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  مقدمة عامة
 عاجلاتامل و االقتصادية العمليات يف التعقيد معها زاد ؤسساتامل حجم وكرب االقتصادية الوحدة تطور مع
 وحدوث واألصيل الوكيل بني صاحلامل وتضارب الوكالة بصراعات يعرف ما وبروز علوماتامل متاثل عدم وكذا احملاسبية،
 .التدقيق مهنة إىل احلاجة زايدة إىل أّدت العوامل هذه كل اخلطورة، ومتفاوتة كبرية جتاوزات

 هتدف اهظهور  من األوىل السنوات يف كانت حيث الغش صطلحمب ارتبط كبريا   تطّورا   عرفت التدقيق مهنة
 وسالمة صحة مدى على احملايد الفين الرأي إبداء وه و جديدا مسارا   أخذت ثّ  من ،والغش األخطاء الكتشاف

 ضربت اليت العاصفة نتيجة الصدارة لتحتل الثالثة األلفية بداية ويف جديد من جعلت  ،ومصداقيتها اليةامل القوائم
و  األمريكية تحدةامل الوالايت يف الكربى يةالعامل الشركات من عدد اهنيار بعد خاصة ،يةالعامل الفضائح إثر التدقيق

 لشركة سيئة مسعة من تبعها وما  (World com)  ورلدكوم و (Enron)أنرون إفالسها و زواهلا مثل شركة 
 زيروكس فضيحة إىل ابإلضافة ،الوجود من اوزواهل  (Arthur Anderson) أندرسون أرثورتدقيق احلساابت 

(zirox) التدقيق شركة وتورط اليةامل القوائم يف ابلتالعب قامت اليت KPMG شهدت الفضيحة،كما ذهه يف 
 ،فيها كثر أشخاص وتورط سوانطراك فضيحة مثل معلقا يزال ال ما منها ،عديدة فضائح األخرى  يه اجلزائر

 .الواجهة يف تزال ال واليت اخلليفة بنك القرن فضيحة إىل ابإلضافة

 والرئيسي األول هو املتهم احلساابتحمافظ  كان ،قانونية الغري التصرفات عن ةجتالنا الكبرية الفضائح ذهه إثر
 اختلف اليت و  .التدقيق جودة لضبط التدقيق ومكاتب شركات تسعى ذاهل ،الشأن ذاه يف سؤوليةاملو حتمله 

 هعن والتبليغ الغش اكتشاف على احلساابت فظحما بقدرة L.DE.Angeloرون يف قياسها حيث ربطتها  املفك
  oxley  قانون األمريكي الكونغرس شرع حيث ،قوانني إصدار تداعيات من تبعها وما ،عنيةامل لألطراف

sarbanes -  الضوابط لشرح صصةخم برامج وتنظيم احملاسبية مارساتامل إلصالح 2002 جويلية شهر هناية يف 
 وإعداد اهاختبار  من احلساابت فظيحما كنمت واليت الغش حاالت واكتشاف نعمل تطبيقها جيب اليت والربامج  الرقابية
 إلعادة الضرر رقابة إبجراءات اباللتزام AICPA القانونيني للمحاسبني األمريكي عهدامل دفعت كما.  عنها التقارير

 .هنةامل يف الثقة

 اخلاصة والسجالت واحلساابت واملستندات والبياانت الداخلية الرقابة أنظمة فحص أبنه التدقيق ويعرف
 احملايد الفين رأيه يضمنه الذي تقريره تقدمي من املدقق ميكن وبشكل منظما   انتقاداي   فحصا   التدقيق حتت ابملشروع
 تلك بيان ومدى ،حمددة زمنية فتة هناية يف له املايل املركز عن املشروع لذلك املالية القوائم داللة مدى حول املستقل
 . الفتة تلك عن خسارة أو ربح من أعماله لنتائج القوائم
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 :التايل الرئيسي التساؤل طرح حول محورةتامل و الدراسة إشكالية صياغة ميكن سبق ما على بناءا  

 صدق و املالية القوائم على الثقة وإضفاء الغش اكتشاف يف ابملسؤولية املهنية احلساابت حمافظ التزام  مدى ما
 ؟ احلساابت

 : التالية الفرعية التساؤالت الرئيسي التساؤل ذاه من ويتفرع

 ؟ اهل االستجابة وكيفية ؟ الغش اطرخم عوامل يه وما ؟ه ارتكاب جماالت  وما ؟ الغش صور و طبيعة يه ما .1
 يف اكتشافاخلربة املهنية الالزمة لتمكني مدقق احلساابت االستقاللية و  ،ما مدى توافر الكفاءة العلمية .2

 الغش و اخلطأ ؟
 ؟ الغش واكتشاف منع يف دورا   يلعب الداخلية الرقابة نظام له .2
 ؟ املهنية مسؤوليته أداء يف املدقق قدرة على تؤثر اليت املعوقات هي ما .1
 فرضيات الدراسة  .1
 :التالية الفرضيات صياغة تّ  ،طروحةامل التساؤالت عن اإلجابة ألجل

 .الغش من والوقاية التقليص يف مهتسا  ) استقالليةخربة و و  كفاءة(  اخلارجي التدقيق جودة  :األوىل الفرضية
 .الغش اكتشاف يفهاما  دورا   الداخلية الرقابة نظام يلعب  :الثانية الفرضية
 .الغش اكتشاف إطار يف حمدودة احلساابتحمافظ  مهمة من علجت والتنظيمية التشريعية عوقاتامل  :الثالثة الفرضية

 مصطلحات الدراسة  .3
 جيب األداء مسؤولية من مستوى ابلضرورة يفرض الواجبة املهنية العناية بذل مفهوم إن  :املهنية املسؤولية 

 األخالقية املبادئ يف املسؤولية هذه وتتمثل املهنية، ابملسؤولية يعرف ما نطاق يف يدخل املستوى وهذا حتقيقه
 يبديه وما عمل من به يقوم فيما عامة بصفة الثقة زايدة على تعمل واليت احلساابت مدقق هبا يتمتع أن جيب اليت
 .تقارير من يعده وما آراء من

 خدمات بتقدمي تقوم مرخصة مكاتب أو شركة يف كعضو املهنة ميارس الذي الشخص هو  :احلساابت مدقق 
 املايل ابلتدقيق ويقومون ،والفعلية هنيةذال واستقالليتهم والعملي العلمي بتأهيلهم املدققني هؤالء ويتميز .مهنية

 . عموما   املقبولة  التدقيق معايري أو الدولية التدقيق معايري على ابناء
 أو واحد شخص قبل من مقصود فعل إىل والتالعب التحريف مصطلح يشري : والتالعب الغش أو التحريف 

 .املالية البياانت يف حتريف عنه ينتج والذي ،املوظفني أو اإلدارة من أشخاص عدة
 املالية التقارير يف مقصودة غري حتريفات يعين اخلطأ أن إىل ( 240 ) رقم الدويل التدقيق معيار أشار : اخلطأ، 

 مغلوط تفسري أو السهو عن انتج صحيح غري حماسيب تقدير يف أو معاجلتها يف أو بياانت مجع يف خطأ مثل
 .اإلفصاح أو العرض أو التصنيف أو االعتاف أو ابلقياس املتعلقة احملاسبية املبادئ تطبيق يف خطأ أو ،للحقائق
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 املستخدمني من الكثري عليها يعتمد إذ ،املالية للمعلومات األساسي املصدر املالية القوائم متثل : املالية القوائم، 
 تقوم حيث املستخدمني هؤالء احتياجات تراعي أن فيجب ،إعدادها عن املسؤولة هي املنشأة إدارة وتعترب
 هبا قامت اليت املالية العمليات نتيجة توضح اليت املالية املعلومات وعرض وتصنيف وتلخيص بقياس اإلدارة
 . مالية قوائم صورة يف الفتة هناية يف املايل مركزها و معينة فتة خالل

 أمهية الدراسة  .2
 ،األطراف سائر من التدقيق مهنة على واسع بشكل اليوم عامل يف املتزايد الطلب بسبب الدراسة أمهية تظهر

 من وذلك ،األطراف من وغريها العام واجلمهور ،والصحافة ،احلكومية واجلهات ،واإلدارة ،املاليني واحملللني كاملالكني
 القرارات صنع يف عليها االعتماد ميكن حبيث املايل املوقف عن بعدالة وتعرب موثوقة مالية قوائم على احلصول أجل

 جلميع بل ،فحسب للمدققني ليس األمهية من كبري قدر على يعترب الدراسة هذه موضوع فإن لذلك .االقتصادية
 أبي مصاحلها تتأثر حيث ،وغريهم واإلدارة ،والعمالء ،واملوردين ،واملقرضني ،املستثمرين من العالقة ذات األطراف

 .املالية القوائم مصداقية على تؤثر اليت واخلطأ االحتيال أفعال من فعل

 عاتق على امللقاة املهنية املسؤولية جوانب وإبراز التدقيق ثقافة تعزيز خالل من الدراسة أمهية تظهر وابلتايل
 ،لألخطاء اكتشافهم عدم حالة يف وقانونية أدبية مسؤوليات من عليهم يتتب مبا وتبصريهم احلساابت مدققي

 مكاتب أداء على اجيااب   ينعكس مما التدقيق ثقافة تعزيز يف تسهم أن الدراسة هذه من يتوقع فإنه ذلك وبتحقيق
 ابلعمل االستمرارية من املؤسسات تلك ميكن مما املطلوب املستوى إىل التدقيق مهنة أبداء االرتقاء وابلتايل ،التدقيق

 .االقتصاد يف دورها يعزز مما وأنشطتها حجمها زايدة وابلتايل واملنافسة
 أهداف الدراسة  .7
 :التالية دافهاأل قيقحت إىل الدراسة ذهه تسعى

 ؛هارتكاب التجماو  ،صوره و الغش طبيعة على التعرف 
 ا؛هل االستجابة وكيفية الغش اطرخم عوامل تبيان 
 القانوين التدقيق واقع معرفة وابلتايل اجلزائر، يف احلساابت افظحم هنةمل نظمةامل والقوانني القواعد معرفة 

 اجلزائر؛ يف احلساابت افظحم مهنة تنظيم يف وجودامل القصور هأوج على والتعرف
 الغش؛ ابكتشاف تعلقةامل احلساابت افظحم يتحملها اليت للمسؤوليات الدهين البعد معرفة 
 القادمة التحدايت واجهةمل ) القانوين التدقيق(  احلساابت افظحم مهنة لتفعيل وتوصيات احاتاقت  دميتق 

 .اليةامل القوائم يف وجودةامل الغش حاالت خيص فيما
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 : بينها من ،الدراسة موضوع الختيار دوافع عدة توجد
 موضوعية دوافع   

 ابحلداثة؛ الدراسة موضوع اتسام 
 اجلزائر؛ يف خاصة وضوعامل ذاه تناولت اليت الدراسات قلة 
 شركات كربى مست اليت الفضائح سلسلة من هتبع وما ،الغش رةهظا النتشار نظرا   وضوعامل مكانة 

 فيها ينعدم أن تكاد اليت الوطنية مؤسساتنا منها تسلم مل اليت الفضائح من العديد إىل ابإلضافة ،العامل
 رقايب؛ جهاز

 الغش؛ اكتشاف يف خاصة اجلزائر يف احلساابت افظحم مهنة هتعيش اليت الضعف 
 ذاتية دوافع : 

 ؛وضوعامل ذاه الختيار دافع أول وه التدقيق الجم يف صصيخت 
 ؛هنةامل ذهه على أكثر والتعرف احلساابت فظةحما مهنة مارسةمل والرغبة الشخصي يولامل 
 واضيعامل ذهه ثلمب كتبةامل إثراء يف قليل بشيء ولو سامهةامل. 

 : الدراسة منهج .7

 نهجنيامل وفق وضوعامل ذاه معاجلة تّ  وقد ،وضوعامل أبغراض تفي متعددة جهمنا استخدام الدراسة طبيعة تستدعي
 :التاليني
 الوصفي التحليلي املنهج  
 يف ودوره احلساابت افظةحم و للغش النظري اجلانب دراسة خالل من وذلك ،الدراسة موضوع مع يتالئم والذي

 والرسائل الكتب على ابالعتماد وذلك ليلهاحت وتبويبها علوماتامل مجع على يساعدان نهجامل ذاهو  ،الغش اكتشاف
 .والدورايت والتقارير القوانني إىل ابإلضافة ونيةااللكت   كتبةامل أو كتبةابمل توفرةامل العلمية
 االستقصائي املنهج  
 األسئلة من موعةجم تتضمن استبيان استمارة تصميم على هفي اعتمدان والذي ،التطبيقي اجلانب يف هعلي يعتمد والذي

 بياانت نتائج ولتحليل ،وفرضياهتا طروحةامل اإلشكالية حول رأيهم عرفةمل العينة ألفراد وتوزيعها الدراسة وضوعمب تعلقةامل
 اإلحصائية  Excel))    اإلحصائية احلزم وبرانمج األدوات من جموعةمب االستعانة ميكن فرضياهتا واختبار االستبانة

  SPSS 1).)   االجتماعية للعلوم اإلحصائية اجلداول برانمج على ابالعتماد وذلك ناسبةامل
 
 
 
 
 



عامة مقدمة    
 

 ه
 

  الدراسة حدود .6
 : يلي كما ومكانية زمنية حبدود ارتبطت الدراسة فإن ،طروحةامل اإلشكالية معاجلة تتم حىت

 مانيةلز ا احلدود  

 ابلنسبة أما ،2015 سنة غاية إىل  2010 سنة من متدةامل الفتة من النظرية للدراسة ابلنسبة مانيةلز ا احلدود ثلتمت
 2516أفريل  شهر خالل جاعهاواست  االستمارات توزيع بني ما ةالفت  يف كانت يدانيةامل للدراسة

 املكانية احلدود  
 .و وهرانمستغامن  واليةيف  احلساابت افظيحم من عشوائية عينة يدانيةامل الدراسة مشلت

 

  السابقة الدراسات .7
 David Crassus, Denis cormier, Etude empirique du risque comme objet 

d’analyse de l’Audit externe légal, université du Québec publications, octobre 
2002 

 ،الغش أخطار تقييم طريق عن الفرنسيني احلساابت افظحم ومضمون معايري ليلحت إىل الدراسة ذهه دفته
 حساابت افظحم 80 من مكونة عينة مشلت واليت استبيان استمارة تصميم طريق عن الدراسة ذهه الباحث عاجل ولقد

 .    bordeaux, de pau et toulouse  ل
 الغش حاالت مع مرتبطة التدقيق كاتبمل نظمةامل العوامل أنّ  أمهها نتائج لعدة الدراسة ذهه وقد خلصت

 اكتشاف على قدرة أكثر مه التدقيق همةمل ابلتخطيط يقومون الذين القانونني اخلارجيني دققنيامل وأنّ  ،هواكتشاف
 .اجلديدة الدولية التدقيق معايري مع احلساابت افظحم مهنة اشيمت ضرورة إىل الباحث أوصى وقد .الغش

 للشركات املالية التقارير يف التضليل اكتشاف عن احلساابت مراجع مسؤولية ،دحدوح أمحد حسني 
 العدد ،22 اجمللد ،القانونية و االقتصادية للعلوم دمشق جامعةجملة  ،اكتشافه يف املؤثرة والعوامل الصناعية

 2006 األول،
 كزر امل حقيقة عن اإلفصاح عن املالية التقارير عجز ميثل التضليل كان إذا حول الدراسة ذهه إشكالية تدور

 عاجل ولقد .التضليل ذاه اكتشاف عن اخلارجي راجعامل مسؤولية ليلحتو  ،قصد دون من أو قصد عن للشركة ايلامل
 على اعتمد العملي اجلانب ويف ،النظري اجلانب يف االستقرائي األسلوب على ابعتماده اإلشكالية ذهه الباحث
 يف التدقيق مكاتب من عينة مشلت واليت املالية التقارير يف التضليل اكتشاف يف ؤثرةامل العوامل عن هانياستب تصميم

 .األردنية الصناعية العامة سامهةامل لشركات الينيامل للمديرين أخرى وعينة األردنية امشيةاهل ملكةامل

 ،راجعابمل رتبطةامل العوامل من ابلعديد تتأثر التضليل اكتشاف عملية أنّ  أمهها نتائج لعّدة الباحث خلص وقد
 يف التضليل اكتشاف عملية يف واالجتماعية الدينية للعوامل أتثري ناكه يكن مل حني يف ،واإلدارة نشأةابمل كذلك  و

 للتعرف السابقة التضليل لقضااي معمقة بدراسة هنيةامل نظماتامل قيام ضرورة عل الباحث أوصى وقد  .اليةامل القوائم
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 يف إتباعها راجعامل على جيب اليت واإلجراءات عايريامل وضع ث ومن ،ذلك يف ستخدمةامل واألساليب الطرائق على
 .همسؤوليت ددحت أساسها على واليت ،القضااي ذهه معاجلة

 رسالة ،املالية القوائم يف واخلطأ الغش اكتشاف يف احلساابت ملدققي املهنية املسؤولية ،حلو مصطفى شريين 
  2012 ،غزة ،اإلسالمية اجلامعة ،ماجستري

 الغش الكتشاف هنيةامل سؤوليةابمل غزة قطاع يف احلساابت مدققي التزام مدى ما على الدراسة إشكالية تدور
 كما التحليلي الوصفي نهجامل على ابالعتماد اإلشكالية ذهه الباحثة عاجلت ولقد ،اليةامل القوائم يف واخلطأ

 وقد . غزة قطاع يف التدقيق مكاتب مشلت واليت االستبيان استمارات توزيع يف الشامل احلصر أسلوب استخدمت
 القوائم بتدقيق غزة قطاع يف للمهنة زاولنيامل احلساابت مدققو يلتزم اهمفاد مهمة نتيجة إىل الدراسة ذهه توصلت

 تدقيق تفرض اليت الفلسطينية للبيئة القانونية تطلباتامل مع تنسجم النتيجة ذهه و ،الدولية التدقيق معايري وفق اليةامل
 و التحريفات اكتشاف على دققنيامل قدرة من يعزز الذي األمر ،الدولية التدقيق معايري وفق العامة سامهةامل الشركات

 هنيةامل نظماتامل قيام ضرورة التوصيات من عدد إىل الباحثة خلصت النتائج ذهه ضوء ويف .اليةامل ابلقوائم التالعبات
 التقارير يف واخلطأ الغش ابكتشاف تعلقةامل والضوابط القواعد وضع مع دقيق بشكل دققنيامل مسؤوليات بتحديد

 .اليةامل راكزامل عن التعبري يف التقارير ذهه وبعدالة آبرائهم واقيث أن املالية التقارير ستخدميمل ميكن حىت وذلك ،اليةامل

 ضوء يف اإلدارة غش ملخاطر املراجعة خطط استجابة مدى"   ( 2010 ) علي حممد أكرم ،الوشلي 
 اجلمهورية ،إب جامعة ،اإلدارة والعلوم اإلقتصاد كلية ،ميدانية دراسة ،" املراجعة ملعايري احلديثة املتطلبات

 .اليمنية
 متطلبات حبسب ،املرتفعة اإلدارة غش ملخاطر التدقيق خطط استجابة مدى تقييم إىل الدراسة هذه هدفت

 غش واكتشاف تقييم ملسؤولية احلساابت مدققي إدراك مدى قياس خالل من اهلدف ذلك حتقيق وت .التدقيق معايري
 والتدقيق احملاسبة مكاتب يف العاملون ويتضمن والتدقيق احملاسبة خدمة مقدمي يف الدراسة جمتمع ويتمثل .اإلدارة
 ت الدراسة هذه أهداف ولتحقيق .واحملاسبة للرقابة املركزي اجلهاز يف احلساابت مدققي إىل ابإلضافة ،واحمللية الدولية

 مدقق . 255 من مكونة احلساابت مدققي من عينة على استبانة توزيع ت حيث ،التحليلي الوصفي املنهج اتباع

 دعم ووسائل مداخل من املدققون يستخدمه ما بني اليمنية التدقيق بيئة يف فجوة وجود النتائج أوضحت وقد
 املدققني حاجة وأيضا   .أخرى انحية من الوسائل وتلك املداخل هذه وفعالية دقة حول يعتقدونه وما ،انحية من القرار

 والتعليمات الكافية ابخلربة املدققني لتزويد ،التدقيق معايري يف املستمر التغيري ظل يف خاصة املستمر التدريب إىل
 ال مثالية كانت لو حىت التدقيق بيئة كون  IAS, No)، 215املعيار الدويل)  خاصة التدقيق معايري يف املقدمة

  .اإلدارة غش حول الكافية ابخلربة املراجعني تزود أن ميكن
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  للبحث املنهجي التقسيم .6

 تقسيم تّ  رجوةامل دافهاأل قيقحتو  ،الفرضيات واختبار أسئلتها على واإلجابة اإلشكالية معاجلة أجل من
 الغش وصور طبيعة ميتقد خالل من للغش النظري طاراال األول الفصل يتناول حيث فصول ثالثة إىل البحث
 .اطرهخم عوامل وتقدير

 اجلوانب مهأل سنتطرق حيث الغش اكتشاف يف احلساابت افظحم لدور نظرية دراسة الثاين الفصل ويعاجل
 قدرة دىمل أيضا والتطرق ،هقبل من تبعةامل نهجيةامل إىل ابإلضافة اجلزائر يف احلساابت افظحم هنةمل والقانونية التنظيمية
 .الغش اكتشاف يف احلساابت افظحم ومسامهة

 الدراسة منهجية إىل التطرق ت وقد ،يدانيةامل الدراسة على النظري اجلانب إسقاط تّ  الثالث الفصل بينما
 واختبار ،احلساابت حملافظي هوجامل االستبيان نتائج ومناقشة ليلحت ث ستخدمةامل اإلحصائية واألساليب وأدواهتا
 .هفرضيات

 على تشتمل واليت ،الدراسة حصيلة تعترب واليت عامة ةمتخبا حبثنا وينتهي ،عامة مقدمة الفصول ذهه تسبق
 احات،ختاماواقت  توصيات ميوتقد إليها توصلامل النتائج مهأ إبراز مع طروحةامل والفرضيات التساؤالت عن اإلجابة

 .ستقبلامل يف جديدة ألحباث أوىل كخطوة تكون آفاق بطرح
 

  البحث صعوابت .10

 :أييت ما يف بعضها ذكر وميكن ،البحث أعداد راحلمب مرور خالل الصعوابت من العديد مواجهة تّ 

 الدراسة؛ جوانب بكل اماإلمل على قدرتنا من حّدت واليت ذكرةامل إلعداد الوقت ضيق 
 الغش؛ عنصر خيص فيما خاصة راجعامل قلة 
 من  ابلرفض لوقينا واليت احلساابت افظيحم مع قابالتامل إلجراء والتنقل االستبيان استمارات توزيع يف صعوبة

 أغلبيتهم.
  



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول :                                                                                        اإلطار النظري للغش
 

1 
 

 

 

 

 متهيد 

 

 ،العامل مستوى وعلى احلاضر الوقت يف األعمال شركات جهتوا اليت التهديدات أكرب من الغش رةهظا تعترب
 .يةالعامل نظماتوامل والكتاب نيالباحث قبل من ريالكب تمامهابال حتظى اليت و للجدل ريةث  امل القضااي أكثر ومن

 النظري طاراال معرفة الفصل ذاه يف نسعى خطورهتا درجة يف الكبري والتفاوت ،رةهالظا ذهه حلساسية وتبعا
 ،الغش وصور طبيعة ابراز إىل فيها  التطرق سيتم واليت همباحث خالل من هب تعلقةامل اجلوانب مهأل والتطرق ،للغش

 .اطرهخم عوامل وتقدير
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 املبحث األول : طبيعة و صور الغش
 ضرورة على األدبيات ركزت حيث ،ريكب ابهتمام حظيت واليت العامل يف االنتشار واسعة رةهظا الغش يعترب

  ،نية حبسن يكون هألن الثاين من خطورة أقل األول يكون نيح يف ،Fraudو الغش   Errorالتفرقة بني اخلطأ  
 .التالية طالبامل خالل من وذلك والغش ابخلطأ تعلقةامل يمهفاامل بعض إىل التطرق يتم هوعلي ،نية بسوء وليس

 املطلب األول : تعريف اخلطأ و أنواعه 
 ،احملاسبية الدورة مراحل تنفيذ أثناء فنية أو حسابية كانت سواء أخطاء يف القانوين دققامل يقع أن مكنامل من

 حيث ،إكتشافها عند اخلاصة العناية بذل دققامل على جيب لذلك ،احملاسبية البياانت على هاأثر  تعكس واليت
 .متعددة أدبيات حسب اخلطأ عن قدمت اليت التعاريف مهأ تقدمي طلبامل ذاه يف سنحاول

 الفرع األول : تعريف اخلطأ 

 األحزاب سورة"   قُلوبُكم تعّمدت ما ولكن هب أخطأت فيما ُجناح عليكم وليس : " العزيز كتابه يف تعاىل هللا قال
 . 1ة اآلي

 .هب للقيام نية توجد وال قصد ريغ وعن متعمد ريغ فعل وه اخلطأ أن ةالكرمي اآلية من يتضح

 و كاذب بيان " ه :أن على اخلطأ إىل BSICA عتمدينملا نيالقانوني نياحملاسب عهدمل الدراساتجملس  ري يش
 عند علوماتامل مجع عملية يف أخطاء :مثل اإلفصاح وعدم إمهال عن انجم يكون والذي اليةامل التقارير يف صحيح ريغ

 ذات احملاسبة مبادئ تطبيق يف اخلطأ أو ،للعملية فهم سوء بسبب للمحاسبة خاطئة تقديرات أو ،اليةامل القوائم ريحتض
 .1" اإلفصاح أو والعرض والتصنيف ابلتنظيم الصلة

 :يف األخطاء تتمثل أن ميكنو  ،هبا القيام قصد وبدون نية حسن عن انجتة األخطاء أنّ  التعريف ذاه من يالحظ

 نيكلفامل قبل من ريتقص أو ،اخلربة قلة عن انمجا يكون قد والذي ،احملاسبية للعمليات الكايف ريالغ الفهم .1
 ابحملاسبة؛

 .عليها تعارفامل احملاسبية واألسس بادئابمل جلهلا .2

 بسبب تقع وإمنا ،سابق تصميم على ا بناء ترتكب ال اليت املتعمدة غري األخطاء" تلك أبنه اخلطأ عرف كما
 أداء يف واإلمهال التقصري بسبب أو ،عليها املتعارف احملاسبية ابملبادئ احملاسبة قسم موظفي دراية عدم أو جهل

 إعداد فيها يتم اليت احملاسبية والتقارير السجالت يف والكتابية احلسابية األخطاء "بتلك أيضا   وعرف  "2أعماهلم

                                                           
1 - T.P.GHOOSH, Board of Studies the Institute of Chartered Accountants of India, Final Cource Study Material 

Advanced Auditing and Professional Ethics, The Auditors Responsibility to Concider Fraud and Error in an Audit 

of Financial Statement(AAS4), Section I14.(www.icai.org.) 

 .األردن ، عمان ،4022،   للنشر وائل دار ، والعلمية النظرية الناحية ، "الحسابات تدقيق علم"هللا  عبد، أمين خالد  -2 
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 إعداد عند املغلوط التفسري أو النسيان نتيجة تنشأ اليت واألخطاء احملاسبية، املبادئ تطبيق يف واألخطاء املالية التقارير
 .  1"املالية التقارير

 . 2 "  عمدي غري بشكل فعال   حدث عما اإلفصاح عن احملاسبية السجالت عجز "أنه على عرف كما

 حدوثه احتمال وإن املالية التقارير يف متعمد غري حتريف إىل يؤدي اخلطأ أن نستنتج السابقة التعاريف من
 إبحدى يكون وقد ،املالية التقارير إعداد عملية هبا متر اليت املراحل من مرحلة أي ويف حماسيب نظام أي يف موجود
 :3اآلتية الصور
 .املالية والتقارير والدفاتر السجالت يف كتابية أو حسابية أخطاء .1
 .احملاسبية للسياسات املغلوط والتطبيق التفسري .2
 .احملاسبية ابألصول املعرفة عدم أو النسيان .2
 .سليم بشكل منهم املطلوبة ابألعمال للقيام جاهزيتهم و وتدريبهم احلساابت موظفي أتهيل عدم .1

 :هأنّ  على اخلطأ عرف فقد األمريكي نيالقانوني نياحملاسب معجم أصدره الذي 53 رقم عيارامل يف جاء امل وفقا و
 نتيجة ترتكب ما غالبا يهو  ،اليةامل القوائم يف معينة معلومات أو بالغمل متعمد ريغ استبعاد أو حتريف عن عبارة "

 القيام أثناء إمهال نتيجة أيضا وترتكب ،السليم احملاسيب وابلتصنيف ،عليها تعارفامل احملاسبية بادئابمل اإلدارة جلهل
 . 4" احملاسبية ابإلجراءات

 :عن والناتج الية،امل القوائم يف عمد ريغ عن قانوين ريغ فعل وه اخلطأ أن التعريف ذاه من يتضح

 ؛عليها تعارفامل احملاسبية والقواعد بادئابمل اجلهل .1
 ؛نياحملاسب قبل من اإلمهال و ريالتقص .2
 .احملاسبية السياسات تطبيق سوء .2

 نية حبسن )القانونية ريغ( الالئقة الغري التصرفات كل :أهنا على األخطاء تعريف كنمي التعاريف ذهه من
 :عن والناجتة ،)عمد بدون(

 األستاذ؛ تدف إىل يزانيةامل من نقلها أو احملاسبية العمليات بتسجيل القيام يف ريتقص أو إمهال .1
 ؛احملاسبية والسياسات بادئابمل الكافية الدراية عدم .2
 .القانوين دققامل قبل من همةامل أداء يف هنيةامل العناية بدل عدم .2

 
 

                                                           
 الحسابات مدققي جمعية المدقق ، مجلة ، "والمهنية القانونية الناحيتين من والخطأ الغش عن الحسابات مدقق مسؤولية "، شداد ، إبراهيم  -1 

 .0222آذار  40/  44العددان  األردنيين ، القانونين
 ، 1999والتوزيع ،  للنشر الوراق مؤسسة ،"واألمريكية الدولية المعايير ظل في التدقيق أساسيات "، يوسف القاضي حسين دحدوح ،أحمد  حسين -2

 .عمان
3 -Hylas, E., Ashton, H., (1982). Audit Detection of Financial Statement Errors. The Accounting Review, 

October, P. 752 

 65،  55ص ص ،  2000مصر، الجامعية، الدار طبعة، بدون المراجعة، أصول وآخرون، الصحن محمد الفتاح عبد -4 
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 الفرع الثاين : أنواع األخطاء احملاسبية
 احملاسبية الناحية من أو االرتكاب قصد انحية من تقسيمها كنمي واليت ،األخطاء من أنواع عدة منّيز أن كنمي

 : يلي كما
 االرتكاب  قصد انحية من .1
 :إىل الفاعل نية حسب األخطاء ذهه ترتكب

 اآلخر الطرف تضليل هبدف قصد عن ترتكب اليت األخطاء يه و:  )إرتكابية(  عمدية أخطاء. 
 قصد وبدون نية حبسن تركب اليت األخطاء يه و  :عمدية غري أخطاء. 

  احملاسبية الناحية من .3
 :1 يلي كما أنواع عدة إىل األخطاء احملاسبون يقسم

 السهو ( احلذف أخطاء   :  )(Errors of Ommission) إىل تقسيمها كنومي  : 

 القيد سجالت يف ،أكثر أو عملية إثبات إسقاط أو قيد عدم عن الناجتة األخطاء يه و  :الكلي احلذف أخطاء 
 هبا اخلاصة احلساابت إىل احملاسبية عادلةامل طريف ترحيل عدم أو ،) ساعدةامل اليوميات أو العامة اليومية(  األويل

 شراء أو أجل بيع عملية قيد عدم النوع ذاه على األمثلة ومن ،ساعدامل األستاذ أو العام األستاذ فاتردال يف
 .يةدنق مقبوضات قيد عدم أو ،أجل

 ذلك تربيع وال ،صعبا اكتشافها جيعل امم دفوعاتامل ميزان ابلتوازن ختل وال أتثر ال الكلي احلذف وأخطاء
 .ستنديةامل راجعةامل إجراء عند اخلطأ ذاه ويكتشف ،احلساابت تدقيق بعمليات القيام أثناء اكتشافها استحالة

 األويل القيد دفاتر يف احملاسبية عادلةامل طريف من طرف إثبات إسقاط أو سهو عن ينتج  :اجلزئي احلذف أخطاء، 
 .األستاذ فاترد إىل حيلالت  عمليات يف اإلسقاط وحيدث صحيحة بطريقة للعملية اإلثبات عمليات تتم أن أو

 .سهال اخلطأ اكتشاف يكون وابلتايل ،احلساابت التدقيق ميزان توازن عدم على احلذف ويؤثر
 .اخلطأ قيمة مع تتعادل أو تتساوى اإلسقاط لعملية معوضة أخطاء ناكه كان إذا التوازن على يؤثر ال وقد

 ذهه تكشف اليت الدالئل ووجود قارانتامل وإجراء ستنداتامل فحص طريق عن اخلطأ اكتشاف ويكون
 .األخطاء
 اإلرتكابية األخطاء   

 / ترحيلها أو ألخرى صفحة من األرقام نقل أو احلسابية ابلعمليات اخلاصة اجلوانب سمت أخطاء يه
 تدقيق ميزان على تؤثر فإهنا جزئية أخطاء كانت وإذا عمديةري غ أو عمدية تكون قد األخطاء ذهه و  .هاترصيد

 احلساابت تدقيق ميزان أتثر وعدم معوضة أخطاء وجود حالة ويف ،ستنداتامل بتدقيق إكتشافها كنومي ،احلساابت

                                                           
 ، والتوزيع للنشر العلمية عرفةمال كنوز دار ، األولى الطبعة ، "الحسابات تدقيق في متعمقة دراسة "، الخطيب راغب خالد مسعد، فضل مدمح -1 

 40 - 41 ص ص ، 2009 عمان، ، األردن
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 إرسال و ،قارانتامل وإجراء ،ستنداتامل فحص خالل من احلساابت تدقيق عمليات مراحل أثناء إكتشافها كنمي ،هبا
 . للعمالء صادقاتامل

 الفنية األخطاء  ( :Errors of Principale( 1 

 األكثر األنواع من األخطاء ذهه وتعترب ،عليها تعارفامل احملاسبية بادئامل تطبيق يف خطأ عن الناجتة يه و
 حتصيلها يف شكوكامل للديون صصاتخم تكوين عدم : مثال ،للمشروع ايلامل ركزامل على اثريهأت بسبب خطورة

 ةري الكب هنيةامل العناية بذل يتطلب األخطاء ذهه إكتشاف و ،األجنبية والعمالت الصرف أسعار بوطه صصاتخمو 
 .ستنداتامل تدقيق عند

 املعوضة( أو املتكافئة األخطاء  : )(compensating errors)  

 مع تكافئةامل األخطاء يه و ،احملاسبية الدورة مراحل خالل اليةامل العمليات قيم يف تقع اليت األخطاء يه
 امم راجعةامل ميزان على يؤثر ال ذاوهل ،هيعوض أو اآلخر البعض يف اخلطأ أثر حومي بعضها يف اخلطأ أن حبيث بعضها
 وأدلة القرائن ومجع ،صادقاتامل وعمل ،دقيق حسايب مستندي وتدقيق ،ريةكب عناية تتطلب يه و ،اكتشافها يصعب
  . اإلثبات

 الكتابية األخطاء   

 مورد منة آجل مشتايت ترحيل مثل آخر حلساب ولكن اجلانب بنفس ملبلغ التحيل نتيجة األخطاء هذه تنشأ
 حالة ويف .املراجعة ميزان على يؤثر ال اخلطأ هذا مثل أن جند احلالة هذه يف .آخر مورد حبساب ولكن الدائن ابجلانب

 ميكن احلالة هذه يف ،الدائن اجلانب من بدال   مثال   املدين ابجلانب ولكن احلساب نفس إىل املبلغ نفس ترحيل أخرى
 .2أطرافه تتساوى لن املراجعة ميزان أن حيث اخلطأ هذا مثل اكتشاف

 املراجعة ميزان توازن على أتثريها انحية من .2

 :     3األخطاء من نوعني بني نفرق أن ميكن

 املراجعة ميزان توازن على تؤثر اليت األخطاء  

 جزئية كانت إذا االرتكابية واألخطاء اجلزئي احلذف أخطاء. 
 نفسها عن تكشف أخطاء. 

 املراجعة ميزان توازن على تؤثر ال اليت األخطاء  

 الكلي احلذف أخطاء. 
 كلية كانت إذا ارتكابية أخطاء. 
 متكافئة أخطاء. 

                                                           
  06ص ،  2008أيلول الدانمارك ، في العربية األكاديمية ، "النظرية الناحية- الحسابات تدقيق " األسدي ، يوسف -1 

 462، ص  عمان ،  ( 2006 )، للنشر الميسرة دار ، األولى الطبعة ، "النظرية الناحية المعاصر الحسابات تدقيق" فالح غسان ،  المطارنة -2 

 .435، ص عمان ،( 2009 )،  والتوزيع للنشر صفاء دار ، األولى الطبعة ، " المالية العمليات مراجعة "  عباس محمد نواف ، الرماحي -3 
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 املطلب الثاين : ماهية الغش 
 على يعتمد القانون على التحايل من نوع وه أمشل ريوبتعب ،هنطاق لتوسع نظرا   تعاريف عّدة الغش عرف

 و طرق عّدة ذلك إىل الوصول يف ويعتمد ،هدافهأ لتحقيق وخصائص صفات بعّدة يُعرف متعمد شرعي ريغ تصرف
 .أساليب

 الغش تعاريفالفرع األول : 
 لعدة عرض يلي فيما و ،نيالباحث و نظماتامل نظر وجهات ابختالف واختلفت الغش تعاريف تعددت

 :تلفةخم جهات حسب للغش تعاريف
  القانوين املنظور من الغش تعاريف .1

 معينة، خداع وسائل استعمال عن انجتة بتصرفات القيام ه "أن على املدين املنظور من الغش عرف حيث
 .1" القانون تنفيذ من للتهرب معنوية أو مادية مصاحل على للحصول

 نص يف وعرفها ،عوضها التدليس كلمة استعمل حيث للغش واضح تعريف التجاري القانون يعطي مل كما
 كل إختلس أو بدد أو هحساابت التاجر إخفاء حالة يف التدليس حيدث ه "أنّ  على التجاري القانون من 374  ادةامل
 2" عرفية تعهدات أو رمسية أبوراق حمرراته يف ذاه كان سواء هذمت يف ليست مببالغ همبديونيت أقر أو ،هأصول بعض أو

 وضعية ويتضمن ،قصد عن الضريبة من التخلص "وه و اجلبائي التهرب اجلبائي املنظور من ابلغش يقصد حيث
 .3 "ستنداتامل يف الناتج العمدي اخلطأ أو ابلضريبة اخلاطئ التصريح

  الدولية واملعايري املنظمات تشريع حسب الغش تعاريف .3
 أو  شخص قبل من مقصود فعل"  : وه الغش أنّ  على (IFAC)ني للمحاسب الدويل االحتاد أشار حيث

    . 4" اليةامل القوائم يف حتريف هعن ينتج والذي اثلثة أطراف أو نيوظفامل أو اإلدارة من أشخاص عدة
 يستهدف الذي وه و ،هب القيام نية نالكه و عمد وعن مقصود فعل وه الغش أنّ  التعريف ذاه من يتضح

 داخلية أخرى أطراف اىل تتعداه بل ،فقط واحد شخص على تقتصر ال هب القائمة األطراف أنّ  حيث .اليةامل القوائم
 عن خارجة أطراف أو نيالعادي نيالعامل قبل من أو ؤسسةامل يف كبار ني مسؤول ىنمبع العليا اإلدارة من كانوا   سواء

 .ؤسسةامل
 خالل من قانونية ريالغ التصرفات ه : "أن على  (IAA)ني الداخلي نيدققامل معهد طرف من الغش ٌعرف كما

 إرتكاب يتم ،اديةامل القوة أو الضعف أو التهديد على تعتمد ال التصرفات ذهه ،الثقة إنتهاك أو اإلخفاء ،التدليس  

                                                           
1  - www.Cours-de droit.net. consulté :14/03/2015 ,10 :33. 

  112ص ، البيضاء الدار ، الجزائر ، للنشر بلقيس دار ، التجاري القانون ، ديدان مولود - 2 
3 - Contribution de la Commission au Conseil Européen, Lutte Contre la Fraude et l’évasion Fiscale, du 22 Mai 

2013,P :01.(irdap.u-bpordeaux4.fr), Consulté : 14/03/2015, 10 :46. 

 ، األول الجزء،  هنةمال أخالقيات وقواعد والتأكيد التدقيق أعمال مارسةمل الدولية يرعايمال إصدارات،   (IFAC)ين  للمحاسب الدولي االتحاد  -4 

 .(www.Ascasociety.org) 14 5ص ، األردن ، 2008 أفريل ،ين القانوني ين للمحاسب العربي المجمع ترجمة،  0222 مارس
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 خدمة خسارة أو الدفع وجتنب ،خدمات أو نشأةامل وأصول ،األموال على للحصول ومنظمات أفراد طرف من الغش
  ". 1 عمل مصاحل أو وذاتية شخصية مصاحل محاية أو

 ويتم هب القيام وقصد عمد عن ويكون شرعي ريغ فعل و الغش أن يتضح (IAA) ال تعريف خالل من
 .وعملية ذاتية ومصاحل تلفةخم دافهأ لتحقيق ،ؤسسةامل وخارج داخل أطراف قبل من هإرتكاب

  أفراد من أكثر أو ،واحد قبل من متعمد فعل"   :هأنّ  على الغشISA 240) )  الدويل التدقيق معيار عرف
 منفعة على للحصول اخلداع إىل اللجوء على ينطوي ،خارجية أطراف أو ،نيوظفامل أو ،ابحلوكمة نيكلفامل أو ،اإلدارة
 . 2" قانونية ريغ أو ،هحق من ليست

 هبا نيوالعامل اإلدارة طرف من قانوين ريوغ قصد عن تصرف  :وه الغش أنّ  التعريف ذاه من يالحظ
  . مشروعة ريغ افهدأ لتحقيق اثلثة أطراف أو ،ابحلوكمة ني كلفوامل

  األدبيات حسب الغش تعاريف .2
 قانوين ريغ تصرف أو امتناع أو عمل بكل يتمثل والذي القانون على التحايل و: هه أنّ  على الغش ُعرف

 .3"  مشروعة ريغ نتيجة لتحقيق اهل مضادة أخرى قاعدة إبعمال إلزامية قاعدة تنفيذ من للتهرب نية سوء عن صادر
غري  مضادة نتائج لتحقيق القانون على ابلتحايل رتبطامل نية بسوء تصرف وه الغش أنّ  التعريف ذاه من يالحظ

 مشروعة .

 وينصرف األخالق قواعد مع يتناىف مشروع ريغ سلوك"  ه : أنّ  على الغش إىل يوسف أمحد الكاتب أشار و
 .4"  نية سوء يشوهبا اليت واخلداع والكذب احليل أنواع كل  إىل

 تتناىف وابلتايل األخالق مع تتناىف واليت نية بسوء رتبطةامل التصرفات كافة وه الغش أنّ  التعريف ذاه من يتضح
 .الضرر ببتس األحيان بعض ويف ،نيالقوان مع

 خاصة منافع على احلصول بغرض البياانت تعديل أو إخفاء تعمد هأنّ  على آخر منظور من الغش عرف كما
 يف الستخدامها نشأةامل تلكاتممو  أصول على احلصول أو ،إلتزامات عن يزيد مبا هحتميل أو آخر طرف لتضليل أو

 الغش ويرتكب . اثلث طرف أو الشركة موظفي قبل من اليةامل للمعلومات تعمدامل التحريف أو اخلاصة األعمال
 . 5" احلقيقة إخفاء تقدير األقل على أو الغش نية ناكه و إصرار بسابق

 الغش أن همن استخالص كنمي حيث ،هسبق الذي التعريف على كثريا خيتلف ال هأن التعريف ذاه من ُيالحظ
  . نشأةامل أصول واختالس البياانت تعديل طريق عن وتزوير ،البياانت إخفاء خالل من واحتيال تالعب وه

                                                           
1 - The Institute Of International Auditors (IAA), International Standards For The Professional Practice Of Internal 

Auditing (Standards), 2009,P:18. 
2 - International Standard on Auditing (ISA240), The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud of Financial 

Statement, P:06. (www.socpa.org.sa), Consulté: 07/03/2015, 14:59h. 

  للكتاب، الحديثة المؤسسة طبعة ، بدون ، شيء كل يفسد الغش قاعدة حول الخاص القانون في مقارنة دراسة القانون على التحايل رباح ، غسان  -3 

 108 ص ، 2009 ، طرابلس لبنان ،

 ص ،  2002اإلسكندرية ، ، مصر ، للنشر الجديدة الجامعية دار طبعة، بدون ، النظر إعادة بالتماس للطعن كسب الخصوم غش يوسف ، أحمد سنية -4 

106 

  179ص ،  2009عمان، األردن ، والتوزيع ، للنشر الراية دار األولى، الطبعة األول ، الجزء والتدقيق ، الحسابات مراجعة سواد ، توفيق زاهرة -5 
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 تضليل كذلك ،ريلغا حساب على وذاتية شخصية أغراض لتحقيق إصرار سابق عن يرتكب فعل وه و
 ايلامل ركزامل عن حقيقية ريوغ كاذبة صورة إعطاء وابلتايل للمؤسسة احلقيقية اليةامل الوضعية إبخفاء األخرى األطراف
 .خارجية أطراف أو نشأةامل يف نيالعامل أو اإلدارة قبل من الغش إرتكاب ميكنو  .للمؤسسة

 عدة أو شخص قبل من متعمد تصرف ه : "أنّ  على الغش Roberts Obert الكاتب عرف كما
 فدهب اخلداع مناورات ابستخدام ،األخرى واألطراف العمال ،الشركة حبوكمة ني كلفوامل ،اإلدارة يف أشخاص
   . 1"  قانونية ريغ أو ذاتية مصاحل على احلصول

ري الغ والتصرفات خالفاتامل مجيعه : " أن على للغش واسع تعريف  Jackes Renard الباحث وأعطى
 .2"  اخلطأ وتعمد قانونية
 . القانون الفةخم بنية فعل وه الغش أنّ  على التعريف ذاه من يتضح

 حيدث تصرف وأي ،الباطل والتمثيل ،متعمد بشكل احلقيقة إفساد وه ه : "أنّ  على أيضا الغش ُعرف كما
 . 3"  صحيحة ريوغ عادلة ريغ بطريقة

 التالعب على يقوم ،ةهابلنزا يتسم ال و أخالقي ريوغ الئق ريغ تصرف الغش أنّ  التعريف ذاه من يالحظ
 .شخصية أغراض لتحقيق والتزوير

 صورة تعطينا وابلتايل ،رياكث بعضها عن ختتلف ال و متقاربة أهنا يتضح فيها وابلتمعن السابقة التعاريف من
 اخلطأ أو والتزوير التالعب ،اإلحتيال  :عن عبارة وه الغش أنّ  استخالص كنمي هعلي بناءا   و .الغش عن واضحة

 منافع لتحقيق اليةامل القوائم يف ابحلوكمة نيكلفامل و ،اثلثة أطراف أو ابإلدارة نيوالقائم نيالعامل قبل من العمد
 .االقتصادية الوحدة حساب على شرعية ريغ وذاتية شخصية

 الغش: أهداف  ثاينالفرع ال
 بعض استخالص كنمي فيها وابلتمعن السابقة التعاريف خالل ومن ،ريةكث غاايت لتحقيق الغش يُرتكب

 :يلي كما الغش دافهأ

 ؛نشأةامل أصول من ألصل العمدي االستخدام و االستعمال سوء أو إلخفاءا 
 ؛ريالغ حساب على خاصة منافع حتقيق وابلتايل ،الذاتية الثروة زايدة و الرغبات شباعإ 
 ؛اليةامل القوائم صحة مدى على ثريالتأ وابلتايل للمؤسسة احلقيقية ليةاامل الوضعية إخفاء 
 ؛اليةامل كافآتوامل احلوافز على احلصول يف الرغبة 
 خدمات من خدمة خسارة أو الدفع جتنب و حتاشي. 

                                                           
1 - ROBERT OBERT, MARIE-PIERRE MAIRESSE, Comptabilité et Audit Manuelle et Application, 2emEd, 

France, Paris, 2009, P :448. 
2 - JACQUES RENARD, Théorie et pratique de l’Audit Internes, 7émEd, Groupe Eyrolles Edition 

d’Organisation, France, Paris, 2010, P : 122. 
3 -  FREDECK, H.WU, Accounting Information System: Theory and Practice, Mc Graw-Hill, p: 476. 
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  :1 يلي فيما تمثلةوامل األخرى دافهاأل بعض اىل ابإلضافة
 ؛شروعامل أصول بعض إختالس يف الرغبة 
 ؛النقدية يف عجز أو إختالس تغطية اولةحم 
 ؛معينة أغراض لتحقيق اخلتامية احلساابت على ريالتأث اولةحم 
 الضرائب دائرة بتضليل الضرييب التهرب اولةحم. 

  :2 يلي فيما تلخيصها ميكنو  أخرى دافهأ و غاايت لتحقيق هالي واللجوء الغش إحداث كنمي كما

 : األرابح لتضخيم ابلنسبة

 مرتفعة؛ أبسعار أسهمهم بيع من اإلدارة لسجم وأعضاء ديرونامل يتمكن حىت صورية أرابح إظهار 
 ؛الربح من ديرينامل نصيب زايدة 
 من نيمع عدد أساس على قدرت إذا احملل شهرة مقابل اري كب مبلغا أصحاهبا وإعطاء ،منشأة ترغيب 

 ؛السنوات
 ؛البنوك أحد من قرض على احلصول سهولة 
 للمنشأة االنضمام يف جديد شريك ترغيب. 

 : األرابح لتخفيض ابلنسبة

 ؛اليةامل األوراق سوق من نشأةامل أسهم شراء 
 ؛سرية إحتياطات تكوين 
 الدولة من إعانة على احلصول. 

 الغش خصائص و صفات:  لثثاالفرع ال
 : يلي ما أمهها و هبا اماإلمل راجعامل على نييتع وخصائص صفات للغش

 ؛والفرص والضغوط الدوافع  
 ؛الغش إخفاء إمكانية  
 ؛التواطؤ خالل من الغش إمكانية  
 غش إىل اخلطأ حتويل إمكانية.  

 
 

 

                                                           
 ،  2011، عمان ، األردن ، والطباعة والتوزيع للنشر الدستَة دار ، األولى الطبعة ، النظري الحسابات تدقيق علم ، وآخرون مودمح سالمة رأفت -1 

 .59 ص

عمان ،  األردن ، والتوزيع ، للنشر صفاء دار األولى ، الطبعة ونتائج ، أدلة- الدولي اإلطار-الحديث والتأكيد التدقيق إلى مدخل جمعة ، حلمي أحمد -2 

 450 - 161 ص  ص ،0222
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   :والفرص والضغوط الدوافع .1
 مالية تقارير إلعداد دوافع وجود مثل ،نيمع تربير ووجود الرتكابه ضغط ارسةمم أو ما دافع على الغش ينطوي

 ،متوقعة ريغ أرابح لتحقيق داخلها أو ؤسسةامل خارج مصادر من ضغوط عليها مرتكب اإلدارة تكون عندما احتيالية
 الرتكاب الفرص وتوفر  .يةهبرفا العيش األشخاص رغبة بسبب األصول االختالس دافع ناكه يكون لألفراد وابلنسبة
 لتصرفاهتم نطقيامل التربير وقدرة .الداخلية الرقابة ختطي وابلتايل ثقة موضع يف هنفس الفرد جيد عندما االحتيال
 1رية. كب ضغوط عيشهم بسبب ذلك يكون لإلحتيال ينيعاد أشخاص ارتكاب حالة يف مثال االحتيالية

  :  الغش إخفاء إمكانية .3
 كما ،نية حبسن ولكن اخلطأ طريق عن كفاءته وعدم عجزه إخفاء أحياان فاتردال ماسك أو احملاسب حياول قد

 إدارة أمام عجزه يظهر ال حىت احلساابت بعض قيم بتغري صوراي راجعةامل ميزانية موازنة حياول الذي احملاسب حالة يف
 إىل ليضيف احلساابت يف ابلتالعب فيقوم أمره ينكشف ال حىت نيمع اختالس إخفاء البعض حياول وقد  .شروعامل

 لدى هحلساب سدادا العمالء أحد هدفع مبلغ ابختالس نيوظفامل أحد يقوم كأن .أخرى ةجرمي االختالس ةجرمي
 الشيكات رقم بتخفيض االختالس وإخفاء بتغطية يقوم ناه شروعامل حلساب بتوريده يقم مل وظفامل حبيث ،شروعامل

 .2 هاإبعداد يقوم الذي الشخص نفس وه كان إذا البنك تسوية مذكرة يف وذلك ،البنك من بعد تصرف مل اليت

   :التواطؤ خالل من الغش إمكانية .2
 نيشخص نيب دوداحم التواطؤ يكون أن كنومي ،الغش الرتكاب سعيا معا الشركة موظفي بعض يتواطأ أن كنمي

 ريفوات إعداد طريق عن الشركة عمالء كبار  أحد مع اإلدارة تواطؤ ذلك على ومثال .ؤسسةامل خارج أو اخلد أكثر أو
ني ح يف إثبات كدليل صادقةامل حبجية راجعامل يعتقد ناه ،للمراجع مباشرة ابلرصيد صورية مصادقة تقدمي مع صورية

   .3 مزيف دليل هأن

   :غش اىل اخلطأ حتويل إمكانية .7
 أهنا على التصرفات أحد على حيكم قد راجعةامل لحم العميل بنشاط هوختصص هومعرفت راجعامل خربة ضوء يف

 من الفعلي الرصيد يف العجز تكرار اىل راجعامل ينظر قد مثل  .راهظا األمر يبدو كما اخلطأ وليس الغش إىل مؤدية
 انتج حتريف اىل ويؤدي ،اخلزينة نيأم جانب من متعمد تصرف هأن على للخزينة فاجئةامل اجلرد حاالت نتيجة النقدية

 .4االحتيايل  ايلامل والتقرير األصول اختالس عن
 

                                                           
1 - International Federation of Accountants (IFAC), International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB), April 2009, ISA 240, Para03 A0, P:175.(http://www.ifac.org). 

 ص ،  2004عمان، األردن ، والتوزيع ، للنشر وائل دار الثالثة ، الطبعة ، والعملية النظرية الناحية - الحسابات تدقيق علم اّلله ، عبد أمين  خالد -2 

 46 - 44-  ص

 الجامعية ، الدار طبعة ، بدون ،الخاطئة المحاسبية والدمارسات الغش عن التقرير في المراجع وإجراءات مسؤوليات لطفي ، أحمد السيد أمين  - 3 

 64 ص ، 2008 ، اإلسكندرية  مصر،

  64ص نفسه، المرجع  - 4 

http://www.ifac.org/
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 الغش: طرق و أساليب  رابعالفرع ال
 :منها البعض ذكر كنومي ومتنوعة عديدة غش وأساليب طرق تستعمل الذكر السالفة دافهاأل لتحقيق

  :احلساابت وسجالت احملاسبية الدفاتر يف حتريف .1
 استغالل نتيجة ذاه وحيدث ،عجز أو سرقة الخفاء احلساابت وسجالت احملاسبية الدفاتر يف التحريف يكون

 :1 التالية خالفاتامل الرتكاب الداخلية الرقابة نظام يف وضعف
 ؛قيمتها واختالس ومهية أجور اثبات مثل ،ومهية مدفوعات تسجيل 
 فاتر؛دابل اثباهتا وعدم العمالء من واردة مقبوضات اختالس 
 واختالس خازنامل من ومهية صرف أذون حترير أو ،خازنامل سجالت يف اثباهتا وعدم واردة بضاعة اختالس 

 .البضائع ذهه

  : والسجالت احلساابت يف التالعب .2

 تغطية أو الضريبة من التهرب و  شروعامل أرابح تقليل هبدف املالية القوائم داللة مدى على ريالتأث بقصد وذلك
  .2 شروعابمل عجز

 الغش أنواع  :الثالث املطلب

 :يلي كما يئةه كل تصنيف إبختالف ختتلف للغش ريةكث وتصنيفات أنواع ناكه

 (IFAC) للمحاسبني الدويل اإلحتاد حسب تصنيف  :الفرع األول
 ني :رئيسي نينوع إىل ISA) 240)  الدويل التدقيق معيار وحسب ،نيللمحاسب الدويل اإلحتاد صنفها حيث

  :احتيايل مايل تقرير عن الناجتة اخلاطئة البياانت .1
 أن مكنامل ومن ،بفاعلية تعمل أهنا لذلك خالفا تظهر قد اليت الرقابة ألنظمة اإلدارة جتاوز طريق عن الغش يتم

 دفت يف ومهية قيود تسجيل : ) منها تلفةخم أساليب ابستخدام االحتيال الرقابة أنظمة تتجاوز اليت اإلدارة ترتكب
 ريتغي ،التقارير إعداد فتة أثناء تمت اليت اليةامل عامالتامل و ابألحداث اليةامل البياانت يف االعتاف ريأتخ ،اليومية

  .3...( العادية ريغال و امةاهل عامالتابمل اخلاصة والشروط  السجالت

 دققامل على يصعب بطرق تكون الغش هبذا اإلدارة قيام أن نستخلص النوع ذاه يف الحظةامل خالل من و
 التامة الكافية واخلربة هنيةامل والعناية واالستقاللية والدقة ابلكفاءة التمتع همن يتطلب امم االحتيال ذاه اكتشاف مهمة

 .قبولةامل و عليها تعارفامل والقواعد بادئامل و يمهفاملاب
                                                           

 مكتب طبعة ، بدون ، المالية األوراق بورصة في المراجعة بيئة إلى إشارة مع للمراجعة والعملية العلمية األصول عبده، أحمد العظيم عبد طارق -1 

 64 ص ، 2012 الجامعة ببنها ،

  36ص ،  2010عمان، األردن ، وموزعون ، ناشرون البداية دار األولى ، الطبعة ، الداخلي الحسابات تدقيق علم زهيرالحدرب ،  -2 

 ذات والخدمات األخرى التأكيد وعمليات و المراجعة والتدقيق الجودة لرقابة الدولية المعايير إصدارات،   (IFAC)للمحاسبين  الدولي االتحاد -3 

 ،  157ص ،  240الدولي التدقيق معيار ،  2010يوليو القانونيين ، للمحاسبين العربي المجمع جمعية ترجمة ،  2010أبريل األول، الجزء ،   العالقة

  (.www.ascasociety.org).  03 فقرة 
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  :األصول ختصيص سوء عن الناجتة اخلاطئة البياانت .3
 يرتكب وعموما نشأةامل أصول استعمال و استخدام بسوء مرتبط ذلك ويكون األصول تالسابخ يعرف ما أو

 ،اكتشافهم الصعب من الذين دراءامل االختالس ذاه يشمل وقد ،امةه ريغ و رية صغ مبالغ بسرقة العامل قبل من
 نهاهر  ت أو موجودةري غ األصول أن إلخفاء مضللة سجالت أو احملاسبية الكتاابت يف أخطاء االختالس ويرافق
 ،مادية أصول وسرقة ،تعويضات و مداخيل ابختالس ( يكون أن مكنامل من األصول اختالس و ،ترخيص بدون

 .1... ( شخصية لدوافع نشأةامل أصول استعمال
 من قانوين ريغ بشكل نشأةامل ألصول نيالعامل ابستعمال يكون هأن لنا يتضح النوع ذاه يف التمعن خالل من

 .االقتصادية الوحدة حساب على شخصية أغراض ولتحقيق انقصة أهنا حقيقة إخفاء أجل
 

 ( AICPA) القانونيني للمحاسبني األمريكي املعهد حسب تصنيفالفرع الثاين : 

 :2 كالتايل هإبرتكاب تقوم اليت اجلهة حسب AICPA ال صنفتها حيث
  :العاملني واحتيال غش .1

 و احملاسبية والسجالت السندات يف وتزوير تدليس يرافقها واليت نشأةامل أصول سرقة اإلحتيال ذاه ويتضمن
 إعتماد جيب ذاهل اآلخر، الطرف وتضليل األصول وجود عدم تغطية أجل من ذلك ،خليةداال الرقابة لنظام اقإخت 
 .اإلحتيال ذاه لتخفيض فعال رقابة نظام

  :اإلدارة واحتيال غش .3
 الوضعية إخفاء هبدف احملاسبية والسجالت اليةامل القوائم يف للمنشأة العليا اإلدارة قبل من الغش ذاه يرتكب

 اهذ ويعترب اخليةدال الرقابة نظام وبتجاوز عمد عن االحتيال ذاه ويرتكب  .ايلامل ركزامل على ريهاأتث وابلتايل ا،هل اليةامل
 .الغش ذاه يف طرف يه العليا اإلدارة ألنّ  األّول النوع من أخطر االحتيال

 الغش ارتكاب وجماالت مواطن  :الرابع املطلب
 مبواطن كافية دراية ذلك يصاحب مل ما لو كافية ريغ الغش وأنواع أبسباب احلساابت مدقق امإمل و دراية إنّ 

 الدورة يف رئيسية مراحل بثالث احملاسبية البياانت رمت حيث ،همهمت أداء يف ريكب حد إىل هساعدتمل الغش االتجمو 
 ذهه و ،الغش ارتكاب الحتمال متعددة االتجم تقع وفيها ،الغش ارتكاب مواطن راحلامل ذهه وتعترب ،احملاسبية

 :  يلي فيما تتمثل راحلامل
 
 

                                                           
1  - MOUHAMED HAMZAOUI, Audit-Gestion des Risque d’Entreprises et Contrôle Interne ,Normes ISA 200  

315-330 et 500 , Ed la Source D’OR, France,2006, p :121-122. 

 ، 240 الدولي التدقيق معيار ظل في اليةمال البيانات في الغش اكتشاف عن األردني القانوني المحاسب مسؤولية مدى ، القاضي سعود فارس  - 2 

 21 ص  بيت ، آل جامعة ماجستير ، رسالة



 الفصل األول :                                                                                        اإلطار النظري للغش
 

13 
 

 األويل القيد مرحلة لفرع األول :ا
 :أنواع ثالثة إىل ناه الغش إرتكاب فرص وتنقسم ،العمليات إثبات مبرحلة يعرف ما أو األويل القيد مرحلة

  :للعمليات سليم الغري التحليل .1
ري غت إىل فيوجهها ،دينامل و الدائن طرفيها إىل العملية حتليل يف عمد ريغ عن أو عمد عن احملاسب خيطئ فقد

 أو سهو أو جهل عن والرأمسالية اإليرادية صروفاتامل نيب اخللط السليم ريغ التحليل يتضمن وقد ،الصحيحة حساابهتا
 .1 التضليل فدهب

 : قيدها جيب كان عمليات حذف .3
 ومن ،)عمد بدون أو عمد عن تتم( إصرار وسبق عمد عن يتم ما اهوأخطر  وإمهال سهو عن يقع ما وهو 

  :2 يلي ما ذاه على البارزة األمثلة
 تسجيلها رغم وردامل أو ايتشت امل حساب يف  )السنة هناية اعمال بعد(  العام هناية يف اةشت م بضاعة قيد عدم 

 ؛فاتورهتا لوصول انتظارا اجلرد بقوائم وإدراجها خزونامل فاتردب
 هناية أعمال بعد(  وردوامل ايتشت امل يف قيمتها وتسجيل فاتورهتا وصول رغم خزونامل ضمن بضاعة إدراج عدم 

 ؛) السنة
 لبضاعة وصوال لعدم خزونامل يف إدراجها وعدم وردوامل ايتشت امل حساب يف اهبقيد الطريق يف بضاعة معاجلة 

 ؛)السنة هناية أعمال بعد (بعد

 رصيد و ،نيالدائن أرصدة على يؤثر األرابح وصايف الربح ملجمو  باعةامل البضاعة تكلفة على يؤثر احلذف ذاهو 
 .هحقيقت ريغ على ايلامل ركزامل إظهار إىل يؤدي اهل خزونامل

  :ترصيدها جيب كان عمليات إدراج .2
 جهل عن ينشأ أن وينذر ،نيمع دفه لتحقيق والتصميم اإلصرار وسبق العمد صفة العمل ذاه على يغلب

 :3 يلي ما اجملال ذاه على األمثلة منو  ،ختلفةامل اليةامل اتت الف عمليات نيب التمييز يف فوضامل احملاسب

 بقصد وذلك ،السابقة اليةامل ةت الف مقبوضات ضمن التالية اليةامل ةالفت  بداية يف حتدث اليت مقبوضات تسجيل 
 ؛يةدالنق حيث من يزانيةامل مظهر نيحتس

 احلقيقة من أقوى أعمال نتيجة إلظهار السابقة الفتة عمليات ضمن التالية ةفت  ال أوائل مبيعات إدراج. 

 
 

                                                           
 43، ص مرجع سابق خالد أمين عبد هللا ،   -1 

 50ص  ،مرجع سابق  وآخرون ، محمود سالمة رأفت  - 2

  43ص ،مرجع سابق  هللا ، أمين عبد خالد - 3 
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 والتجميع الرتحيل مرحلة لفرع الثاين :ا
 حيلالت  عملية أويف ،ألخرى صفحة من األرقام ونقل ،اليومية فاترد جتميع يف ،رحلةامل ذهه يف األخطاء ترتكب

 ،اجلرد قوائم إعداد عند أو احلساابت مراكز يف األرصدة استخراج يف أو ،العام أو ساعدامل األستاذ فتد إىل اليومية من
 الغش هبدف نية بسوء أو نية حبسن ارتكبت إما رحلةامل ذهه يف األخطاء وتكون ،النهائي احلساابت تدقيق ميزان ويف

 .1 رتكبامل اخلطأ ونوع طبيعة على يتوقف ذاهو  ،والتالعب

 املالية القوائم إعداد مرحلة لفرع الثالث :ا
 قيود وإجراء العملي اجلرد عمليات من يسبقها وما املالية القوائم ريحتض و وتصوير إعداد مرحلة يه و

 عديدة الغش ارتكاب فرص فيها وتكون احملاسبية البياانت هبا رمت اليت ةري األخ رحلةامل تعتربو ،اإلقفال و التسوايت
 :2 يلي كما  ومتنوعة

 الرقم إخفاء أو ققةحم ريغ إيرادات بنود بعض إظهار أو ،احلقيقية قيمتها من أبكرب األصول بعض قيم إظهار 
 حساابت يف االستثنائية العادية اإليرادات نيب التفرقة وعدم ،هقيمت من أبقل وإظهاره نيالدائن لبند احلقيقي
 ؛النتيجة

 

 التضليل هبدف ،تداولةامل األصول ضمن اثبتة أصول كإدراج ،تداولةامل و الثابتة األصول أنواع نيب التمييز عدم 
 ؛عادية ريغ السيولة نسبة إلظهار

 حساابت شكل يف مستقل كبند العمومية يزانيةامل يف تظهر واليت العرضية لاللتزامات الالزم التفصيل عدم 
 .نظامية

 :3 مثل أخرى أخطاء تتحمل أن رحلةامل ذههل كنومي
 اما؛مت دفوعوامل ستحقامل احتساب بعد اليةامل السنة ختص اليت الالزمة صاريفامل تسوايت إجراء يف أخطاء 
 ؛حقيقية ريغ أرابح إظهار بقصد السوق سعر أو تهتكلف عن تقل بقيمة خزونامل يميتق 
 مدينة أرصدة حتت نيدينامل كإدراج ،طبيعتها عن صادقا تعبت ا تعرب ال اليةامل القوائم بنود لبعض مسميات إعطاء 

 دائنة أرصدة حتت العمليات بعض حأراب إدراج أو أخرى دائنة أرصدة حتت احتياطات إدراج : مثل ،أخرى
 .أخرى مدينة أرصدة حتت العمليات بعض خسائر إدراج أو ،أخرى

 
 
 
 

                                                           
  50ص  ،مرجع سابق  الخطيب ، راغب خالد مسعد ، فضل محمد   - 1 
 ، عمان ، األردن والتوزيع ، للنشر العربي المجتمع مكتبة األولى ، الطبعة ( ،1الحسابات  )  تدقيق الوديان ، محمد لؤي الوقاد ، محمد سامي - 2 

 99 ص ، 2010
 53ص  ،مرجع سابق  وآخرون ، محمود سالمة رأفت -3 
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 الغشخماطر عوامل تقدير املبحث الثاين : 
 والتعرف الكايف اماإلمل أوال جيب التقدير وقبل ،الغش اطرخم عوامل بتقدير القيام احلساابت مدقق على ينبغي

 .العوامل ذههل واالستجابة هاتقدير  ث ومن ،الغش اطرخم وعوامل اتغري مت على
 الغش خماطر عوامل : األول املطلب

 العوامل ذههو  ،األصول إختالس و االحتيايل ايلامل ابلتقرير اخلاصة العوامل يف الغش اطرخم عوامل تتمثل
 ارسةمم أو ما دافع إىل ريتش اليت Fraud Triangle الغش مبثلث يعرف ما أو األحداث أو الظروف   تتضمن
 تكون وإمنا غش وجود إىل ابلضرورة ريتش وال تلفةخم تعترب العوامل ذهه أن إالّ   .الغش الرتكاب فرصة أو نيمع ضغط

   . غش بوجود إنذار عالمات ريةكث حاالت يف
 

 الغش عوامل  خماطر         

 املتصلة بسوء استخدام األصول ابلتقارير املالية االحتياليةاملرتبطة  

 
 
 

 الدوافع
 و 

 الضغوط 
Incentives/ 

Pressures   

 هبا نيوالعامل اإلدارة قبل من للشركات الدافع يتمثل
 معينة دافهأ لتحقيق اليةامل القوائم إعداد يف للتالعب

 نطقيامل التربير أو زايدهتا أو ،األرابح بتخفيض إما
 .ابلغش للقيام

  :1 يلي فيما ضغوطالو  دوافعهذه ال وتتمثل
 ابلظروف الرحبية أو املايل االستقرار يتهدد 

 مثل نشأةامل يف التشغيلية أو الصناعية أو االقتصادية
 أو للديون إضايف تدويل إىل احلصول إىل احلاجة
 ؛تنافسي وضع على للمحافظة لكيةامل حقوق

 أو متطلبات لتلبية اإلدارة على مفرطة ضغوط وجود 
 ؛األخرى األطراف توقعات

 لإلدارة ايلامل الوضع أنّ  اىل ريتش توفرةامل علوماتامل 
 للمنشأة ايلامل ابألداء مهدد ابحلوكمة نيكلفوامل

 نشأة؛امل لديون شخصية ضماانت عن مثال الناجم
 لتلبية نيوظفامل أو اإلدارة على مفرطة ضغوط وجود 

 مبا ،ابحلوكمة كلفونامل اهحدد اليت اليةامل دافهاأل
 .الرحبية حوافز دافهأ أو بيعاتامل ذلك فيها

 ،هبا نيوالعامل لإلدارة عديدة وضغوط دوافع ناكه
 عوامل على أمثلة ومن .األصول ابختالس للقيام

  2 :يلي ما خاطرةامل
 على ضغوطا الشخصية املالية االلتزامات ختلق قد 

 إىل الوصول إمكانية مهل الذين نيالعامل أو اإلدارة
 دالنق
 أو للسرقة عرضة تكون واليت األخرى األصول أو 

 ؛االختالس
 نيوظفوامل نشأةامل ني ب العدائية العالقات تدفع قد 

 األصول أو النقد إىل الوصول إمكانية مهل الذين
 .االختالس و للسرقة عرضة تعترب واليت األخرى

 

                                                           
مرجع  ،  2010،األخرى التأكيد وعمليات راجعةموال والتدقيق الجودة لرقابة الدولية يرعايمال إصدارات،  (IFAC)ين  للمحاسب الدولي اإلتحاد  -1 

 421 - 425ص  - ص ،سابق 

  171ص ،مرجع سابق  ، الحديث والتأكيد التدقيق إلى مدخل ، جمعة حلمي أحمد - 2 
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 الفرص
Opportunity 

 التالعب فرص اهل تنشأ أن هبا نيوالعامل لإلدارة كنمي
  :1يلي فيما تتمثل واليت ،اليةامل القوائم يف و االحتيال

 فرص نشأةامل عمليات أو ؤسسةامل طبيعة ُتوفر 
 أن ميكن واليت ،اليةامل القوائم يف ابالحتيال القيام
 ليست عالقة ذات امةه معامالت من تنشأ

 ذات منشآت مع أو العادي العمل ريس ضمن
 ؛بتدقيقها شركة قامت أو تدقيقها يتم مل عالقة

 السيطرة نتيجة اإلدارة قبل من فعالة ريغ متابعة 
 موعةجم أو واحد شخص قبل من اإلدارة على
 رقابة بدون ،)نشأةامل مالكي اهيدير  ال)  ريةصغ

 نيكلفامل قبل من فّعال ريغ وإشراف بديلة
 ؛املالية القوائم إعداد على ابلرقابة

 والدليل ،مستقر ريوغ معقد تنظيمي يكله ناكه 
 واألشخاص نظمةامل حتديد يف صعوبة ذلك على

 ونسبة ،نشأةامل يف مسيطرة مصلحة مهل الذين
 ستشارينامل أو العليا اإلدارة يف ريالتغي من عالية

 ؛ابحلوكمة نيكلفامل أو نيالقانوني
 ريغ متابعة نتيجة انقصة الداخلية الرقابة مكوانت 

 ونتيجة ،ونيةت اإللك للرقابة تضمنةامل للرقابة كافية
 ريغ نيموظف نيتعي أو ،عالية دوران معدالت

 تقنية أو اخليدال التدقيق أو احملاسبة يف نيفاعل
 .علوماتامل

 كافة يف االختالس و للسرقة حتفز اليت الفرص توجد
 وسهلة أكرب الفرص تلك تكون ذلك مع ،الشركات

 خزونامل مع أو ابلنقدية تتعامل اليت الشركات يف نالامل
 تلك كانت إذا وابألخص ،األخرى األصول تقييم أو

 كما .بسهولة والنقل للتحويل قابلة أو ةري صغ األصول
 فرص أيضا يولد اخليةدال الرقابة نظام ضعف أنّ 

 للسرقة،
 لواجبات عمليا مالئم ريوالغ كايف ريالغ الفصل ثلومي

 فكلما .والسرقة لالختالس وترخيص تصريح نيالعامل
 لألصول مؤقت وصول أو وكفالة وصاية للعمال  كان

 تكون ،األصول ذههل احملاسبية ابلسجالت واالحتفاظ
 األحيان بعض يف :مثال سرقة لوجود الفرصة ناكه
 وابلتايل ،خزونامل بسجالت حيتفظون وظفونامل

 وتغطية خزونامل بنود على احلصول وبسهولة إبمكاهنم
 ومن ،احملاسبية السجالت تسوية طريق عن السرقة
  :2الغش اطرخم عوامل على األمثلة
 تكون خزونامل بنود أو النقدية من ضخمة قيم وجود 

 طلب لحم تكون أو عالية قيمة لذا أنّ  إالّ  ريةصغ
 ؛مرتفع

 األصول على كافية ريغ اخليةد رقابية ضوابط وجود 
 أو الواجبات نيب الئمامل الفصل نقص بسبب

 .احليادي الفحص

/  التربيرات
 املواقف

Rationalizatio

n / Attitudes 

 القيم من موعةجم وطبيعة نيمع اجتاه يوجد حيث
 نيأم ريغ بتصرف للقيام لإلدارة تسمح اليت األخالقية

 كايف ضغط تفرض بيئة يف يكون وقد ،عمد عن
 .التصرف ذاه ارتكاب يربرون جيعلهم

 :3  الغش اطرخم عوامل تربيرات أمثلة ومن
 فعال ريغ فرض أو دعم أو ذتنفي أو اتصاالت 

 اإلدارة قبل من األخالقية ريهامعاي أو نشأةامل لقيم

 سواء الغش مرتكيب قبل من عديدة تربيرات توجد
 ارتكاب عليهم تفرض هبا، نيالعامل أو اإلدارة كانت

 :4 يلي ما عواملبني هذه ال ومن ،التصرف ذاه
 أو تابعةامل إىل احلاجة االعتبار نيبع ذاألخ عدم 

 ،األصول ابختالس رتبطةامل األخطار من التقليل
 ؛غرية الص للسرقات والتسامح

 يف اختالف على اخليةدال ابلرقابة تمامهاال عدم 
                                                           
1 - International Federation of Accountants’ (IFAC) ,International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB), April 2009, OP-Cit, p:196-197. 
2 - ALVIN ARENS, RANDAJ ELDER, MARK ELDER ,Auditing and Assurance Services :An Integrated 

Approach , 14th Ed, Pearson Prentice Hall, United States of America, New Jersey, 2012, P :340. 

(www.pearsonhighered.com) 
3 - International Federation of Accountants’(IFAC), Internal Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, 

ISA240 ,  Ed January 2007, P:305.(http:/www.ifac.org.). 
4 -  International Standard on Auditing (ISA 240), OP-Cit, p51. 
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 مناسبة؛ ريغ أخالقية ريمعاي أو قيم إيصال أو
 أو اإلدارة قبل من مفرطة مالية ريغ مشاركة 

 حتديد أو اسبيةحم سياسات ابختيار انشغاهلا
  امةه تقديرات

 يف امةاهل الضعف لنواحي اإلدارة تصحيح فشل 
 .ناسبامل الوقت يف اخليةدال الرقابة

 يف الفشل أو وجودةامل الرقابة أدوات بتخطي األصول
 القصور هألوج مالئم تصحيحي بتصرف األخذ

 ؛الداخلية
 معامالهتا أو الشركة على الرضاء بعدم يوحي سلوك 

 .نيوظفامل مع

 فيما اهتلخيص كنمي ،األصول واختالس االحتيايل ايلامل ابلتقرير تصلةامل الغش اطرخم بعوامل اماإلمل خالل ومن 
 :يلي

 ايلامل االستقرار و األداء هتدد واليت ،اثلثة وأطراف هبا نيوالعامل اإلدارةبني  الشخصية العالقات يف تضارب 
 للمؤسسة؛

 ؛للمؤسسة الداخلية الرقابة نظام يف الضعف استغالل أو جتاوزات 
 ؛الغش على مشجع معلومايت نظام توفر 
 كذلك ؤسسةامل من واحلوافز نحامل على للحصول يةدالنق ارتفاع )نفعةامل تعظيم( علوماتامل اثلمت عدم 

 ؛البنوك من والديون القروض على للحصول
 الشركات حوكمة فعالية عدم وابلتايل ابحلوكمة نيكلفامل طرف من هنيةامل العناية بذل عدم. 

 

 الغش خماطر جماالت : ثاينال املطلب
 و ابلسرقة معنية معينة حساابت ناكه تكون قد العمالء صناعات يف االختالف و ري الكب التطور مع
 متضمنة كانت ولو حىت ،السرقات ذهه اكتشاف احلساابت راجعامل على يصعب األحيان بعض ويف ،اإلختالس
 .الغش عن إنذار عالمات

 املدينني حساابت و اإليرادات غش خماطر : الفرع األول
 اليةامل القوائم يف تكون اليت الغش حوادث أكثر أنّ  COSO نظماتامل رعاية جلنة طريق عن دراسة أجريت

 درجة ذات تكون وابلتايل النقدية إىل اأصوهل بعض حتويل يسهل حيث ،نيدينامل وحساابت اإليرادات تتضمن اليت
 :يلي فيما نيدينامل وحساابت اإليرادات غش اطرخم وتتمثل ،فيها والتالعب للسرقة مرتفعة

   :لإليراد االحتيايل املايل التقرير خماطر .1
 األمريكي اجملمع أصدر ،ابإليراد ابالعتاف تعلقوامل غشوشامل ايلامل التقرير بسبب ريهاجلو  للتحريف نتيجة

 وقد ابإليراد االعتاف مشكل معيتعامل  التسعينات أواخر يف إرشادا األمريكية والبورصة نيالقانوني نيللمحاسب
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ه وج على راجعةامل ريمعاي لسجم  طريق عن الصادر ( SAS  99)   األمريكي راجعةامل معيار إيضاح تتطلب
  .1 راجعةامل عمليات معظم يف الغش كمخاطر ابإليراد االعتاف بتحديد راجعونامل يقوم أن اخلصوص

 الغش ظروف حسب ،األخرى عن نشآتامل بعض يف تتفاقم قد ،ابإليراد ابالعتاف رتبطةامل الغش اطرخم إنّ 
 اإليرادات :يهو  للتالعب رئيسية أنواع ثالثة عنها ينجم اإليرادات يف مغاالة ينتج قد التالعب ذاه و ،فيها السائدة
  .2 اإليرادات على تسوايت إبجراء والتالعب ،ابإليراد بكرامل االعتاف ،والصورية الومهية

 :3 يلي ما ابإليراد افاالعت  أنواع عن وكمثال
 ؛العام ذاألستا يف زائفة إيرادات قيود إدخال:    )ائفةلز ا أو(  والصورية الومهية اإليرادات 
 ةفت ال يف كمبيعات تسجيلها يتم الالحقة الفتة يف تسجيلها جيب اليت بيعاتامل : ابإليراد املبكر االعرتاف 

 ؛احلالية
 ومسموحات مبرجعات رتبطامل شيوعا التسوايت أكثر إن  : اإليرادات على تسوايت إبجراء التالعب 

 فإذا ،الدخل و بيعاتامل صايف حتديد يف للمغاالة راجعامل عن بيعاتامل مرجعات الشركة ختفي قد حيث ،بيعاتامل
 .هعن رر قامل الدخل من فعليا يزيد قد رجعامل فإن ،للمخزون اديامل اجلرد من كجزء رجعةامل البضائع حصر ت ما

  :اإلدارة غش حتذير عالمات .3
 نتائج اهأكثر  أنّ  ولعلّ  ،اإليرادات يف الغش إىل تشري اليت واإلنذار التحذير عالمات من لكثريا ناكه

 ومعدل الربح امشه نسبة والسيما التحليلية اإلجراءات نتائج أنّ  حيث ،ستنديةامل والتناقضات التحليلية اإلجراءات
 يتضمن هبا عجلامل االعتاف و ائفةلز ا فاإليرادات ،اإليرادات يف الغش على إنذار عالمات نيدينامل حساابت دوران
 .4 غش حدوث إىل اإلشارة يف مفيدة ريغ التحليلية اإلجراءات نتائج تكون ما وعادة الربح نسبة حتديد يف مغاالة

 وليس األصلية الرمسية الواثئق االعتبار نيبع ذاألخ احلساابت دققامل على جيب ستنديةامل التناقضات بينما
 .مزورة بواثئق إخفاءه على تعمل أن ميكن ابلغش قامت اليت عنيةامل اجلهات ألنّ  ،صورةامل

  :ابإليراد املرتبطة املتحصالت اختالس .2
 ذاه أنّ  إالّ  ،اإليرادات عن االحتيايل ايلامل ابلتقرير قارنةابمل رايهجو  يكون ما رادان النقدية تحصالتامل أنّ  رغم 

 ترتبط ما يةدالنق متحصالت من اري وكث ،لألصول مباشرة خسارة وجود بسبب للمنظمة مكلف يكون أن ميكن الغش
 االختالس ذاه و ،يةدالنق السرقات من اريهغ عن منفصل بشكل دراستها ويتم اإليرادات بدورة وثيق و ريكب بشكل
 تحصالتامل سرقة إلخفاء العمالء حساابت على عملها ت اليت التسوايت أو بيعاتامل تسجيل يف الفشل يتضمن

  : 5يلي كما توضيحها ويتم .يةدالنق

                                                           
  305ص ،  2007اإلسكندرية، مصر، ، الجامعية الدار طبعة ، بدون ، التأكيد وخدمات المراجعة في متقدمة دراسات ، لطفي أحمد السيد أمين  - 1 

2  - International Standards Auditing (ISA240), OP-Cit , P :28. 

 321 - 306  ص ص نفسه، مرجع الجامعية ، الدار ، التأكيد وخدمات المراجعة في متقدمة دراسات لطفي ، أحمد السيد أمين  - 3 

  308ص نفسه ، مرجع ، لطفي أحمد السيد أمين  - 4 

 344 –  310ص ص نفسه ، مرجع لطفي، أحمد السيد أمين - 5 
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 تسجيل يتم ال عندما تكمن اكتشافها يف الفشل أحداث أكثر أحد إنّ   : املبيعات تسجيل يف الفشل 
 هاكتشاف السهل من يكون قد الغش ذاه مثل ،بيعاتامل متحصالت من النقدية سرقة يتم وعندما بيعاتامل

 .األجل على للعمالء البضائع شحن يتم عندما
 تحصالتامل  سرقة إخفاء يتم أن امامت الصعوبة من  :املبيعات تسجيل بعد يةدالنق املتحصالت سرقة 

 ريغ للحساابت نتظمةامل طالبةامل فإنّ  العميل مدفوعات سرقة ت ما فإذا ،بيعاتامل عملية تسجيل بعد يةدالنق
 اخليةد رقابية ضوابط وجود طريق عن واكتشافها منعها يتم ما وعادة  .بسرعة تكشف سوف دفوعةامل

 يف مفيدة تكون قد األخرى قارانتامل و التحليلية اإلجراءات فإن أيضا ،غش حدوث فرصة لتدنية مصممة
 .ةري  الكب الغش حاالت اكتشاف

 خزونامل غش خماطر : الفرع الثاين
 نتيجة ،هتقييم و وجوده من التحقق الصعب ومن ،الشركات ميزانيات يف ضخم رصيد خزونامل ثلمي ما غالبا

 فيما خزونامل غش اطرخم وتتمثل ،ايلامل التقرير افهدأ حتقيق أجل من والتالعب لالختالس يتعرض ما اري كث لذلك
 :يلي

   :للمخزون االحتيايل املايل التقرير خماطر .1
 مبخزون القيام عليها السهل من ذاهل ،متعددة مواقع يف وموسع متنوع زونخم اهل الضخمة الشركات من ريكث

 اليت األحيان بعض ويف ،اديامل خزونامل وجود من بتحقق القيام احلساابت مراجعي من يتطلب ما ذاه و زائف
 ما ذاه و مراجعتها سيتم الذي خزونامل مبواقع مقدما العميل إبعالن احلساابت مراجعي يقوم ائفحما خزونامل تتضمن

  .1 واقعامل تلك إىل خزونامل بتحويل القيام للعميل السهل من جيعل

  :املخزون لغش حتذير عالمات .3
 وتعترب ،خزونامل غش إىل ريتش اليت اإلنذار عالمات من ريكث ناكه فإنّ  ،نيدينامل حساابت مع احلال وه كما
 وذلك ةالفت  آخر زونخم تقييم يف غاالةابمل ؤسساتامل بعض تقوم حيث ،الكتشافه امةه أداة التحليلية اإلجراءات

 تكلفة وختفيض هقيمت تضخيم بغرض ةت الف آخر زونخم وتقييم جرد إجراءات يف ابلتالعب نيسؤولامل بعض بقيام
 .2 احلقيقة ريغ على األرابح تضخيم وابلتايل ،باعةامل البضاعة

 الدائنني وحساابت املشرتايت غش خماطرالفرع الثالث : 
 من الرغم على االنتشار شائعة نيالدائن وحساابت ايتشت ابمل ترتبط اليت االحتيايل ايلامل التقرير حاالت تعترب

 :3 يلي فيما خاطرامل ذهه وتتمثل ،خزونامل و نيدينامل حساابت هتتضمن مبا مقارنة تكرارا أقل بشكل حيدث قد هأنّ 

                                                           
  312ص ،مرجع سابق  ، التأكيد وخدمات راجعةمال في متقدمة دراسات ، لطفي أحمد السيد ين  أم -1 

 الدار ، طبعة بدون ، األول الجزء ، والعربية واألمريكية الدولية راجعةمال يرمعاي شرح راجعةمال يرمعاي موسوعة ، حماد العال عبد طارق  - 2 

 380 ص ، 2004 اإلسكندرية، مصر، ، الجامعية

 345 -  314 ص ص ،مرجع سابق  ، التأكيد وخدمات راجعةمال في متقدمة دراسات ، لطفي أحمد السيد ينأم -3 
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  :الدائنني حبساابت اخلاص االحتيايل التقرير خماطر .1
 عن هحتقيق كنمي ذاهو  ،خلدال حتديد يف غاالةامل و نيالدائن نيحساب لتدنية مدروسة اوالتحم ناكه تكون قد

 .نيالدائن حساابت على زائفة ختفيضات التسجيل عدم طريق

 كانت إذا بسهولة همن التحقق ويكون كالتزامات العام هناية قبل ستلمةامل ايتشت امل كافة تسجيل يتم أن جيب
 قد الشركة أنّ  أو مرقمة ريغ االستالم تقارير كانت فإذا ذلك ومع ،مسبقا مرقمة استالم تقارير تستخدم الشركة

كانت    إذا عما يتحقق أن راجعامل على الصعب من يكون فقد احملاسبية السجالت من استالم تقارير عمدا حذفت
 .ال أم تسجيلها تّ  قد االلتزامات كافة

  :واملدفوعات املشرتايت دورة يف االختالسات .3
 نيزائف وردينمل مدفوعات إبصدار الغش مرتكبو قيام يف يتمثل ايتشت امل الجم يف شيوعا الغش أحداث أكثر

 فقط دفوعاتامل تتم أبن السماح طريق عن منعها كنمي ذهه الغش حاالت ومثل ،زائفة حساابت يف ودالنق وإيداع
 قبل بذلك مهل مرخص أفراد طريق عن ايتللمشت  ؤيدامل التوثيق يف بعناية التدقيق طريق وعن عليهم تفقامل وردينامل إىل
 .دفوعاتامل إجراء يتم أن

  : الغش ملخاطر أخرى جماالت .2

 مبخاطر ترتبط اليت األخرى ناقشةامل يلي وفيما ،للتالعب غالبا   يتعرض اليةامل القوائم حساابت من حساب كل
 .االختالس اطرخم أو االحتيايل ايلامل التقرير

 الثابتة األصول  :(Fixed Assets)  
 على غالبا تتأسس يهو  الشركات من ريلكث العمومية يزانيةامل يف ضخم حساب رصيد ثلمت أبهنا تتميز اليت و
 ابلنسبة السيما للتالعب فاهد تكون قد الثابتة األصول فإن لذلك وكنتيجة ،ذاتية بصورة اهحتديد يتم تقييمات
 عرضة فهي للبيع وقابليتها قيمتها وبسبب  .ريةكب قيمة ذو زونخم أو نيمدين حساابت هبا يكون ال قد اليت للشركات

 .دوراي اهجبرد والقيام ،ماداي محايتها جيب وابلتايل االختالس و للسرقة
 واألجور الرواتب - مصروفات  :  ( (Payroll Expenses 

 خزونامل حتديد يف الشركات تغايل قد ذلك ومع ،ضئيلة احتيايل مايل تقرير اطرخم اهل أبن األجور تتسم عندما
 .خزونامل يف زائدة عمالة تكاليف تسجيل طريق عن خلدال وصايف

 تكون ماال غالبا هبا رتبطةامل القيم أنّ  إال بوضوح شائع يعترب اأيض األصول ابختالس رتبطامل األجور غش إنّ 
 العمل ساعات حتديد يف غاالةامل إىل ابإلضافة نيزائف نيعامل خلق يف يتمثل للغش نيشائع جمالني أكثر وأنّ  .ريةهجو 
 البشرية واردامل إدارة وظائف فصل طريق عن نيائفحما نيالعامل وجود منع يتم ما وعادة ،نيالعامل أجور عنها سددامل

 ساعات على هبا رخصامل وافقةامل أو زمنية ساعات حتديد يف غاالةامل منع يتم ما عادة كما ،والرواتب األجور وسداد
 .ني العامل أجور عمل
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 الغش خاطرمل االستجابة : ثالثال املطلب
 احلساابت مدقق يؤدي ،الغش بسبب ريةهاجلو  التحريفات ألخطار الزمةامل العوامل وحتديد الكايف اماإلمل بعد
 .اخلطر ذاه مستوى تقييم و لتقدير الالزمة اإلجراءات

 والتالعب الغش أخطار تقييم  :الفرع األول
 هينامل الشك من نيمع مبستوى االحتفاظ احلساابت مدقق على يستوجب التالعب و الغش أخطار لتقييم

 .الغش خطر مع والتعامل وحتديد لفهم

 :  املهين الشك .1
 هبقيام ذلك ويكون ،للمهنة أداءه خالل ابستمرار هينامل الشك إجتاه على احلفاظ دققامل مسؤولية من
 وأن للمعلومات، وحامسة قوية ومصداقية الشرعية إلعطاء وقاسي متشدد وتقييم ،وشكاك انقد نهبذ ابالحتفاظ

 اليت األخرى علوماتامل و األجوبة مع واتساقها ستنداتامل مصداقية على ثبتةامل الدالئل مبراجعة هقيام عند حذرا يكون
 أن ،جيدة داخلية رقابة بنظام الغش تقيس اإلدارة أنّ  يتأكد أن جيب كذلك،الشركة حبوكمة نيكلفوامل اإلدارة حبوزة
 لنتائج كبديل اإلدارة تصرحيات وقبول ،خاطئة فرضيات و استخدام ريةهاجلو  األخطاء على التهاون من حذرا يكون
 .1 مالئمة و حامسة

 : املعلومات مصادر توفر .3
  :2 يلي فيما تلخيصها فيمكن الغش اطرخم على احلكم يف راجعامل تساعد اليت علوماتامل مصادر عن أما

 عن و الشركة عن مبعرفتهم يتعلق فيما راجعةامل فريق أعضاء نيب التواصل خالل من عليها احلصول يتم معلومات 
 .ريهاجلو  التحريف يف الشبهات لحم واحلاالت ،الشركة فيها تعمل اليت الصناعة ظروف

 األدوات ريتوف ومدى والتالعب الغش احتماالت حول ختلفةامل النظر وجهات حول اإلدارة من االستفسار 
 .احملددة الغش اطرخم من للحد الالزمة الرقابية

 أو عالقات ناكه كان إذا ما لتحديد التخطيط مرحلة خالل راجعامل جيريها اليت التحليلي الفحص إجراءات 
 .للشكوك ريةمث أو عادية ريغ مالية نسب

 همع التجديد أو العميل مع راجعةامل هقبول لقرار راجعامل اختاذ يف عليها أُعُتمد اليت تلك مثل أخرى معلومات أي، 
 .اليةامل للقوائم احملدود الفحص ومعلومات

 
 

 

                                                           
1 - IFAC 2007,Guide pour l’utilisation des Normes Internationales d’Audit dans l’Audit de Petites et 

Moyennes Entreprise-Comité des Cabinets d’Expertise Comptables de Petites et Moyenne Taille <<SMPC>>, 

Traduction par NADJIB SFAYHI, Tunisie, Avril2009 ,p :141. 

  313ص ،  2007اإلسكندرية، مصر، الجامعية، الدار طبعة، بدون ، الحسابات مراجعة في متقدمة دراسة و آخرين، نور محمد أحمد -2 
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 لألخطار لالستجابة الالزمة اإلجراءاتالفرع الثاين : 
  :1يلي ما لألخطار لالستجابة الالزمة اإلجراءات مهأ ومن

  :اإلدارة مع التناقش .1
 رقابة لنظام تصميم ووجود ،احملتمل الغش جتاه اهنظر  وجهة على واحلصول اإلدارة مع ابلتناقش دققامل يقوم

 لإلدارة متوفر يكون أن مكنامل من حيث .الغش بسبب يةهر اجلو  التحريفات واكتشاف منع أجل من اخليةد
 من للحد برامج ناكه كان إذا ما دراسة نيدققامل على جيب كللذ  .ريةهاجلو  األخطاء ذهه نعمل للرقابة تصميمات

 تزيد الرقابة عجز كان إذا ما أو ابلغش تعلقةامل ريةهاجلو  التحريفات أخطار حتديد من لتخفف الرقابة وضوابط ،الغش
 :يلي ما تتضمن الغش ألخطار و االستجابة  .الغش أخطار من

 التدقيق؛ ألداء إمجايل ريتغ 
 الغش؛ اطرخم لدراسة تدقيق إجراءات ازجنإ و تصميم 
 الغش خاطرمل اإلدارة جتاوز لدراسة إجراءات ازجنإ و تصميم. 

 االستثنائية : اجلوهرية ابملعامالت اخلاصة لألعمال املنطقي التقييم .2

 تكون اليت االستثنائية ريةهاجلو  للعمليات سطرةامل اإلجراءات على SAS99 للمراجعة األمريكي عيارامل كزر 
 كانت إذا ما وتقدير لتقييم ريةهاجلو  عامالتامل دافهأ فهم دققامل على جيب  حيث  .للمؤسسة العادي اجملال خارج

 .ال أم اإلحتيالية املالية بتقارير ترتبط عامالتامل ذهه

  :األخطار تقدير عملية حتديث .2
 ،األخرى األخطار تقييم إجراءات مع وابلتناسق ابستمرار ريةهاجلو  التحريفات أخطار بتقييم املدققني يقوم

 :التالية الظروف اجتاه حذرا دققامل يكون أن جيب التدقيق بعملية القيام وعند

 ؛احملاسبية السجالت يف وتناقض تعارض 
 ؛التدقيق أدلة ضياع أو تعارض 
 ؛واإلدارة دققامل نيب عادية ريوغ استثنائية عالقات أو مشاكل وجود 
 ؛مسبقا هبا فمعت  ريغ غش اطرخم ريتش اليت التحليلية واإلجراءات النهائية التحقيق اختبارات من نتائج 
 أهنا أو للتصديق قابلة ريغ أو غامضة تعترب واليت التدقيق عملية خالل عمولةامل االستفسارات إىل االستجاابت 

 .أخرى معلومات أدلة مع متناسقة ريغ أدلة عن نتجت
 
 

                                                           
1 - ALVIN ARENS, RANDEJ ELDER, MARK ELDER, OP-Cit, P:349-350. 



 الفصل األول :                                                                                        اإلطار النظري للغش
 

23 
 

 
 
 

 خالصة الفصل 
 

 و اخلطأ نيب التفرقة ضرورة إىل فارأتينا الغش وصور طبيعة والتحليل ابلدراسة استعرضنا ،سبق ما ضوء على
 ،االحتيال هأن على شامل تعريف لو استخلصنا الذي الثاين من خطورة وأقل نية حبسن األول يكون حيث .الغش

 القوائم يف ،اثلثة أطراف أو ابحلوكمة نيكلفوامل ابإلدارة نيوالقائم نيالعامل قبل من العمد اخلطأ أو والتزوير التالعب
 .االقتصادية الوحدة حساب على شرعية ريغ وذاتية شخصية منافع لتحقيق اليةامل

 ودوافع ضغوط وجود الغش اطرخم عوامل مهأ و أكرب من أنّ  وخلصنا ،الغش اطرخم عوامل تقدير تناولنا كما
 افظحم على جيب ذاهل ،الداخلية الرقابة نظام يف وضعف هامامل نيب فصل وجود عدم وكذا ،هبا نيوالعامل لإلدارة عديدة

 .لألخطار لالستجابة والكافية الالزمة علوماتامل مصادر وتوفر هينامل الشك من نيمع مبستوى االحتفاظ احلساابت

 نظماتامل و نيالباحث طرف من تمامهاال من رياكب حيزا   اذهأخ و ،الغش رةهلظا الواسع لالنتشار ونظرا
 لرقابة أساسي وركن ،اميلز ا طابع ذو أصبح والذي اخلارجي التدقيق مفهوم ينبتب الدول من العديد قامت ،يةالعامل

 و التجاوزات كل اكتشاف من احلساابت افظحم ودور مسؤولية تبيان كنمي الدور ذاه خالل ومن .ؤسسةامل
 .وايلامل الفصل يف هسنتناول ما ذاهو  ،منها واحلد ؤسسةامل يف وجودةامل االختاقات
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 متهيد 

 
 من ،ذلك قبل سائدة كانت اليت االقتصادية واملبادئ األفكار كل تغري إىل أدى العلمي التطور ظهور إن

 يعد فلم سابقا كان ما خالف على التسيري عن امللكية انفصال خالل من جليا هذا يظهر حبيث وعملها تنظيمها
 هنا ومن ،املؤسسة حساابت تدقيق يف ميثله مستقل شخص تعيني يف احلق له بل املؤسسة تسيري يف دخل أي للمالك

 .احلساابت حمافظ ظهور إىل أدى مما التدقيق ظهر

 على تساعده فّعالة خارجية رقابة أداة يعترب هأنّ  حيث ،للمؤسسة ابلنسبة ةري  كب أمهية احلساابت افظحمل إن
من خالل التزامه  ،للمؤسسةاملالية   للوضعية والوفية قيقيةحلا الصورة لتأكيد أساسية ودعامة ،همن حلدّ وا الغش مكافحة
حمددة حتظى بقبول عام لدى  منهجية وفق همهمت أداء على ابإلضافة ،السلوك املهين وقواعد للتدقيق الدوليةابملعايري 

 و للمستندات احملاسيب التدقيق عليها يطلق الفنية ءاتااإلجر  من جمموعة يباشرخر هو أأو مبعىن  .أصحاب املهنة 
 .البياانت تلك مطابقة عن واحملايد الفين يهرأ إبداء من ليتمكن املالية والقوائم السجالت

و املنهجية  ،ساابتحلا حمافظ مهنة طبيعةسيتم التطرق إىل ابراز  الفصل مباحث خالل ومن ذلك على وبناءا  
 املتبعة من طرفه و مدى و كيفية مسامهته يف مساعدة املؤسسة على اكتشاف حاالت الغش املوجودة و احلد منها.

 :يلي كما الفصل هذا تقسيم ت ،سبق مما

 .احلساابت حملافظ هنةم : طبيعة األول املبحث
 .احلساابت حمافظ مهمة منهجية:  الثاين املبحث
 يف اكتشاف الغش . احلساابت حمافظ مدى مسامهة  : الثالث املبحث
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 طبيعة مهنة حمافظ احلساابت املبحث األول : 

 لتدقيقماهية ااملطلب األول : 

 وكذا ،تعاريفه خمتلف هي ما و التدقيق تطور حلامر  أهم ونعرف نبني أن احلساابت حملافظ التطرق قبل بد ال
 .احلساابت مبحافظ يتعلق ما لكل كاملة نظرتنا تكون أن حملاولة أنواعه وخمتلف التدقيق أهداف و أمهية

 الفرع األول : التطور التارخيي للتدقيق

 يف عليها يعتمد اليت احملاسبية البياانت صحة من التحقق إىل اإلنسان حاجة من نشأهتا التدقيق مهنة تستمد
 تدل حبيث ،احلكومات لدى أوال احلاجة هذه ظهرت وقد ،للواقع البياانت تلك مطابقة من والتأكد ،راراتهق اختاذ

 احلساابت صحة من للتأكد املدققني تستخدم كانت واليوانن املصريني قدماء حكومات أن على التارخيية الواثئق
 أن جند وهكذا صحتها مدى على للوقوف والسجالت ابلدفاتر املثبتة القيود إىل يستمع وقتها املدقق وكان ،العامة
 1. "يستمع " ومعناها " audire " الالتينية الكلمة من مشتقة  " auditing "تدقيق كلمة

  :2 يلي كما نسرده للتدقيق التارخيي التطور حلامر  و

  : 1155  سنة حىت القدمي العصر من الفرتة .1

 العائالت وخصوصا العائلية واملشروعات احلكومية الوحدات على مقصورة احملاسبة كانت الفتة هذه أوائل يف
 هبا تسجل احملاسبية الدفاتر من منفصلتني مبجموعتني حيتفظ أبن عنها ضر ويستع معروف غري التدقيق وكان ،املالكة
 من احملاسبية ابلعمليات خطأ أي وجود عدم من للتأكد وذلك اجملموعتني مقارنة تتم الفتة هناية ويف ،العمليات نفس
 هذه يف األساسي اهلدف وكان ،السلعي املخزون على منصبا االهتمام كان الفتة تلك ويف ،جمموعة كل حماسب قبل

 .ابلدفاتر غش أو تالعب أي ومنع الدقة توخي هو التارخيي من احلقبة

 مستشاريه وحبضور احلاكم من مسمع على تتلى احملاسبية الدفاتر كانت الرومانية طوريةااإلمرب  عهد يف أنه كما
 املمتلكات تلك على القيمني قبل من مسؤولة غري تصرفات أي اكتشاف أو وملنع ،ممتلكات على للوقوف وذلك

 التدقيق لعملية احلاجة ظهرت ،دويالت إىل إيطاليا وانقسام مانيةو الر  طوريةااإلمرب  سقوط وبعد ،احلساابت وحفظة
 استخدام ت حيث ،فينيسيا و جنوا و فلورنسا مثل ابلتجارة تشتهر كانت واليت اإليطالية املدن منو بعد وخصوصا

 على البحار ءاور  من التجار جيلبها اليت ابلبضائع واخلاصة ابلدفاتر املسجلة العمليات تدقيق يف مرة ألول املدققني
 يف الغش اكتشاف هو التدقيق عملية من األساسي اهلدف كان أيضا احلقبة هذه ويف ،التجارية السفن ظهور

 .احلساابت
 

                                                           
 41  ص ، 0224 األردن، عمان، ، الثانية الطبعة ، للنشر وائل دار ، الحسابات تدقيق علم ، هللا عبد أمين خالد -1 

 41-44 ص ص ، 4225 بيروت، ، بعةاالر الطبعة ، العربية النهضة دار ، ءاترااج و معايير اجعةرالم اشتيوي، السالم عبد ادريس -2 
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  : 1720 حىت 1200 من الفرتة .3

 كانت الفتة هذه ففي ،سبقتها اليت الفتة عن مييزها التدقيق أهداف يف يذكر تغري هناك يكن مل الفتة هذه يف
 أنه غري تفصيلية كانت التدقيق عملية أن كما ،التزوير و الغش اكتشاف على مقتصرة لزات ال التدقيق أهداف
 :وهي األخرى تاالتغري  بعض حدثت
 للمدققني املاسة احلاجة ازدايد إىل أدى مما ،اإلدارة عن امللكية انفصال. 
 املزدوج القيد نظرية اكتشاف بعد وخاصة احملاسيب النظام فكرة تبين. 

 عملية استمرت ذلك ورغم ،املشروع عمليات على الداخلية الرقابة من نوع هناك أصبح تااملتغري  هلذه وكنتيجة
 .تفصيلية بصورة تنفذ التدقيق

 :  1602 حىت 1720 من الفرتة .2
 أدى مما الصناعية الثورة انبالج بعد وذلك ،املتحدة اململكة يف وخاصة اكبري  اقتصاداي منوا شهدت الفتة هذه

 كله هذا على وبناء ،اإلدارة و امللكية بني النهائي االنفصال الفتة هذه يف وت ،الكبرية مسامهة مؤسسات ظهور إىل
 التدقيق عمليات يف الداخلية الرقابة نظام على يعتمدون املدققني أصبح الفتة هذه أواخر ويف ،كمهنة التدقيق أصبح

 .هبا يقومون اليت

  :احلاضر وقتنا حىت 1602 من الفرتة .7
 أصبح واليت الداخلية الرقابة أنظمة وتبين الكبرية املؤسسات وبظهور 1415 سنة بعد وخاصة الفتة هذه يف

 العينات أسلوب أستخدم الفتة هذه أواخر ويف ،اختباري أصبح التدقيق عملية يف كليا اعتمادا عليها يعتمد املدقق
 على وليس علمي أساس على املختارة العينات على يعتمد التدقيق أصبح ث ومن ،التدقيق عمليات يف اإلحصائية

 عدالة مدى حول حمايد فين يأر  إعطاء أصبح التدقيق لعملية األساسي اهلدف أما ،للمدقق الشخصي احلكم أساس
 لعملية األساسي اهلدف يعد فلم األخطاء اكتشاف أما ،املؤسسات أعمال ونتيجة املايل للمركز ومتثيلها املالية القوائم

 .وجه أحسن على ملهمته وعمليا علميا املؤهل املدقق لقيام طبيعة كنتيجة يتأتى ذلك بل ،التدقيق

 :1 وأمهها ومفاهيمه جمهار ب و اجراءاته التدقيق أهداف يف مهمة تاتطور  األخرية الفتة شهدت ولقد

 املالية القوائم عدالة تقييم إىل واالختالس التالعب من األصول حلماية التدقيق أهداف تغري. 
 املالية القوائم مستخدمي جتاها املدقق مسؤولية يداز ت. 
 اختباري كامل تدقيق إىل تفصيلي كامل تدقيق من التدقيق ءاتااجر  و طريقة تغيري. 
 واتساعه وتوقيته نطاقه وحتديد التدقيق لتوجيه كمؤشر الداخلية الرقابة نظام تقييم يد أمهيةاز ت. 

                                                           
 ، األردن ، عمان ، والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ، الحسابات تدقيق علم ،  زريقات محمد وعمر كلبونة يوسف وأحمد محمود سالمة فتأر -1 

 .04 ص  0244
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 املايل واملركز ،املالية القوائم على مباشر أتثري هلا اليت اإلضافية واملعلومات البياانت عن اإلفصاح يد أمهيةاز ت 
 .املايل اإلبالغ ضمن ومالحظات كملحقات

 احلاسب استخدام يف والتوسع للبياانت اإللكتونية املعاجلة نظم تطور نتيجة احلديثة التدقيق ءاتاإجر  تطور 
 .احملاسبية املعلومات نظم يف اآليل

 : مفهوم التدقيق و أمهيته الفرع الثاين
 التدقيق مفهوم  : أوال
 :يلي فيما منها البعض وسنربز ,آلخر مرجع من التدقيق تعاريف تعددت لقد

 النظر بغض مؤسسة ألي وحمايد مستقل شخص قبل من املالية البياانت أو املعلومات فحص هو"  :  األول املفهوم
 . 1" القانوين شكلها أو وحجمها هدفها عن

 وتقييمها االقتصادية األحداث على الدالة ابلعناصر ئناالقر  على للحصول منتظمة عملية هو ":  الثاين املفهوم
 فااألطر  إىل ذلك نتائج توصيل ث املوضوعية للمعايري العناصر هذه مسايرة درجة من التأكد لغرض موضوعية بطريقة
 . 2  "املعنية

 املالية القوائم وصدق دقة على للمصادقة قانوان مؤهلني مهنيني طرف من متارس رقابة هو" :  الثالث املفهوم
 .3" نيةاز يامل ،النتائج حساابت جدول ،اجلرد  : مثل للمؤسسة السنوية واملستندات

 حمتف مهين هبا يقوم اليت الفحص عمليات كل هو التدقيق :التايل التعريف نستنتج السابقة التعاريف خالل من
 للمستندات مطابقتها ومدى املالية القوائم شفافية و سالمة مدى عن حمايد فين يبرأ اإلدالء هبدف ومستقل خارجي
 .والدفاتر

 التدقيقة أمهي :  اثنيا
 القوائم تستخدم فاأطر  عدة خدمة إىل الوسيلة هذه وهتدف ،غاية ال وسيلة كوهنا إىل التدقيق أمهية تعود

 ،املديرين جند والفئات فااألطر  هذه على األمثلة ومن ،سياساهتا ورسم هتاراراق اختاذ يف وتعتمدها املدققة املالية
 .وغريها العمال ونقاابت ،املختلفة احلكومية واهليئات ،واملوردون بائنحموا والبنوك ،واملستثمرين

 هنا ومن ،وتقييمه األداء قبةو مرا اخلطط وضع يف احملاسبية البياانت على كليا اعتمادا تعتمد املشروع إدارة إن
 عائد أكرب هلم حتقق حبيث تاواالستثمار  تااملدخر  توجيه يف راقر  أي اختاذ عند مدققة البياانت تلك تكون أن حترص
 .4 املمكنة احلماية عنصر اعتبار مع ممكن

 

                                                           
 .02 ص ، 0222 األردن، عمان، ، للنشر وائل دار ، الثانية الطبعة ، التدقيق إلى مدخل التميمي ، هادي -1 

  13ص ،  0224مصر، اإلسكندرية ، الجامعية ، الدار المراجعة، أسس حسن، علي وشريفة الصبان سمير ومحمد الصحن الفتاح عبد -2 

3 -  Mokhtar Belaiboud, pratique de l’audit, Berti édition, Alger, 2005, p4. 

 .44 ص ،مرجع سابق  ، عبدهللا أمين خالد -4 
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 التدقيق وأنواع أهداف  :الثالث الفرع
 التدقيق أهداف  :أوال
 :1 يف يتمثل حيث أهدافه، وكذلك بتطورها وتطور احلضارة لنشوء فقار  التدقيق فإن ذكران كما

 : التقليدية األهداف .1
 عليها االعتماد ومدى الدفاتر يف املثبتة احملاسبية البياانت صحة من التأكد. 
 املالية القوائم عدالة عن هنيار بو  أدلة إىل استنادا فين يأر  إبداء. 
 وغش أخطاء من احملاسبية والسجالت ابلدفاتر يوجد قد ما اكتشاف. 
 جيدة داخلية رقابة وجود من التأكد خالل من األخطاء ارتكاب فرض من التقليل. 
 املناسبة اإلدارية تاراالقر  واختاذ السياسات وضع على اإلدارة مساعدة. 
 الضرييب الوعاء حتديد يف املالية الدوائر مساعدة. 
 الوطين االقتصاد ختطيط يف األخرى احلكومية اجلهات مساعدة. 

  : احلديثة األهداف .2

 وأسباهبا فاهتاااحنر  وحتديد تنفيذها ومتابعة اخلطط قبةمرا. 
 االقتصادية للوحدات ابلنسبة األداء تقييم. 
 اقتصادية كفاية أقصى حتقيق. 
 اجملتمع داأفر  جلميع الرفاهية من ممكن قدر أكرب حتقيق. 
 نتيجة غريها أو املعتمدة سواء والفنية احلسابية األخطاء من وخلوها اخلتامية احلساابت صحة من التأكد 

 .التقصري أو اإلمهال

 التدقيق أنواع  :اثنيا
 .هبا القائم حيث من وكذلك ،التدقيق إىل خالهلا من املنظور حيث من انطالقا التدقيق أنواع خمتلف بني منيز سوف

 :2 مالز اإل درجة حيث من .1
 ميلزااإل التدقيق:   

 حمافظ تعيني ميةالز إ على نصوصه خالل من املشرع نص حيث ،هبا القيام القانون حيتم الذي التدقيق هو
 من املتوخاة األهداف إىل الوصول بغية وهذا ،به املعمول القانون خالل من له املنوطة ابلوظائف يقوم احلساابت

                                                           

 .46 ص ، 4222 ، األردن ، عمان ، قاالور مؤسسة ، والدولية األمريكية المعايير ظل في التدقيق أساسيات ، دحدوح وحسين القاضي حسين -1 
 .04 ص ، 0223 الجزائر، الجامعية ، المطبوعات ديوان ، الحسابات تدقيق و المراجعة ، صديقي مسعود طواهر، التهامي محمد - 2 



 دراسة نظرية لمحافظ الحسابات و دوره في اكتشاف الغش                              الفصل الثاني :            
 

30 
 

 احلساابت مندوب تعيني ضرورة على 654 مادته ويف التجاري القانون يف ئريااجلز  املشرع نص حيث .التدقيق خالل
 .املسامهة مؤسسات إىل ابلنسبة التأسيس قانون يف

 االختياري التدقيق:   
 ذات املؤسسات ففي ،اإلدارة جملس أو املؤسسة أصحاب من وبطلب ماحماإل درجة دون يتم الذي التدقيق هو
 بغية احلساابت حمافظ خبدمات االستعانة طلب إىل أصحاهبا يسعى الوحيد الشخص وذات احملدودة املسؤولية

 .املايل واملركز األعمال نتائج وعن احملاسبية املعلومات نظام عن الناجتة احملاسبية املعلومات صحة على االطمئنان

 :1 التدقيق حجم حيث من .3
 الكامل التدقيق:   

 أو نطاق على قيود أية اإلدارة تضع ال و يؤديه الذي للعمل حمدد غري إطار احلساابت حمافظ خيول الذي هو
 من به يقوم فيما التفاصيل درجة حتديد يف الشخصي يهأر  يستخدم وفيه احلساابت حمافظ به يقوم الذي العمل جمال
 للمؤسسات العديدة التصنيفات ظل ويف ،عليها املتعارف ومستوايت مبعايري تتقيد أن بد ال التدقيق فعملية ،عمل
 حمافظ به يقوم الذي املفردات اختيار يف العينة أسلوب تبين أن الضروري من وابلتايل منها أصناف حجم وكرب

 .تهااختبار  مشلتها اليت العينة على ال املفردات مجيع على يعكس مما بفحصها احلساابت

 اجلزئي التدقيق:   
 العمليات بعض على احلساابت حمافظ عمل يقتصر حبيث التدقيق جمال أو نطاق على قيود وضع يتضمن الذي هي
 احلالة هذه يف لكن ،حماسبية وسجالت قوائم من بتدقيقه ويقوم املؤسسة أقسام من قسما خيتار حبيث ،غريها دون
 ويستحسن ،بفحصه قام ما حول يهأر  يبدي للتقرير كتابته فعند ،ستهادر  القتصار هنائي يأبر  اخلروج يستطيع ال فإنه
 وجمال حدود وبني ملؤسسةو ا احلساابت حمافظ بني كتايب عقد أو اتفاق هناك يكون أن التدقيق من النوع هذا يف

 .التدقيق

 :2 التوقيت حيث من .2
 املستمر التدقيق:  

 ءاإجر  ضرورة مع ،مسبقا حمدد زمين لربانمج وفقا يتم ما وغالبا املالية السنة مدار على يتم الذي التدقيق هو
 القوائم إلعداد الالزمة النهائية التسوايت من التحقق بغية وذلك ،احملاسبية والدفاتر احلساابت إقفال بعد آخر تدقيق
 ،أمته الذي على الربانمج يف ؤشري أن على مساعديه أو احلساابت حمافظ بواسطة الربانمج وينفذ ،اخلتامية املالية

 .التدقيق برانمج على االطالع مبجرد املستمر التدقيق أثناء عمل من ت ما معرفة ميكن وبذلك
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 النهائي التدقيق:   
 احلساابت اعداد و الدفاتر اقفال و احلساابت ترصيد بعد أي املالية السنة انتهاء بعد يتم الذي التدقيق هو

 ،عملياهتا لكثرة الكبرية للمؤسسة ممكن غري أنه إال الصغرية للمؤسسة مناسب التدقيق هذا ويعترب ،نيةاامليز  و اخلتامية
 :1 يلي فيما تتجلى ايامز  النوع هلذا أن إال ،احلساابت تقدمي طلب و املالية السنة هناية بني الوقت وضيق

  يفحصها؛ اليت والواثئق ابلدفاتر يطالب أن دون عمله إىل احلساابت حمافظ فاانصر 
 الدفاتر من شيء أي حذف أو إضافة املوظفني استطاعة عدم. 

 : التدقيق بعملية تقوم اليت اهليئة حيث من .7

 الداخلي التدقيق : 
 املعلومات تضاعف إىل أدى مما ،األخرية هذه أحجام وتضاعف املؤسسات يف وتنوعها النشاطات تعقد إن

 ضخامة و احلجم كرب مع إذ ،الداخلي التدقيق ظهور يف املباشرة األسباب من كان ،دوراي إعدادها ينبغي اليت املالية
 و فاتاواالحنر  واألخطاء املتدفقة واملعلومات العمليات تكثر ،التسيري يصعب املستعملة واملالية املادية البشرية الوسائل

 العامة للمديرية أعضاؤها يتبع أن املفروض من للمؤسسة الداخلي التدقيق خلية من بد ال لذا ،أحياان التالعبات
 وطرق ءاتااإلجر  ،الداخلية القوانني جمموعة يف املتمثلة الداخلية الرقابة نظام حمتوايت تطبيق مدى قباتر  مباشرة
 .اإلدارة تعليمات وكذا هبا املعمول )املكتوبة وغري املكتوبة( العمل

 معظم يف احلال عليه هو كما ،فقط واحملاسبية املالية ابلناحية السابق يف يهتم الداخلي التدقيق كان اذا و
 خمتلف يغطي أن وله ،الغربية املؤسسات لدى توسع قد تدخله جمال فإن ،ئريةااجلز  االقتصادية العمومية املؤسسات

 بقية عن واملستقلة ،التنظيمي اهلرم قمة ،العامة للمديرية التابعة الداخلية قبةااملر  خلية أهداف فإن وعليه ،هبا الوظائف
 عرب املتدفقة املعلومات ،كافية هبا املعمول النصوص أن من دوراي التأكد هي ،الداخلية قبةاللمر  اخلاضعة املديرايت

 .2ومناسبة واضحة واهلياكل فعالة التنظيمات ،شرعية العمليات ،صادقة االجتاهات مجيع ويف املستوايت خمتلف

 اخلارجي التدقيق : 
 البياانت فحص بغية إدارهتا عن مستقل يكون حبيث املؤسسة خارج من طرف بواسطة يتم الذي التدقيق هو

 وصدق صحة حول حمايد فين يأر  إبداء أجل من الداخلية الرقابة نظام تقييم على والوقوف احملاسبية والسجالت
 والرضى القبول تنال حىت املصداقية إلعطائها وذلك ،هلا املولد احملاسبية املعلومات نظام عن الناجتة احملاسبية املعلومات

 .3  اخلاصة اخلارجية فااألطر  من املعلومات هذه مستعملي لدى
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 : يه و ،زائرجلا يف اخلارجي التدقيق من أنواع ثالثة نيب يفرق :  اجلزائر يف اخلارجي التدقيق أنواع
 القانوين التدقيق   (audit légal  : )مستقل الشخص قبل من اإلجبارية السنوية ساابتحلا مراقبة وه 

 .1املؤسسة  صخت اليت املعلومات وأمانة وفاء نضما أجل من ،املؤسسة  عن
 التعاقدي التدقيق  (audit contractuel )  :مع  املةعاألطراف املت نيب اتفاقية إطار يف مهمة يه

 أمس يف يه و حساابت حمافظ يتسلمها اليت االتحلا يف التدقيق من النوع ذاه إىل سسةاملؤ  تلجأ ،املؤسسة
 .2 مدقق رأي إىل اجةحلا
 القض اخلربة  ( ائيةExpertise juridique   ) : و هي اليت يقوم هبا حمتف خارجي بطلب من احملكمة

3 . 
 

 اجلانب التنظيمي ملمارسة مهنة حمافظ احلساابت  : ايناملطلب الث

 املطلب  ذاه يف طرقالت سيتم حيث ،ومراسيم نيقوان وتنظمها كمهاحت ،مقننة مهنة ساابتحلا افظحم مهنة تعترب
 .هبا ميقو  اليت و املهام هوعزل هتعيين كيفية ،ساابتمفهوم حمافظ احل إىل

 احلساابت حمافظ مفهوم  :لفرع األولا
 اجلزائر يف احلساابت حمافظ مهنة تطور عن حملة أوال : 

 : يلي كما عديدة راحلمب مرت حيث ،الالتنظيم من بنوع زائرجلا يفمهنة حمافظ احلساابت  اتسمت

 يف املؤرخ  01-77ن  القانو  صدر نأ إال الفرنسي ستعمرامل ني لقوان وفقا   ارسمت كانت:   1988  سنة قبل 
 مهنة اختذت املرحلة ذهه يف ،العمومية االقتصادية للمؤسسات التوجيهي نابلقانو املتعلق     1988 ديسمرب

 .هلا األساسية املبادئ و مهامها وتنظيم يكلةه إعادة خالل من جديد ىنمنححمافظ احلساابت 
 1441أفريل  21املؤرخ يف  07-61  نالقانو  صدور غاية إىل الصورة تتضح مل  :اإلصالحات بعد ما فرتة 

 والذي ،املعتمد حملاسبا وو حمافظ احلساابت    احملاسيب اخلبري مهنة ارسةمم كيفيات  و شروط بتحديد املتعلقو 
املؤرخ يف   07 – 63 م مرسو  مثل قانونية مراسيم ظهرت نالقانو  ذاه صدور بعد من ،يعترب ثورة يف هذه املهنة

و ضبط الذي حيدد تشكيل النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني و حمافظي احلساابت  1442جانفي  12
و الذي يتضمن   1446أفريل  11يف املؤرخ  127 -67و قواعد عمله . و املرسوم التنفيذي   اختصاصه
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Doctorat, Université Aboubekre Belkaid, Telemcen, 2014, p :20. 
2 - KHELSSI REDA, l’Audit Interne- Audit Opérationnel- Technique- Méthodologie- Control Interne, Edition 

Distribution Houma, Algérie , Alger, 2005, p :31. 
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يتضمن املوافقة على الشهادات أخرى  1444ث صدر مقرر سنة  ،قانون أخالقيات مهنة حمافظ احلساابت
 . 1احلساابتاملتعلق أبتعاب حمافظ  2556ديسمرب  56ختول احلق يف ممارسة املهنة و صدور قرار 

 جاء 2010 سنة غاية إىل للمهنة منظم آخر نقانو  أي يصدر ومل:   2015  غاية إىل 2010 من لفرتةا 
و بعد هذا   07-61لتنظيم املهنة و ليلغي القانون األول  2515يونيو  24املؤرخ يف   01 – 10قانون 

الذي حيدد شروط و   20-11صدرت مراسيم عديدة أمهها  مرسوم القانون أدخلت تعديالت جديدة حيث 
يونيو  21و القرار املؤرخ يف  ،2يتعلق بتعيني حمافظ احلساابت  23-11وكذا املرسوم  ،كيفيات اعتماد املهنة

الذي حيدد كيفيات  2511جانفي  12الذي حيدد حمتوى تقارير حمافظ احلساابت و القرار املؤرخ يف  2512
 . 3تسليم التقارير

 اثنيا : تعريف حمافظ احلساابت
حيث ميكن التطرق إىل بعض  ،هلذه املهنة مضبوط تعريف وجود ملعد غامض مفهوم حمافظ احلساابت يبقى

 التعريفات كما يلي : 
 يف ميقو  الذي وه : " هأن على التجاري نالقانو  من 04 مكرر 715 املادة  حسب يعرف حمافظ احلساابت

 صحة يف ابلتدقيق ميقو  كما .وصحتها الشركة حساابت مانتظا مراقبة ويف للشركةو األوراق املالية  الدفاتر يف التحقيق
حول الوضعية  ،إىل املسامهني املرسلة الواثئق ويف ،الةحلا حسب ،جملس املديرين أو اإلدارة جملس تقرير يف املالية القوائم
 ت إذا ما والتحقق .ذلك وصحة ،املوازنة و الشركة وحساابت ردجلا مانتظا على نويصادقو  وحساابهتا للشركة املالية 
 .4املساواة بني املسامهني " مبدأ احتام

 الداخلية والرقابة ابملراجعة ميقو  الذي الشخص وه ن حمافظ احلساابتأ التعريف ذاه من االستخالص كنمي
 الرأي وإبداء ساابتحلا على املصادقة  و ،للشركة املالية والقوائم والدفاتر الواثئق كل على هاطالع خالل من للشركة

ني القوان الفةخم م وعد تطبيق مدى من والتحقق مالية تقارير إعداد طريق عن للشركة املالية الوضعيةحول  احملايد ينالف
 .هبا املعمول

جوان  24املوافق ل  1121رجب عام  16املؤرخ يف  01-10من القانون رقم  22كما عرفت املادة 
 كل وحمافظ احلساابت على أنه : " ه ،املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب و حمافظ احلساابت و احملاسب املعتمد ،2515
 و اهليئات  الشركات حساابت صحة على املصادقة مهمة ،همسؤوليت تحت و خلاصا مسهاب عادية بصفة ارسمي شخص

 . 5املعمول به "  التشريع مألحكا ومطابقتها وانتظامها
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ه ومسؤوليت مسها تحت الرقابة يدارس الذي الشخص وه ساابتحلان حمافظ أ التعريف ذاه من يالحظ
 نأ على يشهد و  .ةخري  األ ذهه هبا متقو  اليت للمعامالت سنحلا ري الس واثبات ،الشركة حساابت على  ،الشخصية
 .الساريةني للقوان مطابقتها ومدى املالية للوضعية قيقيةحلا و الوفية الصورة تعكس ،وصادقة منتظمة حساابهتا

 نأ على هرأي ويعطي يشهد الذي الشخص وه : "  هأن على آخر منظور من عرف حمافظ احلساابت  كما
 عند للمؤسسةاملالية   الوضعية وكذا السابق النشاط عمليات نتائج عن وفية صورة وتُعطي صادقة السنوية ساابتحلا

  .1" النشاط هناية

 اليت املالية القوائم مصداقيةحول  هرأي يبدي الذي الشخص وه ساابتحلا افظحم نأ التعريف ذاه من يتضح
 .للشركة الصحيحة املالية والوضعية السابق للنشاط الوفية الصورة اهبدور  تعكس

 افظحم  :هأن على ساابتحلا حملافظ تعريف استخالص ميكن ،ليلهاحتو  السابقة التعاريف استقراءخالل  من
 السنوية ساابتحلا على املصادقة و وتقييم وفحص مراقبة عن شخصية مسؤولية مسؤول شخص وه ساابتحلا

 الصورة تعكس واليت ،وشرعيتها ساابتحلا وعدالة مصداقية مدى عن احملايد ينالف هرأي إلبداء تقارير وإعداد ،للشركة
 .للشركة املالية للوضعية قيقيةحلا و السابق النشاط عمليات لنتائج الوفية

 احلساابت حمافظ عمل وقواعد مبادئاثلثا : 
 :منها نذكر القواعد من جموعةمب مااللتزا هبا القائم الشخص على ساابتحلا حمافظ مهنة

 املوضوعية و االستقاللية  :(Indépendance, objectivité) 

 التحّيز موعد هوعدالت هاستقامت على فاظحلا على للمهنة خالل ممارسته  ساابتحلا ر حمافظيسه نأ يه و
 نتائج إىل والتوصل افيةابحت  املهمة ريس أجل من ربح أو مصلحة أي هل نتكو  ال نوأ ،ثريات  اخلارجيةللتأ

 .2 موضوعية
 املهنية الكفاءة   ( :compétence professionnel ) 

 واكتساب والعملي العلمي يلهابلتأ يتمتع نأ هعلي هوج أكمل على هنشاط ساابتحلا يزاول حمافظ  لكي
 هومسؤوليات همهنت حدودن األعمال حىت يعرف وقانو  م العا واالقتصاد احملاسبة يف معمقة معرفة :منها ـتلفةمعارف خم

 .3املالية   القوائم صحة على ثريهأت ومدى للمؤسسة والتشريعي القانوين انبجلا يف املعمق التدقيق جهة من
 النزاهة  :intégrité 

كل الظروف و احلاالت املعاكسة   عن واالبتعاد وعدالة مصداقية بكل ههبمت مالقيا ساابتحلا حمافظ على جيب
 1للنزاهة و األمانة .

                                                           
1 -  ROBERT OBERT, MARIE- PIERE MAIRESSE, OP-Cit, P: 401. 
2 - ALAIN MIKOL, Comptabilité Financier et Commissariat aux Comptes, 3éme ED, E-Thèque, France, Lille, 

2003, P :17. 

 كآلية الشركات ملتقى  حول حوكمة ، واإلداري المالي الفساد من البنوك للحد حوكمة آليات تفعيل في محافظ الحسابات دور محمدي ،لي العا عبد -3 

 .24، ص  0242ماي  21-25بسكرة،  محمد خيضر، جامعة مخبر المالية ،بنوك وإدارة أعمال ، واإلداري ، الفساد المالي  من للحد
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 املهنية السرية  :secret professionnel 

يتعني على حمافظ احلساابت كتم السر املهين حتت طائلة  01-10 من القانون 61 وفقا ألحكام املادة
 . 2العقوابت 

 فيمااملهنة  بسر ملتزاحمافظ احلساابت اال يلزم التجاري نالقانو  من 13 مكرر 715 املادة  نص وحسب
 .3 لوظائفهم ارستهممم حبكم عليها اطلعوا اليت علوماتعمال  و املواألاألفعال  خيص

 :  4أن ال يتقيد حمافظو احلساابت ابلسر املهين إال يف احلاالت التالية 01-10ن القانو  من  72املادة مألحكا ووفقا
 ؛نيقضائي قيقحتو  فتح بعد 
 ؛املقررة الواثئق على بائيةجلا اإلدارة إطالع واجب قتضىمب 
 والتحكيم االنضباط نةجل مأما للشهادة مهاستدعاؤ  يتم عندما. 

 موانع تعيني و عزل حمافظ احلساابت  ،الفرع الثاين : تعيني
 من يعترب وهو  ،القانوين املنشأة شكل عن النظر وبغض ضروريحمافظة احلساابت  نيتعي وموانع نيتعي يعترب

 نوالقانو  التنظيمية نيالقوان مألحكا خيضع وه و .هل التامة االستقاللية نييب حبيث ،التدقيق مهنة يف اهلامة األمور
 .املهنة ارسةمم بشروط الكايف إلملاما جيب ،و عزله هتعيين وموانعالتطرق إىل تعيني حمافظ احلساابت  وقبل  .التجاري

  ساابتاحل حمافظ مهنة ممارسة شروطأوال : 
من القانون  55ممارسة املهنة اليت نصت عليها املادة  شروط على وتوفره التمتعحمافظ احلساابت  على جيب

 املتعلق مبهنة حمافظ احلساابت. 10-01

  :الطبيعي الشخص يف تتوفر اليت الشروط .1
 :5 التالية الشروط هفي تتوفر مل إذا املهنة ذهه ارسةمم طبيعي شخص ألي كنمي ال

 ؛اجلنسية جزائري نيكو  نأ 
 ؛عادلتهامب شهادة أو حلساابتا حملافظة زائريةجلا الشهادة حائزا نيكو  نأ 
 ؛السياسية و احلقوق املدنية  بكل التمتع 
 ؛بشرف املهنة خملة ةعمدي جنحة أو جناية ارتكاب على حكم هبشأن صدر قد نيكو  ال نأ 
 الغرفة يف أو نياحملاسب للخرباء ينالوطاملصف  يف مسجال نيكو  نأابملالية  املكلف الوزير من معتمدا نيكو  نأ 

 ؛املعتمدين نيللمحاسب الوطنية املنظمة يف أو ساابتحلا حملافظي الوطنية

                                                                                                                                                                                           
1  -Code de Déontologie a la Profession de Commissaire aux Comptes-Anex8-1-du Livre 7 du Code de 

Commerce- Partie Réglementaire, CNCC, 10 Février 2010, P :03 . 

 .40، ص مرجع سابق ،  24-42القانون   -2 

 .006، ص مرجع سابق مولود ديدان ،  -3 

 .44ص ، مرجع سابق ،  24-42القانون  -4 

 .26، ص مرجع سابق ،  24-42القانون  -5 
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 يف أخلص أن وأتعهد قيام أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي ابهلل أقسم " :  هعلي ني املنصوصاليم أتدية 
 ما على وهللا ،الشريف احملرتف املتصرف سلوك األمور كل يف أسلكو  املهنة سر أكتم وأن وظيفيت أتدية
 ."شهيد أقول

 عنوي :  امل الشخص يف تتوفر اليت الشروط .2

املادة  يف جاء كما ،معجت أو شركة ضمنت على إمكانية ممارسة مهنة حمافظة احلسااب 51- 15نص القانون 
 كنمي(  16. 12. 12.11. 15. 15.  16و املواد )  املادة ذهه مألحكا وابلرجوع ،نالقانو  ذاه من 12 

 معاتجت أو مدنية شركات أو حمدودة مسؤولية ذات شركات أو أسهم ذات شركات يشكلوا نأ ساابتحلا حملافظي
 تتوفر نأ جيب لكن ،ىحد على كل مهنهمملمارسة  ،للشركات األخرىاألشكال  ابستثناء كةمشت   منفعة ذات

  :ةيالتال الشروط

 يف جدول الغرفة  حساابتحمافظي  بصفة فردية بصفة نومسجلو  زائريةجلا نسيةجلا الشركاء يعمج حيمل نأ
 ؛للمحاسبة الوطنية

  ( الشركاء الغري املعتمدين و الغري املسجلني من جنسية جزائرية حامال لشهادة  1/2أن يكون ثلث )
 ،غري مباشرة ابملهنة وجامعية و له صلة مباشرة أ

 ري املعتمدين و الغري املسجلني يف غال الشركاء نيكو  نوأ فقط الوطنية الغرفة أعضاء املدنية الشركة تضم نأ
  ،اجلدول قانونيني و اقتصاديني أو أي حامل لشهادة التعليم العايل يف حدود ربع الشركاء

 ال حيث ،فقطبني املهنيني املسجلني يف اجلدول   من املذكورة والتجمعات للشركات املسرية األجهزة نيتعي 
 ؛معجت أو شركة من أكثر يفاملسرية  األجهزة ذهه ني تعي كنمي

 يف تسجيلهم جراء هبا كلفوا قد نيكونو  عهدات أو ممها تنفيذ اخلاص هممساب ساابتحلا يحملافظ كنمي ال 
 ؛والتجمعات الشركات إىل وجواب هذه املهام توكل أف وجيب ،اجلدول

 مستعار اسم استعماله معد و همسؤوليت حتتو  للمحافظ اخلاص االسم حتت األعمال تنجز نأ. 

  ساابتاحل حمافظ اثنيا : تعيني

 بعد ابملداوالت املكلف اجلهاز أو العامة اجلمعية تعني  01 – 10 رقم القانون من  36 ،37  املواد حسب
)       جدول يف واملسجلني املعتمدين املهنيني بني من احلساابت حمافظ ،الشروط دفت أساس وعلى ،كتابيا موافقتها 

 ( 2)  بثالث احلساابت حمافظ عهدة وحتدد ،التنظيم طريق عن املادة هذه تطبيق كيفيات حتدد ،الوطنية الغرفة
 ثالث مضي بعد إال متتاليتني عهدتني بعد احلساابت حمافظ نفس تعيني ميكن ال ،واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات

 ،متتاليتني ماليتني ( 2)  سنتني خالل املرقبة اهليئة أو املؤسسة حساابت على املصادقة عدم حالة يف ،سنوات  ( 2) 
 .بذلك إقليميا املختص اجلمهورية وكيل إعالم احلساابت حمافظ على يتعني
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  :1يلي كما الشروط لدفت وفقا احلساابت حمافظ تعني 23 - 11  رقم التنفيذي املرسوم وصدر

 أو اإلدارة جملس على يتعني ،احلساابت حمافظي أو حمافظ لعهدة دورة آخر اقفال بعد شهر أقصاه أجل خالل .1
 اجلمعية طرف من احلساابت حمافظي أو حمافظ تعيني بغية الشروط دفت إلعداد املؤهلة اهليئة أو املسري أو املكتب
 .العامة

 :أييت ما اخلصوص على الشروط دفت يتضمن أن جيب .3
 اخلارج، ويف ئرااجلز  يف وفروعها ووحداهتا احملتملة وملحقاهتا املؤسسة أو اهليئة عن عرض 
 حمافظ أبداها اليت السابقة تاالدور  حساابت عن الصادرة والتحفظات واملالحظات املعاينات ملخص 

 يقوم الكيان كان إذا للفروع احلساابت حمافظو أو حمافظ وكذا ،عهداهتم املنتهية احلساابت حمافظو أو
  ،احلساابت إبدماج

 إعدادها الواجب والتقارير احلساابت حمافظ مهمة ملوضوع املفصلة املرجعية العناصر، 
 تقدميها الواجب اإلدارية الواثئق، 
 التشح رسالة منوذج، 
 املهنة، ممارسة دون حيول مانع وجود بعدم الشريف التصريح منوذج 
 والتقنية املهنية واإلمكانيات املؤهالت. 

 حمافظة مهمة بتقييم القيام من لتمكينه مكتوب ترخيص على الكيان من املتشح احلساابت حمافظ يتحصل .2
 :يلي ما على ابإلطالع له يسمح ،احلساابت
 وفروعه، الكيان تنظيم 
 السابقة، املالية للسنوات احلساابت حمافظي تقارير 
 املهمة لتقييم ضرورية حمتملة أخرى معلومات. 

 دفت حيدده أجل خالل ،نسخها أو الواثئق نقل دون ،املكان عني يف أعاله املذكورة العناصر على االطالع يتم
 .الشروط

 يعتزمون الذي الكيان وضعية وعلى الواثئق على اطالعهم عند املهين ابلسر ومساعدوه احلساابت حمافظ يلزم .7
 .احلساابت حمافظة ملهمة إخضاعه

 :أييت ما ،أعاله املادة يف املذكورة العناصر إىل استنادا ،العرض يف احلساابت حمافظ يوضح .2
 املرصودة املوارد، 
 للمتدخلني املهنية املؤهالت، 
 مفصل، عمل برانمج 
 تقدميها الواجب واخلتامية اخلاصة ،التمهيدية التقارير، 

                                                           
  ص ص ، 46 إلى  3من المواد ، 1 العدد ، 0244 جانفي 01 في المؤرخ 25 – 00 رقم تنفيذيال مرسومال الجزائرية ، للجمهورية الرسمية الجريدة -1 

03 - 04 
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 التقارير ايداع آجال. 
 املناسبة األتعاب مع ابملهمة للتكفل احلساابت حمافظ يرصدها أن جيب اليت والوسائل اآلجال تتوافق أن جيب .7

 مع احلساابت حمافظة لعهدة موافقة متتالية مالية سنوات( 2) ثالث ملدة للمهمة مايل تقييم حمل تكون اليت
 .املبدئي التقييم أساسها على ت اليت القاعدية املعايري على احلفاظ عاةامر 

 العقوابت التقين العرض اطار يف املعني احلساابت حمافظ قبل من ماتاااللتز  مااحت  عدم على ترتب أن ميكن .6
 .الشروط دفت يف عليها املنصوص املالية

 على جيب كما معنويني أشخاص أو طبيعيني كأشخاص املهنيني ترشح إمكانية الشروط دفت حيدد أن جيب .7
 إىل املعنيون املتعهدون ينتمي ال أن يشتط كما االستقاللية ومبدأ التنايف حاالت مااحت  إلزامية توضيح اخلصوص

 .به املعمول التشريعية لألحكام طبقا املهنية الشبكة نفس إىل أو املكتب نفس
 .جديد شروط دفت إبعداد املؤسسة أو اهليئة متلز  ال ،عهدته املنتهية احلساابت حمافظ عهدة جتديد حالة يف .6

 اختيار أجل من املايل والعرض التقين العرض بتنقيط تسمح اليت التوضيحات كل الشروط دفت يتضمن أن جيب .10
 (.اإلمجايل التنقيط سلم( 2/2)  ثلثي عن التقين العرض يقل أال جيب أنه، غري ) ؛احلساابت حمافظ

 .العروض تقييم جلنة بتشكيل أكثر أو احلساابت حمافظ بتعيني مةمحامل واملؤسسات اهليئات تقوم .11
 للقيام املؤهل التسيري جهاز على ،التنازيل التتيب حسب ،العروض تقييم نتائج بعرض اللجنة تقوم 

 احلساابت حمافظي أو احلساابت حمافظ تعيني يف الفصل قصد العامة اجلمعية على وعرضها مبعاينتها
 ؛مسبقا املنتقني

 عدد تامر  ( 2)  ثالث األقل على استشارهتم املزمع احلساابت حمافظي عدد ليعادل أن جيب أنه غري 
 .تعيينهم املزمع احلساابت حمافظي

 أقصاه أجل خالل ،املعنية املؤسسة أو للهيئة العامة للجمعية العهدة قبول رسالة املقبول احلساابت حمافظ يرسل .13
 .تعيينه تبليغ استالم وصل اتريخ بعد ،أايم ( 5)  مثانية

 من العامة اجلمعية تتمكن مل أو تااملشاور  فشلت إذا ،التجاري القانون من 1 مكرر 111 املادة ألحكام طبقا .12
 املؤسسة أو اهليئة مقر حمكمة رئيس من أمر مبوجب احلساابت حمافظ يعني ،كان سبب ألي احلساابت حمافظ تعيني
 .للكيان األول املسؤول من عريضة على بناء

 احلساابت حمافظ تعيني موانع لثا : اث
  :1 التالية احلاالت يف احلساابت حمافظ تعيني جيوز ال التجاري القانون من 6 مكرر  612 املادة

 قبةامر  وجملس املديرين جملس وألعضاء ابإلدارة القائمني ذلك يف مبا  ،بعةاالر  الدرجة لغاية واألصهار األقرابء .1
 .املؤسسة

                                                           
 422 ص ، التجاري القانون الشعبية ، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية  -1 
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 أو املديرين جملس وأعضاء ابإلدارة القائمني وأزواج قبةااملر  جملس أو املديرين جملس وأعضاء ابإلدارة القائمون .2
)  عشر متلك نفسها املؤسسة هذه كانت إذا أو املؤسسة مال سأر  (  1/15)  عشر متلك اليت قبةااملر  جملس

  .املؤسسات هذه مال سأر   (  1/15
 من إما ،مرتبا أو أجرة على احلساابت حمافظ نشاط غري دائم نشاط حبكم يتحصلون الذين األشخاص أزواج .2

 .قبةااملر  جملس أو رينياملد جملس أعضاء أو ابإلدارة القائمني
 سنوات مخس أجل يف احلساابت حمافظ ائفظو  غري وظائف حبكم أجرة املؤسسة منحتهم الذين األشخاص .1

 .وظائفهم انتهاء اتريخ من ابتداء
 سنوات مخس أجل يف ،املديرين جملس أو قبةااملر  جملس يف أعضاء أو ابإلدارة قائمني كانوا الذين األشخاص .1

 .وظائفهم انتهاء اتريخ من ابتداء
 :1 يلي ما توفر عدم جيب ،التنايف حاالت القانون وحدد

 واملهنية، التجارية ابملعامالت مكلف وكيل أو وسيط شكل يف سيما ال ،جتاري نشاط كل 
 قانوين، خضوع صلة قيام يقتضي مأجور عمل كل 
 التجاري، القانون يف عليها املنصوص التجارية املؤسسات قبةامر  جملس يف العضوية أو إدارية عهدة كل 
 اهليئة، أو املؤسسة نفس لدى املعتمد واحلاسب احلساابت وحمافظ احملاسب اخلبري مهنة ممارسة بني اجلمع  

 برملانية، عهدة كل
 املنتخبة، احمللية للمجالس التنفيذية اهليئة يف انتخابية عهدة كل 

 التنظيم إلبالغ ،منتخب حملي جمللس التنفيذية اهليئة لعضوية أو الربملان لعضوية املنتخب املهين على يتعني
 يتوىل الستخالفه مهين تعيني يتم ،عهدته مباشرة اتريخ من(  1)  واحد شهر أقصاه أجل يف إليه ينتمي الذي

 .ملهنته اجلارية األمور تصريف

 يف البحث و التعليم مهام املعتمد احملاسب أو احلساابت حمافظ أو احملاسب اخلبري مهنة ممارسة مع تتناىف ال
 .تكميلية أو تعاقدية بصفة احملاسبة جمال

 :من احلساابت حمافظ ومينع
 مباشرة، غري أو مباشرة بصفة مسامهات فيها ميتلك اليت املؤسسات حساابت قبةامبر  مهين القيام 
 املسريين، عن اإلانبة أو ابملسامهة أو مباشرة بصفة سواء تسيري أبعمال القيام 
 التسيري، أعمال على القبلية قبةااملر  مهام ،مؤقتة بصفة ولو قبول 
 عليها، فااإلشر  أو قبةااملر  اهليئة أو املؤسسة حماسبة يف التنظيم مهام قبول 
 حساابهتا، قباير  هيئة أو مؤسسة لدى قضائي خبري مهمة أو جبائي مستشار وظيفة ممارسة 
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 انتهاء من سنوات ( 2) ثالث من أقل بعد رقبها ا اليت اهليئة أو املؤسسة يف مأجور منصب شغل 
 .عهدته

 : املوانع و التنايف حاالت على زايدة

 هلم تكون اليت املؤسسات يف مهمة أبية القيام ،املعتمد واحملاسب احلساابت وحمافظ احملاسب اخلبري مينع 
 .مباشرة غري أو مباشرة مصاحل فيها

 اتبعني يكونوا ال أن جيب هؤالء فإن ،أكثر أو للحساابت ( 2)  حمافظني هيئة أو مؤسسة استقدمت إذا 
 .احلساابت حمافظة مؤسسة نفس إىل منتمني يكونوا وأال مصلحة أية تربطهم وأال السلطة لنفس

 يتعني مؤقتة بصفة منافيا نشاطا ميارس أن املعتمد احملاسب أو احلساابت حمافظ أو احملاسب اخلبري داأر  إذا 
 بداية اتريخ من واحد ( 1) شهر أقصاه أجل يف االعتماد جلنة لدى اجلدول من إغفاله طلب عليه

 األخالقية ابملصاحل بطبيعتها متس ال للمهين اجلديدة املهمة كانت إذا املوافقة االعتماد جلنة ومتنح نشاطه،
 .للمهنة

 بونلز ا لدى مباشرة غري أو مباشرة بصفة السعي املعتمد واحملاسب احلساابت وحمافظ احملاسب اخلبري مينع 
 بتخفيض ابئنلز ا عن البحث من مينعون كما ،القانونية اختصاصاهتم ضمن تدخل وظيفة أو مهمة لطلب

 لدى اإلشهار أشكال من شكل أي استعمال وكذا أخرى تزاامتيا أو تعويضات منح أو األتعاب
 .اجلمهور

 احلساابت حمافظ عزل رابعا : 
 ،إن عزل حمافظ احلساابت يكون بواسطة اجلهة اليت قامت بتعيينه ) و هي عادة اجلمعية العامة للمسامهني (

مثل إخطار حمافظ احلساابت  ،ولكن ال يتم هذا إال عن طريق اتباع إجراءات معينة نصت عليها شرف مهنة التدقيق
 قبل نيللمسامه العمومية معيةجلاملناقشة  لالجتماعحمافظ احلساابت  وحضور العمومية معيةجلا اجتماع و ،مسبقا

 اخلالفات بسبب هعزل قرار نيكو  نأ احملتمل من هأنّ  حيث ،نيللمسامه هموقف توضيح يستطيع حىت هعزل قرار اذختا
 املادة انتهاء قبل هعزل ت وإذاحقوق املسامهني  على ابحملافظة متسكه أو ،ابإلدارة املسؤولني أحد مع الشخصية
 أضرار أي وعن العقد الفسخ عن بتعويض القانونيةه احلق يف املطالبة فل ،الشركة يف املربم العقد يف عليها املنصوص

 .1 كمدقق هبسمعت حلقت أخرى

 الفرع الثالث :  مهام حمافظ احلساابت 
 :2 يلي فيما احلساابت حمافظ مهام تتمثل

 ابلنسبة األمر وكذا املنصرمة السنة عمليات لنتائج متاما ومطابقة وصحيحة منتظمة السنوية احلساابت أبن يشهد .1
 .هليئاتا وأ املؤسسات وممتلكات املالية للوضعية
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 للمسامهني املسريون يقدمه الذي التسيري تقرير يف املبنية للمعلومات ومطابقتها السنوية احلساابت صحة يفحص .3
 .احلصص حاملي أو الشركاء أو

 وجملس اإلدارة جملس من عليها املصادق الداخلية الرقابة ءاتاإجر  حول خاص تقرير شكل يف يهأر  يبدي .2
 .املسريين أو املديرين

 او املؤسسات بني أو هلا التابعة اهليئات أو واملؤسسات قبهااير  اليت املؤسسة بني االتفاقيات ماإبر  شروط يقدر .7
 .مباشرة غري أو مباشرة مصاحل املعنية للمؤسسة املسريين أو ابإلدارة القائمني فيها تكون اليت هليئاتا

 أن طبيعته ومن ،عليه اطلع أو يكتشفه قد نقص بكل املؤهلة املداولة اهليئة أو العامة واجلمعية املسريين يعلم .2
 .اهليئة أو املؤسسة استغالل رااستمر  يعرقل

 التدخل دون هبا، املعمول للقواعد احملاسبة مطابقة مدى قبةاومر  اهليئة أو املؤسسة وواثئق قيم فحص املهام هذه وختص
 .التسيري يف
 صحة على أيضا احلساابت حمافظ يصادق ،مدعمة حساابت أو مدجمة حساابت اهليئة أو املؤسسة تعد عندما .7

 حمافظي وتقرير احملاسبية الواثئق أساس على وذلك الصحيحة وصورهتا واملدجمة املدعمة احلساابت وانتظام
 رار.الق مركز لنفس التابعة الكياانت أو الفروع لدى احلساابت

 : إعداد احلساابت حمافظ مهمة عن يتتب .6
 عند أو ،الصحيحة وصورهتا السنوية الواثئق وصحة انتظام على حتفظ بدون أو بتحفظ املصادقة تقرير 

 املربر، املصادقة رفض ،االقتضاء
 االقتضاء، عند ،املدجمة احلساابت أو املدعمة احلساابت على املصادقة تقرير 
 املنظمة، االتفاقيات حول خاص تقرير 
 تعويضات، مخس أعلى تفاصيل حول خاص تقرير 
 الداخلية، الرقابة ءاتاإجر  حول خاص تقرير 
 رااستمر  على حمتمل هتديد مالحظة حالة يف خاص تقرير. 

 املطلب الثالث : اإلطار القانوين حملافظ احلساابت
 .اجتاه مهنته ومسؤوليات واجبات عاتقه على حيمل كما ،املهنة تنظيم قانون حبقوق حددها  احلساابت حمافظ يتمتع

 احلساابت حمافظالفرع األول : حقوق 
و من أهم هذه احلقوق . وفعالية سهولة بكل ههمتمب مابلقيا هكنمت ،هبا يتمتع عديدةحقوق احلساابت  افظحمل

 : 1كما يلي   55-41من القانون  11-12-12-15 -21ما نصت عليه أحكام املواد 
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 للشركة؛ التابعة الواثئق وكل والسجالت الدفاتر على االطالع حق 
 ؛ن املأمورينواألعوا ابإلدارة نيالقائم من املعلوماتو  والتوضيحات البياانت كل عن االستفسار يف قحلا 
 ؛نيللمسامه العامة معيةجلا قبل من هاستدعائ حق 
 ؛للمهنة هارستمم أثناء آخر ري مهينخبب االستعانة حق 
 تقريره؛ حول االستفسارات كل على والرد العامة، للجمعية اجتماعات حضور يف قحلا 
 :حمافظ احلساابت له احلق يف  ،هذه احلقوق على وزايدة
 الشركة موجودات يعمج من يتحقق نوأ ،ريهاغ أو ماليةأوراق  من هحيتوي ما على ليقف الشركة خزائن جرد 

 ؛احلالة حسب جملس املديرين أو املراقبة  أو اإلدارةجملس  اجتماعات ضورحل هواستدعائ ،والتزاماهتا
  حمافظ احلساابت له حق االستقالة لكن دون التخلص  01- 10من القانون  27و وفقا ألحكام املادة

 واإلثبااتت الرقاابت عنوجيب أن يلتزم إبشعار مسبق مدته ثالثة أشهر و يقدم تقريرا  ،من التزاماته القانونية
 .1اصلةحلا

 احلساابت حمافظ واجبات:  الثاينالفرع 
و  ،خمتلفة إلجناز مهمته على أكمل وجهم به من أعمال يقو  نأ جيب فيما احلساابت حمافظ واجبات تتمثل

 ميكن استخالص بعض الواجبات  ،. ومن خالل ما تطرقنا إليه على حمافظ احلساابت سابقاموضوعي و فعالبشكل 
 :يلي كما هبا مالقيا حمافظ احلساابت على جيب اليت

 ؛املهين  ابلسرحمافظ احلساابت  م التزا ضرورة 
 ؛ةهوالنزا و املوضوعية ابالستقاللية والتحلي ملهنيةا ابلعناية مااللتزا 
 ؛عليها املتعارف الدولية التدقيق مبعايري مااللتزا 
 ؛بشرف املهنة لخت اليت التصرفات كل عن االبتعاد 
 هل احملايد ينالف الرأي وإبداء ،التقارير إعداد. 

  :2يلي فيما تتمثل ،أخرى واجباتهناك  الواجبات ذهه على زايدة
 بغرض األستاذ وحساابت يوميةال قيود من حتتويه امب اهودفاتر  الشركة للحساابت الفعلي والتدقيق فحص 

 ؛تصحيحها على والعمل األخطاء عن والكشف وسالمتها صحتها من التحقق
 ؛املختلفة وااللتزاماتاألصول  لعناصر املسجلة قيمال من التحقق 
 مالئم بشكل التدقيق عينات اختيار يستطيع حىت ،الداخلية الرقابة منظا قوة مدى من التأكد ضرورة 

 الشركة؛ عمليات معظم ويغطي وسليم
 الشركة؛ري س سنحل كذلك مستقبال، فيها الوقوع موعد األخطاء وتصحيح احاتواقت  توصياتال تقدمي 
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 ؛هبا زموتلت ةملختلفا واألنظمة واللوائح نيالقوان بتطبيق متقو املؤسسة  نأ من التأكد 
 ؛عليهااملتعارف  احملاسبية القواعد بتطبيق متلتز املؤسسة  نأ من التأكد ههمتمب هقيام عند هعلي جيب 
 املسامهة  شركات غري يف اإلدارة جملس اجتماع أو نيللمسامه العامة معيةجلا اجتماع حضور هعلي جيب

 .تقريره ملناقشة

 احلساابت حمافظ مسؤولية:  الثالثالفرع 
 :وهي املسؤوليات من أنواع ثالثة هناك

    املدنية املسؤوليةأوال : 
  :1 وهي أركان ثالث توافر جيب احلساابت حمافظ ضد التقصريية أو العقدية بنوعيها املدنية املسؤولية تنعقد

 املهنية واجباته أداء يف حساابت حمافظ جانب من وتقصري إمهال حصول. 
 احلساابت حمافظ وتقصري إمهال نتيجة الغري أصحاب ضرر وقوع. 
  احلساابت حمافظ وتقصري إمهال وبني ابلغري حلق الذي الضرر بني سببية بطةار. 

 اجلزائية املسؤوليةاثنيا : 
 هذه ومن ،عمد عن املؤسسة مبصلحة الضارة التصرفات لبعض احلساابت حمافظ ارتكاب يف تتمثل اليت هي
 :2 هي احلساابت حملافظ ئيةااجلز  املسؤولية عليها تتتب اليت األفعال أو التصرفات
 اإلمهال نواحي تظهر ال حىت املسامهني على صورية أرابح توزيع على اإلدارة مع احلساابت حمافظ آتمر 

 .املؤسسة إدارة يف
 املؤسسة مصلحة يف أهنا ظاهرها يف معينة قرارات اختاذ جمال يف اإلدارة جملس مع احلساابت حمافظ آتمر 

 .املسامهني أو املؤسسة مبصلحة الضرر كل فيها حقيقتها يف ولكن
 للحقيقة مطابقة غري تقارير تقدمي. 
 املؤسسة يف املسؤولني بعض ارتكبها اليت فاتااالحنر  بعض عن اضيهغت و احلساابت حمافظ إغفال. 
 ابملؤسسة خاصة رار أس تسريب حالة يف املهنة سر مااحت  عدم. 

 التأديبية املسؤولية:  اثنيا

 بعد حىت للمحاسبة الوطين للمجلس التأديبية اللجنة أمام التأديبية املسؤولية احلساابت حمافظ يتحمل
 .وظائفهم ممارسة عند املهنية القواعد يف أخالقي أو تقين تقصري أو خمالفة كل عن ،مهامهم من استقالتهم

 :يف ،خطورهتا حسب التصاعدي ترتيبها وفق ،اختاذها ميكن اليت التأديبية العقوابت تتمثل
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 ،االنذار 
 التوبيخ، 
 أشهر، ( 6)  ستة أقصاها ملدة املؤقت التوقيف 
 اجلدول من الشطب. 
 القانونية ءاتالإلجر  طبقا ،املختصة القضائية اجلهة أمام التأديبية العقوابت هذه ضد طعن كل يقدم 

 .1 هبا املعمول
 املبحث الثاين : منهجية حمافظ احلساابت

  بعضها مع مرتبطة مراحل أربعة يف تتلخص واليت ،ابملهمة قيامه أهداف لتحقيق منهجية احلساابت حمافظ يتبع
قبول  تبدأ حيث .وضعيتها على هرأي وإبداءابملؤسسة  كاملة ومعرفة فهم على تساعده واليت ،ومتسلسلة البعض
 ونقاط القوة نقاط لنا نييب الذيهلا  الداخلية الرقابة منظا تقييم ثحول املؤسسة  عامة معرفة حلصول علىا و التوكيل

 أتيت ث ،الغش و األخطاء من اهخلو  من والتأكد ساابتحلا فحص مرحلة إىللالنتقال  يساعده والذي الضعف
 قيقيةحلا الوضعيةحول  ينالف هرأي هفي يبدي والذي احلساابت حمافظ تقرير إعداد مرحلة يه و أال ةري األخاملرحلة 

 .للمؤسسة

 املؤسسة حول عامة معرفة على احلصول  :األول املطلب
 وقبل ،هتعيين من والتأكد التوكيل احلساابت حمافظقبول  بعد هيديةمت كمرحلة للمؤسسة العامة املعرفة تعترب

 بيئتها وموضوع الدراسة نمكا فهم على احلساابت حمافظاملرحلة  ذهه تساعد حيث .الداخلية الرقابة منظا تقييم
  .2 هبا احمليطة األخطار ديدحت ابلتايل و والقانوين االجتماعي ،االقتصادي حميطهاو 

  :  3كالتايل أساسية (2) خطوات ثالثة املرحلة ذهه تتضمن

 األولية األشغال الفرع األول : 
 التعرف من لو يسمح امم ،املؤسسة عن اخلارجية الواثئق على احلساابت حمافظخالهلا  من يطلع خطوة يه

 .ني املؤسساتب ما املقارنة عناصر استخراج من هكنمي امم ،هبااملهين اخلاص  التنظيم معرفة وحميطها  على

 املؤسسة مع أوىل اتصاالتالفرع الثاين : 
 للتعرف أكثر ميدانية بزايرات ميقو  كما ،لتعرف حمافظي احلساابت ابملسؤولني و املسريين املرحلة ذههتدف ه

 .هلا الداخلية الواثئق علىللتعرف  الفرصة يغتنم نأ هوعلي ،أنشطتها و املؤسسة أماكن على
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 نطالق األشغالاالفرع الثالث : 
 معلومات عمجو  طواتخلا ـتلفخم قطع بعد ،حول املؤسسة وشاملة عامة نظرة على احلساابت حمافظ حيصل

 .راملسط هتدخل برانمج يف النظر إعادة املرحلة ذهه يف هكنمي كما ،الدائم امللف لتكوين ومةابلدمي تتصف

 الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص  :الثاين املطلب

 ديدحت على احلساابت حمافظ تساعد ،مهمة جد مرحلة الداخلية الرقابة منظا وتقييم فحص مرحلة تعترب
 الرقابة منظا تقييم قبل هوعلي .املؤسسة يف املوجودة واألنظمة العمليات ونوعية كفاءة تقييم وكذااملوجودة  األخطاء
 .أنواعها وكذا مكوانهتا ،الداخلية الرقابة لتعريف أوال سوف نتطرق الداخلية

 ومقوماهتا الداخلية الرقابة نظام تعريف  :الفرع األول
 :  الداخلية الرقابة تعريف .1

 : يلي ما التعاريف مهأ من أن إال ،تواختلف الداخلية الرقابة تعاريف تعددت لقد
 منو املنفذة  املخصصة العملية يه : " أهنا على الداخلية الرقابة IFACعرف اإلحتاد الدويل للمحاسبني 

 ويتم ،أهداف املنشأة قيقحت نبشأ معقول أتكيد ريلتوف ،اآلخرين و املوظفني واإلدارة ابلرقابةاملكلفني  أولئك  قبل
 .1األهداف "  ذهه من أي قيقحت هتدد اليت احملددة العمللتناول خماطر  اهوتنفيذ تصميمها

 إدارة جلسمب تتأثر عملية: "  أهنا على COSOاملنظمات  رعاية نةجل قبل من الداخلية الرقابة ُعرفت كما
   : التاليةاألهداف  لتحقيقمعقول  نيأتم ريلتوف تصمم يه و ،آخرين وأفراد ،و املؤسسة الوحدة

 ؛العمليات وفعالية كفاءة 
 ؛املالية التقارير مصداقية 
 2" والتنظيمات نيابلقوان مااللتزا و املطابقة مدى. 

و  اإلدارة هبا متقو  عملية عن عبارة يه الداخلية الرقابة نأ استخالص كنمي السابقة التعاريف ابستقراء
 : التالية األهداف لتحقيق مأما مكصما تعمل يهو  ،اثلثة أطرافو  ابلرقابة املكلفني

 ؛االختالس و والغش السرقة من أصول املؤسسة ايةمح 
 ؛املالية القوائم على والشفافية الثقة تضفي 
 احملاسبية ئاملباد و نيالقوان ماالحت  التشجيع على تعمل. 

 

                                                           
 دار ،ى األول الطبعة ،الجزء األول  ، العملية واإلجراءات النظري اإلطار-المتقدمة  ساباتلحا مراجعة ، القاضي يوسف ينحس دحدوح، دحمأ ينحس -1 

 .276  ص ، 2009 ،ن عما ،ن األرد ، الثقافة
2 - ROBERT R.MOELLER, COSO Entreprise Risque Management Understanding The New Integrated From ERM 

Framework, Johnwiley & Sons.inc, USA , New Jersey, 2007, p:4. 
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 :1 يلي ما ،األهداف ذهه على زايدة

 ؛املؤسسة يف التحكم 
 ؛املعلومات نوعية نضما 
 ؛ابلكفاءة العمل تشجيع 
 ابلسياسات مااللتزا تشجيع. 

  :الداخلية الرقابة نظام مقومات .3
 مقومات ىعل يعتمد نأ و البد أجلها من وضع اليت النتائج ويعطين فعال يكو  حىت األنظمة من منظا أي

 ذهه نتكو  نأ والبد ،هفعاليت يف تساعد ما املقومات من هل منظا كأي الداخلية الرقابة مونظا ،هاحجنإ يف تساعد
 م الرقابة و حيد من فعاليته. نظا ىعل ذلك ينعكس ال حىت قصور أي فيها يوجد وال ببعضها مرتبطةاملقومات 

 :2 يلي ما الداخلية الرقابة منظا مقومات من و

   :كفء تنظيمي هيكل 1.3
 ابلعمليات والتحكم ضبط على يعمل فهو ،فعالة رقابة ملنظا البداية نقطة يعد كفء تنظيمي يكله وجود

 أو تالعب أي من األصول على احملافظة البياانت لتسجيل املسؤوليات ديدحت خالل من ،هبا اوزاتجت أي نعمل املالية
 .املهام اختالط وعد اإلدارة سئولياتامل ديدحت ظل يف ذلك وكل ،واختالس سرقة

 : سليم حماسيب نظام 3.3
 املشروع عمليات تثبت اليت والسجالت الدفاتر من متكاملة جمموعة من نمكو  السليم احملاسيب مالنظا يعترب

 ،عليهاملتعارف ااملعايري  قواعد من جمموعة على قائمة صحيحة بطريقة العمليات كل على والسيطرة تالعب أي املانع
 ديدحتو  املسؤوليات ديدحت يتم لكي التنظيمية ماألقسا من قسم لكل و املهام  الوظائف أداء عند اثبتة فواعد وعدة
 .هعلي احملاسبة يتم لكي ريالتقص منبع

  :الداخلي لضبطا 2.2

 ،و املالية هبدف خدمة اإلدارة احملاسبية العمليات تدقيق إىليهدف  الذي مالنظا ذلك الداخلي ابلضبط يقصد
نظام رقايب فعال و احلصول على  اإلدارةأهداف  قيقحت أجل من املشروع عمليات لكل الداخلي ابلضبط مالقيا و

و إعطاء املهام املناسبة له املكان  يفاملوظف املناسب  وضع و ،أخطاء أو رافاتحنا أي مواجهة على قادر نيكو 
آلية تدريب األيدي العاملة مبا تتطلب احتياجات العمل ذلك كله يف ظل وسائل آلية متاحة لتسهل على املوظف 

ف إليه املنشأة من دقة صحة البياانت املالية احملافظة على التعامل مع احلساابت تسجيلها و من ث الوصول إىل ما هتد
      مما يؤدي إىل استمرارية املنشأة ألكرب مدى ممكن. أصل املنشأة من أي عوارض أو اختالسات أو تلف 

                                                           
 53، ص  0220،  01العدد ، الباحث مجلة ، الجزائرية االقتصادية للمؤسسة اإلداري التأهيل إستًراتيجية في المراجعة دور ، صديقي مسعود -1 

مخاطر المراجعة و مجاالت مساهمة المراجع الخارجي في التخفيف من تأثيرها على القوائم المالية في عملية أرزاق أيوب محمد كرسوع ،  -2 

 443-421، ص ص  0222، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية ، فلسطين ، غزة ،  المراجعة
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 الداخلية الرقابة نظام مكوانت  :الفرع الثاين
 تشتمل حيث ،احملاسيب مالنظا يف مباشرة املرتبطة األمور من ريبكث أبعد أمورا   يتضمن الداخلية الرقابة ممفهو 

 تصميمها يتم اليت الرقابية الضوابط من جمموعة يتضمن مكوانهتا من نمكو  كل  و  .1مكوانت  ( 51)  سةمخ لىع
األهداف  قيقحتو  ملقابلة اهتنفيذ يتم والعمليات األنشطة نأب قناعة تتوفر لكي تكاملية بصورة األعمال منشآت يف

 . و ميكن تلخيص هذه املكوانت فيما يلي :  2املرسومة

 : الرقابة بيئة .1
و  .الرقابة أنظمة جودة على أتثر وبيئة نظاما تعطي أهنا حيثاملعايري  لكل أساسا اإلجيابية الرقابية البيئة تعترب

 .3 للمؤسسة التنظيمي اهليكل و ،املوظفنيو  اإلدارة وكفاءة املوازنة مثل عليها تؤثر ةري كث عواملهناك 
  :املخاطر تقييم .3

أهداف املؤسسة و  بتحديد املتعلقة و العالقة ذات املخاطر من للعديد أعماهلا مزاولة عند مؤسسة أي تتعرض
 . 4 و حماولة ختفيض حدة أتثريها إىل مستوايت مقبولة ،حدوثهاالتعرف على احتمال 

  :الرقابة أنشطة .2
 قيقحت يف كفؤة  و فعالة الرقابة النشاطات ذهه نتكو  نأ وجيب ،اإلدارة بتوجيهات مالقيا نضما على تساعد

 .5 للشركة الرقابةاألهداف 

  :االتصاالت و ملعلوماتا .7
 اجل من وذلكلالتصال  مفتوحة قنوات طريق عن للمؤسسة اإلدارية مستوايتملختلف  املعلومات توصيل يتم

 .6 الداخلية الرقابة يكله وفعالية كفاءة على كمحلا

 :  )املتابعة(  النظام مراقبة .2
 مدى ويتوقف ،مالنظا وكفاءة فعالية من للتحقق الرقابة يكله ومكوانت أجزاء الدوري التقييم هبا يقصد و

 .7 الشركة أنشطة وطبيعة الرقابة هبيكل املرتبطة ـ املخاطر و نتائجها على املتابعة

 

 

                                                           
  276ص ،مرجع سابق  ، المقترحة الحسابات مراجعة القاضي ، يوسف نحسي دحدوح ، أحمد حسين  - 1 
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  51ص نفسه ، الحسبان ، مرجع سويلم احمد هللا عطا -5 

  83ص نفسه، مرجع شحاتة ، السيد شحاتة علي ، نصر الوهاب عبد  -6 

  84ص نفسه، مرجع شحاتة ، السيد شحاتة علي ، نصر الوهاب عبد  - 7 
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   )أقسامها(  الداخلية الرقابة أنواع   :الفرع الثالث
 : يلي كما أنواع ثالثة إىل الداخلية الرقابة تنقسم

   :اإلدارية لرقابةا .1
 توضح اليتخالل اخلطة التنظيمية  اوضعه السابق واإلجراءات اإلدارية السياسات رقابة انبجلا ذاه يتضمن و

 وختاذها ا ت اليت القرارات سالمة مدى جانب إىل ذاه.و املسؤولية   السلطة وخطوط ،اإلدارية والوظائف املستوايت
 .1املشروع  على اهعائد

  :احملاسبية لرقابةا .3
 الصحيح التسجيل نلضما تصمم يهو  احملاسبية البياانت على االعتماد إمكانية دقة تربخت اليت الرقابة يه و
 ابلدفاتر املسجلة احملاسبية البياانت دقة اختبار وه منها ه فاهلدفوعلي ،منطقية بطريقة وتلخيصها ،املالية للعمليات

  .ساابتحلوا
  :الداخلي ضبطال .2

 عن ،الضياع أواالستعمال  سوء أو االختالس مناألصول  حبماية املختصة الداخلية الرقابة فروع أحد يعترب
 بطريقة العمل مراجعة و التحقق يتم حبيث ،و املسؤوليات االختصاصات ديدحت و هتقسيم و العمل توزيع طريق

 كل عمل ازدواج ندو  ستقاللاب يعمل وكالمها لو السابق املوظف عمل راجعةمب موظف كل مفيقو  .وتلقائية مستمرة
 .2 منهما

 الداخلية الرقابة نظام تقييم الفرع الرابع : 
 الرقابة منظا بتقييم حمافظ احلساابت ميقو  ،حول املؤسسة عامة معرفة على قبول املهمة و احلصول بعد

 :3  يلي كما خطوات على التقييم ذاه نويكو  .الداخلية

  : النظام عن واحلقائق املعلومات مجع .1

 تّ  واليت الوحدة داخل الداخلية رقابةلل النواحي على وشاملة عامة نظرة تكوين إىل اخلطوة ذههتدف ه
 التنظيميةاملستندية و اخلرائط  الدورة عن املعلومات جبمع اخلطوة ذهه تربوتُع ،املختلفة النشاط لنواحي تصميمها

 .الوحدة داخل ققيالتد إجراءات ودليل ،الوظيفي والتوصيف
 
 
 

                                                           
 ،  2001اإلسكندرية، مصر، للنشر، الجديدة الجامعية الدار طبعة ، بدون ،الداخلية  الرقابة و المراجعة كامل ، سمير الصحن ، محمد الفتاح عبد  -1 

  184ص
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  :وفهمه النظام فحص .3
 .ا  ملا هو حمدد مسبق وفقا   يتم هتشغيل نأ من والتحقق الداخلية للرقابة الفعلي التنفيذ اختبار اخلطوة ذهه ربتعت

 يف إليها التوصل ت اليت للحقائق همسايرت ومدى مللنظا الفعلي التشغيل علىالتعرف  إىل اخلطوة ذههتدف ه ث ومن
 :1 التاليةاخلطوات  ذلك على ابإلضافة .األوىل اخلطوة

   :الداخلية للرقابة ويلاأل التقييم .2
 وكذلك اإلجراءات يف القوة ونقاط الضعف نقاط نتبيا و الداخلية والرقابة املدعمة األدلة وفحص دراسة

 نقاط عن والبحث ،ابستمرار اهوجود و القوة نقاط حقيقة من التأكد وه ذاه كل مناملكررة و اهلدف  املراقبة
 نأل الداخلنيأعمال املراجعني  على املرحلة ذهه يف االعتماد يتم و . عليها وتعديالت تصحيحات إلجراء الضعف

 نكا فإذا , الشركة داخل األخرى ماألقسا مراقبة على تعمل مستقلة هشب أهنا إالّ  مالنظا من جزء تعترب املصلحة ذهه
 .هوج أحسن على بعملهم نيقومو  الداخليني املراجعني نأ ذلك ىنفمع قوي مالنظا

  :واالستمرارية الثبات اختبارات .7
 ىعلللحصول  ذلك و عليها كزست   اليت النقاط بفحص ستعرف املراجع اهاستمرار  و املراقبة إجراءات نإ

 . ساابتحلا وضمانة صحة من عقالين أتكيد

  : الداخلية للمراقبة النهائي التقييم .2
 منظاحول  هرأي يريتغ كنمي يلوابلتا نتائج على يتحصل هفإن الذكر السالفة ابلفحوصات املراجع مقيا عند

 .ضعف نقاط وجد إذا املراجعة وبرانمج الداخلية املراقبة
 

 احلساابت فحص خطوات  :الثالث املطلب

 يف النظر يعادل ،الداخلية املراقبة تقييم آاثر بتحديد بداية ،خطوات عدة يف ساابتحلا فحص مرحلة تنجز
 كايف ريغ هولكن ساابتحلا صحة على مبدئي دليل ذاه نيكو  سليمة الداخلية الرقابة كانت فإذا ،التدخل برانمج
 الداخلية الرقابة منظا على ويصعب ثحتد قد اليت الغش وحاالت األخطاء من املالية القوائم خلو من التحقق فيجب

 آاثر من الضعف نقاط من ملا وذلك هتدخل برانمج توسيع املراجع على الداخلية الرقابة ضعف حالة يف أما ،اكتشافها
 :2 يه و أال خطوات ثالثة يف املرحلة ذهه وتنجز .و صدق احلساابت شرعية على سلبية
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 الداخلية الرقابة نظام تقييم آاثر حتديد  :الفرع األول
 املراقبة املباشرة من املراجع يعفي يدجلا مفالنظا ،املهمة تعقيد أو تسهيل إىل سيؤدي مللنظا النهائي التقييم

 إىل هب يؤدي قد لو ،التصورية أو النظرية الناحية خاصة ،ابلعيوب ملئ  مالنظا نأ كما ،التسجيالت وحقيقة لشمولية
 .هلاحو  رأي وإعطاء ساابتحلا بفحص مالقيا استحالة

 والتطابق السراينية اختبار  :الفرع الثاين
 يف العملياتاملعلومات حول  وتطابق انسجت من أوال التحقق للمتدخل االختبارات من النوع ذاه يسمح

 نكا  إذا فيما هبدف اكتشاف ذاه نويكو  ،املشاهدة امليدانية وكذا احملاسبية املعلومات على االطالع طريق عنامليدان 
 .ال مأهناك احنراف 

 التدقيق عملية إهناء  :الفرع الثالث
 الرأي هبذا اإلدالء هوعلي املهمة إلهناء وذلك املالية حول املعلومات هرأي يصدر نأ األمر هناية يف املراجع على

 وتقدمي ،امليزانية بعد ما األحداث وفحص اسبيةحملا املبادئ توفر مدى من التأكد طريق عن ،ابألدلة املدعم النهائي
 .العمل أوراق يف النظر إعادة مع اإلضافية املعلوماتو  املالية القوائم

 املطلب الرابع : مرحلة إعداد تقارير حمافظ احلساابت
 ،هلاملهمة  و ةري األخ املرحلة تعد واليت التقارير، إعداد مرحلة أتيت السابقة ابملراحلاحلساابت  حمافظ مرور بعد

املتعارف  التدقيق معايري حسب املالية القوائم وعدالة مصداقيةحول  ينالف هرأي عن ساابتحلا حمافظ فيها يبدي واليت
 .   )التقارير إعداد ريمعاي( عليها

 احلساابت حمافظ تقرير تعريف الفرع األول : 
 أداة أو وسيلة وه و ،للمشروع السنوية املالية القوائم تدقيق لعملية هنائي كمنتجاحلساابت   حمافظ تقريريعرف 

 .1 التدقيقجمال  املالية القوائم على ساابتحلا حملافظ احملايد ينالف الرأي لتوصيل

خالل تدقيقه و التعرف  من ساابتحلا مدقق هإلي توصل ما خالصة أنو على آخر منظور من التقريرو يعرف 
 اهيرا اليت األخرى املؤيدة واألدلة املالحظات و واالستفساراتاملؤسسة و فحص األدلة و املستندات على أنشطة 

 .2 املدقق  مسؤولية لتحديد إليها الرجوع من البد اليت املكتوبة الوثيقة التقرير ويعترب ضرورية،

 إليها الرجوع من البد ووسيلة أداة وهاحلساابت  حمافظ تقرير : نأ التعاريف ذهه من استخالص كنمي
 عن الثالث الطرف تعريف وكذا ،املالية القوائم ومصداقية سالمة عن الرأي وإبداءهاحلساابت  حمافظ مسؤولية لتحديد
 . للمؤسسة قيقيةحلا الوضعية

                                                           
 المعاييرو  عليها المتعارف للمعايير وفقا التطبيق وآليات األساسية المفاهيم - المراجعة الخارجية علي ، نصر الوهاب عبد الصبان ، سمير محمد -1 

  381ص ،  2002اإلسكندرية، مصر، ، الدار الجامعية طبعة ، بدون ،الدولية 

  161ص ، مرجع سابق،والعملية النظرية الناحية من- التدقيق إلى  مدخل التميمي ، هادي -2 
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 : ابعتباره احلساابت حمافظ تقرير أمهية تلخيص كنمي السابقة التعاريف من
 ؛مومفهو  واضح بشكل املعلومات و قائقحلا لنقل وسيلة 
 ؛املؤسسة على رقابية كوسيلة املدقق تقرير يعترب 
 ؛املدقق مسؤولية لتحديد أداة يعد املدقق تقرير 
 احملايد ينالف هرأي ساابتحلا حمافظ إبداء خالل  من القرارات اذختال أداة يعترب املدقق تقرير . 

  :1 يتضمن نأ جيب 700 رقم الدويل راملعيا حسب عاملراج تقرير نفإ مالعمو  وعلى
 ؛لعنوانا 
 ؛التقرير إليها املوجه اجلهة 
 حمل   والشركة تغطيها اليت والفت ات راجعتهامب مقا اليت املالية القوائم أنواع نيتب:  املقدمة فقرة

 ؛الشركة إدارة ومسؤوليات املراجع سؤولياتمب اري تذك تشمل كما،املراجعة
 وفقاابملهمة  مقا هأن اجعاملر  يوضح حيث ،اجعةاملر  عملية قنطاو  طبيعة الفقرة ذهه نيتب :النطاق  فقرة 

كما تبني هذه الفقرة بعض املعلومات عن   ،ملعايري املراجعة الدولية أو املعايري و املمارسات احمللية املطبقة
 ؛طبيعة العمل املنجز من طرف املراجع

 الية؛امل القوائم يف راجعامل رأي الفقرة ذهه نيتب:  الرأي فقرة 
 هوتوقيع راجعامل نعنوا : التقرير اتريخ. 

 حمافظ احلساابت الفرع الثاين : أنواع تقارير
 :2 التقارير من نوعان هناك

  :السنوية احلساابت على املصادقة حول العام التقرير .1
 :يلي ما التقرير هذا يتضمن

 احلساابت، حمافظ تعيني واتريخ بكيفية التذكري 
 التدقيق، موضوع الدورة و املؤسسة على التعرف 
 كمالحق، ابلتقرير وترفق متضى أن جيب اليتو  للتدقيق خضعت اليت املالية الواثئق 
 املهمة، هذه يف مهاااحت  ومدى ،وأهدافها املهين األداء مبعايري التذكري 
 النتيجة، على ابألرقام آاثرها ذكر مع وضوح بكل املكتشفة والنقائص لألخطاء عرض 
 املعلومات حول تكون أن احملتمل واخلالفات اإلدارة جملس طرف من املقدمة املعلومات على املصادقة 

 اجمللس، هذا من طلبها اليت اإلضافية

                                                           
  107ص سابق، مرجع عمر، شريقي -1 

 60 - 42، ص ص مرجع سابق محمد بوتين ،  -2 
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 هذه على ذلك آاثر تبيان مع املالية القوائم إظهار يف املتبعة الطرق ختص واليت احملتملة التعديالت أسباب 
 القوائم،

 املصادقة يرفض أو بتحفظ أو ،حتفظ بدون احلساابت على فيها يصادق احلساابت حملافظ واضحة خامتة 
 أبدلة،

 النشاط، يف ريةااالستمر  هتدد أن املمكن األوضاع 
 وجدت، إن املؤسسة هبا قامت اليت أخرى مؤسسات أموال رؤوس يف املسامهات 
 لوكيل هبا التصريح ينبغي اليت املؤسسة يف موظف وأي اجمللس أعضاء طرف من املرتكبة املخالفات 

 .اجلمهورية
 من عال مبستوى يتصف تدقيقها ت اليت املالية القوائم أن حتفظ بدون املصادقة حالة يف احلساابت حمافظ على

 يكون أن وبدون للمسامهني أكثر الشرح هبدف مبالحظات املصادقة من النوع هذا يرفق أن وميكن ،والصدق الشرعية
 .احلساابت حقيقة على أثر املالحظات هلذه

 .حتفظ بدون شهادة تقرير منوذج : 1 رقم الشكل
 

 حول تقريري لكم أقدم أن يشرفين......ب املنعقدة العامة مجعيتكم طرف من هبا كلفت اليت للمهمة تطبيقا
 .....إىل.....من الفتة يغطي الذي للنشاط السنوية احلساابت

 : والشهادة قبةااملر  حول تقرير .1
 .النشاط هلذا ملؤسستكم السنوية احلساابت قبةامبر  قمت .أ

 .الشهادة تعارضا ال اللتني الشرعية وعدم الدقة عدم احتمال حول وتصرحيات مالحظات      
 إىل املوجهة املستندات يف املعطاة وابحلساابت املالية ابحلالة املتعلقة املعلومات مصداقية حول ابلتحقيق قمت .ب

 .العامة اجلمعة مبناسبة تصرفهم حتت ووضعت األسهم ذوي
 ."حمتملة إضافية ومعلومات مالحظات"      

 تظهر كما السنوية احلساابت أبن الشهادة إبمكاين املهنة، لتوصيات وفقا هبا قمت اليت لالجتهادات انظر  .ت
 املاضي النشاط عمليات لنتيجة وفية صورة تعطي أهنا كما مصداقية وذات شرعية التقرير هلذا.....الصفحات يف     

 .النشاط هناية يف مؤسستكم وممتلكات املالية احلالة إىل ابإلضافة    
 : معلومات .3

 :اآلتية ابألمور أعلمكم للقانون طبقا     
 ..... يف ت

 ..... يوم
 ..... اإلمضاء

 .التقرير إىل ومرفقة احلساابت حمافظ قبل من السنوية احلساابت أتشري جيب  :مالحظة  
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 منشورات ،احملاسبة مهنة بضبط املتعلقة التشريعية القانونية النصوص جمموعة ،للمحاسبة الوطين اجمللس ،للمحاسبة العامة املديرية ،املالية الوزارة : املصدر
 51 ص ،2552 اجلزائر، ،الساحل

 وصدق بشرعية متس ال قبااملر  طرف من عليها الوقوف ت اليت والنقائص األخطاء أن بتحفظ املصادقةو 
 .ونتيجتها الدورة حساابت على أثرها يتالشى حىت احللول حا واقت  حتفظ كل بوضوح يذكر أن على ،احلساابت

 بتحفظ شهادة تقرير منوذج : 3 رقم الشكل
 

           حول تقريري لكم أقدم أن يشرفين......بتاريخ املنعقدة العامة اجلمعية طرف من هبا كلفت اليت للمهمة طبقا  
 .....إىل.....من للفتة املغطي للنشاط السنوية احلساابت

 : والشهادة قبةااملر  تقرير .1

 .النشاط هلذا ملؤسستكم السنوية احلساابت قبةامبر  قمت .أ
 ."الشهادة تعارضا ال اللتني احملتملني الشرعية وعدم الدقة عدم حول وتصرحيات مالحظات  "

 إىل املوجهة املستندات يف املعطاة وابحلساابت املالية ابحلالة املتعلقة املعلومات مصداقية حول ابلتحقيق قمت .ب
 .العامة اجلمعية مبناسبة تصرفهم حتت وضعت اليت أو األسهم ذوي

 ."حمتملة إضافية ومعلومات مالحظات  "

 :اآلتية النقاط حول حتفظات أبدي أن علي جيب .ت
                 إبمكاين أنه أقدر ،املهنة لتوصيات طبقا أديتها اليت لالجتهادات اونظر  أعاله إليها املشار التحفظات حتت   

 وتعطي ،ومصداقية وصادقة منتظمة ،التقرير هلذا.....الصفحات يف مقدمة هي كما السنوية احلساابت أن الشهادة
 .النشاط هناية يف مؤسستكم وممتلكات املالية احلالة أيضا السابق النشاط عمليات لنتيجة وفية صورة

 : معلومات .3
 :اآلتية ابألمور أعلمكم للقانون طبقا

 ..... يف ت
  ..... يوم

  ....اإلمضاء

 .التقرير ومرفقة احلساابت حمافظ قبل من السنوية احلساابت أتشري جيب  :مالحظة
 
 

 51   ص ،سابق مرجع ،املالية رةاوز   :املصدر
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 أييت وقد ،وصدقها شرعيتها احلساابت يفقد مما خطرية اكتشافها ت اليت والنقائص األخطاء يعين املصادقة رفض أما
 تقدمي املصادقة رفض حالة يف عليه جيب وابلتايل ،احلساابت حمافظ طرف من احلساابت على املصادقة رفض

  .زمةالال اراتالقر  اختاذ احلقيقة معرفة للمسامهني يتسىن حىت وذلك ابلتفصيل املعلومات وكل هنياوالرب  األسباب
 والشرعية الدقة لعدم الشهادة رفض منوذج : 2رقم  الشكل

 
  

           حول تقريري لكم أقدم أن يشرفين......بتاريخ املنعقدة العامة اجلمعية طرف من هبا كلفت اليت للمهمة طبقا 
 .....إىل.....من للفتة املغطي للنشاط السنوية احلساابت

 : والشهادة قبةااملر  تقرير .1

 .النشاط هلذا ملؤسستكم السنوية احلساابت قبةامبر  قمت .أ
 ."الشهادة تعارضا ال اللتني احملتملني الشرعية وعدم الدقة عدم حول وتصرحيات مالحظات  "

 : التالية املالحظات ابنتقاء قبةااملر  بعمليات قيامي أثناء  
 ،التقرير هلذا ...الصفحات يف مقدمة هي كما ،السنوية احلساابت ومصداقية والشرعية الدقة عدم ووصف اإلشارة "

 ." النشاط هناية يف مؤسستكم وممتلكات املالية احلالة أيضا ،السابق النشاط عمليات لنتيجة وفية صورة تعطي ال واليت

 إىل املوجهة املستندات يف املعطاة وابحلساابت املالية ابحلالة املتعلقة املعلومات مصداقية حول ابلتحقيق قمت .ب
 .العامة اجلمعية مبناسبة تصرفهم حتت وضعت اليت أو األسهم ذوي

 ال أستطيع أتكيد مصداقية هذه املعلومات .     

 : معلومات .3
 :اآلتية ابألمور أعلمكم للقانون طبقا

  ..... يف ت
 ..... يوم

  .... اإلمضاء

 .التقرير ومرفقة احلساابت حمافظ قبل من السنوية احلساابت أتشري جيب  :مالحظة
 
 

 56 ص ،سابق مرجع ،املالية رةاوز   :املصدر

 
 

 : النماذج هذه بني ومن ،املؤسسة مع اتفاقية تقرير إبعداد احلساابت حمافظ أيضا يقوم النماذج هذه إىل ابإلضافة
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   .املهنة يف عائق بسبب ابلشهادة اإلدالء رفض منوذج : 7  رقم الشكل
 
 

           حول تقريري لكم أقدم أن يشرفين ......  بتاريخ املنعقدة العامة اجلمعية طرف من هبا كلفت اليت للمهمة طبقا
   .....إىل ..... من للفتة املغطي للنشاط السنوية احلساابت

 : والشهادة قبةااملر  تقرير .1
 .النشاط هلذا ملؤسستكم السنوية احلساابت قبةامبر  قمت .أ
 ."الشهادة تعارضا ال اللتني احملتملني الشرعية وعدم الدقة عدم حول وتصرحيات مالحظات  "

 : اآلتية النقاط عدا ما املهنة لتوصيات انظر  ضرورية اعتربهتا اليت قبنيااملر  فحصي تضمن

 ."الشهادة تعارض اليت املهمة لنشاط حدود وصف "
 ، السنوية للحساابت الوفية الصورة ومصداقية شرعية على الشهادة رفض إىل يب تؤدي ،أعاله املعروضة األسباب إن

 .التقرير هلذا.....الصفحات يف مقدمة هي كما
 إىل املوجهة املستندات يف املعطاة وابحلساابت املالية ابحلالة املتعلقة املعلومات مصداقية حول ابلتحقيق قمت .ب

 .العامة اجلمعية مبناسبة تصرفهم حتت وضعت اليت أو األسهم ذوي
 ال أستطيع أتكيد مصداقية هذه املعلومات .

 : معلومات .3
 :اآلتية ابألمور أعلمكم للقانون طبقا

 ..... يف ت
 ..... يوم

 .... اإلمضاء

 .التقرير ومرفقة احلساابت حمافظ قبل من السنوية احلساابت أتشري جيب  :مالحظة
 
 

 51 ص ،سابق مرجع ،املالية رةاوز   :املصدر

 

 

 

 

 

 .مكتشفة غري اتفاقيات أو اتفاقيات غياب منوذج : 2  رقم الشكل
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 14 – 11  رقم لألمر واملتمم املعدل ،1442 أفريل 21 ل 55 - 42 رقم التشريعي املرسوم من 625  املادة إن
 متصرفيها واحد مؤسسة بني اتفاقية كل ان على ينص ،التجاري القانون واملتضمن 1411 سبتمرب 26 يف املؤرخ و

 اجلمعية إلذن مسبقا تعرض أن جيب ،معتض شخص طريق عن أو مباشرة غري أو مباشرة كانت سواء ،اإلداريني
 .للمسامهني العادية العامة

 متصرفني ،شريك و اإلداريني متصرفيها أحد أو ومؤسسة الشركة بني املربمة لالتفاقيات ابلنسبة ءااإلجر  نفس يطبق
 .مديرين أو إداريني

 .إليها املشار املادة يف عليها املنصوص ابالتفاقيات علما أحاط لن أبنين أعلمكم ،األحكام ههلذ طبقا

 .اإلطار هذا يف تدخل اتفاقية أية إىل يل يشري مل ،اإلدارة جملس رئيس إن

 ..... يف حرر
 ..... يوم

 ..... اإلمضاء

 55 ص ،سابق مرجع ،املالية رةاوز   :املصدر
 

 استمر واليت سابقة نشاطات أثناء مربمة واتفاقيات النشاط أثناء مربمة اتفاقيات منوذج:   6 رقم الشكل
 .تنفيذها

 

 

 جملسكم قبل من مسبقا ترخيصها ت اليت ابالتفاقيات علما حنيطكم ،أعاله إليه املشار التشريعي املرسوم ألحكام طبقا
 .اإلداري

 : النشاط أثناء مربمة اتفاقيات .1
 )اتفاقية كل وحتديد ترقيم (

  : النشاط أثناء تنفيذها استمر واليت السابقة النشاطات أثناء مربمة اتفاقيات .3
 .)النشاط أثناء التنفيذ وطرق ابالتفاقيات التذكري(

 ..... يف حرر
 ..... يوم

   ..... اإلمضاء
 54 ص ،سابق مرجع ،املالية رةاوز   :املصدر
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 مباشرة غري أو مباشرة بصفة ،قانوان هبا واملسموح الدورة خالل ،املربمة ابالتفاقيات فيتعلق اخلاص التقرير أما
 :يلي ما اآلخر هو ويتضمن ،احلساابت حملافظ هبا صرح اليت ،الغري ومع املؤسسة يف املسؤولني مع

 للمسامهني العامة اجلمعية طرف من عليها للمصادقة املقدمة،وموضوعها طبيعتها ،االتفاقيات قائمة، 
 منها املستفيدة قائمة، 
 مها،اإبر  شروط 
  حوهلا يأالر. 

 بعد وذلك هبا خيرب مل أخرى اتفاقيات وجود عدم من التأكد اخلاص التقرير كتابة قبل احلساابت حمافظ على
 مربمة اتفاقيات على عثوره حالة ويف .اجلارية واحلساابت القروض حساابت وكذا ،اإلدارة جملس حماضر على اطالعه
 على االتفاقيات غياب حالة يف فحىت يكن ومهما ،احلساابت حول السابق العام تقريره يف ذلك تبيان عليه ممنوعة
 راراتق عن انتج حدث لكل خاص تقرير كتابة عليه ،فيه غياهبا وذكر اخلاص التقرير كتابة احلساابت حمافظ

 القانوين الشكل تغيري حول تقرير ،األرابح تسبيقات توزيع حول تقرير ،املال سأر  زايدة حول كالتقرير استثنائية
 . إخل...للمؤسسة

  : أخرى تقارير احلساابت حمافظ يكتب اخلاص والتقرير العام التقرير إىل ابإلضافة

 الداخلية قبةااملر  حول تقرير، 
 احلساابت حمافظ أتشرية، 
 اجملمعة احلساابت حول تقرير. 
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 الغش أخطاراكتشاف  يف احلساابت حمافظ مسامهة مدىاملبحث الثالث : 

 ذلك إىلالتطرق  سيتم ،منها دّ حلوا والوقاية الغش أخطاراكتشاف  يفحمافظ احلساابت  مسامهة مدى ملعرفة
 .التالية خالل املطالب من

 الغشابكتشاف  املتعلقة التدقيق معايري تطور  :األول املطلب

 من جمموعة  إبصدار (AICPA)قامت املنظمات املهنية و على رأسها اجملمع األمريكي للمحاسبني  
 ذهه عرض املطلب ذاه خالل من سيتم ،الغش اكتشاف عنحمافظ احلساابت  مسؤولية خبصوص ت املهنيةنشراال

  :يلي كما اهصدور  تواريخ حسب ومناقشتها النشرات

 : بعنوان 1939  عام يف (1)  رقم التدقيق إجراءات نشرةالفرع األول : 
Extensions of Auditing Procédures 

 عملية خيطط نأ دققامل على نأ أوضحت إذ ،( 1) النشرة العشرين القرف من الثالثينيات أواخر يف صدرت
 تلك إصدار ومنذ ،املالية التقارير يف والغشاخلطأ  الكتشاف وليس املالية التقارير بعدالة الرأي إبداء لتدقيق هبدفا

 أساسي ا دف اه يعد   ال والغشاخلطأ  اكتشاف نأب ،املالية التقارير من ستفيدةامل هاتجلا إقناعحتاول املهنة   النشرة
 . 1اهلدف ذاه قيقحت يف تنجح مل أهنا إال ،ذلك خبصوصحمدودة  مسؤولية يتحمل دققامل أن و ،لتدقيقل

 : بعنوان 1960 عام يف( 30 )  رقم التدقيق إجراءات نشرةالفرع الثاين : 
Responsibilities and Functions of the Independent Auditor in the 
Examination of Financial Statements 

ا حذر ا نيكو  نأ دققامل على ينبغي هأبن النشرة ذهه أشارت  إال ،القوائم املالية يف الغش وجود إلمكانية ومدرك 
 ذهه و ،بذلك خبصوص همسؤوليت توسع مل أهنا كما ،الغش الكتشاف اجيابية مسؤولية ساابتحلا دققم ملحت مل أهنا

 املراجعني ضد التقاضي حاالت تزايد ذلك على يدل وما اهإصدار  مناهلدف  قيقحت يف تنجح مل كسابقتها ،النشرة
 .2 النشرة لتلك وفق املسؤولية املدققني  احملاكم لجتاهو  الغش اكتشاف يف إلخفاقهم

 

 

 

                                                           
 ، 240 الدولي التدقيق معيار ظل في المالية البيانات في الغش اكتشاف عن األردني القانوني المحاسب مسؤولية مدى ،القاضي  سعود فارس -1 

 27 ص ،مرجع سابق 

 ، مصر الدار الجامعية ، طبعة ، بدون ، الثالثة األلفية المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة و تحديات مهنة تطوير ، دانيال غالي جورج -2 

 00، ص  اإلسكندرية
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 : بعنوان 1666 عام يف(  17)   رقم التدقيق معايري نشرةالفرع الثالث : 
The Independent Auditors Responsibility for the Detection of Errors and 
Irregularities 

اخلطأ و املخالفات  عن للبحث التدقيق خطة بوضع ميقو  نأ املدقق على جيب هأن إىل النشرة ذهه أشارت
  النشرة ذهه يف املستخدمة اتري التعب نأ نيالباحث بعض أكد وقديف نطاق احلدود املالزمة لعملية التدقيق .  ،اهلامة

جمتمع  أو احملاسبة مهنة احتياجات تلب   مل فإهنا ث ومن ،كافي ا إرشاد ا نيللمدقق متقد مل أهنا كما ،غامضة كانت
 االعتماد املالية التقارير ستخدميمل كنمي ال ،هتضمنت ملا وفق ا أنه إذ ،اهإصدار  منومن ث مل حتقق اهلدف  ،األعمال

 .1اخلطأ و املخالفات املهمة  حاالت ن اكتشافلضما التدقيق على

  : بعنوان 1677 عام يف(  22)   رقم التدقيق معايري نشرةالفرع الرابع : 
The Auditors Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities 

 ذهه متحمأ إذ ،السابقة النشرات يف كاف الذي الدفاعي الطابع من الدب إجيابي ا دخالم النشرة هذه تبنت
و  األخطاء كتشافال  ،معقولة بدرجة أتكيد توفت   من هكنمي بشكل التدقيق لعملية خيطط نأ قاملدق النشرة

 على ينبغي اليت العوامل تضمنت كما ،ذلك لتحقيق املهين الشك من مالئمة درجة وبفارسة ،املخالفات املهمة
 نتيجة للمؤسسة املالية  القوائم يف مهمة ريفاتحت حدوث ـاطرخم تقييم عند ،االعتبار يف اهأيخذن أ املدقق

 اكتشاف خبصوصاملدقق  مسؤولية نطاق من وسعت قد النشرة ذهه نأ من الرغم وعلى ،ارتكبت اليت للمخالفات
 مناملالئمة  والدرجة ،املعقول ابلتأكيدىن املقصود للمع واضح ا اري تفس تعط ي مل أهنا إال ،األخطاء و املخالفات املهمة

 تقييم عند نسباحلاب اهأيخذ نأ املدقق على ينبغي اليت للعوامل النسبية األمهية عن إرشاد ا توفر مل وكذلك ،الشك
( تعترب  12ري املراجعة رقم ) معاي نشرة نأ على بعضهم ويؤكد . اهاستخدام كيفية عن أو التحريفات حدوث ـاطرخم

 .2جمتمع األعمال نظر وجهة مع ينسجم ذاه و ،الغش اكتشاف عن حمافظ احلساابت مبسؤولية يتعلق فيما فعالةغري 

 : بعنوان 1666 عام يف(  73)   رقم التدقيق معايري نشرةالفرع اخلامس : 

Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit 

 وقد ،خمالفة مصطلح فيها ماستخد واليت السابقة املعايري عكس على غش كلمة مرةاملعيار أول  ذاه تضمن
املعيار  ذاه تضمن كماصول  األ ماستخدا وسوء االحتيايل املايل التقرير إعداد :مها الغش من نينوع نيب راملعيا ميز

 ،التدقيق بعملية قيامهم أثناء يفاملدققني  قبل من الغش بعمليات متماهاال زايدة أجل من اإلرشادات من جمموعة 
 ،سؤوليةامل هذه من يوسع مل هولكن الغشاكتشاف  عن راجعامل مسؤوليةالعيار  وأوضح. هلا التخطيط عند فقط وليس

 املعقولة.    اديةامل للضماانت رئيسية يمهمفا إطار يف تزال ال اليت
                                                           

 03- 00، ص ص مرجع سابق ،  دانيال غالي جورج -1 

 ، اكتشافه في والعوامل المؤثرة الصناعية للشركات المالية التقارير في التضليل عن اكتشاف  الحسابات مراجع مسؤولية دحدوح ، أحمد حسين -2 

 424، ص مرجع سابق 
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 وصنفها الغش ـاطرخم تقييم عند نسباحلاب اهأيخذ نأ دققامل على ينبغي اليت ابلعوامل قائمة عيارامل  تضم كما
 :ب تتعلق موعاتجم ثالث ضمن
 ؛اإلدارة خصائص 
 ؛املايل واالستقرار التشغيلية صائصاخل 
  الصناعةظروف . 

 بعض ويؤكداملهين  تقديره وحبسب للمدقق ذلك و ترك العوامل،هلذه  النسبية األمهية حيدد مل عيارن املأ إال
 حدوث طرملخا التحذيرية ابإلرشادات نيدققاملإملام  م عد إىل تعود ،إخفاق املراجعة حاالت بعض نأ نيالباحث
 .االتحلا تلك تفاديهبدف  ،املهين والشك ،اإلرشادات لتلك أفضل وتطبيقإملام  إىل حاجة يف فإهنم ولذلك ،الغش
 األخطاءاكتشاف  خبصوصاملراجع  سؤوليةمب يتعلق فيما ،جمتمع األعمال طموحات يليب ال املعيار ذاه يعترب كما

قدم جمموعة  وإمنا ،املادية الغش وعمليات األخطاءاملراجع عن اكتشاف  مسؤوليات توسيع إىل يؤدي مل هألن ،والغش
 نيسهبدف حت ،راجعةامل بعملية قيامهم أثناء يف الغش بعمليات متماهاال زايدة أجل من نيللمراجع اإلرشادات من

 .1 مسؤولياهتم تنفيذ على قدرهتم

 : بعنوان 3003 عام يف(  66)   رقم التدقيق معايري نشرةالفرع السادس : 
Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit 

 للوفاء هلم إرشادات يوفر وإمنا ،والغش التالعب اكتشاف خبصوص أكرب مسؤولية املدقق عيارامل ذاه حيّمل ال
 أيري يغ ال هأن أي ،عليهاملعايري املراجعة املتعارف  طبق ااملالية  القوائم تدقيق مهمة أداء عند ابلغش املرتبطة سؤوليتهممب

 اليت للمراجع ديدةجلاملفاهيم و املتطلبات و االحتياجات و اإلرشادات ا بعض يضيف بل ،املراجع مسؤوليات من
 .2املوضوع   ذاه يف جديد وه ما مع تتناسب

خالل   من ،2001 معا اخلطأو  الغش نبعنوا التدقيق ملعايري أيضا أشار (IFAC)اإلحتاد الدويل للمحاسبني 
 عيارهذا امل هشب حيثُ  ،" والغش األخطاءاكتشاف  يفاملدققني  مسؤولية" ن بعنوا ISA 240معيار التدقيق الدويل 

 بعملية مالقيا هعلي وأوجب . واألخطاء الغش من الوقاية مسؤولية ملحت علىاملدققني  تساعد ردع وسيلة هأبن التدقيق
 ريفاتحت إىل يؤدي الذي اخلطأ أو غش وجود عن احملتملة خاطرامل وتقدير بتقييم دققامل ميقو  حيث ،التخطيط

  .كتشفةامل الغش وحاالت ريةهو جلا األخطاء يعمج عن اإلدارة من ابالستفسار ميقو  كما .املالية القوائم يف ريةهجو 

        ريةهو جلا التحريفات نأبمني معقول أت على تويحت إجراءات تصميم هعلي جيب دققامل ،األخطاء تقدير أساس وعلى
 املدقق على جيب بذلك مللقيا و  .اكتشافها كنمي اليت واألخطاء الغش حاالت عن ةجتالنا املالية القوائم يف وجودةامل

  .املالية القوائم يف خطأ أو غش أي وجود على تدل كافيةاحلصول على أدلة إثبات  

                                                           
 ، اكتشافه في والعوامل المؤثرة الصناعية للشركات المالية التقارير في التضليل عن اكتشاف  الحسابات مراجع مسؤولية دحدوح ، أحمد حسين -1 

 426 - 424، ص ص مرجع سابق 

 32، ص مرجع سابق فارس سعود القاضي ،  -2 
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 .1 صححت قد األخطاء نأ أواملالية  القوائم يف انعكس قد الغش ريأتثاملدقق أن  يشهد نأ جيب هحدوث حالة يف و

         ليصبح نالعنوا تعديل ت وقد ،240  الدويل التدقيق معيار IFACاإلحتاد الدويل   أصدر 2004 معا يف و
 املعيار ذاه نأ ابلذكر ديرجلوا ،اخلطأ مصطلح حذف ت حيث "املالية القوائم تدقيق عند الغش اهجتا دققامل مسؤولية"
 .2 ذاه يومنا إىل  2004معا من اخلطأو  الغش اكتشاف عن  ابملسؤولية يتعلق فيما تعديل أو ريتغي أي هعلي جُيرى مل

 الغشابكتشاف  عالقتها و التدقيق جودة مفهوم  :الثاين املطلب

 اليت ةري الكب لألمهية نظرا ،حمافظ احلساابت عمل يف اهتوافر  الواجب تطلباتامل مهأ من التدقيق جودة تعترب
 تقدمي البند ذاه يفسنحاول  حيث ،وأخطاره الغش من والوقاية املالية القوائم يف الثقة إلضفاء تصبو واليت ،تكسيها

 .التدقيق جودة عليها ترتكز اليت املقومات و التعاريف مهأ

 التدقيق جودة تعريف  :لفرع األولا
 . تعريفها يف نيالباحث اختلف ريالكب متماهاال ذاه ورغم ،التدقيق جودة بتعريف الدراسات من العديد تمتها

 يالحظ .3السلوك املهين "  آداب قواعد من هتتضمن ومااملعايري املهنية  تطبيق مدى"  أهنا على ُعرفت حيث
 تطلباتملواب عليهااملتعارف  التدقيقحمافظي احلساابت مبعايري  مالتزا مدى يه التدقيق جودة نأ التعريف ذاه من

 .) اخل...و اخلربة الكفاءة و وضوعيةامل و االستقاللية(  العالقة ذات األخالقية

 علىاحلساابت و احتمال حمافظ  قدرة مدى : " أهنا على التدقيق جودة DE.ANGELO و عرف 
 الباحث نأ التعريف ذاه من يالحظ .4" عنها والتقرير ،احملاسيب للعميلالنظام  يفه املخالفات و الثغرات اكتشاف

 : مها نيأساس نيشرط على التدقيق ودةجب تعريفه يف اعتمدت

 ساابتحلا افظحم انك إذا إالّ  ذلك ويتحقق ،املالية القوائم يف الغش اكتشاف علىحمافظ احلساابت  قدرة 
  .كفؤا  

 تعمت إذا إال الشرط ذاه ويتحقق ،اهإبعداد ميقو  اليتاملالية  التقارير يف هعن واإلفصاح الغش عن اإلبالغ 
 .وخارجيا ذاتيا التامة ابالستقاللية ساابتحلا حمافظ 

 تتعداه بل حمافظ احلساابت استقاللية ممفهو  من أمشل ممفهو  التدقيق جودة نأ يالحظ فهواملفهوم  ذاه إىل ابلنظر و
  .معا   والكفاءة االستقاللية نيب ليجمع

                                                           
1 - DAVID CRASSUS, DENIS COMIER, Etude Empirique du Risque Comme Objet d’Analyse de l’Audit 

Externe légal , Université du Quebec Publications, Octobre 2002, P : 09. 
  30ص ،مرجع سابق  ، القاضي سعود فارس  -2
  09ص ،  2007، اإلسكندرية مصر، ، امعيةلجا الدار ، طبعة نبدو ، ساباتلحا مراجعة في متقدمة دراسة ،ن وآخرو نورأحمد محمد  -3

4 - LINDA ELIZABETH DE. ANGELO, Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economic, 

N°03,Vol3 ,North-Holland Publishing , Jully 1981, p : 186 
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 التدقيقمبعايري  ماباللتزا ربطها منهناك  تعريفها يف التدقيق جودة نأ يالحظ السابقة التعاريف ابستقراء
 والغش األخطاء ساابتحلا اكتشاف ابحتمالية ربطها آخرو طرف   ،املهنة أخالقيات وقواعد عليها املتعارف 
 : يلي ما التدقيق جودة تعريف يتضمن ،التعاريف هذه واستنادا    .املالية القوائم يفاملوجودة 

  ؛عليهااملتعارف  التدقيقحمافظ احلساابت مبعايري إلتزام 
  ؛العملي و العلمي يلهابلتأمتتع حمافظ احلساابت 
 املايل التقرير يف وجودةامل املخالفاتو  األخطاء عنحمافظ احلساابت  إفصاح. 

 وأهدافها التدقيق جودة أمهيةالفرع الثاين : 

 التدقيق :  جودة أمهية .1
 التدقيق عايريمبحمافظي احلساابت  مالتز  فكلما ،ةري كب أمهية هلا التدقيق جودة نأ يتضح السابقة التعاريف من

 .عنها والتبليغ الغش اكتشاف زاد كلما املهنة أخالقيات وقواعد الدولية

 الغش اكتشاف من يزيد التدقيق جودة نيسحت نأ إىل أشارت واليت Tread Way نةجل هأكدت ما ذاه و
 املسامهني نيب الوكالة عالقة وصراعات تكاليف فيضخت على ابلطبع ذاه وينعكس املالية القوائم يف التحريف من وحيدّ 

 .1 اإلدارة و

 : التدقيق جودةأهداف  .3
 :2 يلي كما اهإجياز  كنمي راجعةامل بعودةهداف أ عدةهناك 

 اخلاصة  األساسيةابملبادئ  مااللتزا أجل من دققامل هبا ميلتز  أف جيب اليت ابإلجراءات خاصة إرشادات توفر
 التدقيق؛ مهمة يف هساعديم السلطة بتفويض

 بنوعية املعقولة القناعة ريلتوفاملراجعة  مكتب اهيتبنا اليت والسياسات اإلجراءاتحول  اإلرشادات ريتوف 
 ؛يري املهنيةاملعا وتطبيق إبتباع مواباللتزا عامة بصورة راجعةامل

 العمل؛ أثناء التفاصيل إىل واالنتباه الدقة زايدةخالل   من العمالء ثقة كسب 
 ؛املهام أداء وفعالية كفاءة حتسنيو  العمليات بتدقيقاملتعلقة  التشغيلية التكاليف تقليل 
 ؛املعنوية روحهم من وترفع املراجعة مكتب أعضاء معنوايتالدقة  زايدة على تساعد 
 نفس هلا اليت األخرىاملكاتب  معرفة هخالل من كنمي منهجا نتكو  كةمشت  أرضية إجياد على تساعد 

 .ملناقشة املصاحل املشتكة اخلصائصو األهداف 
 

 التدقيق جودة قياسالفرع الثالث : 

                                                           
 جامعة ماجستير، رسالة ، المالية القوائم ومراجعي القوائم المالية مستخدمي بت   التوقعات فجوة لتضييق مدخالً  المراجعة جودة برير ، أحمد -1 

 07 ص ، 2014 ورقلة، الجزائر، ، مرباح قاصدي

  09ص نفسه، مرجعال -2 
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لذوي  أو التدقيق خدمات مناألطراف املستفيدة  لكل التدقيق ودةجل مقبولو  موحد تعريف وجود معد نإ
 وقد  .مالحظتها الصعب من وكذلك ،قياسها أو إثباهتا صعوبة إىل يؤدي ما ذاهو  ابلغموض تتميز جيعلهااملصلحة 

 ووعي إدراك مدى عن األوىل تعرب حيث الفعلية التدقيق وجودة املدركة التدقيق جودة نيب نيالباحث بعضفرق 
 عن والتقرير اكتشاف على احلساابتحمافظ  مقدرة مدى على الفعلية راجعةامل تعرب بينما املالية القوائم مستخدمي

 نأ إال التدقيق لعملية التقييم قبل الفعلية التدقيق جودة مالحظة صعوبة من وابلرغم ،احملاسبية خالفاتاملو  األخطاء
 فقد التدقيق عملية أداء جبودة يتعلق وفيما ،مباشرة ريغ أو مباشرة بطريقة سواء قياسها حاولوا قدني الباحث من العديد

 :1 يلي كما ومها التدقيق عملية جودة لقياس نشائعا نمنهجا األدبيات يف ظهر

  :مباشرة غري بطريقة التدقيق جبودة اخلاص املقياس .1
 مكتب حجم مثل هوجبمب تتحدد نكو مبالتدقيق  جودة ربطخالل  من بديلة وسائل ماستخدا طريق عن نويكو 

معدل  و الصناعة يف اخلربة و التدقيق خالل أخرى خدمات وتقدمي العميل مع التعاقد ةوفت مسعة املراجعة و  املراجعة
 ؛القضائية الدعاوي

 : )السلوكي املنهج ( مباشرة بطريقة التدقيق جبودة اخلاص املقياس .3
 تتعلق اقاتاخت  أي عن والتبليغ الكشف احتمالية نأ اضافت  على ميقو  إذا   ،التدقيق عملية خرجاتمب ويرتبط

 .النهائياملراجعة للمنتج  عملية ـرجاتخم على ينعكسسوف  التدقيق بعقد

 الغش اكتشاف يف احلساابت حمافظ ملسؤولية املهين البعد  :الثالث املطلب
حمافظ  إعطاء إىل ذلك ويرجع ،امةاهل القضااي من هعن والتقرير الغش اهجتا حمافظ احلساابت مسؤولية تعترب

 مسؤولية حدود إىل البند ذاو هلذا سيتم التطرق ه ،املالية القوائم ومصداقية شفافية علىمعقول  أتكيد احلساابت
 يف همهمت من دحت اليتاملعوقات  مهأ علىالتعرف  رياألخ ويف ،احملالفات املكتشفة عن تقريره ثّ  من حمافظ احلساابت
 .الغش جمال  اكتشاف

 الغشاكتشاف  من احلساابت حمافظ مسؤولية حدودالفرع األول : 
 ديثاحل اهلدف وأصبح ،والغش األخطاء تعقب وه الرئيسي هدفه نكا ساابتحلا تدقيق نأ سابقا   لنا اتضح

 للخروج سليمة إثبات وقرائن أدلة ضوء يف ،املالية القوائم ومصداقية سالمة من للتأكد املنظم االنتقادي الفحص هل
 يدور ساابتحلا تدقيق نأ ىنعمب .للمؤسسة املايل األعمال و املركز نتائج وعدالةصدق  مدى علىحمايد  ينف برأي

 إىل الكامل ساابتحلا تدقيق من التدقيق عملية لتحتو  كما ،اليةامل القوائم يهو  للمحاسبة األساسية ـرجاتحول خم
 .2 العينات على متقو  واليت االختبارية ساابتحلا تدقيق

 
 

                                                           
 42، ص مرجع سابق أحمد برير ،  -1 

 . 64، ص مرجع سابق محمد فضل مسعد ، خالد راغب الخطيب ،  -2 
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 الدقيق هتدقيق من لو يظهر ما حدود يف التالعبات عن عامة بصفة حمافظ احلساابت مسؤولية وتتحدد
 .ملهمته هأدائ أثناء واالستفسار ماالستعال طريق عن معلومات من هإلي يصل وما ،احملاسبية والبياانت للسجالت

 ليس ةأن حيث ،همهمت ازجنا سبيل يف شيء كل يتبع الذي املباحث رجل بدور ميقو  ال محافظ احلساابتف
 مويقو  أوال النية حسن هفي ضيفت  خارجي شخص يعترب احلساابت فمحافظ ،املرتكب الغشاكتشاف  عن مسؤوال
نطاق  من يوسع هفإن ،سليمة ريغ أخطار عليها تبتت  ريفاتحت أي اكتشف وإذا ،الداخلية الرقابة منظا بتقييم

 أي نفإ ،ريتقص نبدو  هبعمل هقيام و هشك رييث ما هناك يكن مل وإذا .لتصحيحها احاتقت اال ميقد نوأ ،هاختبارات
 مسؤولية تنحصر وابلتايل  .ااكتشافه مسؤولية راجعامل على يقع ال العادي للرجل تظهر ال واليت ـالفةخم أو تالعب

 النتائج وتقييم همهمت وتنفيذ طيطخت عند القصوى هنيةامل العناية هبذل يف الغش اكتشاف عن حمافظ احلساابت
 جيدا   نيومدرب نيلهمؤ  مساعدين على االعتماد كذلك .للتدقيق املالئمة اإلجراءات اجل من عليها املتحصل

 .1 الكافيةهلم اخلربة  نيكو  نأ ويستحسن

 من كل عاتق على تقع ،الغش كتشافا  و منع عن يةاألساس املسؤولية 240 الدويل التدقيق معيار وحسب
 قوي بشكل ،املكلفني ابحلوكمة جانب منإشراف  ظل يف ،اإلدارة تشدد نأاملهم  ومنو املكلفني ابحلوكمة .  اإلدارة

 بسبب الغش ارتكاب بعد األفراد لدى قناعة خلق إىل يؤدي امب ،همرتكبي وردع هوقوع فرص لتقليل ،الغش منع على
 تعزيزه كنمي الذي األخالقي و السلوك األمانة ثقافة خلق على ذلك وينطوي .للعقاب والتعرض هاكتشافاحتمال 
 دواتاأل بتجاوز املكلفني ابحلوكمة مقيا إمكانية نسباحلا يف األخذ جيب املكلفني ابحلوكمة قبل من نشطإبشراف 

 األرابح إدارة أجل من اإلدارة هبا متقو  اليتمثل املمارسات  ،املايل التقرير عملية علىاملناسب  ريغ ريالتأث أو ،الرقابية
  .  2املنشأة ورحبية ألداء نياحمللل تقدير على ريللتأث

 بعناية همهمت أداء على تقتصرحمافظ احلساابت  فمسؤولية الغش نوع نكا أي هأن استخالص كنمي سبق امم
 يكتشفها مل اليت التالعبات عنغري مسؤول  وه و ،ريفحت أي من خالية املالية القوائم نأب أتكيد علىللحصول  فائقة
 و توصيات ميقد رافاتحنا هصادفت وإذا املهنة. أخالقيات ذلك يف ويراعي الالزمة ه ابملتطلباتمهمت هأدائ عند
 عليهم جيب يلوابلتا وكمةحلاباملكلفني  و اإلدارة عاتق على تقع الغش اكتشاف مسؤولية نوأ .لتصحيحها احاتاقت 

 .حصلت إذا واكتشافها الغشفعال ملنع حصول  رقابة منظا تصميم

 

 

 

 

 عنه والتقرير املكتشف الغش عن احلساابت حمافظ إبالغالفرع الثاين : 
                                                           

  59ص ،مرجع سابق  ، أصول المراجعة ،وآخرون  الصحن الفتاح عبد -1 
2 - International Standard on Auditing (ISA240), Op.Cit, P:03. 
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 حمافظ احلساابت على ُيستوجب حيث ،ؤسسةامل استقرار هتدد اليت ةري الكب األخطار من الغش خطر يعترب
 .بذلك معنية وجهات ألطراف غش بوجود تفيد معلومات أوتصرف  أو ـالفةخم كل عن اإلبالغ و التقرير

 : لإلدارة لتقريرا .1

 أو ماداي   نكا سواء الغش أو األخطاء من نوع ألي هاكتشافحول  اإلدارة إببالغ مالقياحمافظ احلساابت  على
 بتعديل متقو  نأ اإلدارة من يطلب نأ وجيب ،فاألعلى األعلى اإلداري املستوى معابإلتصال  ميقو  حيث ،مادي ريغ

حول  نظيف تقرير إبصدارم حمافظ احلساابت يقو  هبتعديل وقامت الطلب اهلذ اإلدارة استجابت وإذا ،املالية البياانت
 العليا اإلدارة كانت وإذا .األسباب إبداء مع متحفظا   تقريرا   يعطي نأ هفعلي لذلك تستجب مل إذا أما ،املالية القوائم

 اإلجراء اذختا أجل من القانونية ابالستشارة ميقو  قد أو التدقيق جلنة أو اإلدارة جملس إببالغ ميقو  هفإن ةطاملتور  يه
 .1م الالز 

 جملس أو اإلدارةحمافظ احلساابت جملس  يطلع التجاري نالقانو  من 10 مكرر 715 املادة مألحكا ووفقا  
 .يكتشفوهنا قد اليتاملخالفات  و األخطاء كل عن الةحلا حسب ،ديرينامل

 : املختصة والتنفيذية القانونية للسلطات التقرير .3
 تقم ومل ،املكتشف الغش مادية من للتحقق إضافية أدلة على احلصول منحمافظ احلساابت  يتمكن مل إذا

 .2 هرأي إبداء عن تنعقي أو متحفظا   رأاي يعطي قد دققامل نفإ مالالز  التعديل إبجراء اإلدارة

جيب على حمافظ احلساابت القيام  12مكرر  111و املادة  51-15ن  قانو  من 61املادة  مألحكا ووفقا  
 بصفة تهاجلمعا تتم مل نوإ ،ههمتمب هقيام أثناء الحظها اليتابملخالفات  اإلدارة يبلغ نوأ هلوظيفت العادية تطلباتابمل

 .3املختصة احملكمة لدى مهوريةجلا وكيل ،ذلك على عالوة نويطلعو  ،عامة عيةمج أقرب على يعرضها مالئمة

  :املراجعة مهمة من االنسحاب .2
م املؤسسة تقو  ال عندما عادة ذلك وحيدث ،التدقيق مهمة من ينسحب نأ لو األنسب من هأن راجعامل جيد قد

 فيها نيكو  ال اليت االتحلا يف حىت ،الغشملعاجلة  وذلك الظروف ذهه مثل يف ضرورية تعترب واليت اإلجراءات اذختاب
 لإلدارة ينالضم التورط ،حمافظ احلساابت قرار على تؤثر اليت العوامل ومن ،اليةامل القوائم على راي  هجو  رياأتث لغشل

 مع للمراجعاملستمرة  العالقة ريأتث وكذلك ،اإلدارة من املقدمة اإليضاحات مصداقية على تؤثر واليت املؤسسة يف العليا
 استشارة على حلصولا إىل عادة يسعىحمافظ احلساابت  نفإ القرار ذاه إىل للوصولو  -التوتر يشوهبا واليت -املنشأة 
 .4 قانونية

                                                           
 األردنية، الجامعة العلمي البحث عمادة الطبعة الخامسة ، ، وتطبيق نظرية- الدولية المعايير ضوء في الحسابات تدقيق الذنيبات ، القادر عبد علي -1 

 .88 ص ، 2015 عمان، األردن ،

  88نفسه ، ص المرجع  -2 

 42، ص مرجع سابق ،  24-42/ القانون  006  ص  سابق، مرجع التجاري ، القانون ديدان ، مولود -3 

التقارير - الغش المراجعة لمواجهة تغيرات- المالية التقارير في الغش- المالية التقارير إعداد أسس- المالية التقارير ، طارق عبد العال حماد -4 

  645ص ،  2006اإلسكندرية، مصر، ، الجامعية الدار طبعة ، ، بدون العادل واالفصاح الشفافية- في المنشآت الصغيرة  المالية
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 الغش اكتشاف على احلساابت حمافظ مهمة من حتد اليت والتنظيمية التشريعية العوائقالفرع الثالث : 
 :1 يلي ما العوائق ذهه نيب ومن ،همهمتحمافظ احلساابت  ألداء حاجزا تعترب اليت العوائق من العديد توجد

 ؛انفراد على أو كةمشت  كانت سواء العميل مع ساابتحلا افظحمل مالية مصلحة وجود 
 العميل؛ مع قريبة عمل عالقة وجود 
 العميل؛ نفقدا احتماليةحول  ساابتحلا حملافظ القلق أو متماهاال من نوع وجود 
 قطعية؛ وليس إقناعية التدقيق أدلة معظم 
 الداخلية للرقابة اإلدارة طيختو  والتزوير طرف من أكثراملطابقة كاالتفاق بني  معد إلخفاء طرق وجود 

 .الفةخم علوماتمب املدقق وتزويد

 : يلي ما العوائق ذهه إىل ابإلضافة

 مسجلة أو اهموعد يف أو مكتملة بطريقة مسجلة ريغ صفقات  :مثل احملاسبية السجالت يف تناقضات 
 ؛هبا مرخص ريغ الصفقات أرصدة ،مناسب ريغ بشكل

 ؛ابلتصديق جديرة ريغ أو غامضة أو متوافقة ريغ استفسارات على إجاابت 
 ؛األدلة تقدمي يف اتري وأتخ ،مادية أصول أو نو خمز  افتقاد 
 حمافظ  مهمة يف اإلدارة وتدخل شكاوى : مثل واإلدارةحمل جدل بني حمافظ احلساابت  عالقات

 .احلساابت
افظ احلساابت أن يعلم  جيب على حم 51- 15 ن القانو  من 34 املادة مألحكا ووفقا   ،العوائقهلذه  ونتيجة

 .2 التجاري نالقانو  مأحكا تطبيق قصد و هذا ،يف حالة عرقلة ممارسة مهمته ،ت التسيريكتابيا هيأ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 443،  22 ص ص ،مرجع سابق  الذنيبات ، القادر عبد علي -1 

 2ص  ،مرجع سابق  ، 24- 42القانون  -2 
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 خالصة الفصل :

 
 

 ومدى هقبل من املنهجية املتبعة وكذا ،زائرجلا يف حمافظ احلساابت مهنة طبيعة إىل تطرقنا الفصل ذاه خالل من
 :يلي ما إىل توصلنا و  ،منها دّ حلوا الغش أخطار اكتشاف يف هومقدرت همسامهت

 املهنة  ذهه نأ إالّ  ،تنفيذية ومراسيم تشريعية نيوقوان وقواعد شروط مهاحتك مقننة مهنة حمافظ احلساابت مهنة
  55 - 41 ن قانو  جاء نأ إالّ  ،الالتنظيم من نوعا تكتسي فإهنا الدول املتقدمة مع قورنت ما إذا زائرجلا يف

 ؛51 – 15ن القانو  وجبمب ممتو و عدل  نظمهاالذي 
 كوسيلة أيضا يعترب كما ،ومقوماهتا اهركائز  وأحد للمؤسسة خارجية رقابية كجهة حمافظ احلساابت يعترب 

 و الثقة إلضفاء حمافظ احلساابت يتحملها اليتملدى املسؤولية  نظرا   القانونية الغري التصرفات لكل مضادة
 ؛للمؤسسة قيقيةحلا و الوفية الصورة تعكس واليت ،املالية القوائم على املصداقية

 و هلا والضعف القوة نقاط ديدحت وكذا املؤسسة معرفة على تساعده حمددة ملنهجية حمافظ احلساابت عا إتب 
 ؛حوهلا ينالف هرأي وإبداء ،الالئقة الغري التصرفاتاكتشاف  و املخاطر مواطن ديدحت ابلتايل

 و  ،همهمت ألداء والتنفيذ التخطيط يف تقتصر هاكتشاف على احلساابتحمافظ  مسؤولية نفإ الغش نوع نكا أاي
 أكثر القدرة احلساابت حملافظ نكا كلما التدقيق يف جودة ن هناككا فكلما - الالزمة املهنية العنايةبذل 
 وابلتايل املالية القوائم مصداقية على املعقول التأكيد من درجة إىل التوصل أجل من - الغش اكتشاف على

 .ابلرقابة و املكلفني اإلدارة عاتق على الغش ومنعاكتشاف  مسؤولية تكمن

حمافظ  دور من التحقق أجل من امليدانية الدراسة على النظري انبجلا إسقاط الثالث الفصل يف سنحاول
 .الدراسة فرضيات وإثبات التساؤالت كل عن واإلجابة ،الغش اهجتا احلساابت
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 متهيد

 

 

 انبجلاب النظري انبجلا دعم علينا يتوجب ،األهداف املرجوة لتحقيق واستكماال الدراسة موضوع إلثراء
حمافظي  من املستهدفة العينة أفراد على ناستبيا توزيع خالل من ،امليدانية النتائج مهأ على و الوقوف التطبيقي

 .الدراسة وضوعمب املرتبطة الفرضيات من لةمج واختبارواخلرباء احملاسبني  ساابتحلا

 النتائج وعرض الغش، اكتشاف يف ساابتحلا حمافظ لدور امليدانية للدراسة الفصل ذاه يف التطرق سيتم
 خالل مبحثني :  من وذلك اإلشكالية يف املطروحة األسئلة بعض على واإلجابة عليهااملتحصل 

 وأساليبها؛ الدراسة منهجية  
 الدراسة نتائج ليلحتو  عرض. 
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 و أساليبها منهجية الدراسةاملبحث األول : 

 دراسة سيتمّ  األدبيات، تلفخم خالل من الدراسة موضوعحول  عامة فكرة وتكوين النظري الشق دراسة بعد
 اإلحصائية واألساليب الدراسة أدوات مهوأ الدراسة وعينة جتمعمب التعريف حيث من وأساليبها الدراسة منهجية

 .تهاجلعامل ستخدمةامل

 أدوات الدراسةاملطلب األول : 
 عملية تدعم اليت األدوات و أدق مهأ على االعتماد ت ،هلنجاح وسعيا الدراسةملوضوع  العملية لألمهية نظرا

 فيما األدوات ذهه وتتمثل ،ناإلمكا قدر مرضية نتائج على للحصول تؤدي وو فعال  سليم بشكل البياانت ليلحت
 :يلي

 الحظة؛امل 
 قابلة؛امل 
 نالستبياا. 

 املالحظة :  أوال
 من العديد تسجيل من التمكن تّ  ساابت،حلا حمافظي من للعديدايرة امليدانية و املتكررة لز خالل امن 

 :يلي ما أمهها ومن الحظاتامل

 الغش؛مصطلح  خاصة الدراسة، موضوع منساابت حلا حمافظي حساسية 
 ضوع؛املو  عن اخلروج أو اإلجابة يف تناقضن هناك يكو  أجاب وإذا اإلجابة، يفساابت حلا تردد حمافظي 
 ؛املهنية ابلسرية وربطها اإلجابة، يف الرغبة معد واملعلومات  بعض علىساابت حلا حتفظ حمافظي 
  خيتلف العملي انبجلا نأ الباحث الحظت حيث ،ينيمياألكاد واملهنيني  نظر وجهات يفهناك اختالف 

 النظري؛ الشق عن ةري كث جوانب يف
 ديدة؛جلا التنفيذيةو املراسيم  نيابلقوانساابت حلا حمافظي قبل من متماهاال 
 ميدانيا موجود وه ما حقيقة عن يعرب ال واعتباره النظري للجانب ةري كب أمهية إعطاءم عد.  

 املقابلة  :اثنيا
 ساابتحلا حمافظي من عينة مع مقابلة إجراء تّ  حيثُ  ،املعلومات معجل امةه أداة وجهةامل ريالغاملقابلة  تعترب

 عليها االعتماد ت وقد م،هئآرا واستخالص واستقراء عمج ارأتينا هلاخال من ،ناالستبياهلم  تسليمنا وقت مع تزامنت
 إليهاالتطرق  يصعب اليت وانبجلا بعض على والغموض اللبس وإزالة ناالستبيا لنتائج دعم كوسيلة الدراسة ذهه يف

 .ناالستبيا لخال من
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 االستبيان  :اثلثا
 ويعترب .عليها هإجابت بتسجيل م املستوجبيقو  الباحث، قبل من املصاغة األسئلة منجمموعة  عن عبارة وه و
 إىل والتوصل تهدفةاملس العينة لتحليل عليها كيزوالت  استخدامها تّ  اليت البحثية والوسائل األدوات مهأ من ناالستبيا

 ( 01امللحق رقم  ) أنظراملبحث املوايل.  يف هنتائج إىلو سوف نتطرق  النتائج أفضل
 على ابالعتماد وذلك الغش، أخطار اكتشاف يف ساابتحلا حمافظ دورحول  األسئلة من جمموعة صياغة تّ  وقد

 :كاآليت نيجزئ إىل تقسيمها تّ  وقد الدراسة، وفرضيات النظري انبجلا

 : حمورين إىل قسمناه حيث ،) ساابتحلا حمافظي ( العينة ألفراد العامة علوماتامل عن عبارة وه و  : األول اجلزء

 يلي كما فقرات (56) ستُ  من نيتكو  والذي ابجمليب املتعلقة التنظيمية املعلومات مشل  :األول احملور: 
 الغش حاالت التدقيق، و احملاسبة يف اخلربة سنوات عدد ،املهنية الوظيفة ي،األكادمي ، املستوىالعمر نس،جلا

 خالل فتة خربته املهنية.املكتشفة 
 كانت فقرات (51) أربعة من نوتكو  ،ساابتحلا حمافظ مكتب صخت اليت املعلومات مشل  :الثاين احملور 

 .اخلربة يف حمافظة احلساابت ،املكتب يف نيالعامل عدد ،املكتب نوع ،املكتب أتسيس اتريخ حول :

  ثالثة إىل هتقسيم وتّ  فقرة (25)  نيثالث من نيتكو  وهو  دافها،هأ و الدراسة جاالتمب يتعلق وه و  :الثاين اجلزء
 ( حماور كما يلي :52)

 اخلارجي  التدقيق :األوىل الفرضية إبثبات متعلقة ( فقرة )سؤال(،15) رعش نيةمثا يتضمن : األول احملور
 .الغش أخطار من التقليص يف يساعد  )واستقاللية كفاءة(  ودةجلا ذو القانوين

 اكتشاف  وعمليات الداخلية الرقابة عالقة مدىهتدف ملعرفة  فقرات، (56)ستُ  على يشتمل  :الثاين احملور
 .الغش

 التشريعية العوائق حول معلومات علىهتدف للحصول  فقرات، (56) ستُ  يتضمن :الثالث احملور 
 .الغشحمافظ احلساابت حمدودة يف إطار اكتشاف  مهمة منجتعل  اليت والتنظيمية

 الدراسةجمتمع و عينة :  املطلب الثاين
 االعتماد كنمي ال لكن ،ينالوط جدول املصف يفحمافظي احلساابت املسجلني  يعمج من الدراسة جمتمع نيتكو 

 ديدجت موعد اجملتمع، وحدات كل إىلالوصول  لصعوبة نظرا   زائرجلا يف ساابتحلا حملافظي شامل سحمب موالقيا هعلي
 الواقع يفحمافظي حساابت  وجود مثل ،هفي ةري كث أخطاء وجود وين الوطجدول املصف  يفحمافظي احلساابت  بياانت

 اللجوء تّ  هلذا يهمتنا ريغ جمتمع اعتباره كنمي وبذلك الوقت ضيق إىل ابإلضافة ،املصف يف نيمسجل ريغ لكن
 .ككل اجملتمع على نتائجها وإسقاط العينة امدالستخ
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 11 جاعاست  ت نيح يف عليهم، ناالستبيا استمارات وزعتت. حمافظ حسااب 25 من عينة اختيار ت حيث
 يف نقص بسبب تنياستمار  2 إلغاء تّ  ناالستبيا استمارات تفحص بعد ،% 85 نسبةل يعادلما  أي استمارة

 .استمارة 11  على واالعتماد اإلجاابت

 أو األكثر العينة حجم نأ حيث الدراسة، ذهه ازجنال كافية عينة )ناستبيا استمارة 11 (  الدراسة عينة تعترب
 .الدراسات أنواع معظم مالئمايعد  11 يساوي

 : جدول ميثل عدد االستمارات املستعملة و املعتمدة   01اجلدول رقم 

 
 
 

 
 

 اعتمادا على استمارات االستبيان من إعداد الطالباملصدر : 

 ومقبولة معقولة نسبة يه و  % 75لالستعمال  ةحلالصا االستمارات نسبة نأ نييتب أعاله اجلدول مع ابلنظر
  .عليها االعتماد كنومي مالعمو  على

 االستبيان ثبات اختبار  :الثالث املطلب
 املطلب ذاه يفالتطرق  سيتم ،هثبات مدى وقياس املضمونو  البساطة حيث من العلمي هشكل يف ناالستبيا نيكو  حىت
 .هتوزيع على القدرة من للتأكد ثم  ومن لو الداخلياالتساق  ث ريهالظا هصدق مدى اختبار إىل

 ريهالظا االتساق  :أوال
 ،األهداف املرجوة لتحقيق ودقتها وسالمتها املعلومات وضوح من التأكد نلالستبيا ريهالظاابالتساق  يقصد

 :يلي كما مراحل بعّدةاملرور  تّ  ذلك أجل من
 ؛املعلومات عمج يف هاستخدام أجل من أويلّ  ناستبيا إعداد 
 ؛هيراين ما حسب هوتعديل ،هلتصحيحاملشرف و املشرف املساعد  على ناالستبيا عرض 
 مل مهبدور  والذين التدقيق، جمال يفيني واألكادميو املهنيني  نياحملكم :منجمموعة  على ناالستبيا عرض 

 . واإلرشاد النصح لنا وقدموا علينا يبخلوا
 املشرفني و احملكمني قبل من هعلياإلتفاق  تّ  وما املقدمة حاتااالقت  ضوء يف ناالستبيا وضبط تعديل، 

 هتوزيع ذلك وبعد ( 03) أنظر امللحق رقم  .النهائية هصورت يف ناستبيا علىاحلصول  تّ  ذلك على وبناءا  
 العينة أفراد على

 

 البيان  التكرار النسبة
 املوزعة و املعلن عليها  االستماراتعدد  20 100%
 املفقودة و املهملة االستماراتعدد  2 15%
 امللغاة  االستماراتعدد  3 10%
  لالستعمالالصاحلة  االستماراتعدد  12 75%
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 الداخلي االتساق  :اثنيا
 ألفا مقياس مابستخدا ذلك ويتم تناسقها، و ناالستبيا أسئلة ثبات مدى هب ويقصد

 على ذلكدل  كلما 0.6 عن وتزيد مرتفعة كرونباخ ألفا كانت فكلما Cronbach’s  (Alpha)،كرونباخ
 .هعلي االعتماد وإمكانية ناالستبيا ثبات

 بلغت اليت القيمة إىل التوصل وت البحث استمارة لفقرات كرونباخ ألفا معامل حساب تّ  هعلي وبناءا  
 مصداقية و ثبات علىمما يدل  ( 5.6 من أكرب ( عالية قيمتها نأل الدراسة، ألغراض كافيا يعد ذاه و 0.818
 .مصداقيتها على ناالطمئنا و البحث نتائج على االعتماد كنمي وابلتايل ،هعبارات تناسق و االستبيان

 : نسبة ألفا كرونباخ 03اجلدول رقم 

 ألفا كرونباخ البيان

 0.717 االستمارة ككل 

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 

 االستبيان توزيع : اثلثا
حمافظي (  العينة مفردات يعمج على هتوزيع تّ  النهائية، هصورت على احلصولو  االستبيان بضبط مالقيا بعد

 : طريق عن معها والتواصل ،احلساابت (

 شخصيا؛ االستمارات وتسليمهمحمافظي احلساابت  معاملباشر  االتصال 
  على والتأكيد هوصول من للتأكد كوسيلةاستعمال اهلاتف   مع وين،االلكت  الربيد طريق عن االستبيانإرسال 

 ؛هإرجاع
 االستبيان توزيع يف مالءلز ا ببعض االستعانة. 

 االستبيان ملعاجلة املستخدمة اإلحصائية األساليب  :الرابع املطلب
 على ابالعتماد فرضياهتا واختبار االستبانة ليلحتو  تفريغ ت البياانت، وترميز وفرزه االستبيان جاعاست  بعد

 . SPSS1 االجتماعية مللعلو  اإلحصائية مز حلا وبرانمج .   Excel 2007برانمج اجلداول اإلحصائية 

 إجاابت سمخ حيتمل والذي اسي،مخ تدرج وفق Rensis – likert ليكارت رينسيز مقياس ماستخدا تّ 
و حتقيق األهداف  االستبيان لفقرات  -حمافظي احلساابت  – الدراسة عينة آراء ديدحت لنا ىنيتس حىت ذاه و( 51)

 املرجوة، و ذلك كما يبينه اجلدول التايل: 

   
                                                           
1  -SPSS : Statistical package for the social science 
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 : مقياس ليكارت الستبيان الدراسة 02اجلدول رقم 

 البيان  غري موافق بشدة غري موافق حيادي  موافق  موافق بشدة
 الوزن  1 2 3 4 5

 املدى 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5
 االجتاه  1.7إىل  1من  3.7إىل  1.71من  2.7إىل  3.71من  7.3إىل  2.71من  2إىل  7.31من 

 بناءا على دراسات سابقة  من إعداد الطالباملصدر : 

 وكذلك ،هعلي سيعتمد والذي املفتض سايبحلا الوسط ديدو حت حساب كنمي ساابتحلا نأوزا عمالابست
 :التالية للعالقة وفقا   اه،جتاال حساب

    هاعدد / األوزان جمموع = يباحلسا الوسط   

 52 = سايبحلا الوسط                       1 /(  1+1+2+2+1)  = سايبحلا الوسط 

 للفئة قيمة أقل –  قيمة أعلى = املدى

 51 =املدى                                   1 - 1 =املدى 

 الفئات عدد / املدى = الفئة طول

 5.5  =طول الفئة                              1/1 =طول الفئة 

 فئة لكل األدىن احلد   + الفئة طول = االجتاه

 1 =االجتاه                           1 + 5.5 =االجتاه 
 

 :نأ اجلدول من يالحظ

  ( 52درجة القبول املتوسط هي الدرجة الثالثة)؛  
  ( 2، 1الدرجتني  )؛املوافقة موعد الرفض درجة عن نيعربا 
  ( فيعربان عن درجة املوافقة 1، 1الدرجتني ). 

 كمقياس يعترب والذي Rensis – likert ليكارت رينسيز مقياس ماستخدا تّ  الدراسة ذهه يف نأ امب
 :التالية اإلحصائية األدوات استخدمت حيث ترتييب،
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 تساعده وابلتايل ،ريالتأث ونسبة ما ريمتغ فئات تكرار معرفة يف تفيد واليت ،املئوية والنسب التكرارات ماستخدا 
 العينة؛ وصف على

 ر؛حمو  ولكل ناالستبيا لفقرات سايبحلا الوسط حساب 
 وعن ناالستبيا فقرات من فقرة كل عن العينة أفراد وتشتت تباين مدىالتكرارات و النسب املئوية،  مستخداا 

 سايب؛حلا وسطها
 اختبار ماستخدا t الواحدة للعينة  one simple T- test أو رفضها وابلتايل الدراسة فرضيات الختبار 

 .قبوهلا

 الدراسة نتائج وحتليل عرض : الثاين املبحث

 املطلب األول يف هأن إذ   مطالب، ثالثة وفق وذلك ناالستبيا نتائج ليلحتو  دراسة سيتماملبحث  ذاه لخال من
ملتعلقة  ا النتائج إىلالتطرق  سيتم الثايناملطلب  نيح يف الدراسة، عينة ألفراد العامةاملعلومات  نتائج دراسة سيتم

 .الدراسة فرضيات اختبار سيتم الثالثاملطلب  يف بينما دافهاهأ و الدراسة جاالتمب

 الدراسة عينة ألفراد العامة املعلومات نتائج وحتليل دراسة  :األول املطلب

 إىل ابإلضافة العينة، ألفراد التنظيميةاملعلومات  نتائج ليلحتو  دراسة إىلالتطرق  سيتمخالل هذا املطلب  من
 حمافظ احلساابت.  مكتب صخت اليت علوماتامل ليلحت

 التنظيمية املعلومات نتائج وحتليل دراسة  :أوال
  اجلنس .1

احلصول على النتائج  فتم أنثى، أم ذكر املستجوب جنس أساس على وتصنيفها ناالستبيا استمارات عمج ت
   التالية : 

 اجلنس متغري حسب العينة أفراد توزيع:  07اجلدول رقم 

 النسبة التكرار البيان

 % 100 20 ذكر

 - - أنثى

 % 100 20 اجملموع

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 
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 الدراسة عينة نأ علىو هذا دال  العينة، أفراد من  % 100تعادل الذكور نسبة نأ أعالهيبني اجلدول 

عدم  إىل راجع ذاهو  ،حمافظة احلساابت مهنة على الرجايل للعنصر كلية سيطرة عىنمب الذكور جنس من مه أبكملها
 منحمافظ احلساابت ملا هلا  مهنة طبيعة إىل ذلك يفّسر نأ كنومي ،ميول و إقبال العنصر النسوي على هذه املهنة

ميول  إىل ابإلضافة خارجها، أو الوالية داخل سواء ؤسساتامل ـتلفخم نيب عديدة وتنقالت السنة طول ةري كث لتزاماتإ
  . ري حمافظة احلساابتغ أخرى وظائف إىلاملرأة 

 .( 03) أنظر امللحق رقم   51م رق ابلشكل نينستع أكثر السابقاجلدول  نتائج ولتوضيح
 العمر .3

 :يلي ما إىل التوصل ت ناالستبيا استمارة على اإلجابةخالل  من
 لعمرا متغري حسب العينة أفراد توزيع:  02اجلدول رقم 

 البيان  التكرار النسبة
 سنة 22أقل من  7 12%

 سنة 72- 22ما بني  7 20%

 سنة 72أكثر من  30 76%

 اجملموع 20 100%

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 

 مهأعمار  % 25 و سنة، 35 من أقل مهأعمار  الدراسة عينة من %12 هنسبت ما نأ أعاله اجلدول من نييتب
 .سنة 45 من أكثر مهأعمار  % 61 حني يف سنة، 45 و 35 نيب ما وحاتت 

 مهنة نأ ذلك ريتفس كنومي سنة، 35 تتعدى ال مهأعمار  كانت فقط أربعة أشخاص فقط نأاجلدول  رييش
 ميوهلم  و فيها الرغبة موعدهلذه املهنة  الشباب م إقبالوعد السن يف أكرب أشخاص قبل من حمتكرةحمافظة احلساابت 

 .املهنة ذهه مارسةمل للشباب الالزمة اإلمكانيات توفر معد أخرى جهة ومن جهة، من ذاه أخرى لوظائف

  .( 03) أنظر امللحق رقم  52  رقم ابلشكل نينستع أكثر لتوضيح و
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 املستوى األكادميي  .2

و ذلك حسب ما يوضحه  ياألكادمي املستوى حسب تصنيفهم تّ  العينة ألفراد التعليمي املستوى معرفة قصد
 اجلدول املوايل : 

 املستوى األكادميي  حسب العينة أفراد توزيع:  07اجلدول رقم 

 

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 

  نسبة تليها  % 65ل يعادلمبا  الليسانس شهادةمحلة  من الدراسة عينةأن معظم   56يتضح من اجلدول رقم 
 لةمح لة شهادة املاست وح لكل من % 1 وبنسبةاملاجستري  درجة % 12 و أخرى، شهادة لةمح من 12%

 .هالدكتورا العليا الشهادة

 العلمي يلهالتأ تتطلب احلساابت حمافظ مهنة ارسةمم نأ لقولا نستطيع السابقة النتائج ليلحت خالل من
 ذاهو  الليسانس، شهادة على حائزة احلساابت حمافظي من الساحقة األغلبية أن النتائج من يالحظ حيث الكايف،

 نسبة لمتث األخرى العليا الشهادات أن نيح يف .ةري األخ ذهه من أعلى شهادة تتطلب ال املهنة ذهه أن على دليل
هلم  )والدكتوراه املاست و املاجستري( العليا الشهادات على نيصلاحلا أن ذلك ريتفس كنومي العينة أفراد من ضعيفة

  .حساابتحمافظ  مهنة ارسةمم ريغ أخرى طموحات

 .( 03) أنظر امللحق رقم  52البياين رقم  الشكل إدراج كنمي العينة أفراد توزيع عن أكثر للتوضيح و
 
 
 
 

 البيان  التكرار النسبة

 دكتوراه 3 6%

 ماجستري 7 12%

 ماسرت 3 7%

 ليسانس 17 70%

 شهادة أخرى 7 13%

 اجملموع 20 100%
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 الوظيفة املهنية  .7
 علىاحلصول  فتمّ  ستجوب،امل يشغلها اليت املهنية الوظيفة حسب العينة أفراد توزيع اجلدول املوايل يوضح

 :التالية النتائج
 الوظيفة املهنية حسب العينة أفراد توزيع:  06اجلدول رقم 

 

 
 
 

 
 

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 

 نيح يف ،احلساابت حمافظ مهنة نينتمو  % 90ل يعادلما  أي العينة من فرد 27 نأ نييتب أعاله اجلدول من
 حمافظ مهنة نأ على داللة ذاهو  ،% 10 نسبةل يعادل ما فقط خرباء (52) ثالثة اخلرباء احملاسبني عدد يبلغ

 إىلللوصول  احلساابت حمافظ من آخر تكوين يتطلب بدوره والذي احملاسيب ريخب مهنة من أكثر منتشرة احلساابت
 وابلتايل احلساابت يحمافظتستهدف  الدراسة نأل العينة أفراد إجاابت يف الثقة ويعزز يفيد ذاه لكن .الدرجة ذهه

 .نتائجها على االعتماد إمكانية

 .( 03) أنظر امللحق رقم  51رقم  نتائج اجلدول ابلرسم البياين توضيحميكن  و
 

 
 

 
 
 

 

 البيان  التكرار النسبة

 خبري حماسيب  3 10%

 حمافظ حساابت 27 90%

 اجملموع 30 100%
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 عدد سنوات اخلربة يف التدقيق و احملاسبة .2

 فئات أربع إىل خربهتم حسب العينة أفراد تبويب تّ  واحملاسبة، التدقيق يف ساابتحلا حمافظي خربة معرفة قصد
 :اجلدول املوايل يف املوضحة النتائج إىل الوصول ت وقد

 

 عدد سنوات اخلربة يف التدقيق و احملاسبة حسب العينة أفراد توزيع:  07اجلدول رقم 

 
 

 

 

 
 

 
 

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 
 

أي ما  واحملاسبة التدقيق يف سنوات 05 من أقل خربهتم العينة أفراد من % 1أن  55يالحظ من اجلدول رقم 
إىل  11سنوات، أما الذين لديهم اخلربة ما بني  15-1لديهم خربة تتاوح من %   25ل شخصني، و بنسبة يعادل
 .سنة 11  خربهتم تتجاوز % 77 بنسبة العينة أفرادكما يالحظ أن أغلبية   ،% 1سنة فتتاوح نسبتهم  11

 حسب ذاهو  جوباملست ُعمر مع واحملاسبة التدقيق يف اخلربة سنوات حسب العينة أفراد توزيع ربط كنومي
 .سنة45  من األكثر املستجوبني فئة خربة سنة 15 من األكثر الفئة تشمل حيث االستمارات، يف اجملمعة البياانت

 لفهم كايف بشكل هلنيمؤ  و العالية اخلربات ذوي من العينة أفراد غالبية نأ إىل رييش وجّيد اجيايب مؤشر يعترب ذاه و
  .التحليل عند عليها االعتماد موثوقية من تعزز آبراء عليها واإلجابة االستبانة فقرات

 .( 03) أنظر امللحق رقم  51اجلدول نستعني ابلشكل  نتائج ولتوضيح
 

 
 

 
 
 
 

 البيان  التكرار النسبة

 سنوات 2أقل من  2 7%

 سنوات  10-2ما بني  6 20%

 سنة  12-11بني ما  2 7%

 سنة 12أكثر من  20 67%

 اجملموع 30 100%
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 حاالت الغش املالحظة و املكتشفة خالل فرتة خربته املهنية .7

 كما النتائج وكانت العينة، أفراد علىالتساؤل  ذاه طرح تّ  ،املكتشفةو  املالحظة الغش حاالت معرفة قصد
 :التايلاجلدول  يف موضح

 حاالت الغش املكتشفة حسب العينة أفراد توزيع:  06اجلدول رقم 
 

 

 

 
 
 

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 

اكتشاف  على القدرة لو كانت العينة من فرد 25يعادل  ما أي % 61 نسبة أن يتضح أعاله،من اجلدول 
 .غش حالة أي يكتشفوا مل العينة أفراد من 15يعادل  ما أي فقط % 22 أن نيح يف الغش، حاالت

 :يلي امب أعاله ري املالحظاتتفس كنومي

 على دليل ذاه و مرتفعة جد نسبتها الغش اكتشاف على القدرة:  

 ؛احلساابت حمافظي قبل من والعملي العلمي يلهالتأ 
 ة؛املهني الكفاءة واخلربة  توفر 
 العاليةاملهنية  العناية توفر . 

 أواخلربة   مبعد ذلك تفسري كنمي ال الغش حاالت يكتشفوا مل الذين احلساابت حمافظي فئة خيص فيما أما 
ذلك  وربط املكتشفة الغش حباالت إدالئهم بعد ذلك ريتفس كنمي ولكن قبلهم، من الكفاءة يف نقص

 ابلسرية املهنية.
  .( 03) أنظر امللحق رقم  56اجلدول نستعني ابلشكل  نتائج ولتوضيح

 و من أجل معرفة احلاالت األكثر اكتشافا، ت التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل :
 
 
 

 البيان  التكرار النسبة

 توجد حاالت الغش 20 67%

 ال توجد حاالت الغش 10 33%

 اجملموع 30 100%
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 نوع الغش املكتشف حسب العينة أفراد توزيع:  10اجلدول رقم 
 

تسجيل القيود ومهية يف 
 اليومية

التزوير يف امليزانيات 
 إختالس األصول اجلبائية

عدم تسجيل النتائج وتضخيم 
 الفوترة التكاليف عمدا

 البيان
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة % النسبة % النسبة % النسبة % النسبة %
15 10 5 14 10 

 حاالت توجد
50% 33% 17% 47% 33% 
ال توجد  20 16 25 20 15

 %67 %53 %83 %67 %50 حاالت
 

  من إعداد الطالباملصدر : 

 % 22 نسبة حيث متفاوتة، ساابتحمافظي احل قبل من كتشفةامل الغش حاالت نأ أعاله اجلدول من يتضح
 25ما يعادل  أي  % 61  نيح يف ابلفوترة تعلقةامل الغش حاالت اكتشفوا حساابتحمافظي  15ما يعادل  أي

 النتائج تسجيل مبعد املتعلقة الغش حاالت اكتشفوا % 11 بنسبة و .الةحلا ذهه يكتشفوا ملحمافظ حساابت 
امليزانيات  يف والتزوير العينة، ايلمجإ من % 11 بنسبة إال يُكتشف مل األصول اختالس بينما ،التكاليف وتضخيم

 .اليومية يف ومهية قيود تسجيل حاالت % 15 بنسبة اكتشاف إىل ابإلضافة ،% 22 بنسبة إالّ   اجلبائية

املدير و املدقق  مثلالسؤولني  خاصة األفراد هبا ميقو  اليت الغش حاالت أكثر من نأ القول كنمي سبق امم
و  الفوترة مباشرة تليها عمدا التكاليف وتضخيم النتائج تسجيل معدو  اليومية يف ومهية قيود تسجيل يه الداخلي
 وقت يف خيالية أرابح برقيق قانونية ريالغ التصرفات ذهه مثل ارتكاهبم يف والسبب ،اجلبائية امليزانيات يف والتزوير

 )قابلةامل هأكدت ما ذاهو ( للمؤسسة، قيقةخلا الصورة إخفاء أو ريقص

 هبذا األفراد مقيا مبعد ذلك يفّسر نأ كنومي  املكتشفة االتحلا أقل يه األصول  اختالس نأ يتضح بينما
حمافظي  إدالء بعد هاستبدال كنومي ضعيف يعترب حتمالاال ذاه نأ إالّ  بسرعة، يكتشف هأن منهم خوفاالتصرف 

 على يصعب هانّ  أو ،املهنية ابلسرية وربطها األنواع أخطر من هألن الغش من النوع ذاه مثلابكتشاف  احلساابت 
 .اكتشافهاحمافظ احلساابت  على يصعب واليت مباشرة ريالغالطرق  من يعترب هألنّ  غش هأبنّ  أتكيده حمافظ احلساابت

 .( 03) أنظر امللحق رقم  51اجلدول نستعني ابلشكل  نتائج لتوضيح و
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 اثنيا : دراسة وحتليل املعلومات اليت ختص مكتب حمافظ احلساابت
 اتريخ أتسيس املكتب  .1

 اتريخ أتسيس املكتب حسب العينة أفراد توزيع:  11اجلدول رقم 

 البيان  التكرار النسبة

 1661قبل سنة  6 20%

 3000-1661من سنة  12 40%

 3010-3001من سنة  7 23%

 3017-3011من سنة  5 17%

 اجملموع 30 100%

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 

الفتة  ويف ،1991 سنة قبل حساابتو حمافظة  تدقيق مكاتب 06 أتسيس ت 11جلدول رقم ايالحظ من 
امليول  تزايد  على دليل ذاهو  % 15 نسبة يعادل ما أي خرأ مكتب 12 وأتسيس فتح تّ  2555-1441ما بني 

 ،55-41قانون  بعد أي ةالفت  ذهه يف املهنة ذهه تنظيم بزايدة وربطها ذاه ريتفس كنومي حمافظة احلساابت مهنة إىل
ت  2511 -2515أما بني  % 22مكاتب بنسبة  51ت أتسيس   2515-2551يف حني يف الفتة ما بني 

 ذاه ريتفس كنومي التدقيق مكاتب أتسيس يف تراجع يالحظ ،% 11مكاتب تدقيق أي بنسبة   51أتسيس إال 
ري تفس أو أخرى، شغل مناصب أو الشركات يف للتوظيف أكثرو امليول املهنة  ذهه يف الرغبة معد يف الطفيف جعاالت 
 .الالزمة اإلمكانيات توفر بعد ذلك 

  سنة قبل مكاتبهم أتسيس تّ  اليت حمافظي احلساابت حيث ،ابخلربة التدقيق مكتب أتسيس ربط كنمي
 اكتشافا   األكثر وابلتايل سنة(  11خربة ) اليت تفوق خربهتم  هم أكثر 2555-1441و الفتة ما بني  1441

 .الغش االتحل
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 نوع املكتب .3
 املكتب نوع حسب العينة أفراد توزيع:  13اجلدول رقم 

 البيان  التكرار النسبة

 فردي 24 80%

 مجاعي 6 20%

 شبكة - -

 اجملموع 30 100%

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 

 21يعادل  ما أي % 55 بنسبة فردية مكاتب يه احلساابت حمافظي مكاتب أغلبيةأن  12يشري اجلدول رقم 
 مكتب أي يوجد ال بينما ،ابلشركةيعرف  ما أو اعيةمج فقط مكاتب 56يعادل  ما أي %  25ني ح يف مكتب،

 الساحقة األغلبيةن أ إىل راجع ذاه . (Par réseaux)زائرجلا يف ابلشبكة يتعامل احلساابت حمافظي مكاتب من
 طريق عن العمل أمر واستبعاد آخر، فرد مع شركة تكوين موعد انفرادي بشكل العمل تفضل احلساابت حمافظي من

 55اجلدول نستعني ابلشكل  نتائج أكثر ولتوضيح .هبم خاص اسم وصنع املنافسة ُحب ذلك يفّسر نأ كنمي الشبكة
 .( 03) أنظر امللحق رقم 

 عدد العاملني يف املكتب .2

 املكتب عدد العاملني يف حسب العينة أفراد توزيع:  12اجلدول رقم 

 البيان  التكرار النسبة

 أشخاص 02أقل من  15 50%

 أشخاص 07-02من  12 40%

 أشخاص 06-07من  3 10%

 أشخاص 06أكثر من  0 0%

 اجملموع 30 100%

 SPSSبناءا على خمرجات برانمج  من إعداد الطالباملصدر : 
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 ُقدر حيثُ  ،العمال من ريالكث على تعتمد ال ساابتحلا حمافظي  مكاتب غالبية نأ أعاله اجلدول من يالحظ
 عدد اوحيت  نيح يف أشخاص، 03 من أقل مكتب 11يعادل  ما أي % 15 بنسبة التدقيق كاتبمب نيالعامل عدد

 09 إىل 06 نيب ما فيهم العمال عدد اوحيت  فقط مكاتب 52 ني ح يفعمال  06 إىل 03 نيب ما فيها العمال
 عمال.

 إىل تاجحت فهي ُكثُرعمال   إىل حاجة يف ليست الفردية املكاتب حيث املكتب بنوع العمال عدد ربط كنومي
ن أب ربطها فيمكن % 15تعادل  اليت النسبة ني ح يف أقصى، كحدّ  عمال ستة إىل تصل نأ كنومي فقط عمال 52

 كحدّ عمال   09 إىل 06 نيب ما حصره كنوميالعمال  من أكرب عدد إىل تاجحت ابلتايل شركة عن عبارةاملكاتب  ذهه
 .( 03) أنظر امللحق رقم  54اجلدول نستعني ابلشكل  نتائج أكثر ولتوضيح . أقصى

 اخلربة يف حمافظة احلساابت .7

 حمافظة احلساابتيف  اخلربة حسب العينة أفراد توزيع:  17اجلدول رقم 

 البيان  التكرار النسبة

 سنوات 2أقل من  7 23%

 سنوات  10-2بني ما  5 17%

 سنة  12-11ما بني  4 13%

 سنة 12أكثر من  14 47%

 اجملموع 30 100%
 

 SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر : 

هذه  ارستهممم سنوات عدد حيث من ةري كب خربة لديهم حمافظي احلساابت غالبية أن أعاله اجلدول من يتضح
 أنني ح يف سنة، 15 عن خربهتم تزيد حساابت حمافظ 11يعادل  ما أي العينة أفراد من % 11 ثلمي حيث ،املهنة
 اليت العينة أبفراد نيالفئت هاتني ربط كنميو  % 12سنة متثل  11-11ني ب ما خبربة نيتمتعو  الذين العينة أفراد نسبة

 التدقيق سنوات يف مهنة 15-51ني ب ما خربهتم اوحتت  اليت العينة أفراد من وجزء سنة 15 من أكثر خربة تلكمت
 .سنوات 05 من أقل خربهتم اليت حمافظي احلساابت % 22 نسبة تتعدى ال هأن أيضا ويتضح واحملاسبة،

 العلمية القدرة وابلتايل العالية، ابلكفاءة تعهممتو  حمافظي احلساابت خربة على فعال ودليل مؤشر يعترب ذاه و
 .للدراسة مرضية نتائج إىل توصل ووفية مناسبة بصورة عليها واإلجابة ناالستبيا فقرات استيعاب على والعملية

 (. 03) أنظر امللحق رقم  15اجلدول نستعني ابلشكل  نتائج أكثر ولتوضيح
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 املطلب الثاين : دراسة النتائج املتعلقة مبجاالت الدراسة و أهدافها 
 جودة ذو التدقيق يفاألول و املتمثل  احملور نتائج حتليلو  دراسة إىلالتطرق  سيتماملطلب  ذاخالل ه من

 الثالث احملور رياوأخ الغش، اكتشاف يف الداخلية الرقابة دور يفاملتمثل  الثاين واحملور الغش، من التقليص يف يساعد
 .الغشاكتشاف  إطار يف حمدودة ساابتحلا حمافظ مهمة علجت اليت والتشريعية التنظيميةاملعوقات  دراسة

 الدراسة حمل الغش من التقليص على يساعد جودة ذو التدقيق حول الدراسة عينة آراء حتليل  :أوال
 : التايل اجلدول يف النتائج ستعرضن  -حمافظي احلساابت   - الدراسة عينة آراء لتحليل

 التقليص على يساعد )واستقاللية كفاءة( جودة ذو التدقيق حول الدراسة عينة آراء نتائج:  12  رقم اجلدول
 الغش من

الدرجة 
 الوصفية

اإلحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

موافق 
 غري موافق حيادي موافق بشدة

غري 
موافق 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار  العبارات بشدة

النسبة  النسبة %
% 

النسبة 
% 

النسبة 
% 

النسبة 
% 

موافق 
 4,43 0,57 بشدة

القرائن وأدلة اإلثبات ) واثئق( و تقييمها مبوضوعية  - - 1 15 14
 1 تساعد حمافظ احلساابت على تقليص الغش 

46,7 50 3,3 - - 

موافق 
 بشدة

0,55 4,67 
21 8 1 - - 

ضرورة متتع حمافظ احلساابت ابلنزاهة و املوضوعية 
 2 إلضفاء الثقة على القوائم املالية

70 26,7 3,3 - - 

 3,63 0,93 موافق
ضرورة قيام مكتب التدقيق بوضع اإلجراءات الالزمة  - 5 5 16 4

 3 لقييم العمالء احملتملني
13,3 53,3 16,7 16,7 - 

غري 
 1,97 0,56 قمواف

قدرة حمافظ احلساابت على اكتشاف الغش دون التبليغ  5 21 4 - -
 4 عنه يفيد يف الوقاية من أخطارالغش

- - 13,3 70 16,7 

موافق 
 4,57 0,5 دةبش

خربة حمافظ احلساابت  تزيد من قدرته على اكتشاف  - - - 13 17
 5 الغش

56,7 43,3 - - - 

موافق 
 4,47 0,51 دةبش

متتع حمافظ احلساابت ابلكفاءة يعزز القدرة على  - - - 16 14
 6 اكتشاف الغش و التقليص من أخطاره

46,7 53,3 - - - 
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موافق 
 4,5 0,68 بشدة

17 12 - 1 - 
متتع مدقق احلساابت مببدأ احلذر املهين تساعده على فهم 

 7 و حتديد اخلطر و كيفية التعامل معه
56,7 40 - 3,3 - 

 4,2 0,76 موافق 
10 18 - 2 - 

عدم موافقة حمافظ احلساابت على أي عملية حىت يفهم 
 8 طبيعتها و يقتنع بصحتها

33,3 60 - 6,7 - 

 3,8 0,92 موافق
6 16 4 4 - 

مسعة مكتب التدقيق تلعب دورا هاما يف نوعية )جودة( 
 9 التدقيق و ابلتايل أكثر اكتشاف الغش

20 53,3 13,3 13,3 - 

 3,86 0,94 وافقم
7 15 6 1 1 

ضرورة  استعانة حمافظ احلساابت  ببعض اخلربات 
 10 يادة القدرة على اكتشاف الغشحماالستشارية 

23,3 50 20 3,3 3,3 

وافق م
 4,23 0,5 بشدة

اتباع مدقق احلساابت جمموعة من املعايري الصادرة من  - - 1 21 8
املنظمات متكنه من اإلملام بكل املعلومات بغية إبداء 

 الرأي الفين و جناح مهمة اكتشاف الغش
11 

26,7 70 3,3 - - 

وافق م
 4,43 0,5 بشدة

اعتماد مدقق احلساابت على املبادئ احملاسبية املتعارف  - - - 17 13
عليها و استخدامها كمعيار لقياس مدى صدق القوائم 

 املالية و مكافحة الغش
12 

43,3 56,7 - - - 

وافق م
 4,4 0,62 بشدة

14 14 2 - - 
توسيع نطاق عينة االختبارات يف حالة اكتشاف مدقق 

 13 احلساابت أي تالعب أثناء قيامه مبهمته
46,7 46,7 6,7 - - 

 3,9 0,66 وافق م
3 23 2 2 - 

القيام ابجراءات معدلة أو إضافية تساعد املدقق عادة يف 
 14 أتكيد أو استبعاد الشك بوجود غش

10 76,7 6,7 6,7 - 

وافق م
 4,3 0,97 بشدة

اإلملام الكايف و التام ابألنظمة و القوانني السارية املفعول  - 2 - 15 13
يف البلد و األصول احملكمة ملمارسة املهنة يدعم عملية 

 اكتشاف الغش
15 

43,3 50 - 6,7 - 

موافق 
 بشدة

0,57 4,43 
14 15 1 - - 

التخطيط لعملية التدقيق يعترب العمود الفقري لعملية 
 16 اكتشاف الغش

46,7 50 3,3 - - 

 4,13 0,63 موافق 
8 18 4 - - 

يتحمل حمافظي احلساابت  املؤولية التأديبية عن كل 
 17 خمالفة أو تقصري يف القواعد املهنية

26,7 60 13,3 - - 
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 4,1 0,71 موافق
اإلتصال ابملراجع السابق و الوقوف على املخالفات  1 - - 23 6

 18 السابقة يقلل من أعمال الغش
20 76,7 - - 3,3 

 اإلجتاه العام  4,11 0,32 موافق 

 SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر : 

املوافقة  درجة إىل هتجتا احلساابت حمافظي إجاابت غالبية نأ الحظي 11رقم  ابلنظر إىل نتائج اجلدول
 ليكارت مقياس من الرابعة الدرجة يف يقع متوسط وهو  ،4.11 واألول ه للمحور مالعا ن املتوسطأ إىل راجع وذلك

و هو جد مقبول يدل  5.22. و ابحنرافه املعياري يقدر ب  ] 1.25-2.11[ الذي حيدد مبجال من  اخلماسي
 نأ على نيوافقو  احلساابت حمافظي نأب ذلك ريتفس كنومي ،احلساابت حمافظي آراء وتباين تشتت يف ضعف عن

 .الغش من الوقاية و التقليص على تساعد )واستقاللية كفاءة( جودة ذو التدقيق

حيث جند يف املرتبة  ،] 1661 -1.41  [حمصورة مبجال سابيةحلا ن املتوسطاتأ اجلدول من يتضح كما
أي أن أراء أفراد العينة يوافقون و بشدة أن  ،5.11و إحنراف معياري  1.61مبتوسط حسايب  52األوىل الفقرة رقم 

 توسطمب 05 رقم الفقرة مباشرة تليها املالية. القوائم على الثقة ُيضفي وضوعيةو امل ةهابلنزا احلساابت حمافظيمتتع  
 حاالت اكتشاف يف اري كب دورا   تلعباخلربة  نأب وبشدة للموافقة راجع ذاه ،0.5 معياري و إحنراف  4.57 حسايب

 .املوجودة الغش

 تنص واليت الثالثة،املرتبة  يف 0.68 معياري و إحنراف  4.5 قدره حسايب توسطمب السابعة الفقرة جاءت و
 أكثر احلساابت ن حمافظأ ذلك ربط كنومي الغش اكتشاف يف احلساابت حمافظي يساعد املهين ذرحلا مبدأ نأ على

 .همهمت أداء عند مةاهلا تطلباتامل من يعترب والذي املهين ذرحلا ألمهية إدراكا  

 جهتت وابلتايل ،0.51 معياري و إحنراف   4.47 بلغ حسايب توسطمب الرابعة املرتبة السادسة الفقرة تلحت ث
 الغش، ى اكتشافعل همقدرت من وتزيد تعزز احلساابتحمافظ  كفاءة نأ على وبشدة وافقةامل إىل العينة أفراد آراء

 .ةاملالي القوائم على الثقة إضفاء على وتساعده همهمت أبداء مللقيا مهم عنصر الكفاءة نأ إىل راجع ذاهو 

 نأب داللة ذو ذاهو  ،1.12هلا  سايباملتوسط احل بلغ حيث( املرتبة اخلامسة، 1،16،12 ( الفقرات وانلت
 لكل مالالز  ابلتخطيط مالقيا على وبشدة نيوافقو  العينة أفراد نأ حيث البعض، لبعضها ومدعمة مكملة الفقرات

 علوماتامل على هحصول وكذا عليها،املتعارف  احملاسبية ادئاملب على اعتماده مع احلساابتحمافظ  هبا ميقو  عملية
 يف الثقة إضفاء على بقاحها وابلتايل صحيح بشكل همهمت أداء على تساعده وضوعيةمب لتقييمها والكافية الالزمة
 .الغش ومكافحة املالية القوائم
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 عال أتييد هناك  أي ،0.62 معياري و إحنراف   4.4 حسايب توسطمب الثامنة( املرتبة 12) الفقرة انلت كما

 عينة نطاق توسيع والضروري األحسن من مهمته أداء أثناء تالعب أي احلساابت اكتشاف حمافظ حالة يف هأن
 .وموضوعية شفافية بكل هرأي إبداء على يساعده ذاه االختبارات،

إملام  الضروري من هأن إذ ،0.97 معياري و إحنراف  4.3 حسايب توسطمب التاسعةاملرتبة  (11)  الفقرة تلحت
اكتشاف   على قدرهتم وتعزيز مساعدهتم أجل من البلد يفاملفعول  السارية واألنظمة نيابلقوان احلساابت حمافظ

 حمافظ احلساابت   إتباع نأ 4.23 بلغ حسايبتوسط مب (11) رقم الفقرة أتكده ما ذاه و وجودة،امل الغش حاالت
 .الغشكتشاف ا  عملية احجن و هرأي إلبداء علوماتامل بكل إلملاما من هكنمت ظماتاملن من الصادرة ريللمعاي

 أتكد واليت ،0.76 معياريو إحنراف   4.2 حسايبتوسط مب عشر اديةحلاملرتبة ا (55)  الثامنة الفقرة وانلت
 الثانيةاملرتبة  يف لتأيت بصحتها، ويقتنع طبيعتها يفهم حىت عملية أي علىاملوافقة  معد علىاحلساابت  يحمافظ على
 ملحت على نيوافقو  العينة أفراد نأ أي ،0.63 معياري و إحنراف 4.13 حسايب توسطمب (11) رقم الفقرة عشر

  4.10 حسايب توسطمب (15) رقم الفقرة مباشرة تليها .املهنية القواعد يف ريوتقص الفةخم كل عن التأديبيةاملسؤولية 
 علىو الوقوف  السابقاالتصال ابملراجع  على احلساابت يحمافظ موافقة على تدل واليت ،0.71 معياريو إحنراف 

 .الغش حاالت من التقليل يف مساعدهتم أجل من السابقةالفات خامل

 على تنص واليت ،0.66 معياري و إحنراف  3.9 توسط مب (11) الفقرة على الدراسة عينة أفراد يوافق كما
 أتكده ما ذاهو  .غش بوجود الشك استبعاد أو أتكيد يف تساعده وإضافية معدلة إبجراءات احلساابتحمافظ م قيا

 يادةحم االستشارية اخلربات ببعض حمافظ احلساابت استعانة ضرورة ىعل تنص واليت 3.87 توسط مب (15)الفقرة
 .الغش حاالت اكتشاف على القدرة

 حيث ،0.92 بلغ معياري و إحنراف  3.8 حسايب توسط مب عشر السادسة املرتبة يف (54) الفقرة جاءت
 التدقيق جودة يف اماه دورا لعبت تاحلسااب حمافظ مكتب مسعة نأ على العينة آراء قبل من موافقةهناك  كانت

 تليها .التدقيق ودةجب األساسيةاملقومات  مناملكتب  مسعة نأ لراجع ذاهو  .الغش االتحل اكتشافا   األكثر وابلتايل
م للقيااحلساابت  يحمافظ موافقة إىل ريتش واليت ،0.93 معياريو إحنراف   3.63 حسايب توسط مب( 52) الفقرة

ني العبارت على احلساابت يحمافظ موافقة رغم هأناجلدول  من ويالحظ .نياحملتمل العمالء لتقييم الالزمة جراءاتإلاب
 الذيخالل اإلحنراف املعياري  من وذلكاحلساابت  يحمافظ آراء يف طفيف وتباين تشتت هناك نكاه  أن إالّ  نيالسابقت

 .01 من قريبا ما نوعا نكا

املوافقة  وحن هتتج كانت احلساابت يحمافظ تإجااب نأ إالّ  السابقة للفقرات سابيةحلا املتوسطات تفاوت رغم
 .التامةو املوافقة 
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 ذاهو  ،0.56 معياريو احنراف  1.97 بلغ حسايب توسطمب ةري األخ املرتبة انلت (51) الرابعة الفقرة نأ إالّ 

 علىاحلساابت  حمافظي قدرة نّ أ على تنص اليت للعبارة مهأتييدو عدم  همرفض على العينة أفراد آراء توافق على دليل
 والتبليغ اإلفصاح ندو  الغش حاالت ه اكتشافألن وذلك .أخطاره من الوقاية يف يفيد هع التبليغ ندو  الغشاكتشاف 

 .قانوينال ريالغالتصرف  هبذا مللقيا أكثر حيرض عنها

يدل ما ذاهو  احلساابت  حمافظي قبل من واضح متماهاب ظىحت التدقيق جودة نأ ُيالحظ السابقة النتائج من
م االلتزا على احلساابت حمافظي وأتييد وافقةمب ذلك ويُفسر ،4.11 بلغ والذي للمحور مالعا سايبحلااملتوسط  هعلي

 وذلك واستقاللية وكفاءة وموضوعية، ةهنزا مناملهنة  وأخالقيات قواعد من هتتضمن وما عليهااملتعارف  التدقيق ريعايمب
 .املعنية للجهات ةاملكتشف الغش حاالت عن اإلبالغخالل  من

 القوائم على الثقة وإضفاء همهمت أداء يف تساعده للمهمة ابلتخطيط والقيا الكافية التدقيق أدلة عمج كذلك
 .للمؤسسة والصادقة قيقةحلا الصورة تعكس واليت اليةامل

 التدقيق، جودة قياسخالهلا  من كنمي اليت األساسيةابملقومات  احلساابت حمافظي متماهاب ذلك يُفسر كذلك
 كل  عن والناتج هحيدث الذي الضرر عناملسؤولية  ملهمحت علىاخلربة و مسعة املكتب و املوافقة  يف اهحصر  كنمي واليت

 .قبلهم منو إمهال  ريوتقص الفةخم

 التقليص يف تساعد )واستقاللية كفاءة(  التدقيق جودة نأ علىحمافظي احلساابت  موافقة سبق مما وكنتيجة
 .الغش من والوقاية

 الغش اكتشاف يف الداخلية الرقابة بدور املتعلقة نتائج دراسة  :اثنيا
اجلدول  ندرج الغش، اكتشاف يف الداخلية الرقابة منظا هيلعب الذي الدور حول الثاين احملور فقرات لتحليل

 :التايل
 الغش اكتشاف يف الداخلية الرقابة بدور املتعلقة العينة أفراد آراء نتائج:  17اجلدول رقم 
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الدرجة 
 الوصفية

اإلحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

موافق 
 غري موافق حيادي موافق بشدة

غري موافق 
 بشدة

  العبارات
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة % النسبة %
النسبة 

 النسبة % %
النسبة 

% 

موافق 
 بشدة

0,57 4,43 
15 14 1 - - 

سالمة و فعالية نظام الرقابة الداخلية يساعد يف التقليص 
 19 و احلد من الغش 

50 46.7 3,3 - - 

 4,17 0,59 موافق 
وجود رقابة بديلة وإشراف غري فعال من قبل املكلفني  - - 3 19 8

بإلدارة يؤدي إىل نشوء فرص التالعب و اإلحتيال يف 
 القوائم املالية

20 
26.7 63.3 10 - - 

 3,5 0,97 وافقم
14 13 7 6 - 

وجود هيكل تنظيمي معقد وغري مستقر يساعد يف عملية 
 21 الغش

46.6 43.3 23.3 20 - 

 4.17 0,56 وافقم
5 20 1 1 - 

التقييم  العميق لنظام الرقابة الداخلية يساعد اكتشاف   
 22 التالعب الذي حيصل يف القوائم املالية

16.7 66.7 3.3 3.3 - 

 4 0.64 وافقم
5 21 3 1 - 

قيام حمافظ احلساابت بتقييم الرقابة الداخلية مبا فيه من 
 23 خطر عدم استمرارية النشاط يدعم تفادي الغش 

16.7 70 10 3.3 - 

 4.17 0.83 وافق م
11 15 2 2 - 

القيام ابلتدقيق، و إجراءات الرقابة الداخلية على فتات 
 24 دورية و متقاربة يدعم من عملية اكتشاف الغش

36.7 50 6.7 6.7 - 

 اإلجتاه العام للمحور الثاين 4.07 0,77 وافق م

 SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر : 

 متوسط نأ إىل راجع ذاهو  ،املوافق الرأي حنو هتتج احلساابت حمافظي آراء نأ 16يظهر من اجلدول رقم 
 .الدراسة ذهه يف معتمد كمقياس يعترب والذي (52املفتض ) توسطامل عن تزيد اجملتمعة أو نفردةامل اإلجابة
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[ و ابحنرافات معيارية ما بني ] 1611-2.1ني ] ب ما حمصورة احملور هلذا سابيةحلا املتوسطات نأ الحظي
 يف الداخلية الرقابة منظا هيلعب الذي الدور أمهيةحول  العينة أفراد موافقة على داللة ذو ذاهو [ 5.11-5.41

 .الغشاكتشاف 

 آراء هتجتوا ،0.57 معياري و احنراف 4.47 بلغ حسايب توسطمب األوىل املرتبة( 14) الفقرة احتلت حيث
 و التقليص يف ُيساعد الداخلية الرقابة منظا وفعالية سالمة نأ حول وبشدة املوافقة حنو الفقرة ذهه حول العينة أفراد

 .الغش من دحلا

 التوايل على معياري و احنراف 4.17 حسايب توسطمب( 25،22،21) العبارات مباشرة تليها
و  بديلة رقابة وجود ضرورة على حمافظي احلساابت  آراء مانسجا على داللة ذو ذاه و(  5.14،5.66،5.52)

 مالقيا كذلك الداخلية، الرقابة لنظا عميق بتقييماحلساابت  حمافظ موقيا ابإلدارة،املكلفني  قبل منإشراف فعال 
 يعو مج اإلحتيالو  التالعب فرص نشوء تفادي يدعم ذاه كل دورية تتاف على الداخلية الرقابة وإجراءات ابلتدقيق

 من والتقليص للوقاية ومدعمة كفيلة وأساليب إجراءات أهنا على العبارات هذه ربط كنومي .القانونية ريالغ التصرفات
 .الغش

 على 5.61يقدر ب  معياري و احنراف 04 بلغ توسطمب العينة أفراد آراء توافق السابق،اجلدول  يظهر كما
 على يدل ما ذاهو  النشاط، استمرارية معد خطر هفي امب الداخلية الرقابة منظا بتقييماحلساابت  حمافظ مقيا املوافقة
 .همهمت أداء يف االستمرارية على الدائم هوحرص احلساابت حمافظ هبا يتمتع اليت اخلربةو  افيةاالحت 

 تتجو ،0.97 قدره معياري و احنراف 3.5 بلغ حسايب توسطمب ةري األخ املرتبة (21)  الفقرة تلحت ا،ري وأخ
ن أ رغم ذاه .الغش عملية يف يساعد مستقر ريوغ معقد تنظيمي يكله وجود نأب املوافقة إىل الدراسة عينة أفراد آراء

 الداللة مستوى من أكرب يهو  0.09 بلغت احملسوبة الداللة ومستوى (51 من قريبا( نسبيا مرتفعاإلحنراف املعياري 
 .العبارة هذه حولحمافظي احلساابت  آراء وتشتت بتباين ذاه ويفّسر 0.05

 كمرحلة اهويعترب  الداخلية الرقابة ملنظا رياكب ماتماها عطيياحلساابت  حمافظ نأب نستنتج السابقة، النتائج من
 وجود حول شكوكهم هلم وأتكداملؤسسة  يف ملوجودةا والضعف القوة نقاط هل تكشف ألهنا ،همهمت أداء يف أساسية

 والتقليص الغش حاالت نشوء تفادي يف ذاه ساعد كلما فعالو  سليم الداخلية الرقابة منظا نكا كلما حيث .الغش
 .منها
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 احلساابت حمافظ مهمة من حتد اليت والتنظيمية التشريعية ابلعوائق املتعلقة النتائج حتليل : اثلثا
 :اجلدول املوايل ندرج الثالث احملور فقرات نتائج لتحليل

 حمافظ مهمة من حتد اليت والتنظيمية التشريعية ابلعوائق املتعلقة العينة أفراد آراء نتائج:  16اجلدول رقم 
 احلساابت

الدرجة 
 الوصفية

اإلحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

موافق 
 غري موافق حيادي موافق بشدة

موافق غري 
 بشدة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار  العبارات

النسبة  النسبة % النسبة %
النسبة  النسبة % %

% 

غري  
 بشدة

10.01 2.83 
2 5 11 10 2 

هناك بعض القوانني تعرقل السري احلسن حملافظي 
 25 احلساابت 

6.7 16.7 36.7 33.3 6.7 

 3,46 0,97 موافق 
أتخريات يف تقدمي األدلة، و عدم احلصول على قرائن   - 7 5 15 3

كافية للقيام بعملية التدقيق حيد من عملية اكتشاف 
 الغش

26 
10 50 16.7 36.7 - 

 3,17 0,98 وافقم
أجاابت على استفسارات غري متوافقة و غامضة و غري  - 11 4 14 1

جديرة ابلتصديق تعرقل مهمة حمافظ احلساابت يف 
 اكتشاف الغش

27 
3.3 46.7 13.3 36.7 - 

 3,87 0,82 وافقم
على الرغم من مدى قوة اجلرد الفعلي كدليل اثبات يف  - 3 3 19 5

اختبارات التدقيق فإنه يعترب قرينة غري كافية للتحقق من 
 املخزون السلعي الظاهر بقائمة املركز املايل

28 
16,7 63,3 10 10 - 

 3,3 1,26 ياديح
7 8 2 13 - 

تعارض يف السجالت احملاسبية تعرقل من مهمة حمافظ 
 29 احلساابت

23,3 26,7 6,7 43,3 - 

 3,43 0,86 وافق م
1 17 6 6 - 

العالقات الغري العادية بني حمافظ احلساابت و اإلدارة 
 30 تشكل حاجزا ابلنسبة حملافظ احلساابت

3,3 56,7 20 20 - 

 اإلجتاه العام للمحور الثالث 3,34 0,53 ياديح

 SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر : 
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 [ و هذا دليل على  2.51-2.52]  نيبحمصورة  سابيةحلا املتوسطات أن 11يالحظ من اجلدول رقم 

 مهمة من علجت وتشريعية تنظيمية معوقات وجود حول -احلساابت حمافظي – العينة أفراد آراء يف وتشتت تباين وجود
 .حمدودة احلساابت حمافظ

 اتفقت حيث ،0.82 بلغ معياري احنرافو  3.47 حسايب توسطمب (25) للفقرة موافقة أكرب بلغت
 هفإن التدقيق اختبارات يف إثبات كدليل الفعلي ردجلا قوة من ابلرغم نأ من املوافقة على الدراسة عينة من اإلجاابت

 .الدخل بقائمة الظاىر السلعياملخزون  من للتحقق كافية ريغ قرينة يعترب

 نأ على العينة أفراد ملوافقة راجع ذاهو  ،0.97 معياري احنرافو  3.47 حسايب توسطمب (26)  الفقرة تليها
 األمهية ملدى راجع ذاهو  .الغش اكتشاف عملية من حيدّ  كافية قرائن علىاحلصول   موعد األدلة تقدمي يف ترياالتأخ

 القوائم مصداقية مدى على الرأي وإبداء املؤسسة وضعية لتقييم كافية إثبات دالئل اهابعتبار  القرائن هلذه البالغة
 .ليةاملا

 آراء موافقة نيتب حيث ،0.86 معياري احنرافو  3.43 حسايب توسطمب (25) الفقرة بقد الثالثة املرتبة ضمن
 حمافظ ألداء حاجزا تشكل ابإلدارةو املكلفني  احلساابت حمافظي نيب العادية ريالغ العالقات نأ على العينة أفراد

 إجراءات وضع جيب ناهو  .ذلك عكس أو قرابة أو صداقة عالقة العالقات هذه كانت سواء ،همهمت احلساابت
 .احلساابتا حمافظ ومصداقية ةهنزا يف التشكيك إىل تؤدي ألهنا رةهالظا ذهه من للحدّ  صارمة

-2.2) التوايل على بلغ حسايب توسطمب (21) رقم الفقرة مباشرة تليها الرابعة املرتبة ضمن (24) الفقرة
 حول الدراسة عينة أفراد آراء وتشتت تباين علىهذا يدل ( 1.26 – 5.45ب ) قدر معياري احنرافو ( 2.11
 الغري اإلجاابت" و " احلساابت حمافظ مهمة من تعرقل احملاسبية السجالت يف تعارضن " أ على تنص اليت العبارة

 درجة تقع حيثاكتشاف الغش ".  يف احلساابت حمافظ مهمة من تعرقل ابلتصديق جديرة الغريو  والغامضة متوافقة
 حمافظي إجاابت نأ إىل راجع ذاهو  يادحلا درجة يهو  اخلماسي ليكارت مقياس من الثالثة الدرجة يف املوافقة

 ذاه نأ يرى احلساابت حمافظي من جزء نأ ذلك تفسري كنومي ،املوافقة موعد املوافقة ه حنوتتج كانت احلساابتا
 على قاطع كدليل اهيعترب  اآلخر زءجلوا همهمت من تعرقل أهنا على يوافق واإلجاابت السجالت يف التناقض و التعارض

 .غش وجود

 عينة آراء أتيت ناه و ،1.01 معياري احنرافو  2.83 حسايب توسطمب ةري األخ املرتبة (21) الفقرة لتحتل
املعياري  حنرافاال مع وابلنظر لكن .احلساابت حملافظ سنحلا ريالس تعرقل نيقوان وجود على املوافقة معد على الدراسة
 ريوغ موافق حنو أجوبتها اهجتوا العينة أفراد آراء يف اختاللو  تشتت وجود على دليل ذاهو  01 من أكرب هأنّ  ُيالحظ
 .موافق

 
 



 دراسة ميدانية حول دور محافظ الحسابات في اكتشاف الغش                    الفصل الثالث :                   
 

94 
 

 
 ليكارت مقياس من الثالثة الدرجة يف يقع 3.34 بلغ الثالث للمحور مالعااملتوسط  نأ أعاله،اجلدول  ريشي و

ن يوافقو  العينة أفراد نأ تبنيي 03 يساوي والذياملتوسط املفتض  مع قارنتهاومب لكن .يادحلا درجة أياخلماسي 
 .حمدودة ساابتحلا حمافظي مهمة من جتعل وتنظيمية تشريعية عوائق وجود على )دنيا بدرجة موافقة( وبتحفظ

 الدراسة فرضيات صحة اختبار  :الثالث املطلب

               الواحدة للعينة الفرضية اختبار ماستخدا يتمّ  صحتها من وللتأكد السابق، النتائج ليلحت بعد  
one simple T-test حيث رفضها، أو اقبوهل أجل من 0.05 إحصائية داللة مستوى عند : 

 قيمة كانت إذا t قيمةمن أكرب  احملسوبية t من أكرب العينة بياانت من احملسوب املتوسط و ،دوليةجلا 
 اإلحصائية الداللة مستوىقل من أو يساوي أ(   sigالداللة احملسوب ) ومستوى ،(2املتوسط املفتض )

 فإننا نرفض الفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديلة. ،5.51
 قيمة كانت إذا t قيمةمن أقل  احملسوبية t من أصغر العينة بياانت من احملسوب املتوسط و ،دوليةجلا 

فإننا  ،5.51 اإلحصائية الداللة مستوى أكرب(   sigومستوى الداللة احملسوب ) ،(2املتوسط املفتض )
 نرفض الفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديلة.

 األوىل الفرضية اختبار  :أوال  

 الواحدة للعينة الفرضية اختبار استخدا ت النتيجة صحة من وللتأكد ا،ريهوتفس ألولا احملور نتائج ليلحت بعد
 .(one simple T-test) 0.05  إحصائية داللة مستوى عند

 .الغش من والوقاية التقليص على يساعد ال )واستقاللية كفاءة( جودة ذو التدقيق  :العدمية الفرضية
 .الغش من والوقاية التقليص على يساعد )واستقاللية كفاءة( جودة ذو التدقيق  :البديلة الفرضية

 على    تساعد )واستقاللية كفاءة( جودة ذو التدقيق لفرضية الواحدة ةللعين t اختبار نتائج:  17اجلدول رقم 
 الغش من والوقاية التقليص

 SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر : 

 

 املتوسط البيان
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 t قيمة  
 احملسوبة

مستوى الداللة  
sig 

 t قيمة  درجة احلرية
 اجلدولية

 القرار

 موافق 1.766 36 0.000 17.26 0.22 7.11 الفرضية األوىل
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أكرب من املتوسط احلسايب  1.11يالحظ أن املتوسظ احلسايب احملسوب بلغ  15من خالل اجلدول رقم 

كما أن   ،1.644و اليت تساوي  اجلدولية  tو هي أكرب مي قيمة  15.11احملسوبة تساوي  t، و قيمة 52املفتض 
 .5.51و هو أقل من  5.555 بلغ  sig مستوى الداللة 

 كفاءة( جودة ذو التدقيق " اهمفاد اليت البديلة الفرضيةو قبول  العدمية الفرضية برفض القرار نيكو  هوعل
 ."الغش من والوقاية التقليص على يساعد )واستقاللية

 الثانية فرضية اختبار  : اثنيا
       اختبار مابستخدا وذلك عليها املتحصل النتيجة من التأكد جيب ا،ريهوتفس الثاين احملور نتائج ليلحت بعد

(one simple T- test) 0.05 إحصائية داللة عند مستوى 

 .الغشاكتشاف  يف دورا الداخلية الرقابة منظا يلعب ال : العدمية الفرضية
 .الغش اكتشاف يف دورا الداخلية الرقابة منظا يلعب  :البديلة الفرضية

 اكتشاف يف دورا الداخلية الرقابة نظام يلعب املتعلقة للفرضية الواحدة للعينة t اختبار نتائج:  16اجلدول رقم 
 .الغش

 SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر : 

أكرب من املتوسط احلسايب  1.51يالحظ أن املتوسط احلسايب احملسوب بلغ  14من خالل اجلدول رقم 
  ،1.644و اليت تساوي  اجلدولية  tو هي أكرب بكثري من قيمة  12.11احملسوبة تساوي  t، و قيمة 52املفتض 

 .5.51و هو أقل من  5.555 بلغ  sig كما أن مستوى الداللة 

 يف دورا الداخلية الرقابة نظام يلعب " البديلة الفرضيةو قبول  العدمية الفرضية برفض القرار نيكو  هعلي و
 ".الغش اكتشاف

 

 

 

 املتوسط البيان
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 t قيمة  
 احملسوبة

مستوى الداللة  
sig 

 t قيمة  درجة احلرية
 اجلدولية

 القرار

 موافق 1.766 36 0.000 12.77 0.72 7.06 الفرضية الثانية
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 الثالثة فرضية اختبار  :اثلثا

 الواحدة للعينة الفرضية اختبار استخدا ت النتيجة صحة من وللتأكد ا،ريهوتفس األول احملور نتائج ليلحت بعد
 (One Simple T-test) 0.05 إحصائية داللة مستوى عند

 .الغش اكتشاف إطار يفحمافظ احلساابت حمدودة  مهمة من علجت ال والتنظيمية التشريعية العوائق  :العدمية الفرضية
 .الغش اكتشاف إطار يفحمافظ احلساابت حمدودة  مهمة من علجت والتنظيمية التشريعية العوائق  :البديلة الفرضية

 مهمة من جتعل والتنظيمية التشريعية العوائق املتعلقة للفرضية الواحدة للعينة t نتائج اختبار:  30اجلدول رقم 
 الغش اكتشاف إطار يف حمدودة احلساابت حمافظ

 SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر : 

أكرب من املتوسط احلسايب  2.21يالحظ أن املتوسط احلسايب احملسوب بلغ  25من خالل اجلدول رقم 
كما أن   ،1.644و اليت تساوي  اجلدولية  tو هي أكرب من قيمة  2615احملسوبة تساوي  t، و قيمة 52املفتض 

 .5.51و هو أقل من  5.555 بلغ  sig مستوى الداللة 

 من جتعل والتنظيمية التشريعية العوائق " البديلة الفرضية قبولو  العدمية الفرضية برفض القرار نيكو  هعلي و
 ".الغش اكتشاف إطار يف حمدودة احلساابت حمافظ مهمة

 

 

 

 

 

 

 

 املتوسط البيان
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 t قيمة  
 احملسوبة

مستوى الداللة  
sig 

 t قيمة  درجة احلرية
 اجلدولية

 القرار

 موافق 1.766 36 0.000 2.27 0.23 2.27 الفرضية الثالثة
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 خالصة الفصل 

 
 وذلك الغش، اكتشاف يف احلساابت حمافظ لدور التطبيقي انبجلا دراسة من كنامت الفصل ذاخالل ه من

 فرضياهتا، اختبار إىل ابإلضافة إحصائية أدوات على ابالعتماد نتائجها ليلحتو  دراسة مع ناستبيا ابستمارة مابلقيا
 :يلي ما أمهها من النتائج من العديد إىل التوصل تّ  ولقد

  ؛املهنة ذهميول املرأة ملمارسة ه موعد احلساابت حمافظ مهنة ملزاولة الرجايل للعنصر احتكارهناك 
 ؛هلذه املهنة الشبابجلوء  موعد سنا، األكرب األفراد قبل من حمتكرة احلساابت حمافظ مهنة 
 الغش؛ حاالت اكتشاف يف أساسيا دورا تلعب احلساابت حمافظ خربة 
  ضروري كعنصر ويعتربمها الداخلية، الرقابة مونظا التدقيق ودةجل ابلغة أمهية يعطي زائراجل يف احلساابتحمافظ 

 ا؛هأخطار  من والوقاية الغش حاالتملنع  همهمت ألداء
 يف مهمتهم من تعرقل اإلدارة نيب و بينهم العالقات نأ احلساابت يحمافظ قبل منمقبول  أتييد ان هناكك 

 سنحلا ريالس من تعرقل نيقوان وجود حول آرائهم يف وتباين تشتت ن هناككا بينما الغش، اكتشاف
 .ملهمتهم
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 خامتة عامة 
 

 اولةحم مبثابة الغش اكتشاف يف )احلساابت افظةحم( القانوين اخلارجي التدقيق دور وضوعمل معاجلُتنا كانت
 على الثقة وإضفاء الغش اكتشاف على احلساابت افظحم قدرة مدى حول تدور واليت البحث إشكالية على لإلجابة
 للبحث رجعيةامل اخللفية يشكل والذي النظري للجانب دراستنا خالل من وذلك احلساابت، وصدق اليةامل القوائم

  عن اإلجابة اخالهل من تّ  واليت استبيان استمارة على والتكيز واستخدام يدانيةامل الدراسة خالل من التطبيقي واجلانب
 امةاهل النتائج من مجلة على احلصول إىل الدراسة وانتهت .البحث فرضيات وأتكيد واثبات طروحةامل التساؤالت كل

 .فيها الحظامل النقص وتغطية للنتائج تقييم مبثابة كانت اليت التوصيات من موعةجم صياغة من مكنتنا واليت والقيمة،

 النتائج  :  أوال
 :فيمايلي تمثلةامل النتائج من مجلة استخالص ت والتطبيقي، النظري الشق يف هإلي التطرق تّ  ما على بناءا

 اهل والضعف القوة نقاط حتديد وكذا ؤسسةامل معرفة على تساعده ددةحم نهجيةمل احلساابت افظحم إتباع 
 وجودة؛امل الغش حاالت اكتشاف على وتساعده اخلطر مواطن حتديد وابلتايل

 العناصر على احلساابت افظحم بتوفر ذلك ويكون الغش، من والوقاية التقليص على تساعد التدقيق جودة 
 :التالية

 التقليص على يساعد السارية ابلقوانني الكايف امواإلمل الدولية التدقيق مبعايري احلساابت افظيحم التزام 
 الغش؛ من
 مهنية سرية استقاللية، موضوعية، ة،هنزا( هنةامل أخالقيات ومبادئ بقواعد احلساابت افظيحم متتع(  
 ؛املالية القوائم على الثقة وإضفاء الغش من التقليص يف يساعد 
 الغش؛ اكتشاف على القدرة يعزز والعملي العلمي ابلتأىيل احلساابت افظحم متتع  
 ؛همع التعامل وكيفية اخلطر حتديد على يساعده هينامل واحلذر ابلشك احلساابت افظحم متتع  
 ذو التدقيق مكتب كان كلما حيث التدقيق جودة يف وكبريا اماه دورا تلعب التدقيق مكتب مسعة 

 عالية؛ خربة وذو ضرمنيخمو  أكفاء أفراد توظيف على تمها كلما جيدة مسعة
 أداء عند هقبل من وتقصري إمهال كل عن الضرر مسؤولية حتمل على احلساابت افظيحم من عال قبول 

 ؛همهمت
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 همهمت ألداء التخطيط على تقتصر اكتشافو ومنع الغش اكتشاف على احلساابت افظحم مسؤولية، 
 الغش حاالت عن واإلبالغ الية،امل القوائم على والشفافية الثقة إلضفاء الالزمة هنيةامل العناية لذوب
 .ابلرقابة كلفنيوامل اإلدارة عاتق على تقع سؤوليةامل وابلتايل همهمت أداء خالل كتشفةامل

 يكون أن ينبغي وابلتايل أخطاره، من والوقاية الغش من احلدّ  يف وفعال اماه دورا   يلعب الداخلية الرقابة نظام 
 :ناكه

 وفعال؛ سليم داخلية رقابة نظام  
 هام؛امل يف فصل وجود  
 ومستقر منظم تنظيمي يكله.  

 مفاجأة تكون وأحياان ومتقاربة دورية فتات على الداخلية الرقابة وإجراءات ابلتدقيق احلساابت حمافظ قيام 
 معاجلتها؛ وابلتايل للمؤسسة والضعف القوة نقاط اكتشاف على تساعده

 من تقلص وابلتايل ،همهمت أداء عند احلساابت حمافظ مهمة من حتدّ  وتنظيمية تشريعية معوقات وجود 
 .قانونية الغري التصرفات اكتشاف على همقدرت

 على الثقة وإضفاء الغش اكتشاف على القدرةه ل احلساابت حمافظ أنّ  الدراسة هإلي توصلت ما حسب 
 نظام أمهية ومدى التدقيق جلودة إلدراكهم وذلك ،% 16.5 مقبولة بدرجة احلساابت وصدق اليةامل القوائم
 للمؤسسة خارجية رقابية جهة وه القانوين اخلارجي التدقيق أنّ  يؤكد ما ذاهو  ؤسسة،امل يف الداخلية الرقابة
 .اهل والصادقة احلقيقة للوضعية عاكسة مرآة تقريره يكون

 يف احلساابت حمافظ يتحملها اليت سؤوليةامل بشأن وصرحية واضحة تنفيذية مراسيم أو قوانني وجود عدم 
 اجلزائر؛

 أولوايت من تعترب حيث عليها الثقة وإضفاء اليةامل القوائم على صادقةامل على احلساابت حمافظ مهمة اقتصار 
 .ههتمل هأدائ أثناء للصدفة خيتك الغش اكتشاف حني يف ،هتماماتها

 التوصيات  :اثنيا
 اخلروج ميكن إليها التوصل تّ  اليت السابقة النتائج على وبناءا   وضوع،امل ذاهل تعددةامل اجلوانب دراسة خالل من

 اكتشاف يف )احلساابت افظةحم( القانوين اخلارجي التدقيق مهنة لتفعيل ضرورية تعترب اليت التوصيات من جبملة
 :اجلزائر يف اليةامل القوائم على الثقة وإضفاء الغش حاالت

 دورية؛ بصورة هبا اخلاصة القوانني وحتديث وتنظيمها اجلزائر يف أكثر احلساابت حمافظ مبهنة تمامهاال ضرورة 
 اكتشاف ومنع اكتشاف يف ودوره احلساابت حمافظ مبسؤولية متعلقة صرحية تنفيذية ومراسيم قوانني إصدار 

 الغش؛
 رةهالظا ذهه انتشار حميادة نظرا   ،هأولوايت من وجعلها الغش الكتشاف احلساابت حمافظ مهنة هتوجي ضرورة 

 اجلزائر؛ والسيما العامل يف
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 الكبري لالنتشار نظرا هنة،امل ذهه على الدورية ابلرقابة احلساابت افظحم مهنة على الدشرفني قيام ضرورة 
 هنة؛امل ذهه على للدخالء

 للتدقيق النظرية اجلوانب ربط خالل من العملية هارةامل الطالب إبكساب اجلزائرية اجلامعات قيام ضرورة 
 ؛املهنة ذهه خلبااي أكثر فهم أجل من مهل وتكوينية ميدانية بدورات والقيام العملية، ابإلجراءات

 الدراسة آفاق :اثلثا
 واضيعامل يف ابلبحث يهتموا أن ستقبلامل يف الطلبة من أنمل ،صادفتنا اليت عوقاتوامل الوقت ضيق حبكم

 :هأسفل قتحةامل
 الدؤسسات مهأ مع التكيز مع ( حالة دراسة– اليةامل القوائم يف رتكبامل الغش حلاالت ميدانية دراسة 

 ؛)اجلزائر يف الكبرية
 للمؤسسة؛ ايلامل األداء على الغش أثر 
 على ُمق ارن ة بدراسة القيام ميكن ا،هوتوحد القريب ستقبلامل يف العريب غربامل يف التشريعات اكتمال مع 

 ؤسساتامل مهأ يف همن واحلد الغش اكتشاف يف احلساابت افظحم ومسؤولية لدور غاريبامل ستوىامل
 .اليةامل أو االقتصادية
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 قائمة املراجع 
 الكتب:  أوال

  العربية ابللغة

 املدقق، جملة ،" واملهنية القانونية الناحيتني من واخلطأ الغش عن احلساابت مدقق مسؤولية ،" .شداد إبراهيم .1
 2555 .آذار ،42/41 العددان األردنيني، القانونني احلساابت مدققي مجعية

 صفاء دار ،األوىل الطبعة ،ونتائج أدلة -الدويل اإلطار-احلديث والتأكيد التدقيق إىل مدخل ،مجعة حلمي أمحد .3
 2009 ،عمان ،األردن ،والتوزيع للنشر

 اإلسكندرية، مصر، ،اجلامعية الدار ،طبعة بدون ،احلساابت مراجعة يف متقدمة دراسة ،وآخرون نور حممد أمحد .2
2007 

 ،2554، والتوزيع للنشر صفاء دار ،األوىل الطبعة ،" املالية العمليات مراجعة " عباس حممد نواف الرماحي، .7
 .عمان

 :للنشر امليسرة دار ،2556األوىل،  الطبعة ،" النظرية الناحية اصر املع احلساابت تدقيق" فالح غسان املطارنة، .2
 .عمان

 ملعايري احلديثة املتطلبات ضوء يف اإلدارة غش ملخاطر املراجعة خطط استجابة مدى" علي حممد أكرم الوشلي، .7
 .اليمنية اجلمهورية،2515إب،  جامعة اإلدارة، والعلوم اإلقتصاد كلية ميدانية، دراسة ،"املراجعة

 مصر، ،اجلامعية الدار ،طبعة بدون ،التأكيد وخدمات املراجعة يف متقدمة دراسات لطفي، أمحد السيد أمني .6
 2007 اإلسكندرية،

 بدون ،اخلاطئة احملاسبية واملمارسات الغش عن التقرير يف املراجع وإجراءات مسؤوليات ،لطفي أمحد السيد أمني .7
 2008 ،اإلسكندرية مصر، ،اجلامعية الدار ،طبعة

 الدار ،طبعة بدون ،الثالثة األلفية وحتدايت املعاصرة املشكالت ملواجهة املراجعة مهنة تطوير ،غايل دانيال جورج .6
 .اإلسكندرية مصر ،اجلامعية

 واإلجراءات النظري اإلطار-املتقدمة احلساابت مراجعة القاضي، يوسف حسني دحدوح، أمحد حسني .10
 2009 عمان، ،األردن ،الثقافة دار األوىل، الطبعة األول، اجلزء ،العملية

 للنشر وائل دار ،الثالثة الطبعة ،والعملية النظرية الناحية - احلساابت تدقيق علم اّلّل، عبد أمني خالد .11
 2004 عمان، األردن، ،والتوزيع

 والتوزيع للنشر املسرية دار ،األوىل الطبعة ،النظري احلساابت تدقيق علم ،وآخرون حممود سالمة رأفت .13
 2011 عمان، األردن، ،والطباعة
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 ،التوزيع و للنشر الراية دار ،األوىل الطبعة ،األول اجلزء ،والتدقيق احلساابت مراجعة سواد، توفيق زاهرة .12
 2009 عمان، ،األردن

 عمان، ،األردن ،وموزعون انشرون البداية دار ،األوىل الطبعة ،الداخلي احلساابت تدقيق علم ،احلدرب زهري .17
2010 

 اجلديدة اجلامعية دار ،طبعة بدون النظر، إعادة ابلتماس للطعن كسب اخلصوم غش يوسف، أمحد سنية .12
 2002 اإلسكندرية، مصر، ،للنشر

 ،األول اجلزء ،والعربية واألمريكية الدولية املراجعة معايري شرح املراجعة معايري موسوعة ،محاد العال عبد طارق .17
 2004 اإلسكندرية، مصر، ،اجلامعية الدار ،طبعة بدون

 املراجعة تغريات -املالية التقارير يف الغش -املالية التقارير إعداد أسس -املالية التقارير ،محاد العال عبد طارق .16
 مصر، اجلامعية، الدار ،طبعة بدون ،العادل واإلفصاح الشفافية -الصغرية املنشآت يف املالية التقارير -الغش ملواجهة

 2006 اإلسكندرية،
 بورصة يف املراجعة بيئة إىل إشارة مع للمراجعة والعملية العلمية األصول عبده، أمحد العظيم عبد طارق .17

 2012 ببنها، اجلامعة مكتب طبعة، بدون املالية، األوراق
 2000 مصر، اجلامعية، الدار طبعة، بدون املراجعة، أصول وآخرون، الصحن حممد الفتاح عبد .16
 للنشر، اجلديدة اجلامعية الدار طبعة، بدون الداخلية، واملراجعة الرقابة كامل، مسري الصحن، حممد الفتاح عبد .30

 2001 اإلسكندرية، مصر،
 تكنولوجيا بيئة يف -احلديثة الداخلية واملراجعة الرقابة ،شحاته السيد شحاته ،علي نصر الوهاب عبد .31

 2006 اإلسكندرية، مصر، ،اجلامعية الدار ،واملستقبل الواقع -املال أسواق وعوملة املعلومات
  اخلامسة، الطبعة وتطبيق، نظرية -الدولية املعايري ضوء يف احلساابت تدقيق ،الذنيبات القادر عبد علي .33

 2511 ،عمان ،األردن ،األردنية اجلامعة العلمي البحث عمادة
 دار ،األوىل الطبعة ،املعلومات تكنولوجيا بيئة يف والتدقيق الداخلية الرقابة ،احلسبان سويلم امحد هللا عطا .32

 2009 عمان، ، األردن ،الراية
 شيء، كل يفسد الغش قاعدة حول اخلاص القانون يف مقارنة دراسة القانون على التحايل ،رابح غسان .37

 2009 طرابلس، ،لبنان ،للكتاب احلديثة املؤسسة ،طبعة بدون
 بدون التطبيقية، واملمارسة النظري اإلطار-احلساابت وتدقيق املراجعة ،صديقي مسعود ،طواهر التهامي حممد .32

 2003 ،عكنون بن ،اجلزائر،اجلامعية املطبوعات ديوان طبعة،
 مصر، احلديث، اجلامعي املكتب ،األوىل الطبعة الشامل، والتدقيق املراجعة وقواعد أصول ،سرااي السيد حممد .37

 2007 اإلسكندرية،
 ديوان طبعة، بدون التطبيق، إىل النظرية من احلساابت ومراقبة اخلارجية املراجعة بوتني، حممد .36

 2003 ،عكنون بن اجلزائر، املطبوعااتجلامعية،
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 وفقا التطبيق وآليات األساسية املفاهيم -اخلارجية املراجعة علي، نصر الوهاب عبد ،الصبان مسري حممد .37
 2002 اإلسكندرية، مصر، اجلامعية، الدار طبعة، بدون الدولية، واملعايري عليها املتعارف للمعايري
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 للنشر العريب اجملتمع مكتبة ،األوىل الطبعة ،(1)  احلساابت تدقيق الوداين، حممد لؤي الوقاد، حممد سامي .23
 2010 ،عمان ،األردن والتوزيع،

  جنبيةاأل لغاتلاب
1. ALAIN MIKOL, Comptabilité Financier et Commissariat aux Comptes, 3éme 

Edition, E-Thèque, France, lille, 2003. 

2. ALVIN ARENS, RANDEJ ELDER, MARK ELDER, Auditing and Assurance 

Services :An Integrated Approach , 14th Ed, Pearson Prentice Hall, United 

States of America, New Jersey, 2012. 

3. FREDERICK, H.WU, Accounting Information System: Theory and Practice, 

Mc Graw - Hil. 

4. JACQUES RENARD, Théorie et pratique de l’Audit internes, 7émEd, Groupe 

Eyrolles Edition d’Organisation, France, Paris, 2010. 

5. KELLASSI REDA, l’Audit Interne- Audit Opérationnel- Technique- 

Méthodologie- Control Interne, Edition Distribution Houma, Algérie , Alger, 

2005. 

6. MOHAMED HAMZAOUI, Audit-Gestion des Risque d’Entreprises et 

Contrôle Interne, Normes ISA 200 - 315-330 et 500, Ed la Source D’OR, 

France, 2006. 

7. OLIVER - ROBERT OBERT, MARIE-PIERRE MAIRESSE, Comptabilité et 

Audit Manuelle et Application, 2emEd, France, Paris, 2009. 

8. ROBERT R.MOLLER, COSO Entreprise Risque Management Understanding 

the New Integrated From ERM Framework, Johnwiley & Sons.inc, USA, New 

Jersey, 2007. 

 
 
 
 
 



 قائمة المراجع

106 
 

 
 اجلامعية الرسائل  :اثنيا

 العربية ابللغة
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  واملراسيم القوانني األوامرخامسا :   

 العربية  ابلل غة

 .البيضاء الدار اجلزائر، للنشر، بلقيس دار التجاري، القانون ديدان، مولود .1
 واحملاسب احلساابت وحمافظ احملاسب اخلبري مبهنة املتعلق ،1991 أفريل 27 املؤرخ ،55 – 41  رقم قانون .3

 1441ماي  51، 20 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة املعتمد،
 واحملاسب احلساابت وحمافظ احملاسب اخلبري مبهن املتعلق ،2010 جوان 29 يف املؤرخ 51 -10 رقم قانون .2

 2010  جويلية 11 الصادر ،42 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة املعتمد،
 اجلريدة الرمسية احلساابت، حمافظ تعني املتعلق ،2011 جانفي 27 يف املؤرخ ،22 -11 رقم التنفيذي ملرسوم .7

 2011 فيفري 02 الصادر ،07 العدد اجلزائرية، للجمهورية
 30 يف الصادر ،24 العدد الرمسية، اجلريدة احلساابت، حمافظ بتقارير املتعلق ،2013 يونيو 24 يف املؤرخ .2

 2014 أفريل
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  األجنبية ابلل غة

1. Code de Déontologie a la Profession de Commissaire aux Comptes - Anex8-1- 

du livre 7 du Code de Commerce - Partie Réglementaire, CNCC, 10 Février 

2010. 

 

 االنرتنت  مواقعسادسا : 
1. www.Cours-de droit.net. consulté :14/03/2015 ,10 :33. 

2. International Standard on Auditing (ISA240), The Auditor’s Responsibilities 

Relating to Fraud of Financial Statement, P:06. (www.socpa.org.sa), Consulté: 

07/03/2015, 14:59 
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  01 رقم ملحق
 ةالشعبي ةالدميقراطي ةائريز اجل ةريو اجلمه
 العلمي البحث و العايل التعليم وزارة

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

        
 

 Questionnaire   استبيان
 ...هوبركات هللا ورمحة عليكم السالم

 وسومةامل " التدقيق احملاسيب و مراقبة التسيري"  يف استامل مذكرة إلعداد التحضري إطار يف االستبيان ذاه يدخل

 .بوحوص بوشيخي األستاذ إشراف حتت .الغش اكتشاف يف )احلساابت حمافظة( القانوين اخلارجي التدقيق دور :بعنوان

 رأيكم إعطاء سيدي، – سيديت منكم، نلتمس الدراسة، ذهه دافهأ حتقيق من متكننا موضوعية نتائج إىل نتوصل وحىت
 يف احلساابت حمافظ دور حول نظركم وجهة عرفةمل منا سعيا وموضوعية، وصدق عناية بكل االستبيان ذاه فقرات يف كمهنيني
 .الغش اكتشاف

 تؤخذ وسوف فقط، العلمي البحث ألغراض إال تستخدم ولن اتمة بسرية ستستعمل بكم اخلاصة علوماتوامل آراءكم أن علما
 .مضموهنا يف تغيري أو حتريف أي وبدون االعتبار بعني

 مسبقا ومشاركتكم تعاونكم حسن لكم شاكرين
 ...والتقدير االحتام فائق بقبول تفضلوا

Ce questionnaire se déroule dans le cadre de la préparation d’un mémoire de fin d’étude de 
Master en «Audit comptable et contrôle de gestion » ayant pour thème : le rôle de l’audit 
externe légale – commissariat aux comptes –pour détecter la fraude Sou la direction de Mr 
BOUCHIKHI Bohosse.  

Et pour obtenir des résultats objectifs pour cette recherche, nous vous prions, Madame – 
Monsieur, de bien vouloir donner vos avis, en tant que professionnels, à ces affirmations en toute 
honnêteté et objectivité. 

Nous nous engageons à n’utiliser vos avis qu’à des fins scientifiques, et ils seront strictement 
confidentiels et ne seront en aucun cas modifiés ou falsifiés. 

Tout en vous remerciant, d’avance 
Veuillez recevez nos salutations distinguées … 

 

 مشرييك حممد :  الطالب
  3017- 3012 : اجلامعية السنة

 

 -مستغامن –جامعة عبد احلميد ابن ابديس 
 كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسري

 قسم العلوم املالية و احملاسبية

Université Ibn Badis – Mostaganem 

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et Sciences de Gestion 

Département des Sciences financières et 

comptables 
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 .ناسبةامل العبارة أمام( ×) إشارة وضع سيادتكم من يرجى

 العينة ألفراد العامة املعلومات : األول اجلزء
  Des facteurs organisationnels                                  تنظيمية معلومات  :األول احملور

   (Sexe)  اجلنس -1
  Féminin    أنثى                                  Masculin   ذكر 

      (Age) العمر -3
 سنة 11سنة                أكثر من  11 –سنة  21من                      سنة 35 من أقل       

              (plus de 45 ans)             (Entre 35 – 45 ans)                ( moins de 35 ans) 

     niveau académique                                              املستوى األكادميي -2

 ليسانس                         ماست                       ماجستري                     دكتوراه        
(Licence)                     (Master)                 (Magister)               (Doctorat)    

 : ........................................ اهأذكر               (Autre)    أخرى مهنية شهادة       

             fonction                                                                     هنيةامل الوظيفة .7

 معتمد حماسب                                  حساابت حمافظ                        حماسب خبري      
(Comptable Certifié)                             (CAC)               (Expert comptables)  

 l’ expérience en audit et en comptabilités ةواحملاسب التدقيق يف اخلربة سنوات عدد .2

  سنة 15 من أكثر         سنة 15-11سنوات          من  15 -05 من             سنوات 05 من أقل    
(plus de 10 ans)  (entre11- 15 ans)     (entre 05- 10ans)        (Moins de 05 ans) 

 Cas de fraude détectés et    ةينهامل هخربت فرتة خالل كتشفةوامل الحظةامل الغش حاالت .7
observés durant votre carrière 

 حاالت توجد ال                                                         حاالت توجد            
il ya pas des cas                                                             il ya des cas         

 
 

   ناسبةامل اإلجابة على( ×) عالمة ضع بنعم إجابتك كانت إذا 
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 الفوترة    (surfacturation) 
 عمدا   فالتكالي تضخيم و النتائج تسجيل عدم 

( non enregistrement volontaire des produit ou grossissement des charge) 
 األصول اختالس   (détournement des fonds) 
 اجلبائية يزانياتامل يف تزوير   (falsification des tableaux fiscaux) 
 اليومية يف ومهية قيود تسجيل   (des comptabilisations Inexistantes dans le 

journal) 

 Des informations liées au cabinet احلساابت حمافظ مكتب ختص عامة معلومات  :الثاين احملور
de CAC 

 date de création       كتبامل أتسيس اتريخ .1

 2000  سنة - 1991 سنة من                                              1991 سنة قبل        
(entre 1991 – 2000)                                                       (Avant 1991)          

 2016  سنة - 2011 سنة من                                2010  سنة -  2001 سنة من    
(entre 2011 – 2016 )                                           (entre 2001 – 2010 )         

       types de cabinets               كتبامل نوع .3

 شبكة                                   مجاعي                                      فردي               
(Réseau)                               (Société)                           (Individuels) 

 effectifs en bureau       كتبامل يف العاملني عدد .2

 أشخاص 06 -03 من                                      أشخاص 03 من أقل              
(Entre 03- 06 personnes)                       (Moin de 03 personnes)             

 أشخاص 09 من أكثر                                   أشخاص 54- 56  من              
(Plus de 09 personnes)                        (Entre 06 – 09 personnes)          

 Expérience en profession CAC    احلساابت حمافظة يف اخلربة .7

 سنوات  15 -05  من                                        سنوات 05 من  أقل            
(entre 05- 10 ans)                                         (Moin de 05 ans)           

 

 سنة 15 من أكثر                                                      سنة 15 - 11  من        
(plus de 15 ans)                                                            (entre 11 – 15)        
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 ...............................................   chiffre d’affaires:   األعمال رقم

 وأهدافها الدراسة مبجاالت يتعلق  :الثاين اجلزء
 الغش أخطار من )الوقاية ( التقليص يف يساعد )واستقاللية كفاءة(جودة ذو اخلارجي التدقيق  :األول احملور

Un audit externe de qualité contribue à diminuer les risques de fraude 

موافق 
غري  حيادي موافق بشدة

 موافق
موافق غري 

  العبارات بشدة

          
 القرائن وأدلة اإلثبات ) واثئق( و تقييمها مبوضوعية تساعد حمافظ احلساابت على تقليص الغش                                        

1 
les moyens de preuve et l’évaluation objective par le CAC lui 

permet de diminuer la fraude 

          
 ضرورة متتع حمافظ احلساابت ابلنزاهة و املوضوعية إلضفاء الثقة على القوائم املالية

2 
le CAC doit jouir de l’intégrité et d’objectivité pour revêtir les 

états financiers par confiance 

          

 الالزمة لقييم العمالء احملتملنيضرورة قيام مكتب التدقيق بوضع اإلجراءات 

3 Le bureau d’audit doit mettre en place les procédures permettant d’évaluer 
les clients éventuels 

          
 قدرة حمافظ احلساابت على اكتشاف الغش دون التبليغ عنه يفيد يف الوقاية من أخطارالغش

4 La compétence du CAC à détecter la fraude sans y informer permet à 
prévenir les risques de fraude 

 5 خربة حمافظ احلساابت  تزيد من قدرته على اكتشاف الغش          
L’expérience du CAC contribue à détecter davantage les cas de fraude 

          

 ابلكفاءة يعزز القدرة على اكتشاف الغش و التقليص من أخطارهمتتع حمافظ احلساابت 

6 La compétence du CAC renforce sa capacité à détecter la 
fraude et la diminution des risques 

 

 
 
 
 
 

 7 التعامل معهمتتع مدقق احلساابت مببدأ احلذر املهين تساعده على فهم و حتديد اخلطر و كيفية           
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La vigilance professionnelle du CAC lui permet de comprendre 
et cerner les risques ainsi que la façon d’y faire face. 

          
 عدم موافقة حمافظ احلساابت على أي عملية حىت يفهم طبيعتها و يقتنع بصحتها

8 le CAC ne valide pas une telle opération qu’après sa le compréhension et sa 
fiabilité 

          
 مسعة مكتب التدقيق تلعب دورا هاما يف نوعية )جودة( التدقيق و ابلتايل أكثر اكتشاف الغش

9 La réputation du bureau d’audit joue un rôle déterminant dans 
la qualité d’audit et donc dans la détection des fraudes 

          
 ضرورة  استعانة حمافظ احلساابت  ببعض اخلربات االستشارية لزايدة القدرة على اكتشاف الغش

10 Le Cac doit recourir aux expertises externes pour pouvoir détecter les cas 
de fraude 

          

جمموعة من املعايري الصادرة من املنظمات متكنه من اإلملام بكل املعلومات بغية إبداء الرأي الفين اتباع مدقق احلساابت 
 و جناح مهمة اكتشاف الغش

11 Le respect du CAC des normes émanant des institutions internationales lui 
permet de cerner toutes les informations financières conduisant à la 

formulation d’une opinion professionnelle de qualité et réussir dans la 
détection de fraude 

          

كمعيار لقياس مدى صدق القوائم املالية  اعتماد مدقق احلساابت على املبادئ احملاسبية املتعارف عليها و استخدامها 
 و مكافحة الغش

12 Le recours aux principes comptables généralement admis et leur 
exploitation afin de mesurer la fiabilité des états financiers 

et la lutte contre la fraude 

          

 توسيع نطاق عينة االختبارات يف حالة اكتشاف مدقق احلساابت أي تالعب أثناء قيامه مبهمته

13 L’élargissement de l’échantillon des tests en cas de détection de 
manipulation au cours de sa mission 

          

 القيام ابجراءات معدلة أو إضافية تساعد املدقق عادة يف أتكيد أو استبعاد الشك بوجود غش

14 Effectuer des procédures ajustées et supplémentaires permet à l’auditeur 
d’affirmer ou empêcher l’existence de la fraude 

          

اإلملام الكايف و التام ابألنظمة و القوانني السارية املفعول يف البلد و األصول احملكمة ملمارسة املهنة يدعم عملية 
 اكتشاف الغش

15 La connaissance parfaite des systèmes et lois en vigueur dans le pays ainsi 
que les principes régissant la profession permet à l’auditeur de détecter la 

fraude 

          

 التخطيط لعملية التدقيق يعترب العمود الفقري لعملية اكتشاف الغش

16 La planification de la mission d’audit est la force motrice de toute détection 
de la fraude 
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 يتحمل حمافظي احلساابت  املؤولية التأديبية عن كل خمالفة أو تقصري يف القواعد املهنية

17 Le CAC assume la responsabilité disciplinaire sur toute contravention 
commise dans les règles professionnelles 

          
 اإلتصال ابملراجع السابق و الوقوف على املخالفات السابقة يقلل من أعمال الغش

18 Contactez l'ancien CAC Et accentuer sur les irrégularités antérieures 
Réduisent la fraude 

 
 الغش اكتشاف عمليات و الداخلية الرقابة عالقة : الثاين احملور

Relation de contrôle interne et opérations pour détecter le fraude 
 

موافق 
غري  حيادي موافق بشدة

 موافق
غري موافق 

  العبارات بشدة

 19 سالمة و فعالية نظام الرقابة الداخلية يساعد يف التقليص و احلد من الغش           
La fiabilité et l’efficacité du SCI contribue à minimiser la fraude 

          

وجود رقابة بديلة وإشراف غري فعال من قبل املكلفني بإلدارة يؤدي إىل نشوء فرص التالعب و اإلحتيال يف القوائم 
 املالية

20 L’absence d’un contrôle alternatif et une supervision efficace  auprès des 
administrateurs conduisent à l’émergence des cas de manipulation et de 

fraude dans les états financiers 

          
 وجود هيكل تنظيمي معقد وغري مستقر يساعد يف عملية الغش

21 L’existence d’un organigramme compliqué et instable provoque 
l’apparition de la fraude 

          
 التقييم  العميق لنظام الرقابة الداخلية يساعد اكتشاف التالعب الذي حيصل يف القوائم املالية 

22 L’évaluation profonde du SCI permet à détecter les manipulations 
éventuelles dans les états financiers 

          
 بتقييم الرقابة الداخلية مبا فيه من خطر عدم استمرارية النشاط يدعم تفادي الغشقيام حمافظ احلساابت 

23 L’évaluation du SCI par le CAC y compris la continuité d’exploitation 
atténue la fraude 

          
 يدعم من عملية اكتشاف الغشالقيام ابلتدقيق، و إجراءات الرقابة الداخلية على فتات دورية و متقاربة 

24 Mener régulièrement des audits ainsi que des opérations de contrôle interne 
permet à la détection des fraudes 

 
 إطار يف حمدودة احلساابت حمافظ مهمة من جتعل اليت والتنظيمية التشريعية العوائق : الثالث احملور

 الغش اكتشاف
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Contraintes législatives et règlementaires limitant le rôle du Cac à la 
détection de la fraude 

 
موافق 
 حيادي موافق بشدة

غري 
 موافق

غري موافق 
  العبارات بشدة

          
 هناك بعض القوانني تعرقل السري احلسن حملافظي احلساابت 

25 
Il y a certaines lois entravent un bon déroulement aux CAC 

          

 أتخريات يف تقدمي األدلة، و عدم احلصول على قرائن كافية للقيام بعملية التدقيق حيد من عملية اكتشاف الغش

26 Les retards dans la présentation des preuves, et le manque d'accès aux 
éléments de preuve suffisants Pour réaliser l'audit Limitent le processus de 

découverte de la fraude 

          

أجاابت على استفسارات غري متوافقة و غامضة و غري جديرة ابلتصديق تعرقل مهمة حمافظ احلساابت يف اكتشاف 
 الغش

27 Réponses aux questions ne sont pas compatibles, vagues et non crédibles, 
entravent la tâche du CAC dans la découverte de la fraude 

          

على الرغم من مدى قوة اجلرد الفعلي كدليل اثبات يف اختبارات التدقيق فإنه يعترب قرينة غري كافية للتحقق من املخزون 
 السلعي الظاهر بقائمة املركز املايل

28 Malgré l’efficacité de l’inventaire comme preuve dans les tests de 
vérification, il n'y a pas de preuves suffisantes pour vérifier l'inventaire 

illustré à l'état de la situation financière 

          
 تعارض يف السجالت احملاسبية تعرقل من مهمة حمافظ احلساابت

29  contradiction dans les registres comptables Entravent la mission du CAC. 

          

 العالقات الغري العادية بني حمافظ احلساابت و اإلدارة تشكل حاجزا ابلنسبة حملافظ احلساابت

30 Les relations extraordinaires entre le CAC et l’adminstration constituent 
une barrière pour les CAC 

 
 
 
 

 03ملحق رقم 
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 امللخص
 

 الغش اكتشاف يف )احلساابت حمافظة( القانوين اخلارجي التدقيق دور

 على الثقة وإضفاء الغش اكتشاف على احلساابت حمافظ قدرة ومدى دور معرفة إىل الدراسة هذه دفته
 املالية القوائم

 والرقابة التدقيق جودة أتثري معرفة خالل من وذلك يتحملها اليت املسؤوليات إىل ابإلضافة احلساابت، وصدق
 لكل حساابت حمافظ  40 على وزع استبيان تصميم ت الدراسة، أىداف ولتحقيق .الغش من التقليص على الداخلية

 للعلوم اإلحصائية احلزم برانمج على االعتماد تّ  وقد استبيان،  30  استداد ت حيث ،مستغامن و وهران والية من
  .فرضياهتا صحة الختبار one simple T-test و الدراسة بياانت لتحليل spss  االجتماعية

 الداخلية الرقابة وفعالية سالمة إىل ابإلضافة )واستقاللية كفاءة( التدقيق جودة أنّ  إىل الدراسة توصلت وقد
 همهمت ألداء التخطيط على تقتصر احلساابت حمافظ مسؤولية وأنّ  الغش، أخطار من والوقاية التقليص على يساعدان

 يف همهمت من حتدّ  وتشريعية تنظيمية عوائق ناكه أنّ  و .املالية القوائم على الثقة إلضفاء الالزمة املهنية العناية وبدل
 .الغش اكتشاف إطار

 وتنظيمها اجلزائر يف أكثر احلساابت حمافظ مبهنة تمامهاال ضرورة :أمهها التوصيات من جبملة الدراسة وخلصت
 .هأولوايت من الغش اكتشاف وجعل دورية بصورة املهنة هلذه املنظمة القوانني وحتديث
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Abstract 

 

Role of external audit legal (external auditors) to detect fraud 

 

This study aims to identify the role and ability of external auditor in detecting 
fraud, and make of financial reliable, accurate lists accounts and its responsibilities, 
this through identifying the impact of audit quality and internal control in reducing 
fraud. To achieve the objectives of study, we have designing a questionnaire, it was 
distributed to forty (40) external auditors in: Skikda, Jijel, Mila and Biskra, thirty (30) 
of total number of questionnaire were recovered. Statistical package for social science 
<<SPSS>> were applied to analyze collected data of study and used <<one simple 
T-test>> to test accuracy hypothesis. 

The study reached that the audit quality (competence, independence), and 
effective Internal Control helps to reduce and prevent fraud risk, and the 
responsibility of external auditors confine in planning to perform this duty (job), and 
take professional care as result as to make a financial statement reliable. And there are 
a lot of legal and organizational travels limit his duty in the framework of detecting 
fraud. 

Finally, the study suggested many recommendations the most important are: 
external necessity of taking more consideration to external auditor profession in 
Algeria, is organization of laws periodically and make detecting fraud as priority. 

 


