
  ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الديموقراطية الشعبية

 

  جامعة عبد ا��ميد بن باد�س مستغانم

  �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��

 

  مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات لنيل ش�ادة ماس�� أ�ادي��

  :حت إشراف �ستاذت                                                                            

  دواح بلقاسم. د                                                                                         

  ا��امعة

  جامعة عبد ا��ميد بن باد�س

  جامعة عبد ا��ميد بن باد�س

  جامعة عبد ا��ميد بن باد�س

  جامعة عبد ا��ميد بن باد�س

2018  

دور التدقيق ا��اس�� �� ا��د من تأث�� ا��اسبة �بداعية

 CERAMISدراسة حالة املؤسسة صناعة ا��زف  

ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الديموقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العا�� والبحث العل��

جامعة عبد ا��ميد بن باد�س مستغانم

�لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��

  قسم العلوم املالية وا��اس�ية

  

مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات لنيل ش�ادة ماس�� أ�ادي��

وا��اس�يةالعلوم املالية : الشعبة  

ومراقبة ال�سي�� تدقيق: التخصص   

  : تحت عنوان

  

  

  

  

                                                                            :قدمة من طرف الطالب 

                                                                                         مخنفر نصرالدين 

  أعضاء ��نة املناقشة

  تبةالر   �سم واللقب

  أستاذ التعليم العا��  العيد دمحم.د.أ

  )أ(أستاذ محاضر   دواح بلقاسم.د

  )أ(أستاذ محاضر   شاعة عبد القادر.د

 DOCENT  بوشرف جيال��.د

    
2018/ 2017:السنة ا��امعية

دور التدقيق ا��اس�� �� ا��د من تأث�� ا��اسبة �بداعية

دراسة حالة املؤسسة صناعة ا��زف  

مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات لنيل ش�ادة ماس�� أ�ادي��

قدمة من طرف الطالب م

مخنفر نصرالدين 

  الصفة

 
ً
  رئ�سا

  مقررا

  مناقشا

  مناقشا

  

 دور التدقيق ا��اس�� �� ا��د من تأث�� ا��اسبة �بداعية

دراسة حالة املؤسسة صناعة ا��زف  



 

II 

إلهداءا  
 

  

من أوصى بهم الرحمن إلى من تاهت الكلمات والحروف    هذا إلى هدي بحثيأ        

في وصفها، ويعجز القـلم عن كتابة أي شيء عنها، والتي كانت سندا في حياتي  

.وغمرتني بعطفها إلى منبع الحنان  

.الغالية أطال هللا في عمرهاأمي    

أطال هللا    العزيزأبي  األخالق  إلى من رباني على مكارم  

.عمره و حفظه من كل سوء  

   الدنيا أتصور فـلو معهم طفولتي براءة عشت من إلى

  . عنهم بعيدا

.عدة الحاج ، دمحم ، دون أن أنسى أخواتي :خوتيإ   إلى    

.  ياسين: إلى الكتكوت الصغير  

  .  األحباب و العائلة  كل إلى

عبد الباسط ، أمين ، دمحم ، سيد أحمد ، ندير، بالل، : سةار كل زمالء واألصدقـاء الد إلى

  تدقيق محاسبي ومراقبة تسيير ماستر    وكل دفعة

 الدراسي مشواري في ساعدوني الذين إلى

  .الورقة هذه تسعهم ولم قـلبي وسعهم من كل إلى

  
 
 

      
 
   



 

I 

 

 شكر و تقدير  
  

 

.إلتمام هذا العمل المتواضع  الذي منحنا القوة والصبر و وفقنا  هللا عز وجل  بداية نحمد  

   

 بشكر تقدمن  أن إال العمل، لهذا األخيرة اللمسات وضع بصدد نحنو  يسعنا وال

  " دواح بلقـاسم  " الدكتور إلى انوعرفـ وتقدير
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�ش�ل بدا�ي منذ بدأ الفرد مزاولة  ��سانعرف�ا  ،تدقيق ا��سابات ل�ست وليدة اليومعملية 

فل�ذا �ش�د املؤسسات �قتصادية تطورات مستمرة من يوم ، حاجاتھ وحاجات غ��ه إلشباع �شاطھ

، لك��ا تواجھ باملقابل العديد من القيود و�عدد�ا وك��ا �� ��م�ا  أ�شط��ا توسع ��ألخر، �شمل عادة 

  . املتا�عة ا��يدة ألداء امل�ام و��شطة ع�� أكمل وجھ الداخلية وا��ارجية ���ز�ا �� غالب �حيان عن

 ��تمام وازداد الصناعية، الك��ى  الشر�ات ت�و�ن إ�� ا��اجة ظ�رت الصناعية الثورة و�ظ�ور 

 ارتبط قد وتطور�ا ا��سابات تدقيق م�نة �شأت أن باعتبار معا ا��سابات وتدقيق ا��اسبة بأنظمة

 ان�شار ومع ا��اسبة، عملية تتم أن �عد ا��سابات تدقيق عملية تبدأ حيث وتطور�ا، ا��اسبة ب�شأة

 عن امللكية بانفصال الشر�ات بھ تم��ت وما وتوسع�ا، اتهعمليا و�شابك و�عقد أعمال�ا وتنوع الشر�ات

 ما الكفاءة من ل�ا م�نية بإدارة �ستعانة إ�� ا��اجة برزت للمسا�م�ن، ا��دودة و�املسؤولية �دارة

 �داة �ذه ت�ون  أن رؤى وقد املسا�م�ن، نفوس �� الطمأن�نة و�ث الشر�ات أعمال فحص من يمك��ا

 أو ا��سابات مراقبو اسم عل��م وعمليا،أطلق علميا واملؤ�ل�ن املدر��ن ا��اسب�ن من عدد �� ممثلة

  . ا��سابات مدققوا

 دليل وخار�� ومستقل محايد مح��ف ��ص ابه يقوم ال�� ا��سابات تدقيق عملية فظ�ور 

 محايد رأي إعطاء �و ا��ار�� املدقق �دف �ان فإذا اس�ثمروه، ما ن�يجة عن �موال أ��اب يطم�ن

 القوة ا��اس�ية املعلومات يكسب الذي ا��سابات وصدق شرعية مدى عن إثبات وقرائن بأدلة مدعم

 ا��سابات تدقيق عملية وأ�داف أنواع �� �عدد أفرزت وامل�شعبة املتعددة �تلمجفا القانونية،

 مختلف تدرس ال�� وخصوم أصول  من املا�� املركز وعناصر ا��تامية ا��سابات مجال إ�� لتصل

 مستوي  رفع ع�� والعمل ابهوأسبا �نحرافات تحديد إ�� دفته وال�� املؤسسة �� والوظائف ��شطة

  .�قتصادية والكفاية �داء

ومن امللفت للنظر و�� �ونة �خ��ة ظ�ور فن جديد للتالعب اتفق ع�� �سميتھ با��اسبة 

اسات ا��اس�ية �بداعية، وذلك باستغالل املتالعب للثغرات و�عدد البدائل ونقاط الضعف �� السي

خدم فئة معينة مستفيدة ا��تلفة �� س�يل إظ�ار البيانات املالية �غ�� صور��ا ا��قيقية، و�ش�ل ي

ع�� أ��ا عملية التالعب ��  Creative Accounting) (وقد تم �عر�ف ا��اسبة �بداعية �اإلدارة، 

القيم املالية، متضمنة ا��يار النف�� �� تطبيق املبادئ ا��اس�ية، والتضليل �� �بالغ املا�� وأية 

  . خطوات متخذة تجاه إدارة امل�اسب أو تلطيف صورة الدخل

س�ثمر�ن و�ما أن �فصاح �� البيانات املالية يؤثر كث��ا �� أ��اب املصا�� �ش�ل عام، و�� امل

 ع�� أ��اب �ش�ل خاص، فإن ظ�ور �ذا النوع من التالعب �س�م �� اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر سلب
ً
ا



 املقدمة العامة

 

 2 

 من ا��يار تام 
ً
املصا�� وقرارا��م، ومن أبرز  �مثلة �� استخدام ا��اسبة �بداعية، ما حدث مؤخرا

 Arthur(رثر إندرسون وال�� �ان مدقق حسابا��ا شركة تدقيق العاملية آ Enron لشركة إنرون 

Andersen( وال�� �عت�� من أك�� شر�ات التدقيق �� العالم حيث ��م أ�عا��ا السنو�ة تقدر بأك�� من ،

ستة عشر مليار دوالر أمر��ي، ومن أبرز عمليات التالعب �� استخدام أساليب ا��اسبة �بداعية �و 

  .��دف حصول�م ع�� أر�اح است�نائيةالشركة بت��يم أر�اح�ا وإخفاء ديو��ا، قيام مسؤو�� 

دور التدقيق ا��اس�� �� ا��د من تأث��  ملوضوع �ذا بحثنا �� نتطرق  سوف سبق ما ع�� بناءا و

  . ا��اسبة �بداعية

  : ال�ساؤل ا��و�ري �التا��وضعنا  عنھ وا��ة صورة إلعطاء و املوضوع �ذا ملعا��ة

 : �ش�الية

  ا��اس�� �� ا��د من تأث�� ا��اسبة �بداعية؟لتدقيق مسا�مة امدى ما 

 :  يمكن طرح �سئلة الفرعية التالية توضيح أك�� �ذاول

 معاي��ه؟ �� وما أ�ميتھ تتمثل فيما ا��اس��؟ بالتدقيق املقصود ما 

 ؟ و�شأ��ا ؟ �بداعية ا��اسبة مف�وم ما 

  بداعية؟كيف �سا�م التدقيق ا��اس�� �� ا��د من تأث�� ا��اسبة� 

 مل�متھ؟ أدائھ أثناء املدقق عليھ �عتمد الذي ما 

  : الفرضيات

  ولإلجابة
ً
  : ع�� �سئلة الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية مؤقتا

 حق إطالع املدقق ع�� ال��الت والدفاتر واملس�ندات و�ل ما يخص م�نة للوصول لنقطة 

 .أيھ ا��ايد �� التقر�رر  إبداء

  ا��اس�ية والسياسات التقديرات اختيار �� �خالقية غ�� ممارسات ��ا��اسبة �بداعية 

 �شأ��ا أما ��يحة غ�� مالية بيانات ع��ا نتج مما والغش التالعب فرص ت�يح ال�� املتاحة

 ومحلي�ن املس�ثمر�ن قبل من واملتوقعة املنتظرة ��داف تحقيق �� الشر�ات فشل عند �انت

 . مالي�ن
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 الغش مستو�ات تخفيض، الغش عمليات كشف خالل من �داء يرفع ا��اس�� التدقيق 

 .با��سابات والتالعب

 املتمثل الرئ���� ال�دف إ�� الوصول  �� �ساعده معينة وسائل ع�� م�متھ أداء �� املدقق �عتمد 

 املالية والوضعية املالية القوائم حول  ا��ايد الف�� رأيھ يتضمن ��ا�ي تقر�ر إعداد ��

 .للمؤسسة ا��قيقية

  :أ�مية الدراسة

تدقيق ا��اس�� �� ا��د من تأث�� ا��اسبة �بداعية وفق مفا�يم الدور تتمثل أ�مية البحث �� 

عديدة، وأ�مية التدقيق باعتباره الرك��ة و�داة �ساسية �� التحقق من ��ة ودقة املعلومات 

ا��اس�ية، وكذلك أ�مية خاصة من أجل سالمة مركز�ا املا�� وكذلك معا��ة ظا�رة التالعب باألرقام 

عن طر�ق تظليل املستفيدين من القوائم املالية باالستخدام أساليب وإجراءات ا��اس�ية وذلك 

  . ا��اسبة �بداعية

     : أ�داف الدراسة

 ا��اس�� للتدقيق والعم�� النظري  الواقع ���يص محاولة. 

 ا�تماماتنا وضمن تخصصنا مجال �� يقع موضوع �� معارفنا وإثراء البحثية كفاءتنا ز�ادة . 

 التالعب اك�شاف خالل من وذلك املا�� املركز و��ة سالمة مدى تحديد محاولة 

 .�ختالساتو 

 سليط الضوء مف�وم ودوافع وأساليب ا��اسبة �بداعية� . 

  : دوافع اختيار البحث

  :من دوافع اختيار موضوع البحث نذكر

  التدقيق ملواضيع ال����� امليول.  

 بالتخصص املوضوع عالقة . 

 ا��ديدة باملعارف املكتبات وإثراء العلمية البحوث تطو�ر �� املسا�مة.  
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  : سةامن�� الدر 

 ا��مع ع�� يقوم تحلي��،ومن��  وصفي من�� �و املوضوع �ذا دراسة أجل من إتباعھ تم الذي املن��

 ي�ناول  فصول  ثالث إ�� تقسيمھ املوضوع �ذا دراسة منا تطلبت وقد، وامليدانية النظر�ة الدراسة ب�ن

 الفصل ي�ناول  ب�نما ،ا��اسبة �بداعية و ا��اس�� التدقيق لعملية النظري  ا��انب �ول�ن الفصل�ن

  ). بالسوافلية ceramaisمؤسسة صناعة ا��زف دراسة حالة (  التطبيقي ا��انب الثالث

  : صعو�ات البحث

  :�� البحث �ذا إنجاز �� واج�ت�� ال�� الصعو�ات ب�ن من

 قلة املراجع �� املكتبة بما يتعلق بموضوع ا��اسبة �بداعية . 

 ال��بص مؤسسة �� الوثائق سر�ة. 

 صعو�ة التحصل ع�� املعلومات �� املؤسسة واستحالة �طالع عل��ا. 

  : �ي�ل البحث

   :م��ا �ل �� عا��نا فصول  ثالث مذكرتنا شملت

 عبارة ف�ان �ول  املبحث إ�� بدوره وانقسم�طار النظري للتدقيق ا��اس��  و�تضمن �ول  الفصل

إ�� فروض ومعاي�� التدقيق  لتدقيق ا��اس��، أما املبحث الثا�ي فتطرقناإ�� ا مدخل مفا�ي��عن 

   .مسار تنفيذ عملية التدقيق إ�� ، وتطرقنا �� املبحث الثالثوال��امات املدقق

وتضمن  �ول  املبحث إ�� بدوره وانقسمار املفا�ي�� للمحاسبة �بداعية �طو�تضمن  الثا�ي الفصل

ما�ية ا��اسبة �بداعية، أما املبحث الثا�ي فتطرقنا إ�� ممارسات ا��اسبة �بداعية، وتمثل املبحث 

   .مسا�مة التدقيق ا��اس�� �� ا��د من ممارسات ا��اسبة �بداعيةالثالث �� 

) CERAMIS(ؤسسة صناعة ا��زف ملللتدقيق ا��اس��  تطبيقية دراسة عبارة �ان الفصل الثالث

ف�ان عبارة عن تقديم م�ان ال��بص، أما املبحث الثا�ي فتطرقنا إ��  �ول  املبحث إ�� بدوره وانقسم

�سو�ة وت��يح �خطاء ا��اس�ية من طرف ، وتطرقنا �� املبحث الثالث إ�� واقع التدقيق ا��اس��

  . املدقق ا��اس��

  

  

 



 

�طار النظري : الفصل �ول 

 للتدقيق ا��اس��
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  : تم�يد

ام بم�نة التدقيق ال�� إن ز�ادة ��م �عمال �� املؤسسات و�عدد أوجھ �شاط�ا أدى إ�� ��تم

 
ً
من مدى صالحية و��ة البيانات �� وقتنا �ذا، فال�دف من التدقيق �و التحقق كب��ا  أخذت ح��ا

  . املقدمة من طرف املؤسسة املالية

ان��اء ا��اسب من تجميع وتبو�ب فبعد املدقق عندما ي�ت�� عمل ا��اسب، حيث يبدأ عمل

ا��كم ع�� مدى سالمة و���يل املعلومات املتعلقة الناتجة عن �شاط املؤسسة، يأ�ي دور املدقق �� 

  .ور�ما التالعبات ميات وخلو�ا من �خطاء �ذه العل

لدراسة أك�� تفصيل، وانطالقا مما سبق، سأحاول �� �ذا الفصل التطرق لإلطار النظري مل�نة 

  : التدقيق، وقسمناه �� س�يل ذلك إ�� ثالث مباحث

  مدخل مفا�ي�� للتدقيق ا��اس��: املبحث �ول. 

 وال��امات املدققفروض ومعاي�� التدقيق : املبحث الثا�ي. 

 عملية التدقيقمسار تنفيذ : املبحث الثالث.  
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  مدخل مفا�ي�� للتدقيق ا��اس��: املبحث �ول 

�عت�� م�نة التدقيق بمثابة املرحلة ال��ائية �� مجال الدراسات ا��اسبة، فمن يزاول م�نة التدقيق 

يجب أن ي�ون ملما باملبادئ والقواعد و�جراءات ا��اس�ية بطر�قة سليمة ومتجا�سة من ف��ة مالية 

القوائم املالية �وحدة يتضمن رأي ف�� محايد �� ألخرى والغرض من قيام بالتدقيق �و إعداد تقر�ر 

  .واحدة ،يوضع تحت تصرف مستخدمي �ذه القوائم

كتحليل ملا سبق سأتطرق �� �ذا املبحث إ�� التطور التار��� للتدقيق، وكذلك مف�ومھ وأنواعھ، 

  .ومن ثم التطرق إ�� أ�دافھ وأ�ميتھ

  التطور التار��� للتدقيق ا��اس�� : املطلب �ول 

ديم وتطور مف�ومھ مع تطور ال�شاط �قتصادي و�عقده، حيث �ان لقد ظ�ر التدقيق منذ الق

إ�� تفو�ض إدار��ا  ��سان يزاول و�دير �شاطھ �قتصادي والتجاري بنفسھ، و�ك�� ��م أعمالھ ��أ

إ��  أ��اص آخر�ن بما ف��ا ���يل العمليات املالية، و�ذلك ظ�رت ا��اجة إ�� الرقابة من أو�لت ل�م 

   1.إدارة �شاطاتھ

إ�� التحقق من ��ة البيانات ال�� �عتمد عل��ا �� ومنھ �شأت م�نة التدقيق من حاجة ��سان 

اتخاذ قراراتھ، والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع، وقد ظ�رت �ذه ا��اجة أوال لدى ا���ومات، 

�ستخدم املدقق�ن للتأكد حيث تدل الوثائق التار�خية ع�� أن ح�ومات قدماء املصر��ن واليونان �انت 

 2.من ��ة ا��سابات العامة

  :�اآل�يوقد عرف تطور م�نة التدقيق عدة مراحل ن��ص�ا 

 م 1500الف��ة من العصر القديم ح�� سنة : املرحلة �و��  

وق��ا �ستمع إ�� القيود املث�تة �� الدفاتر وال��الت للوقوف ع�� مدى ����ا، وكذا نجد �ان املدقق 

  3.، ومعنا�ا �ستمع" Audire" مشتقة من ال�لمة الالتي�ية   " Auditing" �لمة تدقيق 

  

                                                           
1
 .8، ص2003، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر،من النظر�ة إ�� التطبيق املراجعة ومراقبة ا��ساباتدمحم بوت�ن،  
2
  .18 - 14، ص 2000، الطبعة �و��، دار وائل لل�شر، �ردن، )الناحية النظر�ة والعملية ( علم تدقيق ا��سابات خالد أم�ن عبد هللا،  
3
  . 3، ص1998، دار وائل لل�شر، عمان، التدقيق والرقابة �� البنوكخالد أم�ن عبد هللا،  
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إال أن م�نة التدقيق �� تلك ا��قبة �انت تقتصر ع�� ا���ام واملشروعات العائلية وال�� �انت 

بجرد ا��زون السل��، حيث ت�ون �ذه العملية متكررة عدة مرات �� الف��ة الواحدة، وال�دف خاصة 

  1.م��ا �و الوصول إ�� الدقة ملنع أي تالعب أو غش للدفاتر

  م 1850م و 1500الف��ة ماب�ن : املرحلة الثانية 

اك�شاف الغش لم يتغ�� �دف التدقيق خالل �ذه الف��ة عن الف��ة السابقة، إذا اقتصر ع�� 

 2.والتالعب وال��و�ر �� الدفاتر ا��اس�ية

ل�شمل ال�شاط الصنا�� وذلك بظ�ور الثورة حيث �� �ذه املرحلة ا�سع نطاق التدقيق 

الصناعية، حيث زادت أ�مية اك�شاف التالعب و�ختالس �س�ب فصل ملكية رأس املال عن �دارة، 

�� التدقيق و�� �ع��اف بضرورة وجود نظام محاس�� وقد ظ�رت �� �ذه املرحلة اتجا�ات جديدة 

كما �ش�� إ�� القبول العام الستعراض مستقل ل��سابات سواء منتظم �غرض دقة التقر�ر، 

  3.للمؤسسات الكب��ة أو الصغ��ة

  م 1905م و  1850الف��ة ماب�ن : ةاملرحلة الثالث 

�عد ظ�ور الثورة الصناعية، حصل �غي�� شامل للمجتمع و�التا�� ظ�رت ا��اجة إ�� ت�و�ن 

ا��اسبة ب���يل عمليات الوحدة �قتصادية ول�س ��تمام وحدات اقتصادية، ومن �نا بدأ ا�تمام 

  4.ب���يل عمليات صاحب الوحدة

  5:أما أ�داف التدقيق خالل �ذه الف��ة ف�انت �األ�ي

 غش وا��طأاك�شاف ال. 

 اك�شاف ومنع �خطاء الفنية. 

 اك�شاف �خطاء �� تطبيق املبادئ ا��اس�ية. 

  

                                                           
1
  . 14، ص1996،الطبعة الرا�عة، دار ال��ضة  العر�ية، ب��وت، املراجعة معاي�� وإجراءاتاش�يوى  إدر�س عبد السالم،  
2

، مذكرة ماجست��، �لية العلوم �قتصادية تطبيق�ا �� ا��زائر التدقيق من منظور املعاي�� الدولية ومدى إم�انيةدمحم أم�ن مازون،  

 . 3، ص�2011سي��، جامعة ا��زائر، وعلوم ال
3
 . 6، ص2004، مؤسسة شباب ا��امعة، �سكندر�ة، مبادئ وأسس املراجعة علما وعمالعبد الفتاح ال��ن،  
4
  . 9، ص1982، �لية التجارة، جامعة طنطا، مراجع ا��ساباتزكر�ا دمحم الصادق إسماعيل،  

  . 16، صمرجع سبق ذكرهالسالم،  عبد إدر�س  اش�يوى  5
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  م إ�� يومنا �ذا 1905ف��ة ماب�ن ال: املرحلة الرا�عة 

أ�م ما م�� �ذه الف��ة �و ظ�ور الشر�ات الك��ى وكذا �عتماد ع�� نظام الرقابة الداخ�� بدرجة 

فيما يخص ال�دف من عملية التدقيق، فلم �عد ئية وفق أساس عل��، أما أسلوب العينات �حصا

اك�شاف الغش وا��طأ، فاك�شاف مثل �ذه ا��االت �و من مسؤولية �دارة، بل أن غرض التدقيق 

 1.الرئ���� �و تقر�ر املدقق املستقل وا��ايد فيما إذا �انت البيانات ا��اس�ية تب�ن عدالة املركز املا��

 وأنواعھ ا��اس�� مف�وم التدقيق: الثا�ي املطلب

  ا��اس��مف�وم التدقيق : الفرع �ول 

تم �عر�ف عملية تدقيق ا��سابات من قبل العديد من رواد الفكر ا��اس�� وا��الس امل�نية، 

  :إال أ��ا تصب �� نفس ال�دف، ومن أ�م تلك التعار�ف ال�� أعطيت للتدقيق ا��اس�� نذكر ما ي��

  منظمة ومن��ية ��مع عملية " عرفت ا��معية �مر�كية للمحاسبة للتدقيق ع�� أنھ

وتقييم �دلة والقرائن �ش�ل موضو��،ال�� تتعلق ب�تائج ��شطة و�حداث �قتصادية، 

وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق ب�ن �ذه النتائج واملعاي�� املقررة،وتبليغ �طراف املعنية 

 2."تدقيقب�تائج ال

 عبارة عن مس�� أو طر�قة من��ية مقدمة "  التدقيق ع�� أنھ عرفت منظمة العمل الفر����

�ش�ل م�سق من طرف م�� �ستعمل مجموعة من التقنيات املعلومات والتقييم، وتقدير 

  3".مصداقية وفعالية النظم  و�جراءات املتعلقة بالتنظيم

  كما عرف" Belaiboud"الرقابة ال�� يمارس�ا ال��ص امل�� املؤ�ل "  أنھ التدقيق ع��

قانونيا وحسب �صول امل�نية �غية التأكد واملصادقة ع�� صدق وعدالة القوائم املالية 

 4".السنو�ة للمؤسسة واملتمثلة �� امل��انية، وحساب نتائج، وجدول التدفقات النقدية

  كما �عرف "Collins et Valin " اختبار تق�� صارم و�أسلوب بناء يتم من " التدقيق ع�� أنھ

املعلومات  طرف ��ص م�� مؤ�ل ومستقل ��دف إعطاء رأي م��ر حول نوعية ومصداقية

                                                           
1
  .19، ص2006، الطبعة الثالثة، دار وائل لل�شر، �ردن، مدخل إ�� التدقيق ا��اس�� من الناحية النظر�ة والعملية�ادي التمي��،  
2
 .108،ص2003، دار وائل لل�شر، عمان، �جتماعية �� املصارف �سالميةاملراجعة املسؤولية مجيد حاسم الشرع،  
3
 . 9،ص2003، دايون املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، املراجعة وتدقيق ا��ساباتدمحم طوا�ر التو�امي ومسعود صديقي،  

4 Mokhtar Belaiboud, Pratique de l Audit: Apports de l entrepise, Guide synthetique, orgonisation de la fonction, 

Presentation des normes IAS/ IFRS, Berti Editions, Alger, 2005,p4. 



 �طار النظري للتدقيق ا��اس��                                                                                     :الفصل �ول 

 

 10 

ومدى الوفاء باالل��امات �� �ل الظروف واح��ام القوان�ن  املالية املقدمة من طرف املؤسسة

 1.واملبادئ ا��اسبة املعمول ��ا

 2:حظة أنھ �شمل النقاط الرئ�سية التاليةال مكن مي�تلفة للتدقيق، ا�ل التعار�ف الخومن 

 برنامج وضع خالل من منطقي �ش�ل متتا�عة مراحل عدة �� التدقيق ينفذ: منظمة عملية التدقيق - 1

 .م�متھ لتنفيذ املدقق ي�بع�ا ال�� ا��طوات يحدد تدقيق

 و�� التدقيق، عملية جو�ر ذلك و�عت��: موضو�� �ش�ل وتقييم�ا �ثبات أدلة ع�� ا��صول  - 2

  .متح�� غ�� موضو�� ذ��� باتجاه �حتفاظ املدقق ع�� يتع�ن القيام بذلك س�يل

 وإصدار للتقييم �أداة املدقق �ستخدم�ا ال�� املوضوعة القواعد مجموعة �� :عل��ا متعارف معاي�� - 3

  .عل��ا املتعارف ا��اسبة مبادئ مثل ا��كم ال�����

 لتقر�ر م�متھ من �ن��اء �عد املدقق إعداد ضرورة: املعنية �طراف إ�� التدقيق نتائج إيصال - 4

  .بالتدقيق املعنية لألطراف فيھ ما وتبليغ فحصھ نتائج مكتوب يتضمن

  3:�� أساسية نقاط ثالث ع�� ركزت أ��ا السابقة التعار�ف من نالحظ كما

 تم ال�� العمليات وسالمة ��ة من للتأكد وال��الت، البيانات فحص بھ يقصد :الفحص 

 ا��اصة �قتصادية لألحداث النقدي أو الك�� القياس فحص أي وتبو���ا، تحليل�ا، ���يل�ا،

  .املؤسسة ب�شاط

 أداة �داري  للنظام الفرعية �نظمة نتائج صالحية مدى ع�� ا��كم بھ يقصد :التحقيق� 

 �� للمؤسسة ا��قيقية للوضعية املا�� املركز تمثيل مدى وع�� لواقع املؤسسة، السليم للتعب��

  .معينة زمنية ف��ة

 املعنية، �طراف إ�� يقدم تقر�ر ش�ل �� والتحقيق الفحص نتائج بلورة بھ يقصد :التقر�ر 

 من �خ��ة العملية �و التقر�ر بأن نقول  أن و�ستطيع خارج�ا، أو داخل املؤسسة �انت سواء

  .وثمرتھ التدقيق

                                                           
1
 Lionel collins, Gérand valin, Audit et contrôle interne: Aspects financiers, opérationnles et stratégiques, Edition 

Dalloz, paris, p21. 
2

، مذكرة ماس��، �لية العلوم �قتصادية وعلوم ال�سي�� والعلوم التجار�ة، جامعة التدقيق ا��اس�� واملا�� �� املؤسسةميلود فاطمة،  

  .06، ص  2012مستغانم، 
3

، مجلة الباحث، �لية ا��ق وق والعلوم دور املراجعة �� إس��اتيجية التأ�يل �داري للمؤسسة �قتصادية ا��زائر�ةمسعود صديقي،  

  . 65، ص 2000قتصادية، جامعة ورقلة، العدد �ول، �
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  م��ص لتعر�ف التدقيق: )1(الش�ل رقم 

. 

  

 العلوم �لية دكتوراه، ش�ادة لنيل مقدمة أطروحة للمراجعة، امل�� التنظيم عمر، شر�قي :املصدر

  .12 ص ، 2012 سطيف، جامعة ال�سي��، وعلوم والتجار�ة �قتصادية

 �ذا وأن الرأي، إبداء �و التدقيق عملية من الرئ���� ال�دف أن أعاله، الش�ل خالل من يت��

 القوائم إعداد �� املعتمدة للمعاي�� التدقيق محل املؤسسة اح��ام مدى حول  موضوعھ �خ�� ينصب

 املتعارف ا��اس�ية املبادئ اح��ام خالل من الشركة �� واملعتمد املطبق ا��اس�� املرجع و�� املالية

 ألدلة جمع يتخللھ والدفاتر لل��الت بفحص القيام املدقق من ال�دف يتطلب �ذا تحقيق وأن عل��ا،

 التدقيق، من ال�دف لتحقيق ومالئمة مدروسة من��ية ذلك �� ومتبعا واملالئمة، ال�افية �ثبات

 1.والتقنيات و�جراءات �دوات من العديد امليدا�ي عملھ أثناء و�ستخدم

  

  

                                                           
1

،ص  2012، أطروحة دكتوراه، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، جامعة سطيف، التنظيم امل�� للمراجعةشر�قي عمر،  

12.  
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  أنواع التدقيق ا��اس�� : الفرع الثا�ي

تختلف أنواع التدقيق باختالف الزاو�ة ال�� ينظر من خالل�ا إ�� عملية التدقيق،يمكن  ت��يص 

  :ا��تلفة ال�� أعطيت لھ فيما ي���ذه �نواع حسب التبو�بات 

  :من حيث القائم �عملية التدقيق - 1

  1:�ما أساسي�ن، نوع�ن إ�� التدقيق �عملية القائم حيث من التدقيق تقسيم يمكن

 ��دمة والتقييم ل��كم املشروع داخل من �عمل مستقلة أداة الداخ�� التدقيق  :الداخ��التدقيق   ) أ

 يمكننا �نا واملالية ومن ا��سابية العمليات �� التدقيق طر�ق عن الرقابة مجال �� �دارة أ�داف

مّد  ع�� �عمل �دارة يد �� وأداة الداخلية الرقابة حلقات أحد تمثل الداخ�� التدقيق بأن القول 

 .باملعلومات باستمرار �دارة

 ي�ون  حيث املؤسسة خارج من طرف بواسطة يتم الذي �و ا��ار�� التدقيق :التدقيق ا��ار��   ) ب

 املالية التقار�ر وعدالة صدق عن ا��ايد الف�� الرأي إبداء ��دف وذلك املؤسسة، إدارة مستقال عن

  .ف��ة معينة خالل للمؤسسة

  2 :و�� ا��ار�� التدقيق من أنواع ثالثة ب�ن الواقع �� و�فرق 

 ع�� ا��سابات بمحافظ أيضا و�عرف القانون، يفرض�ا ال�� و��  ):Audit légal(التدقيق القانو�ي *

 محافظ يقوم ال�� �جبار�ة السنو�ة املراقبة أعمال �� وتتمثل ت،وال�يئا الشر�ات من �نواع �عض

 الصادقة الصورة وإعطا��ا السنو�ة ا��سابات وانتظامية ��ة ع�� الش�ادة �غرض ا��سابات

  .�شاط�ا ونتائج املالية الشركة لوضعية

 إدارة من بطلب ومستقل خار�� مح��ف ��ص يقوم ): (Audit contractuelالتدقيق التعاقدي* 

 لعقد وفقا اختيار�ا النوع �ذا و��ون  سنو�ا، تجديد�ا و�مكن مع�ا، املتعاملة �طراف أحد أو املؤسسة

 �� ا��ددين واملدة والنطاق ال�دف حسب ا��الة �ذه �� بم�متھ املدقق و�قوم وز�ونھ، ب�ن املدقق ي��م

  .ا��كمة من بطلب خار�� مح��ف ��ص الطرف�ن يقوم ب�ن امل��م �تفاق

 وذلك ا��كمة، من بطلب خار�� مح��ف ��ص يقوم ):Expertise judiciaire(ا����ة القضائية* 

  .مع�ا متعامل آخر وطرف معينة مؤسسة ب�ن نزاع حل �� بتقر�ره لالستعانة

                                                           
1

�لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم  ، مذكرة ماس��،املراجعة الداخلية والتدقيق �� البنوك التجار�ةصا�� مرصاد وآخرون،  

  .7، ص  2013ال�سي��، ورقلة، 
2
  . 27ص ، مرجع سبق ذكره دمحم بوت�ن، 
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  :من حيث �لزام - 2

  1:نوع�ن إ�� القانو�ي �لزام حيث من التدقيق ينقسم

 الضرائب، قوان�ن الشر�ات، قانون ( بھ القيام القانون  يحتم الذي التدقيق �و :مياالتدقيق �لز   ) أ

 أ�عابھ، تقدر ال�� و�� العامة ا��معية خالل من خار�� مدقق �عي�ن يتم حيث ،)�س�ثمار  قانون 

 .ا��تامية املالية قوائم�ا حسابا��ا واعتماد لفحص

 أ��اب إ�� بھ القيام تقر�ر أمر و�رجع اختياري، ي�ون  أن التدقيق �� �صل: التدقيق �ختياري    ) ب

 ���اص شر�ات يناسب التدقيق �ذا فإن لذلك املصا��، أ��اب من غ���م املؤسسة وإ��

 تحديد عند مدقق من املعتمدة ا��سابات إ�� و�طمئنان الثقة �� أل��ا تفيد الفردية واملؤسسات

 من املعتمدة املالية التقار�ر إ�� البنوك اطمئنان �نفصال، وكذلك أو �نضمام عند الشر�اء أنصبة

  .قروض طلب عند املدقق

  :من حيث نطاق عملية التدقيق - 3

  2:نوع�ن إ�� التدقيقعملية  نطاق حيث من التدقيق ينقسم

 ملعاي�� ذلك يخضع ولكن يؤديھ الذي للعمل محدد غ�� إطارا للمدقق يخول  الذي �و :التدقيق ال�امل  ) أ

 مدى عن الف�� رأيھ إبداء �مر ��اية �� مدقق �ّل  ع�� و�تع�ن عل��ا، املتعارف التدقيق مستو�ات أو

 .اختباراتھ شمل��ا ال�� واملفردات الفحص نطاق عن النظر �غض ك�ل ا��تامية املالية القوائم سالمة

 بحيث التدقيق، مجال أو نطاق ع�� القيود �عض وضع يتضمن الذي التدقيق و�و :التدقيق ا��ز�ي   ) ب

 ع�� العمليات تلك املدقق �ع�ن ال�� ا���ة وتحدد غ���ا دون  العمليات �عض ع�� املدقق يقتصر عمل

 لتحديد عمل من بھ قام ما تفاصيل تقر�ره �� ي��ز أن ا��الة �ذه �� املدقق ع�� ا��صر، و�تع�ن س�يل

 أو اتفاق وجود و�تع�ن ومعلومات، قوائم من بھ يرتبط وما التقر�ر ذلك بوضوح ملستخدمي مسؤوليتھ

 .تحقيقھ املراد وال�دف التدقيق ونطاق حدود يب�ن كتا�ي عقد

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .19، ص  2000، دار الصفاء لل�شر والتوز�ع، املدخل ا��ديث لتدقيق ا��ساباتأحمد حل�� جمعة،  
2
 .19ص ،2009، دار املستقبل لل�شر والتوز�ع، عمان، ا��سابات�صول العلمية والعملية لتدقيق خالد راغب ا��طيب وآخرون،  
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  : من حيث مدى الفحص أو ��م �ختبارات  - 4

  1:نوع�ن إ�� املدقق بھ يقوم الذي الفحص مدى زاو�ة من التدقيق تقسيم يمكن

 ال��الت، الدفاتر، القيود، جميع بتدقيق املدقق يقوم أن الشامل التدقيق �ع�� :التدقيق الشامل  ) أ

 �ذا أن املالحظ من الفحص، محّل  املفردات جميع بتدقيق يقوم أن أي واملس�ندات، ا��سابات

 سيؤدي ا���م كب��ة املؤسسات حالة �� إنھ حيث ا���م، صغ��ة للمؤسسة يص�� التدقيق

 يحرص ال�� والت�لفة الوقت عام�� مع و�عارض�ا التدقيق عملية أعباء إ�� ز�ادة التدقيق �ذا استخدام

  .مراعا��ا باستمرار ع�� ا��ار�� املدقق

 فحص أساس ع�� و�رتكز الك��ى، الشر�ات ظ�ور  مع التدقيق من النوع �ذا ظ�ر: التدقيق �ختباري    ) ب

 أن ع�� باملؤسسة ا��اصة واملس�ندات وا��سابات وال��الت الدفاتر مجموع من املدقق عينة ي�تق��ا

 حالة ففي الداخلية، الرقابة نظام وسالمة قوة مدى ع�� العينة ��م النتائج، و�عتمد �عميم يتم

  .العينة ��م توسيع املدقق ع�� وجب الدفاتر وال��الت �� كث��ة أخطاء توافر

  :من حيث توقيت عملية التدقيق - 5

  2:نوع�ن إ�� التدقيق عملية توقيت حيث من التدقيق ينقسم

 املالية والقوائم ا��سابات وإعداد املالية السنة ان��اء �عد ال��ا�ي التدقيق يتم: التدقيق ال��ا�ي  ) أ

  .ا���م واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات �� عادة �سلوب �ذا إ�� ا��ار�� املدققو���أ  ا��تامية،

 املالية السنة مدار ع�� تتّم  �ختيار�ة و�جراءات الفحص عملية أن �ع��: التدقيق املستمر   ) ب

 �عد آخر تدقيق إجراء ضرورة مع مسبقا، محدد زم�� ل��نامج ووفقا منتظمة للمؤسسة، و�طر�قة

. ا��تامية املالية القوائم إلعداد الضرور�ة ال�سو�ات من للتحقق السنة املالية ��اية �� الدفاتر إقفال

 النوع و�ذا ال��ا�ي، التدقيق إ�� وج�ت ال�� العيوب و�نتقادات معا��ة ع�� �عمل املستمر فالتدقيق

 .��م �عمل تقوم ال�� من املؤسسات وغ���ا �موال لشر�ات مناسبا �عد التدقيق من

  

  

  

                                                           
1
  .11، ص مرجع سبق ذكره، صا�� مرصاد وآخرون 
2
  .27ص، 2006 ، دار املس��ة لل�شر والتوز�ع، �ردن،الناحية النظر�ة –تدقيق ا��سابات املعاصر غسان فالح املطارنة،  



 �طار النظري للتدقيق ا��اس��                                                                                     :الفصل �ول 

 

 15 

  أ�داف وأ�مية التدقيق ا��اس��: املطلب الثالث

  أ�داف التدقيق ا��اس�� : الفرع �ول 

  1:واملتطورة وا��ديثة التقليدية، أساس�ت�ن، بمجموعت�ن التدقيق أ�داف تحديد يمكن

   : أ�داف التقليدية -1

  :أ�داف رئ�سية -1- 1

  .عل��ا �عتماد ومدى بالدفاتر، املث�تة ا��اس�ية البيانات وصدق ودقة ��ة من التحقق  -

  .املا�� للمركز املالية القوائم مطابقة مدى عن قو�ة أدلة ع�� �س�ند محايد ف�� رأي إبداء  -

 :أ�داف فرعية -2- 1

  .غش أو أخطاء من وال��الت بالدفاتر يوجد قد ما اك�شاف -

  .ذلك دون  تحول  وإجراءات ضوابط بوضع والغش، �خطاء ارت�اب فرص تقليل -

  .مستقبال أو حاضرا القرارات واتخاذ �دار�ة السياسات ورسم تقر�ر �� عليھ �دارة اعتماد -

  .الس�ثمارا��م املناسبة القرارات اتخاذ من وتمكي��م املالية القوائم مستخدمي طمأنة -

  .الضر�بة مبلغ تحديد �� الضرائب دائرة معاونة -

 .املدقق ملساعدة ا���ومية لل�يئات �ستمارات وملء ا��تلفة التقار�ر تقدير -

  :أ�داف ا��ديثة أو املتطورة -2

 وطرق  وأسبا��ا �نحرافات وتحديد ��داف، تحقيق ومدى تنفيذ�ا ومتا�عة ا��طط مراقبة -

  .معا����ا

  .املرسومة لأل�داف وفقا �عمال نتائج تقييم -

  .ال�شاط نوا�� جميع �� �سراف منع طر�ق عن ممكنة، إنتاجية كفاية أق��� تحقيق -

 .ا��تمع ألفراد الرفا�ية من ممكن قدر أق��� تحقيق -

                                                           
1
  .10،ص مرجع سبق ذكره، خالد راغب ا��طيب وآخرون 
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 أ�مية التدقيق ا��اس��: الفرع الثا�ي

 �انت سواء املؤسسة مع مص��ة ذات كث��ة ج�ات تخدم وسيلة �ونھ �� تتمثل التدقيق أ�مية إن

 خطط ورسم قرارات التخاذ ا��اس�ية البيانات ع�� كب�� حد إ�� �عتمد إذ خارجية، أو أطرافا داخلية

  :نجد التدقيق من ب�ن املستفيدين ومن مستقبلية،

 باعتبار�م املدقق ولتقر�ر املالية للقوائم �ول  املستخدم املسا�مون  �عت�� :املالك واملسا�مون  - 1

 املسا�مون  و�حتاج ع��م، �وكيل الشركة إدارة ع�� الرقابة �� ل�ساعد�م املدقق الذين �عينون  املالك

 الس�م، عائد: املعلومات �ذه أ�م ومن القرارات، التخاذ املالية القوائم  ��ا تمد�م ال�� املعلومات إ��

 1. البورصة �� للشركة السوقية القيمة ثم ومن للشركة املا�� �داء

  2:من للتأكد بالتدقيق املسا�مون  ��تم ومنھ

  .الناجع ال�سي�� ع�� املسؤول�ن قدرة -

  .جديدة بقرارات �ل��ام قبل املس�ثمرة لألموال و�مثل ا��يد �ستغالل -

  .ان�شار�ا من ا��د �قل ع�� أو حدو��ا ومنع والغش �خطاء عن الكشف -

 ا��ايد املدقق قبل من اعتماد�ا يتم ال�� املالية القوائم ع�� املؤسسة إدارة �عتمد :إدارة املؤسسة -2

 تأث�� ذو ف�و املسا�م�ن، أو للمالك �دارة إفصاح ع�� الصدق إلضفاء أداة تقر�ره يمثل إذواملستقل، 

  3. بكفاءة املالك أموال إدارة �� بدور�ا قامت قد أن �دارة إثبات ملموس ��

 وشر�ات صناديق مثل �س�ثمار�ة، واملؤسسات البنوك �عت��: التمو�لية و�س�ثمار�ةاملؤسسات  - 3

 توفر�ا ال�� املعلومات ع�� �عتمد ف�� ولذلك لالقتصاد، �ول  املمول  املالية، �وراق �س�ثمار ��

 و�شكيل �ئتمان منح قرارات اتخاذ �� املالية أوراق�ا �� املس�ثمر�ن أو للشر�ات املق��ضة املالية القوائم

 إم�انية مدى تحديد �� املدقق تقر�ر ع�� املؤسسات �ذه و�عتمد ،املالية �وراق �� �س�ثمار محافظ

 املعلومات �ذه �� الوثوق  درجة وتختلف املالية، توفر�ا القوائم ال�� املعلومات �� والوثوق  �عتماد

  .مكتبھ و��م امل�نية ا��سابات مدقق وسمعة اسم باختالف

                                                           
1

املتطلبات امل�نية ومشا�ل املمارسة العملية �� ضوء معاي�� املراجعة : خدمات مراقب ا��سابات لسوق املالعبد الو�اب نصر ع��،  

 .22، ص 2001املصر�ة والدولية و�مر�كية، ا��زء �ول، الدار ا��امعية، �سكندر�ة، 
2

، مذكرة ماجست��، �لية علوم ال�سي�� والعلوم الداخلية للمؤسسة �قتصادية دور املراجعة �� تقييم أداء نظام الرقابةعزوز ميلود،  

 .8، ص �2007قتصادية، جامعة سكيكدة، 
3
، ص 2000، مؤسسة الوراق لل�شر والتوز�ع، عمان، الطبعة �و��، مراجعة ا��سابات ب�ن النظر�ة والتطبيقيوسف محمود جر�وع،  

13. 
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 العمال حقوق  ع�� ا��فاظ �� �اما دورا العمال ونقابات اتحادات تلعب: اتحادات ونقابات العمال - 4

 �شأن ا���ومية ا���ات أو املؤسسة إدارة مع التفاوض آلية خالل من وذلك السوق، اقتصاد �� ظل

 العمال ونقابات اتحادات لدى ي�ون  ما وعادة واجتماعية، مادية ومزايا وحوافز أجور  من العمل عوائد

 عل��ا �عتمد ال�� املعلومات أ�م ومن بنجاح، التفاوض عملية إتمام �� �ساعد إدار��ا ماليا مس�شارا

 املا�� باملركز بدور�ا ترتبط وال�� الدفع ع�� املؤسسة بقدرة تلك ا��اصة �ذا، دوره �� املا�� املس�شار

 واملتوقعة للعمل ا��الية والعوائد السوق  من حصة املؤسسة والسيولة، الر�حية مؤشرات للمؤسسة،

 يدعم املدقق تقر�ر فإن لذلك �ذه املعلومات، ملثل الرئ���� املصدر املالية القوائم وتمثل املستقبل، ��

  .ف��ا وثق��م عل��ا العمال ونقابات اتحادات اعتماد مدى

 وخاصة �قتصادية، الوحدة استمرار�ة بمعرفة ينحصر باملعلومات الشر�حة �ذه ا�تمام: الز�ائن - 5

 للبضاعة وأسا��� رئ���� كمورد عل��ا معتمدين �انوا وإذا �جل، طو�لة بمعامالت ارتباط�م مع�ا عند

  .�ولية املواد أو

املؤسسة  ب�ن تتم وال�� املعلومات �� املطلو�ة الثقة �عطي املا�� املركز سالمة إن: الدائنون واملوردون  - 6

 درجة أن كما املا��، واملركز املالية القوائم �� املدقق برأي �ستعينوا أن يمكن حيث ودائن��ا ومتعامل��ا

 املالية ا��الة سالمة لتقر�ر �أساس �عت�� �� و�التا�� ل�م، قصوى  أ�مية ذات �عدان السيولة والر�ح

  1. اتجا��ا ولتحديد

 العديد �� الشر�ات تصدر�ا ال�� املالية القوائم ع�� الدولة أج�زة �عض �عتمد :ا���ات ا��كومية - 7

 فرض أو للدولة �قتصادية السياسات رسم أو �قتصادي ال�شاط مراقبة م��ا من �غراض،

 ج�ات طرف من ومعتمدة ف��ا موثوق  معلومات دون  �عمال بتلك القيام يمكن للدولة وال الضرائب،

  2. ف��ا ا��ايد الرأي الف�� وإبداء فحصا دقيقا بفحص�ا تقوم محايدة

 املدقق لتقر�ر �اما مستخدما الدول  من للعديد بال�سبة املال سوق  �يئة �عت��: �يئة السوق املال - 8

 �� املقيدة الشر�ات فإن القانون، و�حكم املالية، �وراق سوق  ع�� ورقا�ي إشرا�� من دور  ل�ا ملا

 وتقر�ر املالية أوراق�ا من صورة بتقديم ملزمة املالية �وراق مجال العاملة �� والشر�ات البورصة

 فيما �شر�عيا شبھ دورا �خ��ة �ذه تلعب حيث املال،لسوق  العامة لل�يئة عل��ا ا��سابات مدقق

  3. ا��سابات مدقق الشر�ات و�عي�ن ل�ذه ا��اس�� و�فصاح القياس بمتطلبات يتعلق

                                                           
1
 .8ص  ،مرجع سبق ذكرهعزوز ميلود،  
2
 .9ص ، مرجع سبق ذكره، يوسف محمود جر�وع 
3
  .24، ص مرجع سبق ذكره، عبد الو�اب نصر ع�� 
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  فروض ومعاي�� التدقيق وال��امات املدقق: املبحث الثا�ي

 عملية �سبق ال�� �ف�ار قوام�ا ع�� تب�� الفروض من مجموعة ع�� التدقيق عملية تقوم

  .للمدقق امل�� �داء مستوى  ع�� ل��كم الوسيلة �عت�� ال�� املعاي�� من مجموعة إ�� باإلضافة التحليل،

، ومعاي�� التدقيق، تدقيق فروض إ�� التطرق  خالل من املبحث �ذا �� توضيحھ س�تم ما و�ذا

  .وال��امات املدقق

  فروض التدقيق: املطلب �ول 

 عام إطار وضع �� �سا�م نتائج إ�� التوصل �غية منظم تفك�� ألي البداية نقطة الفروض تمثل

  .نفس ال���ء بال�سبة لفروض التدقيق و�و لنظر�ة،

 امل�تم�ن ب�ن عل��ا متعارف موضوعية فكرة عن الفرض �ع��"  ي�� كما التدقيق فرض و�عرف

 املبادئ عليھ تب�� أو منھ �ستفيد الذي �ساس و�عت�� واحد، رقا�ي مف�وم من أك�� ب�ن تجمع بالتدقيق

  1."للتدقيق العلمية

  2:وتتمثل أ�م فروض التدقيق فيما ي��

  :قابلية البيانات للفحص - 1

 املالية املعلومات ع�� ا��كم �غية ا��اس�ية واملس�ندات البيانات فحص ع�� التدقيق يتمحور 

 املعلومات لتقييم املستخدمة املعاي�� من الفرض �ذا و��بع املعتمد، ا��اس�� النظام عن الناتجة

  :ي�� فيما املعاي�� �ذه وتتمثل أخرى، ج�ة من املقدمة املعلومات ومصداقية ج�ة، من ا��اس�ية

 وارتباطھ ا��تمل�ن، املستخدم�ن الحتياجات ا��اس�ية املعلومات مةمالئ ضرورة �ع�� :املالئمة* 

  .�ع�� ع��ا ال�� باألحداث

 أن بد ال فإ��ما نفس�ا، املعلومات بفحص أك�� أو ��صان قام إذا أنھ ذلك مع��  :القابلية للفحص* 

  .إل��ا التوصل يجب ال�� نفس�ا النتائج أو املقاي�س إ�� يصال

  .وموضوعية عادلة بطر�قة ا��قائق ���يل بمع�� :البعد عن التح��* 

  .ا��اس�ية املعلومات ��ا تتح�� أن يجب خاصية �� :القابلية للقياس الك��* 

                                                           
1
  .26، ص  2000، املكتبة العصر�ة، املنصورة، الطبعة �و��، تحليل وإطار للتطبيق:املعاي�� الدولية للمراجعة محمود السيد النا��،  
2
  .26، ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح ال��ن،  
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 :عدم وجود �عارض حت�� ب�ن مص��ة املدقق و�دارة - 2

 واقعية معلومات تقدم �دارة أن حيث واملدقق، �دارة ب�ن املنافع تبادل ع�� الفرض �ذا يقوم

 �دارة ب��و�د املدقق يقوم الوقت نفس و�� ا��ايد، الف�� رأيھ أساس�ا ع�� يبدي الذي للمدقق

  .سليمة قرارات التخاذ صا��ة بمعلومات

  :خلو املعلومات ال�� تقدم للفحص من أي أخطاء تواطئية - 3

 امل�نية العناية بذل طر�ق عن الوا��ة �خطاء اك�شاف �� املدقق مسؤولية الفرض �ذا يث��

 تقيده عند خاصة ف��ا التواطؤ تم ال�� والتالعبات �خطاء اك�شاف ع�� مسؤوليتھ وعدم ال�افية،

  .عل��ا املتعارف التدقيق بمعاي��

  :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية - 4

 �خطاء من بالتقليل �سمح املؤسسة داخل الداخلية للرقابة وقوي  سليم نظام وجود إن

 من بدال �ختباري  بالتدقيق �كتفاء طر�ق عن اقتصادية التدقيق عملية كما يجعل والتالعبات،

  .التفصي�� التدقيق

  : التطبيق املناسب للمبادئ ا��اس�ية - 5

 عل��ا، املتعارف ا��اس�ية للمبادئ وفقا إعداد�ا تم قد املالية القوائم أن ع�� الفرض �ذا يقوم

 ا��تامية املالية القوائم صالحية مدى ع�� ل��كم حقيقيا مؤشرا ا��اس�ية باملبادئ �ل��ام �عت�� إذ

  .للمؤسسة ا��قيقي املا�� للمركز وتمثيل�ا

  :املفردات ال�� �انت ��يحة �� املا��� سوف تبقى كذلك �� املستقبل - 6

 سليمة إجراءات وفق وتمت املا��� �� املؤسسة ��ا قامت ال�� العمليات بأن الفرض �ذا يق���

 املدقق ع�� الضروري  من فإنھ ولذلك املستقبل، �� كذلك ست�ون  الداخلية للرقابة سليم نظام وضمن

 إدخال مع وخاصة املفروض، النظام إجراءات �� الضعف مواطن لكشف الالزمة امل�نية العناية بذل

  .ا��ديثة املؤسسات �� الفرضية �ذه صالحية �عدم ��دد ال�� أصبحت البيانات ملعا��ة �لية النظم
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  : املدقق ا��سابات يزاول عملھ كمدقق فقط - 7

 محل املؤسسة و��ن ب�نھ امل��مة �تفاقية حسب م�امھ املدقق يتو�� الفرض، �ذا حسب

  .ية�ستقالل معيار رأس�ا ع�� وال�� التدقيق بمعاي�� �تفاقية �ذه عدم إخالل �شرط التدقيق،

  معاي�� التدقيق املتعارف عل��ا: املطلب الثا�ي

 ومفا�يم لفروض ومنطقية طبيعية كن�يجة و�� التدقيق، نظر�ة �� رئ�سيا عنصرا املعاي�� �عت��

 ت�يئا تصدر�ا عل��ا متعارف معاي�� ع�� �عتمد امل�ن من كغ���ا التدقيق م�نة حيث أن التدقيق،

 املتبعة �جراءات �� وتنعكس ت،ال�يئا �ذه أعضاء طرف من العام القبول  وتلقى ودولية محلية م�نية

 ممارستھ �� املدقق بھ يقتدي الذي النموذج التدقيق معاي�� تمثل كما التدقيق، بم�مة القيام ��

 �طار تمثل كما امل��، أدائھ تقييم �� إل��ا  الرجوع للمدقق يمكن إرشادية قواعد عن و�ع�� امل�نية،

 عملية وطبيعة للمدقق امل�نية املسؤولية طبيعة لتحديد الف�� العمل وكفاءة نوعية لتقييم العام

  1. مستقل كيان ذات و�جعل�ا امل�نة �ذه �� الثقة يدعم مما م��ا، املستفيدة ل���ات التدقيق

 العام �تفاق طر�ق عن أو امل�نية السلطات بواسطة وضع�ا يتم لألداء مقاي�س" : أ��ا ع�� و�عرف

   2. "لألداء مقياسا وتمثل العمل طر�قة يو�� عاما مرشدا لت�ون  امل�نة أعضاء ب�ن

  :�التا�� أساسية معاي�� ثالث إ�� التدقيق معاي�� وتنقسم

  : املعاي�� العامة أو ال��صية -1

 و�مكن ا��سابات، ملدقق الذا�ي بالت�و�ن مباشرة مرتبطة �و��ا بال��صية املعاي�� �ذه سميت

  : ��ي �� حصر�ا

  ص بواسطة تتم أن يجب التدقيق عملية أن ع�� املعيار �ذا ينص :التأ�يل العل�� والعم���� 

 املعيار �ذا �ع�� كمدقق، للعمل تؤ�لھ ال�� امل�نية والكفاءة العملية وا����ة العلمية املعرفة لديھ

 والتدقيق والضرائب ا��اسبة مجاالت �� ال�افية العلمية باملعرفة يتمتع أن يجب املدقق أن

 التدر�ب �� املدقق �ستمر أن يجب ذلك إ�� إضافة امل�نية، باملمارسة املرتبطة ا��االت من وغ���ا

                                                           
1
  .19 – 18، ص مرجع سبق ذكرهشر�قي عمر،  
2
  .36، ص 1995، 05، مجلة ا��اسب�ن، ال�و�ت، العدد مف�وم معاي�� �داء امل�� �� املراجعة املالية ا��ارجيةإبرا�يم شا��ن،  
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 مستعدا و�ظل ا��االت، تلك �� ا��ديثة بالتطورات ملما ليظل للم�نة ممارستھ طوال والتعليم

 1. جديدة مجاالت �� املعرفة الك�ساب

  مرتبطة ال��ا�ي تقر�ره �� املدقق رأي مصداقية درجة �ون  �� املعيار �ذا أ�مية تتمثل :�ستقاللية 

 نزا�ة �� �ستقاللية تتمثل التدقيق، محل املؤسسة عن واستقاللھ �خ�� �ذا حياد بمدى

 ج�ة، من سابقة لعقو�ات �عرضھ وعدم املدنية، حقوقھ ب�امل وتمتعھ املدقق، ون�� واستقامة

 ب�امل يتمتع أي فعال، مستقال ي�ون  أن ا��سابات، وصدق لشرعية الضامن باعتباره عليھ كما

 عقد بالشركة ير�طھ وال أعمال�م �شارك�م ال وأن الرقابة، موضوع املؤسسة أعضاء اتجاه ا��ر�ة

 2. عمل

  مل�نة و�خالقية الفنية باملعاي�� ال��امھ ضرورة املدقق ع�� املعيار �ذا يوجب :العناية امل�نية 

 خطوات ��ميع ال�ا�� ��تمام �عطي وأن خدماتھ، جودة بتحس�ن مطالب أنھ كما التدقيق،

 العمل �� جدية توفر �ش��ط و�التا�� �ا��، غ�� و�ستقالل الكفاءة عنصري  فتوفر التدقيق، عملية

  .امل�� أدائھ جودة مستوى  من ترفع

    وإن بھ، يقوم وملاذا بھ، يقوم الذي العمل طبيعة جيدا يتف�م أن املدقق من امل�نية العناية تتطلب   

 املناسبة، �س�شارة عن البحث مسؤوليتھ ع�� يقع فإنھ العمل، �ذا من جزء أي من متأكدا يكن لم

 بإعداد يقوم وأن ع��ا، مسؤوال ي�ون  م�نية م�مة أو �شاط ألي ال�امل و�شراف التخطيط تتطلب كما

 يث�� �ذا فإن �امل غ�� و�ش�ل ا�تمام دون  العمل أوراق إعداد تم إذا ألنھ ودقيقة، �املة عمل أوراق

 القيام �� املدقق يج��د أن امل�نية العناية وتقت��� بتجميع�ا، املدقق قام ال�� �دلة �� الشك

 مسؤولية املدقق ع�� �ج��اد �ذا وا��تمع، و�فرض �عمال وأ��اب العمالء تجاه بمسؤولياتھ

  3.�املة ا��دمة ت�ون  وأن وا�تمام، و�دقة إبطاء بدون  امل�نية ا��دمات تقديم

  4: معاي�� العمل امليدا�ي -2

 ��ا مر ال�� املراحل تو�� أ��ا كما التدقيق، عملية وتنفيذ تخطيط ع�� املعاي�� �ذه �شتمل

 اختالف ع�� املؤسسات مختلف مع تتطابق معاي�� تحديد صعو�ة ورغم مل�متھ، أدائھ خالل املدقق

 يمكن املؤسسات أغلب مع ت�ناسب قد املعاي�� من مجموعة تحديد يمكن أنھ إال ونظم�ا عمليا��ا

  :ي�� فيما حصر�ا

                                                           
1
 . 35، ص  1998، املكتب ا��ام�� ا��ديث، �سكندر�ة، أصول املراجعةدمحم الفيومي وآخرون،  
2
  .38، ص مرجع سبق ذكرهدمحم بوت�ن،  
3
  .39، ص نفسھمرجع دمحم الفيومي وآخرون،  
4
  .24 -22، ص نفسھمرجع دمحم أم�ن مازون،  
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 تتالءم مكتو�ة عمل خطة بوضع مطالب املدقق أن املعيار �ذا �ع��: التخطيط و�شراف 

 خطوة ل�ل الزم�� لإلطار تحديده أن كما التدقيق، محل املؤسسة ب�ئة تفرض�ا ال�� واملعطيات

 �ذه خضوع إم�انية مع ورا��ا، من الغرض بلوغ فرص من سيعزز  الفحص عملية أثناء ��ا يقوم

 بتحديد مطالب املدقق فإن أخرى، ناحية من العمل مراحل تطور  مع واملتا�عة للتعديل ا��طة

 عملية عن واملباشر �ول  املسؤول باعتباره أدا��م وتقييم أعمال�م ومتا�عة مساعديھ مسؤوليات

 .التدقيق

 الرقابة نظام بدراسة املدقق قيام �و املعيار �ذا من املغزى  :الف�م ال�ا�� للرقابة الداخلية 

 ينطلق ال�� النقطة �عت�� �ونھ سالمتھ مدى ع�� والتعرف التدقيق موضوع املؤسسة �� الداخلية

 املدقق بھ سيقوم الذي الفحص مقدار يحدد الداخلية الرقابة نظام قوة أو فضعف املدقق، م��ا

 عل��ا، �عتماد يمكن مالية معلومات عنھ ي�تج سليم داخلية رقابة نظام فوجود ،)العينة ��م(

 فإن و�املقابل الكب��ة، املؤسسات �� مستحيال أمرا �عد ا��اس�ية املعلومات �افة تدقيق �ون 

ما  العينة، مجال لتوسيع ي��أ �ونھ املدقق م�مة من سيصعب الداخلية الرقابة نظام ضعف

  .وا���د الوقت من املز�د يتطلب

 املدقق يحصل أن ع�� امليدا�ي العمل معاي�� من املعيار �ذا ينص: جمع أدلة التدقيق ال�افية 

 املالية، القوائم حول  لرأيھ إبدائھ �� إليھ �س�ند سليما أساسا لت�ون  ال�افية والقرائن �دلة ع��

 ت�ون  املدقق إل��ا يصل ال�� فالقرارات التحقق، قابلية فرض ع�� �دلة �ذه تقوم أن شر�طة

 صور، أو أش�ال عدة �ثبات أدلة تأخذ قد. ومالئم معقول  إثبات دليل يدعم�ا �ان إذا فقط م��رة

 إقرارات املس�ندات، الثالث، الطرف يقدم�ا ال�� املعلومات ا��سابية، العمليات املادية، �املالحظة

 )صالحية( ونوعية جودة يقيم أن املدقق وع�� ا��يدة، الداخلية الرقابة وإجراءات �دارة، رجال

  .بالدليل �قتناع ع�� �ساعد فكال�ما كمي��ا، شأن شأ��ا �دلة �ذه

 ��م ك�� يفرض ما املستخدمة، للعينة التمثيل من عال قدر ع�� ت�ون  أن �ع�� �دلة فكفاية        

 �دلة، جودة يخص فيما أما ا��اس�ية، املعلومات من قدر أك�� ع�� العينة ح�� تنعكس �س�يا العينة

  .الك�� للقياس قابلي��ا إ�� باإلضافة ال�����، التح�� من وخلو�ا أن تتمتع باملوضوعية �ع�� فذلك
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  1: معاي�� إعداد التقر�ر -3

 ا��ايد الصر�ح رأيھ يتضمن ��ا�ي، تقر�ر بكتابة الفحص عملية أداء عقب مدقق �ل م�مة ت�ت��

 ال�� الضوابط من مجموعة من تخلو ال التقر�ر كتابة م�مة أن غ�� ا��سابات، وصدق حول شرعية

  :معاي�� أر�عة إ�� وتنقسم �عتبار، �ع�ن أخذ�ااملدقق  ع�� يتع�ن

  معاي�� من �ول  املعيار �ع�� :رأي عن مدى تطبيق املبادئ ا��اس�ية عند إعداد القوائم املالية 

 للمبادئ وفقا أعدت قد املالية القوائم �انت إذا ما حول  املدقق من توضيحا أن يتضمن لتقر�ر،ا

  .عل��ا املتعارف ا��اس�ية

  :نذكر عل��ا املتعارف ا��اس�ية املبادئ أ�م ومن

  .مبدأ �ستمرار�ة -

  .مبدأ استقاللية الدورات والنتائج الدور�ة -

  .مبدأ استقرار الوحدة النقدية -

  .مبدأ الثبات -

  .مبدأ ا��يطة وا��ذر -

  .مبدأ القيد املزدوج -

 .مبدأ املوضوعية -

   إ�� تقر�ره �� �ش�� أن املدقق ع�� يتع�ن :املتعارف عل��امدى الثبات �� تطبيق املبادئ ا��اس�ية 

 إ�� اس�نادا أخرى، إ�� ف��ة من عل��ا املتعارف ا��اس�ية املبادئ تطبيق �� املؤسسة وثبات استمرار�ة

 التقار�ر، خالل من السابقة للسنوات املالية القوائم إعداد عند استخدمت ال�� املبادئ ع�� إطالعھ

 كما الدورات، اختالف ع�� املالية القوائم ب�ن املقارنات إجراء ع�� القدرة �و �ثبات �ذا من والغاية

 ع�� وا�ع�اسا��ا املطبقة ا��اس�ية املبادئ ع�� طرأت ال�� التغ��ات توضيح املدقق ع�� يتوجب

 . املالية القوائم

                                                           
1
  .19 -17، ص مرجع سبق ذكرهصا�� مرصاد وآخرون،  
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  ضرور�ة �عد مالية معلومات أية إ�� إشارتھ ضرورة املدقق من املعيار �ذا يقت��� :�فصاح ال�ا�� 

 ل���ات ا��تمل للتضليل تفاديا وذلك معد��ا، من نية سوء أو حسن عن املالية القوائم أغفل��ا قد

 تفاد��ا، املمكن من �ان سليمة غ�� قرارات اتخاذ إ�� تؤدي قد املالية وال�� للقوائم املستعملة

 التفصيالت إ�� يتعدا�ا أن دون  ا��و�ر�ة املعلومات يرتكز ع�� أن �نا، �فصاح بكفاية املقصود

 . ا��دية غ��

  ووضوح وعدالة صدق مدى عن املدقق �عب�� التقر�ر يتضمن بأن املعيار �ذا يق��� :إبداء الرأي 

 إبداء عن املدقق امتناع حالة �� أما املؤسسة، أعمال ونتائج املا�� للمركز ومطابق��ا املالية القوائم

 ال�� �حوال �ل و�� �متناع، �ذا أسباب يو�� أن التقر�ر معاي�� من انطالقا عليھ فيتوجب رأيھ،

 أو التقر�ر �� اسمھ استخدام ع�� املدقق موافقة عند أي املالية، بالقوائم املدقق اسم ف��ا يرتبط

 يتضمن أن يجب التدقيق تقر�ر فإن بالقوائم، تتعلق ال�� املكتو�ة التبليغات أو املس�ندات

  .يتحمل�ا ال�� املسؤولية ودرجة املدقق فحص خصائص

  م��ص ملعاي�� التدقيق: )2(ش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 معاي�� التدقيق املتعارف عل��ا

 معاي�� عامة معاي�� العمل امليدا�ي معاي�� إعداد التقار�ر

الكفاءات امل�نية  -

  الالزمة

  �ستقاللية وا��ياد  -

بذل العناية امل�نية  -

التخطيط السليم للتدقيق  -

  و�شراف املالئم ع�� املسا�م�ن

فحص وتقييم نظام الرقابة  -

  الداخلية

ال�افية جمع أدلة �ثبات  -

 واملالئمة

إعداد القوائم املالية وفقا  -

 للمبادئ ا��اس�ية املتعارف

  عل��ا

الثبات �� تطبيق املبادئ  -

  ا��اس�ية املتعارف عل��ا

  �فصاح ال�ا�� واملناسب  -

إبداء الرأي الف�� �� القوائم  -

 املالية �وحدة واحدة 
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 دار ،)الد�سطي القادر عبد دمحم.د: ترجمة( مت�امل مدخل: املراجعة لو�ك، جيمس أر���، ألف�ن: املصدر

  .42 ص ،2009 الر�اض، لل�شر،. املر�خ

  حقوق وواجبات املدقق: املطلب الثالث

  حقوق املدقق : الفرع �ول 

يتمتع املدقق ببعض ا��قوق وال�� �سمح لھ بالقيام الشامل للدفاتر وال��الت، يمكن تحديد 

 : �عض ا��قوق الرئ�سية ملدقق ا��سابات فيما ي��

   يمكن محافظ ا��سابات �طالع �� أي وقت و�� ع�ن امل�ان ع�� ال��الت ا��اس�ية واملوازنات

و�مكنھ أن يطلب من واملراسالت وا��اضر و�صفة عامة �ل الوثائق التا�عة للشركة أو ال�يئة 

يقوم ب�ل والتا�ع�ن للشركة أو ال�يئة �ل التوضيحات واملعلومات وأن القائم�ن باإلدارة و�عوان 

 .التفت�شات ال�� يرا�ا الزمة

   أن يطلب من �ج�زة املؤ�لة ا��صول �� مقر الشركة ع�� املعلومات يمكن محافظ ا��سابات

 .مرتبطة ��ا أو مؤسسات أخرى ل�ا عالقة مسا�مة مع�اتتعلق بمؤسسات 

   فا محاس�يا �عد أش�ر ع�� �قل ��افظ ا��سابات كش 6يقدم القائمون باإلدارة �� الشر�ات �ل

 .حسب مخطط ا��صيلة والوثائق ا��اس�ية ال�� ينص عل��ا القانون 

   يحضر محافظ ا��سابات ا��معيات العامة �لما �ستد�� للتداول ع�� أساس تقر�ره، و�حتفظ

 .بحق التدخل �� ا��معية املتعلقة بأداء م�متھ

   ت أ�عاب محافظ ا��سابات �� بداية م�متھأو ال�يئة املؤ�لة امل�لفة بالتداوال تحدد ا��معية العامة. 

   يمكن محافظ ا��سابات أن �ستقيل دون التخلص من ال��اماتھ القانونية و�جب عليھ أن يل��م

 .أش�ر و�قدم تقر�را عن املراقبات و�ثباتات ا��اصلة 3مسبق  مدتھ  بإشعار 

   حق �متناع عن إبداء رأيھ �� القوائم املالية إذا لم �ستطيع ت�و�ن رأي حول�ا، وعليھ ذكر �سباب

 1 .ال�� عرقلت عملھ

  

  

 

                                                           
1

ا��اسب ومحافظ ا��سابات  واملتعلق بم�ن ا��ب�� 2010جوان  29املؤرخ ��  01-10من القانون  38، 37، 36، 33، 32، 31: املواد 

  .2010جو�لية  11، املوافق ل 42وا��اسب املعتمد، ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة، العدد 
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  واجبات املدقق: الفرع الثا�ي 

  تتمثل فيما يتع�ن ع�� املدقق �ل��ام بھ إلنجاز أعمال تدقيق ا��سابات �ش�ل جيد وموضو��،

  1: و�مكن ت��ص��ا فيما ي��

   نظام ا��اس�� املتبع �� املؤسسة، وما يتضمنھ من مس�ندات ودفاتر و��الت وفحص التدقيق

 .وقوائم، �� ضوء �تفاق امل��م مع املدقق من حيث نطاق عملية التدقيق

  قيامھ بإعداد تقار�ره بصورة وافية �شأن ا��سابات ال�� قام بفحص�ا وتدقيق�ا. 

  لالجتماع، إذا أ�مل رئ�س مجلس �دارة وة ا��معية العامة الطلب من رئ�س مجلس �دارة دع

 .من حملة أس�م الشركة %15ذلك، أو إذا طلب ذلك ما ال يقل عن 

  بذل العناية امل�نية الالزمة أثناء تدقيق  ا��سابات، وجمع أدلة �ثبات ال�افية. 

   علم كتابيا �� حالة عرقلة ممارسة م�متھ �يئات ال�سي�� قصد تطبيق أح�ام القانون التجاري�. 

   سنوات ابتداء من أول يناير املوا�� ألخر سنة مالية للع�دة �10حتفاظ بملفات ز�ائنھ ملدة.  

  مسار تنفيذ عملية التدقيق: لثالثاملبحث ا

 عملية تنفيذ ا��سابات مدقق بقبول  تبدأ مراحل �عدة ا��سابات تدقيق عملية مسار يمر

 ف��د و�ذا الداخلية الرقابة نظم وتقييم فحص مرحلة إ�� ي�تقل ثم ومن ل�ا والتخطيط التدقيق

 إ�� ا��سابات مدقق ي�تقل تم ومن مخرجاتھ ع�� �عتماد و�التا�� النظام �ذا وقوة مثانتھ درجة تحديد

 ع�� تتخذ تقر�ر ش�ل ع�� ي�ون  الذي رأيھ إلبداء عل��ا �س�ند ال�� الرك��ة لتمث ال�� �ثبات أدلة جمع

 عملية وتخطيط امل�مة قبول  إ�� املبحث �ذا �� التطرق  س�تم �ساس �ذا وع�� قرارات، عدة أساسھ

  .ا��سابات مدقق وتقر�ر �ثبات، أدلة الداخلية، الرقابة أنظمة وتقييم فحص ا��سابات، تدقيق

  امل�مة وتخطيط عملية التدقيق قبول : املطلب �ول 

 العملية ��ذه القيام �� النية لديھ تتوفر أن بد ال التدقيق، عملية بتخطيط دققامل يقوم أن قبل

كتوفر الوقت املناسب ، العناصر من ��موعة وفقا الشرط �ذا و�تحقق ملتمثلة �� قبولھ امل�مة،وا

لتخطيط عملية التدقيق، أي معرفتھ بامل�مة قبل وقت �اف، ما ي�يح أيضا للمدقق فرصة تفادي 

                                                           
1

، الطبعة �و��، دار املستقبل لل�شر والتوز�ع، علم التدقيق ا��سابات النظري والعم��خالد راغب ا��طيب، خليل محمود الرفا��،  

 .128، ص 2009
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، وح�� يتفادى �ذا ال بد أن يفحص بدقة سمعة و�ستقامة التعامل مع أ��اص تنقص�م �مانة

  1.العميل املتوقع

  ا��طوات التم�يدية : الفرع �ول 

�ناك عدد من ا��طوات التم�يدية ال�� يتع�ن ع�� املدقق مراعا��ا قبل الشروع �� تنفيذ 

  2: إجراءات التدقيق، واملتمثلة فيما ي��

 والذي يتم وفقا للش�ل القانو�ي للمؤسسة موضوع التدقيق :التحقق من ��ة �عي�نھ. 

 امل��، فيتحرى منھ عن س�ب و�� قاعدة من قواعد آداب السلوك : �تصال باملدقق السابق

عدم تجديد �عي�نھ أو عزلھ أو استقالتھ، فقد يجد من امل��رات و�سباب ما يمنعھ كم�� 

 .محايد من قبول امل�مة املعروضة عليھ

 التأكد من نطاق عملية التدقيق. 

 ذه ا��طوة ع�� املدقق من خالل  يتعرف إذ: اتصاالت أولية مع املؤسسة محل التدقيق�

ول�ن ومس��ي مختلف املصا�� و�جري حوارا مع�م ومع من �شتغل مع�م، كما بز�ارات املسؤ 

ميدانية يتعرف من خالل�ا ع�� أم�ان املؤسسة، �شاطا��ا ووحدا��ا، وعليھ أن �غتنم الفرصة 

 .و�ستفادة من ز�ارة العمل �ذه، فقد يتعذر عليھ تكرار�ا

 يقوم املدقق بدراسة النظام ا��اس�� املطبق فعال ��   :فحص وتقييم النظام ا��اس��

 : العناصر أ�م�ااملؤسسة وفق مجموعة من 

  .ا��طط ا��اس�� الوط�� والقطا�� - 1

  .كيفية القيد وال��حيل - 2

  .دقة ال��الت وكفاي��ا - 3

  .استخالص أ�م العمليات ال�� تقوم ��ا املؤسسة - 4

  .املنت��ة ��تالكطرق  - 5

  .طر�قة تقييم ا��زونات - 6

                                                           
1
   .28، ص مرجع سبق ذكرهدمحم أم�ن مازون،  
2
  . 139، ص مرجع سبق ذكرهخالد راغب ا��طيب، خليل محمود الرفا��،  
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  . العمليات بالعملة الصعبة إن وجدت - 7

 فعليھ أن يطلع ع�� ا��سابات ا��تامية  :�طالع ع�� القوائم املالية لسنوات سابقة

وامل��انية العمومية ال�� أعدت عن السنة السابقة، و�طلع ع�� تقر�ر املدقق السابق، و�فحص 

 .ودارسة تقر�ر مجلس �دارةبنفسھ أية تحفظات وردت �� تقر�ر املدقق السابق، 

  للمدراء منوحةامل السلطات ع�� ھ خالل من دققامل يتعرف حيث :فحص التنظيم �داري 

املوظف�ن واملسئول�ن باملؤسسة، ومدى �ختصاص ل�ل واملوظف�ن، فعليھ طلب كشف بأسماء 

 .م��م، وتوز�ع السلطات واملسؤوليات باملؤسسة

 رغم أن الناحية الضر��ية ل�ست إل��اما مباشرا للمدقق، إال أنھ يتع�ن عليھ  :النظام الضر���

للمؤسسة محل التدقيق، وكذا معاينة التقار�ر الضر��ية ع�� الناحية الضر��ية �طالع 

للسنوات السابقة، وعليھ أيضا أن يتأكد من سداد الضرائب املستحقة، وإذا لم �سدد �ل تم 

  . ت�و�ن مخصص �ا�� �عادل �ذا �ل��ام الضر���

  مخطط التدقيق : الفرع الثا�ي

ديھ إلتمام بوضع خطة عمل لھ وملساع عقب ان��ائھ من �افة ا��طوات التم�يدية، يقوم املدقق

�جراءات الفنية لعملية التدقيق، وت��جم �ذه ا��طة وفق برنامج مرسوم، ومن ب�ن ما يتضمنھ ما 

  1:ي��

 داف الواجب تحقيق�ا��. 

  ا��طوات و�جراءات الفنية الواجب إتباع�ا لتحقيق ��داف . 

  تحديد الوقت التقديري الالزم لإلن��اء  من �ل خطوة وإجراء . 

  وإجراء خطوة �ل �� فعالتحديد الوقت املس�نفذ . 

 نفذ وإجراء خطوة �ل عن سؤولامل ال��ص مالحظات . 

 جراء إنجاز عن سؤولامل ال��ص توقيع� .  

 مبادئ وفق دةمحد دافأ� لتحقيق �طراف كمةمح خطة و� بل ��طوات، سردا ل�س ال��نامج

عل��ا، وال��نامج يخدم عدة أغراض، ف�و م��ص ملا يجب أن يقوم بھ املدقق  متعارف م�نية ستو�اتمل

  .ملساعديھ لتنفيذ�ا و�عليمات فنية وتفصيلية

   

                                                           
1
   .143، ص مرجع سبق ذكرهخالد راغب ا��طيب، خليل محمود الرفا��،  
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  �شراف ع�� م�مة التدقيق : الفرع الثالث

م ب�ن أعضاء فرقتھ مع�� �شراف �� التدقيق �و متا�عة املدقق لعملية التدقيق وتقسيمھ للم�ا

�ل حسب خ��تھ وكفاءتھ وتخصصھ، دو�ن تفو�ض السلطة ل�م أو إنجاز امل�مة �املة من طرف�م، بل 

  1.�و مطالب باإلطالع املستمر ع�� ال�� يقومون ��ا، باعتباره املسئول واملع�� �ول �عملية التدقيق

  :يمكن ت��يص أ�م نقاط �شراف فيما ي��

  توجيھ املدقق�ن نحو تحقيق أ�داف التدقيق. 

   حرصھ ع�� أن �سند �ل م�مة من م�ام التدقيق إ�� ال��ص القادر ع�� إنجاز�ا بكفاءة إزالة ما

 .قد ي�شأ من اختالف �� وج�ات النظر ب�ن فر�ق التدقيق

  ترت�ب امل�ام حسب �ولو�ات. 

   فرقة التدقيق �غرض استغالل �مثل فراد فحص العمل املنت��، وفحص وتحليل �داء اليومي أل

 .للطاقات

  حرصھ ع�� توظيف العدد املالئم للمساعدين لتفادي ال��ز أو الز�ادة. 

   حرصھ ع�� إح��ام عام�� الوقت والت�لفة، من خالل التوجيھ املستمر للمساعدين لتفادي

 .تماطل�م �� أداء م�ام�م

  ية ع�� املساعدين �غرض �ستفادة من �ل مؤ�ال��مطرح عام�� التحف�� املادي واملعنوي ال��ق. 

  العمل وثائق : الفرع الرا�ع 

�� ال��الت أو امللفات ال�� يحتفظ ��ا املدقق للتدليل ع�� طبيعة وتوقيت ومدى التدقيق وثائق 

�ختبارات املنفذة خالل عملية التدقيق، من �جراءات املتبعة، املعلومات ال�� تم ا��صول عل��ا 

  .�ل��ام بالسياسات، ون�يجة عملية التدقيق

التدقيق �و مساعدة املدقق وترشيده عند ممارسة الفحص، وتوف�� �دلة وثائق ال�دف �سا��� من 

رأيھ �سمح أوراق العمل للمدقق ب�نظيم �شاطاتھ، وكذا توف�� مختلف �دلة و�ثباتات ال�� تدعم 

  2.حول مخرجات نظام املعلومات ا��اس�� والقرائن ال�� �سمح لھ بإبداء ال��ا�ي

  

                                                           
1
   .79ص  ،2009، الطبعة �و��، دار الراية للنخر، �ردن، مراجعة ا��سابات والتدقيقزا�رة عاطف سواد،  
2
   .80، ص نفسھمرجع  
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  تقييم نظام الرقابة الداخلية : �ياملطلب الثا

 ال�� الضمانات مجموع �و الداخلية الرقابة نظام" الفر�سي�ن  ا��اسبة خ��اء مجلس عرف

لألصول وكذا نوعية املعلومة،  املتعلق بتأم�ن ا��ماية لتحقيق ال�دف ،املؤسسة �� التحكم �� �سا�م

      1".آخر ضمان تطبيق �عليمات �دارة وتحس�ن النجاعةومن جانب 

نظام مش�ل من مجمل " ح�ن عرفتھ املنظمة الوطنية ��افظي ا��سابات الفر�سية بأنھ �� 

تحت  ا��اس�ية وما يليھ، وال�� تقوم �دارة بتعر�ف�ا وتطبيق�ا وحراس��ا�جراءات والرقابات 

  2:مسؤولي��ا من أجل التحقق من

   ؛ حماية �صول 

  ؛ صدق و��ة ال���يالت ا��اس�ية وا��سابات السنو�ة الناتجة ع��ا 

  املنظم و�نجاعة لعمليات املؤسسة؛  ال�سي�� 

  ياسة �دارةتطابق القرارات مع س .  

باعتباره ا��طة ال�� �ساعد ع�� التحكم �� املؤسسة، فال بد عال املدقق أن يحكم ع�� مدى سالمة �ذا 

النظام، �ون عملية الفحص ال�� يقوم ��ا تقتصر ع�� مجموعة من العينات باعتبار استحالة تدقيقھ 

، كما أنھ �عتمد ل�ل ا��سابات، و�حدد نطاق �ذه العينات وفقا ملدى سالمة نظام الرقابة الداخلية

عليھ �ونھ من غ�� املمكن للمدقق إثبات ال���يالت ا��اس�ية وكذا املس�ندات �عكس �ل العمليات 

  . ال�� قامت ��ا املؤسسة

يل��م املدقق بجملة من �� إطار م�متھ املتمثلة �� التقييم وا��كم ع�� نظام الرقابة الداخلية، 

  :ا��طوات يمكن ت��يص�ا فيما ي��

  � جراءات؛ جمع 

 ؛ اختبارات التطابق  

 ؛ تقييم أو�� لنظام الرقابة الداخلية 

 اختبارات �ستمرار�ة؛ 

 ييم ��ا�ي لنظام الرقابة الداخ��تق .  

                                                           
1
   .37 – 34، ص مرجع سبق ذكرهدمحم أم�ن مازون،  

2
 J. E. Combes et M. C Labrousse Publi , Audit Financier et Contrôle de Gestion, Union éditions, 1997, P 17.  
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  تقر�ر مدقق ا��سابات : املطلب الثالث

تقر�ر مراقب ا��سابات عن القوائم املالية السنو�ة بمثابة املنتج ال��ا�ي لعملية التدقيق �عت�� 

وأداة أو وسيلة �تصال وال�� يمكن من خالل�ا أن يقوم املدقق بتوصيل نتائج فحصھ وتقييمھ لألدلة و 

�� ��اية ) امل��انية(القرائن ورأيھ الف�� ا��ايد عن ��ة وسالمة عرض القوائم املالية للمركز املا�� 

  1. السنة ونتائج �عمال

يمكن لتقر�ر مدقق ا��سابات أن يأخذ عدة صور تختلف فيما بي��ا بإختالف رأيھ املر�ون 

  :بمحتوى القوائم املالية، وعموما يمكن الوقوف ع�� أر�ع من التقار�ر

   تقر�ر نظيف؛ 

   تقر�ر تحفظي؛ 

   تقر�ر سالب؛ 

  متناع عن إبداء الرأي�.  

  : يمكن توضيح أنواع التقار�ر ال�� �عد�ا املدقق �� الش�ل التا��

  أنواع تقار�ر التدقيق: )3(الش�ل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .316، ص  2000،الدار ا��امعية ،�سكندر�ة،مصر،  راجعةأصول املعبد الفتاح ال��ن وآخرون ،  

 تقار�ر التدقيق

 من ناحية الرأي من ناحية التوجيھ

 تقر�ر تحفظي تقر�ر نظيف

�متناع عن  تقر�ر سالب

 إبداء الرأي

تقر�ر موجھ إ�� 

 أ��اب املشروع

تقر�ر موجھ إ�� �دارة 

 )التقر�ر املطول ( 
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محمود قاسم ت�توش، نظم املعلومات �� ا��اسبة واملراجعة امل�نية ودور ا��اسوب �� �دارة  :املصدر

  .47، ص1998وال�شغيل، دار ا��يل، ب��وت، 

 :التقر�ر النظيف - 1

ال�� قام بتدقيق�ا إذا توفرت لديھ أر�ع شروط يصدر املدقق رأيھ بدون تحفظ ع�� القوائم املالية 

�� :1  

  عارف عل��ا واملقبولة قبوال عاما؛أن القوائم املالية قد أعدت وفقا للمبادئ ا��اس�ية املت 

   الدخل أو �� قائمة املركز املا��؛ جو�ر�ة تؤثر ع�� ا��سابات سواء �� قائمة عدم وجود أخطاء 

  ائج أعمال املشروع ومركزه املا��؛ صدق وعدالة القوائم املالية ودقة �عب���ا عن نت 

   رأيھ ع�� صدق �عب�� القوائم املاليةحصول املدقق ع�� أدلة �ثبات ال�افية واملالئمة ال�� ت��ر .  

   :التقر�ر التحفظي - 2

ا��سابات باإلدالء برأي متحفظ، إذا صادف خالل عملية التدقيق أو �� البيانات املدقق يقوم 

واملعلومات الواردة �� القوائم املالية ما يقيد رأيھ، في�ون تقر�ره �� �ذه ا��الة مقيدا بتحفظات تمثل 

التدقيق أو  إع��اضاتھ أو إنتقاداتھ ال�� يرى من الضرورة �شارة إل��ا،مثل وجود قيود ع�� نطاق عملية

�عديل تطبيق املبادئ ا��اس�ية املتعارف عل��ا، ومن الضروري مالحظة ��مية ال�س�ية للتحفظ 

�امة و�درجة �افية ت��ر ذكر�ا �� التقر�ر، كما يجب أن أن ت�ون التحفظات الوارد �� تقر�ر املدقق، أي 

    2. فظ�شمل التقر�ر الذي ينطوي ع�� تحفظ فقرة مستقلة تو�� أسباب التح

   :التقر�ر السل�� - 3

يصدر �ذا الرأي عندما يتأكد املدقق من أن القوائم املالية ال تمثل الواقع ال��يح للمؤسسة 

وتقع ع�� املدقق سواء من حيث املركز املا�� أو ن�يجة �عمال طبقا للمبادئ ا��اس�ية املتعارف عل��ا، 

  3. الرأي من أدلة و�را��ن مع ذكر�امسؤولية بيان �سباب املؤدية إلصدار مثل �ذا 

�عت�� الرأي السل�� أمرا نادر ا��دوث ألن املدقق يقدم عادة مجموعة من التوصيات قبل تقر�ره السل�� 

  . وغالبا ما تل��م الشر�ات ب�نفيذ �ذه التوصيات

                                                           
1
   .260ص ، مرجع سبق ذكره، يوسف محمود جر�وع 

 . 106، ص مرجع سبق ذكرهخالد راغب ا��طيب، خليل محمود الرفا��،  2
3
 . 138، مرجع سبق ذكره، ص )الناحية النظر�ة والعملية ( علم تدقيق ا��سابات خالد أم�ن عبد هللا،  
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  : �متناع عن إبداء الرأي - 4

إعطاء رأي ف�� عن قوائم مالية �ع�� �متناع عن إبداء الرأي أن مدقق ا��سابات ال �ستطيع 

  1: موضوع التدقيق، وقد ي�ون ذلك بناء ع�� ظروف معينة يمكن توضيح�ا فيما ي��

   قيود مفروضة ع�� عمل املدقق تفرض عليھ من إدارة الشركة، وذلك �عدم تمكينھ من وجود

مصادقات  أو عدم تمكينھ من �تصال بالعمالء املدين�ن ل��صول ع��حضور عملية ا��رد 

 ب��ة أرصد��م مع الشركة؛ 

   ب�تائج�ا املستقبلية قد تؤثر ع�� القوائم املالية، مثلوجود أحداث مستقبلية ال يمكن التك�ن :

ن دعاوى قضائية مرفوعة ضد الشركة كتعد��ا ع�� ا��قوق �خ��اع لشركة أخرى، أو قضية م

 وغ���ا؛ ... البون بدفع �عو�ضا��م عمال الشركة يط

  الة يمتنع عن �� حالة قيام زميل آخر للمدقق الرئ���� بتدقيق �عض القوائم املالية، �� �ذه ا��

 إبداء الرأي عل��ا؛ 

  بإبداء رأيھ، فإنھ  عندما �عتذر ع�� املدقق ا��صول ع�� أدلة �ثبات ال�افية واملالئمة وال�� �سمح

 تنع عن ذلك؛ يم

   الفحص الذي يجر�ھ املدقق، أو وغالبا ما ترجع أسباب �متناع عن إبداء الرأي إ�� تض�يق نطاق

�س�ب وجود عناصر �امة ال يمكن التأكد من ����ا ول�ا تأث�� جو�ري ع�� القوائم املالية ال�� 

  . ي املدقق رأيھ ف��اس�بد

  

  

  

  

  

    

   

                                                           
1
  . 264ص ، مرجع سبق ذكره، محمود جر�وعيوسف  
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  : خالصة الفصل �ول 

 الواقع تطور  ن�يجة �ان ا��اس�� التدقيق تطور  أن �ست�تج الفصل �� ورد ما خالل من

 حتم الذي �مر و�دارة املالك ب�ن التام �نفصال جراء املؤسسات مست ال�� �قتصادي والتغ��ات

  . محايد ف�� برأي يد�� ومح��ف بطرف مستقل �ستعانة

 يضم ح��ا إلعطائھ وامل�ني�ن والدراسي�ن الباحث�ن طرف من واسع ا�تمام التدقيق أخذ حيث

  .تقر�ر تحقيق، فحص، أساسية نقاط ثالث ع�� مف�ومھ يرتكز حيث تحكمھ، ومبادئھ ال�� مف�ومھ

   .العمل طر�قة يو�� ومقياس البداية نقطة تمثل حيث التدقيق تحكم ومعاي�� فروض و�ناك

 بحيث املالية للقوائم املستخدمة �طراف خدمة إ�� ��دف وسيلة، �و��ا �� كب��ة أ�مية وللتدقيق

  .وأ�داف�ا سياسا��ا ورسم قرارا��ا اتخاذ عل��ا �� �عتمد

  

  

  

  



 

 �طار املفا�ي��: الفصل الثا�ي

 للمحاسبة �بداعية 
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  : تم�يد

 املمارسة ا��سابات �� التالعب أساليب من أسلوب �ر�اح إدارة أو �بداعية با��اسبة يقصد

 مثل وتوصف ف��ا العامل�ن �عض أو للشركة نافعة نتائج تحقيق �غرض للشر�ات الفع�� �داء إلخفاء

 املتعارف ا��اس�ية واملبادئ املعاي�� تجاوز  دون  ممارس��ا تمت إذا إبداعية محاسبة بأ��ا �ساليب �ذه

 بالغ أثر �ساليب �ذه ملمارسة، واملبادئ املعاي�� تلك �� و�ختيار املرونة باستغالل عنصري  وإنما عل��ا

 و�عتقد الشر�ات، ت�شر�ا ال�� املالية القوائم �� الواردة �� املعلومات السوق  ثقة زعزعة �� ��مية

 املا���، العقد �� الشر�ات لبعض املفاجئة ���يارات دورا �� �بداعية للمحاسبة أن الباحث�ن �عض

  . امل�نة ل�ذه املتوقع إ�� املستوى  الوصول  �� ا��اسبة م�نة إخفاق عل��ا ترتب وال��

�ذا الفصل التطرق لإلطار املفا�ي��  لدراسة أك�� تفصيل، وانطالقا مما سبق، سأحاول ��

  :للمحاسبة �بداعية،  وقسمناه �� س�يل ذلك إ�� ثالث مباحث

  ما�ية ا��اسبة �بداعية: املبحث �ول . 

 ممارسات ا��اسبة �بداعية: املبحث الثا�ي.   

 مسا�مة التدقيق ا��اس�� �� ا��د من ممارسات ا��اسبة �بداعية: املبحث الثالث.   
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  ما�ية ا��اسبة �بداعية: املبحث �ول 

مف�وم ا��اسبة �بداعية محل ترك�� وا�تمام من قبل ا��اسب�ن واملدقق�ن �ش�ل كب�� أصبح 

وغ���ا من الشر�ات الرائدة )  Enron  إنرون( جدا خالل السنوات �خ��ة �عد أحداث ا��يار شركة 

ؤولة ع�� تدقيق وتحميل شركة آرثر أندرسون جزءا من مسؤولية ا��يار الشركة ل�و��ا الشركة املس

  .  حسابات إنرون

كتحليل ملا سبق سأتطرق �� �ذا املبحث إ�� �شأة ا��اسبة �بداعية، وكذلك مف�وم ا��اسبة 

  . �بداعية، ومن ثم التطرق إ�� مجاالت وأساليب استخدام ا��اسبة �بداعية

   �شأة ا��اسبة �بداعية: املطلب �ول 

 واملعاي�� املبادئ إطار �� تللم�شئا ا��اس�ية بالقيم التالعب عمليات استخدام تار�خ �عود

 أثناء التالعب عملية تتم �انت حيث الصناعية، الثورة ع�ود بدايات إ�� ��ا املع��ف ا��اس�ية والقواعد

 �ن عليھ يطلق ما وجود إ�� ا��اجة أوجد أساليبھ وتطو�ر التص�يع ألن وذلك الت�اليف حسابات إجراء

 ل�ل �انت الوقت ذلك و�� ،ذلك �� متخصص�ن موظف�ن وجود ضرورة و�التا�� الصناعية ا��اس�ية

 استقاللية درجة ولكن ،الحتياجا��ا مالئمة ترا�ا ال�� ا��اس�ية املبادئ اختيار �� ا��ر�ة �امل م�شأة

  .ضعيفة ا��اس�� العمل

 ا��ق أ��اب �انوا الذين املدير�ن ورغبات أل�داف �ستجابة �� امل�� ا��اسب سلوك انحصر حيث 

 مع تندمج امل�شئات من العديد أخذت عشر الثامن القرن ، و�� الدخل وتقدير املوجودات تقييم ��

 محاس�� نظام استخداموجود  ضرورة إ�� قاد الذي �مرو��مة  كب��ة م�شئات لت�و�ن�عض�ا 

  . السرقات ومنع عل��ا والسيطرة �يةسا�ا� �خطاء لتفادي

 من واس�بدال�ا، صيان��ا وت�اليف الثابتة وا�تالك�ا املوجودات تقدير عملية أصبحت املرحلة �ذه و��

 ��اية من ا��اس�ية والبيانات التقار�ر إصدار عملية وانتقلت ا��اسب�ن تواجھ ال�� املشكالت أك��

 �� مستخدمة �انت ال�� املوجودات تقييم ساليبو�عارض أ تنوع إن املالية الف��ة ��اية إ�� املشروع

 القرن، ذلك �� ا��اسبة صفات أ�م من �عت�� ،) Chatifield, 1997,33-37( عشر التاسع القرن 

 للموجودات �س�بدالية الت�اليف أسلوب ع�� �ول  اعتمد أساسيان أسلو�ان �ستخدم �ان حيث
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 ا��اس�ية �جراءات تطور  عملية رافق وقد، ��تالك م��ا ا��صوم املوجودات ع�� اعتمد والثا�ي

 1. والقانونية ا��اس�ية القواعد إطار �� ا��اس�ية البيانات �� للتالعب خفية إجراءات املستخدمة،

 مف�وم ا��اسبة �بداعية: املطلب الثا�ي

 يطلق كما �حتيالية ا��اسبة أو )CREATIVE ACCOUNTINING ( �بداعية ا��اسبة �عد

 الشر�ات واج�ت عندما بدأت قد ت�ون  أن ا��تمل ومن ، الثمان�نات مواليد منحدثا  البعض عليھ

 �� أفضل أر�اح إلنتاج ضغط �نالك �ان حيث ، الثمان�نات بداية �� حدثت ال��الر�ود  ف��ة �� صعو�ات

 بأن الشر�ات اك�شفت وعندما آخر، نوع أي ومن �ر�اح تلك إيجاد الصعب من �ان الذي الوقت

 إذا بأ��ا الشر�ات رأت فقد ول�ذا فعلھ �ستطيع ما ول�س فعلھ �ستطيع ال بما فقط تخ��ك القوان�ن

  2. ت�تدع�ا أن �قل ع�� �ستطيع فإ��ا �ر�اح تكسب أن �ستطيع ال �انت

 �بداعية، ا��اسبة ملف�وم �عر�ف وضع وا��تص�ن والكتاب الباحث�ن من العديد حاول  وقد    

 وقد املف�وم، ل�ذا التعر�فات من العديد ظ�رت فقد والكتاب الباحث�ن �ؤالء توج�ات الختالف ونظرا

 من العديد �عرض الباحثان سيقوم ي�� وفيما ، وضع�ا من نظر وج�ة حسب �ل التعر�فات تلك بن�ت

 ومختصر شامل �عر�ف بوضع الباحثان سيختتم ذلك و�عد ، �بداعية با��اسبة املتعلقة التعار�ف

  .نظر�ما وج�ة من �بداعية للمحاسبة

  عرف�ا Amat أو املبادئ �� املوجودة املنافذ باستغالل ا��اس�ية �رقام معا��ة أ��ا "ع�� 

 ت�ون  أن يجب مما املالية القوائم التحو�ل �غرض ت�يح�ا، ال�� ا��اس�ية والبدائل املعاي��

 . "ألجلھ معدة �� ما إ�� عليھ

   يرى Belkaoui  "قبل من املعدة املالية النتائج إلظ�ار �ستخدم �بداعية ا��اسبة أن 

 من ا��اس�ية �رقام تحو�ل عملية أ��ا أي أصال، عليھ ت�ون  مما بصورة أفضل ا��اسب

 الدخل �� للتأث�� الوسائل من العديد �ستخدم فيھ �دارة ترغب ما إ�� ا��قيقي وضع�ا

 3."ا��اس��

                                                           
1
  .فة�بدون �، 2017/  01تار�خ �طالع . infote checcontants.com �بداعية�� محاسبة  �خالقيات 

2 Oriol Amat,  Blak  John, Jack  Dowds " The Ethics of creative accounting", (1999), Working paper Available in : 

http://ideas.repec.org/p/upf/upfgen/349.html, P 90. 

 
3Belkaoui Ahmed « Accontingtheory », 5th ed australia : thomson learning, Inc, 2004,https://www.gumtree.com.  تار�خ

�طالع12/02/2018 صفحة بدون  ,  . 
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  تحس�نا(تجميال املشروع صورة )تحس�ن(تجميل  �� �ستخدم مصط�� بأ��ا"  صيام و�عرف�ا( 

 ذلك و للمشروع حقيقي غ�� ما�� مركز أو حقيقية غ�� ر�حية أو إظ�ار خالل من صور�ا

 1."محددة أ�داف لتحقيق

  السياسات أو التقديرات اختيار �� �خالقية غ�� املمارسات بأ��ا"  رف�اع فقد حمادة أما 

 و ��يحة غ�� مالية بيانات ع��ا ي�تج مما الغش أو التالعب فرص ت�يح ال�� املتاحة ا��اس�ية

 2." مضللة

  من يقوم مبتكر و معقدة و حديثة ممارسات و عمليات بأ��ا"  الصو��و  القط�ش �عرف�ا و 

 �رقام ملعا��ة ا��اس�ية القوان�ن أو بالقواعد معرف��م باستخدام ا��اسب�ن و خالل�ا

 3". محددة أ�داف تحقيق يقصد ��ا التالعب أو الشر�ات حسابات �� امل��لة

أن ا��اسبة �بداعية ��  ": بأ��اشامل للمحاسبة �بداعية ومما سبق �ستخلص بتعر�ف 

تحو�ل أرقام ا��اسبة املالية عما �� عليھ فعال إ�� ما يرغب فيھ املعدون من خالل استغالل معرفة 

ا��اسب�ن باملبادئ والقواعد ا��اس�ية واملرونة ال�� �سمح ��ا وخاصة فيما يتعلق بالتقديرات 

  . "ض�اال��صية و�ستفادة من القوان�ن املوجودة وتجا�ل �ع

  :أن مجمل�ا اش��ك باآل�ي �بداعيةي�ب�ن من التعر�فات أعاله للمحاسبة 

 مصط�� يصف مجموعة من املمارسات ا��اس�ية ال�� �ستخدم �� التحايل أو �بداعيةا��اسبة  -1

  . التضليل املا�� �� القوائم املالية

 املالية بالقيم التالعب من تمك��م عالية م�نية قدرات يمتل�ون  �بداعية ا��اسبة ممار��� إن - 2

  . فيھ املرغوب الش�ل إ�� تحو�ل�ا �ستطيعون 

 �عكس �ش�ل حقيقية غ�� قيم إ�� ا��اس�ية القيم �غي�� ع�� �عمل �بداعية ا��اسبة ممارسات - 3

   .�قتصادية الوحدة مع تتعامل ال�� �طراف من فطرف مصا��

                                                           
1

ا��لة �ردنية �� إدارة  ،"محل�� �ئتمان ��اطر إجراءات املناسبة لكشف ع��ا �� بنوك التجار�ة �ردنية إدراكمدى "صيام وليد زكر�ا  

 .64ص, 2017/12/25تار�خ �طالع  ;http://journals.ju.edu.jo/jjba/articl,  2009 ،2، العدد �5عمال ا��لد 
2

 ،26مجلة جامعة دمشق للعلوم �قتصادية و القانونية، ا��لد  ،"�بداعيةدور ��ان املراجعة �� ا��د من ممارسات " حمادة رشا 

 .95ص, 2017/11/19تار�خ �طالع ,/ http://www.damascusuniversity.edu.sy./mag/law/image/stories،2010العدد الثا�ي،
3

�� قائم�� الدخل و املركز املا�� ��  �بداعيةأساليب استخدام ا��اسبة "القط�ش، حسن فليح مف�� و الصو��، فارس جميل حس�ن  

.  2011،  27مجلة �لية �غداد للعلوم �قتصادية ا��امعة، العدد ، "الشر�ات الصناعية املسا�مة العامة املدرجة �� بورصة عمان

http://fr scribd.com ,363 ص, �2017/12/25طالع  تار�خ  
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  ا��اسبة �بداعية و أسالب��امجال استخدام : املطلب الثالث

  مجاالت استخدام ا��اسبة �بداعية : الفرع �ول 

 بدائل ب�ن لالختيار �عطي املعاي�� ا��اس�ية املتعارف عل��ا ومعاي�� ا��اسبة الدولية مجاال

 ، �دارة عاتق ع�� امل�مة �ذه وتقع املالية القوائم �� تؤثر ال�� والعناصر البنود من لكث�� محاس�ية

 أ��ا اعتبار ع�� ملستخدم��ا املفيدة املعلومات توفر أن شأ��ا من معينة محاس�ية  طر�قة تختار حيث

 والسياسات للطرائق �دارة اختيار أن إال الرشيدة �قتصادية القرارات اتخاذ �� ملساعد��م فائدة أك��

باأل�داف ا��اصة باإلدارة مما ي�تج  متأثرا �حيان من كث�� �� ، ي�ون  ع��ا �فصاح وأسلوب ا��اس�ية

  . واملعلن ع��اعنھ آثار سلبية ع�� نوعية وشفافية املعلومات امل�شورة 

  1: التالية الثالثة التص�يفات خالل من �بداعية ا��اسبة مجاالت �عرف و�مكن

 بأرقام التالعب مجال �� إبداعية محاس�ية سياسات تمارس أن لإلدارة يمكن حيث: قائمة الدخل: أوال

  : املثال س�يل ع�� تخص وال�� الدخل قائمة

  ؛ مصار�ف ��تالك عند التملك 

   ع��اف املبكر  باإليراد؛� 

  ؛ الدفع مستحقة املصار�ف تقليل  

  ؛ �جما�� والر�ح املبيعات ت��يم 

  جن�ية بالعمالت �رصدة تقييم�.  

 وذلك �دارة قبل من �بداعية ا��اسبة ممارسات تطال�ا ال�� القائمة و��: قائمة املركز املا��: ثانيا

  : املثال س�يل ع�� م��ا ، املمارسات ببعض قيام�ا خالل من

  ؛ ال�ي�لة إعادة مصار�ف ت��يم 

  ؛ ةاملدين �صول  حسابات �� الت��يم 

  ؛ �ل��امات تقليل  

  ؛ واملعدات املمتل�ات ت��يم  

  ؛ �حتياطات ز�ادة 

  ؛ الديون  مخصصات �� التالعب 

                                                           
1
 .18، صمرجع سبق ذكرهحمادة رشا،  
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  املالية �دوات تقييم طرائق �� التالعب . 

   :مجاالت أخرى : ثالثا

  ال�س�ية ��مية مف�وم استخدام سوء . 

  والتا�عة القابضة( ا��موعة شر�ات ب�ن ما املتبادلة العمليات .( 

  ا��اسبة ممارسات ب�ن يم��يمكن للباحث أن بناء ع�� ما سبق : �بداعية ا��اسبة طرائق 

 غ�� التالعب: الثا�ي و ا��اس��، التالعب: �ول  التالعب، من نوعان ع��ا ي�تج ال�� �بداعية

  1: حدة ع�� نوع ل�ل التالعب لطرائق بيان يأ�ي فيما و ا��اس��،

  : طرائق التالعب ا��اس�� وتكون خالل. 1

   :البديلة مثال ا��اس�ية والسياسات املعاي�� اختيار فرصة استغالل -أ

   السل�� ا��زون تقييم طرق . 

  2. جار�ة أ��ا ع�� الرأسمالية املصار�ف معاملة  

 �نتا�� العمر تقدير ذلك مثال ،ا��اس�ية التقديرات وضع عند ي ال��ص التح�� استخدام -ب

  . ��تالك لألصل ألغراض

   :خالل من وتكون  ا��اس�� غ�� التالعب طرق . 2

 اس�ئجاره وإعادة �صل بيع مثال: : ا��سابات �� تالعب من ع��ا ي�تج وما الصفقات تص�يف �غي�� -أ

 أقساط مع �سو�ات إجراء خالل من حقيقي غ�� �ش�ل ترفع أو تخفض أن يمكن البيع إن عائدات إذ

   .�يجار

 لتحقيق ا��سائر أو باألر�اح لتحميل�ا معنية سنة تحديد ��دف للصفقات ا��قيقي الزمن �غي�� -ب

 �دارة �ستطيع عندئذ مليون  3 السوقية وقيمتھ مليون  التار�خية ت�لفتھ اس�ثمار:  مثال مع�ن �دف

  . اختارتھ الذي العام �� الر�ح لرفع تحقق قد �س�ثمار بأن ��ا �عد ال�� تختار السنة أن

                                                           
1

أطروحة دكتوراه �لية التجارة  ،مع دراسة التطبيقية دراسة أثر ظا�رة إدارة �ر�اح ع�� جودة القوائم املالية، دمحم أحمد حنفيمحمود،  

 .صفحة بدون , 23/02/2018تار�خ �طالع , www.eulc.edu.eg/ 2010 �سكندر�ة جامعة
2
  .97-98 ، صمرجع سبق ذكرهحمادة رشا،  
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  �بداعية ا��اسبة �� املستخدمة �ساليب: الفرع الثا�ي

 استقرار�ا مدى ع�� للتعب��) امل��انية (  املا�� للمركز صورة أفضل ظ�ارإ إ�� امل�شات جميع �س��

، السوق  �� أس�م�ا أسعار �� بوضوح تظ�ر ال�� امل�شأة قيمة ع�� مباشر تأث�� من لذلك، ملا �قتصادي

 القوائم ع��ا تف�� ال�� املعلومات ع�� باالعتماد واملقرضون  املس�ثمرون يقيم�اومقدار ا��اطرة ال�� 

 ب�ن من �ختيار إ�� معينة �شغيلية ظروف تحت ةامل�شأ إدارة ت��أ فقدللم�شأة، ووفقا لذلك  املالية

 وخسائر�ا الشركة أر�اح عن مناسبا تراه الذي �فصاح إ�� يؤدي الذي �ختيار ا��اس�ية القواعد

 املناسب ا��اس�� �ختيار استخدام طر�ق عن للتالعب ا��ال يف�� مما، )امل��انية (  املا�� ومركز�ا

  . غ�� رشيدة قرارات ع��ا ي�تج ا��اس�ية املعلومات ملستخدمي مضللة معلومات وتقديم

 ع�� التأث�� أساليب �أحد �بداعية ا��اسبة أساليب تقسيم الدراسات من العديد تناولت ولقد

  : القوائم املالية من عدة زوايا، يكمن أن �ستخلص م��ا ما ي��

  : من حيث اتفاق�ا مع املبادئ ا��اس�ية - 1

 ا��اس�ية املبادئ مع تتفق أساليب إ�� �بداعية ا��اسبة أساليب تقسم GAAP معاي�� ومع

 معاي�� ��و  ��ا مسموح محاسبة معا��ات استخدام �ستحقاق إدارة إن إ�� عاما قبوال املقبولة

 ا��قيقي �قتصادي �داء ��ب ��دف عل��ا املتعارف للمبادئ طبقا أشار حيث واملراجعة ا��اسبة

 ي�ون  وقد، ا��و�ر دون  فقط الش�ل حيث من واملعاي�� املبادئ تلك تطبيق تم الغالب و��، للشركة

 ع�� �بداعية ا��اسبة �شتمل كما للمعاي�� ف�م كسوء أو والتالعب التضليل ��دف عمدا ذلك

شر�ات أو مؤسسات ذات غرض : أو املعاي�� ا��اس�ية مثل  باملبادئ عالقة ل�ا ل�س مصطنعھ أساليب

  1. خاص أو التالعب الناتج عن التعامالت مع الشر�ات الشقيقة و�طراف ذي العالقة

   :من حيث نوع تأث�� ع�� القوائم املالية - 2

 تحتو��ا ال�� ا��اس�ية املعلومات مجموعة �� واملتمثل، املضمون  ع�� مؤثرة أساليب إ�� تنقسم

، و�رتبط �ذا وخارجھ املشروع داخل املوارد وتدفق املالية العمليات م��ص �ع�� وال�� املالية القوائم

 تختار فقداملضمون بمجموعة املبادئ واملعاي�� والقواعد ال�� يتم إعداد القوائم املالية وفقا ل�ا،  

  .ا��اس�ية ال�� تؤدي إ�� �عظيم �ر�اح أو تخفيض�ا ذلك تبعا إلس��اتيجي��ا القواعد ب�ن من �دارة

  

                                                           
1
 .بدون صفحة,janvier 2018تار�خ �طالع . أقسام محاسبة قسم محاسبة مالية: منتدى الشباب ا��اسب�ن 



 �طار املفا�ي�� للمحاسبة �بداعية                                                                           : الفصل الثا�ي

 

 43 

، والذي يكمل املضمون، ول�ي يحقق الش�ل ع�� مؤثرة أساليب ع�� �بداعية ا��اسبة �شتملكما 

 حاجة مع ي�ناسب بما القوائم �ذه عناصر عرض يتم أن فالبد منھ الغرض املالية القوائممضمون 

 بطر�قة وعرض�ا املالية القوائم �� الواردة التبو�ب إعادة خالل فمن، تحتو��ا ال�� املعلومات مستخدمي

 الن�يجة ع�� اليؤثر البنود �عض موقع �� التغ�� إن معع�� �داء ا��قيقي للشركة،  التأث�� يمكن معينة

 خفيا تمو�ال تمثل وال�� للشركة املا�� �داء ف�م �شأن، إال أنھ ي��ك تأث�� ع�� قدرة املستخدم ال��ائية

 �ذا" Balance sheet off " لألصول  التمو��� التأج�� مثل امل��انية �� يظ�ر وال إليھ �لتجاء يتم حيث

  Leasing of fixed assets".1 " الثابتة امل��انية خارج بنود استخدام جانب إ��

  : من حيث طبيعة �ساليب - 3

 أساليب أو حقيقية أساليب املالية القوائم ع�� تأث���ا �� �بداعية ا��اسبة �ستخدم فقد

من خالل لإلدارة التالعب �� رقم الر�ح  يمكن نھأ إ�� الدراسات �عض أشارت فقد) غ�� حقيقة (  و�مية

  : القرارات ا��اصة باالس�ثمار التالية

  ال�شغيل 

   املبيعات 

   بيع �عض �صول الثابتة  

 املصروفات �عالن، التطو�ر، البحث، مصروف :مثل �ختيار�ة املصروفات �عض تخفيض

 لتحقيق ال�امة النقاط من القرارات �ذه تنفيذ توقيت و�عت�� والعمومية �دار�ةالبيعية، املصروفات 

 السوقية قيم��ا تفوق  عندما املالية �س�ثمارات �عض ب�يع �دارة تقوم فقدم��ا،  املرغو�ة ��داف

 شراء بتأجيل الشركة قيام كذلك العادية، ال�شغيل أر�اح �� النقص �عو�ض �غرض وذلك ت�لف��ا

  . النقدية التدفقات ��م ع�� القرار ذلك لتأث�� الحقة زمنية ف��ة إ�� �صول  �عض

 �� م�م�ن عنصر�ن ف��ا تتوافر �بداعية ا��اسبة �� املستخدمة ا��قيقية �ساليب إن إ��

 عنصر توافر الثا�ي العنصر و النقصان أو بالز�ادة سواء املالية القوائم أرقام ع�� التأث�� �ول  العنصر

، محددة أ�داف لتحقيق متعمد �ش�ل ا��قيقية �ساليب تلك إ�� بال��وء �دارة تقوم حيث التعمد

 وال�� الو�مية أو الصور�ة �ساليب �بداعية ا��اسبة �ستخدم فقد ا��قيقية �ساليبإ�� جانب 

 واملتغ��ات �ساليب من مجموعة ع�� العتماد�ا ا��اس�ية �ساليب) لي�� أحمد مر�� . د( عل��ا يطلق

                                                           
1

 2002،  �119شرة �لك��ونية للمجمع العر�ي للمحاسب�ن القانوني�ن العدد  �بداعيةأساليب محاسبة جر�وع، يوسف محمود،  

www.axasociety.org ،صفحة بدون , 12/12/7201 �طالع تار�ح.  
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 باالتجاه )البارودي شر�ف.د( عل��ا يطلق أطلق ب�نما املالية القوائم أرقام ع�� التأث�� �� ا��اس�ية

 ما ومفردات م�ونات ع�� تنعكس محاس�ية و�سو�ات معا��ات �� �ساليب �ذه ت��جم حيث الدف��ي 

 �ساليب �ذه وتتمثل ، مختلفة ملفا�يم وفقا وتبو���ا تخصيص�ا �عاد حيث بالدفاتر م��ل �و

 التغ��ات ا��اس�ية، التقديرات �ختياري، �ستحقاق:  أ�م�ا الوسائل من مجموعة ع�� الو�مية

  1. �فصاح إدارة البديلة، ا��اسبات ب�ن �ختيار �ختيار�ة ا��اس�ية

   :�ما ا��اس�ية العمليات �� للتالعب أساسيان أسلو�ان و�ناك

 ذا �عمل الف��ة، مصروفات تخفيض أو الف��ة إيرادات ت��يم طر�ق عن �ر�اح ت��يم� 

 أن يجب ال�� �ر�اح �عض ا��ا�� العام إيرادات بتضم�ن وذلك �ر�اح صا�� ع�� تحس�ن �سلوب

 والشر�ات ، املستقبلية الف��ات وأر�اح إيرادات تخفيض إ�� يؤدي الحقة مما ف��ات �� إثبا��ا يتم

 و�� املستقبلية الف��ات أر�اح تحس�ن إم�انية ع�� ما ترا�ن عادة �سلوب ذلك بإتباع تقوم ال��

 خالل �ر�اح �� التالعب ع�� الشر�ات ا��افز لتلك دائما س�ستمر التحسن �ذا حدوث عدم حالة

  .�� املستقبل طبيعية بصورة �ر�اح تلك تحس�ن ���ن ا��تلفة الف��ات

 و�ؤدي العام مصروفات ت��يم أو العام إيرادات تخفيض طر�ق عن ا��ا�� العام أر�اح تخفيض 

 تقوم فأحيانا ا��الية، الف��ة حساب ع�� مستقبلية ف��ات إ�� ر�اح�  ترحيل �سلوب إ�� �ذا

 أو الضرائب من لل��رب ، ا��ا�� العام خالل املستحقة غ�� إظ�ار مصروفا��ا �� باإلسراع الشر�ات

 الشركة إدارة أن �نطباع �عطي مما املستقبل �� أر�اح أك�� إلظ�ار الفرصة ع�� �دارة ��صول 

  2. ةأر�اح ايجابي إ�� السلبية النتائج تحو�ل �� جيد �عمل قامت

 �� والتحليل املالية والدراسات �بحاث مركز قبل من وتحديد�ا كشف�ا تم آليات سبع و�ناك

 السبع �ليات و�ذه للشر�ات املالية القوائم �� للتالعب استخدام�ا يمكن املتحدة �مر�كية الواليات

  :�التا�� و�� باألسلو��ن السابق�ن متعلقة

 ت�بع الشر�ات إن التأكد يجب و�التا�� ا��الية السنة �� مالية لسنوات املستحقة �يرادات ���يل. 1

 أن حيث يخص�ا بما ف��ة �ل لتحميل �يرادات ب���يل عل��ا واملتعارف الدولية ا��اس�ية القواعد

 الشركة ت�ون  إن �ع�� مما استحقاقھ إ�� أدت ال�� العملية من �ن��اء عند ���يلھ  يتم نأ يجب �يراد

  . العميل تجاه مسؤوليا��ا ب�افة ال��مت قد

                                                           
1

 ، العدد الثا�ي، 26مجلة ا��امعة دمشق للعلوم �قتصادية و القانونية ا��لد  �بداعيةأخالقيات ا��اسبة د�مش �عيم و أبوزر،  

2010 ,www.damascusuniversity.sdu.sy/image /118 - 87 ص 12/03/2018 �طالع تار�خ.  
2Mulford, C.W. and Cosmiskey, E.E., The financial numbres gams detecting creative , 23/03/2018,  تار�خ �طالع  ,accounting 

pratices, New York, Wiley, 2002,www .wiley.com.  
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 فتقوم إيرادات أية تحقيق �� تماما تفشل ال�� الشر�ات �عض �ناك و�مية إيرادات ���يل .2

 امل��لة املبيعات تلك ت�ون  ما وعادة �يرادات لت��يم وذلك دفاتر�ا �� و�مية بيع عمليات ب���يل

:  مثل للشركة ال�شغي�� ال�شاط عن ناتج �إيراد اعتبار�ا يمكن ال ولكن استالم�ا تم بأموال متعلقة

  .�س�ثمارات إيرادات

 ا��قيقي ال�شاط عن ناتجة وغ�� متكررة غ�� ت�ون  وال�� الرأسمالية باألر�اح �يرادات ت��يم .3

  .و�مية إيرادات ��لق امل��انية أرصدة �عض تقييم إعادة أو ثابتة أصول  بيع إيرادات: مثل للشركة

 برسملة الشركة تقوم عندما ذلك ع�� مثال واك�� تالية ألعوام ا��ا�� العام تخص مصروفات ترحيل. 4

 الس��الك�ا وذلك ا��ا�� للعام الدخل قائمة حساب ع�� تحميل�ا وعدم ال�شغيلية �عض املصروفات

 طر�ق عن ذلك يتم قد وأيضا ، ا��ا�� العام خالل �ر�اح صا�� ز�ادة عنھ ي�تج مما مقبلھ سنوات خالل

 تقليل طر�ق عن أي سابقة ألعوام املصروفات ل��حيل املستخدمة ا��اس�ية السياسات �عض �غي��

  . وا��صصات �حتياطيات

 ب���يل تقوم الشر�ات �عض نإ حق، وجھ �غ�� �ل��امات تخفيض �عمد أو ���يل عدم .5

 �يرادات بت��يل تقوم الشر�ات �عض إن إ�� باإلضافة الشركة لذا باملطلو�ات املستحقة املصروفات

  . ا��الية املرحلة �� �يرادات تلك ���ل و �ل��امات �عض وجود �� املستقبلية

 �� ا��الية إيرادا��ا ب���يل تقوم ال قد الشر�ات فبعض تالية ف��ات إ�� ا��الية �يرادات ترحيل .6

 ما دائما الشركة إن انطباع يخلق �سلوب ذلك وان تالية،ال السنوات �� ���يل�ا ليتم الف��ة �ذه

  . سنوات عدة مدار ع�� ا��ققة إيرادا��ا مستوى  ثبات ع�� تحافظ

 البيانات إلظ�ار وذلك ا��الية الف��ة خالل مستقبلية ف��ات تخص ال�� املصروفات �عض ���يل .7

 الف��ات عن املالية القوائم صورة تحس�ن إ�� يؤدي مما أفضل بصورة مستقبلية لف��ات املالية

  1. املا�� الوضع لتحس�ن الالزم ا���ود أدت الشركة إن انطباعا و�عطي املستقبلية

  

  

  

                                                           
1

 http://lib.neelain.edu.sd,  2005، إسكندر�ة، مدخل معاصر �� نظم معلومات ا��اس�ية دار ا��امعةالد�راوي كمال الدين مصطفى،  

  .صفحة بدون , 12/04/2018تار�خ �طالع
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  ممارسات ا��اسبة �بداعية: املبحث الثا�ي

املمارسات �خالقية للمحاسبة �بداعية أو ا��القة �� إخفاء حقيقي لألرقام باألرقام  �عت�� 

نفس�ا، و�� عكس تام ونقيض الشفافية و�فصاح و�مانة ال�� من املف��ض أن ت�ون لدى �دارة 

  .  التنفيذية ألية شركة

  ��عاد �خالقية ملمارسة ا��اسبة �بداعية: املطلب �ول 

�رشادات الدولية للممارسة ا��يدة لتقو�م وتحس�ن ا��وكمة �� امل�شآت الصادرة عن رت أشا

إن ل�ل م�شأة تقار�ر خاصة ��ا سواء مالية أو غ�� مالية و�جب )   IFAC(�تحاد الدو�� للمحاسب�ن 

فيجب كتاب��ا �ش�ل عادل ومتوازن وإظ�ار النتائج السلبية  تو�� ا��ذر لعدم تحول�ا إ�� أدوات �سو�ق،

وإظ�ار�ا �ش�ل�ا  بدال من محاولة إخفاء�ا، و�عت�� �ذه إشارة وا��ة إ�� عدم التالعب �� التقار�ر

  .�عديالت وممارسة ا��اسبة �بداعيةالفع�� دون إجراء أي 

مخادعة وغ�� مرغوب ف��ا، كما إن  �عت�� ا��اسبة �بداعية عموما فعل وممارسة �� حد ذا��ا

عادة فعل سل�� ومعيب وعندما تذكر ي�بادر للعقل التالعب والتضليل وا��داع ا��اسبة �بداعية 

  .ولك��ا مفيدة للمستخدم إذا استخدمت بصورة ��يحة

�عت�� ممارسة ا��اسبة �بداعية مش�لة أساسية تواجھ م�نة ا��اسبة تتعارض مع قواعد 

و�قليمية والعاملية ال�� امل�� و�خال�� الصادرة عن ا��معيات وال�يئات امل�نية ا��لية السلوك 

وضعت قواعد السلوك ا��اس�ية ومبادئ يجب إتباع�ا وأ�م�ا ال�ود �خال�� الدو�� الصادر عن 

م، وكذلك يقت��� الشرع ا��نيف إظ�ار 2002الذي صدر �� عام )   IFAC( �تحاد الدو�� للمحاسب�ن 

   1. ا��قائق كما �� وتو�� الصدق و�مانة و�ذا ما تفتقده ا��اسبة �بداعية

  

  

  

  

                                                           
1

،مجلة العلوم �قتصادية وعلوم دور تطبيق حوكمة الشر�ات �� ممارسة أساليب ا��اسبة �بداعية :السيد عبد الرحمن عباس بلھ 

  . 63-62، ص2002، 12ال�سي��، الر�اض، العدد 
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  دوافع استخدام ا��اسبة �بداعية: املطلب الثا�ي

  1:إن دوافع استخدام ا��اسبة �بداعية تنحصر بالنقاط �تية

 ا��لل�ن توقعات أو امل�شورة توقعا��ا �عادل وأر�اح الشر�ات إل��ا �س�� لألر�اح محددة أرقام تحديد - 1

  . السوق  �� املالي�ن

 تز�د الدخل تقلبات إذن �ستقرار وقبل تقلبا أقل وأر�اح�ا الشر�ات تجعل بأن أسعار ع�� التأث�� - 2

  . �س�ثمار �� ذلك ينعكس و ا��اطر من

 �رقام ع�� للتأث�� ا��اس�ية الطرق  �غي�� أو باختيار املدير�ن قيام خالل من ديون  ت�اليف مواج�ة - 3

  . الديون  عقود مواثيق اتفاقيات حول�ا تدور 

 اختيار إ�� باملدير�ن تدفع العقود تلك مثل أن إذ للمدراء ال���يعية عقود و �دار�ة التعو�ضات - 4

  . ال��صية منافع�م من تز�د ال�� ا��اس�ية الطرق 

 ز�ادة قوان�ن مثل الدولة تفرض�ا ال�� ملتطلبات �نظمة و القوان�ن ن�يجة السياسية الت�اليف - 5

  . مرتفعة اجتماعية ألعباء �قتصادية الوحدات تحميل و الضرائب معدالت

 ا��اسبة طرق  أو �ساليب ب�ن واملفاضلة �ختيار خالل من الدفع الواجبة الضرائب من التقليل - 6

  . الضر��ية القوان�ن مع يتعرض ال بما للضر�بة ا��اضع الدخل ع�� املؤثرة

  �تجا�ات و�ساليب ا��ديثة لكشف ا��اسبة �بداعية وا��د م��ا: املطلب الثالث

أن م�افحة ممارسات ا��اسبة �بداعية �عت�� من �مور الصعبة واملعقدة، ول�ذا فإن ال شك 

با��اسبة �بداعية وذلك ع�� امل��م�ن �� �ذا مجال الس�� باستمرار ملعرفة التطورات ا��اصة 

يب لكشف تلك املمارسات ومن ثم محاولة ا��د م��ا، وفيما ي�� عرض أ�م �تجا�ات والوسائل و�سال

  : ا��ديثة املستخدمة للكشف عن ممارسات ا��اسبة �بداعية وا��د م��ا وذلك �اآل�ي

ال�� ظ�رت �� الواليات املتحدة �مر�كية �عد ال�زات املالية العنيفة الناتجة عن  ��ان املراجعة. 1  

�� التقار�ر املالية، وال�� أسفرت عن قيام �ل بورصة نيو�ورك و�يئة سوق املال �مر�كية التالعب 

��ا م�ونة من عدد �عضاء غ�� التنفيذي�ن ت�ون م�م��ا �عي�ن بضرورة إ�شاء ��ان بالشر�ات امل��لة 

                                                           
1

دوافع أساليب ا��اسبة �بداعية �� الشر�ات املسا�مة �� مملكة العر�ية السعودية دراسة ،  ب�ت دمحم بن ع��القرى م�سون  

  .بدون صفحة, ع 22/04/2017تار�خ �طالع , www.kau.edu,  �2010لية �قتصاد و �دارة، جامعة امللك عبد العز�ز  امليدانية،
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القوائم املالية ال�� املراجع ا��ار�� وتحديد أ�عابھ وذلك كمحاولة لز�ادة استقاللية عند إبداء الرأي �� 

  1. تصدره الشر�ات

خفض مجال اختيار البدائل واملعا��ات ا��اس�ية عن طر�ق تقليل من عدة البدائل واملعا��ات . 2

الظروف ال�� يمكن أن �ستخدم ف��ا �ل معا��ة، ول�ذا �مر فإنھ ��نة  ا��اس�ية املتاحة أو تحديد

�خ��ة فإ��ا قد ألغيت �� معاي���ا املعا��ة البديلة، ووضعت معاي�� ا��اسبة الدولية و�� �عديال��ا 

    . معا��ة قياسية �� أغلب معاي���ا

  : ا��د من سوء استخدام �عض السياسات ا��اس�ية، و�تم ذلك عن طر�ق ما ي�� .3

  . سن قواعد تقلل من استخدام �عض السياسات ا��اس�ية أو ح�� إلغا��ا -أ

و�قصد بالثبات �نا،�و إثبات �� " الثبات " أما الطر�قة �خرى ف�� عن طر�ق تفعيل فرصة  -ب

  .استخدام السياسات ا��اس�ية املتبعة من قبل معدي البيانات املالية

أما الوسيلة ��م و�قوى ف�� يقظة وكفاءة املراجع�ن واملراقب�ن و��ان املراجعة �� اك�شاف  .4

�بداعية ال�� ي�بع�ا البعض، و�تم �ذا �مر عن طر�ق اختيار م�اتب التدقيق  ممارسات ا��اسبة

حيث أن املدقق الكفء واملتمكن يقوم ع�� تصميم إجراءات ذات الكفاءة واملصداقية العالية، 

ل��صول ع�� تأكيد معقول عن التحر�فات الناشئة عن ا��اسبة �بداعية ال�� يتم املراجعة 

  .اك�شاف�ا

تنمية الثقافة ا��اس�ية ب�ن املس�ثمر�ن وامل�تم�ن ومستخدمي املعلومات املالية ع�� مختلف  .5

أطياف�م، و�تم �ذا �مر عن طر�ق أما التثقيف الذا�ي الذي يقوم بھ �عض املس�ثمر�ن أو مستخدمي 

شفافية املعلومات املالية �غرض رفع مستوا�م ا��اس��، أو عن طر�ق ا���ات املعنية �سالمة و 

وما ير�د�ا من معلومات سواء �انت تلك ا���ات ح�ومية أو من القطاع ا��اص وتتم القوائم املالية 

عملية التثقيف عن طر�ق برنامج محاسبة تثقيفية و�عليمية أو إرسال رسالة توضيحية أو عقد حلقات 

  .  نقاشية ملستخدمي املعلومات املالية

�اسبة والتدقيق ووضع ميثاق السلوك امل�� و�شكيل ��نة �خالق تفعيل التنظيم امل�� مل�نة ا� .6

   2. امل�� من أ�م وظائف�ا وضع قواعد السلوك ال�� يجب يل��م ��ا ا��اسب واملدقق

                                                           
، مجلة ا��اسبة �بداعية �� �شؤ �زمة املالية العاملية وفقدان املوثوقية �� البيانات املالية دور : املبيض�ن، أسامة عبد املنعمطارق 1 

 .  91،ص2010العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��،جامعة أحمد خيضر �سكرة، ا��زائر، العدد الثامن، 
2
 .369، ص2011مجلة بغداد للعلوم االقتصادیة، العدد السابع، ، أسالیب استخدام المحاسبة اإلبداعیة، حسن فلیح، وفارس جمیل 
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واحدة ع�� �قل سنو�ا، والذي �شمل وصفا شامال لإلجراءات الرقابة تقييم تقر�ر املدقق ولو ملرة  .7

وجميع �ستفسارات الصادرة من قبلھ أو من قبل ج�ات ح�ومية إلدارة  الداخلية ا��اصة بالشركة،

  1. الشركة، وطبيعة العالقات ال�� تمت ب�نھ و��ن إدارة الشركة خالل الف��ة موضع التقييم

و�ش�ل عام فا��الصة أن املدقق ا��سابات الكفء �س�� عادة ل��صول ع�� أدلة إثبات �افية 

ومناسبة تث�ت أنھ لم تحدث تحر�فات أو أخطاء، و�نا ال بدا من �شارة إ�� نقطة م�مة ومن أنھ ون�يجة 

تحر�فات للقيود ال�امنة �� عملية التدقيق فإنھ توجد مخاطر ال يمكن تجن��ا �� عدم اك�شاف ال

ا��و�ر�ة �� القوائم املالية ن�يجة للممارسات ا��اس�ية، ضمن املمكن أن يتم اك�شاف تحر�فات 

وتجاوزات البيانات املالية للف��ة ال�� �غط��ا تقر�ر مدقق ا��سابات إال أن �ذا �مر ال �ع�� فشل 

  . مدقق ا��سابات

  ممارسات ا��اسبة �بداعيةد من مسا�مة التدقيق ا��اس�� �� ا��: املبحث الثالث

ا�تمام املدقق باك�شاف �خطاء والغش ال�� تقع �� الدفاتر والتقار�ر املالية سواء ع�� الرغم من 

والباحث�ن �� مجال �ان يقوم  بالتدقيق �ختباري أو التدقيق الشامل وكذلك ا�تمام املنظمات امل�نية 

ا��اسبة والتدقيق بضرورة إلقاء مسؤولية اك�شاف �خطاء والغش ا��و�ري ع�� املدقق ا��سابات 

  . �� مواج�ة رغبات ا��تمع املا�� والقضاء

  أثر ا��اسبة �بداعية ع�� وظيفة التدقيق: املطلب �ول 

اج��ا م�نة ل��دل والضغوط ال�� تو  �عد قضية الغش امل�مة �� التفك�� ا��اس�� و�ك�� إثارة

  . التدقيق �� معظم دول العالم، وتختلف �راء داخل امل�نة �ش�ل كب��

واملعروف با��يار سوق املال  1987إن ���يار غ�� املتوقع لعدد كب�� من امل�شآت منذ أكتو�ر 

ن فضائح ا��يار العديد والذي �ان ن�يجة الغش بوساطة املدير�ن التنفيذي�ن وكذلك انكشاف الغطاء ع

وغ���ا وال�� �ان من أ�م أسبا��ا   zerox, world com, Enronمثل  2001من الشر�ات العاملية �� عام 

التالعب وسوء استخدام املوارد املتاحة وتد�ي أخالقيات �عض إدارات املنظمات وم�اتب التدقيق 

لداخلية ومحاولة التضليل، �ل ذلك قد العاملية مثل أرثو أندرسون وكذالك إخفاء �عض املعلومات ا

يبذل مجلس �تحاد دفع وحث ع�� ��تمام بالقضية ودور ا��افظ�ن ف��ا وتأس�سا ع�� ما تقدم 

ج�ودا أك�� إثارة ملواكبة رغبات وحاجات ا��تمع املا�� و�� �ذا �طار )  IFAC( الدو�� للمحاسب�ن 

                                                           
1

، بحث مقدم �� مسابقة البحوث دور املدقق �� التحقق من ممارسات ونتائج ا��اسبة �بداعية: الشميمري، فاطمة العر�فانمن��  

 . 35، ص2008التاسعة ع�� مستوى جميع قطاعات ديوان ا��اسبة، أكتو�ر 
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ولقد سلسلة متعاقبة من املعاي�� لتطو�ر مسؤوليات مدقق ا��سابات �شأن الغش،  (IFAC)أصدر  

بآخر  240واختتمت بمعيار التدقيق الدو�� رقم  1989لعام  10ابتدأت �ذه السلسلة بمعيار رقم 

 1. �2005عديالتھ عام 

من  دور التدقيق ا��اس�� �� مواج�ة أساليب ا��اسبة �بداعية وا��د: املطلب الثا�ي

  أثار�ا ع�� القوائم املالية

ا�تمام املدقق باك�شاف �خطاء والغش الذي يقع �� الدفاتر والتقار�ر املالية ع�� الرغم من 

سواء �ان يقوم  بالتدقيق �ختباري أو التدقيق الشامل وكذلك ا�تمام املنظمات امل�نية والباحث�ن �� 

مجال ا��اسبة والتدقيق بضرورة إلقاء مسؤولية اك�شاف �خطاء والغش ا��و�ري ع�� املدقق �� 

مواج�ة لرغبات ا��تمع املا�� والقضاء إال أن �ذه �خطاء والغش �� تزايد مستمر ح�� �ن لعدة 

  2: أسباب أ�م�ا

  ك�� ��م م�شآت �عمال وا�ساع نطاق أعمال�ا، وا��دمات ا��اضعة للتدقيق؛ . 1

اط املنظمات امل�نية والباحث�ن �� مجال ا��اسبة والتدقيق حول تحديد ارتباختالف  .2

  مسؤولية اك�شاف �خطاء والغش بالدفاتر والتقار�ر املالية باإلدارة أم املدقق؛

إن املعاي�� وال�شر�عات امل�نية اقتصرت مسؤولية املدقق عن �خطاء والغش �� حدود نطاق . 3

  . الذي قام فيھ بذل العناية امل�نية الالزمة

وفيما ي�� أ�م �جراءات و�ختيارات ال�� ينفذ�ا املدقق ل��د من آثار استخدام �دارة ألساليب 

ا��اسبة �بداعية ��ماية حقوق �طراف ذات املصا�� �� الشركة وذلك �� �ل من قائم�� الدخل 

  : واملركز املا��

   : �اسبة �بداعية �� قائمة الدخل�جراءات و�ختبارات ال�� يطبق�ا املدقق ل��د من آثار ا� -أ

�يرادات ( ��دف �دارة من أساليب ا��اسبة �بداعية ال�� تمارس ع�� عناصر قائمة الدخل 

وذلك من خالل ت��يم املبيعات ) غ�� حقيقية ( إ�� تحس�ن الر�ح بإظ�ار أر�اح صورتھ ) واملصروفات 

تحس�ن ال�سب املالية ال�� تدخل أرقام املبيعات  أو تخفيض املصروفات و�ل��ما معا  وذلك من أجل

                                                           
1

دور مدقق ا��سابات ا��ار�� �� ا��د من آثار ا��اسبة �بداعية ع�� موثوقية البيانات املالية الصادرة عن ل��، لندا حسن نمر ا�� 

 .50-49ص  ،2009، رسالة ماجست�� �� ا��اسبة �لية �عمال قسم ا��اسبة، سا�مة العامة �ردنيةالشر�ات امل
2
  .18 -15، ص مرجع سبق ذكره، لندا حسن نمر ا��ل�� 
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وا��دول  ��ي يتضمن عرضا أل�م ، و�لف��ا وصا�� الدخل �� اح�سا��ا ك�سب الر�حية وكفاءة ال�شاط

تنفيذ�ا و�جراءات املضادة ال�� إجراءات ا��اسبة �بداعية املتعلقة بقائمة الدخل  وال�دف من 

  . يتوجب ع�� املدقق ا��ار�� تطبيق�ا

 رقم املبيعات : 

��دف �دارة بممارس��ا ألساليب ا��اسبة �بداعية تحس�ن رقم املبيعات �� قائمة الدخل عن : ال�دف

�� ��م  طر�ق ز�ادتھ بمبيعات صور�ة، ومن املؤشرات ع�� �ذه �جراءات الز�ادة غ�� �عتيادية

  . مبيعات عن السنوات السابقة

التحقيق من فوات�� البيع وخصوصا للصفقات املنقذة مع �طراف ذات : إجراءات املدقق املضادة 

   .العالقة بالشركة �الشر�ات التا�عة

 لفة البضاعة املباعة� :  

  . ��دف �دارة إ�� تخفيض ت�لفة البضاعة �� قائمة الدخل لز�ادة �ر�اح: ال�دف

  . التحقق من أن صفقات البيع حقيقية ول�ست صور�ة :إجراءات املدقق املضادة

 مصروفات ال�شغيل :  

��دف �دارة إ�� تخفيض مصروفات ال�شغيل لز�ادة �ر�اح ال�شغيلية ومن ثم ز�ادة صا�� : ال�دف

  . الر�ح

  . التحقق من مدى توفر شروط الرسملة �� ذلك املصروفات :إجراءات املدقق املضادة

 ن�يجة �عمال لأل�شطة غ�� املستمرة :  

  . ��دف �دارة إ�� ا��افظة ع�� مستوى �ر�اح ا��الية أو ز�ائ��ا: ال�دف

  . تقدير أثر إغالق ا��ط و�نتاج ع�� ن�يجة �عمال وأخذه باالعتبار :إجراءات املدقق املضادة

  د �ست�نائية والبنود غ�� العاديةالبنو :  

  . ��دف �دارة إ�� تحس�ن ر�حية الشركة من عمليا��ا ال�شغيلية من خالل أ�شطة غ�� �شغيلية: ال�دف

  . اس�بعاد أر�اح تلك البنود من الر�ح ال�شغي�� :إجراءات املدقق املضادة
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املركز  ا��اسبة �بداعية �� قائمة�جراءات و�ختبارات ال�� يطبق�ا املدقق ل��د من آثار  -ب

  : املا��

��دف �دارة من أساليب ا��اسبة �بداعية ال�� تمارس�ا ع�� عناصر قائمة املركز املا�� إ�� 

تحس�ن املركز املا�� للشركة وذلك من خالل ت��يم قيم �صول أو تخفيض قيم املطلو�ات أو �ل��ما 

  . شتقة م��ا مثل �سب السيولة أو الر�حية وغ���امع وذلك �غرض تحس�ن عرض  ال�سب امل

 النقدية : 

  . ��دف �دارة إ�� تحس�ن ع�� �سب السيولة: ال�دف

  . اس�بعاد النقدية املقيدة عند اح�ساب السيولة :إجراءات املدقق املضادة

 س�ثمارات املتداولة�  : 

  . ��دف �دارة إ�� ز�ادة أو ا��افظة ع�� قيمة �صول املتداولة لتحس�ن �سب السيولة: ال�دف

  . التحقق من ��ة �سعار املستخدمة :إجراءات املدقق املضادة

 ةنيالذمم املد :  

��دف �دارة ع�� ا��افظة ع�� قيمة الذمم املدينة أو ز�اد��ا �غرض التحس�ن ع�� �سب : ال�دف

  .السيولة

طلب كشف بالذمم املدينة والتحقيق من �سبة ا��صص إ�� إجما�� الذمم  :إجراءات املدقق املضادة

  . املدينة

 ا��زون السل��    : 

��دف �دارة إ�� ز�ادة قيمة ا��زون السل�� لز�ادة قيمة �صول املتداولة والتأث�� �� �سب : ال�دف

  . السيولة

  . ات ا��رد والتحقق من الوجود الفع�� لألصناف �� ا��زن فحص كشوف :إجراءات املدقق املضادة 
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 س�ثمارات طو�لة �جل� : 

��دف �دارة إ�� التأث�� �� حساب �س�ثمارات �� دفاتر الشركة القابضة ون�يجة أعمال�ا : ال�دف

  . بإظ�ار نصي��ا �� �ر�اح دون ا��سائر

التحقق من ذلك التغي�� عن طر�ق تقر�ر مدقق ا��سابات و�ثار امل��تبة ��  :إجراءات املدقق املضادة

  . قائم�� الدخل واملركز املا��

 صول طو�لة �جل�  : 

��دف �دارة إ�� تحس�ن أر�اح الشركة بتضمينھ فائض إعادة التقييم أو بتخفيض مصروفات : ال�دف

  . �س��الك

  . التحقق من �سب �س��الك و�عديل مصروف �س��الك :إجراءات املدقق املضادة

 ة�صول غ�� املادي :  

��دف �دارة إ�� ز�ادة قيمة موجودات الشركة لتحس�ن �سب املالئمة املالية باإلضافة إ��  :ال�دف

  . تحس�ن رقم الر�ح عن طر�ق تخفيض مصروف إطفاء �صول 

س املتبعة �� التقييم و�عديل القيمة وفق �سس �سالتحقق من ��ة  :إجراءات املدقق املضادة

  . ال��ية

 املطلو�ات املتداولة : 

  . ��دف �دارة إ�� تخفيض قيمة املطلو�ات املتداولة لتحس�ن �سب السيولة: ال�دف

التحقق من إثبات تلك �قساط ضمن املطلو�ات املتداولة وإعادة اح�ساب  :إجراءات املدقق املضادة

  . �سب السيولة

 املطلو�ات طو�لة �جل :  

��دف �دارة إ�� تحس�ن �سب السيولة وأر�اح الشركة بتضمي��ا م�اسب إطفاء السندات قبل : ال�دف

  .  استحقاق�ا

التحقق من ا��صول ع�� قرض طو�ل �جل قبل ان��اء السنة لسداد قرض  :إجراءات املدقق املضادة

  . سب الرفع املا��قص�� �جل وذلك وعمل التعديالت الالزمة �� �
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 حقوق املسا�م�ن  : 

��دف �دارة إ�� تحس�ن ن�يجة أعمال امل�شأة يتضم��ا �ش�ل خاطئ أر�اح محققة من سنوات  :ال�دف

  . سابقة واس�بعاد ا��سائر الن�يجة عن تقلب أسعار الصرف املرتبطة بمعامالت تمت بتعامالت أجن�ية

  . �عديل ر�ح العام ا��اري وال�سب املرتبطة فيھ و�سبة توز�ع �ر�اح :إجراءات املدقق املضادة

 املوجودات و�ل��امات الطارئة أو املشروطة : 

  .��دف �دارة إ�� التأث�� ع�� ال�سب املالية من خالل ز�ادة املوجودات وتخفيض املطلو�ات: ال�دف

دراسة أثر إثبات موجودات محتملة قبل توف�� شروط تحقيق�ا ع�� ال�سب  :إجراءات املدقق املضادة

  . املالية ذات العالقة و�عديل�ا بالش�ل املناسب

  ا��اسبة �بداعية �د من ممارسات ا�ا��اس�� ��  املدقق دور : املطلب الثالث

تتمثل �� أن يو�� �� تقر�ره رأيھ لألطراف املستخدمة إن املسؤولية �ساسية للمدقق 

�ش�ل صادق  مزاعم �دارة قد عرضتللمعلومات ا��اس�ية عما إذا �انت القوائم املالية ال�� تتضمن 

وعادل أم ال وكذلك دون وجود أي تجاوزات أو تحر�فات وأ��ا ال تتضمن أي ممارسة من ممارسات 

  . ا��اسبة �بداعية

   يات م�نة التدقيقأخالق - 1

�عد �ل��امات �خالقية أحد أ�م الر�ائز �ساسية ال�� يجب توفر�ا �� �افة امل�ن بوجھ عام، 

�اس�� ال����� وم��ا م�نة التدقيق ا�وع�� وجھ ا��صوص امل�ن ال�� �عتمد ع�� استخدام ا��كم 

و�ذا لس�� �عض التالعبات و��ون املدقق تا�ع للمؤسسة فإنھ يواجھ ضغوطات من طرف املدير�ن 

املمارسة من طرف �دارة، ولكن ال��ام املدقق بأخالقيات امل�نة تج��ه ع�� كشف �ل التالعبات 

  1.املمارسة للوصول إ�� أع�� مستو�ات �داء

  

                                                           
1
   .76، ص  2009، دار صفاء لل�شر والتوز�ع، عمان، �و��، الطبعة التدقيق والتأكيد ا��ديث إ��املدخل أحمد حل�� جمعة،  
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أر�عة مبادئ أخالقية، حيث قسم امليثاق �خال�� إ�� وقد وضع مع�د املدقق�ن ا��اسب�ن 

  1: عنصر�ن أساس�ن �ما

  ؛التدقيق معاي�� وتطبيق بامل�نة املرتبطةاملبادئ . 1

 املبادئ تفس�� �� و�ساعد الداخلي�ن، للمدقق�ن املتوقع السلوك معيار تصف وال�� السلوك قواعد. 2

  . الداخلي�ن للمدقق�ن �خال�� للسلوك املعدة و العم�� التطبيق ��

  : ي�� كما السلوكية القواعد من مجموعة مبدأ �ل تضمن وقد

   ال��ا�ة مبدأ: أوال

  :التالية السلوكية القواعد وتضمن

   ومسؤولية؛ وحذر، بأمانة عمل�م أداء الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 1

 بواسطة أفعال أية اك�شاف و�توقعوا القانون  ع�� يحافظوا أن الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 2

   امل�نة؛ أو القانون 

 مل�نة معيبة أو معروفة غ�� أو قانونية غ�� أ�شطة �� �ش���وا ال أن الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 3

   ف��ا؛ �عملون  ال�� املؤسسة أو الداخ�� التدقيق

 و�خالقية الشرعية ��داف تحقيق �� �سا�موا و يح��موا أن الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 4

  . ف��ا �عملون  ال�� للمؤسسة

   املوضوعية مبدأ: ثانيا

   :التالية السلوكية القواعد وتضمن

 أن املف��ض من أو تضعف ر�ما عالقات أو أ�شطة أية �� �شار�وا ال أن الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 1

  ؛ متح�� غ�� تقييم تضعف

 حكم�م يضعف أن املف��ض من أو يضعف ر�ما ���ء أية يقبلوا أال الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 2

   امل��؛

                                                           
1
   .53ص  ،مرجع سبق ذكره أحمد حل�� جمعة، 
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بواجبا��م  قيام�م أثناء عرفو�ا ال�� املادية ا��قائق �ل عن �فصاح الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 3

  . ��ايدققو  ال�� ��شطة عن تقار�ر�م ) Distort( �شو�ھ إ�� تؤدي ر�ما ع��ا يف��وا لم إن وال��

   السر�ة مبدأ: ثالثا

  :التالية السلوكية القواعد وتضمن

 أثناء املك�سبة املعلومات وحماية استخدام �شأن عقالء ي�ونوا أن الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 1

  بواجبا��م؛  القيام

 ال أسلوب بأي أو ����� مكسب ألي املعلومات �ستخدموا ال أن الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 2

  . ف��ا �عملون  ال�� للمؤسسة و�خالقية الشرعية باأل�داف أو يضر القانون  مع يتفق

  امل�نية الكفاءة مبدأ: را�عا

  :التالية السلوكية القواعد وتضمن

  ؛ وا����ة الضرور�ة وامل�ارة باملعرفة ا��دمات فقط يؤدوا أن الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 1

 امل�نية املمارسة ملعاي�� طبقا الداخ�� التدقيق خدمات يؤدوا أن الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 2

   الداخ��؛ للتدقيق

  . ��م، فعالية، وجودة خدما��مكفاء باستمرار يحسنوا أن الداخلي�ن املدقق�ن ع�� يجب. 3

  الغش اك�شاف �� الداخ�� املدقق مسؤولية - 2

 أو والغش �خطاء عن البحث عند املدقق مسؤوليات ب�ن فروق أي التدقيق معاي�� تحدد لم

 اختالس من ناتجا أم مضللة مالية تقار�ر من ناشئا التحر�ف �ان إذا عما البحث عن مسؤولياتھ

 إذا ما �شأن معقول  تأكيد ع�� يحصل أن املدقق ع�� يتع�ن والغش �خطاء من ل�ل بال�سبة �صول،

 من ي�ون  ما غالبا بأنھ أيضا املعاي�� و�ع��ف ا��و�ر�ة، التحر�فات من تخلو املالية القوائم �انت

 الغش يرتكبون  الذين ف��ا العامل�ن أو �دارة أن إذ باألخطاء، مقارنة الغش اك�شاف يتم أن الصعو�ة

 تخطيط عن املدقق مسؤولية من �غ�� لن الغش اك�شاف �� الصعو�ة إن الغش، ذلك إخفاء يحاولون 

 تقييم �� تتمثل تدقيق عملية ل�ل التخطيط أجزاء أ�م وإن احد سليم، وجھ ع�� التدقيق عملية وأداء
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 الغش أن �عتبار �� الوضع املفيد من لعل الغش تقييم إجراء وعند والغش، �خطاء حدوث مخاطر

  1: �ما خاص�ت�ن عادة يتضمن

 املا�� الكسب ألغراض مرغو�ا الضغط ذلك ي�ون  عندما: الغش ارت�اب ع�� وا��افز الضغط - 1

 يمثل قد املضلل، املا�� التقر�ر حالة �� مباشر غ�� ما�� كسب أو �صول  اختالس حالة �� املباشر

  . �دارة ف��ا تحتفظ ال�� الشركة ألس�م السوقية القيمة املثال س�يل ع�� الثانية ا��الة �� الكسب

 غ�� من انھ إال الغش، الرت�اب حافزا �ناك أن من الرغم ع��: الغش الرت�اب املدركة الفرص - 2

 بدون  ارت�ابھ يمك��م �عتقدون  الصلة ذو ���اص أو ال��ص �ان إذا إال الغش يحدث أن ا��تمل

   .اك�شافھ يتم أن

 املا�� التقر�ر أن إذ �صول، واختالس �حتيا�� املا�� التقر�ر ب�ن فيما رئ���� اختالف و�ناك

 ال�� املالية البيانات تتضم��ا ��يحة غ�� معلومات توف�� طر�ق عن املستخدم�ن يضر �حتيا��

 قد و�خر�ن والدائن�ن �س�م حملة فان �صول  اختالس يتم عندما أما عل��ا، بناءقرارا��م  يتخذون 

 كال فإن ،و�التا�� الشركة وموجودات كحقوق  متاحة ملكي��ا �عد لم �صول  أن �س�ب بأضرار يصابون 

 املا�� التقر�ر إعداد يتم ما وعادة باملستخدم�ن، الضرر  إ�� يؤديا أن ا��تمل من الغش من النوع�ن

 من يمك��ا وضع �� �دارة أن حيث باملؤسسة، العامل�ن معرفة بدون  وأحيانا �دارة، طر�ق عن الغ���

 يتم ما دائما ول�س وعادة ف��ا، العامل�ن علم بدون  التقار�ر وإعداد با��اسبة مرتبطة قرارات اتخاذ

 جو�ر�ة، غ�� قيم��ا ت�ون  ما وغالبا �دارة، طر�ق عن ول�س العامل�ن طر�ق عن �صول  سرقة ارت�اب

 من الناشئة والتحر�فات �صول  سرقة ب�ن التمي�� �� تتمثل �صول  الختالس ال�امة �مور  احد وإن

  . �صول  سرقة

  

  

  

  

  

                                                           
1
  . 55 -54ص  ،مرجع سبق ذكره، لندا حسن نمر ا��ل�� 
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  : خالصة الفصل الثا�ي

�ستخلص من خالل �ذا الفصل أنھ قد أصبح مف�وم ا��اسبة �بداعية محل ترك�� وا�تمام 

كب�� جدا خالل السنوات �خ��ة، إال أن  �نالك البعض يرغب بتحقيق أ�داف  من قبل املدقق�ن �ش�ل

محددة سواء من أعضاء مجلس �دارة أو من مالك الشر�ات أو من أ��اب املصا��، �مر الذي 

يدفع�م أحيانا إ�� معا��ة البيانات ا��اس�ية للشركة أو التالعب ��ا عن طر�ق ابتداع طرق وأساليب 

( قيقة مستغل�ن �عض السياسات ا��اس�ية أو الثغرات القانونية و�و ما يطلق عليھ محاس�ية د

وذلك �غرض تحقيق ��داف ال�� يصبون إل��ا من أجل تجميل الصورة ال�� ) ا��اسبة �بداعية

  . )امل��انية( �عكس�ا �رقام املوجودة �� القوائم املالية ع�� ن�يجة أعمال املؤسسة ومركز�ا املا�� 

 



 

دراسة تطبيقية : الثالثالفصل 

ملؤسسة صناعة ا��زف 

CERAMIS 
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  : تم�يد

 ا��د من تأث�� ا��اسبة �بداعية �عد تناولنا موضوع النظري ملوضوع دور التدقيق ا��اس��  ��

سبق ذكره �� ا��انب النظري  �� الفصول السابقة سنحاول من خالل �ذا الفصل، واس�نادا إ�� ما

بإسقاطھ ع�� ا��انب التطبيقي ونحاول التعرف ع�� واقع التدقيق ا��اس�� �� مؤسسة الس��ام�س  

من ا��د  ا��وانب املتعلقة ببحثنا واملتمثل �� دور التدقيق ا��اس�� �� إبرازمحاولي�ن من خالل دراسة 

الوحدة وطلب الوثائق املعتمدة  ب�سي��مع امل�لف�ن  من خالل إجراء مقابلةتأث�� ا��اسبة �بداعية 

  . املا�� فاملؤسسة داءأ �اس�� والرقا�ي ودوره �� تحس�نفالدراسة،�� محاولة معرفة نظام ا�

  :لذلك قمنا بتقسيم الفصل الثالث إ�� ثالث مباحث �التا��

  تقدمي املؤسسة ونشاطها: املبحث �ول .  

 املؤسسة احملاسيبالتدقيق وضعية : املبحث الثا�ي �� .  

 سو�ة وت��يح �خطاء ا��اس�ية من طرف املدقق ا��اس��: املبحث الثالث�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دراسة تطبيقية ملؤسسة صناعة ا��زف                                  :                                  الفصل الثالث

 

 61 

  و�شاط�ا    CERAMIS "  صناعة ا��زف "تقديم مؤسسة : املبحث �ول 

مصنع صناعة ا��زف من ب�ن املؤسسات املتوسطة الرائدة �� الصناعة ا��لية ل��زف  �عت��

   :�ذه املؤسسة و�ذا من خالل التطرق إ�� ع���ذا املبحث سوف نتعرف أك�� ا��ائطي و�� 

 صناعة ا��زف" بمؤسسة التعر�ف CERAMIS "  

 ملؤسسة التنظي�� ال�ي�ل 

  مؤسسة  �شاط مجال(مؤسسة وظائف(  

  

  

     CERAMIS "  صناعة ا��زف "�عر�ف باملؤسسة : املطلب �ول 

   .قطاع ا��اص% 45من رأس املال�ا �جتما�� تمثلھ الدولة و% 55عبارة عن شركة مسا�مة 

و�� شركة ذات أس�م مختلطة ب�ن القطاع العمومي شركة الصرف للعرب وخاص و�عد أول نموذج 

و�داء �نتاج ��ا عام  2002الوط�� ،أ�ش�ت الشركة عام شراكة ب�ن القطاع�ن ع�� املستوى 

من البالط �عمل بالشركة  ���كتار طاق��ا �نتاجية سنو�ا أك�� من مليون م2وت�سع ع�� مساحة 2007

  :عامال مقسم�ن إ�� قسم�ن  120حوا�� 

     . عمال اإلعانة -عمال اإلنتاج  -

ك وخاصة البالط ا��ائطي ومن ب�ن منتجا��ا �� شركة متخصصة �� إنتاج و�سو�ق مواد س��اميو 

   : بالط من نوع

 20  ؛ سم30*سم  

 20؛ سم40*سم  

 25؛ سم30*سم  

 25؛ سم40*سم  

 08؛ سم30*سم  

 08سم40*سم . 
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  ) CERAMIS(ال�ي�ل التنظي�� ملؤسسة ا��زف: املطلب الثا�ي

 ملؤسسة ا��زف التنظي�� ال�ي�ل دراسة)CERAMIS:(   

ع�� عدة  �شرف ال��) �دارة العامة(العامة املدير�ة من للمؤسسة التنظي�� ال�ي�ل يت�ون 

املؤسسة، وسوف نتطرق فيما ي�� إ�� دور  أ�داف تحقيق �� الفعال بدور�ا م��ا واحدة �ل مصا�� تقوم

  .�ل من �ذه املصا��

ثل �ل املصا�� الفرعية وتتم ع�� باإلشراف تقوم و�� مدير املؤسسة عل��ا �شرف :�دارة العامة .1

  : �ذه املصا�� ��

 ومحاسبة للمؤسسة، �سي��  املالية �ذه مص��ة ب�سي�� املوارد تقوم :مص��ة ا��اسبة واملالية

 :العمليات املالية لالستغالل، وتنقسم إ�� قسم�ن

 أو الصندوق  البنك طر�ق عن النقدية السيولة بصرف املص��ة �ذه تقوم: مص��ة املالية 

 .املالية ا��ر�ات ومراقبة إدارة إ�� باإلضافة

 ي�� فيما املص��ة �ذه م�ام ت��يص يمكن: مص��ة ا��اسبة:  

 �� �جال للمؤسسة العامة امل��انية وكذا �قسام مختلف م��انية وتحض�� إعداد -  

  القانونية؛

 موارد ونفقات مستوى  ع�� تحدث ال�� ا��ر�ات جميع و املالية التدفقات �ل ���يل -      

  محاس�ية؛ دفاتر باستخدام املؤسسة

قبل               العمالء قبل من املؤسسة مستحقات بدفع ا��اصة العمليات �ل فحص -      

  .محاس�يا ���يل�ا

 املسؤولة ع�� نظافة الب�ئة وا��يط الداخ�� وا��ار�� للمؤسسة :مص��ة النظافة والب�ئة ��.  

 املبيعات، التمو�ن و�سي�� ا��زونات، �ذه مص��ة بضمان تقوم:مص��ة التجارة وال�سو�ق 

  .النقل، وكذلك �� املسؤولة عن �سو�ق وتوز�ع املنتوج

 دوات �نتاجية،  �� مص��ة مسؤولة عن تمو�ن املؤسسة بجميع املواد و: مص��ة التمو�ن�

  ).   مواد داخلية محلية و مواد مستوردة( �ناك نوعان من املواد املستعملة 

 إدارة العامة+ و�� مص��ة ��تم و�عا�� مصا�� العمال �جرة  :مص��ة املستخدم�ن.  
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 صيانة �ج�زة  �� ال�� �س�ر ع�� تصليح �عطاب و:مص��ة الصيانة واملراقبة التقنية

  .مراقب��ا واملعدات و

  املسؤولة ع�� مراقبة جودة املنتوج: مص��ة املراقبة وا����ة ��.  

 محطة ��تمام  ظم العمال داخل املؤسسة و�� مص��ة تحتوي ع�� مع:مص��ة �نتاج ��

 .داخل املؤسسة بحيث أ��ا �� املسؤولة عن إنتاج املؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دراسة تطبيقية ملؤسسة صناعة ا��زف                                  :                                  الفصل الثالث

 

 64 

   ) CERAMIS(ا��زف للمؤسسة التنظي�� ال�ي�ل ):4(رقم الش�ل

  

  

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد ع�� وثائق املؤسسة طالبمن إعداد ال: املصدر 

  

 �دارة العامة

مص��ة الصيانة 

 واملراقبة التقنية

 مص��ة املراقبة ا���� 

 مص��ة �نتاج

 الدائرة التقنية

مص��ة ا��اسبة 

 واملالية

مص��ة النظافة 

 والب�ئة

مص��ة التجارة 

  وال�سو�ق

 مص��ة التمو�ن

 مص��ة املستخدم�ن 

�دارة املالية 

 وا��اسبة
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   ):CERAMIS(وظائف مؤسسة ا��زف : املطلب الثالث 

  :  للمؤسسة ا��زف عدة وظائف وتتمثل �ذه وظائف فيما ي��

 يمر إنتاج البالط �عدة مراحل تكمن �� :وظيفة �نتاج:   

  ؛البالط 

 ؛ التجفيف 

  ؛ القولبة 

 ؛ التجفيف 

 ؛ التلو�ن 

 ؛ ال����ن  

 ختيار والتعليب� . 

تخلط املواد �ولية �عد تنقي��ا �� قدر باستعمال املاء �ناك خلط ال��ينة باستعمال  :البالط .1

  .طي�ية ورمل وماء ومن ج�ة أخرى �ناك خلط أخ�� للمواد املستعملة �� التلو�ن مواد

تقذف ال��ينة املتحصل عل��ا �� ��ان بھ شعلة من التجفيف ال��ينة لنتحصل  :التجفيف .2

  .اج املاء من ال��ينةث يتم إخر حي ع�� غبار

 يفرغ الغبار الناتج عما سبق �� القالب من نوع املواد املصنعة  :القولبة .3

سم ثم تقوم �لة ا��اصة بالضغط ع�� قالب لي�تج منھ بالط 30×سم 20بالط من نوع  :مثال   

  .متماسك

تجفيف يدخل القالب الناتج من مرحلة السابقة �� ج�از بھ �واء ساخن حيث يتم  :التجفيف .4

  .�س�� للماء املتبقي

  .�� �ذه املرحلة يضاف إ�� املنتوج املرحلة السابقة �لوان: التلو�ن .5

  .°م��120 �ذه املرحلة يتم ����ن البالط �� فرن تصل درجة حرارتھ : ال����ن .6

وتص�يفھ إ�� نوع�ن أو�� و�خر  �� �ذه املرحلة يتم ف��ا اختيار و�عليب املنتوج :�ختيار والتعليب .7

 .  ثانوي 

 تقوم ع�� ال�سو�ق املنتوج عا�� ا��ودة موافق ملقاي�س الدولية والوطنية  :وظيفة ال�سو�ق

مدروسة و�� متناول ا��ميع ضمن سياسة ا��موع حيث يتم إنتاج ما يباع �� السوق إذا يتم  بأسعار

      . لسوق من حيث إم�انية إنتاج�ادراسة أ�م املنتجات املوجودة و املتداولة �� ا



 دراسة تطبيقية ملؤسسة صناعة ا��زف                                  :                                  الفصل الثالث

 

 66 

يتم إنتاج وطرح �ذه املنتجات �� السوق بامتيازات و�جلب الز�ائن مع أخذ إم�انية �نتاج املنتوج 

  .ا��اص بالشركة وذلك لطرحھ �� السوق، وكذا اس��دفت املس��لك املباشر خاصة شركة البناء

  املؤسسةوضعية التدقيق ا��اس�� ��  :الثا�ياملبحث 

  : من خالل �ذا املبحث س�تم التطرق إ�� عرض مقابلة وتحليل نتائج�ا

  الدراسة بأداةالتعر�ف : املطلب �ول 

من خالل املقابلة ال�� أجر���ا مدة ال��بص استخلصنا أن مؤسسة س��ام�س من أ�م املؤسسات 

ا��لية لصناعة ا��زف و�سو�قھ، ومن أجل ال���نة ع�� الفرضيات بحثنا اعتمدنا املن�� الوصفي 

ع، و�� التحلي�� املناسب ملوضوع بحثنا،ذلك أن طبيعة البحث �� ال�� تفرض نوع املن�� املتبواملن�� 

  .التدقيق ا��اس�� وإس�اماتھ �� ضبط وتحس�ن �داء وضعية بنود معرفة

  :مصادر جمع البيانات امليدانية*

   :تم جمع املعلومات العلمية امليدانية من محل الدراسة عن طر�ق أدوات جمع البيانات التالية

  .املقابالت والز�ارات امليدانية نظرا لطبيعة موضوع البحث -

  . الوثائق والدفاتر ا��اصة باملؤسسة -

  : دوات مجع البيا�ت امليدانيةأ *

  : ��مع املادة العلمية امليدانية استخدمنا املقابلة �غية معرفة واقع التدقيق الداخ�� �� املؤسسة

حيث تم استعمال�ا ل��صول ع�� املعلومات وذلك من خالل مقابلة �عض املسؤول�ن ��  :املقابلة - 

   :املالية و�انت �سئلة املطروحة ��دف إ��أقسام 

  ؛التدقيق ا��اس�� �� املؤسسة  ضعيةمعرفة و  *
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 . مدى مسا�مة التدقيق ا��اس�� �� تحس�ن �داء املا��  *

  �طراف املعنية باملقابلة *

 باملقابلة  �طراف املعنية: )01(جدول رقم

  ���اص املستجو��ن   املدير�ات واملصا��

  املدير العام  -   املدير العام قسم -

  املدقق الداخلي -   مص��ة التدقيق -

  ا��اسب-  مص��ة املالية وا��اسبة -

  الطالب من إعداد :املصدر

  ا��دول التا�� يو�� كيفية س�� املقابلة من حيث عدد�ا واملدة ال�� استغرق��ا:س��ورة املقابلة 

  

  كيفية س�� املقابلة : )2(جدول رقم

  املدة الزمنية   عدد املقابالت   إجراء املقابلة  مستو�ات

  د20  01  املدير العام 

  د25  02  املدقق الداخ�� 

  سا2.30ساا�� 1  04  ا��اسب

  

�انت محاور املقبالت موج�ة نحو معرفة مسا�مة التدقيق ا��اس�� �� تحس�ن �داء : تحماور املقابال

   .املا�� داخل املؤسسة محل الدارسة
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  عرض وتحليل نتائج محل الدراسة : الثا�ي املطلب

�عد محاولتنا لتغطية ا��وانب النظر�ة للبحث حاولنا أن نحيط باملوضوع  من جانب التطبيق 

عام مقابالت �� مؤسسة الس��ام�س  مع املدير ال إجراءبالقيام بالدراسة ميدانية استطالعية عن طر�ق 

، املدقق الداخ�� والذين رحبوا بالدراسة وحاولوا �جابة ع�� معظم ورئ�س قسم املالية وا��اسبة

  . املقدمة�سئلة 

  :لقد قسمنا �سئلة املطروحة ع�� �عدين من دراسة و�انت �التا��: نموذج �سئلة املطروحة 

   �سئلة خاصة بتدقيق ا��اس��؟: البعد �ول 

  ما �و مف�ومكم لتدقيق ا��اس��؟ -01

  الذي يقوم بھ؟ما �و مستواه التعلي��؟من  -02

  ما �� خطوات التدقيق؟ -03

  �ل يوجد قسم خاص بالتدقيق ا��اس��؟ -04

  من الذي يصنع ا��طط و�جراءات املتبعة لعملية الرقابة؟ -05

  من الذي �شرف ع�� تنفيذ �ذه ا��طط ومتبعا��ا؟ -06

  عدد امل�ام ل��ص واحد؟�ل �ناك م�ام منفصلة ل�ل ��ص باملص��ة أم يوجد � -07

قسم إنتاج، مص��ة التجار�ة، مص��ة (�ل توجد �ناك ز�ارات دور�ة من ملصا�� املؤسسة  -09

  ؟من الذي يقوم ��ا؟....)الشراء

  ؟...ما �� أنواع التقار�ر الرقابة الداخلية عندكم؟ و�ل �� ش�ر�ة أم ثالثية -10

  الداخلية من طرف املدقق ا��ار��؟�ل يوجد �ناك تقار�ر حول نظام الرقابة  -11
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  :نموذج �جابات املقار�ة

�عد طرح �سئلة قدمت لنا �جابات التالية من طرف رئ�س مص��ة قسم املالية وا��اسبة 

  :واملدقق الداخ�� واملدير العام للمؤسسة وتمثلت م��ص �جابات �التا��

  �جابة ا��اصة بالتدقيق ا��اس��: البعد �ول 

وتأكد من ����ا  و��الت ا��اس�يةمراجعة الوثائق  إعادةعبارة عن :ا��اس��مف�وم التدقيق  :1ج

  .التحقيق، التقر�ر الفحص،التدقيق املعروفة  احلمر مختلف ع�� 

يقوم بھ ��ص واحد مستقل عن إلدارة املؤسسة و�و املسؤول عن الرقابة داخل املؤسسة،ولھ  :2ج

  .مستوى جام�� مع تر�ص �� تخصص

  .الفحص، التحقيق، التقر�ر: خطوات التدقيق -3ج

  �عم يوجد قسم خاص بالتدقيق الداخ�� -4ج

  . املتبعة لعملية التدقيق �و املدير العام مع مسؤول الرقابة و�جراءاتالذي يضع ا��طط  -5ج

الذي �شرف ع�� عملية التخطيط والتنفيذ ومتا�عة �و املدقق الداخ�� مع مساعدة مسؤول  -6ج

  . لرقابة الداخليةا

يوجد،فصل فالرقابة ا��اس�ية �� التحقق من الوثائق ومن ���يل�ا،أما �دار�ة ف�� التحقق  -7ج

  .الضبط الداخ�� ال يوجد أماوالقوان�ن املتبعة داخل املؤسسة، �جراءاتمن 

  .مل�ام �ل عاملات�ن لنا يوجد فصل ��  -8ج

  . ،وت�ون دورت�ن �� السنة من طرف املدقق الداخ��توجد ز�ارات دور�ة ملصا�� املؤسسة -9ج

  . توجد،و�� ش�ر�ة -10ج



 دراسة تطبيقية ملؤسسة صناعة ا��زف                                  :                                  الفصل الثالث

 

 70 

  . توجد تقار�ر حول نظام  الرقابة الداخلية  من طرف املدقق الداخ�� -11ج

  :التالية �جراءاتوع�� س�يل املثال نقف ع�� عملية الشراء باملؤسسة وال�� تتم وفق 

لك حسب ا��دمة ال�� يقدم�ا خطة يقوم بالعملية رؤساء املصا�� بحصر �حتياجات وذ أول و�� 

يقوم رئ�س مص��ة �طعام بتحر�ر وصل الطلب التمو�ن  :فمثال مص��ة �طعام�ة،ص�امل

لعدم وجود  تلب�تھلم يتمكن من  إذاأم�ن مخزن الذي بدوره ينظر �� الطلب،و  إ��بالسلعة،ثم يدفعھ 

لسلعة املطلو�ة �� ا��زن لديھ، يقوم بتحو�ل �ذا الوصل ملسؤل الشراء، الذي بدوره يحولھ ا أواملواد 

فل بجلب املواد طلب التمو�ن إ�� الشراء الذي يتكعليھ، ثم �عاد الوصل  للمصادقةإ�� مسؤول الرقابة 

مسؤول  املطلو�ة من املوردين الذين تتعامل مع�م املؤسسة،و�عد وصول املواد مع ال�سليم يقوم

 وأم�نالشراء بتقديم البضاعة  مع وصل ال�سليم إ�� أم�ن ا��زن، ب�ل من حضور مسؤول الرقابة 

  . التأكد من ��ة املواد من الناحية الكمية والنوعية

  عرض تقي�� للتدقيق الداخ�� للمؤسسة : املطلب الثالث

ة ال�� الر�ائز �ساسي��ام�س أ�مية ك��ى للتدقيق الداخ�� واعت����ا من سأعطت مؤسسة ال

ومن أجل الوقوف ع�� أ�م  رقابة �سي�� �شاط�ا وت�بع ما تم التخطيط لھ،سوف تمكننا من التحكم و 

  .وتحليل�ا واتخاذ موقف مناسب حول�ا وكذلك تقييم ما تم انجازه) �نحرافات(نقاط الضعف 

  تقييم التدقيق الداخ�� للمؤسسة: الفرع �ول  

ة أنھ ال يمكن �� أي حال من أحوال �سي�� و�فاعلية مؤسسة ��ذا مؤسس مس��ولقد أدرك 

بال��وء إ�� طاقم مؤ�ل �عتمد عليھ �� إدارة  إالوتوز�ع�ا ع�� نقاط عديدة، ا���م والتنوع �� الفروع

مال�ي ومديرو مؤسسة ع�� التدقيق الداخ�� ،من أجل �ستفادة منھ  دافاعتمالتدقيق الداخ��، 

  . واتخاذ القرارات السليمة ة��ييوالستخدامھ �� العديد من القضايا ال�س

  



 دراسة تطبيقية ملؤسسة صناعة ا��زف                                  :                                  الفصل الثالث

 

 71 

   :و�� تحتوي بدور�ا ع�� :مص��ة التدقيق ا��اس�� الداخ�� -

   :و�و الذي يتكفل باملسؤوليات و��شطة املتمثلة ��: رئ�س مص��ة -أ

  .إعداد ال��نامج السنوي للفحوصات والس�ر ع�� حسن س���ا *

إعالم وتبليغ املسؤول�ن ا��ل�ن وا���و��ن ب�تائج تلك الفحوصات واملواج�ة امليدانية بما ف��ا الثغرات  *

والنقائص واق��اح التوصيات ،إضافتا إ�� �ذه املسؤولية املسندة إ�� رئ�س املص��ة فإنھ م�لف بإنجاز 

  :تاليةامل�ام ال

    ؛ تحض�� ال��امج وعرضھ ع�� املدير�ة -

  . �شراف ع�� س�� امل�مات وإضافة �عض املعلومات الضرور�ة وإرسال التقار�ر -

  :يتو�� امل�ام التالية  لذيا و�و :رئ�س امل�مة -ب

  ؛  املدقق�ن�شراف ع��  -

  : ��م ارشادإتقديم النصائح و  -

  . إعداد التقار�ر -

  :و�م امل�لفون باملسؤوليات وال�شطة التالية : املدقق�نفر�ق -ج

  ؛ضمان فعالية واح��ام إجراءات الرقابة الداخلية  -

  ؛ �طالع املستمر ع�� طرق الفحص بما ف��ا املعاي�� والتطور ا��اصل -

  ؛مل�مات وعرض�ا رئ�س مجلس �دارةإعداد برنامج ومخططات ا -
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وتقديم إجراءات الس�� �� املؤسسة،تقييم نظام الرقابة ع�� حسن س�� امل�مات  الس�ر -

الداخلية،مراقبة ال���يالت ا��اس�ية مقارنة بالقواعد املستعملة، وإعداد تقر�ر �� ��اية امل�مة 

 .إلثبات حالة املص��ة ال�� تم فحص�ا

من أ�م معاي�� �عد التأ�يل امل��، الت�و�ن �ستقاللية : معيار التأ�يل بال�سبة للمدقق الداخ��

   .التدقيق الداخ�� ال�� تمكنھ من أداء م�امھ بأك�� كفاءة

   �� املؤسسة امل�ام �ساسية للتدقيق ا��اس��: الفرع الثا�ي

  : تقوم بامل�مات التالية �ساسية

  ؛ ياسة الرقابة الداخلية وفعالي��ات�شيط ومراقبة تطبيق س -

  ؛ املبتدئ�ن للمدقق�نمراعاة اح��ام وتطبيق معاي�� التدقيق والسلوك امل��  -

  ؛ املعمول ��ا فاملؤسسة  و�جراءاتالس�ر ع�� اح��ام وتطبيق السياسات  -

   ؛ وضمان جودة امل�مات واح��ام املعاي�� واملنا�� امل�نية سار�ة املفعول  تأم�ن -

  ؛ ع�� مستوى مختلف �يا�ل التدقيقة التقر�ر حول م�مات التدقيق املنجز  -

  .التكفل بم�مات التدقيق خاصة املطلو�ة من طرف �دارة العامة -

  �سو�ة وت��يح �خطاء ا��اس�ية من طرف املدقق ا��اس�� : املبحث الثالث

يتمثل عمل املدقق ا��اس�� �� فحص البيانات والتحقق من ����ا ثم يقوم بإعداد تقر�ر 

  .ازه ووضع النتائج ال�� توصل إل��ا من خالل  تحر�اتھجنإبي��ص فيھ ما قام 
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  تقييم نظام الرقابة الداخلية :املطلب �ول 

عند تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة مت التوصل إ�� نقاط الضعف ال�� �عت�� �امة ع�� 

   :الصعيد التنظي�� الواقع و��

  ؛ عدم وجود �ي�ل تنظي�� رس�� ومناسب للمؤسسة -

  ؛ حكم فاملؤسسةتعدم وجود وظيفة  -

  ؛ لدفع للبنكا و�و من يقوم ب �ام إذ أن ا��اسب �و نفسھ أم�ن  خز�نة� امل�ناك تداخل � -

  ؛ عدم وجود جرد مادي للموجودات واملطلو�ات للشركة -

  ��دمة؛ وقد لوحظ عدم التوافق خصوصا ب�ن جمال ا��اسبة وتمو�ل   -

  ؛ غياب مالحظات م��ق امل��انية -

  .حظات حول امل��انية ا��اس�ية وامل��انية ا��بائية ال عدم وجود م -

    ال�سو�ات ا��رد للمدقق ا��اس��: املطلب الثا�ي 

   :وتتم وفق العناصر التالية

  ا��رد:الفرع �ول 

ن و �ذا بحضور /�31/12عتمد الشركة ع�� نظام ا��رد السنوي أي مرة �� ��اية السنة املالية �� 

مجلس  �دارة  اجتماعيتقرر ��  :املدقق ا��اس�� الداخ�� و�شكيل فرق للقيام �عملية ا��رد كما ي��

 وتج���للقيام �عملية قبل حضور محافظ ا��سابات   �وضاع�ل  ��يئةبتار�خ عملية ا��رد ثم تتم 

مكتب خاص بھ للعمل، و ٕاختيار فر�ق�ن للعد وفر�ق ثالث للمراقبة والتأكد من ��ة النتائج املتوصل 

  .إل��ا
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  :بال�سبة ل��رد املادي للتث�يتات  - 1

��ص يقوم �ل فر�ق بالعد ع�� حدا بحيث �12ل فر�ق م�ون من ) ب(و)أ (قوم بھ فر�قان ي

و�� ، للمؤسسة�ع�� ع�� ورقة جرد محتوي بيان التث�يت ورقمھ ال�سلس�� حسب ا��طط ا��اس�� 

آخر عملية ا��ساب يقوم املسؤول عن ا��رد املادي للتث�يتات بمراقبة عمل الفر�ق�ن والتأكد من 

نتائج ا��صل عل��ا ومطابق��ا وذلك بحصول الفر�ق�ن ع�� نفس العدد،و�عد�ا يضع مسوؤل ��ة ال

  . ��ا�ي حول عميلة ا��رد التث�يتاتالفر�ق املراقبة تقر�ره ال

�نا "ب " مع الن�يجة ال�� توصل إل��ا الفر�ق"أ " عليھ الفر�ق تحصلو��  حالة عدم مطابقة العدد الذي 

ال����� والتأكد من س�ب ا��طأ و�تم  و�حضورهنفسھ بطلب العد من جديد يقوم املراقب بالتأكد ب

و�عد�ا يضع مسؤول فر�ق  ،س العدد.ت��يحھ، و�تم ���يل �ل العملية والنتائج املتحصل عل��ا

  .املراقبة تقر�ره ال��ا�ي حول عملية جرد التث�يتات

   :بال�سبة ل��رد املادي للمخزون- -2

العملية تحدث عند القيام با��رد املادي للمخزون حيث يأ�ي املدقق ا��اس�� إ��  نفس  

املؤسسة يوم ا��رد إلعطاء شارة �نطالق ثم �شرف ع�� م ا رقبة العملية والتأكد من تصر�حات ا��رد 

 ولھ أن يحضر إ��  غاية .و�ل قام �ل فر�ق �عملھ مف��ضوالعملية ك�ل و�ل حضر الفر�قان كما �و 

ولھ  إخالص��اية عملية ا��رد كما بإم�انھ املغادرة و�كتفاء بأخذ عينات من املاديات حسب تقديره 

  .ا��ر�ة �� ذلك

   :بال�سبة ل��رد ا��اس�� - 3

ا��اسوب وامللفات والدفاتر ��اس�ية  باستعمالا��رد ا��اس�� يقوم بھ ا��اسب املؤسسة 

ثم يقوم بمقارن��ا مع نتائج ا��رد املادي ملعرفة إن �ان �ناك .ا��سابات ووضع النتائج ال��ائية  وترصيد

تطابق ب�ن النتائج أو �ناك اختالف أو تباين بي��ما وعليھ فإن ا��اسب يجب عليھ أن جيد النتائج 
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ات املوجودة عنده و نفس�ا، و�� حالة يتأكد من نتائجھ ثم يطلب من  مسؤول ا��زن التأكد من البيان

اختبار�ا بفحص النتائج و ثم يقوم املدقق ا��اس�� .أن لزم �مر يطلب من فر�ق ا��رد إعادة عملھ 

  .العينات العشوائية باستعمال

   :ال�سو�ة وت��يح �خطاء ا��اس�ية- 4

ب�سبة لل�سو�ة بصفة عامة تجرى عن طر�ق برنامج �عالم ��� إذ يقوم محاسب املؤسسة 

بإدخال البيانات إ�� الكمبيوتر وال��نامج يقوم بالت��يح التلقا�ي أو إلعالم عن وجودا ا��طأ ونادرا ما 

املراد  طر�قة القيد العك��� �ي اليظ�ر ا��ساب استعمال�ستعمل طر�قة املتمم بالصفر و�تفادى 

  .ت��يحھ �� الطرف �خر �أن العملية تتم ولك��ا لم تتم

   ال�سو�ة: الفرع الثا�ي

  : تتم عملية ال�سو�ة بال�سبة ��تال�ات واملؤونات

  :بال�سبة لال�تال�ات - 1

طر�قة القسط السنوي الثابت للتث�يتات العي�ية بمعدل   ��الك�ستعمل الشركة �� حساب 

  .سنوات  ��4تالك ،أي أن مدة %25

  :أما القسط السنوي ��تالك فيحسب كما ي��

  .12/عدد ألش�ر  *معدل ��تالك *القيمة �صلية=القسط السنوي ��تالك
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  نقل ا��سابات و �رصدة املتحصل عل��ا إ�� م��ان املراجعة : الفرع الثالث

  :ام� �نؤسسة ع�� نوعنو�عتمد املتم وضع أرصدة ا��سابات املتحصل عل��ا �� م��ان املراجعة 

ولكن �ستة أرقام ع�� �ك�� لتصل إ�� ا��ساب  ا��سابات امل��انيةع�� جميع  و�حتوي  :العامامل��ان  -

  . املا�� الرئ���� برقم�ن كما �و م��ل �� النظام ا��اس��

نأخذ  ، املراجعة العامو�و م��ان مراجعة خاص بحسابات الغ�� ولھ نفس ش�ل م��ان  :ا��اصامل��ان  -

  .يضمن ا��سابات التالية من ا��وعة �و�� 31/12/2017م��ان املراجعة العام للمؤسسة بتار�خ 
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  : الثالث خالصة الفصل

ات املتبعة �� عملية و التدقيق وا��ط لقد اعتمدنا �� دراس�نا التطبيقية ع�� كيفية إجراء

املسطرة، وكذلك  الداخ�� يضمن التطبيق والتنفيذ الفع�� لإلجراءاتالتدقيق كما أن وجود التدقيق 

��ام�س  إ�� توف�� جو سجل التقليل من �خطاء والنحرافات ا��تملة ا��دوث، �س�� مؤسسة الأمن 

رقا�ي �ساعد�ا ع�� أداء أ�شط��ا بصورة تقل ف��ا �نحرافات و�خطاء غ�� املرغوب ف��ا، كما �س�� إ�� 

�سي��ية ورقابية حديثة،وقفت مؤسسة من أجل جعل التدقيق الداخ�� �أداة الونماذج  تب�� طرق 

�ساعد �� العملية ال�سي��ية بصفة عامة وعملية اتخاذ القرارات بصفة خاصة �مر الذي يجعل�ا 

تحقق مجموعة من النتائج املتالحقة ع�� السنوات متالحقة منذ إ�شا��ا،لذلك ساعد التدقيق ع�� 

لنا الدراسة مدى أ�مية التدقيق �� تحقيق أ�داف  وأظ�رتمختلف النتائج �يجابية، تفعيل 

  .ومتطلبات املؤسسة، بحيث �عت�� من �دوات �ساسية والضرور�ة ال�� البد من اعتماد�ا �� ال�سي�� 
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 ��ا، املصا�� حقوق أ��اب اح��ام وضمان ممتل�ا��ا ��ماية كب��ة أ�مية املؤسسات تمنح

 بمحافظ �ستعانة وكذا وموجدا��ا، حقوق�ا ��ماية داخ�� مدقق وضع ضرورة إ�� أدى الذي ءال���

 واملس�ندات، لل��الت والشفافية املصداقية وتحقيق املالية، للمعلومات �عتمادية لضمان حسابات

 غ�� التصرفات إ�� إضافة والغش �خطاء حاالت من املالية والوثائق ا��اس�ية العمليات سالمة وكذا

 خالل من معينة ومصا�� وأ�داف غايات تحقيق �غرض م�ن��م �� ا��اسب�ن ي�ت���ا ال�� �خالقية

 املعاي�� ت�يح�ا ال�� ا��اس�ية السياسات �� املتوفرة البدائل �عدد من �ستفادة أو الثغرات استغالل

   .�بداعية با��اسبة �عرف ما و�ذا �قتصادية للوحدة ا��اس�ية

 كمحاولة "ا��اسبة �بداعية تأث�� من ا��د �� ا��اس�� التدقيق دور " بدراس�نا قمنا ولذلك

 تأث�� من ا��د �� ا��اس�� التدقيق مسا�مة مدى حول  تدور  وال�� البحث إش�الية عن لإلجابة

 عن �جابة حاولت وال�� املذكرة، تضمن��ا ال�� الثالثة الفصول  من انطالقا وذلك إلبداعية، ا��اسبة

  :التا�� النحو ع�� للبحث �ساسية الفرضيات

   :الفرضيات اختبار نتائج

 خالل من النتائج إ�� التوصل تم فقد البحث، بداية �� اق��اح�ا تم ال�� للفرضيات بال�سبة

  :ي�� كما والتطبيقية النظر�ة الدراسة

 ما و�ل واملس�ندات والدفاتر ال��الت ع�� املدقق إطالع حق" واملتضمنة :�و�� الفرضية 

 محافظ الن ��يحة فرضية �� "�� التقر�ر ا��ايد رأيھ إبداء لنقطة للوصول  م�نة يخص

  .القانون  لھ يخولھ ملا ذلك �� ا��ق لھ ا��سابات

 اختيار  �� �خالقية غ�� ممارسات �� �بداعية ا��اسبة": أن مفاد�ا وال�� :الثانية الفرضية

 بيانات ع��ا نتج مما والغش التالعب ت�يح فرص ال�� املتاحة ا��اس�ية والسياسات التقديرات

 واملتوقعة املنتظرة ��داف تحقيق �� الشر�ات فشل عند �انت �شأ��ا أما ��يحة غ�� مالية

  .مقبولة فرضية ف��" مالي�ن ومحلي�ن املس�ثمر�ن قبل من

 عمليات كشف خالل من �داء يرفع ا��اس�� التدقيق أن ع�� تنص وال�� :الثالثة الفرضية 

 من ال�دف ألنخاطئة   فرضية �� ،با��سابات والتالعب الغش مستو�ات تخفيض الغش،

 عن للمؤسسة الدا�� املركز وإنما معرفة الغش كشف فقط ل�س املؤسسة حسابات تدقيق

  . ؤسسةامل موجودات ع�� ا��افظة و شأن من الذي ؤسسةملا عمليات تدقيق طر�ق
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 ساعده معينة وسائل ع�� م�متھ أداء �� املدقق �عتمد: أنھ واملتضمنة :الرا�عة الفرضية� �� 

 حول  ا��ايد الف�� رأيھ يتضمن تقر�ر ��ا�ي إعداد �� املتمثل الرئ���� ال�دف إ�� الوصول 

 م�مة حيث ��يحة،فرضية  للمؤسسة،�� املالية ا��قيقية والوضعية املالية القوائم

 ع�� حكم�ا لتدعيم ال�افية �ثبات أدلة بجمع �سمح وتقنيات وسائل ع�� �س�ند التدقيق

 وسيلة إ�� باإلضافة �ا��رد الفنية الوسائل �� الوسائل �ذه أ�م وتتمثل املؤسسة، حالة

 مما ��� النظام ظل �� ا��سابية للعمليات وال���يل املعا��ة أصبحت حيث ��� النظام

  .ا��اسو�ي التدقيق ظ�ر و�التا�� بامل�مة، للقيام ��� النظام ع�� اعتماده املدقق ع�� أوجب

 ملف�وم تطرقنا كما مل�متھ تنفيذه ومسار ا��اس�� التدقيق ع�� التعرف حاولنا بحثنا خالل فمن

 ممارسات من ا��د �� ا��اس�� التدقيق دور  إ�� إضافة استخدام�ا ومجاالت �بداعية ا��اسبة

 وغ�� القانونية غ�� املمارسات �افة عن والتنقيب الفحص �� الفعال لدوره وذلك �بداعية ا��اسبة

  : النتائج التالية إ�� ذلك خالل من وتوصلنا. القانون  بقوة ��ا يقوم ال�� �خالقية

 مص��ة لتحقيق ا��اسب �عتمد�ا ال�� و�جراءات �ساليب مجموعة �� �بداعية ا��اسبة 

  .املؤسسة �� املصا�� أ��اب �عض

 واملعقدة الصعبة �مور  من �بداعية ا��اسبة ممارسات م�افحة عملية �عت��.  

 الوسيلة �� �بداعية ا��اس�ية ممارسات اك�شاف �� واملراقب�ن املدقق�ن وكفاءة يقظة �عت�� 

  . �بداعية ا��اسبة ممارسات مل�افحة و�قوى  ��م

 ا��اسبة م�نة وأخالقيات قواعد مع ت�نا�� �بداعية للمحاسبة �خالقية ��عاد .  

 ان��از خالل من ا��اس�ية باألرقام تالعب عملية �� �عم الغالب �� �بداعية ا��اسبة 

 لنقل �فصاح وتطبيقات القياس و�دائل ا��اس�ية بالقواعد �ل��ام من للتخلص الفرص

 . البيانات �ذه معدي يفضلھ ما إ�� عليھ ت�ون  أن يجب عما املالية البيانات

 ومن والتالعبات السرقة من ممتل�ا��ا حماية ا�� ��دف أساسية وظيفة الداخ�� التدقيق �عت�� 

 . ا��تملة �خطاء

 املبادئ تطبيقھ حسب املؤسسة ع�� و�جب ضروري، املؤسسة �� ا��اس�� التدقيق إن 

 طر�ق عن وذلك �خطار، ع�� مواج�ة املؤسسة ا��اس�� التدقيق �ساعد عل��ا املتعارف

 التصرفات و�افة والتدل�س الغش ومحاوالت �خطاء تكشف تحاليل و بدراسات القيام

  . املمنوعة
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  : �ق��احات

 ا��افظة �غية والدراسة،وذلك ��تمام من �ستحقھ ما �بداعية ا��اسبة إجراءات إيالء 

 .أموال�ا وحفظ املالية قوائم�ا �� للمؤسسات والواردة املالية والبيانات املعلومات سالمة ع��

 ا��اسبة كشف ممارسات ع�� �ساعد ال�� ا��ازمة وال�شر�عات القوان�ن من املز�د إصدار 

 بممارسات يقومون  الذين املالية معدي القوائم ع�� الشديدة وفرض العقو�ات �بداعية

 . �س��ا اختلفت أش�ال�ا وم�ما ب�ل �بداعية ا��اسبة

 ا��اسبة وممارسات  التالعب من ا��د �� دور  من ل�ا ملا التدقيق ��ان تفعيل ع�� العمل 

 . �بداعية

   :البحث أفاق

 مكملة أخرى  تتطلب دراسات املوضوع بجوانب ال�لية �حاطة أن ات�� البحث �ذا خالل من

  : املق��ح ومن

  .�� الشر�ات �بداعية ا��اسبة أساليب ممارسة عن ا��سابات مراج�� مسؤولية مدى  -

   .�بداعية ا��اسبة أساليب ممارسة ع�� امل��تبة �ثار -
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  م��ص

 كما أخالقية، مبادئ تحكم�ا حيث ا��تمع �� العر�قة امل�ن من ا��اس�� التدقيق م�نة �عت��

 وتقع امل�نة �ذه ممارسة �� الراغب عل��ا يتحصل أن يجب ال�� تتعلق باملعرفة شروطا ممارس��ا تتطلب

 ��ة مدى حول  محايد ف�� رأي إبداء �و التدقيق عملية من الرئ���� ال�دفو  ،مسؤوليات عليھ

  .للمؤسسة املالية �عكس الوضعية ال�� املالية القوائم وسالمة

 يقوم حيث متتا�عة مراحل �� التدقيق عملية تنفيذ املدقق من يتطلب ال�دف �ذا ولتحقيق

  .رأيھ ال�� تدعم �ثبات أدلة بجمع

مدققي ا��سابات �ش�ل  قبل من ا�تمام و ترك�� محل �بداعية ا��اسبة مف�وم أصبححيث 

وغ���ا من  ) Enron  إنرون( كب�� جدا خال ل السنوات �خ��ة خاصة �عد أحداث ا��يار شركة 

دور التدقيق ا��اس�� �� ا��د من تأث�� " الشر�ات الرائدة، ومن خالل �ذا البحث الذي �عنوان 

قمنا ب�سليط الضوء ع�� مف�وم ا��اسبة �بداعية من عدة جوانب مع ال��ك�� " ا��اسبة �بداعية

من آثار�ا إلثبات ��ة ع�� دور مدقق ا��سابات �� الكشف عن ممارسات ا��اسبة �بداعية وا��د 

  . القوائم املالية

Résumé 

La profession de l'audit figure parmi les prestigieuses professions. Elle exige la 

connaissance et la maitrise. Les commissaires aux comptes donnent plus d'importance à 

leur taches surtout après les événements l'effondrement de la société "ENRON" ets  

d'autres entreprises la leader nous travers intitulée rôle  " le rôle de la audit comptable dans 

la réduction de l'impact de la comptabilité créative.  

L’objectif principal de l’audit est exprimer une opinion motivée sur la régularité et sincérité 

des états financiers afin de fournir la situation financière de l’entreprise, et Pour atteindre 

l’objectif l’auditeur doit faire la mission d’audit avec des étapes séquentielles et collecte des 

preuves pour appuyer son opinion.  

    


