وأيا��انت�صفة�املوقع�ن�عل��ا�سواء��انوا�مظ�ر�ن�أ

  .يوقع�ع���السفتجة�يصبح�مدين�بال��ام�تجاري 

من�القانون�التجاري�نصت�ع���است�ناء�يتعلق�بالقصر�الذي�إذا�وقع�ع���السفتجة��393غ���أن�املادة�

�حماي �بھ �قصد �املشرع �فإن �املادة ��ذه ��� �الوارد ��ست�ناء ��ذا �وعن �لھ، �بال�سبة �باطلة �القاصر�من�ت�ون ة

  2.قواعد�القانون�التجاري�الصارمة�والسيما��فالس�ال�غ��

من�القانون�التجاري�ع���اعتبار��الشر�ات��02الفقرة��03نص�املشرع�ا��زائري����املادة�:الشر�ات�التجار�ة�- 2

� �املادة �جاءت �ثم �الش�ل، �بحسب �تجار�ا �عمال �القانون �544التجار�ة �نفس ��ذه��3من �تجار�ة �ع�� وأكدت

�أعماال�تجار�ا� �التجار�ة �الشر�ات �و�عد �أو�املوضوع، �بالش�ل �إما �للشركة �التجاري �الطا�ع �وحددت الشر�ات

�وشر�ات� �التضامن، �وشر�ات �املسا�مة، �شر�ات �مثل �نوع�ا ��ان �وأيا �موضوع�اـ ��ان �م�ما �ش�ل�ا بحسب

  .املسؤولية�املحدودة،�وشر�ات�التوصية�وإ���غ��ه

�الو�- 3 �و�م�اتب �أو�نظ����سبة�:�عمالاالت �أجر�مع�ن �لقاء �ل��م�ور �معينة �خدمة �بأداء �امل�اتب ��ذه تقوم

معينة�من�قيمة�الصفقة�ال���تتوسط�ف��ا،�وعن�ا��دمات�ال���تقدم�ا��ذه�امل�اتب�والو�االت�ف���متعددة�

إ���طبيعة��ذه��عمال�نجد��ا��،�و�النظر ...م��ا�السياحية،�تحصيل�الديون،�التخليص�من�البضا�ع�وا��مركة

أ��ا�ال�تخرج�عن��و��ا�بيع�ل�ذه�ا��دمات�أو�ا���د�الذي�يبذلھ�صاحب�املكتب�أو�الو�الة�بقصد�تحقيق�ر�ح�

                                                
1- HouticifieffDimitre, Droit commercial, 2 éme Edition Dalloz, Paris, 2008, p 52.  

 . 49-48شادلينوردين،مرجعسابق،صص -2
 .التجاري،مرجعسابقمنالقانون 544 واملادة 2 فقرة 3 املادة -3
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�امل�اتب� ��ذه �بھ �تقوم �الذي �العمل �طبيعة �ينظر�إ�� �لم �ا��زائري �املشرع �أن �والواقع �العمل، �ذلك �وراء من

� �ال�� �العالقة �ينظر�إ�� �إنما �من�والو�االت ��ان �ولذلك �الواسع، �با��م�ور �أو�الو�الة �املكتب �صاحب تر�ط

�لنظام� �بإخضاع�ا �وذلك �املتعامل�ن، ���م�ور �منھ �حماية �العالقة ��ذه �لتنظيم �املشرع �يتدخل �أن الضروري

�دفاتر�تجار�ة� �مسك �م��ا �أخرى �وال��امات �و�فالس �واثبات �اختصاص �من �عنھ �ي��تب �وما �التجاري القانون

  1.ل��ل�التجاري�ح����س�ل�مراقب��موال���يل����ا

من�القانون�����04الفقرة��03اعت���املشرع�ا��زائري����نص�املادة�: العمليات�املتعلقة�باملحالت�التجار�ة- 4

من�بيع�وشراء�وتأج���ور�ن�من��عمال�التجار�ة�التجاري�ا��زائري�جميع�العمليات�املتعلقة�باملحل�التجاري�

�النظر� �بصرف �الش�ل �النص�بحسب �إطالق �أن �إال �غ���تاجر، �أم ��ان �تاجرا �بالعمل �القائم ���صية عن

ا��زائري�باعتبار�جميع��عمال�املتعلقة�باملحل�التجاري�أعماال�تجار�ة�سيؤدي�ال�محال�إ���اعتبار�بيع���ص�

  2.تاجرملحل�تجاري�عن�طر�ق��رث�أو�الوصية�أو�ال�بة�ع���أنھ�من��عمال�التجار�ة�وإن��ان�البا�ع�غ���

�وا��و�ة- 5 �البحر�ة �بالتجارة �املتعلقة �: العقود �املادة �اعت���نص ��ل��03لقد �ا��زائري �التجاري �القانون من

العقود�املتعلقة�بالتجارة�البحر�ة�وا��و�ة�عمال�تجار�ا�بحسب�الش�ل،�وحكمة�املشرع�من�ذلك�أن�ال�شاط�

��ا �وفنيا �اقتصاديا �تنظيما �منظمة �مقاولة �ف�ش�ل �بالنقل �والسيما�يتعلق ���ا، �املتعلقة �العقود �جعل �مما ما،

�بال�سبة� �البحري ��و�القانون �ا��اص �للقانون �تخضع �شركة ��� �ال�� �أو�املقاولة �ال�شاط �لصاحب بال�سبة

��ستغالل� �أجل �من �أو�طائرة �سفينة �فشراء �ا��وي، �للنقل �بال�سبة �املد�ي �الط��ان �وقانون �البحري، للنقل

�عمال�تجار�ا�بال� �الصيانة�التجاري،��عد �أعمال �وكذلك �عمال�تجار�ا، �ر���ا��عد �أن �كما �واملش��ي، �للبا�ع سبة

،�ومن�أ�م�العقود����3أعمال�تجار�ة" ف��يتاس: "و�صالح�والرقابة�ال���تقوم���ا�للمؤسسات�املتخصصة�مثل

ع�عقد�إ�شاء�سفن�وطائرات�حيث�يك�سب��ذا�العقد�الصفة�التجار�ة�ح���ولو�وقعت�مرة�واحدة،�عقد�بي

السفن�أو�الطائرات،�عقود�نقل�البضا�ع�و���اص�عن�طر�ق�البحر�أو�ا��و�وأيضا�تأج���أو�استأجرا�السفن�

والطائرات�والقروض�والتأم�ن�البحري�وا��وي،�والعتبار��ذه�العقود�عقودا�تجار�ة�بحسب�الش�ل�وجب�توافر�

                                                
  .66- 56أكمو�عبدا��ميم،مرجعسابق،صص -1
 .82عمورةعمار،مرجعسابق،ص -2
 .132 ب�سانمع��،مرجعسابق،ص -3
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�يتعلق�: شرطان��ما �وأن �واملوضوع، �الش�ل �من�حيث �عقد �العمل �ي�ون �البحر�ة�أن �العقد�بالتجارة موضوع

  1.وا��و�ة

  �عمال�التجار�ة�بالتبعية�و�املختلطة: املطلب�الثالث

�عت����عمال�التجار�ة�بالتبعية�����صل�أعمال�مدنية�ولك��ا�تك�سب�الصفة�التجار�ة�إذا�صدرت�عن�

تاجر�و��اجتھ�التجار�ة،�و���غالب��حيان�ال�يقتصر�العمل�ب�ن�التجار�بل�يمتد�إ���أ��اص�مدني�ن،�و�نا�

  . تلطةيظ�ر�نوع�من��ختالط�و�و�ما�يصط���ع����سمية�باألعمال�التجار�ة�املخ

  : �عمال�التجار�ة�بالتبعية. 1

ھ�04نص�املشرع�ا��زائري�ع����ذا�النوع�من��عمال����املادة�
ّ
: من�القانون�التجاري�ال���تنص�ع���أن

  :�عد�عمال�تجار�ا�بالتبعية"

  .�عمال�ال���يقوم���ا�التاجر�املتعلقة�بممارسة�تجار�ة�أو�حاجات�تجار�ة�-

  2. "�ل��امات�ب�ن�التجار�-

  :أساس�نظر�ة��عمال�التجار�ة�بالتبعية�1.1

�املنطقي�1.1.1 �: �ساس �تضفي �أن �أساسا �املنطق �ت�بع�م�نة�يقت��� �ال�� ��عمال �ع����ل �التجار�ة الصفة

�قانو�ي� �لنظام �التب�� �والعمل ��ص�� �العمل �ف��ا �يخضع �ال�تتجرأ �وحدة �التجار�ة �ا��ياة �ت�ون �ح�� التجارة

� �للمبدأ �تطبيقا �فوائد�واحد �يتضمن �املنطقي �أو��ساس �املبدأ �و�ذا �ا��كم، ��� ��ص�� �الفرع �ب�بعية القائل

�امة�تتفق�مع�الدعائم�ال���تقوم�عل��ا�ا��ياة�التجار�ة�من�ناحية�وتكفل�املتعامل�ن�مع�التجار�حماية�أكيدة�

  .من�ناحية�أخرى 

��م�ومعقد�وتختلط�فيھ��عمال�ذات�أن�ال�شاط�القانو�ي�والعل���للتاجر�" البارودي"كما�ذكر��ستاذ�

�يبحث� �ألن �وال�مع�� �التجاري �بال�شاط � ��رتباط ���ا �يقوم �ال�� �املدنية �باألعمال �الوا��ة �التجار�ة الصفة

�وأن� �خاصة �أخرى �مرة �املد�ي �والقانون �مرة �التجاري �القانون �يطبق �ل�ي �امل�شعب �ال�شاط ��ذا ��� القضاء

                                                
  .66 أكمو�عبدا��ميم،مرجعسابق،ص -1
 .منالقانونالتجاري،مرجعسابق 4 املادة -2
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�املد ��عمال ��� �ح�� ��خ��، �القانون�ال�دف �يطبق �أن �إذن ��فضل �ومن �التجاري �ال�شاط ��و�خدمة نية

  1. التجاري�ع���عناصر��ذا�ال�شاط

ھ��04يكمن����نص�املادة�:�ساس�القانو�ي�2.1.1
ّ
من�القانون�التجاري�ا��زائري�وقد�تو���الفقرة��خ��ة،�بأن

ال�من�الفقھ�والقضاء����مصر�وفر�سا�قد��ش��ط�العتبار�العمل�تجار�ا�بالتبعية،�أن�يتم�ب�ن�تاجر�ن،�غ���أن�ك

استقر��ع����كتفاء�بأن�ي�ون�أحد�طر����ل��ام�تاجرا�ح����عت���العمل�تجار�ا�بال�سبة�إليھ،�ب�نما�الطرف�

  .      الثا�ي�يبقى�محتفظا�بصفتھ�املدنية

  :و�مكن�ت��يص��ذه�الشروط���:شروط��عمال�التجار�ة�بالتبعية�2.1

�عد�تاجرا��ل�: " من�القانون�التجاري�بقولھ�01عرف�املشرع�التاجر����املادة�: صدور�العمل�من�التاجر�1.2.1

�ذلك �بخالف �يق��� �لم �ما �لھ �معتادة �م�نة �و�تخذه �يباشر�عمال�تجار�ا �أو�معنوي �طبي�� �وعليھ�2"��ص ،

ا�تجار�ة�إال�إذا��انت�من��عمال�فال��ص�قبل�اك�سابھ�لصفة�التاجر�ال�يمكن��اعتبار��عمال�ال���يقوم���

ال����عت���ا�القانون�تجار�ة�بطبيع��ا�،�فالتاجر�املتمثل����ال��ص�الطبي���يجب�أن�يقوم�باألعمال�التجار�ة�

بحسب�طبيع��ا�أو�حسب�الش�ل�و�تخذ�ا�م�نة�معتادة�لھ�و�تمتع�باأل�لية�القانونية�ومصدر�رزق�لھ�و��سابھ�

قيق�الر�ح،�أما�بال�سبة�للتجار�املعنو��ن�يمارسون�أعماال�تجار�ة�بحسب�الش�ل�ا��اص،�و��دف�من�ورا��ا�تح

كشركة�ذات�املسؤولية�املحدودة،�شركة�املسا�مة،�أو��ان��شاط�م��م��ا�ي�أو�غرض�م��جتما����و�القيام�

  .باألعمال�التجار�ة

ومؤداه�أن�التاجر�إذا�قام��عمل�: التجارأن�يتعلق�العمل�بممارسة�تجارتھ�أو�ناشئا�عن�ال��امات�ب�ن��2.2.1

�محل� �لتكييف �تاجر�ج�از�ت��يد �فلو�اش��ى �التجار�ة، �الصفة �العمل ��ذا �ع�� �يضفي �بتجارتھ، �يتعلق مد�ي

التجاري�أو�أثاثا�ل��ي�ن�محلھ�التجاري�ف�ل�من�العمليت�ن��ما�مدن�ت�ن،�إال�أ��ما�تجار��ن�لتعلق�ما�بال�شاط�

  .جرالتجاري�الذي�يمارسھ�التا

�اعت��ت� �أيضا، �عائلية �ألغراض ��ثاث �وشراء �العائ�� ��ستعمال �أجل �من �ج�از�الت��يد �لو�اش��ى لكن

  .  العمليت�ن�مدن�ت�ن�أل��ما��انتا�ألغراض�غ���تجار�ة

                                                
 .116- 115 وضيلنادية،مرجعسابق،صف�-1
  .منالقانونالتجاري،مرجعسابق 1 املادة -2
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ولقد�سميت��عمال�ال���يقوم���ا�التاجر�لغايات�تجار�ة�باألعمال�التجار�ة�بالتبعية�أل��ا�أصبحت�كذلك�

لتجار�ة�لل��ص�الذي�قام�بإجرا��ا�وأل��ا�تتعلق�بأعمال�تجار�ة،�والعمل�التجاري�بالتبعية�قد��س�ب�الصفة�ا

  1.ي�ون�تجار�ا�بال�سبة�للطرف�ن�أو�ي�ون�تجار�ا�بال�سبة�لطرف�واحد�فقط

  :تطبيق�نظر�ة�التبعية�3.1

من�التقن�ن�التجاري�أن�جميع�العقود��04تنص�املادة�:تطبيق�نظر�ة�التبعية�ع���ال��امات�التعاقدية�1.3.1

�والعقود� �التاجر�لألثاث �شراء �مثال �التبعية، �لنظر�ة �تطبيقا ��عت���تجار�ة �تجار�ة �التاجر���اجات �ي��م�ا ال��

ملحالتھ�التجار�ة�أو�مصا�عھ�وعقود�العمل�ال���ي��م�ا�التاجر�مع�عمالئھ�والتأم�ن�ع���املحل�التجاري،�التعاقد�

  . تور�د�الك�ر�اء�واملاء�للمحل�التجاري �ع��

إال�أنھ��ناك��عض�العقود�ال���تث����عض�الصعو�ات�خاصة�الكفالة�والعقود�الواردة�ع���العقار�كما�يثار�

  .�ش�ال�فيما�يتعلق�بالشر�ات�ال����شغل��شاط�مد�ي�����ي�لة�شركة�تجار�ة

 عقد�الكفالة : 

��أن�الكفيل�يقصد�تقديم�خدمة�للمدين�دون�أن�يتقا����الكفالة�����صل�من�عقود�الت��ع،�بمع�

أجرا�ع���كفالتھ،�والكفالة�عقد�مد�ي�ولو��ان�الدين�املكفول�تجار�ا�أو��ان�الكفيل�تاجرا،�وقد�استقر�القضاء�

  2.ع����ذا�الرأي�إذا��انت�الكفالة�قدمت�دون�مقابل

�الت �الصفة �تكسب �عمال�مدنيا،�فقد ��صل ��� �الكفالة ��انت ��حتياطي�وإذا �بالضمان جار�ة�و�س��

و�عت���تجار�ا�إذا��ان��مر�يتعلق�بالسفتجة�أل��ا�عمال�تجار�ا�بحسب�الش�ل،�إن�القضاء�ذ�ب�إ���أك���من�

�عمال� �الشركة �أعمال �لصا�� �املحدودة �املسؤولية �ذات �مدير�الشركة �طرف �من �املقدمة �واعت���الكفالة �ذا

ا��عت���عمل�تجاري�عند�تقديمھ�من�طرف�املدير�العام�لشركة�املسا�مة�تجار�ا�ألنھ�ال�يمثل�عمال�خ��يا،�كم

  .لضمان��عض�تصرفات�الشركة

                                                
  .49-48 بولودن�نأحمد،مرجعسابق،ص  -1
  . 56 شادلينورالدين،مرجعسابق،ص -2
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إنھ�من�الصعب�تفس����ذا�التكييف�ع���أساس�نظر�ة��عمال�التجار�ة�بالتبعية�ألّن�مدير�الشركة�ذات�

� �وإنما �تجارا ��عت��وا �ال �املسا�مة �لشركة �واملدير�العام �املحدودة �صفة�املسؤولية �ل�ا �تمنح �ال�� ��� الشركة

�تجاري� �عمل �الشر�ات �الذي�يقدمھ�ممثلو��ذه �ال����� �الضمان �بأن �غ�����يح �القول التاجر�مما�يجعل

�املوضوعية� �التجار�ة ��عمال �نظر�ة �ع�� �تفس���مب�� �الفق�اء ��عض �حاول �الصعو�ة ��ذه �وأمام بالتبعية،

ا�يتعلق�بالشر�ات�التجار�ة�ال���تمارس��شاط�مد�ي�أ��ا�بالتبعية،�إذ��ان�من�املمكن�قبول��ذا�التفس���فيم

�ترد� �ال�� �القانونية �العمليات �إ���جميع �التجار�ة �الصفة �املوضوع،�وتمتد �حسب �ول�س �الش�ل �حسب تجار�ة

ع���السفتجة�سواء�من�حيث�إ�شا��ا�أو�قبول�ا�أو�ضما��ا�و�عت���الكفالة�تجار�ة�إذا�صدرت�من�أجل�املصارف�

�لعم �عمال�تجار�ا�أو�البنوك ��عت���أيضا �البنوك، �عمليات ��عت���من �أل��ا �تجار�ة �فتعت����نا �عمالئھ، �من يل

�خطر��فالس� �ليجنبھ �عمالئھ �التاجر�أحد �يكفل �مثال �تجار�ة �التاجر�ملص��ة �الكفيل ���ا �قام �إذا بالتبعية

  1.و�حتفظ�بھ�كعميل

 العقود�املتعلقة�بالعقارات : 

بالعقار��عت���من�قبيل��عمال�املدنية،�لكن�إذا�صدرت��ذه��عمال�إن�جميع�التصرفات�املتعلقة�

� �املادة �إ���نص �اس�نادا �املوضوع �بحسب �تاجر�فتعت���أعماال�تجار�ة �الذي��عت����02عن �التجاري �التقن�ن من

ّن�ال��ام�عمال�تجار�ا��ل�شراء�للعقارات�إلعادة�بيع�ا،�أو��عاقد�التاجر�مع�مقاول�ع���ترميم�املحل�التجاري،�فإ

��و�التا����عد�ضمن��عمال�التجار�ة�بالتبعية،�وكذلك�إذا�اتفق� التاجر�����ذه�ا��الة�ي�ون�متعلق�بالتجارةـ

التاجر�مع�أحد�املقاول�ن�ع���تور�د��دوات�الالزمة�لبناء�مصنع�أو�لتوسيع�املحل�التجاري�فإن�ال��ام�التاجر�

  عما2.بالتبعية�بالوفاء�بقيمة��ذه��دوات��عد�عمال�تجار�ا

�التاجر�غ���التعاقدية�2.3.1 �ال��امات �ع�� �التبعية �نظر�ة ��عمال�:تطبيق �نظر�ة �تطبيق �يقتصر�نطاق ال

التجار�ة�بالتبعية�ع���ال��امات�التاجر�التعاقدية�فحسب،�بل��شمل�أيضا�ال��امات�التاجر�غ���التعاقدية�ال���

من�القانون�التجاري�جاء��04ال�شاط،�إذ�أن�نص�املادة��يتحمل�ا�التاجر�بمناسبة��شاطھ�التجاري�وس�ب��ذا

                                                
 .58-57شادلينورالدين،مرجعسابق،ص� -1
  .119 فوضيلنادية،مرجعسابق،ص، -2
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�التجار�أعماال� �ب�ن �التجار�ة �امل�نة �بممارسة �املتعلقة �و�ل��امات ��عمال ��عت���جميع �ثم �ومن شامال�ومطلقا

  .تجار�ة�بالتبعية�بصرف�النظر�عن�مصدر�ا

��ثراء �مصدره �ي�ون �الذي ��ل��ام �بالتبعية ��عت���عمال�تجار�ا ��ناك��و�كذا �ي�ون �أن ��شرط بال�س�ب

�ب�ن��ذا��ثراء �ز�ادة�ع����عالقة �ا��و�ة�برد�ما�قبضتھ �النقل �شركة ��ال��ام �التجاري�للتاجر، �ال�شاط و��ن

�عر�فة�النقل�املقررة،�كذلك��عت���تجار�ا�بالتبعية�ال��ام�التاجر�النا����عن�املسؤولية�التقص��ية،�أ�انت��ذه�

�أو  ���صية �مسؤولية �و�املسؤولية �عن�ا��يوان �ناشئة �الغ���أو�مسؤولية �تقص��ية�عن �غ���� مسؤولية شياء

  .ا��ية�تحت�حراسة�التاجر

التاجر�خطأ�عمديا�أو�غ���عمدي�أثناء�ممارسة��شاط�ا�التجاري،��انتحال�اسم�التجاري،��فإذا�ما�ارتكب

أو�تقليد�عالمة�تجار�ة�فإن�ال��امھ��عد�عمال�تجار�ا�بالتبعية،�و�ال��امھ�بالتعو�ض�من�ا��وادث�ال���تقع�من�

الناتج�من��ذه��خطاء�عمال�عمالھ�أو�أتباعھ�أثناء�تأدية�وظائف�م�أو��سب��ا،�و�عت���التاجر�بتعو�ض�الضرر�

�التجار�ة� �نظر�ة �والقضاء �الفقھ �طبق �وقد �أو��سب��ا، �التجار�ة �امل�نة �ممارسة �أثناء �وقع �م�� �بالتبعية تجار�ا

بالتبعية�ع���أعمال�الفضالة�والدفع�غ���املستحق،�فإّن�ال��امھ�برد�ما�زاد�ع���الثمن��عت���تجار�ا�بالتبعية،�إذ�

ھ�يل��م�برد�املبلغ�الزا
ّ
�بالتبعية�ألن ھ�غ���مستحق�وال��امھ�برد�غ���مستحق،��عت���عمال�تجار�ا

ّ
ئد�ع���الثمن�ألن

  1.متصل�بالشؤون�التجار�ة

  : �عمال�التجار�ة�املختلطة. 2

ل�ست��عمال�املختلطة�طائفة�را�عة�من��عمال�التجار�ة�القائمة�بذا��ا��األعمال�التجار�ة�ال���تقدم�

� �لم �ولذلك �الذي�دراس��ا، �العمل �املختلط��و�ذلك �التجاري �بالعمل �واملقصود �عل��ا، �التجاري �القانون ينص

�حيث� �من �بي��ما �فيما �الفرق �و�ظ�ر ��خر �للطرف �بال�سبة �ومدنيا �الطرف�ن �ألحد �بال�سبة �تجار�ا �عت��

  . �ختصاص�القضا�ي�وكذلك�من�خالل��ثبات،�والرا�ن�والفوائد

                                                
  . 90عمورةعمار،مرجعسابق،ص -1
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�ختصاص�نوعان�اختصاص�نو���واختصاص�مح��،�وفيما�يتعلق�باالختصاص��:�ختصاص�القضا�ي�1.2

النو���فاألمر�ال�يثار����ا��زائر�لعدم�وجود�قضاء�تجاري�مستقل�كما��و�الشأن����فر�سا�حيث�يوجد�قضاء�

  .تجاري�إ���جانب�القضاء�املد�ي

�و  �العمل �صفة �بحسب �أو�التجار�ة �املدنية �للمحكمة �النو�� ��ختصاص �عليھ�و�رجع �للمد�� �ال�سبة

�مدنيا� �العمل ��ان �إذا �عليھ �املد�� �محكمة �إ�� �ي��أ �أن �يجب �املد�� �العامة�ال���تق����بأن تطبيق�للقواعد

  . بال�سبة�للمد���عليھ�وجب�رفع�الدعوى�إ���املحكمة�املدنية�باعتبار�ا�محكمة�املد���عليھ

رف�املد�ي�أن�يتقا����مع�املد���عليھ�أمام�أما�إذا��ان�العمل�تجار�ا�بال�سبة�للمد���عليھ،�فيجوز�للط

�أمام� �دعوا �رفع ��� �ا��ق �أيضا �املد�ي �أجاز�للطرف �القضاء �ولكن �عليھ، �املد�� �محكمة �التجار�ة، املحكمة

املحكمة�التجار�ة،�و�ذا��ختيار�مب���ع���أن�القضاء�التجاري�قضاء�است�نا�ي�غ���مألوف�للطرف�املد�ي�وألّن�

  . ة��م�أيضا�����صل�تجارا�انتخبوا�من�طرف�التجارقضاة�املحكمة�التجار�

ولكن��ذا�ا��يار�ال�يتعلق�بالنظام�العام�ومن�ثم�يجوز�التنازل�عنھ����العقد�واختيار�املحكمة�التجار�ة�أو�

  . املدنية�بصفة���ائية

محل��أما��فيما�يتعلق�باالختصاص�املح���فال�يجوز�مقاضاة�الطرف�املد�ي�إال�أمام�محكمة�موطنة�أي

�املحاكم� �إحدى �أمام �عليھ �الدعوى �رفع �فيجوز �التجاري �للطرف �بال�سبة �أنا �العامة، �للقواعد �وفقا إقامتھ

  .1الثالث،�محكمة�موطنھ��ص���أي�محل�إقامتھ،�أو�محكمة�مل�إبرام�العقد،�أو�محل�تنفيذ�العقد

ال�سبة�لھ�مدنيا،�وتطبق�قواعد�تطبق�قواعد��ثبات�املدنية�ع���الطرف�الذي��عت����العمل�ب: �ثبات�2.2

���� �مقيدة ��ثبات �وسائل �أن �واملعلوم �تجاري �لھ �بال�سبة ��عت���العمل �الذي �الطرف �ع�� �التجار�ة �ثبات

املسائل�املدنية،�وحرة����املسائل�التجار�ة،�حيث�يجوز�����ذه��خ��ة��تجاه�إ����افة�طرق��ثبات�بما����

ھ�ال��ش��ط�وجود�تالزم�ب�ن�املحكمة�املرفوع�أمام�ا�الدعوى�ذلك�الب�نة�والقرائن�م�ما��ان
ّ
ت�قيمة�ال��اع،�إال�أن

والقانون�الواجب�التطبيق،�فمثال�إذا�رفعت�الدعوى�أمام�املحكمة��دار�ة�فإ��ا�تطبق�قواعد�القانون�املد�ي�

                                                
  . 65-64 شادلينورالدين،مرجعسابق،ص -1
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مة�املدنية�فإن�عل��ا�ع���الطرف�الذي�ي�ون�العمل�بال�سبة�إليھ�مدنيا�وأيضا�إذا�رفعت�الدعوى�أمام�املحك

  1.تطبيق�قواعد�القانون�التجاري�ع���الطرف�الذي�ي�ون�العمل�بال�سبة�إليھ�تجار�ا

�والفوائد�3.2 �قانونية�: الر�ن �لقواعد �التجاري �والر�ن �املد�ي �الر�ن �يخضع �فإنھ �الر�ن، �مسألة و�شأن

واعد�قانونية�موحدة�يتم�تحديد�مختلفة�تث���الكث���من�الصعو�ات�عند�التطبيق،�ف�ان�من�الضروري�إيجاد�ق

�قواعد� �فإن �للمدين �بال�سبة �مدينة �الدين �طبيعة ��انت �فإذا �للمدين، �بال�سبة �الدين �لصفة �وفقا طبيع��ا

�الر�ن� �قواعد �فنطبق �تجاري �دين �للمدين �بال�سبة �الدين ��ان �وإذا �التطبيق، �واجبة �ت�ون �املد�ي الر�ن

  .التجاري 

ھ�يتم�تحديد
ّ
تجار�ة�أو�مدنية�القواعد�ال���تحكم�سعر�الفائدة�وفقا�لصفة��أما�بخصوص�الفائدة،�فإن

��ان� ھ�يل��م�بدفع�الفوائد�التجار�ة،�أما�إذا
ّ
�بال�سبة�لھ�فإن ��ان�الدين�تجار�ا ھ�املل��م�بالوفاء،�فإذا

ّ
املدين�ألن

  2.الدين�مدنيا�بال�سبة�لھ�ال��م�بدفع�الفوائد�املدنية،�و���أقل�من�الفوائد�التجار�ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .112-111 أحمدمحرز،مرجعسابق،ص -1
  .61- 60 ،صص 2004 القانونالتجاري،م�شأةاملعار،القا�رة،سوزا�عمىحسن،الوج��في-2
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  :خالصة�الفصل

�عمــااللتجار�ــةا��ــزءال�ــاممــنالنطــاقالقــانونالتجــار�ونظــرالنظام�ــاأل�شــكال

مــرالتمييــز�ــ�ناألعمـااللتجار�ـةو�عمـاالملدنيـة،ولعــدموجـأللقــانونياملختلففــيكثيــرمــنا��ــاال�عــنالقــانوناملــدنياقتضــىاا

  .كـالمـنالفقــھ�القضاءللمسألةبتقديممعاي��ونظر�اتود�عر�فشـاملل�ــاتصـدى

ومسـتخلصمـنالـتمعنفـيالقـانونا��زائـر�يـرى�

أناملشـرععـدد�عمـااللتجار�ـةفـياملـوادمـنالثانيـةإلـىالرا�عـة،و�ف�ـممـنذلـكأ��ـذ�األعمـال�ـيالتـيحاوالملشـــرعتحديـــدطبيع

  .ــثنـــصصـــراحةعلىتجار���ا،وعل��فإ��ال�يجوزمخالف��ا��ـــاوالفصـــلفـــيصف��االتجار�ـــة،حيـ

وجـاء��ـذ�األعمـااللتجار�ـةحسـبالـنصالتجـار�ا��زائـر�عـل�سـ�يالملثـالالا��صــرلكــونال�شــاطاتالتجار�ـــةبصــفةخا

لـىحـدالقـولبوجـودأصــةوالقــانونالتجـــار�بصــفةعامــةيتصفبالتطوروظ�ور�شاطاتتجار�ةمعتنوع�ا�ذاوذ�ـبالفق�ـاءإ

  . عمـاملختلطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

  

  

  

  

  :الفصل�الثا�ي

  ري�للمحاسبةـــــــــــالنظ�ار ـــــــــ�ط
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  :تم�يد

املحاسبة�ل�ا�دور��ام�ومؤثر����ت�و�ن�رؤوس��موال�وتوز�عھ��عد�اس�ثماره�عن�طر�ق�املعلومات�املالية�

ب�افة�أنواع�ا�التخاذ�قرارات�مالية�سليمة�باإلضافة�إ���الرقابة�الفعالة�املستمرة�داخلية��انت�أم�خارجية�مع�

� �مدى �والعال��تحديد �والدو�� �الفردي �لالقتصاد �و�قتصادي �املا�� �املعلومات�. �داء �تكنولوجيا �ظ�ور ومع

����ظل�منافسة�قو�ة�خاصة�ما�تضمنھ�
ً
من�) اتفاقيھ�ا��ات(تمكنت�كث���من�الشر�ات�من��ستمرار�وه�أيضا

�واقت
ً
  . صادا�ً�����عوام�القادمةحدة��قتصادي�ل�ا�مع�نم�املنافسة�والغزو��قتصادي�للدول��قل�تقدما

  : كما�ي����نحثمبوقد�تطرقنا�����ذا�الفصل�إ���

 .�ية�املحاسبةما: املبحث��ول  -

 . الفروض�و�املبادئ�املحاس�ية: املبحث�الثا�ي -
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  ما�ية�املحاسبة:املبحث��ول 

  املحاسبة��شأ��ا�و��عر�ف�ا: املطلب��ول 

  : �شأة�املحاسبة. 1

�التقدم� �وحاجات �إلش�ال �تلبية �و�جتماعية، ��قتصادية �العلوم �كبقية �وتطورت �املحاسبة ��شأة لقد

�قتصادي�و�جتما���حيث��انت�متطلبات�ا��ياة��قتصادية�و�جتماعية����املحرك��ول�ملناقشة�ووضع�

�. املتغ���قتصادي�إطار�نظري�أل�داف�ومبادئ�العمل�املحاس���ح���يتالءم�مع�الواقع�
ً
���مجال�ال�شأة�أيضا

�لفوائد�ا�العديدة�ع����ھ�تم���سان�منذ�القدم�بتدو�ن�مالھ�وما�عليا
ً
و�دأ�يحتفظ����الت�محاس�ية�نظرا

�تفي�غالر  ��انت �فإ��ا �ذلك �ومع �اليوم، ��عرفھ �الذي �املحاس�� �النظام �تمثل �تكن �لم �ال��الت ��ذه �أن �من م

  1.بالغرض

ومن��ذا�نالحظ�أن�ظ�ور�املحاسبة�بدأ�منذ�فجر�التار�خ،�وأخذت�تتطور�وفق�التطورات�التجار�ة،����

وضع�فيھ�)م1494(عام�) لوقا�با�شيلو(حينما�ظ�ر�أول�كتاب����املحاسبة�ع���يد�عالم�ر�اضيات�ايطا���يد���

يل�العمليات�التجار�ة�وتص�يف�ا�أساس�املحاسبة�العلمية،�و��ن�أنھ�علم�لھ�قواعده�ومبادئھ،�و��ن�طر�قة����

وت��يص�ا�واستخراج�نتائج�ا�و�يان�املركز�املا���للمشروع�وأخذ�علم�املحاسبة��عد�ذلك�يتطور��ش�ل�سر�ع�

�أخر����مسك�الدفاتر) م1543(���عام�) �يو�ولد��اسل(حيث�كتب�العالم��نجل��ي�
ً
) م1581(و���عام�. كتابا

  2.لبندقية�بإيطالياأسس�أول�مع�د�للمحاسبة����مدينة�ا

إن�املت�بع�للنتائج�املدونة�ل��ضارات�القديمة�يجد�أن�املحاسبة�قديمة�قدم��ذه�ا��ضارات،�وقد�نقل�

و�اإلضافة�لذلك��انت�إدارات�مخازن�. ن�الكر�م�قصة�سيدنا�يوسف�عليھ�السالم�مع�فرعون�مصرآلنا�القر 

�
ً
�أيضا �للناس �ا��بوب �تخزن �الفرعون �ثروة �و�يوتات �تفصيلية�املعابد �تطو�ر�محاسبة �إ�� �املصر�ن �دفع مما

عنة�اع�م�ورق�ال��دي�وقد�ث�ت�أن�الفر اونظام�شاملل���يل�العالقات�مع�الغ���والذي�أصبح�أك���س�ولة�باخ�� 

��ل� ��� �با��اجة �لتفي �املختلفة �التار�خية �ع���ا��قب �تطورت �محاس�ية ����الت �يحتفظون ��انوا و�غر�ق

سس�ومبادئ�علمية�موحدة،�بل��انت��س���وفق�أسس�متعارف�عل��ا�ب�ن�ممارس�عصر،إال�أ��ا�لم�تكن�وفق�أ

                                                
  . 09،�ص1998،�عمان،�1رضوانحلوه�حنان،�تطورالفكراملحاس��،�دارالثقافةلل�شروالتوز�ع،ط -1
  . 04-03م،ص�2001،�داروائلللطباعةوال�شر،2خالدأمينعبداالل�وحمزة�ش��أبوعا���،أساسياتاملحاسبةوطرق�ا،�ط -2
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�عن� �نتج �عشر، �عشر�والثامن �السا�ع �القرن�ن ���ا،وخالل ��عملون �ال�� �املنطقة �حدود �و�� �ف��ة ��ل ��� امل�نة

صد�الثورة�الصناعية�تطور�كب������ا��ياة��قتصادية�ونمو�املشروعات�التجار�ة�وظ�ور�شر�ات����اص�بق

  1.ا��صول�ع����موال�ال�افية�للمشروعات�التجار�ة�والصناعية

�الشر�ات� �ا��اضر�وظ�ور �عصرنا �وح�� �الصناعة �تلت �ال�� ��خ��اعات �وك��ة �نمو�الصناعة �ع�� وترتب

�ملسايرة�التطورات��قتصادية�الكب��ة�
ً
�وعمليا

ً
العمالقة�من�صناعية�وتجار�ة�ومالية�فتطورت�املحاسبة�نظر�ا

�ش �باملفا�يم�ال�� �املحاس�ية �النظر�ة �أغنت �وطرق�ا �وأسالي��ا �ووسائل�ا �املحاسبة �فروع �فتعددت �طر�ق�ا قت

�القول  �يمكن �و�ذا �ا��اصة �وأصولھ �كعلم�لھ�مضامينھ �املحاسبة �وت�املت �ا��ديدة، �واملبادئ أن�: والفروض

�يرغب �مستمرا
ً
�وتدر�با �ممارسة �إتقانھ �يتطلب �كفن ��عيدة �قرون �منذ �بدأت �ثم��املحاسبة �واح��افھ، مزاولتھ

  2.تطورت�إ���علم�لھ�قواعده�ومفا�يمھ�وفروضھ�ومبادئھ

  : ن�ناول�فيما�ي����عض�التعر�فات�:مف�وم�املحاسبة. 2

� ��� �بأ��ا �ابتداء �املحاسبة ��عر�ف �تم ��عملھ(لقد �املحاسب �بھ �يقوم �أو�التعر�ف�) ما �املف�وم ��ذا ولكن

� �بأ��ا �املحاسبة �لتعرف
ً
�الحقا �تطور ��عملھ( ��ال�سيط �املحاسب �يقوم �أن �يجب �التعر�ف�)ما ��ذا ومن

��مر��ي� �املع�د �أصدره �الذي �التعر�ف �برز �املحاسب �بھ �يقوم �أن �يجب �ما ��� �املحاسبة �أن �خ��،أي

�يقول  �والذي �القانون�ن �: للمحاسب�ن ��� �املحاسبة �البيانات�(بان �والتبو�ب�وت��يص �ال���يل �أو�م�ارة صنعة

  3.)لية�و�حداث����جزء�م��ا�ع����قل،ومن�ثم�ترجمة��ذه�النتائج�ل���ات�املختصةا��اصة�بالعمليات�املا

�نما�وتطور�ع���التار�خ�معتمدا�ع���فروع�املعرفة�
ً
�اجتماعيا

ً
املحاسبة�من�حيث�طبيع��ا��عرف�بأ��ا�علما

  4.�خرى�فاخذ�م��ا�أك���مما�أعطا�ا

�ال �ع�� �يقوم �خدمي ��شاط �بأ��ا �املحاسبة �عرفت �للعمليات�كذلك
ً
�وتحليال

ً
�وت��يصا

ً
�تبو�با ���يل

�ومبادئ�محاس�ية� والفعاليات��قتصادية�ذات�القيم�املالية�سواء�التار�خية�أو�الت�بؤ�ة�اس�نادا�إ���فروض�ً

                                                
  . 04-03م،�ص�2000،أمدرمان،دارجامعةأمدرماناإلسالميةللطباعةوال�شر،�1سن،�مبادئاملحاسبةاملالية،�طعبداملاجدعبداالل� -1
  .  19-18 ،�ص1997دارز�رانلل�شروالتوز�ع،�: ،عمان1ج��يلكحالةوآخرون،�املحاسبةاملالية،ط -2
 . 04م،ص�2011وال�شر،�دارجامعةا��ز�رةللطباعة: ،�السودان1محمد�مي�تاجاألصفياء،�نظر�ةاملحاسبة،�ط -3
  . 17 م،ص1996دارحن�نلل�شروالتوز�ع،�: ،�عمان1محمدعطيةمطروآخرون،�نظر�ةاملحاسبةواقتصاداملعلومات،ط -4
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ل��و�د�املستخدم�ن�أ��اب�املصا���بقوائم�مالية�ذات�عرض�عام�إضافة�إ���معلومات�خاصة�ملستخدم�ن�

  1.معين�ن

� �من��عت���املحاسبة �يتم���بمجموعة �والذي ��قتصادية �الوحدة �داخل �الفرعية �املعلومات �أنظمة أحد

��داف��س���إ���تحقيق�ا�للوفاء�باحتياجات�مجموعة�معينة�من�مستخدمي�املعلومات�سواء�داخل�الوحدة�

  2.�قتصادية�أو�خارج�ا

فا�يم�ال����س�ند�إل��ا����سة�املبادئ�و�سس�واملاكما�عرفت�املحاسبة����ذلك�العلم�الذي�يتضمن�در 

ج�النتائج�مع�امعا��ة�العمليات�ذات�القيم�املالية����ال��الت�املحاس�ية�وذلك�بتدو���ا�وتص�يف�ا�ثم�استخر 

  3.ما�يؤ�د�ا�من�تفس��

  فروع�املحاسبة: املطلب�الثا�ي

������ان �البالغ �الدور ��قتصادية �املشروعات �وك���أ��ام �ال�ائل �التكنولو�� �والتقدم �الصناعية للثورة

  :وتتمثل�فروع�املحاسبة�فيما�ي��. ظ�ور�العديد�من�فروع�علم�املحاسبة

  :املحاسبة�العامة. 1

لق�علية��ل�دولة�لد��ا�قانون�يمنح�بمقتضاه�ترخيص�م�نة�املحاسبة�ومن�يحصل�ع����ذا�ال��خيص�يط

)� �عام �قانو�ي �ل�ا�)CPAمحاسب
ً
�مؤ�ال ��ان �إال�إذا �امل�نة ��ذه �بممارسة �فرد �ألي �ال��سمح �أنھ �البدي�� ومن

��ل� �و�� �أخرى �إ�� �دولة �من �امل�نة �ملزاولة �املؤ�التاملطلو�ة �وتختلف �بمزاول��ا �ترخيص �و�حمل
ً
�وتدر�با

ً
�عليما

�الب�ال �درجة �ع��
ً
�حاصال �املحاسب �ي�ون �أن �يجب �يمنح��حوال �ال �الدول �معظم �و�� �املحاسبة ��� ور�وس

��عقد��ذا��ختبار��ل�ستة�ش�ور�
ً
ال��خيص�إال��عد�اجتياز��ختبار�الذي��عقد�بمعرفة�نقابة�املحاسب�ن�وغالبا

و�تضمن�أسئلة����مجاالت�النظر�ة�املحاس�ية�والقواعد�و��ساليب�املحاس�ية�وكيفية�تطبيق�ا�واملراجعة�ثم�

  . قانون�الشر�ات

                                                
  . 206رضوان�حنان،�مرجع�سابق،�ص��-1
  . 07م،ص�2000الدارا��امعية،�: محمدمحمودعبدر�ھ،�املعاي��املحاس�يةاملصر�ةومشكالتالتطبيق،بط،�سكندر�ة -2
  .04م،ص�2004داروائللل�شروالتوز�ع،: ،عمان�2عيمد�مشوآخرون،�مبادئاملحاسبة،ط -3
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  :املحاسبة�ا��اصة. 2

��عماليعمل� �قطاع �كب��اففي
ً
�اختالفا �ا��اص �املحاسب �يمارس�ا �ال�� ���شطة �مجاالت �تختلف ال

املحاسب����الشر�ات�الزراعية�والصناعية�أو�التجار�ة�و���القطاع�ا���ومي��عمل�املحاسب�بصفة�أساسية�

�ل�ا�م �التا�عة �واملصا�� ��ج�زة �وجميع �املالية �املصا������وزارة ��شاط �و�متد �وا��مارك �الضرائب ثل�مص��ة

�يمارس� �ذلك �عن
ً
�فضال �املختلفة ��دار�ة �بمستو�ا��ا ��خرى �ا���ومية �وال�يئات �الوزارات �جميع ل�شمل

�املحاسب� �ع�� �يطلق �ما
ً
�وغالبا �الر�ح �تحقيق ��س��دف �ال �ال�� ��جتماعية �التنظيمات

ً
��اما �دورا املحاسب

  . 1ا��اص��داري 

  : املحاسبة�املالية. 3

�بتحليل� ���تم �إذ �املحاسبة �فروع �و�عت���أقدم �املحاسبة �علم ��� ��نطالق �نقطة �املالية �املحاسبة �عد

�ما�ت�ون�سنة�
ً
و���يل�وتبو�ب�وتص�يف�العمليات�املالية�ال���تتم����املشروع�خالل�ف��ة�زمنية�محددة�غالبا

  . 2أعمال�املشروع�ومما�حققھ�املشروع�من�ر�ح�أو�خسارة�وذلك���دف�التوصل������اية�تلك�الف��ة�إ���ن�يجة

  :املحاسبة��دار�ة. 4

�املحاسبة��دار�ة �تلعب �املختلفةدورا��اما ��دار�ة �القرارات �التخاذ �لإلدارة �الالزمة �توف���املعلومات �� .

ات�الالزمة،�و�مكن�أن�ف����عطى�معلومات�تفصليھ�إلدارة�امل�شأة����الوقت�الذي�تر�ده��دارة�التخاذ�القرار 

وال�تخضع�معلومات�املحاسبة��دار�ة�ألية�قواعد�محاس�ية�كما��و�ا��ال�. ت�ون�املعلومات�مالية�أو�غ���مالية

����املحاسبة�املالية�ال���تخضع�للقواعد�
ً
 املحاس�ية�املقبولة�قبوال

ً
و�عتمد�املحاسبة��دار�ة����تقديم�ا�. عاما

وال�يتم�عادة�تدقيق� .مجاالت�املحاسبة�وال�سو�ق�والتمو�ل�و�دارة�و�نتاج�وغ���اء����اللمعلومات�ع���ا���� 

  3.�ذه�املعلومات�املقدمة�لإلدارة�من�أيھ�ج�ة�خارجية�محايدة

  : املحاسبة�ا��كومية. 5

                                                
 . 27-25،�ص�1999بن،�: بم،وصفىعبدالفتاح،�مبادئاملحاسبةاملالية،بط�-1
 . 08م،�ص�1990 مركزالكتباألرد�ي،:  خالدأمينوآخرون،أصوالملحاسبة،بط،عمان�-2
  . 03م،ص�2002داروائلللطباعةوال�شر،�: ،�عمان1أحمدحسنظا�ر،�املحاسبة�دار�ة،�ط -3
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�واستخدامات� �موارد �ع�� �باملحاسبة �للقيام �ا���ومات �لدى �و�ستخدم �العامة �املحاسبة �فروع �أحد ��

�و�نود�وت. الدولة �أبواب �ع�� �الصرف �ي�ون �ا��الة ��ذه �و�� �للدولة �العامة �باملوازنة �ا���ومية �املحاسبة ق��ن

�ملا�تم�تقديره����املوازنة�العامة�للدولة
ً
  .املوازنة�طبقا

تم��عر�ف�املحاسبة�ا���ومية�بأ��ا�فرع�من�فروع�النظام�املحاس���العام�تقوم�ع���مجموعة�من�املبادئ�

� �العلمية �بال�شاط�و�سس �املتعلقة �املالية �العمليات �وت��يص �وتبو�ب �و���يل �بتحديد �ا��اصة والفنية

ا���ومي،��دف�فرض�الرقابة�املالية�والقانونية�ع���إيرادات�الدولة�ونفقا��ا�واملساعدة����اتخاذ�القرار�وأعداد�

  . ��1اية�السنة�املاليةقوائم�مالية�تب�ن�نتائج�الوحدات��دار�ة�ا���ومية�واملركز�النقدي�للدولة����

  :محاسبة�الت�اليف. 6

���احد�حقول�املحاسبة�القائمة�ع���مجموعة�من�املبادئ�والقواعد�العلمية�ال�����دف�تطبيق�ا�إ���ت�بع�

�ا��اصة� �غ���املباشرة �التص�يع �وت�اليف �والعمل �املواد �وتفس���بيانات �وعرض �وت��يص �وتص�يف و���يل

  . بالسلعة�أو�ا��دمة

نجد�أن�محاسبة�الت�اليف�تمكننا�من�إيجاد�ت�لفة�وحدة�ال�شاط�سواء��انت�سلعة�أو�خدمة�أو��لذلك

ا���ف���توفر�معلومات�مالية��ساعد��دارة����عملية�التخطيط�واتخاذ�القرارات�والرقابة�... قسم�أو�طر�قة

  2.كما��ساعد����إعداد�القوائم�املالية

  : املحاسبة�القومية. 7

�القومي� �لل�شاط ��قتصادية �ا��وانب �وعرض �وتحليل �بقياس ���تم �الذي �املحاسبة �فروع �من �فرع ��

�توف��� �يمكن �و�حيث �دور�ة �ف��ات �ع�� �ال�شاط ��ذا �نتائج �تقييم �يمكن �بحيث �ومنطقية �منظمة بطر�قة

  . 3البيانات�التحليلية�الالزمة�إلنجاز�القرارات،�وترشيد�السياسات�القومية

  

                                                
 .19 م،ص2011 ،رزمزمللطباعةوال�ش:  ،�عمان1عبدالرزاققاسمال��ادةوآخرون،�املحاسبةا���ومية،ط -1
  .  08 م،ص1998دار�مللل�شروالتوز�ع،�: ،�بم2محاسبةالت�اليف،طعبد�ا��ليم�كراجة،��-2
 . 16 م،ص2011زمزمللطباعةوال�شروالتوز�ع،�: عمان،�1حامدطلبةمحمدأبو�يبة،أصوالملحاسبةالقومية،�ط�-3
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  :الضر��يةاملحاسبة�. 8

�القوان�ن� �إلح�ام
ً
�وفقا �املالية �القوائم �ومعلومات �بيانات �تحليلوعرض �بإعادة �الضر��ية �املحاسبة �ع��

كذلك�يبحث��ذا�الفرع�املحاس������تحليل�نوا���ا��الف�ب�ن�.الضر��ية���دف�تحديد�الر�ح�ا��اضع�للضر�بة

�الضر  �و�ح�ام �والقوان�ن �عل��ا �املتعارف �املحاس�ية �املبادئ �من �القضايا�أ��ية �النظر��� �وج�ات �تقر�ب جل

�بالقوان�ن�الضر��ية�و�جميع�التعليمات�والتفس��ات�
ً
��افيا

ً
املختلف�عل��ا�وع���محاسب�الضرائب�أن�يلم�إملاما

�ورصد� �القوان�ن ��ذه ��� �للتعديالت �املستمرة �متا�عتھ �إ�� �إضافة ،
ً
�وضر��يا

ً
�محاس�يا �القوان�ن �بتلك ا��اصة

  1.�ساليب�املحاس�ية�لقياس�الر�ح�الدوريأثار�ا�ع���

  الفروض�و�املبادئ�املحاس�ية: املبحث�الثا�ي

�بأ��ا�تمثل�مقدمات�يجب�قبول�ا�����طار�الفكري�املحاس���وال�يمكن�التحقق�من�
ً
�عرف�الفروض�عموما

�امل �إ�� �والتوصل �و�ست�باط �لالستدالل �يص�� �لإلطار�الفكري،
ً
�أساسا �تمثل ��و��ا �والقواعد�����ا، بادئ

�امل�نة ��� �املعتمدة �. املحاس�ية �أساسا�ستخدم �الفروض �تمثل �لذلك، ��� �املحاس�ية �املبادئ عداد�وإاشتقاق

  2.القوائم�املالية،�أي�أن�املبادئ�املحاس�ية�بحد�ذا��ا�تجد�ت��ير�ا�الفكري����الفروض�املحاس�ية

�و�ست�ين�����ا�و�سلمكما�عرفت�الفروض�بأ��ا�القضية�ال���يصادر�ع���
ً
����ا�من���ة���ا��سليما

  3.نتائج�ا�إذ�يف��ض�����ا�من�البداية

  فروض�وأ�داف�املحاسبة�: املطلب��ول 

  : الفروض�املحاس�ية. 1

م�لنظر�ة����1494العام���عت���اك�شاف�عالم�الر�اضيات��يطا���لوقا�باشولو : فرض�التوازن�املحاس���1.1

القيد�املزدوج�املقدمة�العلمية����املحاسبة�لوالدة�فرض�التوازن�املحاس���والذي�مفاده�أن�جميع�العمليات�

�ي�ون� �و�التا�� �قيدمحاس�� �ألي �الطرف�ن �توازن �من
ً
�أساسا �تنطلق �املحاس�� �للقياس �ا��اضعة �قتصادية

و��اد�ي�ون�. �ذه�ا��اصية��ستمد�معادلة�مل��انية�تواز��ا�املستمراملجموع�ا����ي�ل�ذا�القيد�دائما�صفرا�ومن�

                                                
  .24 م،ص2009 دارالرايةلل�شروالتوز�ع،: ،�عمان1سيدعطاالل�السيد،املفا�يماملحاس�يةا��ديثة،�ط -1
  . 26م،ص�2009والتوز�ع،�إثراءلل�شر : ،عمان1مبادئاملحاسبةاملالية�القياسو�فصاحفيالقوائماملالية،�طرضوان�حلوة�حنان،�نزار�فليح�البلداوي،��-2
  . 15م،�ص�1992دارالكتبالعلميةلل�شروالتوز�ع،�: أبوالفتوحعلىفضالة،�املحاسبةبحوثواج��اد،بط،بم -3
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فرض�التوازن�املحاس���الركن��سا�������نظر�ة�املحاسبة�الذي�لقي�قبوال�قطعيا�لدى�جميع�املحاسب�ن����

  1. التطبيق�العم��

�النقدي�2.1 �القياس �صورة��:فرض ��� �قياس�ا �يمكن �ال�� ��قتصادية �بالعمليات �إال ���تم �ال �املحاسبة إن

�النقد� �بوحدات �تقو�م�ا ��عد �إال �بالدفاتر�املحاس�ية �العمليات ����ل �ال �لذلك
ً
�ووفقا �نقدية �كمية وحدات

يالحظ�أن��ذه�الفرضية�قد�س�لت�م�مة�املحاسب�كث��ا�حيث�أصبح�باستطاعتھ�التعب���عن�أحدث�وحقائق�

�بأن�القيم�قيم�م
ً
�عن�تمكنھ�من�إضافة�وطرح�القيم�من��عض�ا�البعض�علما

ً
ختلفة�بمقياس�متجا�س�فضال

مالية�ألحداث�مختلفة،�لكن�يالحظ�أن�املحاسبة�تف��ض�ثبات�القوة�الشرائية�للوحدة�النقدية،ولكن�الواقع�

�الشر  �القوة �ثبات ��عدم �يق��� �تمر�بمر االعم�� �أ��ا �حيث �النقود �لوحدة �ائية �حل
ً
�تبعا �و�رتفاع �نخفاض

  2.ل��الة��قتصادية�السائدة

ال��ستطيع�املحاسب��نتظار�ل��اية�حياة�املشروع�ملعرفة�ن�يجة�العمليات�من��:فرض�الف��ة�املحاس�ية�3.1

ر�ح�أو�خسارة�كما�انھ�يف��ض�أن�املشروع�مستمر�����شاطھ�إ���أجل�غ���مس��،�ولذلك�فإن�حياة�املشروع�

دات�صغ��ة�عادة�ما�ت�ون�سنة�مالية�لتحدد������اي��ا�ن�يجة�العمليات�ً�من�ر�ح�أو�خسارة�و�ذا�تقسم�إ���وح

ورغم�أن�القوائم�املالية��عد������اية��ل�سنة�مالية�حيث��عت���ف��ة�. الفرض��س���فرض�الف��ة�املحاس�ية

ل�ر�ع�سنة�و�س���القوائم�املالية�فان��ناك�قوائم�مالية��عد��ل�ش�ر�أو��. السنة�الف��ة�املحاس�ية�التقليدية

�املالية� �للقوائم �املالية �السنة �ت�ون �ما �وعادة �املرحلية �املالية �بالقوائم �سنة �من �اقل �ف��ة ���اية ��� ��عد ال��

  . متوافقة�مع�السنة�امليالدية

ر�و�جب�إجراء�قيود�ال�سو�ات������اية��ل�ف��ة�محاس�ية�واستخدام��ذه�ال�سو�ات�يجعل�من�املمكن�إظ�ا

�ال��يحة� �القيم �تحديد �وكذلك �ل�ا �ال��يحة �بالقيم �امل��انية ��� �امللكية �وحقوق �و�ل��امات �صول

  3.لإليرادات�واملصروفات�و�التا���صا���الر�ح�ال��يح����قائمة�الر�ح�عن�الف��ة�املحاس�ية

                                                
 .06م،ص�2008 ��اديميةالعر�يةاملفتوحة،:  وليدا��ياليو�وسفاألسدي،نظر�ةاملحاسبة،بط،الدانمارك -1
  . 14م،ص�2004دارجامعةالسوداناملفتوحةللطباعة،�: ،ا��رطوم2ال�اديادم،�مبادئاملحاسبةاملالية،�ط -2
  .78-77،�ص�) م2000 داراملعرفةا��امعية،: بم( كمااللدينمصطفيالد�راو�ومحمدرشيدا��مال،مبادئاملحاسبةاملالية،بط -3
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املحاسبة�تقدم��واملوضوعية�ذات�أ�مية�ك��ي�حيث�أن�:)ايجابية�القياس�النقدي(فرض�املوضوعية�أو��4.1

�ع���ضرورة�وجود��دلة�الوا��ة�املحددة�بال�سبة�للعملية�املراد�قياس�ا�و���يل�ا����الدفاتر�و��ة�
ً
أصال

�لتقديرات� �تخضع �أو�قد �املختلفة �املس�ندات �طر�ق �عن �التحقق �ملبدأ �تخضع �أن �يجب �املحاس�ية البيانات

  1.ا����اء�الفن�ن

مرتبطة���ذا�الفرض�و���انھ�ال�يوجد�ما�يمكن�أن��سميھ�إيجابية�أو�وتجدر��شارة��نا�إ���حقيقة��امة�و 

�مطلقة �أننا�. موضوعية �املحاس�ية �للمشا�ل �دراس�نا ��� �نجد �ولسوف ��س�ية �مسألة �املحاسبة ��� فاإليجابية

�إ���عدم�وجود�دليل�ايجا�ي�أو�موضو���بل�نضطر�إ����لتجاء�إ���نوع�من�التقدير�ال������
ً
نتعرض�أحيانا

يؤدي�بالضرورة�إ���أننا����تحديد�نتائج�النظام�املحاس���نصل�إ���نتائج�تقر��ية�ول�ست�نتائج�محددة��و�ذا

ع���وجھ�الدقة�بل�وان��ذه�النتائج�تتوقف�ع���تحقق���ة�التقديرات�ال��صية�ال���أخذت����ا��ساب�

�الن
ً
ومؤدي��ذا�الفرض�إال�. تائجعند�تحديد��ذه�ال�ي�ون��ناك�تح������القياس�كما�ال�ي�ون�القياس�خاضعا

��دلة� �من�ً �من�خالل�مجموعة �املحاس�ية �توافر�البيانات �عادة �ذلك��ستلزم �ولعل لتقديرات���صية�بحتة

�إطار� ��� ��ذا �التقليدي�ً �بمف�ومة �الفرض ���ذا ��ل��ام �يتم �ما �وعادة �والتحقق �للمراجعة �القابلة واملس�ندات

  2.املحاسبة�املالية

5.1� �� �ال��صية �مستقلة��:عتبار�ةفرض �ت�ون �محاس�ية �وحدة �أي �أن �أساس �ع�� ��ف��اض ��ذا يقوم

�املشروع �أ��اب �عن �للوحدة��.ومنفصلة �إعداد�ا �يتم �ال�� �املالية �القوائم �أن �إ�� �يؤدي ��ف��اض و�ذا

� �باملالك�ن �املتعلقة �بالعمليات �عالقة �ل�ا �ول�س �بالوحدة �تختص �اف��اض�(املحاس�ية �ع�� �املحاسبة تقوم

بإعداد�ا�. استقالل�الوحدة��قتصادية�عن���صية�أ��ا��ا�مما�يجعل�القوائم�املالية�ال���تقوم�الوحدة

  3).ختص�بالعمليات�ال���تقوم���ا�الوحدة�ول�ست�العمليات�ا��اصة�بحملة��س�م�أو�مالكھت

��ستمرار�6.1 ��شو��ا�:فرض �تار�خ �ومنذ �املحاس�ية �الوحدة �أن �املحاسبون �يري ��ستمرار، �فرض بمقت���

�الع �النظر�إ�� �دون �ال�شاط، �ومستمرة �متصلة، �وحدة �املستقلة، �املعنو�ة �ال��صية مر�الطبي���واك�سا��ا

                                                
  . 02،�ص�) دارال��ضةالعر�يةبت: ب��وت(حلمينمر،مدخلفياملحاسبةاملاليةبط، -1
  .  04 سابق،صحامدطلبةمحمدأبو�يبة،�مرجع -2
  . 17 الدرا��امعية،بت،�ص: ب��وت،خ��تضيفوآخرون،أصوالملحاسبةاملالية،بط -3
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���ص�ن� �باعتبار�ما �وعمر�مالك��ا �املحاس�ية �عمر�الوحدة �ب�ن �ال�امل �الفصل �ع�� �يؤكد �و�ذلك للمالك�ن

�مستقلة�عن��عض�ا�و�سعيان�إ���تحقيق�ا
ً
�وخططا

ً
و���الواقع�أن�. مستقل�ن�عن��عض�ما،�ول�ل�م��ما�أ�دافا

  1.املشروع�ذو�ال��صية��عتبار�ة�ذا�الفرض�من�أ�م�فروض�املحاسبة،�ف�ذا�الفرض��و�أساس�لبقاء�

  : أ�داف�املحاسبة. 2

تجدر��شارة�إ���أن�أ�داف�املحاسبة�من���داف�املتطورة�واملتجددة�تبعا�لتطور�املجتمع�الذي��عمل�

�تتغ���حسب� �املالية �املحاسبة �أ�داف �فإّن �لذا �من�فراغ، ��دف�ال�يوضع �أي �املؤكد�أن �املحاسبة،�فمن فيھ

ة�وحاجة�مستخدمي�املعلومات،�و�مكن�بصورة�عامة�تجميع�أ�داف�املحاسبة�املالية�فيما�الظروف��قتصادي

  2:ي��

 حتفاظ�بنظام�لل��الت�و�الدفاتر�.  

 و�يتم�ذلك�من�خالل�املعلومات�ال���تقدم�ا�املحاسبة�عن) الرقابة�الداخلية(حماية�ممتل�ات�امل�شأة�:  

  .أعمالھمبلغاالس�ثمار�وليالذيبدأ��صاحبامل�شأة -

  .توضيحقيمة�صوالململوكةللم�شأة -

  .توضيحاالل��اماتالتيعلىاملشروع -

  .أي�أن�املعلومات�ال���تقدم�ا�املحاسبة�تختص�بالتعرف�ع���مصادر��موال�وكذلك�استخداما��ا

 تحديد�أو�قياس�ن�يجة�ال�شاط�للمشروع�من�ر�ح�أو�خسارة.  

 قياس�الوضع�املا���للمشروع.  

 غراض�التخطيط�والرقابة�املالية�(ل�عملية�اتخاذ�القرارات�من�قبل��دارة�تقديم�معلومات�ل�س�ي�

  ). و�شراف

 تقديم�معلومات�للمس�ثمر�ن�و��طراف�ا��ارجية��خرى�مثل�املصا���ا���ومية�و�نقابة�العمال�

  .ملساعد��م����اتخاذ�القرارات

                                                
  .05ص،�) م2007 ��اديميةالعر�يةاملفتوحةلل�شر،: الدنمارك(  وليدناجىا��يا��،التحليالملا��،بط -1
  .   18،�ص�2014،�مكتبة�الرشد،�1أساليب�عملية،�ط-املالية،�مدخل�عم���الفاتح��م�ن�عبد�الرحيم،�املحاسبة�-2
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  مبادئ�املحاسبة�: املطلب�الثا�ي

� �حقيقة �باملبادئ �أخري�يقصد �حقائق �عل��ا �تب�� �أولية �أو�حقيقة �أخرى، �حقائق �عل��ا ��عتمد أساسية

وح���ت�ون��ذه�املعلومات�املحاس�ية�وثيقة�الصلة�باستخداما��ا�املحتملة�ومستخدم��ا�وح���يمكن�. فرعية

ساسية�ال����عتماد�عل��ا�والر�ون�إل��ا�����ذا�الصدد�فلقد�ارت����املحاسبون�مل�ن��م�مجموعة�من�املبادئ�� 

 �ش�ل����جمل��ا�دست
ً
يحكم�املمارسة�و�شتق�م��ا�وتركز�ع����افة�القواعد�التطبيقية����املحاسبة�بحيث��ورا

  1. تمثل�مجموعة�املبادئ�املحاس�ية��ساس����املحاسبة

  : وفيما�ي���املبادئ�املحاس�ية

�التحفظ. 1 �: مبدأ �املالية �عناصر�القوائم ��عض �فإن �املبدأ ��ذا �التقديرات،�بمقت��� ��عض �إ�� �تحتاج ال��

�عن� �و�بتعاد �التحفظ، �جانب �ف��ا �يرا�� �أن �يجب �التقدير�ال����� �ف��ا �يدخل �العناصر�ال��
ً
وخصوصا

  . الشديد����معا��ة��عض��مور�املحاس�ية�تالت��م�الناجم�عن�التفاو 

�إتباع��و�بدو  �ع�� �تنطوي ��و�اختيار�السياسة�ال�� �املبدأ، ��ذا ����تطبيق �علية �أس�ند �الذي أن��ساس

ولعل�من�أ�م�التطبيقات�. �جراء�املحاس���الذي�يأخذ�ا��سائر،�املحتملة����املستقبل�����عتبار�دون��ر�اح

�الت�لف ��سعر �املدة �آخر ��� �السل�� �املخزون �تقييم �املبدأ �ل�ذا �وت�و�ن�العملية �أقل، �أ��ما �السوق �أو ة

  2.املخصصات�و�حتياطيات�ل��سائر�املحتملة�و�ل��امات�الطارئة

�من�حيث�انھ�يحكم��:مبدأ���مية�ال�س�ية. 2
ً
�عد�عند�املحاسب�ن�من�أ�م�املبادئ�املحاس�ية�وأك���ا�شموال

أ�شطة�الوحدات��قتصادية���افة�أ�شطة�أو�أعمال�املحاسب�وقد�ترجع�أ�مية��ذا�املبدأ�إ�����امة���م

القائمة�ع���تحو�ل�املوارد�وز�ادة�درجة��عقيد�ا�ومقدار�التفضيالت�ال���قد�يمكن�عرض�ا����القوائم�املالية�

�عند�إعداد� �القياس�وكذلك �عند �ال�س�ية ���مية �مبدأ �املحاسبون �القياس�و�طبق �عملية ��� ���ا أو���تمام

                                                
،�محمدرشيدعبد�ا��مالوعالءالدينمحمدالدم��ي،دراساتفياملحاسبةا���وميةال�سقالفكر�وقضاياالتطبيق،بط -1

 . 27م،�ص�2004الدارا��امعية،:بم
  .74،75 وليدناجيا��يا��،مرجعسابق،صص -2
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عند�القياس،انھ�بال�سبة�للعناصر�ذات�القيم�الض�يلة�أو�غ���ا��و�ر�ة�ل�س�القوائم�املالية،و�ع����ذا�املبدأ�

 1. �ناك�ما�يدعو�إ���تحري�الدقة�ال�املة�عند�معا����ا�بما�ي�سق�مع�القواعد�والتعار�ف�املحاس�ية

�وم�ن��فصاح��و�العملية�ال���تتصل�امل�شأة�من�خالل�ا�بالعالم�ا��ار���ومفإ�:مبدأ��فصاح�املحاس��. 3

�فصاح�املحاس���ع���جانب�كب���من���مية�من�الناحية�النظر�ة�والتطبيقية�ع���حد�سواء�ف�و��ش���إ���

� �إيضاح �تناولت �ال�� �املالية �بالقوائم �إيضاحات �صلب�(إرفاق ��� �الواردة �بالبنود �ا��اصة �املعلومات تفعيل

للم�شأة�مضللة�وأيضا�يقصد�باإلفصاح��و�أن��وذلك���دف�أال�ت�ون�القوائم�املالية) القوائم�املالية�وخارج�ا

تظ�ر�القوائم�املالية�جميع�املعلومات�الرئ�سية�ال�����م�الفئات�ا��ارجية�عن�املشروع�ال����ساعد�ع���اتخاذ�

  .��2ا��قتصادية�نحو�املشروع�بصورة�رشيدةاراقر 

�الشمول . 4 �ج:مبدأ �ع�� �املالية �القوائم �شمول �وجوب �ع�� �املبدأ ��ذا �لتقديم�و�قوم �الالزمة �البيانات ميع

  3.صورةصادقة�ووا��ة�لن�يجة�أعمال�امل�شأة�ومركز�ا�املا������ف��ة�معينة

���ساق. 5 �أو �الثبات �والسياسات��: مبدأ �واملبادئ �والطرق ��جراءات �أن �أساس �ع�� �املبدأ ��ذا يقوم

املحاس�ية�ال���يتم�اختيار�ا�من�ب�ن�عدة�إجراءات�وطرق�ومبادئ�بديلة،�يجب�أن�يتم�إتباع�ا�بصورة�ثابتة�

  4.ومنتظمة�من�ف��ة�إ���ف��ة�محاس�ية�أخرى 

إال�أن� .ئمة�لطبيعة�عمل�الوحدة�املحاس�يةبحيث�أن��جراءات�املحاس�ية�ال���يتم�اختيار�ا�ت�ون�مال 

الثبات�ال��ع���عدم�أم�انية��غي����عض�املبادئ�و�جراءات����حالة�توافر�س�ب�أو�أك���يدعو�إ���ذلك،�إال�أنھ�

�مع�
ً
عند�التغي���البد�من��شارة�إلية����القوائم�املالية�و�يان�أسباب�ذلك�التغي���ع���ش�ل�مالحظات�توافقا

�ا �عن�أن�. ملحاس���فصاح �ناجمة �ذلك �وأ�مية �املتبعة، �املحاس�ية �املبادئ �أ�م �أحد �الثبات وقد�اعت���مبدأ

                                                
 .  28وعالءالدينمحمدالدم��ي،�مرجع�سابق،�ص�محمدرشيدعبد�ا��مال -1
 . 446 -445 م،�ص2003 داروائللل�شر،: عمان،�رضوانحلو��نان،النموذجاملحاس�ياملعاصر،بط�-2
  . 16بداملاجدعبداالل��سن،مرجعسابق،صع�-3
  .  33م،�ص�1994 مطا�عاملؤسسةال��فية�ردنية،: عمان،صادقا��س��،التحليالملاليواملحاس��،بط -4
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القوائم�املالية�املعدة����الوحدة�املحاس�ية�خاضعة�للمقارنات�فيما�بي��ا�من�ف��ة�ألخرى�ول�ذا�وجب�إعداد�

  1. املقارنة�ذه�القوائم�ع���أساس�مبادئ�ثابتة�ال�تتغ���من�ف��ة�إ���أخرى�ل�ي�ت���

�املحاسبة. 6 ��� �النقدي �واملبدأ ��ستحقاق �من��:مبدأ �فإنھ �محددة، �ف��ة ��ع���عن �الدخل �قائمة �الن نظرا

الضروري�معرفة�م���يتم�املحاسبة�عن��ل�بند�من�بنود�املصروفات�و�يرادات�و���ظل�مبدأ��ستحقاق����

�كما�ال�يتم��ع��اف�باملصروف�إال�إذا�تم�
ً
املحاسبة�فإنھ�ال�يتم��ع��اف�بتحقيق�الدخل�إال�إذا�تحقق�فعال

 
ً
و�ختلف��ذا�عن�مف�وم�املبدأ�النقدي����املحاسبة�والذي��ع��ف�باإليرادات�واملصروفات�بصفة�. تحملھ�فعال

عامة�عند�الدفع�أو�التحصيل�إال�أنھ�من�امل�م����ظل�مبدأ��ستحقاق�أن�يتم�مقابلة�املصروفات�باإليرادات�

�تحقيق�ا �ع�� �ساعدت �. ال�� ��سو�ات �إجراء �يتم �املبدأ ��ذا �ظل ��� �ح���ول�ذا�فإن �الف��ة�املحاس�ية ���اية ��

�واملصروفات�املتعلقة�بالف��ة�املحاس�ية
ً
  2.�عكس�ا��سابات��يرادات�ال���تم�تحقيق�ا�فعال

�ع���املوضوعية����العرف�املحاس����عتماد�ع���ا��قائق�الثابتة�ال���توفر�ا�مصادر��:مبدأ�املوضوعية. 7

  . ن��ح�ام�ال��صية����ذلكالبيانات�واملعلومات�املحاس�ية�و�بتعاد�ع

وع���أساس�ذلك�فإن�القوائم�املالية�يجب�أن�ت�ون�معدة�ع���أساس�البيانات�املحاس�ية�ال���حددت�

�مؤ�دة� �ت�ون �أن �ال�بد �موضوعية �البيانات ��ذه �ت�ون �أن �وألجل �اختيار�ا، �التح����� �عن ��عيدا بموضوعية

� �ال�� �املالية �الواقعة �حدوث �تؤكد �ثبوتية �املس�ندات�بمس�ندات �املحاس�ية،وقد�اعت��ت �البيانات �ع��ا نجمت

�ع�����ة�البيانات�املحاس�ية
ً
�موضوعيا

ً
  3. املحاس�ية�دليال

�ع���مبدأ�املقابلة�أن�النظام�املحاس���املا���للوحدة�املحاس�ية�ا��اصة�: مبدأ�مقابلة��يرادات�بالنفقات. 8

سائر�من�خالل�تصو�ر�ا��سابات�ا��تامية�ع���أساس���دف�إ���قياس�ن�يجة�أعمال�الوحدة�من�أر�اح�أو�خ

                                                
 .31م،�ص1996 ��اديميةالعر�يةاملفتوحةلل�شر،:  عمان،وليدناجيا��يا��،املحاسبةاملتوسطة،بط -1
 .29 م،�ص1984املكتباملصر�ا��ديث،: ،�القا�رة2جم�س�اش�نوجو�لل��نر،�مبادئاملحاسبة،ط -2
 . 31وليدناجيا��يا��،�مرجعسابق،ص� -3
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�خالل� �تحقيق�ا ��� �سا�مت �ال�� �باملصار�ف �املحاس�ية �الوحدة �تخص �ال�� �املك�سبة ��يرادات �مقابلة مبدأ

  1.الف��ة�الزمنية�املحددة�،�و�يان�ن�يجة��ذه�املقابلة�من�ر�ح�أو�خسارة�ع���مستوى�تلك�الوحدة

دة�ا��اجة�إ���حل�املشا�ل�املتعددة�ال���تقابل�املحاسب�ن����مجال�تحديد�ن��شأة��ذا�املبدأ��انت�وليإ

�ملبدأ�املقابلة�تمثل�املصروفات�ت�اليف�ا��صول�ع���إيرادات�
ً
وقياس�عناصر�املصروفات�و�يرادات،�وطبقا

�م �يمكن �الذي �العام ��ساس ��� �السب�ية �العالقة ��ذه �فإّن �عليھ �و�ناءا �ا��الية، �املحاس�ية �خاللھ�الف��ة ن

  . مواجھ�معظم�مشا�ل�القياس�الدوري�لعناصر�املصروفات�و�يرادات

�الواقع� ��� �يجري �بالنفقات �مقابلة��يرادات �مبدأ �لتحقيق ��داة�املحاس�ية �استخدم �إ�� وتجدر��شارة

  2.العم���ع���مرحلت�ن�أو�مرحلة�واحدة

أو�أي�ز�ادة�أخري����أصول�الوحدة��قتصادية�أو��يرادات����التدفقات�الداخلة�:مبدأ��ع��اف�باإليراد. 9

والت�تحدث�خالل�ف��ة�معينة�ن�يجة�إنتاج�و�يع�السلع�أو�تقديم�) أو�أي�خليط�من�ذلك(النقص����ال��اما��ا�

��ير  �أن �املعروف �ومن �أساسية �عمليات �تمثل �أخري �أ�شطة �أو�أي ���اا��دمات ����العنصر�� �دات يجا�ي

� �الدخل �قياس �إير عملية �تحديد �يتم �مبدأ�اولذلك �باستخدام �مصروفا��ا �عن �مستقلة �بطر�قة �الف��ة دات

  . داف�باإلير ا�ع�� 

��ع�� و �التمي���ب�ن �يجب �الصدد ��ذا �باإلير ا�� �أو�اف ����يل ��ع�� �باإليراد �فاالع��اف ��يراد �وتحقق د

�قتصادية�أما�تحقق��يراد�تضم�ن�عنصر�مع�ن����ال��الت�املحاس�ية�والقوائم�املالية�ا��اصة�بالوحدة�

ف�و��ع���تحو�ل�املوارد�غ���النقدية�إ���نقدية�و�مع���أخر�بيع��صول�نقدا�أو�مقابل��شأة�حقوق�تتحول�إ���

�أحد�ما� �كبديل�ن �املصط���ن ��ذين ��ستخدمون �املحاسب�ن �كث���من �وا��دير�بالذكر�أن ����املستقبل نقدية

  3.لآلخر

                                                
 . 52 م،ص2008املكتبا��امعيا��ديث،�: لقوميةب�نالنظر�ةوالتطبيق،بط،�سكندر�ةمحمدعباسبدو�وعبدالو�ابنصر،�املحاسبةا���وميةوا -1
  . 181 م،�ص1990 ذاتالسالسل،: ،�ال�و�ت1عباسم�ديالش��ازي،نظر�ةاملحاسبة،ط -2
 .35-34محمدمحمودعبدر�ھ،مرجعسابق،ص� -3
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�وا��ذر. 10 �ا��يطة �التأكد�يف: مبدأ �عدم �حالة ��حيان�مواج�ة ����معظم �املالية �البيانات �معدي �ع�� رض

�املش�وك� �الديون �تحصيل �التأكد�بإم�انية �عدم �حالة �مع�ا�مثل �والظروف�ال���يتعاملون �باألحداث املحيطة

�كفاالت�ضما �حدو��ا�عن �املتوقع �املطالبات �أو��عدد �واملعدات �املقدر�للمبا�ي �أو�بالعمر��نتا�� �السلع�ف��ا ن

املباعة�و�تم��ع��اف�بحاالت�عدم�التأكد��ذه�عن�طر�ق��فصاح�عن�طبيع��ا�ومدى�تأث���ا�وذلك����نطاق�

  . مبدأ�ا��يطة�وا��ذر�عند�إعداد�البيانات�املالية

� �التحفظ �وا��ذر(و�ع�� ����) ا��يطة ��ستخدم �ال�� �ال��صية ��ح�ام �ا��ذر��� �من �معينة �درجة رعاة

�التقديرات �قيم��إعداد �ت��يم �عدم �ا��رصع�� �مراعاة �طر�ق �عن �وذلك �التأكد، �عدم �ظروف ��� �تتم ال��

�واملصروفات �املطلو�ات �قيم �تخفيض �عدم �ع�� �ا��رص �أو�بمراعاة �و�ر�اح �وج�ة�. املوجودات �ع�� ولكن

أو��العموم�فإن�مراعاة�ا��يطة�وا��ذر�ال��سمح�مثال�بت�و�ن��حتياطيات�أو�املخصصات�الزائدة�عن�ا��اجة

بالتخفيض�القسري�للموجودات�و�ر�اح�أو�املبالغة�غ���امل��رة����املطلو�ات�واملصروفات�ألنھ����حالة�حدوث�

  1.ذلك�ب��ة�ا��يطة�وا��ذر�ت�تفي�حي�ئذ�عن�البيانات�املالية�سمة�ا��ياد�و�التا���تفتقد�املوثوقية

����من�أ�م�املبادئ�املحاس�ية�ال����س�ند�إل�و : مبدأ�الت�لفة. 11
ً
��ا�النموذج�املحاس���املعاصر�املعتمد�م�نيا

�بمبدأ�الت�لفة�التار�خية�والبعض��سميھ�من��الت�لفة�التار�خية�. املمارسة�العملية
ً
�ألنھو�س����ذا�املبدأ�أيضا

�املقتناة �السلع �جميع �لتقو�م �عامة���ساس �الغ���و�صورة �وحقوق �واملصروفات �ا��دمات �وتقو�م واملنتجة

  . �ساس�لتقو�م��صول�وا��صوم

يتم�تقو�ماألصول�وا��صوم�وفق�السعر�التباد���النقدي�الفع���أو�السعر�التباد���النقدي�املعادل�لتلك�

  2.يطبق�لقياس�العمليات�الرأسماليةم�وكذلك�ااملواد�و�ل��امات����تار�خ�اقتناء��صل�أو�تار�خ��شوء��ل�� 

فالتقو�م�وفق�الت�اليف�التار�خية�. و�تم�اشتقاق�مبدأ�الت�لفة�من�فرض�املوضوعية�وفرض��ستمرار�ة

�فإن� �وكذلك �أسعار��صول ��غ��ات �تجا�ل �تم �إذا �القرارات �التخاذ �ال�تص�� �مضللة
ً
�أرقاما �ي�تج �أن يمكن

                                                
 . 26-25م،�ص�1997 بن: بم،�ساباوشر�ا�م،�معاي��املحاسبةالدولية،بط�-1
  .422رضوانحلو��نان،مرجعسابق،ص� -2
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فة����ظل��غي���القوة�الشرائية�للنقود����ت�اليف�ال�يمكن�جمع�ا�مع����توار�خ�مختل�ةت�اليف��صول�املقتنا

  .  �عض�ا�البعض�وإظ�ار�ا����قائمة�املركز�املا��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 للمحاسبة��طار�النظري���������������:                                                         الفصل�الثا�ي
   

42  
 

  :خالصة�الفصل

��قتصادية� �توف���املعلومات ��دفھ �املحاسبة�نظام �إ���أن �توصلنا �الفصل �����ذا �إليھ �ما�تطرقنا من�خالل

للتدقيق�املحاس���الذي�يتو���عملية�فحص�البيانات،�ا��سابات�و�املس�ندات�للتأكد�من�لت�ون�نقطة�بداية�

����ا�و�تحديد�درجة��عتماد�عل��ا�ومدى�داللة�القوائم�املالية،�فاملحاسبة�بمثابة�الع�ن�السا�رة�ع����ل�ما�

  يتعلق�باملؤسسة�سعيا�لتحقيق�أ�داف�ا�وسياس��ا�املتبعة�إذ�تتم���بأ�مية�بالغة

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  :الفصل�الثالث

���التقار�ر�املحاس�ية��الس�و�و�ا��طأ

  وتأث���ا�ع����عمال�التجار�ة
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  :تم�يد

إن�احتمال�وجود�أخطاء�باملس�ندات�وال��الت�املحاس�ية�أمر�بدي��،�يرجع�الس�ب�فيھ�إ���الم�ارحل�

كث��ة�تقوم�بال���يل،�وال��حيل،�وال��صيد،�وإعداد�املتعددة�ال���تمر���ا�البيانات�املحاس�ية�وانتقال�ا�ب�ن�أيد�

م��ان�املراجعة�املدقق،��وإجراء�ال�سو�ات�وعرض�نتائج�العمليات�املتعددة����ا��سابات�ا��تامية�أو�القوائم�

  .املالية��خرى 

وقد�ت�تج��خطاء��س�ب�عدم����يل��عض�العمليات،����يل�العمليات�بقيم�خاطئة،����يل��عض�

�����العمليات �ي�س�ب �مما �تفس���ا �أو�سوء �ا��قائق ��عض �عن �التقا��� �غ�����يحة، �محاس�ية �ف��ة ��

�أو� �والتص�يف �بالتقييم �املتعلقة �املحاسبة �ملبادئ �السليم �التطبيق �أو�عدم �غ���سليمة �محاس�ية تقديرات

� �أو��فصاح�و�و�� �العرض �وآخرون�(طر�قة �القوا) م2007ع�� �إ����شو�ھ ��خطاء�تؤدي �املالية�أن��ذه ئم

�بت��يح�ا �بالوحدة �اك�شاف�ا�يقوم�العاملون �تم �وإذا �غ���متعمدة�وغ���مقصودة ��ذه�. ولك��ا و�مكن�تدنيھ

  .�خطاء�عن�طر�ق�وجود��ي�ل�فعال�للرقابة�الداخلية

ولعل�الوقوع����ا��طأ�أمر�ال�) مخالفة(�خطاء�متنوعة�ومتعددة�ولكن��خطر�أن�ي�ون�ا��طأ�متعمدا�

تلقاء�نفسھ�دون�س�ب�أو�دافع�بل�قد�يقع�ا��طأ�من�املحاسب�ن�يجة�لإلر�اق�والتعب�و�ج�اد�يحدث�من�

والس�و�ن�يجة�تزاحم�العمل�اليومي،�أو�كن�يجة�ل���ل�وعدم�املعرفة�باألصول�واملبادئ�املحاس�ية�أو�التالعب�

  . بأموال�ومقدرات�املشروع

  : ينقسم�الفصل�إ��

  . ية�خطاء�املحاس�: املبحث��ول  -

  . تأث���خطاءاملحاس�يةعلىتحليالألعمااللتجار�ة: املبحثالثا�ي -

  

  

  

  

  �خطاء�املحاس�ية�: املبحث��ول 
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  مف�وم��خطاء�املحاس�ية: املطلب��ول 

  :�عر�ف��خطاء

�مع�ن�أا��ط �مبلغ �حذف �ذلك ��� �بما �املالية �القوائم ��� �غ���متعمد ��و��أما. �و�تحر�ف �املتوقع ا��طأ

  1.ا��طأ�الذي�يتوقع�املراجع�وجودة����املجتمع�الذي�تم���ب�العينة�منھ

� �رقم �الدو�� �معيار�التدقيق �أنھ) 240(عرف �ع�� ����: " ا��طأ �غ���مقصودة �أخطاء ��ش���إ�� اصطالح

ف�م�ا��قائق�أو�سوء�أخطاء�حسابية�أو�كتابية����ال��الت�املستخدمة،�الس�و�أو�إساءة�: البيانات�املالية،مثل

  2". تطبيق�السياسات�املحاس�ية

���� �عليھ �السليم،�و�طلق �الواقع �والدفاتر�والتقار�ر�مع �املث�ت�بال��الت �مطابقة �عدم و�قصد�با��طاء

  3.مجال�م�نة�املراجعة�باألخطاء�غ���املقصودة�وال���ت�شأ��س�ب�ال�سيان،�أو�ا���ل�أو�عدم�الف�م�السليم

�سو�ات�لف��ات�سابقة،�و�جب�: " ع���أ��ا) 16(قائمة�معاي���املحاسبة�املالية�رقم��تم��عر�ف��خطاء���

�الس�م� �ب�يانات �الصلة �واملبالغذات �الدخل �وصا�� �ال�شغي�� �الدخل �ع�� �وأثره �ا��طأ �طبيعة �عن �فصاح

�امل �السابقة �الف��ة �إذا�انت �ما �حالة �و�� �ا��طأ، ��ذا �اك�شاف �ف��ا �تما �ال�� �الف��ة ��� �ب�ن�الواحد �من تأثرة

القوائم�املقارنة�املعروضة،�يجب��فصاح�عن�املعلومةال��يحة�بال�سبة�للف��ة�ال���حدث�ف��ا�ا��طأ،�و�عد�

�غ��� �بأ��ا �العلم �مع �معلومات �التقر�ر�عن ��ستمرار��� �ألن �املعا��ةالرجعية، ���
ً
�منطقيا

ً
�املطلبتوسعا �ذا

���يحة �للمس�ثمر�ن،�و�توف�� ، �تضليلمتعمدا �تقييم��يمثل �املس�ثمر�ن �ل�ؤالء �يمكن �بأثر�رج�� الت��يحات

  4". �داء�ً�الفع���للشركة�مع�الزمن�

  

  : أخطاء�الف��ات�السابقة

                                                
  . 677 عبدالو�ابنصرع��،مرجعسابق،ص -1
  . 87 م،�ص1997 م�شوراتاملجمعالعر�يللمحاسب�نالقانون�ن،: طالألبوغزالة،معاي��التدقيقالدولية،بط،عمان -2
  . 34 ،بط،صإسالميةحسي���اتة،أصوالملراجعةوالرقابةإطاللة -3
  . 226 م،�ص2010داراملر�خلل�شر�القا�رة،: بة،بط،�الر�اضر��شاردشرو�دروآخرون،نظر�ةاملحاس -4
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�ن�يجةعدم�القدرة� ���حذف�أو�تحر�ف����القوائم�املالية�للم�شأة�عن�ف��ة�أو�ف��ات�سابقة�وال���ت�شأ

�استخ �سوء �أو�ن�يجة ���ا �املوثوق �املعلومات �استخدام �ع���ع�� �املوافقة �عند �متاحة �املعلومات�انت ��ذه دام

�انت�من�املتوقع�ع���نحو�معقول�ا��صول�عل��ا�وأخذ�ا�����عتبار�. إصدار�القوائم�املالية�عن��ذه�الف��ات

  . عند�إعداد�وعرض��ذه�القوائم�املالية

�املح �السياسات �تطبيق �و�خطاء��� �ا��سابية ��خطاء �تأث��ات ��خطاء �أو�و�شمل�تلك �أو�إغفال اس�ية

  1. سوء�تفس���ا��قائق�وكذلك�الغش�والتدل�س

كما�عرف�ا��طأ�بأنھ�عبارة�عن��عديل�أو��غي���أو�حذف�أو�عدم���ة�تبو�ب��عض�العمليات�املالية����

�أو�تقص���أو���دف� �أو�إ�مال �ج�ل ��س�ب �عل��ا �املتعارف �املحاس�ية �واملبادئ ��صول �إتباع �أو�عدم املشروع

�أو� �أو�تالعب ���ز�أو�اختالس �ل�إخفاءإخفاء �املالية �باألوضاع �تتعلق �نية�حقائق ��سوء �اق��ن �فإذا لمشروع

�من�الغش�أو�ال��و�ر
ً
  2.القائم�ن�بھ�اعت���نوعا

و�قصد�باألخطاء�املحاس�ية��ثبات�غ���املناسب�للعمليات�التجار�ة،�بما�ال�ي�ناسبومف�وم�القيد�الثنا�ي�

مما�يتطلب�. ل��ا���التأث���ع���بنود��صول�وا��صوم،�وفقا�للفروض�واملبادئ�و�عراف�املحاس�ية�املتعارف�ع

البحث�واملراجعة�الدور�ة�لعناصر�النظام�املحاس��،�لضمان�أك���قدر�ممكن�من�الشمولية�للعمليات�وسالمة�

  3.و�التا���تحقيق�العدالة�املطلو�ة����البيانات,التطبيق�لإلجراءات�واملبادئ�املحاس�ية

�والتقار� �ال��الت ��� �والكتابية �ا��سابية ��خطاء �بتلك �أيضا �إعداد�وعرف �ف��ا �يتم �ال�� ر�املحاس�ية

�أو�التفس��� �ال�سيان �ن�يجة �عن �ت�شأ �ال�� �املحاس�ية،و�خطاء �املبادئ �تطبيق ��� �و�خطاء التقار�ر�املالية

  4.املغلوط�عند�إعداد�التقار�ر�املالية

��ش�ل�غ���عمدي
ً
  . كما�عرف�ا��طأ�ع���انھ���ز�ال��الت�املحاس�ية�عن��فصاح�عما�حدث�فعال

                                                
  . 02 محمودمحیالدین،مرجعسابق،ص -1
2

  . 129 ص،م2009 ،دارصفاءللنشروالتوزیع: عمان، 1ط،جعةالعملیاتالمالیةالرماحیونوافمحمدعباس،مرا -
3

  . 323 ھادیرضاالصفار،مبادئالمحاسبةالمالیة،مرجعسابق،ص -
  . 29 م،ص2000جمعيةمدققيا��ساباتالقانون�ناألردني�ن،: مدققا��سابا�عنالغشوا��طأمنالناحيت�نالقانونيةوامل�نية،�ردن�يم،مسؤوليةراشدادإب -4
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ومن�. لك��ش���ا��طاء�إ���تحر�ف�أو�اس�بعاد�غ���متعمد�ملبالغ�أو�إفصاحات�معينة����القوائم�املاليةكذ

  : أمثلة��خطاء

 و�ذا�� �ا��سابات �لبعض �ا��اطئ �وال��صيد �والنقل �ا��مع �حالة ��� �كما �ا��سابية �العمليات أخطاء

�����نظمة�اليدو�ة�ول�س��لية
ً
  . غالبا

 الت� �إعداد ��� �الدقة ����عدم �املبالغة �مثل �التقدير�أو�تخفيضھ ��� �املبالغة ��س�ب �املحاس�ية قديرات

�أنواع� ��عض �ع�� �التعرف ��� ��دارة �فشل �وكذلك �الف��ة ���اية ��� �تحصيل�ا ��� �املش�وك �الديون تقدير��سبة

  . املخزون�ال���يصعب�بيع�ا�وتصر�ف�ا�و�التا���يحدث�تقدير�غ���سليم�ملخصص�تقادم�املخزون

 التطب� �كعدم �وذلك �املحاس�ية �للمبادئ �السليم �� يق �املصروف �ب�ن �ا��لط �حالة ��� يرادي�ما

  1.واملصروف�الرأسما��

  : �2عزي�وقوع��خطاء�بال��الت�املحاس�ية�إ���س�ب�ن��ما: أسباب�ارت�اب��خطاء

 عل��ا�والواجبة��تباع�������يل�أو�ترحيل�تبو�ب�أو�ت��يص�أو��ا���ل�باملبادئ�املحاس�ية�املتعارف

  . عرض�البيانات�املحاس�ية�املختلفة

 والقيام�� �أعمال�م �أداء ��� �املحاسبة �قسم �موظفي �والتقص���من ���مال �أي �العناية الس�و�أو�عدم

املتعمد�م��ا�ومن��ذه��و�باإلضافة�إ����ذين�الس�ب�ن��ناك�عدة�أسباب�الرت�اب��خطاء�وخاصة. بواجبا��م

  :�سباب

 الرغبة����اختالس��عض�موجودات�املشروع.  

 محاولة��غطية���ز�ا��ز�نة�أو�اختالس�سابق  .  

 معينة�
ً
  .محاولة��دارة�التأث���ع���القوائم�املالية�بحيث�تخدم�أغراضا

 محاولة�ال��رب�من�الضرائب .  

                                                
 . 12-11م،ص�2011-م2010 ملتقىاملحاسب�ناألردني�نوالعرب،: بد�ل�صباح،�فحصا��ساباتلغرضاك�شافالغشو�ختالسات،بط،��ردن�-1
 . 52-51 سابق،صخالدأمينعبداهللا،مرجع�-2



 ةالس�و�و�ا��طأ����التقار�ر�املحاس�ية�وتأث���ا�ع����عمال�التجار�: لثالثالفصل�ا

 

49 
 

أ�والغش�من�ج�ات�عدة،�وألسباب�متباينة،�و���و�كذا�يمكن�القول�بأن�البيانات�املحاس�ية�عرضة�ل��ط

���نفس�الوقت�ضرور�ة�التخاذ�القرارات�املختلفة�من�قبل�الطوائف�املستخدمة�ل�ا،�ومن��نا�يأ�ي�دور�مدقق�

ا��سابات�ليحل��ذا�التباين،أي�يقوم�بتدقيق�البيانات�ومطابق��ا�مع�واقع�املشروع�بحياد�تام�ليخرج�ب�أري�

  . لقوائم�املالية�ك�ل،�ومطابق��ا�للواقعف���محايد�حول���ة�ا

  ): التالعب(الغش�

�مقصودة �متعمدة �تحر�فات ��س�ب �ي�تج �ألنھ �ا��طأ �من �ف�و�أك���خطورة �ملعيار��.الغش �فوفقا لذلك

فإن�العامل�الفاصل�ب�ن�الغش�وا��طأ�ما�إذا��ان�التصرف�الذي�أدى�إ���تحر�فات����) ISA،240(املراجعة�

�أو�غ���متعمد �متعمد �املالية �مضللة. القوائم �تقار�ر�مالية �أو�إعداد ��صول �اختالس �ع�� �الغش . و�شتمل

و���. أن�اختالس��صول��و�نوع�من�الغش�يتضمن�سرقة��عض�أصول�الشركة) Arensetal،2006(و�و���

العديد�من�ا��االت�ال�يتضمن��ختالس�مبالغ�ذات�أثر�جو�ري�ع���القوائم�املالية،�ولكن�من�ناحية�أخري�،�

�لوجود�قلق��دارة�حول��ذه�الظا�رة. فإن�فقد�الشركة�ألصول�ا��عطي�مؤشرا
ً
  . �اما

��غش�العامل�ن�واملوظف�ن�ألنھ�عادة�ما�يتم����امل��و�س�
ً
ستو�ات�السف���من��ذا�النوع�من�الغش�أحيانا

ال�ي�ل�التنظي���للشركة�ع���الرغم�من�تورط��دارة�العليا�����عض�ا��االت����مثل��ذا�النوع�من�الغش�

  1.حيث�أ��ا�أك���قدرة�من�املوظف�ن�ع���إخفاء�تلك��ختالسات��ش�ل�يصعب�اك�شافھ

أن�) عند�مراجعة�القوائم�املاليةمسؤولية�املراجع�ال���تتعلق�بالغش�( 240و�و���معيار�املراجعة�الدو���

مثل�اختالس�متحصالت�العمالء�أو�(�ناك�طرق�متعددة�الختالس��صول�مثل�اختالس�املتحصالت�النقدية�

سرقة��صول�املادية�أو�) تحو�ل�املتحصالت�إ���ا��سابات�ال��صية����البنوك�من�خالل�حسابات��قفال

ستخدام�ال������أو�البيع،سرقة�ا��ردة��غرض�إعادة�بيع�ا،�ون�ألغراض�� ز حقوق�امللكية�مثل�سرقة�املخ

التواطؤ�مع�أحد�املنافس�ن�من�خالل��فصاح�عن��عض�البيانات�التكنولوجية����مقابل�ا��صول�ع���مبلغ�

                                                
  . 221عبدالو�ابنصرع��،مرجعسابق،ص� -1
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مع�ن،�ال�س�ب����قيام�الشركة�بدفع�مبالغ�لسلع�وخدمات�لم�يتم�استالم�ا�أو�استخدام�أصول�الشركة����

  . أغراض���صية

�حقيقة�وع �إخفاء �أجل �من �أو�خاطئة �مضللة �أو�وثائق ���الت �وجود ��صول �اختالس �يصاحب �ما ادة

  . اختالس��ذه��صول�أو�القيام�بر���ا�بدون�التعو�ض�املالئم

أما�النوع��خر�من�الغش�و�و�إعداد�تقار�ر�مالية�مضللة�فيتضمن�التحر�فات�املتعمدة�ال����شتمل�ع���

  .إفصاحات�معينة���دف�خداع�مستخدمي�القوائم�املالية�حذف�قيم�معينة،�أو�إخفاء

و�مكن�أن�يتم�ذلك�من�خالل�قيام��دارة�بإدارة��ر�اح�من�أجل�خداع�مستخدمي�القوائم�املالية�للتأث���

ومن�املمكن�أعداد�تقار�ر�مالية�مضللة�من�خالل�التالعب،�ال��و�ر�و�غي���. ع���إدراك�م�أداء�الوحدة�ور�حي��ا

�أو�ا��ذف��ال��الت �التمثيل �سوء �عل��ا، �بناء �املالية �القوائم �إعداد �يتم �ال�� �املساندة �والوثائق املحاس�ية

�للمبادئ� �املتعمد �التطبيق �سوء �املالية، �القوائم �من �ا��و�ر�ة �املعلومات �أو �العمليات �لألحداث، املتعمد

  . املحاس�ية�ال���تتعلق�بالقيم،�التص�يفات،�طرق�العرض�أو��فصاح

  : ف�الغش�عر�

عرف�الغش�أنھ��عمد�إخفاء�أو��عديل�البيانات��غرض�ا��صول�ع���منافع�خاصة،�أو�تضليل�طرف�آخر�

وا��يلولة�ب�نة�و��ن�ا��صول�ع���حقوقھ�املشروعة،�أو�تحميلھ�بما�يز�د�عن�ال��اماتھ�ا��قيقية،�أو�ا��صول�

  1.اصةع���أصول�وممتل�ات�الوحدة��قتصادية�الستخدام�ا�����غراض�ا��

أو��و�عبارة�عن��ل��فعال�الباطلة�املرتكبة�من��فراد�املوظف�ن�أو��دارة،�لغرض�إخفاء�أي�سرقة�أو�

  2.اختالس����أموال�املشروع�أو�أيھ�أفعال�خارجة�عن�القانون 

                                                
  . 135م،ص�1990الدارا��امعية،: الصبانمحمدسم��والفيوميمحمد،املراجعةب�نالتنظ��والتطبيق،بط،�ب��وت -1
صا��العقدةومحمدالنوا�سة،العوامالملؤثرةعلىاك�شافاألخطاءوالغشمنوج�ةنظرمدققىديواناملحاسبة�رد�ي،بط،� -2

  . 67م،ص2006 جامعةالعلومالتطبيقيةا��اصة،عمان،
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� �رقم �للمراجعة �أو�أك������) 240(أشار�املعيار�الدو�� ���ص �قبل �من �فعال�مقصودا ��ع�� �الغش �أن إ��

�ع��� �ا��صول �أجل �من �ا��داع ��ذا�الفعل�باستخدام �و�تعلق �خارجية �أو�أطراف �امل�لفون، �وأولئك �دارة،

  .مص��ة�غ���عادلة�أو�غ���قانونية،�والذي�ي�تج�عنھ�تحر�ف����التقار�ر�املالية

وقد�يتضمن�الغش�التالعب�وال��ييف�أو��عديل�ال��الت�واملس�ندات�واختالس��صول�وطمس�أو�حذف�

�السياسات�تأ �تطبيق �سوء �أو �و�مية، �معامالت ����يل �أو �املس�ندات، �أو �ال��الت �من �املعامالت ث��ات

وع���الرغم�من�أن�الغش�مف�وم�قانو�ي�واسع،�فإن�الم�ارجع�م�تم�باألفعال�والتصرفات��حتيالية�. املحاس�ية

  .وال����س�ب�تحر�فات�م�مة����التقار�ر�املالية

و�شمل�التالعب�مف�وم�ن�أساسي�ن،��ول�يقصد�بھ�التالعب�. ���أنھ�تالعبو�مكن�أن�ينظر�إ���الغش�ع

با��سابات���دف�تحقيق�ر�ح�صوري�ظ�ار�أداء�املشروع��شك��يد،�وذلك�لتضليل�وخداع�مستخدمي�التقار�ر�

املالية�من�مسا�م�ن�ومغرض�ن�ومس�ثمر�ن�وغ���م،�و�تمثل�الثا�ي�بمجموعة��فعال�ال���يقوم���ا�املختلس�

�وتزو�ر�ال��الت� �و�مية �عمليات ����يل �أمثلتھ �ومن ���يحة، �بحي�تظ�ر�بصورة ��ختالس �واقعة لتغطية

م���ب�ن�) 240(كما�أن�املعيار�الدو���للمراجعة�رقم�. وغ���ذلك... والوثائق�و�ضافة�وا��ذف�وتزو�ر�التواقيع�

تحر�فات�ناتجة�عن�سوء�. ���احتيا���التحر�فات�الناتجة�عن�تقر�ر�ما: نوع�ن�من�التحر�فات�املقصودة�و�ما

و����ذا�الصدد،�عرف��حتيال�بأنھ�عمل�مقصود�من�جانب�فرد�واحد�أو�أك���من�ب�ن�. التخصيص�لألصول 

� �املالية �الكشوف ��� �تحر�ف �إ�� �يف��� �ثالث، �أو�طرف �املوظف�ن، ��دارة، ��حتيال�ع���... أفراد �ينطوي وقد

�أ �ال��الت ��� �أو�تبديل �تز�ف �من�تالعب، �آثار�املعامالت �أو�إسقاط �وإخفاء �لألصول، �واختالس و�الوثائق،

  1.ال��الت،�و���يل�ٕ�املعامالت�دون�إثبات،�إساءة�تطبيق�السياسات�املحاس�ية

التالعب�أو�الغش��ع���ا��داع�املتعمد�لتحقيق�منافع���صية�بوجھ�غ���عادل�ي�تج�عنھ�ضرر�بحقوق�

اس�يالء�ال��ص�ع���املال�املوجود����حيازتھ�بمقت����وظيفتھ�بقصد��أما��ختالس�فيعرف�ع���أنھ. �خر�ن

  . التملك

                                                
،�حس�نأحمددحدوح،مسؤوليةمارجعا��سابا�عناك�شافالتضليلفيالتقار�راملاليةللشر�اتالصناعيةوالعوامالملؤثرةفياك�شافھ -1

  . 178،179 ،ص22 املجلد،م2006 ،جامعةدمشقللعلوماالقتصاديةوالقانونية،دمشق
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�التدقيق� �حقل ��� ��حتيال�و�عرف �فقرة �تحت �والتدقيق �املحاسبة �حقل ��� �والتالعب ��ختالس و�ندرج

والذي��أما�معاي���التدقيق�الدولية�فتعرف��حتيال�باملخالفات�املقصودة) بالتحر�ف�املتعمد�للقوائم�املالية(

  . �شارك�ف��ا�واحد�أو�أك���من�أعضاء�مجلس��دارة�أو�املوظف�ن�أو�أطراف�خارجية

  : وقد�تتضمن��حتيال

 تزو�ر�أو��شو�ھ�أو��غي���ال��الت�والوثائق.  

 اختالس�املوجودات.  

 حذف�أو�إلغاء�نتائج�العمليات�من�ال��الت�أو�الوثائق.  

 يل�عملية�و�مية���.  

 1.بالسياسات�املحاس�يةعدم��رتباط�السليم�  

  : أسباب�الغش�كث��ة�ومتعددة�نذكر�م��ا�ع���س�يل�املثال

 ء�أس�م�ااظ�ار�وضع�الشركة��ش�ل�أفضل�مما��و�علية�و���يع�املس�ثمر�ن�ع���شر إ.  

 ز�ادة��سبة�حصة�الس�م�من��ر�اح.  

 ا��صول�ع���قروض�إضافية�أو�تحس�ن�شروط�عمليات�التمو�ل�القائمة�وظروف�ا.  

 حقيق�أ�داف�الشركة�وغايا��ا�املتمثلة�بتحقيق�أك���قدر�ممكن�من��ر�احت.  

 ا��صول�ع���م�افآت�وحوافز�إضافية�بناء�ع����داء�املا���للشركة.  

  أر�اح�أقل���دف�تخفيض�ضر�بة�الدخل�أو�ال��رب�م��ا�إظ�ار.  

 اختالس�أصول�امل�شأة.  

 ستالم�اقيام�امل�شأة�بدفع�مبالغ�لبضاعة�أو�خدمات�لم�يتم�ا.  

 وقوع��دارة�تحت�ضغوط�من�مصادر�داخلية�أو�خارجية.  

                                                
 . 04م،ص�2006ا��ساباتفيتعز�زالثقةبالقوائماملالية،بط،�غداد،املع�دالعر�يللمحاسب�نالقانون�ن،سما�ر�يثمعبدالقادرا��ليل،دورمراقب�-1
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 تجنب�عواقب�إخفاق��دارة����تحقيق�أ�داف�ا�املالية .  

  : جع��ملام���ا�وأ�م�ااوللغش�صفات�وخصائص�يتع�ن�ع���املر 

 الدوافع�والضغوط�والفرص .  

 إم�انية�إخفاء�الغش.  

 إم�انية�الغش�من�خالل�التواطؤ.  

 1.إم�انية�تحو�ل�ا��طاء�إ���غش  

  

  

  : أنواع�الغش

 متعمدة�� �أخطاء �يصاح��ا �ال�� �امل�شأة �مواد �سرقة �عامة �بصفة �وتتضمن �العامل�ن �واحتيال غش

�الداخلية� �إلخفاء �الضبط �نظم �ع�� �امل�شأة ��عتمد
ً
�وغالبا �السرقات، ��ذه �مثل �إخفاء �املحاس�ية بال��الت

  . لتخفيض�حدوث��ذه��خطاء

 واحتيال� ��غرض��غش �وذلك ��دارة، �بواسطة �املحاس�ية �بال��الت �املتعمدة ��خطاء �و�� �دارة

وخطورتھ�أنھ�يحدث�ح������ظل�وجود�نظم�ضبط�داخلية�جيدة،�. تحر�ف�املركز�املا���للم�شأة�ونتائج�أعمال�ا

�م �الرغم �ع�� �النوع �اك�شاف��ذا �الرقابة�ومن�الصعب �إجراءات ��دارة�ع�� �يمكن�أن�تتغلب ن�تأث��ه�حيث

  . الكب���ع���صدق�وعدالة�القوائم�املالية

 عدم�إثبات�مبيعات�نقدية�وأخذ�مبلغ�النقدية�املحصلة.  

  عدم�إثبات�بضا�ع�واردة�إ���املخازن.  

 تخفيض��ل��امات�الواقعة�ع���امل�شأة.  

                                                
  . 63 م،ص 2005أمينالسيدأحمدلطفي،مسؤوليات�وإجراءات�املراجعفيالتقر�رعنالغشواملمارساتاملحاس�يةاملغلوطة،بط،مصر،الدارا��امعية،�-1
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 عدم�خصم�أو�ارق�القبض�املدفوعة�من�رصيد�أو�ارق�القبض.  

 متعاقد�عل��ات��يم�املش��يات�باح�ساب�بضاعة�.  

 عدم�خصم�الديون�املعدومة�من�رصيد�املدين�ن.  

 1. إثبات�مصروفات�إيرادات�كمصروفات�رأسمالية  

  : كذلك��ناك�نوع�ن�من�أنواع�الغش��ما

�مص��ة� �يحقق �بأنھ ��ول �النوع �يتصف �حيث �أضرار�للشركة ��س�ب �ونوع �للشركة �مص��ة �يحقق نوع

�غ���ع �فرص �استغالل �خالل �من �للشركة �خارجية�مباشرة �ألطراف �غش �عل��ا �ي��تب �وال�� �وغ���أمينة ادلة

وال��ص�الذي�يرتكب�مثل��ذا�الغش�فإنھ�عادة�ما��ستفيد��ش�ل�غ���مباشر�حيث�أن�مص��ة�ال��ص�

  . تتحقق�عندما��ستفيد�الشركة�من��ذا�العمل

� �يحقق�منافع �النوع ��ذا �فإن �أضرار�للشركة �يحقق ��و�الذي �الغش �من �الثا�ي �النوع �أو�غ���أما مباشرة

� �الشركة �خارج �طرف �أو�ألي �مع�ن �بموظف �للبيانات�(مباشرة �غ���السليم �أو�العرض �املقصودة ��خطاء مثل

  2).�ختالس�للمال�أو�املمتل�ات�أومن�خالل�تز�يف�ال��الت�املحاس�ية�–و�حداث�

  : و�مكن�أن�يرتكب�الغش�عن�طر�ق

 و�اختالس�أو�بقصد�إساءة�استعمال�أحد�املوجودات�التالعب����الدفاتر�وال��الت�بقصد�إخفاء���ز�أ

  : ومن��مثلة�ع����ذا�النوع

إثبات�مدفوعات�و�مية����دفاتر�املشروع�و��التھ�واختالس�ا�أو�استعمال�ا�لتغطية�اختالس�بخز�نة� -

  .املشروع�كإضافة�أسماء�و�مية�إ���كشف�أجور�العمال�أو�تزو�ر�إيصاالت�دفع�و�مية

مقبوضة�من�أحد�العمالء�واختالس�ا�أو�استخدام�ا�لتغطية�اختالس�سابق�أو���ز�عدم�إثبات�نقدية� -

  .با��ز�نة

                                                
 . 180مرجعسابق،ص�ز�رةتوفيقسواد،مراجعةا��ساباتوالتدقيق،�-1
 .172عبدالفتاحال��نوآخرون،مرجعسابق،ص� -2
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عدم�إثبات�بضا�ع�واردة����الت�املستودعات�واختالس�ا�أو�استعمال�ا�����غطية�اختالسات�سابقة� -

  .باملستودعات

  . إثبات�أذونات�صرف�صور�ة،�واختالس�تلك�البضا�ع -

��لما�قل�ارت�اب�مثل��ذا�النوع�من�التالعب��و�لما
ً
�ومتماس�ا

ً
�ان�نظام�الرقابة�الداخلية����املشروع�قو�ا

والغش�وال��و�ر�ول�ذا�ع���املدقق�أن�يز�د�من�نطاق�عملية�التدقيق�إذا�ما�وجد�أن�نظام�الرقابة�الداخلية�

  1.باملشروع��شو�ھ�نقاط�ضعف�و�غرات�عديدة

 اتر�وال��الت�بقصد�التأث���ع���مدى�داللة�القوائم�املالية�ع���ن�يجة�أعمال�التالعب����ا��سابات�بالدف

و�حدث�مثل��ذا�التالعب�بو���وتوجيھ�من�إدارة�املشروع�بقصد�تحقيق�أحد���داف�.املشروع�ومركزه�املا��

  : التالية

يؤجل�قيد��ت��م�أر�اح�املشروع�كأن�يث�ت�مبيعات�و�مية،�أو��غا������تقدير�بضاعة�آخر�املدة،أو  -

�عض�املش��يات�للف��ة�الالحقة،�أو�ال�تؤخذ�مخصصات��افية�لالس��الك�أو�ال�تظ�ر�املصروفات�ع���حقيق��ا�

��م�و�ذلك�اء��ذا��لھ�بإ��ام�املسا�م�ن�بنجاح�إدار او�ستفيد�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�من�ور .أو�غ���ذلك

من�أر�اح�املشروع،�وقد�ي�ون�القصد�رفع�أس�م���عاد�انتخا��م�مرة�أخرى،�كذلك�ر�ما��انوا�يتقاضون��سبة

�يمل�ون�م��ا�أو��عملوا�ع������يع�املس�ثمر�ن�����كتتاب�) البورصة(الشركة�����سواق�املالية� لي�يعوا�ما

  . سمال�ا���اأبأس�م�جديدة�تنوي�الشركة�إصدار�ا�وز�ادة�ر 

��تقليل -
ً
�مستقبال �ت�و�ن �أو�بقصد �املالية �السوق ��� ��س�م ��� �املضار�ة �بقصد ��ر�اح أو�تخفيض

�باإلدارة �خاصة �أ�داف �من�. لتحقيق �ال��رب ���دف �ذلك �استخدام�ا ��ساء �قد �سر�ة �احتياطيات �ي�ون وقد

ض�لألر�اح�أما�كيف�يتم��ذا�التخفي. الضرائب،�أو�طلب�إعانة�من�الدولة�خاصة�إذا��انت�الدولة�تضمن�حدا

  .فبعكس�الطرق�ال���تم�ذكر�ا�ً�أد�ى�من��ر�اح�أعاله�واملستخدمة����ت��يم�أر�اح�املشروع

إظ�ار�املركز�املا���للمشروع�ع���غ���حقيقتھ�وذلك�بالتالعب����قيم�املوجودات�واملطلو�ات،��ل�ذلك� -

  .ة����حالة�البيع��دف�املضار�ة����السوق�املا��،�أو�ا��صول�ع���قرض،�أو�ثمن�مرتفع�للشرك

                                                
  . 41م،ص�2007 ،�علمتدقيقا��ساباتالناحيةالنظر�ةوالعملية،بط،�عمان،داروائللل�شر،هللاخالدأمينعبد -1
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�من��ختالسات�ولكنھ�أشد�خطرا،�حيث�يقوم�بھ�
ً
ومما�ال�شك�فيھ�أن�التالعب�بال��الت�أقل�حدوثا

ومن��نا�يتوجب�ع���املدقق�بذل�قصارى�ج�ده�الك�شاف�مثل��ذا�التالعب����. موظفون�مسئولون�باملشروع

  1.حالة�إذا�ما�أثارت�ش�وكھ��عض�املال�سات

  

  

  : غش�ومجاالت�ارت�ا��امواطن��خطاء�وال

�دراية� �ذلك �يصاحب �ما �لھ �غ����افية �والغش ��خطاء �وأنواع �بأسباب �ا��سابات �مدقق �وإملام �دراية إّن

حيث�تمر�البيانات�واملعلومات�. وإملام�بمواطن�ومجاالت��خطاء�والغش�ل�ي��ساعده�إ���حد�كب���للقيام��عملھ

حاس�ية،�و�عت����ذه�املراحل�مواطن�ارت�اب�ا��طأ�والغش،�وف��ا�املحاس�ية�بثالث�مراحل�رئ�سية����الدورة�امل

  2: تقع�مجاالت�متعددة�الرت�ا��ا�واملراحل���

 أوالغش( رتكبا��طأي:مرحلةإثباتالعملياتأيمرحلةالقيد�و�� (

) أوالغش( ،و�تما��طأ)املدينوالدائن( ف��ذ�املرحلةأثناءتحلياللعملياتاملحاس�يةإلىطرف��ا

املحاس�يأيقيدعملياترأسماليةعلىأ��اإيراد��أوالعكسأوحذفعمليات�انيجبقيد�اوتخصالف��ةاملحاس�يأمافيالتوج��

  . ة،أوقيدعملياتالتخص�ذ�الف��ةوقدي�ونا��طأس�واعنغ��عمدبحسن�ية،أوقدي�و�عنعمدغشأوتالعب�سوءنية

 منصفحةألخرى،ترتكباألخطاءف��ذ�املرحلة،فيتجميعدفاتراليومية،ونقالألرقام:مرحلةال��حيلوالتجميع

أوفيعمليةال��حيلمناليوميةلألستاذاملساعدأوالعامأوفياستخراجاألرصدةمنمراكزا��ساباتأوعندإعدادقوائما��ر 

د،وفيم��انتدقيقا��ساباتال��ائ�ت�وناألخطاءف��ذ�املرحلةأماارتكب�بحسن�يةأو�قصدالغشوالتالعبأي�سوءنية،و�ذ

  .ايتوقفعلىطبيعةونوعا��طأاملرتكب

                                                
  . 43-42 ،مرجعسابق،صهللاخالدأمينعبد -1
  . 99-98م،ص�2010 العر�ي،،عمان،مكتبةاملجتمع1الوقادساميمحمدولؤ�محمدوديان،تدقيقا��سابات،ط -2
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 إعداد� �مرحلة �املالية��� ��صول�:القوائم ��عض �إظ�ار�قيم �يتم �فقد �املرحلة ��ذه ��� ��خطاء ت�نوع

�الدائن�ن� �لبند �ا��قيقي �الرقم �أو�إخفاء �غ���محققة �إيرادات �بنود �أو�إظ�ار��عض �ا��قيقية �قيم��ا بأك���من

�ال �حسابات ��� �وغ���العادية �العادية ��يرادات �ب�ن �التفرقة �وعدم �قيمتھ، �من �بأقل �أو�عدم�وإظ�اره ن�يجة

التمي���ب�ن�أنواع��صول�الثابتة�واملتداولة�كإدراج�أصول�ثابتة�ضمن��صول�املتداولة���دف�التضليل�إلظ�ار�

�كبند� �العمومية �امل��انية �تظ�ر��� �وال�� �العرضية �لالل��امات �الالزم �التفصيل �وعدم �غ���عادية، �سيولة �سبة

  . مستقل����ش�ل�حسابات�نظامية

  : ء�والغشإخفاء��خطا

و�و�محاولة�املحاسب�أو�ماسك�الدفاتر�بتغطية�ا��طأ�والغش�عن�عمد�وعن�سوء�نية�أو�بالتالعب����

  .ا��سابات�إلخفاء��ختالس،�وإجراء�التغطية�عنصر�أسا�������عملية��خفاء

�بتغ���قيمة��فقد
ً
يحاول�املحاسب�عدم�إظ�ار���زه�أمام��دارة�بمحاولتھ�موازنة�م��ان�املراجعة�صور�ا

  .�عض�ا��سابات�عن�عمد�و�حسن�نية،�وقد�يحاول�التالعب�با��سابات�وتزو�ر�ا�إلخفاء��ختالس

� �بنك �ع�� �م��وب �شيك �باستعمال �اختالس �املوظف�ن �أحد �يرتكب �ألغوقد �ا��اصةار امل�شأة �ضھ

ومن�. وتحميل�القيمة�ع���حساب�املصروفات�وال���تم�بإخفاء��ذه�الواقعة�اعتمادا�ع���أ��ا�قد�ال�تنكشف

ج�ة�أخرى،قد�ي��أ�املختلس�إ���التالعب����ا��سابات�لتغطية�املوضوع�ح���ال�ينكشف�أمرة��س�ولة�ع���أية�

��جر . حال �جر�متھ�بأحد �بتغطية �املوظف �يقوم ��او�نا�قد �التالية �من�حيث�ءات �إم�انياتھ �ما�ت�يحھ �ضوء �

إذا��ان��و�نفس�ال��ص�الذي��عد�مذكرة��سو�ة�البنك،�فإنھ�. الدفاتر�و�عمال�املحاس�ية�ال����شرف�عل��ا

يتالعب�ف��ا�بإنقاص�مبالغ��يداعات�ال���لم�تث�ت��عد�بكشوف�البنك،�وذلك�إلظ�ار�مذكرة��سو�ة�متوازنة�

 
ً
�وإ1.صور�ا �بإمساك �يقوم ��ان �ذا �الدفاتر�املساعدة(دف���النقدية �حالة �خانة�) �� �مجموعة �إنقاص فبإم�انھ

 ااملقبوضات�النقدية�مع�إجر 
ً
  . ء��غي������مجموع�أو�خانات�أخرى����نفس�الدف���ليبقي�ع���التوازن�قائما

                                                
  . 47-46ص،�م1991 دارالصفاءلل�شر،: عمان،�1علمتدقيقا��سابات،ط – الساعيم�يبوعمروو���،مواطنالغشمجاالتارت�اباألخطاء -1
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�النقدية�بتعمد�ا��طأ���/ أما�إذا��ان��و�نفسھ�املشرف�ع����ستاذ�العام�فبإم�انھ�أن�ينقص�رصيد�ح

�إجر  �مع �أو�ال��صيد، �االتجميع ��غي���مقابل �التوازن�)م�ا��(ء �يظل �ح�� �العام �أخر�باألستاذ �حساب �رصيد ��

 
ً
�إ���.قائما �غ�����يحة �مبالغ �نقل �فبإم�انھ �العام ��ستاذ �إ�� �دفاتر�اليومية �من �بال��حيل �يقوم ��ان �إذا أما

  . حساب�النقدية�����ستاذ�العام

�بمذكر  �التالعب �أن �نرى �إعداد�و�كذا �عند �التالعب ��ذا �إعادة �وعلية �مؤقتة، ��عت����غطية �ال�سو�ة ة

  . مذكرة�ال�سو�ة������اية��ل�ش�ر�من�الش�ور�الالحقة

أما��جراءات��خرى�ف����غطية�ثابتة�أو�دائمة�بمع���أنھ�ال�حاجة�للمختلس�إ���تكرار�ا����أي�وقت�ما�

إ����ذ�ان�أن�التغطية�الثابتة�غ���قابلة�لالك�شاف،�إذا�ولكن�يجب�أن�ال�ي�بادر�. لم�يقدم�ع���اختالس�أخر

أن�التدقيق�املس�ندي�وا��سا�ي�وطلب�الكشوف�من�البنوك�من�شأ��ا�كشف�مثل��ذه�التغطية�والتالعب�

  1.و�ختالس

  أنواع��خطاء�املحاس�ية: املطلب�الثا�ي

ولعل�الوقوع����ا��طأ�أمر�ال�) مخالفة(�خطاء�متنوعة�ومتعددة�ولكن��خطر�أن�ي�ون�ا��طأ�متعمدا�

يحدث�من�تلقاء�نفسھ�دون�س�ب�أو�دافع�بل�قد�يقع�ا��طأ�من�املحاسب�ن�يجة�لإلر�اق�والتعب�و�ج�اد�

حم�العمل�اليومي،أو�كن�يجة�ل���ل�وعدم�املعرفة�باألصول�واملبادئ�املحاس�ية�أو�التالعب�اوالس�و�ن�يجة�تز 

  . بأموال�ومقدرات�املشروع

  : اف��خطاء�املحاس�يةأصن

                                                
1- 

راءاملراآل رزاقأيو�محمد،مخاطراملراجعةومجاالتمسا�مةاملراجعا��ارجيفيالتخفيفمنتأث���اعليالقوائماملاليةفيعمليةاملراجعة،دراسةتحليلية

 . 93-92م،ص2008 جعينا��ارجينفيقطاعغزة،�فلسط�ن،رسالةماجست��غ��م�شورة،ا��امعة�سالمية،
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�نالك�العديد�من��خطاء�املحاس�ية�ال���يمكن�أن�تحدث�خالل�الدورة�املحاس�ية�مما�يصعب�حصر�ا�

�الطبيعية �حال��ا �إ�� �الدف��ية �املجموعة �إلعادة �و�عديل�ا �كشف�ا �الضروري �من �تص�يف�. ولكن �يمكن إال�أنھ

  1: �خطاء�املحاس�ية�إ���ثالث�أصناف��شمل�ع���ما�ي��

  .وقت�اك�شاف��خطاء -

  .أماكن�وقوع��خطاء -

 .تأث����خطاء�ع���التوازن  -

  

 ناكنوعينمناألخطاءاملحاس�يةالت�يمكناك�شاف�ا،اس�ناداإلىالف��ةالزمنيةالتي�تمف��االبح:وقتاك�شافاألخطاء�

  : �عناألخطاءوتتضمنماي��

  : �خطاء�خالل�الف��ة�املالية -

عند�إجراء�املراجعة�الدور�ة�للدفاتر�وال��الت�املحاس�ية،�حيث�يمكن�اك�شاف��عض��خطاء��وذلك

ع���س�يل�املثال�أخطاء�عدم�ال��حيل�للقيود،�ال���يمكن�اك�شاف�ا��س�ب�عدم�ظ�ور�. ال���تظ�ر����ال��الت

ء�عملية�ال��حيل�ح�ن�مما�يتطلب�إجرا. رقم�حساب��ستاذ����العمود�املخصص�لھ����دف���اليومية�العامة

  . اك�شاف�ا��طأ

  : �خطاءخاللف��ةا��ساباتا��تامية -

�حسابات� �أرصدة �أو�ظ�ور �التوازن، �عدم �حالة �ففي �تحض���كشف �لدى �املالية �السنة ���اية ��� وذلك

بأقل�من�قيم��ا�املعتادة،�أو�ظ�ور��عض��رصدة�بخالف�طبيع��ا،�أو�اختفاء��عض�ا��سابات�املتكررة،�مما�

  . ���وجود�أخطاء�محاس�ية�أو�حسابية�يتوجب�معا����ايدل�ع

  

                                                
  . 49 ص،م1978 الفاروقا��ديثللطباعةوال�شر،،بم،جعةوفحصا��سابات،بطارؤوفعبداملنعموتحس�نالشاذ��،مر  -1
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 إناألخطاءيمكنأنتحدثفيأماكنمختلفةمناملجموعةالدف��ية،و�ش�لرئ�سيإمافيدف��اليوميةا:أماكنوقوعاألخطاء

  : 1لعامة،أودف���ستاذالعام،و�شملعلىماي��

  : �اال�يأخطاءفنيةأوحسابيةوقدت�ون. حيثمناملمكنأنتحصألخطاءفيإثباتالقيوداليومية:أخطاءدف��اليومية -

�خطاء�الفنية،�و�قصد���ا�إثبات�ا��سابات����ا��انب�ا��طأ�ع���س�يل�املثال����يل�حساب�املبيعات�

  . ���ا��انب�املدين،�أو�قيد�ا��صم�املسموح�بھ����ا��انب�الدائن

ظ�ور�رصيد�حساب�إذ�ال�يجوز�مطلقا�. و�ذه�القيود�ا��اطئة�ناتجة�عن�عدم�أو�قلة�املعرفة�املحاس�ية

  . املبيعات����ا��انب�املدين�أو�حساب�ا��صم�املسموح�بھ�دائنا

���� �منظورة �أخطاء �ت�ون �قد �إذ �القيد ��� �ل��سابات �الظا�رة �القيمة ���ا �و�قصد �ا��سابية، �خطاء

  .�رقام

 أخطاءدف���ستاذالعام -

ليةفيدف��اليوميةإلىا��ساباتالظا�رةفيو�قصد��ذ�األخطاءالناجمةعنعمليةال��حيالملحاس��،مندف��القيود�و :

  : حي�يمكنأنتحتو��ذ�األخطاءعلىماي��. دف���ستاذالعام

  .ترحيالملبلغبالز�ادةأو�النقص -

  . ال��حيإللىا��انباملع�وسفيا��سابوف��ذ�ا��الةسي�ونمقدارا��طأفيال��حيلبمضاعفالرقم -

. طرفيالقيدفإ��اليؤثرعلىتوازنا��ساباتوفيحالةعدم��حيل. �غفالفي��حيلطرفيأوأحدطرفيالقيداملزدوج -

  .أماإغفال��حيألحدالطرفينفإ��سيؤديإلىفقدانالتوازناملحاس��

أخطاءفي��حيال��سابات،ناتجةعنعمليةا��معا����يل�لمنطرفيا��ساب،أوفيعمليةإيجاداملتمما��سابي�ي -

 . نالطرف�ن،للتوصإللىمقدارالرصيدا��سابيفي��ايةالف��ةاملالية

  2:�ي�اآلكما�أشرنا�فإن��خطاء�ال���يمكن�أن�تقع�متعددة،�و�مكن�تناول�ا�: املحاس�يةأنواع��خطاء�

                                                
 . �326اديرضاالصفار،مرجعسابق،ص��-1
  . 25 م،�ص2002 املراجعة،بط،�أمدرمان،�دارجامعةأمدرماناإلسالميةللطباعةوال�شر،،مبادئهللاعبداملاجدعبد -2
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ً
  : ماإمن�حيث�توافر�القصد�من�ارت�اب�ا��طأ�ف���: أوال

 ف���ال���تقع�ول�س�من�ورا��ا�قصد�إلخفاء�ا��قائق،��ةأما��خطاء�غ���العمدي: أخطاء�غ���عمديھ

  . و������الغالب�تقع�ن�يجة���مال�أو�الس�و�أو�ا���ل�بمبادئ�املحاسبة�املتعارف�عل��ا

 أو�تزو�ر�ور�ما�بقصد��خطاء�ال���ترتكب�بقصد�إخفاء�خطأ���� �ةفاألخطاء�العمدي: أخطاء�عمديھ

�ومركز  �املشروع �أعمال �ن�يجة �املا��التأث���ع�� ��ا �العمدي، �املشروع��ةو�خطاء �إدارة �بواسطة �عادة ترتكب

  . بقصد�ت��يم��ر�اح�أو�بقصد�تقليل�ا

�
ً
  1: من�حيث�طر�قة�ارت�اب�ا��طأ�و�مكن�تقسيم�ا�إ��: ثانيا

 أو�س�و� �حذف �بدفاتر�القيد�:أخطاء �أو�طرف��ا �بأكمل�ا �عملية �إثبات �عدم �عن ��خطاء ��ذه ت�تج

ترحيل�طر���العملية�إحدا�ما�إ���حسابا��ا�ا��اصة�بدف����ستاذ،والس�و�أو�ا��ذف�ال�امل��ولية،�أو�عدم�

�خطاء� �اك�شاف �استحالة �ال��ع�� ��ذا �ولكن �صعبا، �يجعال�اك�شافھ �مما �املراجعة �م��ان �ال�يؤثر�ع�� للقيد

دقات�قد�تكشفھ�لنا�حذف�ك��،�فاملراجعة�املس�ندية�وأسلوب�املقارنات�ع���السنوات�السابقة�وأسلوب�املصا

�م��ان� �توازن �عدم �من �علية �ي��تب �ملا
ً
�اك�شاف�س�ال �ي�ون �أن �الطبي�� �فمن �ا��ز�ي �الس�و�أو�ا��ذف ،أما

  . املراجعة،�وأن�مراجعة�عملية�ال��حيل�كفيلة�باك�شاف�مثل��ذا�ا��طأ

 ت�تج�مثل��ذه��خطاء�عن�ا��طأ����العمليات�ا��سابية�أو�ترحيل��رقام�أو�ترصيد�:ارت�ابيھأخطاء�

،�أي�أن�ا��طأ�ا��سا�ي�م�ساوي����طر���العملية،�و�نا�
ً
ا��سابات�وما�شابھ،�وقد�ي�ون�ا��طأ��رت�ا�ي��ليا

�ع�. ال�يتأثر�م��ان�املراجعة�من�حيث�التوازن 
ً
��توازن�م��ان�املراجعة،�وكذلك�قد�ي�ون�ا��طأ��رت�ا�ي�جزئيا

�باملراجعة�ا��سابية
ً
  . و�مكن�اك�شافھ�أي�أحد�طر���العملية�فقط�و�ؤثر��ذا�قطعا

�من� �يقلل ،� �الداخلية �الرقابة �نظام �كجز�من �املتطورة �ا��اسوب �أج�زة �استعمال �أن �فيھ �الشك ومما

�ا� �أج�زة �الن �ذلك ،
ً
�تماما �منع�ا �ع�� ��عمل �لم �إن ��رت�ابية، ��خطاء �ب��امج�حدوث �مصممة �ت�ون �اسوب

                                                
  . 141 م،ص2003محمدال��اميطوا�رومسعودصديقي،املراجعةوتدقيقا��سابات،بط،�ا��زائر،بن،� -1



 ةالس�و�و�ا��طأ����التقار�ر�املحاس�ية�وتأث���ا�ع����عمال�التجار�: لثالثالفصل�ا

 

62 
 

محاس�ية�خاصة،��سمح�بالدقة�والسرعة�����داء�مع�أن�العنصر�ال�شري�يحتفظ�بتفوقھ�من�حيث�الذ�اء�

  . والتأقلم��س�ولة

 ت�تج��ذه��خطاء�عن�خطأ����تطبيق�املبادئ�و�صول�املحاس�ية�املتعارف�عل��ا،�ومن�:أخطاء�فنية

�باألخطاء
ً
���املبادئ،�وقد�ت�شأ��ذه��خطاء�عن�ج�ل�أو�عدم�در�ة�من�قبل�موظفي���نا�جاءت��سمي��ا�أحيانا

�حيث� �من �املراجعة �م��ان ��خطاء�ال�تؤثر�ع�� �عل��ا،�ومثل��ذه �املتعارف �املحاس�ية �باملبادئ �املحاسبة قسم

  . التوازن 

� �والرأسمالية، ��يرادية �املصروفات �ب�ن �ا��لط �ذلك �مثال �امل�شأة، �ر�حية �تؤثر�ع�� �أحدى�ولكن كبيع

أصول�امل�شأة�املعدة�لالستخدام����عملية��نتاج�وإدراج�ا�من�ضمن�مبيعات�امل�شأة�من�ال�شاط�العادي،�أو�

  . عدم�ت�و�ن�املخصصات�كمخصص�الديون�املش�وك����تحصيل�ا،�ع���الرغم�بان��ناك�ضرورة�ل�ا

ذل�العناية��نا�يجب�ع���املدقق�أن�يب�وتؤثر��خطاء�الفنية�ع���املركز�املا���ون�يجة�أعمال�امل�شأة،�ومن

وأن�خ���مع�ن�. حدوث�مثل��ذه��خطاء،�وذلك�من�خالل�التدقيقاملس�ندي�للعملياتالتامة�للتأكد�من�عدم

لھ��نا�درايتھ�التامة�وخ��تھ��كيدة�بمبادئ�املحاسبة�املتعارف�عل��ا�و�أال�فلن�يتمكن�من�اك�شاف��ذا�النوع�

  . 1من��خطاء

 مع��عض�ا�البعض�أي�أن�ا��طأ�����ؤ و�قصد���ا�تلك��خطاء�ال���تت�اف:أخطاء�مت�افئة�أو�معوضة

و�كذا�فإ��ا�ال�تؤثر�ع���توازن�م��ان�املراجعة،�مما�يجعل�. �عض�ا�يمحو�اثر�ا��طأ����البعض��خر�أو��عوضھ

�صعبا �و . اك�شافھ �امل�شأة، �أعمال �نتائج �ع�� ��خطاء �من �النوع �طبيعة�وتأث����ذا �ع�� ��عتمد �املا�� مركز�ا

فإذا��ان�الت�افؤ�ب�ن�خطأين����ذات�ا��ساب،�فلن�ي�ون�لتلك�. ا��سابات�ال���ارتكبت�ف��ا��خطاء�املت�افئة

أما�إذا��ان�الت�افؤ����حساب�ن�مختلف�ن�فإن�ذلك�. �خطاء�أي�أثر�ع���نتائج�أعمال�املشروع�أو�مركزه�املا��

  2. د��ما�مما�ي��تب�علية�تأث���ع���ن�يجة�أعمال�امل�شأة�ومركز�ا�املا��يقود�إ���خطأ������ة�رصي

                                                
 توري،�ليةالدراساتالعليا،توفيقزرمان،فعاليةاستعماالملحاسبةالبنكيةفيالتدقيقوالرقابة،ا��زائر،رسالةماجست��غ��م�شورة،جامعةمن�-1

 . 98-97م،�ص�2006
 . 53-52،السعودية،�املؤسسةالعامةللتعليمالفنيوالتدر�بامل��،بت،�ص�4صا��محمد،تدقيقال��التاملحاس�ية،ط�-2
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� �ع�� �بالغا �ا��طأ�يؤثر�تأث��ا ��ذا �املركز ومثل �قائمة �ع�� �امل�شأة�و�التا�� �ارجع�أن�أعمال �الم �وع�� املا��،

�ال��يحة� ��رصدة �بالدفاتر�أ��ا �الواردة ��رصدة ��ل �وتحقيق �ملراجعة �الالزمة �والقرائن ��دلة ��ل �سوق

  . وا��قيقية

 ت�شأ�ذ�األخطاءن�يجةال��حيللمبلغبنفسا��انبولكن��سابآخرمثل��حيلمش��ياتآجلةمن:�خطاءالكتابية

. موردبا��انبالدائنولكنبحسابموردآخر

وفيحالةأخر���حيلنفساملبلغإلىنفسا��سابولكنبا��انباملد.ف��ذ�ا��الةنجدأنمثل�ذاا��طأاليؤثرعلىم��اناملراجعة

منا��انبالدائن،ف��ذ�ا��الةيمكناك�شافمثل�ذاا��طأحيثأنم��اناملراجعةلنت�ساو�أطرافھ
ً
  . 1ينمثالبدال

 
ً
  2:من�زاو�ة�تأث���ا�ع���توازن�م��ان�املراجعة: ثالثا

 خطاءاملت�افئةأواملعوضة،بحي�ي�و��ناكعدةأخطاء�غطيأو: �خطاءالتياليظ�ر�ام��اناملراجعة� 

�خر) �عوض(
ً
. �عض�افمثال

. حدوثنقصفيمجموعالطرفاملدينو�نفسالوقتحدثخطأأخر�نقصفيمجموعالطرفالدائن�نفسالقيمة

  . و�ذالنيؤثرعلىتوازنامل��انحي�نقصمجموعالطرفاملدينوالدائن�نفسالقيمة

�الس�و�عن����يل�عملية�بال�امل����دف���اليومية،�أو�الس�و�عن�ترحيل�قيد��امل�خطأ�الس�و
ً
،�فمثال

  .من�اليومية�إ����ستاذ

قيد�من�اليومية�إ����ترحيل. تكرار�العملية����دف���اليومية،�أو�تكرار�ترحيل�قيد�بال�امل�إ���دف����ستاذ

 .�ستاذ�بطر�قة���يحة،�ولكن��ناك�خطأ����اسم�ا��ساب�الذي�رحل�لھ�القيد

�ا���ل� ��س�ب �الفنية �الناحية �من �غ�����يحة �بطر�قة �العملية ����يل �يتم �بحيث �الفنية، �خطاء

  .بقواعد�وأصول�املحاسبة

                                                
  . 150 م،ص2006 ،�عمان،دارامل�سرةلل�شر،1املطارنةغسانفالح،تدقيقا��ساباتاملعاصرالناحيةالنظر�ة،�ط�-1
  . 136 محمدعباس،مرجعسابق،صالرماحينواف -2
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 فإنذلكيدلعلىوجودخطأفي: ا��االتالتياليتوازنف��ام��اناملراجعة 
ً
. امل��انأوالدفاترأو��ماجميعا

فيم��اناملراجعةثمفيدف���ستاذ
ً
  . ولتحديدم�انا��طأيفضاللبحثأوال

 و�شمل�العناصر�التالية: �خطاءفيم��اناملراجعة:  

  .خطأفيتجميعم��اناملراجعة -

 .حذفأحدا��ساباتمنامل��ان -

  .�رصدةالدائنةفمثالوضعرصيدمدينفيخانة.  وضعأحدأرصدةا��ساباتفيامل�ا�غ��ال��يح -

  . خطأفياملبلغ��سابأوأك��فيامل��ان -

 1:نقصد���ا�ما�ي��و : ���دف����ستاذ�خطاء  

  .عدم�ترحيل�أحد�طر���القيد�إ���حسابھ�بدف����ستاذ -

  .ترحيلھخطأ����املبلغ�الذي�تم� -

  .العكسخطأ����عملية�ال��حيل�بحيث�يتم�ترحيل�مبالغ�مدينة�إ���ا��انب�الدائن�من�ا��ساب�أو� -

  . خطأ����عملية�ا��مع�أو�ال��صيد�ألي�من�ا��سابات�بدف����ستاذ -

�وغ���قابلة�
ً
�تلقائيا �لالك�شاف �قابلة �أخطاء �إ��

ً
�جميعا �السابقة �بأنواع�ا ��خطاء �تقسيم �و�مكن �ذا

لقيام�أما�النوع��ول�ف�و�تلك��خطاء�ال���تظ�ر��س�ولة�ن�يجة�ا. لالك�شاف�تلقائية�أو��فصاح�عن�نفس�ا

بالتدقيق�الداخ���أو�ا��ار��،�و�عود�ذلك�إ���أتباع�املشروع�ألنظمة�أو�سياسات�معينة،�مثل�استعمال�نظر�ة�

�النظام� �مراحل �من �مرحلة �أي ��� �ا��سا�ي �التوازن �تحقيق �عدم �أن �حيث �العمليات �إثبات ��� �املزدوج القيد

  . رحلةاملحاس���القائم�ع���القيد�املزدوج��ع���وجود�خطأ����تلك�امل

� �املراقبة �حسابات �استخدام �فإن ��جمالية(كذلك �تتوافق�) ا��سابات �لم �إذا �أخطاء �وجود �ع�� يدل

�ذلك �شابة �أو�ما �أو�املوردين �للعمالء �الفردية �ا��سابات �أرصدة �مجموع �مع �املؤسسة�. أرصد��ا �إتباع �أن ثم

ما�يتمخض�ع��ا�اك�شاف�أخطاء����قيد��ات�ال�سو�ة���سابات�البنوك،�كث�� السياسات�معينة�كإعداد�مذكر 

ومن��خطاء�ال���تك�شف�ا�عمليات�التدقيق�الداخ���باملشروع،�تلك�الفروق�. �عض�املدفوعات�أو��يداعات
                                                

  .62صا��محمد،�محاسبةمالية،ا��زء�ول،�الر�اض،املؤسسةالعامةللتعليمالفنيوالتدر�بامل��،بت،�ص� -1
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ال���يلفت�النظر�إ���وجود�ا�عمالء�أو�موردي�املشروع�عند�إرسال�مصادقات�دور�ة�ل�م�بأرصدة�حسابا��م�

دة�من�عميل�مع�ن���ساب�عميل�أخر�س�وا،�وال�يتم�كشف��ذا�ا��طأ�سواء�فقد�تقيد�مبالغ�وار . مع�امل�شأة

�الواردة� �ا��ركة �ع�� �العمالء �اع��اض �عند �اك�شافھ �يتم ما
ّ
�وإن �املراجعة، �بم��ان �أو ��جمالية با��سابات

  .  وعند�ا�يجرى�الت��يح�الالزم.بكشوف�ا��سابات�املرسلة�ل�م�

�من�خالل�عمليات�املوازنة�ا��سابية�املعتادة�أما��خطاء�غ���ال�اشفة�عن�نفس�ا،���ا
ً
ل���ال�تظ�ر�تلقائيا

��ذا� �ع�� �الشا�عة ��مثلة �ذلك،�ومن �شابھ �وما �واملصادقات ��جمالية �وا��سابات �املراجعة �م��ن �استخدام

حيث�ومن�الصعب�اك�شاف�مثل�ذه��خطاء�إال�إذا��انت�املبالغ�كب��ة�ب. النوع��خطاء�الفنية�وال���مر�ذكر�ا

�املالية� �الف��ات �ب�ن �املقارنات �أو�إجراء �املالية �لعناصر�القوائم �املئو�ة �لل�سب �تحليلھ �عند �نظر�املدقق تلفت

  . املتتالية

 1قد�تظ�ر�مخاطر��خطاء�ا��و�ر�ة�عند�مستو��ن��ما�:مخاطر��خطاء�ا��و�ر�ة :  

  .املستوي�الك���للبيانات�املالية -

  . وأرصدة�ا��سابات�و�فصاحاتمستوي��ثبات�لفئات�املعامالت� -

�ال��� �ا��و�ر�ة �مخاطر��خطاء �إ�� �املالية �للبيانات �الك�� �املستوي �عند �ا��و�ر�ة �ش���مخاطر��خطاء

�إثباتات �عدة �تؤثر�ع�� �أن �املحتمل �من �وال�� �ك�ل �املالية �بالبيانات �شامل ��ش�ل �مخاطر�.تتعلق �تقييم يتم

�من ��ثبات �مستوي �عند �ا��و�ر�ة ��ضافية���خطاء �الدقيق �إجراءات �ونطاق �وتوقيت �طبيعة �تحديد أجل

  . الالزمة�ل��صول�ع���دليل�تدقيق��اف�ومناسب

�من� �مقبول �متٍدن �مستوي �عند �املالية �البيانات �حول �أري �التعب���عن �من �املدقق �الدليل ��ذا و�مكن

  . متنوعة�لتحقيق�ال�دف�من�تقييم�مخاطر��خطاء�ا��و�ر�ة�و�ستخدم�املدقق�أساليب�.مخاطرة�التدقيق

�املثال،��ع�ف �التدقيق�ق�س�يل �مخاطرة �مل�ونات �العامة �العالقة ��ع���عن �نموذج �من �املدقق �ي�تفع د

��ك�شاف �من�مخاطرة �مقبول �مستوي �إ�� �مثل�. باستخدام��عاب���ر�اضية�للوصول �أن �املدقق�ن و�ري��عض
                                                

طالألبوغزالة،�إصداراتاملعاي��الدوليةلرقابةا��ودةوالتدقيقواملراجعةوعملياتالتأكيد�خرىوا��دماتذاتالعالقة،ا��زء�ول،عمان،��-1

 . 89 م،ص2010 يللمحاسب�نالقانوني�ن،�تحادالدول
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تتألف�مخاطر��خطاء�ا��و�ر�ة�عند�مستوي��ثبات�من�. �ذا�النموذج�مفيد�عند�تخطيط�إجراءات�التدقيق

  . املخاطرة�ال�امنة�ومخاطرة�الرقابة: �ون�ن��مام

�ومخاطرة �ال�امنة �املخاطرة �عنو�عّد �مستقل ��ش�ل �تظ�ران �حيث �امل�شأة؛ �ومخاطرة عملية��الرقابة

أن��سبة�حدوث�املخاطرة�ال�امنة�أع�������عض�التأكيدات�وفئات�املعامالت�وأرصدة�. تدقيق�البيانات�املالية

  . لعالقة�من�غ���ا�من�التأكيداتا��سابات�و�فصاحات�ذات�ا

فع���س�يل�املثال،�قد�ت�ون��سبة�حدو��ا�أع������العمليات�ا��سابية�املعقدة�أو�ا��سابات�ال���تتألف�

من�مبالغ�مشتقة�من�تقديرات�محاس�ية�تخضع�لش�وك��امة����التقدير�كما�قد�تؤثر�الظروف�ا��ارجية�ال���

فع���س�يل�املثال،�قد�تجعل�التطورات�التكنولوجية�. ملخاطر�ال�امنةتؤدي�إ���حدوث�مخاطر�����عمال�ع���ا

 
ً
  1.من�منتج�مع�ن�قديما

�عرضة�للمبالغة �املخزون �أو��افة��.و�التا���تجعل �املتعلقة��عدة �امل�شأة�و��ئ��ا ��� �قد�تؤثر�العوامل كما

وقد�تتضمن�. ة�بإثبات�مع�نفئات�املعامالت�أو�أرصدة�ا��سابات�أو��فصاحات�ع���املخاطر�ال�امنة�املتعلق

��فتقار�إ���رأس�مال�العامل��اف�الستمرار�العمليات�أو�وجود�قطاع�متد�ور�يتصف�
ً
مثل��ذه�العوامل�مثال

  .�عدد�كب���من��خفاقات�����عمال

�س�يل� ��� ��دارة �قبل �من ���ا �و�ل��ام �الداخلية �الرقابة �تصميم �فعالية �ع�� �دالة �الرقابة �مخاطرة إن

�ومع�التعا �للم�شأة �املالية �البيانات �املتعلقة�بإعداد �امل�شأة �أ�داف ���دد�تحقيق �ال�� �املخاطر�املحددة �مع مل

ذلك،�يمكن�أن�تقلل�الرقابة�الداخلية،�م�ما��ان�تصميم�ا�و�شغيل�ا�جيدا�من�مخاطر��خطاء�ا��و�ر�ة�����

و�تضمن�ذلك�ع���س�يل�. لرقابة�الداخليةالبيانات�املالية�دون�أن�تتخلص�م��ا،�وذلك��س�ب�القيود�ال�امنة�ل

املثال�إم�انية�حدوث�أخطاء�أو�أغالط��شر�ة�أو�التحايل�ع���أنظمة�الرقابة�عن�طر�ق�التآمر�أو�التجاوز�غ���

  .املالئم�من�قبل��دارة
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 و�التا��،�فإن��عض�مخاطر�الرقابة�قائمة�
ً
�ا�معاي���التدقيق�الدولية�الظروف�ال���يتع�ن�ف��دوتحد. دائما

ع���املدقق،�أو�يختار�ف��ا�املدقق،�اختيار�الفعالية�ال�شغيلية�ألنظمة�الرقابة����تحديد�طبيعة�وتوقيت�ونطاق�

�أدواء�اا�جر  �ي�ب�� �ال�� �ا��و�ر�ة �ومخاطرة�. ءات ��امنة �مخاطرة �إ��
ً
�عادة �الدولية ال��ش���معاي���التدقيق

� � �موحد �تقييم ��ش���إ�� �بل �منفصل، ��ش�ل �ا��و�ر�ةمخاطر�(رقابة �املدقق�) �خطاء �يجري �قد �ذلك، ومع

�أو�من��يات� �أساليب �ع�� �باالعتماد �الرقابة �مخاطرة �ومن �ال�امنة �للمخاطرة �أو�موحدة �منفصلة تقييمات

�عملية �واعتبارات �املفضلة �باستخدام�.التدقيق �ا��و�ر�ة ��خطاء �ملخاطر �تقييم �عن �التعب�� �يتم وقد

�أ �املئو�ة �ال�سب �مثل �كمية �غ���كميةمصط��ات �حاجة�.  و�مصط��ات �ا��االت��عد ��ذه �من �حالة �أي و��

���� �استخدام�ا �يتم �قد �ال�� �املختلفة ��ساليب �من �للمخاطر�أك���أ�مية �مناسبة �تقييمات �إلجراء املدقق

  1.التقييم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأث����خطاء�املحاس�ية�ع���تحليل��عمال�التجار�ة�: املبحث�الثا�ي

  تأث����خطاء�املحاس�ية�ع���تحليل��عمال�التجار�ة�:  املطلب��ول 
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�لألخطاء �ي�ون �أن ��املحاس�ية�يمكن �ع�� �التجار�ةتأث���غ���عادي �من�.�عمال �العديد �فإن �ذلك، ومع

�برامج�ا �ألخطاء �رؤ�ة �لد��ا �ل�س �أك���و�التا��. املحاس�ية�الشر�ات �تأث��ه �وقياس �ا��طأ �تحديد �ي�ون �قد ،

 .أك���ت�لفة����ش�ل�أقل�من�ش�ل�ن�املحاس�ية�ن��خطاءيمكن�أن�ت�و .صعو�ة

 .الوقتوالت�اليفاإلضافيةالتي�تمإنفاق�افيالعثورعل��اوإصالح�ا -

 .�يراداتاملفقودةمنالعمالءغ��الراض�ن -

    1:العمل�التجاري ع����املحاس�ية�إليك�كيف�يمكن�أن�تؤثر��خطاء

  :رضا�املستخدم�ن .1

� �أن �من �الرغم �ع�� �تالعمليات �التجار�ة ��عد��اتختبار ال خضع �تحدث �أن �ال�بد ��خطاء �إال�أن متعددة،

  .ال�شر�لسوء�ا��ظ،�ال��عود��ل�العمالء�بتعليقات

. ح���قبل�أن��عرف�ذلك،�كنت�ستفقد�م. يمكن�أن�يخرج�املوقف�عن�السيطرة�إذا��ان�عمالؤكجدًدا

���م ��حتفاظ �بإم�انك �يزال �ا��الي�نال �العمالء �مع �ذلك، �يحبط�ل. ومع �قد �بمرور�الوقت �تكرار��خطاء كن

  .ع���الفور �التغي�� العمالء�و�ميلون�إ���

تذكر�. ومع�ذلك،�فإن�معرفة�من�وماذا�وكيف�أثرت��خطاء�يمكن�أن��ساعد�عملك�����حتفاظ�بالعمالء

  .أنھ�ال�يوجد�ش�ل�إعال�ي�أفضل�من�العميل�الرا���

  :خسارة��يرادات .2

�عندما�ي�ون�العمود�الفقري�لعملك،�كما��و�ا��ال����حالة��عمال�التجار�ة�
ً
خطأ����برنامجك،�خاصة

ح���إذا�كنت�تقدم�منتجات�فر�دة����السوق،�إذا��عطلت�. ع����ن��نت،�سي�لفك�خسارة�كب��ة�����يرادات

� �كب�ً�ا �قدًرا �بالفعل �فقدت �فقد �بذلك، �دراية �ع�� �تكن �ولم ،� �الدفع �عمالئك�بوابة �وكذلك ��يرادات من

  .القيم�ن

                                                
  business/-your-impact-can-errors-ways-https://echoza.com/blog/5:  أنظر إلى الموقع -1



 ةالس�و�و�ا��طأ����التقار�ر�املحاس�ية�وتأث���ا�ع����عمال�التجار�: لثالثالفصل�ا

 

69 
 

�ناك�العديد�من��شياء�ال���يمكن�أن�ت�ون�خاطئة�����عمال�التجار�ة�ا��اصة�باملعامالت�أيًضار�ما�

ي�ون�العمالء�قد�قدموا�الطلب�ولكن�ر�ما�لم�تتم�معا��ة�الطلب،�وما��و�أسوأ؟�لن�ي�ون�العميل�ع���علم�

  .ء،�وابذل�ج�ًدا�إضافًيا�لالحتفاظ��عمالئك�الكرامقد�تضطر�إ���جلب�دعم�العمال.بذلك

  :تقليلوقتالدورانب�نالتكرار�ولل��طأوحل�ا .3

�عن� �البحث ��� �الوقت �تض�يع �يمكنك �ال �جديًدا، ا
ً
�تحديث �ثانية ��ل ��ع�� �حيث �النمو، �سر�ع �سوق ��

ا. �خطاء�وإصالح�ا
ً
  .يتوقع�منك�السوق،�الذي�يمنحك�منافسة�متطورة،�أن�تظل�متيقظ

��خطاء �وتقليل��املحاس�ية�تؤدي �واملوارد ��در�الوقت �إ�� �عمالئك �من �السلبية �الفعل �وردود املستمرة

  .قدرتك�ع���املنافسة�مع�املنافس�ن

  :الثقة�����ن�شار .4

�ع����املحاس�ية�ال�تؤثر��خطاء �بل ،� �فحسب �ا��ار�� �املستوى �ع�� �عملك �ع�� �برنامجك ��� املتكررة

ااملحاسب��إذا��ان�التطبيق. املستوى�الداخ���أيًضا
ً

،�ذا��ع���أن�إصالح�م��ات�التطبيق�نفسھ��ستغرق�وقًتا��ش

�،�نا�يك�عن�تحديد��خطاء
ً
  .املحاس�ية�طو�ال

،�والذي�يحدد�نوع�ا��طأ،�فإن�إصالحھ�ح���قبل�املحاس���ومع�ذلك،�عندما�ي�ون��ناك�مراقب�للتطبيق

�ال�شر ��� �للفر�ق �الثقة ��عطي �بدوره �و�ذا �أس�ل �يصبح �املستخدم �يؤثر�ع�� ��شر�أسرع�. أن ��ذا �عن ي�تج

  1.لتقار�رك�املحاس�ية

  

  

   :نقص��بت�ار .5

                                                
  . املرجع�السابق�-1



 ةالس�و�و�ا��طأ����التقار�ر�املحاس�ية�وتأث���ا�ع����عمال�التجار�: لثالثالفصل�ا

 

70 
 

� ��ستغرق�وقًتا ��و�عملية �أن�حدوث��خطاء �املدونة، �أنحاء �جميع ��� �الثابت �من �ألنھ  طو نظًرا
ً
�فمن��ال ،

  .ثقة�العمالءقد�تؤدي�أيًضا�إ���تقليل��املحاس�ية��من�أن�نقول�إن��خطاء

�يتع�ن� �ال�� �املوارد �زادت �ال��ائيون، �املستخدمون �ع��ا �أعرب �ال�� �الرضا �وعدم �الش�اوى �عدد �زاد �لما

�ال��ا�ي �املستخدم �رضا �لتحس�ن �وإصالح�ا ��خطاء �ع�� �للعثور �تخصيص�ا �تجر�ة��إذا. عليك �تحس�ن �يتم لم

 .املستخدم�ن�ال��ائي�ن�ا��الي�ن،�فسي�ون�من�املستحيل��بت�ار�وتحس�ن�عملية�عملك

  أساليب�الكشف�عن��خطاء�املحاس�ية�و�ت��يح�ا: املطلب�الثا�ي

�يؤدى�بصورة�مستمرة�دون�توقع�حدوث��عض��خطاء�فيھ�ومع��عدد�مراحل�العمل�
ً
قل�ما�نجد�عمال

�تص �من �وتصو�ر�املحاس�� �ا��تامية �ا��سابات �وإعداد �لل�سو�ات �وإجراءات �وترصيد �وترحيل �و���يل �يف

املركز�املا���فإن�وقوع��عض��خطاء�واملخالفات����أي�مرحلة�من��ذه�املراحل�أمر�متوقع،�لذا��ان�البد�من�

الفات�أو�فحص��ل�إجراءات��ذه�املراحل�بواسطة�مراجع�خار���أو�داخ���للكشف�عن��ذه��خطاء�واملخ

  .ع����قل�للوقاية�من�وقوع�ا�مستقبال

 
ً
  : اك�شاف��خطاء: أوال

�القيود� ���ة �من �للتأكد �استخدام�ا �يمكن �ال�� �و�ساليب �الوسائل ��عض �املحاسبة �علم وضع

  1: ومن��ذه�الوسائل. وا��سابات�والك�شاف�ما�يمكن�اك�شافھ�من��خطاء

 أن�عدم��عادل�جان���م��ان�املراجعة��و�مؤشر�ع���وجود�أخطاء�محاس�ية،�ولذلك�فانھ��:م��ان�املراجعة

�
ً
�و����عض�املؤسسات��البنوك�مثال

ً
�ش�ر�ا

ً
من�املفيد�عمل�م��ان�املراجعة�ع���ف��ات�دور�ة�متقار�ة�أسبوعيا

  . يجري�تنظيمھ�يوميا

م�وجود�أخطاء،�فقد�يتعادل�امل��ان�رغم�إال�أن��عادل�جان���م��ان�املراجعة�ال��ع�������ل��حوال�عد

�
ً
�معادال �ا��ساب �من �املدين �ا��انب ��� �بنظر�ة �ال�تخل �ال�� ��خطاء �ال��الت،و�� ��� ��خطاء ��عض وجود

و�ذا��.لتأث���ا����ا��انب�القيد�املزدوج،�أي�ال���ي�ون�تأث���ا�الدائن�من�ا��ساب�نفسھ�أو�من�حساب�آخر
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ادل�رغم�وجود�أخطاء�ا��ذف�وال�سيان��الس�و�عن����يل�قيد�ب�املھ����دف���معناه�أن�م��ان�املراجعة�يتع

وجميع��ذه��خطاء�ال�تخل�,اليومية،وأخطاء�التكرار�أي����يل�قيد�مع�ن�أك���من�مرة،�و�خطاء�املت�افئة

  . بنظر�ة�القيد�املزدوج�ألن�تأث���ا����املدين��عادل�تأث���ا����الدائن

���م��ان�املراجعة�وتؤدي�إ���عدم��عادل�جان�ية����فقط��خطاء�ال���تخل�بنظر�ة��إن��خطاء�ال���تؤثر 

القيد�املزدوج،�أي�ال���ي�ون�تأث���ا����ا��انب�املدين�من�ا��ساب�يختلف�عن�تأث���ا����ا��انب�الدائن�مثل�

يلھ�برقم�يختلف��عض��خطاء��رت�ابية�ك��حيل�طرف�من�القيد�والس�و�عن�ترحيل�الطرف��خر،�أو�ترح

  .إ���ا��انب�غ���ال��يح�من�ا��ساب�و�كذا�ترحيلھعن�رقم�الطرف��خر،�أو�

وا��دير�بالذكر�أن�م��ان�املراجعة�ال�يك�شف��خطاء�مباشرة،�ولكنھ�عن�عدم��عادل�جان�ية��ش���إ���

��أية�صفحة�أو���ل�وجود�خطأ�أو�أخطاء�معينة����القيود،�غ���أنھ�ال�يب�ن����أي�قيد�أو����أي�حساب�أو��

�ا��طأ �ا��طأ.وقع �ذلك �ليك�شف �حساباتھ �يراجع �أن �نفسھ �املحاسب �م��ان�. وع�� �أن �إ�� �باإلضافة �ذا

���� �وذلك �ف��ا، �ال�أخطاء ���يحة �وا��سابات �القيود �جميع �ت�ون �ذلك �جانباه،ومع �ال�يتعادل �قد املراجعة

أو����وضع�ا�����ھان�أو����نقل�أرقام�ا��سابات�إليحالة�ما�إذا��ان�ا��طأ����امل��ان�نفس��ا��طأ����جمع�امل�� 

  . 1ومع�ذلك�يبقى�م��ان�املراجعة�وسيلة�من�الوسائل�املؤدية�إ���اك�شاف��خطاء. غ���ا��انب�ال��يح�منھ

 جمالية�� ��امتان��:ا��سابات �وسيلتان �و�ما �الدائن�ن، �إجما�� �وحساب �املدين�ن �إجما�� �حساب وم��ا

  . للتأكد�من���ة�جميع�قيود�وحسابات����اص�املدين�ن،�و���اص�الدائن�ن�للمؤسسة

 لد��ا�إ���جانب�ج�از�املحاسبة،��عض�الشر�ات�واملؤسسات�الكب��ة�ت�����ج�ازا�خاصا��:التدقيق�الداخ��

�و����ا��و�ج�از�التدقي �دق��ا �من �للتأكد �املؤسسة �حسابات �وتدقيق �مرجعة �م�امھ �من �الذي �الداخ��، ق

  . واك�شاف�أية�أخطاء�واقعة�ف��ا
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 و�و�التدقيق�الذي�تقوم�بھ��يئة�مستقلة�عن�املؤسسة�كما�كتب�تدقيق�ا��سابات،��:التدقيق�ا��ار��

�ومراجعة� �وتدقيق �بفحص �القانون�ن �املدققون ��ؤالء �يقوم �حيث �نفس�ا، �املؤسسة �من �ت�ليف �ع�� بناء

  . حسابات�املشروع،��مر�الذي�قد�يؤدي�إ���اك�شاف��خطاء�ا��اصلة����ال��الت�بمختلف�أنواع�ا

 جرت�العادة�ع���إرسال�كشوفات�إ����ل�مدين�للمشروع�الطالعھ�ع���رصيد�دينھ�أو�: ون�والدائنون املدين

�دف����ستاذ� �يظ�ر��� �كما �م��م �واحد ��ل �حساب �رصيد �من �الكشوفات ��ذه �أرقام �وتؤخذ �بدفعة ملطالبتھ

  .بصورة�دور�ة

مع���التھ،�بادر�إ���مراجعة��فإذا�اك�شف�أحد��ؤالء�املدين�ن�أن��ناك�خطأ����رصيد�حسابھ�باملقارنة

�دفاتر�املؤسسة �الظا�ر��� �حسابھ ��� �خطأ �اك�شاف �إ�� �يؤدي �قد ��مر�مما �بذلك �وت�سلم�. املؤسسة كما

�أرصدة� �عن �تختلف ���ا �املطالب �املبالغ �أن �ل�ا �تب�ن �فإذا �دائن��ا، �من �مماثلة �حسابات �كشوفات املؤسسة

اتر�ملعرفة�أسباب��ختالف�مما�قد�يؤدي�إ���اك�شاف�أخطاء�الدائن�ن����دفاتر�ا،�عمدت�إ���تدقيق��ذه�الدف

  1.���قيود�ا�وحسابا��ا

  2: يك�شف�وجود��خطاء����مواضع�متعددة�نذكر�م��ا:كيفية�اك�شاف�وجود��خطاء

 جانبا�م��ان�املراجعة�ي�ساوى إذا�لم�.  

 مجموع�طر���املبالغ����صفحات�دف���اليومية�ي�ساوى إذا�لم�.  

 واقع��بأن� �من �املستخرجة �حسابا��م �كشوف �دور�ة �ش�ر�أو�بصفة �أخر��ل ��� �عمال��ا �إ�� �امل�شأة ترسل

�أن�. دفاتر�ا �الطبي��، �ومن �الدائن�ن، �دفاتر�املوردين �من �املستخرجة �حسابا��ا �كشوف �امل�شأة �إ�� أو�أن�يرد

  . يتم�اك�شاف�أي�اختالف�أو�خطاء�ن�يجة�مطابقة��ذه�الكشوف����ارجع��ل�طرف�الطرف��خر�بھ

 � �املراجعة �ع�� �يقتصر�عمل�م �محاسب�ن �بواسطة �داخلية �مراجعة �امل�شأة �حسابات �أو�بمراجعة الداخلية

بواسطة�مدقق�حسابات�خار����عينھ�امل�شأة�ملراجعة�حسابا��ا�حيث�تؤدى��ذه�املراجعة�سواء�داخلية��انت�

                                                
  . 250صاملرجع�السابق،� -1
  . 270 سابق،صج��يلكحالةوآخرون،مرجع -2
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و�كذا�نرى�اك�شاف��خطاء�ي�ون�غالبا�. أو�خارجية�إ���اك�شاف��ل��خطاء�أو��عض�ا�ع���اختالف�أنواع�ا

  . �عد�حدوث�العمليات�وإثبا��ا���بزمن�قد�ي�ون�طو�ال

  : �شاف��خطاء�ال���تؤدي�إ���عدم�توازن�م��ان�املراجعةاك

قد�يحدث�عدم�التوازن����م��ان�املراجعة�ن�يجة�خطأ�واحد�أو�عدة�أخطأ�والك�شاف��ذه��خطاء�فالبد�

  1: من�إتباع�إجراءات�معينة�مرتبة�وفق�تتا�ع�منطقي�و�مكن�توضيح��ذه��جراءات�كما�ي��

 م��ا� �خان�� �جمع ���ة �من �مثل�التحقق �مختلفة �بطر�قة �جمع�ا �بإعادة �ذلك �و�مكن �املراجعة، ن

  . ا��مع�من�أسفل�إ���أع��

 ما��
ً
�غالبا �والذي �امل��ان ��� �الفرق �تحديد �يجب �امل��ان، �خان�� �جمع �من �ناتجا �ا��طاء �يكن �لم إذا

فعندئذ�قد�ي�ون�س�ب�ا��طأ�كتابة��)9(يرشدنا�إ���مصدر�ا��طاء�فإذا��ان�الفرق�يقبل�القسمة�ع���رقم�

�و��� �ا��طأ �س�ب �عن �للكشف �امل��ان �فرق �ف��ا ��ستخدم �أخرى �طر�قة �و�ناك �عكسية �بطر�قة �مع�ن مبلغ

� �الدائن �خانة ��� �مدين �مبلغ �إثبات �من �ت�تج �ال�� �ع��ا��ومثل�،والعكس�خطاء �الكشف �يمكن ��خطاء �ذه

�م ����خان�� �املث�تة �املبالغ �راجعنا �إذا �����س�ولة �املوجود �الفرق �نصف ��عادل �مبلغ �عن �و�حثنا �املراجعة ��ان

�ا��طأ� ��ذا �يحدث ،�فقد
ً
�الفرق�تماما �مبلغ �عنصر��عادل �عن �للبحث �العمليات �مراجعة

ً
�أيضا امل��ان�و�مكن

  . ن�يجة�ترحيل�الطرف�املدين�لعملية�معينة�دون�ترحيل�الطرف�الدائن�ل�ا

 ة�مع�تلك�املوجودة����دف����ستاذ،�بحيث�نضمن�أن�رصيد��ل�مقارنة�املبالغ�املث�تة����م��ان�املراجع

  .حساب����دف����ستاذ�تم�إدراجھ����ا��انة�ال��يحة�بم��ان�املراجعة

 إعادة�ترصيد��ل�حساب�بدف����ستاذ.  

 ت�بع��ل�عمليات�ال��حيل�من�دف���اليومية�إ���ا��سابات�بدف����ستاذ .  

  :ك�شاف�ا��طأ�أو�التحر�ف�والتالعبالعوامل�ال����ساعد�املدقق�ع���ا

 أك���عرضة�للتالعب�وحدوث��خطاء�
ً
 .ا��سابات�ال����س�ل�تحو�ل�ا�إ���نقدية�أيضا

                                                
  . 113-112م،�ص1988 فال��ميجسورو�رتميجس،�املحاسبةاملالية،بط،�السعودية،داراملر�خ، -1
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 ا��سابات�ال���ل�ا�أ�مية��س�ية�كب��ة�عرضة�ل��طأ�أك���من�ا��سابات�ال���ل�ا�أ�مية��س�ية�قليلة .  

 ال��� �أو �املقدرة �مثل��ا��سابات �والتالعب �التحر�ف �أو �ل��طأ �عرضة
ً
�أيضا ��� �تقدير�ا يتم

  ). مخصصات�الديون�املش�وك���ا،�وحساب�صندوق�الن��ية(

 �1س�ية�قليلة���عرضة�ل��طأ�أك���من�ا��سابات�ال���ل�ا�أ�مية�العمليات�ا��سابية��ك����عقيدا� .  

  : جع�من��خطاءاموقف�املر 

�قد�تصادفھ� �ال�� �بأنواع�ا ��خطاء �من �ا��سابات �مراجع �ما��و�موقف �عن �نفسھ �يفرض ��ساؤل �ناك

  . أثناء�مراجعتھ

�التفرقة�ب�ن��خطاء�ال����ستلزم�الت��يح�وتلك�ال���يمكن�غض�النظر�
ً
�جابة����أن��مر�يقت����أوال

أن�يفرق��س�ولة�ب�ن�تلك��خطاء�ال���تؤثر��واملراجع�بخ��تھ�وحسن�تقديره�وعلمھ�بآثار�ا��طاء��ستطيع. ع��ا

�ألصول�املحاسبة�املتعارف�عل��ا�و��ن�تلك�ال���
ً
ع���ن�يجة�أعمال�امل�شأة�ومركز�ا�املا���و�بادر�بت��يح�ا�طبقا

  . ال�تؤثر�فيغض�النظر�إذا�أ�عدم�تأث���ا�ع���ن�يجة�أعمال�امل�شأة�ومركز�ا�املا��

  : ت��يح��خطاء

�فإذا��ان�لھ�عند�اك�شاف��خ
ً
طاء�بال��الت�املحاس�ية�يقرر�املدقق�ما�إذا��ان��ستلزم�الت��يح�أوال

  2: وتنقسم��خطاء�من��ذه�الوج�ة�إ���مجموعت�ن. تأث���ع���املركز�املا��،�فالبد�من�إجراء�الت��يح

 أخطاء�تؤثر�ع���أرصدة�ا��سابات�باألستاذ�العام.  

 بت��يحأخطاءاملجموعة�و��،وذلكبإجراءقيديومي،و�ذاي�بعطر�أخطاءالتؤثرولني�ونل�اأثرعلىاألرصدةفيج

  : قت�ن

  . تحتاجلقيدواحدثم��يل�شرحواف:الطر�قةاملختصرة -

                                                
1-�

�م�شورة،جمحمدجمالعبدالقادرال����،ر�ائزمنعالتحر�فوالتالعبفيالقوائماملاليةامل�شورةالصادرةعنالشر�اتاملسا�مة�ردنية،�ردن،رسالةماجست��غ�

  . 38 م،ص2009اساتالعليا،امعةالشرقاألوسط،�ليةالدر 
 . 07 ص،م1974 نللطباعةوالنشر،اداروھد،بم،جعة،بطار،أصواللمرامتولیمحمدالجملومحمدالجز -2
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��خر� �ا��انب ��� �وتضع �الت��يح �قيد ��� �و�عكسھ �اليومية �قيد ��� �خطأ �بھ �الذي �الطرف �عن �تبحث ف��

  . ا��ساب�الذي��ان�ي�ب���إثباتھ

للقيدا��طأيتمبموج��ذ�:الطر�قةاملطولة -
ً
. الطر�قةإجراءقيدفيدف��اليوميةالعامةمعاكستماما

و�عدذلك���اللقيدال��يحثم��حاللقيداناملع�وسوال��يحإلىدف���ستاذ،لت��يحاألخطاءاملنتقلةل�مندف��ا

  .ليومية

� �بإجرا��ا �املدقق �ين�� �ال�� �الت��يح �أرصدة�(وتنقسم�قيود �ع�� �املؤثرة ��خطاء��و�� وذلك�ملجموعة

  1: إ���مجموعت�ن��ما) ا��سابات�باألستاذ�العام

 و���تلك�ال���تؤثر�ع���مبلغ�أر�اح�أو�خسائر�املدة�ا��الية�واملستقبلية�ولذلك�يجب�إجرا��ا��:قيود�ال�سو�ة

ل�سو�ة�ذلك��ثر�ومثال�ل�ا�ا��لط�ب�ن�مصروف�إيرادي�وآخر�رأسما���حيث��ستد���ذلك�بالضرورة�إجراء�

�للمشرو  �املا�� �واملركز ��عمال �نتائج �عن �عادلة �صورة �إلعطاء �ت��يحية �قيود �أو �املعنية�قيد �للسنة ع

  .   وللسنوات�املقبلة�أيضا

 إعادة�التبو�ب� �ولك��ا��:قيود �فقط، �املعينة �سليمة�للف��ة �مالية �إعداد�قوائم ���دف �إجراؤ�ا �يجب و�ذه

غ���ضرور�ة�بال�سبة�لقوائم�السنوات�التالية،�ومثال�ل�ا�ا��لط�ب�ن�مصروف�ن�إيرادين�كتحميل�مصروفات�

 �نتقال�ع���حساب�مصروفات�� 
ً
  .عالن�مثال

�العام� �دف����ستاذ �إ�� �خاطئة �بصورة �ترحيل�ا �سبق �قد �ت�ون �املدقق �يك�شف�ا �ال�� ��خطاء ومعظم

فإذا��ان�حدث�خطاء����جمع�خانات�دف���النقدية�واك�شف�. و�ستد����مر�ت��يح�ا�بقيد����دف���اليومية

�املم �من �فإنھ �بدف����ستاذ �النقدية ���ساب �ال��حيل �قبل �ف��ا�ا��طأ �حصل �ال�� �ا��انة �جمع �ت��يح كن

ء�قيد����اليومية�العامة�ألن�ا��طأ�قد�انتقل�إ���دف����ستاذ�العام�واملدقق�اا��طأ،�و�جب�أن�ي����بإجر 

ح�القيود�الالزمة�للت��يح�ايجمع��خطاء�ال���اك�شف�ا������ل�مالحظاتھ�ثم�يتقدم�بكشف��خطاء�واق�� 

م�الكشف�إ���املوظف�املسئول�عن�ا��طأ،�و����ذه�ا��الة��ناك�عامل�و�قد. ل�ل�قيد�ت��يح�فوشرح�وا

                                                
  . 250خلياللرفاعيوآخرون،مرجعسابق،ص -1
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نف����و�و�أن�ال��ص�يكره�أن�يقال�لھ�أن�عملھ�خطأ�و�جب�أن�ي���ھ�و�و�لن�يقبل�أن�يقال�لھ��ناك�

�عند�تقديمھ�ل�ذا�الكشف�وأن�ال�يظ�ر�
ً
خطأ�بدون�توضيح�ل��طأ�وس�بھ،�ولذلك�ع���املدقق�أن�ي�ون�حر�صا

�أظ�ر� �قد �امل�مة�أنھ �والنقطة �منھ �ال�تنفر�ال��ص �بطر�قة �الكشف �يقدم �أن �يجب �وإنما �أخطاء للموظف

�بتقييد�العملية،�فاألخ���قام�
ً
الثانية�����ذا�املجال��و�أن�املدقق����مركز�مختلف�عن�املوظف�الذي�قام�أصال

�تقييد� �وطر�قة �العملية �تحليل �يدقق �فإنھ �املدقق �أما �القيد، �وتقييد �العملية �التحليل�بتحليل ��ان �وإذا ا

�أن� �ا��طأ �عن �املسئول �املوظف �وع�� �والدائنة �املدينة �بأطرافھ �الت��يح �قيد �يق��ح �فإنھ �خطأ والتقييد

ي����ا��طأ�الذي�اك�شفھ�املدقق�أي�أن�املدقق�ال�يقوم��و�بت��يح�ا��طأ�وإنما��ش���ع���املوظف�بإجراء�

 1.الت��يح

  

  

  :ت��يح��خطاء�خالل�السنة�ا��الية�ال���وقعت�ف��ا�و�عد�عمل�م��ان�املراجعة

�إعداد� �وقبل �املراجعة �م��ان �وعمل �دف����ستاذ ��� �ا��سابات �ترصيد ��عد ��خطاء �اك�شاف و�ع��

�املركز�املا�� �وقائمة �ا��تامية �وتأث��ه�ع����عادل�م�� . ا��سابات �ا��طأ �نوع ��خطاء�حسب �ت��يح ان�و�عا��

  2: املراجعة�إ��

 خطاء�ال���ال�تؤثر�ع���توازن�م��ان�املراجعة� :  

�بالطر�قة� �الت��يح �بإتباع �أو��ستاذ �دف���اليومية ��� �اك�شاف�ا �حال ��� ��خطاء ��ذه �ت��يح و�تم

  .املطولة�أو�املختصرة�لألخطاء�الظا�رة����دف���اليومية

  .�خطاء�الظا�رة����دف����ستاذ�فت����بالشطب�وإثبات�ال��يح�مع�التوقيع�عل��ا�أما

                                                
: ش��ينمصطفيا��لو،املسؤوليةامل�نيةملدققا��ساباتفياك�شافالغشوا��طأفيالقوائماملالية،�غزة -1

  . 24، 23 ،22 م،�ص2012ا��امعة�سالمية،�ليةالدراساتالعليا،رسالةماجست��غ��م�شورة،
  . 292-291م،ص�2007 ��اديميةالعر�يةاملفتوحةلل�شر،:وليدناجيا��يا��،أصوالملحاسبةاملالية،ا��زءالثا�ي،الدانمارك -2
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 خطاء�ال���تؤثر�ع���توازن�م��ان�املراجعة� :  

�ا���ود� �رغم �املراجعة �م��ان ��� �الدائن �ا��قل �مجموع �مع �املدين �ا��قل �مجموع �تطابق �عدم �حالة ��

��الة�يجوز�فتح�حساب��س���حساب�معلق�أو�حساب�ففي��ذه�ا�.الك�شاف�ا��طأ�ولكن�لم�يتم�اك�شاف�ا

�م��ان� ،
ً
�مجموعا ��قل �العمود ��� �يوضع �الذي �الفرق ����ل �مؤقتا �امل��ان �توازن �الدفاتر�لغرض فروقات

�ل��انب�الدائن
ً
  . املراجعة�بحيث�يصبح�مجموع�ا��انب�املدين�مساو�ا

 
ً
،�أو�دائنا

ً
�ولم�يتم�اك�شاف��خطاء،�فيجب�فإذا�. و�التا���فحساب�املعلق�أما�أن�ي�ون�مدينا

ً
�ان�مدينا

�يظ�ر����جانب�ا��صوم.  إظ�اره����امل��انية����جانب��صول����ن�اك�شاف�الفرق�وإقفالھ
ً
��ان�دائنا  .وإذا

�املبالغ� �مجموع �من �أقل �املدينة �أو��رصدة �املدينة �املبالغ �مجموع ��ان �ما �م��
ً
�مدينا �املعلق �حساب و��ون

ما�يفتح�لھ��الدائنة�أو��رصدة
ّ
الدائنة�والعكس���يح�و�كذا�ا��ساب�ال�يحتاج�إ���إثباتھ����دف���اليومية�وإن

و���حالة�اك�شاف��خطاء�وال���أدت�إ���ظ�ور�الفرق�ت����تلك��خطاء،�بجعل�. حساب����دف����ستاذ

� �الت��يح �قيد ��خر�من �الطرف �ي�ون �ب�نما �ت��يح �عملية �ل�ل �طرف �نفسھ �املعلق �و�ا��ساب�ا��ساب

  . ا��طأ�مدينا�أو�دائنا�حسب�ا��الة

  : ت��يح�أخطاء�الف��ات�السابقة

� �رقم �املعيار�الدو�� �وتتعلق�) 8(حدد �ا��الية �الف��ة ��� �تك�شف �ال�� �ال�امة ��خطاء �ت��يح �يجب أنھ

  : 1بف��ات�سابقة�بأثر�رج������أول�قوائم�مالية��عتمد�لإلصدار��عد�اك�شاف�ا�وذلك�من�خالل�ما�ي��

  .تالسابقةاملعروضةالتيحدث��اا��طأاإعادةإثباتمبالغاملقارنةعنالف��ةأوالف��  -

  . إذا�انا��طأحدثقبألقر�ف��ةسابقةمعروضة،يتمإعداد�رصدة�فتتاحيةلألصولو�ل��اماتوحقوقامللكية -

  : �عذر�البيان�بأثر�رج��

                                                
: املحاس�يةو�خطاء،بط،�دمشق،�السياساتاملحاس�ية،التغي��اتفيالتقديرات)8( علييوسف،املعياراملحاس�يالدول��قم�-1

  . 19-18 م،ص2009 جمعيةاملحاسب�نالقانوني�نالسور��ن،
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إعادة�البيان�بأثر�رج���لت��يح�كما��و�ا��ال�لتعذر�التطبيق�بأثر�رج������السياسات�املحاس�ية،�فإن�

�تحديد� �غ���العم�� �أو�من �املمكن �من �يكن �لم �إذا �مطلوب �ال�ي�ون �سابقة �بف��ات �املتعلقة �املادية �خطاء

  : ما�ي��) 8(و�نا�حدد�املعيار�رقم��.التأث��ات�املحددة�للف��ة�أو��عذر�تحديد��ثر�ال��اك���ل��طأ

علىمعلوماتاملقارنةملدةأوملددسابقةيتمعرض�ا،تقومامل�شأةبإعادةإثباتأر عندمايتعذرتأث���خطاءاملحددةللف��ة -

 صدةأوالملدةلألصولو�ل��اماتوحقوقامللكيةعنأقر�ف��ةيمكنف��اإجراءإعادة�ثباتبأثررج��

  ). قدت�ونتل�الف��ة�يالف��ةا��الية(

السابقة،تقومامل�شأةبإعادةإثباتمععندمايتعذرتحديد�ثرال��اكميل��طأفيبدايةالف��ةا��اليةعلىجميعالف��ات -

  .لوماتاملقارنةلت��يحا��طأبأثرالحقفيأقر�تار�خممكن

يتماس�بعادت��ي��طأالف��ةالسابقةمناألر�احوا��سائرعنالف��ةالت�تماك�شافا��طأف��او�تمإعادةإثباتأيتمع -

  . ممكنةعنالف��اتالسابقةوذلكعنا�عدف��ة) بمافيذل�البياناتاملاليةالتار�خيةاملختصرة( رض�ا

) عل�س�يالملثا��طأتطبيقالسياساتاملحاس�ية( فيحالة�عذرتحديدقيمةا��طاء -

عنجميعالف��اتالسابقة،تقومامل�شأةبإعادةإثباتمعلوماتاملقارنةبأثرالحقفيأقر�تار�خممكنو�التالي�تجاوزعنا��زءا�

. خاصبإعادة�ثباتال��اكميلألصولو�ل��اماتوحقوقامللكيةالناشئةقبلذل�التار�خ

تلفعمليةت��يحاألخطاءعنعمليةالتغي��اتفيالتقديراتاملحاس�يةحيثأنالتقديراتاملحاس�يةبطبيع��ا�يتقديراتتقتخ

،فعل�س�يالملثالال�عت���ر�احأوا��سائرالناشئةعنمحتملةبمثاإضافيةر��يةقدتحتاجمراجعةفيحالةظ�ورمعلومات

  . بةت��يحاألخطاء

  : معلق/أخطاء�تك�شف����السنة�التالية�مع�عدم�وجود�ح

الن�توازن��.و����خطاء�ال���ترتكب����سنة�مالية�معينة�غ���أنھ�يتعذر�اك�شاف�ا�إال����سنة�مالية�الحقة

امل��ان�ال��ع���عدم�وجود�أخطاء�إذا�أن��ناك�من��خطاء�املحاس�ية�ال���ال�تؤثر�ع���توازن�م��ان�املراجعة�

فإذا�تم�اك�شاف�ا����السنة�التالية،�فإن�مثل��ذه��خطاء�ي��تب�ع���وقوع�ا�ز�ادة�أو�تخفيض�صا���الدخل�

� �قد �ا��طاء �أن �إذ �ا��طاء، �ف��ا �وقع �ال�� �ا��تامية�للف��ة �ا��سابات �م��ا �تتألف �ال�� �ا��سابات أثر�ع��
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�ح/ح( �وا��سائر/ املتاجرة �)�ر�اح �الدخل �وتأثر�صا�� �و�يرادات �واملبيعات �واملصار�ف ��املش��يات ن�يجة�(،

بالز�ادة�أو�النقصان�يؤثر����ال��اية�ع���أرس�املال�أو�ا��ساب�ا��اري�لصاحب�املشروع�فالبد�) أعمال�املشروع

�طر�ق�ح�أذن �عن �التالية �السنة ��� �ا��طأ �ت��يح ����/ من �أو�املش��يات �املصار�ف �لم�تث�ت �املال�فإذا أرس

�التالية �السنة ��� �أرس�املال �ز�ادة ��ر�اح�و�التا�� �ز�ادة �إ�� �تؤدي �السابقة �الت��يح��.السنة �ي�ون�قيد لذلك

ا��طاء�قد�أثر�ع���حسابات���صية�أو�أما�إذا��ان�. دات�واملبيعاتابتخفيض�أرس�املال�وكذلك�ا��ال�لإلير 

  1. حقيقية��األصول�أو�ا��صوم�فيتم�الت��يح�عن�طر�ق��ذه�ا��سابات

  : معلق/ ت��يح�ا��طأ����السنة�التالية�مع�وجود�ح

لت��يح��ذا�ا��طأ�في�ون�أحد�طر���قيد�الت��يح��و�ا��ساب�املعلق�أما�الطرف��خر�في�ون�تبعا�

�طاء�فإذا��ان�ا��طاء����ا��سابات�ال��صية�أو�ا��قيقية��األصول�أو�ا��صوم�لنوع�ا��ساب�الذي�تأثر�با�

�الن�يجة��املصروفات� �حسابات �أحد �الطرف�ا��طاء ��ان �إذا �أما �ا��سابات، ��ذه ��خر�أحد �الطرف في�ون

ملال�وإذا�رأسمال�في�ون�الطرف��خر��و�رأس�ا/ و�يرادات�واملبيعات�واملش��يات�والذي�يؤثر����ال��اية�ع���ح

  .  تم�اك�شاف�جميع��خطاء�يتم�إقفال�ا�با��ساب�املعلق�وإغالقھ

��خطاء �اك�شاف ��� �امل�نية �نطاق��:املسؤولية ��� �تدخل �وال�� �اك�شاف�ا �املدقق �ع�� �الواجب ��خطاء من

  : 2املسؤولية�امل�نية�ما�ي��

 أو�حسابيةأ� �دف��ية �والدفاتر�مثل�خطاء �ال��الت ��� �املالية �العمليات ����يل �عند �ترتكب �ال�� �و�� ،

  . ا��طاء����كتابة�أرقام��ذه�العمليات�أو����التوجيھ�املحاس���ل�ا

 و���ال���تتعلق��عدم��ل��ام�بتطبيق�القواعد�املحاس�ية�املتعارف�غل��ا�بطر�قة�سليمة�أو�خطاء�فنيةأ�،

ية�عند����يل�ا�دف��يا�أو�ا���ل���ذه�القواعد�أو�التفس���ا��اطئ�لطبيعة��ذه�عدم�تف�م��عض�العمليات�املال

  . العمليات

                                                
  . 300-297 وليدناجيا��يا��،مرجعسابق،ص -1
 .  192 -191 م،�ص2011 داراملس��ةلل�شر،: محمودوآخرون،علمتدقيقا��ساباتالعم��،الطبعة�و��،�عمان�-2
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 و���ال���تتعلق��عدم��ل��ام�با��طوات�الالزمة�لتنفيذ�عمليات�معينة�أو�إ��اء�إجراءات�أخطاء�إجرائية�،

ارت�اب��عض�املخالفات��خاصة�أو�عدم�توافر�أدلة��ثبات�املس�ندية�لبعض��ذه�العمليات�أو��جراءات�أو 

 
ً
  . املالية�عن�طر�ق�عدم��ل��ام�باإلجراءات�ا��اصة�ببعض�عمليات�الصرف�أو�التحصيل�املا���مثال

  : مسؤوليات�املدقق

  .اك�شاف�الغش -

  .اك�شاف��خطاء�املحاس�ية -

  .اك�شاف��عمال�الغ���قانونية -

�وإعطاء���� ��صول �استخدام �إساءة ��ما �املحاس�� �الغش �من �نوع�ن �التمي���ب�ن �يجب �املحاس�� الغش

وال���تؤثر�ع���املس�ثمر�ن�واملغرض�ن�ومستخدمي�القوائم�املالية�. قوائم�مالية�مخطئة�أي�معلوما��ا�مغلوطة

  . �ش�ل�سل���حيث�يحصلون�ع���قرارا��م�بناءا�ع���معلومات�خاطئة�وغ�����يحة

���� �أخطاء �مع�ن، �حساب �حذف �معينة، �ملبالغ ��ح�ساب ��� �أخطاء �ت�ون �ف�� �املحاس�ية ��خطاء أما

�إعالم��دارة�بت��يح� �ا��الة �����ذه �املدقق ��خطاء�يمكن�اك�شاف�ا��س�ولة�و�جب�ع�� ال���يل،�و�ذه

  . �خطاء�وإذا�لم�يفعلوا�ذلك�فعليھ�أن�يذكر�ذلك����تقر�ره

الغ���قانونية�فع���املدقق�أن�يذكر�مثل�رفع�دعاوي�قضائية�ع���الشركة�أو�مخالفة�و�ال�سبة�لألعمال�

� �القوائم �ع�� �مباشرا �تأثر�تأث��ا �ال�� �الضرائب �مثل�قوان�ن �معينة �والتدفقات�(قوان�ن �وامل��انية �الدخل قائمة

  . 1ائم��ش�ل�مباشرو�ناك�قوان�ن�ا��فاظ�ع���الب�ئة�ال���ال�تؤثر�ع���القو ) النقدية�و�ر�اح�املحتجز

�ا��طاء� �منع �عن �غ���مسؤول �فإنھ �والغش، ��خطاء �اك�شاف �عن �املدقق �مسؤولية �تحديد �مجال ��

وتقييم�نظام�الرقابة�الداخلية،��والغش،�ولكن�يجب�عليھ�بذل�العناية�امل�نية�املالئمة�وال���تتطلب�منھ�دراسة

                                                
 . 20 م،�ص2008 ��اديميةالعر�يةفيالدانمارك،: نماركابط،�الديوسفاألسدي،تدقيقا��ساباتالناحيةالنظر�ة،�-1
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نامج�تدقيق�شامل�يتضمن�إجراءات�إضافية�إذا�توقع�وتحديد��جراءات�و�ختبارات�الالزمة�وتوقي��ا�وعمل�بر 

  1.املدقق�وجود�تحر�ف�مادي����الدفاتر

�جوان��ا� �جميع ��� �املالية �القوائم �أن �معقول �تأكيد �ع�� �ا��صول �فتنحصر��� �ارجع �الم �مسؤولية أما

�ا �عام،�و�� �أو�التالعب��ش�ل �أو�الغش �ا��طأ ��س�ب �سواء �ا��و�ر�ة �التحر�فات �خالية�من �أن�ال�امة لواقع

خطر�عدم�اك�شاف�تحر�ف�جو�ري�ناتج�عن�الغش�والتالعب�يفوق�ا��طر�الناتج�عن�اك�شاف�التحر�فات�

  2.الناتجة�عن��خطاء

�ال��الت� ��� �التالعب �ال��و�ر�أو �مثل �إلخفائھ �جيد ��ش�ل �معقدة �خطط �يتضمن �الغش �الن وذلك

حداث�املالية�ال�امة����القوائم�املالية�أو�سـوء�واملس�ندات�املؤ�دة�ل�ا،�والتعمد����عدم����يل�العمليات�أو�� 

و�ذه�املحاوالت�. التطبيق�املتعمد�ملبادئ�املحاسبة�ا��اصة�بالتقييم�،�التص�يف�أو�طرق�العرض�و�فصاح

�يقتنع�بدليل� �ارجع �الم �يجعل �التواطؤ�فالتواطؤ�قد �يصاح��ا��عض �عندما �أصعب �ت�ون �التالعب�قد إلخفاء

  .لية�مع�أنھ�خاطئ����حقيقة��مراملراجعة�الذي�حصل�ع

باإلضافة�إ���ذلك،�فإن�ا��طر�الناتج�عن�عدم�اك�شاف�املراجع�للتعر�فات�ا��و�ر�ة�الناتجة�عن�الغش�

�
ً
والتالعب�من�قبل��دارة�يفوق�ا��طر�عن�عدم�اك�شاف�الغش�والتالعب�من�قبل�املوظف�ن،�الن��دارة�عادة

�بالت �ل�ا ��سمح �أفضل �موقع ��� �ت�ون �تقدم�ما �املحاس�ية، �ال��الت �مباشر�أو�غ���مباشر��� ��ش�ل العب

�من�قبل� �و�التالعب �الغش �أساليب �ملنع�نفس �املصممة �الرقابية ��ساليب �أو�اخ��اق �مالية�مزورة، معلومات

  . املوظف�ن��خر�ن

  3:فإذا�وجد�املدقق�مؤشرات��ش���إ���احتمال�وجود�خطأ�أو�احتيال�فع���املدقق�أن�يقوم�بما�ي��

  .التوسيع����إجراءات�التدقيق�إلثبات�أو�نفي�ا��طأ�أو��حتيال -

  .التأكد�من�ت��يح�ا��طأ�أن�وجد -

                                                
  . 14،�ص�2002 بن،: وسفمحمودجر�وع،مسؤوليةاملراجععناألخطاءوالغش،بط،�فلسط�ني�-1
 .222 عبدالو�ابنصرع��،مرجعسابق،ص -2
  . 223عبدالو�ابنصرع��،مرجعسابق،ص -3
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  .التأكد�من�أنھ�قد�جرى�معا��ة��حتيال�و�فصاح�عنھ -

��افة� - �ع�� ��عتماد �النظر��� ��عيد �أن �املدقق �ع�� ��دارة، �أفراد �بأحد �أو��حتيال �ا��طأ �يرتبط عندما

  . ل���أعطا�ا��ذا�ال��ص�للمدققالقرائن�و�دلة�ا

  : 1ع���املدقق�أن�يبلغ��دارة�ب�تائج�التدقيق����ا��االت�التالية

  .إذا�اعتقد�بوجود�احتيال،��غض�النظر�عن�تأث����ذا��حتيال�ع���البيانات�ا��سابية -

  .إذا�ث�ت�وجود�خطأ�مادي�أو�احتيال -

 . تبليغ�ا���ات�الرسمية�إذا�تطلبتھ�القوان�ن�لذلك -

  معا��ة��خطاء�املحاس�ية�من�طرف�مدقق�ا��سابات: املطلب�الثالث

 )2�،3�،4املجموعة�(معا��ة��خطاء� .1

  : التث�يتات. 1. 1

  : 01العملية�رقم�

دج�ال�سديد��300000دج�و�راءة��خ��اع�بمبلغ��400000تم�ا��يازة�ع���برمجيات�املعلومات�بمبلغ��5/1:مثال

  .�شيك

06/01  

203  

204  

  

  

512  

  برمجيات�املعلوماتية�

  براءة��خ��اع�

  البنك

400000  

300000  

  

  

700000  

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

                                                
 .57-56م،�ص�1991دارالفكرلل�شروالتوز�ع،�: علمتدقيقا��سابات،�الطبعة�و��،�بم – الساعيم�يبوعمروو���،مؤشراتوجود�حتيالوا��طأ�-1
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رقم�ا��ساب�لل��مجيات�املعلوماتية�و�راءة�(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و���

�العملية�خاطئ �يل���)�خ��اع�وكذا�يوم �أن �أجل �من �القيد ��عكس �ا��سابات �مدقق �ا��الة�يقوم �و����ذه ،

  :     �ل�التا��القيد�ا��اطئ،�ومن�ثم�يقوم�ب���يل�القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش

  

  

  

  

05/01  

204  

205  

  

  

512  

  برمجيات�املعلوماتية�

  براءة��خ��اع�

  البنك

400000  

300000  

  

  

700000  

  512  

  

  

205  

204  

  البنك

  براءة��خ��اع�

  برمجيات�املعلوماتية�

700000  

  

  

300000  

400000  

 1( املعا��ةاملحاس�ية�عدالسنةاملالية+n( :  

�مدقق� �يقوم �ما �وعادة �أجل �من �املؤسسة �تقوم �أخطاء �أو�إعادة �خطئ �باك�شاف �املدقق �يقوم عندما

  : ا��سابات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

02/01  

204  

205  

  

  

203  

204  

  برمجيات�املعلوماتية�

  براءة��خ��اع�

  برمجيات�املعلوماتية�

400000  

300000  

  

  

400000  



 ةالس�و�و�ا��طأ����التقار�ر�املحاس�ية�وتأث���ا�ع����عمال�التجار�: لثالثالفصل�ا

 

84 
 

  300000  براءة��خ��اع

  : 02العملية�رقم�

  .دج�ع���ا��ساب�500000تم�ا��يازة�ع���أرا����بمبلغ�: مثال

10/01  

211  

  

  

  

404  

  

  أرا����

  موردو�تث�يتات

  

400000  

  

  

400000  

 

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة:  

،�و����ذه�ا��الة�يقوم�مدقق�)مبلغ�العملية(لدينا����العملية�السابقة�خطأ�الذي�تم�كشفھ�املدقق�و�و�

�وت�ون� �ال��يح �القيد �ب���يل �يقوم �ثم �ومن �ا��اطئ، �القيد �يل�� �أن �أجل �من �القيد ��عكس ا��سابات

  : العملية�ع���الش�ل�التا��

01 / 10  

404  

  

  

211  

  

  موردو�تث�يتات

  أرا���

400000  

  

  

400000  

211  

  

  

404  

  

  أرا����

  موردو�تث�يتات

500000  

  

  

500000  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(  



 ةالس�و�و�ا��طأ����التقار�ر�املحاس�ية�وتأث���ا�ع����عمال�التجار�: لثالثالفصل�ا

 

85 
 

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  : مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

01 / 02  

211  

  

  

  

404  

  

  أرا����

  موردو�تث�يتات

  

100000  

  

  

100000  

  : 03العملية�رقم�

  . �شيك�بن�ي�والبا���ع���ا��ساب) نصف( 2/1دج�الدفع،��700000تم�ا��يازة�ع���مبا�ي�بمبلغ��:مثال

  

01 / 15  

213 

  

  

  

53  

  

  البناءات�

  الصندوق�

  

700000  

  

  

700000   

 املعا��ةاملحاس�يةفينفسالسنة :  

،�و����ذه�ا��الة�)تمت�العملية�بالصندوق (لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و���

يقوم�مدقق�ا��سابات��عكس�القيد�من�أجل�أن�يل���القيد�ا��اطئ،�ومن�ثم�يقوم�ب���يل�القيد�ال��يح�

  :  وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

01 / 15  

53 

  

  

  

213  

  

  الصندوق�

  البناءات

  

700000  

  

  

700000  
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213 

  

  

  

512  

404  

  البناءات�

  البنك

  موردو�تث�يتات

700000  

  

  

350000  

350000  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(  

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  :لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا���مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية

  

  

  

01 / 02  

53 

  

  

  

512  

404  

  الصندوق�

  البنك

  موردو�تث�يتات

700000  

  

  

350000  

350000  

  : 04العملية�رقم�

%) TVA 17(دج،�والرسم�ع���القيمة�املضافة��600000تم�ا��يازة�ع���شاحنة�لنقل�البضا�ع�بمبلغ��:مثال

  . والدفع�بالشيك

01 / 20  

218 

  

  

  

512  

  

  تث�يتات�مادية�أخرى�

  البنك

702000  

  

  

702000  

  

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  
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،�و���)218مع�حساب��TVAدمج�حساب�الـ�(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

�يقوم �ثم �ومن �ا��اطئ، �القيد �يل�� �أن �أجل �من �القيد ��عكس �ا��سابات �مدقق �يقوم �ا��الة ب���يل���ذه

  :ت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��القيد�ال��يح�و 

  

  

  

  

  

01 / 20  

512 

  

  

  

218  

  

  البنك

  تث�يتات�مادية�أخرى 

702000  

  

  

702000  

  

218 

4452  

  

  

  

512  

  

  تث�يتات�مادية�أخرى 

TVAقابلة�لالس��جاع��  

  البنك

600000  

102000  

  

  

  

702000  

  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(  

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  :مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

01 / 02  
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4452  

  

  

218  

  

TVAقابلة�لالس��جاع��  

  تث�يتات�مادية�أخرى 

102000  

  

  

102000  

218  

  

  

791  

  

  تث�يتات�مادية�أخرى 

  نواتج

702000  

  

  

702000  

  : املخزونات�2.1

  : 01العملية�رقم�

�: مثال ��10/03�� �بمبلغ �بضاعة ��100000شراء �الرسم، �خارج �% TVA 17دج �رقم �فاتورة �ا��ساب �18ع��

  . 007وسند��دخال�رقم�

03/10  

380  

  

  

401  

  

  مش��يات�بضاعة�

  موردو�مخزونات

   18فاتورة�رقم�

117000  

  

  

117000  

  

30  

  

  

480  

  

  بضاعة

  مش��يات�بضاعة

    007سند��دخال�رقم�

170000  

  

  

117000  

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

،�و���)218مع�حساب��TVAدمج�حساب�الـ�(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

� �أن �أجل �من �القيد ��عكس �ا��سابات �مدقق �يقوم �ا��الة �ب���يل��ذه �يقوم �ثم �ومن �ا��اطئ، �القيد يل��

  :  �ون�العملية�ع���الش�ل�التا��القيد�ال��يح�وت

03/10  
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4452  

  

  

30  

  

  17000  

  

  

17000  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(  

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  �خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا���املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلكمدقق�

03/10  

4452  

  

  

30  

  

  17000  

  

  

17000  

  :02العملية�رقم�

  .و�ان�ال�سديد��شيك�بن�ي% TVA 17دج�خارج�الرسم،��100000شراء�بضاعة�بمبلغ������10/01:مثال

01/10  

380  

  

  

512  

  

  مش��يات�بضاعة�

  البنك

  

105000  

  

  

105000  

30  

  

  

380  

  

  بضاعة

  مش��يات�بضاعة

  

105000  

  

  

105000  

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  
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،�و���)218مع�حساب��TVAدمج�حساب�الـ�(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

�ب���يل� �يقوم �ثم �ومن �ا��اطئ، �القيد �يل�� �أن �أجل �من �القيد ��عكس �ا��سابات �مدقق �يقوم �ا��الة �ذه

  :  القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

01/10  

4452  

  

  

30  

  

TVA  

  بضاعة

1785  

  

  

1785  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n:( 

أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�

  :مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

01/02  

4452  

  

  

30  

  

TVA  

  بضاعة

1785  

  

  

1785  

  :03العملية�رقم�

� 15/01 ���:مثال �بمبلغ ��100000تمشراءبضاعة �نفس �و�� �ا��ساب، �ع�� �مذكرة�دج �املورد �أرسل اليوم

  %.05تخفيض�ب�سبة�

01/15  

380  

  

  

401  

  

  مش��يات�بضاعة�

  موردو�مخزونات

  

170000  

  

  

170000  
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30  

  

  

380  

  

  بضاعة

  مش��يات�بضاعة

  

170000  

  

  

170000  

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

وحساب�التخفيضات�املمنوحة�عدم����يل�(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

،�و����ذه�ا��الة�يقوم�مدقق�ا��سابات��عكس�القيد�من�أجل�أن�يل���القيد�ا��اطئ،�ومن�)من�قبل�املورد

  :  ثم�يقوم�ب���يل�القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

15/01  

401  

  

  

  

609  

  موردو�مخزونات

  تخفيضات�ممنوحة

  

8500  

  

  

8500  

  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  :مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

01/02  

401  

  

  

  

77  

  موردو�مخزونات

  العناصر�غ���عادية

  

8500  

  

  

8500  

  

  : املجموعة�الرا�عة�3.1

  : 01العملية�رقم�

  . ،�وال�سديد��شيك�بن�يTVA 17%دج�لز�ون�ف�انت��125000قام�تاجر�ب�يع�بضاعة�بمبلغ�����21/03: مثال
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03/21  

411  

  

  

445  

700  

  الز�ائن

TVA  

  مبيعات�بضاعة

125000  

  

  

1816  

10684  

512  

  

  

411  

  

  البنك

  الز�ائن

  

1250000  

  

  

125000  

 

 

 

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

،�و����ذه�ا��الة�يقوم�)خطأ����املبلغ�لقيد�البيع(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

مدقق�ا��سابات��عكس�القيد�من�أجل�أن�يل���القيد�ا��اطئ،�ومن�ثم�يقوم�ب���يل�القيد�ال��يح�وت�ون�

  :  العملية�ع���الش�ل�التا��

21/03  

411  

  

  

445  

700  

  الز�ائن

TVA  

  مبيعات�بضاعة

125000  

  

  

19125  

93375  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  :مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��
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02/01  

419  

  

  

411  
  

  ال�س�يقات

  الز�ائن

112500  

  

  

112500  

411  

  

  

445  
77  

  الز�ائن

TVA 

  غ���العادية�العناصر 

112500  

  

  

16346  

96154  

411  

  

  

419  
  

  الز�ائن

  ال�س�يقات

112500  

  

  

112500  

  

  : 02العملية�رقم�

دج،�مرفوق��شيك�بن�ي�قيمتھ��150000أرسلت�املؤسسة�للمورد�طلبية�تخص�بضاعة�قيم��ا��12/02: مثال

  .ك�س�يق�50000

12/02  

380  

  

  

401  
409  

  مش��يات�بضاعة�

 موردو�مخزونات

  ال�س�يقات�ع���ا��ساب�

150000  

  

  

100000  

50000  

30  

  

  

380  
  

  بضاعة�

  مش��يات�بضاعة

150000  

  

  

150000  

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  
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،�و����ذه�ا��الة�)لم����ل�قيد�ال�س�يق(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

يقوم�مدقق�ا��سابات��عكس�القيد�من�أجل�أن�يل���القيد�ا��اطئ،�ومن�ثم�يقوم�ب���يل�القيد�ال��يح�

  :  وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

02/12  

409  

  

  

401  
512  

  �س�يقات�

 موردو�مخزونات

  البنك�

100000  

  

  

50000  

50000  

401  

  

  

409  

512  
  

  موردو�مخزونات�

  ال�س�يقات

  البنك

150000  

  

  

50000  

100000  

  

  

  : 03العملية�رقم�

�60000دج�و�200000قامت�املؤسسة�ب�يع�منتجات�وسيطة�ومتبقية�ع���ا��ساب،�بقيمة������14/06:مثال

  .  دج�ع���التوا��

06/14  

411  

  

  

702  
703  

  الز�ون�

 مبيعات�منتجات�وسيطة

  مبيعات�منتجات�متبقية�

210000  

  

  

170000  

40000  

724  

  

  

351  

358  
  

  �غ���مخزونات�من�املنتجات�

  منتجات�وسيطة

  منتجات�متبقية

260000  

  

  

200000  

60000  

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  
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مبالغ�مبيعات�منتجات�وسيطة�واملنتجات�متبقية�(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

ا��سابات��عكس�القيد�من�أجل�أن�يل���القيد�ا��اطئ،�ومن�ثم�يقوم�،�و����ذه�ا��الة�يقوم�مدقق�)خاطئة

  :  �ون�العملية�ع���الش�ل�التا��ب���يل�القيد�ال��يح�وت

14/06  

411  

  

  

702  
703  

  الز�ون�

 مبيعات�منتجات�وسيطة

  مبيعات�منتجات�متبقية�

50000  

  

  

30000  

20000  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    

يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم��عندما

  :مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

02/01   

411  

  

  

77  

  

  الز�ون 

  العناصر�غ���العادية

  

50000  

  

  

50000  

 ): 1،6املجموعة�( خطاء�املحاس�يةمعا��ة��  .2

  : 01املجموعة��1.2

  : 01العملية�رقم�

  . دج�من�بنك�الشركة،�الستعمالھ�ا��اص�30000قام�صاحب�املؤسسة����ب�املبلغ������13/04:مثال

13/04  

108  

  

  

512  

  املستغل

  البنك

20000  

  

  

20000  
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 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

�و�و� �املدقق �اك�شف�ا �ال�� �أخطاء �السابقة �العملية ��� �الشركة�(لدينا �صاحب �قبل �من �امل��وب املبلغ

،�و����ذه�ا��الة�يقوم�مدقق�ا��سابات��عكس�القيد�من�أجل�أن�يل���القيد�ا��اطئ،�)��ل�املبلغ�خاطئ

  : ومن�ثم�يقوم�ب���يل�القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

  

  

  

04/13  

512  

  

  

108  

  

  البنك

  املستغل

  

20000  

  

  

20000  

108  

  

  

512  

  

  املستغل

  البنك

  

30000  

  

  

30000  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�مدقق�

  : املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

04/13  

    10000  املستغل    108
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  512  

  

  البنك

  

  10000  

  : 02العملية�رقم�

  .دج�فاتورة�ال�اتف�من�أموالھ�ا��اصة�15000دفع�التاجر������15/01:مثال

15/01   

626  

  

  

401  

  

  بر�د�املواصالت

  املورد

  

15000  

  

  

15000  

401  

  

  

108  

  

  املورد

  املستغل

20000  

  

  

20000  

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

،�و���)قيمة�املبلغ�ل��ساب�املستغل�خاطئ(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

�ب���يل� �يقوم �ثم �ومن �ا��اطئ، �القيد �يل�� �أن �أجل �من �القيد ��عكس �ا��سابات �مدقق �يقوم �ا��الة �ذه

  :  القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

15/01   

108  

  

  

401  

  

  املستغل�

  املورد

  

20000  

  

  

20000  

401  

  

  

108  

  

  املورد

  املستغل

15000  

  

  

15000  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    
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عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

 : مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

02/01   

108  

  

  

401  

  

  املستغل�

  املورد

  

5000  

  

  

5000  

  : 03العملية�رقم�

  . دج�بموجب�بن�ي�10000دج،�وفوائد�القرض��160000تم��سديد�قروض�بنكية�بـ�����04/09: مثال

  

04/09  

164  

  

  

512  

  

  قروض�بنكية�

  البنك

  

170000  

  

  

170000  

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

،�)لم����ل�حساب�فوائد�القرض����القيد(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

و����ذه�ا��الة�يقوم�مدقق�ا��سابات��عكس�القيد�من�أجل�أن�يل���القيد�ا��اطئ،�ومن�ثم�يقوم�ب���يل�

  :  القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

04/09  

512  

  

  

164  

  

  البنك

  قروض�بنكية

170000  

  

  

170000  
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164  

661  

  

  

  

512  

  

  قروض�بنكية

  فوائد�القرض�

  البنك

160000  

10000  

  

  

170000  

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�مدقق�

  : املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

  

  

02/01   

67  

  

  

164  

  

  

  

10000  

  

  

10000  

  : املصار�ف�2.2

  : 01العملية�رقم�

�: مثال ��23/03�� �استملت �املبلغ �بن�ي �شيك �بموجب �سددت ��اتف، �فاتورة �خارج��100000املؤسسة دج

  .الرسم

23/03  

626  

  

  

512  

  

  مصار�ف�ال��يد�واملواصالت

  البنك

1170000  

  

  

1170000  
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 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

� �و�و �املدقق �اك�شف�ا �ال�� �أخطاء �السابقة �العملية ��� �ع�(لدينا �الرسم �دمج �املضافة �القيمة مع��

�ال�اتف �ا��اطئ،�)مصار�ف �القيد �أجل�أن�يل�� �من �القيد ��عكس �ا��سابات �مدقق �ا��الة�يقوم ،�و����ذه

  :  ومن�ثم�يقوم�ب���يل�القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

  

  

  

  

03/23  

512  

  

  

626  

  

  البنك

  مصار�ف�ال��يد�واملواصالت

117000  

  

  

117000   

626  

445  

  

  

512  

  

  مصار�ف�ال��يد�واملواصالت

TVA  

  البنك

100000  

17000  

  

  

117000   

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  :النحو�التا��مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���

02/01  

512    TVA  17000    
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  626  

  

   17000    مصار�ف�ال��يد�واملواصالت

  : 02العملية�رقم�

����07/14: مثال دج�وال�سديد��6000ا�السنوي�دج�و�لغت�مصار�ف�تأمي���130000تم�ا��يازة�ع���سيارة�بـ

  .�شيك

14/07  

218  

616  

  

  

512  

  التث�يتات�املادية��خرى 

  مصار�ف�التأمينات��

  البنك

6000  

130000  

  

  

136000   

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

� �و�و �املدقق �اك�شف�ا �ال�� �أخطاء �السابقة �العملية ��� �ومصار�ف�(لدينا �التث�يتات �مبلغ �ب�ن خلط

،�و����ذه�ا��الة�يقوم�مدقق�ا��سابات��عكس�القيد�من�أجل�أن�يل���القيد�ا��اطئ،�ومن�ثم�يقوم�)التأم�ن

  :  ب���يل�القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

07/14   

512  

  

  

218  

616  

  

  البنك�

  التث�يتات�املادية��خرى�

مصار�ف�التأمينات��

136000  

  

  

6000  

130000   

218  

616  

  

  

512  

  

  التث�يتات�املادية��خرى 

  مصار�ف�التأمينات��

  البنك

130000  

6000  

  

  

136000   
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 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  :وت�ون�ع���النحو�التا���مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء

02/01   

218  

  

  

77  

  

  تث�يتات�مادية�أخرى 

  العناصر�غ���العادية

124000  

  

  

124000   

  

  

  : 03العملية�رقم�

  . دج���معية�خ��ية�بموجب�شيك�بن�ي�150000أقرت�املؤسسة�من�إعانة�قيم��ا������28/06:مثال

28/06   

656  

  

  

512  

  

  إعانات�ممنوحة

  البنك

155000  

  

  

155000   

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  

،�و���)تقديم�إعانة�أك���من�املبلغ�املتفق�عليھ(لدينا����العملية�السابقة�أخطاء�ال���اك�شف�ا�املدقق�و�و�

�ب���يل� �يقوم �ثم �ومن �ا��اطئ، �القيد �يل�� �أن �أجل �من �القيد ��عكس �ا��سابات �مدقق �يقوم �ا��الة �ذه

  :  القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

28/06   



 ةالس�و�و�ا��طأ����التقار�ر�املحاس�ية�وتأث���ا�ع����عمال�التجار�: لثالثالفصل�ا

 

103 
 

512  

  

  

656  

  

  البنك�

  إعانات�ممنوحة

155000  

  

  

155000   

656  

  

  

512  

  

  إعانات�ممنوحة

  البنك

150000  

  

  

150000   

 

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  :مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

28/06   

512  

  

  

77  

  

  البنك�

  العناصر�غ���العادية

5000  

  

  

5000   

  : 04العملية�رقم�

  .دج�200000قامت�املؤسسة�ب�سديد�الضرائب�والرسوم��شيك�املبلغ�قدره�بـ�������08/07:مثال

08/07  

64  

  

  

512  

  

  ضرائب�ورسوم

  البنك

100000  

  

  

100000   

 املعا��ة�املحاس�ية����نفس�السنة :  
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�و�و� �املدقق �اك�شف�ا �ال�� �أخطاء �السابقة �العملية ��� �الضرائب(لدينا �مبلغ �القيمة���سديد أك���من

،�و����ذه�ا��الة�يقوم�مدقق�ا��سابات��عكس�القيد�من�أجل�أن�يل���القيد�ا��اطئ،�ومن�ثم�)ا��قيقية

  :  يقوم�ب���يل�القيد�ال��يح�وت�ون�العملية�ع���الش�ل�التا��

  

  

  

  

  

08/07  

512  

  

  

64  

  

  البنك

  ضرائب�ورسوم

100000  

  

  

100000   

64  

  

  

512  

  

  ضرائب�ورسوم

  البنك

200000  

  

  

200000   

 1(املعا��ة�املحاس�ية��عد�السنة�املالية+n :(    

عندما�يقوم�املدقق�باك�شاف�خطئ�أو�عدة�أخطاء�تقدم�للمؤسسة�من�أجل�ت��يح�ا�وعادة�ما�يقوم�

  :مدقق�املحاسبات��عملية�املعا��ة�املحاس�ية�لتلك��خطاء�وت�ون�ع���النحو�التا��

02/01   
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67  

  

  

512  

  

  العناصر�غ���العادية�

  البنك

100000  

  

  

100000   

  

  

  

  

  

  : خالصة�الفصل

قد�تم�التطرق�من�خالل��ذا�الفصل�إ���جوانب�عديدة�للغش�و�خطاء�املحاس�ية�ال���ساعدت�ع���

�ال �إ�� �وال���أدت �ل�م �وا��ة �صورة �والغش،�إعطاء ��خطاء �مرتك�� ����نية �ذلك ��� �والفاصل �بي��م، تفرقة

النية�غ���قابلة�للقياس،�وإنما�يحدد�ا�مدقق�ا��سابات�عن�طر�ق�الكفاءة�وا����ة�امل�نية،�املك�سبة�و�ذه�

لد��م،�واستطعنا�أن��ش���إ����عض�النقاط�ال�امة�ال�����دف���ا�مرتك���الغش�وال���حصرنا�ا������داف�

��خطا �من�أنواع �إ����ل�نوع �قمنا�باإلشارة �ذلك،�وكذا �و�عر�ف��ل�نوع�الرامية�الرت�اب �والغش �املحاس�ية ء

  . لنا�أن�نفرق�بي��م��لي�س�

ومن�أجل�بداية�عملية�التدقيق�ال���سوف��سفر����ال��اية�إ���إعطاء�رأي�محايد�والذي�يظ�ر����ش�ل�

تقر�ر�وال���تختلف�من�ش�ل�إ���آخر�حسب�ا��الة�ال���تم�التوصل�إل��ا�املدقق،�و�ذه��ش�ال�تطرقنا�إل��ا�

،�ومن�أجل�الوصول�إ����ذه�ا��الة�ع���مدقق�ا��سابات�أن�يقوم�بمسك�من�املبحث�الثا�ي�لب�الثالث���املط

��ل� �إسقاط �وكذا �التدقيق، �عملية �تنظيم ��� ��ساعده �خطة �ووضع �التدقيق �عملية ��� �املعنية �الوثائق �ل

�فقط ��نا ��خطاء �يقتصر�اك�شاف �ال �وأيضا �املالية �القوائم �سالمة �من ��ل��املعاي���لتأكد �استعمال وإنما
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� �مناسبة �يرا�ا �ال�� �من�الوسائل �والغش �املحاس�ية ��خطاء �الستخراج �املحدد، �وزما��ا �م�ا��ا ��� الستعمال�ا

  .   موط��م

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  ا��ـــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة
  

  



 ا��اتمة
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  :ا��اتمة

�من�خالل�دراس�نا�ملوضوع�ا��طأ�و�الس�و����التقار�ر�املحاس�ية�و�تأث���ا�ع����عمال�التجار�ة�ات���لنا

املحاسبة��لمشا��أن��خطاء�املحاس�ية�ت��اوح�ما�ب�ن�أخطاء�طفيفة�ا���أخطاء�محاس�ية�كب��ة،�بحيث�تبدأ

  .بمسك�الدفاتر�غ���املنتظم�وعدم�استخدام�برامج�املحاسبة

�طفيفة�وغ��� �املحاس�ية�ت�ون �حتًما،��س�ل��م�مة،�عض��خطاء �عملك ��� �ما ���ص �يالحظ�ا وعندما

  .ك�التجاري عملالبعض��خر�أك���جدية�و�مكن�أن�ي�ون�لھ�تأث���كب���ع���ال��ة�املالية�ل�لكن. ت��يح�ا

���. للشركةبمرور�الوقت،�يمكن�أن�تؤدي�املمارسات�املحاس�ية�الس�ئة�إ����شو�ھ�حقيقة�ال��ة�املالية�

� ��الشديدةيمكنا��االت �أن �الس�ئة �املحاس�ية �واملمارسات �املتكررة �املحاس�ية �عملكأو�إدارة�لألخطاء تقود

  .الشركة�نحو��فالس

�ال���و� �املحاسبة �بتفاصيل �كب�ً�ا �ا�تماًما �يولوا �لم �و�قتصادي�ن �التجار��ن �املؤرخ�ن �أن �املفارقات من

���ح�ن�أنھ�ل�س�من�املعتاد�اعتبار�البيانات�املحاس�ية�ع���أ��ا�معلومات�. ُينظر�إل��ا�غالًبا�ع���أ��ا�حرفة�تقنية

�يم �أنھ �ذاتبمع�� �تقديرات �إ�� �البيانات �ترجمة ��أ�مية،كن �ا��طأ �مف�وم �ألنھ��املحاس��فإن �مفيد �و�مف�وم

ح���إذا��انت�املحاسبة�محايدة�وال�. يجعل�ا���ة�ضد�النظر�إ���املحاسبة�ع���أ��ا�محايدة�وآلية�مقنعة�تماًما

  .�عمال�التجار�ة�ة�ع���سلوك�عكس�ا��يارات�املحاس�ية�املص��ة�الذاتية،�يمكن�أن�تؤثر��خطاء�املحاس�ي

�و�إن� �التقار�ر�املالية ��� �غ���متعمد �تحر�ف �إ�� �يؤدي �سلوك �املحاس�ية ��خطاء �القول�أن �ن��ص ومنھ

�التقار�ر� �إعداد �عملية �تمر���ا �ال�� �املراحل �من �مرحلة �أي �و��� �محاس�� �أي�نظام ��� احتمال�حدوثھ�موجود

  .املالية

  :�ست�تاجات

 ممالي�ساعدفيت�و�دوحفظاملعامالتاملاليةللم�شآتالتجار�ة�ع��املحاسبةعننظا. 

 قدت�وناألخطاءاملحاس�ية�سيطةأوجو�ر�ة،في�لتاا��التي�يمكنأني�ونل�اعواقبوخيمة. 
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 يمكنأنيؤدياإلبالغعناملصروفا�غ��ال��يحةإلى�شو���وامشالر�حال�شغيلياملحسو�ةللشركةأوقديؤديإلىا

 .إلفراطفياإلبالغعنالدخل

 تتطابق�مناملؤسفأن� �ال �عندما �شركة، �أي ��� �يحدث �أن �يمكن احتياالملوظفي�بمافيدل�االختالس،

 .العناصر�يمكن�أن��ش���ذلك�إ���وجود�خطأ�ما�و�أن��ناك�حاجة�إ���مز�د�من�التحقيق

 قد�ت�س�ب�املصار�ف�ا��اطئة�����بالغ�غ���ال��يح�للشر�ات�ال����ستخدم�املحاسبة�ع���أساس�

�تت. �ستحقاق �أن ����يجب �النفقات �تص�يف �إذا�تم �الذي�تدره، �الدخل �مع ��ش�ل���يح �املصروفات طابق

 .الش�ر�أو�السنة�ا��طأ�فلن�يحدث��ذا�كما�ي�ب��

  املحاسبة�و�مسك�الدفاتر����الوظائف�الرئ�سية����أي�عمل�تجاري. 

 ا���ل�باملبادئ�املحاس�ية�يؤدي�إ���حدوث��خطاء����ال��الت�و�القوائم�املالية. 

 � ��عماليمكن �توجيھ �إ�� �الس�ئة �املحاس�ية �و�املمارسات �املتكررة �املحاس�ية ��خطاء �تؤدي �نحو �أن

 .�فالس

  :التوصيات

 دائما�� �املستحسن �فمن �تماما، �تجن��ا ��� �ترغب �أو�كنت �ا��اطئ �التص�يف ��� �مشكالت �واج�ت إذا

�عمل��ش�ل�جيد�أو�أن�أرقامك�العمل�مع�ا����اء�الذين�يمك��م�التأكد�من�أن�أنظمة�املحاسبة�ا��اصة�بك�

 .��يحة

 اعتماد�املحاسبة����ال���يل�امل�����و�ال�امل�للعمليات�املالية�����عمال�التجار�ة. 

 يل��ل����ء�و�تص�يفھ��ش�ل���يح����حساباتك���. 

 �،غض�النظر�عن���م�الشركة،�فإن�إ�شاء�نظام�محاس���و�مسك�دفاتر�جدي�لعملك��و�املفتاح�

 .لكل��فاظ�ع���أموا
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  : اختبار�الفرضيات

 لوقت�طو�ل��ان�القانون�املد�ي��و�الشر�عة�العامة�الواجبة�التطبيق�ع���مختلف�العالقات،�ونظرا�

وع���اثر�ذلك��ان�البد�من�تحديد�نطاق�و�مجال�. ملا�ت�سم�بھ�املعامالت�التجار�ة�من�مرونة�و�سرعة�و�ائتمان

 .�عمال�التجار�ة��ش�ل�ا��زء�ال�ام�من�نطاق�القانون�التجاري �وعليھ�فإن. القانون�التجاري 

  عت���املحاسبة�من�الوظائف�الرئ�سية�ألي�عمل�تجاري�. 

 خطاء�املحاس�ية�سلوك�يؤدي�إ���تحر�ف�غ���متعمد����التقار�ر�املالية�و�إن�احتمال�حدوثھ�موجود��

 .ا�عملية�إعداد�التقار�ر�املالية���أي�نظام�محاس���و����أي�مرحلة�من�املراحل�ال���تمر���

 من�ثم�مراجعة��ذه�ال���يالت�من�. البد�من����يل��ل����ء�و�تص�يفھ��ش�ل���يح����حساباتك

 . إما�داخ���أو�خار���للكشف�عن�وجود�أخطاء�أو�انحرافات) مدقق(قبل�املحاسب�
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