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مسؤولية مراجع الحسابات في الكشف عن  

  الغش والخطأ في القوائم المالية
 -دراسة حالة على مستوى مكتب محافظ الحسابات-



 

 شكر وتقدير
 بسم اهلل الذي ىدانا وأنار لنا طريق العمم وصمى اهلل وسمم 

 عمى خاتم النبيين ـ

مام المرسمين محمد صمى اهلل عميو وسمم ـ  وا 

 نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى األستاذ الفاضل

"  بوريب عمران "  

 لقبولو اإلشراف عمى ىذه المذكرة وعمى صبره الشديد معنا ونصائحو القيمة

كما نتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم 
 التسيير وأعضاء المجنة عمى قبوليم مناقشة ىذه المذكرة ـ

عمى حسن االستقبال والتوجيو " ش، م"كما ال ننسى شكر محافظ الحسابات 
 خالل فترة الدراسة الميدانية ـ

 كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد ـ

 



                          
 

 
 

            إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهلل ـ ـ ـ
                 

                  إلى إخوتي وأخواتي األعزاء ـ ـ ـ
                  

        إلى زوجي المستقبمي وعائمته ـ ـ ـ 
                 

                   إلى أساتذتي األفاضل ـ ـ ـ
 

          إلى كل األحباب واألصدقاء ـ ـ ـ
 

                   إلى كل من وسعه قمبي ولم تسعه مذكرتي ـ ـ ـ
 
 
 

                                                           آسية    





 

 

 
 

  المحتوياتفهرس
شكر وتقدير 

 هداء       إ
فهرس المحتويات 
جدول اإلختصارات 

عامة                                                                                            أ        مقدمة

اإلطار النظري لمراجعة الحسابات : الفصل األول
تمهيد 

 09 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عموميات حول مراجعة الحسابات: المبحث األول
 09 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمفهوم مراجعة الحسابات وتطورها التاريخي :المطمب األول
  15 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأنواع مراجعة الحسابات :المطمب الثاني
  16ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فروض ومبادئ مراجعة الحسابات :المطمب الثالث
  19 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .إطار عمل مراجع الحسابات: المبحث الثاني
 19 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المعايير المقبولة قبوال عاما لمراجعة الحسابات: المطمب األول
  22ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المعايير الدولية لممراجعة  :المطمب الثاني
  23 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحقوق وواجبات مراجع الحسابات :المطمب الثالث
  27 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .مسار عمل مراجع الحسابات: المبحث الثالث
  27 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قبول المهمة وتخطيط عممية المراجعة :المطمب األول
 29 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تقييم نظام الرقابة الداخمية :المطمب الثاني
  32ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جمع أدلة اإلثبات :المطمب الثالث
   34  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتقرير مراجع الحسابات :المطمب الرابع
        36 ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ.مسؤوليات وأخالقيات مراجع الحسابات: المبحث الرابع
  36 ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمسؤوليات مراجع الحسابات :المطمب األول
 39ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أخالقيات مراجع الحسابات :المطمب الثاني
 44ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خالصة الفصل



 

 

 
 

الغش والخطأ في القوائم المالية : الفصل الثاني
   46ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تمهيد

      47 ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاإلطار النظري لمغش والخطأ: المبحث األول
  47ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مفهوم الغش والخطأ :المطمب األول
  49 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأنواع الغش والخطأ :المطمب الثاني
 51 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمجاالت ارتكاب الغش والخطأ وطرق تصحيحها :المطمب الثالث
  54ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الغش والخطأ في المعامالت المحاسبيةـ: المبحث الثاني
   56 ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالغش والخطأ في األصول :المطمب األول
    56 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالغش والخطأ في الخصوم :المطمب الثاني
   58 ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالغش والخطأ في اإليرادات  :المطمب الثالث
    61 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالغش والخطأ في النفقات :المطمب الرابع
   64ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إجراءات اكتشاف الغش والخطأـ: المبحث الثالث
 64 ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإجراءات اكتشاف الغش والخطأ في األصول :المطمب األول
      71 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإجراءات اكتشاف الغش و الخطأ في الخصوم :المطمب الثاني
  76 ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإجراءات اكتشاف الغش والخطأ في اإليرادات :المطمب الثالث
  78ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إجراءات اكتشاف الغش والخطأ في النفقات :المطمب الرابع
  80 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مسؤولية مراجع الحسابات عند اإلخفاق في اكتشاف الغش والخطأـ: المبحث الرابع
 81ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الضغوط التي يتعرض لها مراجع الحسابات :المطمب األول
  83ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكيف تعامل مراجع الحسابات مع حالة وجود الغش والخطأ في القوائم المالية: المطمب الثاني

 87 ـ ـ ـ ـ  ـمدى مسؤولية مراجع الحسابات عن عدم اكتشاف الغش والخطأ بعد صدور تقريره :لثالثالمطمب ا
  89ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خالصة الفصل

الدراسة الميدانية : الفصل الثالث
  91ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تمهيد

  92ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مراجعة الحسابات في الجزائر: المبحث األول
  92ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التطور التاريخي لمراجعة الحسابات في الجزائر: المطمب األول
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تطورات كبیرة وهامة، هذه التطورات صاحبها زیادة في حجم المؤسسات  االقتصادیةالمؤسسات عرفت 

اإلدارة عن الملكیة وتشتت  انفصالما أدى إلى  ،ةیلاملا مهظفاحمل نیمهاسملا عیو نتو  وتوسع أنشطتها

نتج عنها حدوث  ام الحها على حساب مصالح المساهمین،صالمساهمین، وبالتالي تعسف اإلدارة في خدمة م

طرف ثالث مستقل ومحاید ذو كفاءة  دو جو المصالح، هذا التعارض أوجب الحاجة إلى تعارض وتضارب في 

وخبرة مهنیة عالیة یعمل على حمایة مصالح المساهمین من تعسف اإلدارة ویطمئنهم على صحة وسالمة 

  .الل تطبیق إجراءات رقابیة فعالةالقوائم المالیة للمؤسسات من خ

ئم المالیة سواء كانت بحسن نیة أو سوء نیة، وتغیر من إن الغش والخطأ تحریفات تمس وتحرف القوا

معنى ما تحتویه هذه األخیرة فتعمل على تضلیل المساهمین واألطراف ذات المصالح األخرى وتغالطهم في 

على المعلومات التي تحتویها هذه القوائم المنشورة، ولهذا كان الهدف األساسي  المصیریة بناءقراراتهم  اتخاذ

  .ةیلاملا مئاو قلا قدصو  ةلادع ىدم نع دیاحملا ينفلا يأر لا ءادبإ عة الحساباتلمهنة مراج

یجب على مراجع القوائم المالیة،  محاید عن عدالة وصدق ما تحتویهو ي من أجل إبداء رأي فنو 

    تحتویه هذه القوائم من غش  دق ثناء قیامه بعمله لیضمن اكتشاف ماالمهنیة أالحسابات بدل العنایة 

هنیة وخطأ، وحتى یخلى مسؤولیته ویؤكد للمساهمین واألطراف األخرى ذات المصالح أنه بدل العنایة الم

الواجبة أثناء أداءه لعملیة المراجعة فإن علیه االلتزام بتطبیق اإلجراءات الالزمة لكشف الغش والخطأ في 

 المسؤولیة الواقعة علیها في حالة اكتشاف الغش والخطأ بعد القوائم المالیة، وذلك لكي یحمي نفسه من

  .صدور تقریره

 :اإلشكالیة

على مستوى مكتب  ل ما تقدم، وحتى نتمكن من اإللمام بموضوع الدراسة قمنا بدراسة میدانیةمن خال

 وذلك قصد بیان المسؤولیات التي یتحملها مراجع الحسابات في إطار عمله" م ش،"محافظ الحسابات 

المتعلق بالكشف عن الغش والخطأ في القوائم المالیة بالمؤسسات االقتصادیة، ومن هنا یمكن طرح التساؤل 

  :الرئیسي التالي

في إطار عمله المتعلق  في المكتب محل الدراسة ما هي المسؤولیات التي یتحملها مراجع الحسابات

  بالكشف عن الغش والخطأ في القوائم المالیة بالمؤسسات االقتصادیة؟ 

  :وانطالقا من التساؤل الرئیسي یمكن طرح األسئلة الفرعیة التالیة

 ما المقصود بمراجعة الحسابات وما هي أنواعها، فروضها ومبادئها؟ 

 سابات وما هي األخالقیات التي یجب أن یتصف بها؟ما هي الحقوق والواجبات التي یتمتع بها مراجع الح 
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 ما المقصود بالغش والخطأ وما هي أنواعهما واألسباب الدافعة ارتكابهم؟ 

  طرق تصحیحها؟الغش والخطأ وما  ارتكابما هي مجاالت 

  الالحق للغش والخطأ أن مراجع الحسابات قد قصر في أداء واجباته المهنیة؟ االكتشافهل یعني 

 ؟المیزانیةمراجع الحسابات بتطبیق إجراءات المراجعة على عناصر  كیف یقوم 

  ؟جدول حسابات النتائجكیف یقوم مراجع الحسابات بتطبیق إجراءات المراجعة على عناصر 

 :یاتالفرض

لإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة، والتساؤالت الفرعیة قمنا بصیاغة مجموعة من الفرضیات التي 

  :دراستنا، والتي سوف نقوم بتأكیدها أو نفیها أثناء الدراسة وتتمثل فيسنعتمد علیها في 

 المراجعة المقبولة قبوال عاما  تاءار جإلیقوم بعمله وفقا  في المكتب محل الدراسة مراجع الحسابات

 ؛الكتشاف الغش واألخطاء

  على اكتشاف  تقنیات عند عملهالجراءات و اإل نفس یستخدمفي المكتب محل الدراسة مراجع الحسابات

 الغش واألخطاء في مختلف بنود القوائم المالیة؛

  إلى ضغوطات أثناء قیامه بعمله في المؤسسة في المكتب محل الدراسة ال یتعرض مراجع الحسابات

 ؛االقتصادیة

  القوائم  المرتكبة على بنود ءاطخمسؤولیة الغش واألیتحمل في المكتب محل الدراسة مراجع الحسابات

 .ل األحوالفي ك المالیة

 :أهمیة الدراسة

  :تنبع أهمیة هذه الدراسة من خالل االعتبارات التالیة

  أهمیة الدور الفعال والرئیسي لمراجعة الحسابات من أجل ضمان صدق وعدالة القوائم المالیة الموجهة

 لتلبیة احتیاجات أطراف عدیدة فیما یخدم مصالحهم ویساعدهم على اتخاذ قرارات سلیمة وصائبة؛

  أهمیة إجراءات المراجعة المطبقة من قبل مراجع الحسابات الكتشاف ما قد تحتویه القوائم المالیة من غش

أو خطأ وذلك لضمان صحة وعدالة القوائم المالیة ومنه إتاحة الفرصة لمستخدمیها التخاذ قراراتهم بكل ثقة 

 بناء على ما تفصح عنها هذه القوائم المالیة؛

  مسؤولیات التي یتقید بها مراجع الحسابات أثناء أداءه لعمله وبالتالي تجنبه المساءلة التعرف على الأهمیة

 القانونیة عن أي غش أو خطأ قد یصادفه بالقوائم المالیة للمؤسسة محل المراجعة وهذا یعتبر إبراء لمسؤولیته 

 .المهنیة
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 :أهداف الدراسة

  إلى مفهومها، تطورها التاریخي، من خالل التعرض  تاباسحلاالتعرف على اإلطار النظري لمراجعة

 فروضها ومبادئها؛ اذكو أنوعها، 

  الحسابات والواجبات المفروضة علیها، وكذا األخالقیات التي  ظفاحمالتعرف على الحقوق التي یتمتع بها

 یجب أن یتحلى بها أثناء أداءه لعمله؛

 وكذا أنواعهما،  التعرف على اإلطار النظري للغش والخطأ من خالل التطرق إلى مفهوم كل منهما

 باإلضافة إلى مجاالت ارتكابهما وطرق التصحیح المناسبة؛

 التعرف على مدى مسؤولیة مراجع الحسابات عند اإلخفاق في اكتشاف الغش والخطأ بعد صدور تقریره؛ 

 التعرف على اإلجراءات المطبق من طرف مراجع الحسابات عند مراجعة عناصر المیزانیة؛ 

 المطبق من طرف مراجع الحسابات عند مراجعة عناصر جدول حسابات النتائج التعرف على اإلجراءات. 

 :الموضوع اختیارأسباب 

 : تم اختیار هذا الموضوع ألسباب موضوعیة وذاتیة

 :األسباب الموضوعیة

  المحاسبة واإلدارة المالیة؛ يفتعلق الموضوع محل البحث بتخصص الدراسة 

  الحسابات إلضفاء المصداقیة على القوائم المالیة وخدمة مستخدمیها من أهمیة الدور الذي یقوم به مراجع

 خالل تقریره؛

  ؛ملاعلا يف القضایا المرفوعة على مراجعي الحسابات ددعارتفاع 

  كثرة حاالت الغش والخطأ وخاصة ما تعرضت له أكبر المؤسسات مثلWord com. و ENRON    

 ـوما نتج عنھا من إفالسات وتشویھ صورة محافظي الحسابات 

 :األسباب الذاتیة

 المیول الشخصي والرغبة في اإلطالع أكثر على میدان المراجعة ومواكبة كل جدید فیما یخص الموضوع؛ 

 قلة الدراسات النظریة والتطبیقیة التي تناولت هذا الموضوع وخاصة فیما یتعلق بالغش والخطأ؛ 

 تطور المراجعة ـ المساهمة في إثراء المكتبة الوطنیة والعربیة ببحوث جدیدة تواكب 

  :منهج الدراسة

 لإلحاطة بمختلف جوانب الموضـوع ولإلجـابة عن التسـاؤالت وٕاثـبات الفرضـیات اعتـمدنا في بحـتنا علـى

   تانایبـلاو  تامو لـعملا عمج ىلع دمتـعی يذلا جهنـملا اذه ،يناثـلاو  لو ألا نیلصفلا يف يلیلحتلا يفصو لا جهنملا
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وتفسیرها قصد الوصول إلى نتائج محددة، باإلضافة إلى استخدام منهج دراسة حول موضوع الدراسة وتحلیلها 

 .الحالة في الفصل الثالث بهدف اإلطالع على الواقع العملي أي ما هو مطبقا فعال من مراجعي الحسابات

 :أدوات الدراسة

ات والمعلومات ة للحصول على البیانــق أهداف الدراسة اعتمدنا على مصادر متنوعـــل تحقیــن أجــم

 :كما یلي

والمتمثلة في دراسة میدانیة على مستوى مكتب محافظ الحسابات شماع مختار لمعرفة رأیه : المصادر األولیة

 والمقابلة؛) التقریر(الوثائق : حول الموضوع باستخدام أداتین هما

والمتمثلة في الكتب، الملتقیات، المقاالت العلمیة والمواقع اإللكترونیة وكذا مذكرات التخرج  :المصادر الثانویة

 ـة إلى القوانین والمجالت العلمیةالسابقة التي تهتم بجوانب الموضوع، باإلضاف

  :حدود الدراسة

 :تتمثل حدود الدراسة المیدانیة في

 ایة شهر أفریل إلى نهایة شهر ماي؛تحددت الدراسة المیدانیة من بد: الحدود الزمانیة

بلدیة المیلیة والیة " ش، م "تم إجراء دراسة میدانیة على مستوى مكتب محافظ الحسابات  :الحدود المكانیة

  .جیجل

 :هیكل الدراسة

بغرض دراسة هذا الموضوع قمنا بتقسیمه إلى ثالثة فصول فصلین یمثالن الجانب النظري وفصل 

  إلى مقدمة عامة وخاتمة تتضمن العناصر المتفق علیها منهجیا ـثالث تطبیقي باإلضافة 

، حیث تطرقنا في المبحث األول والذي جاء تحت عنوان اإلطار النظري لمراجعة الحسابات :الفصل األول

ي إلى عمومیات حول مراجعة الحسابات، بالنسبة للمبحث الثاني فكان بعنوان إطار عمل مراجع الحسابات ف

المراجعة، ومن ثم المبحث الثالث الذي تناول مسار عمل مراجع الحسابات، وفي األخیر ظل معاییر 

  مسؤولیات وأخالقیات مراجع الحسابات؛

جاء تحت عنوان الغش والخطأ في القوائم المالیة ففي المبحث األول تناولنا اإلطار النظري  :الفصل الثاني

أ في المعامالت المحاسبیة، ومن ثم المبحث الثالث الذي للغش والخطأ، بالنسبة للمبحث الثاني الغش والخط

الغش والخطأ، وفي األخیر مسؤولیة مراجع الحسابات عند اإلخفاق في اكتشاف  اكتشافتناول إجراءات 

  الغش والخطأ؛
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جاء تحت عنوان دراسة میدانیة على مستوى مكتب محافظ الحسابات، ففي المبحث األول  :الفصل الثالث

مراجعة الحسابات في الجزائر، بالنسبة للمبحث الثاني الغش والخطأ في عناصر المیزانیة، ومن ثم تناولنا 

ضغوط عمل محافظ الحسابات والمسؤولیات الغش والخطأ في عناصر جدول حسابات النتائج، وفي األخیر 

  .التي یتحملها

  :الدراسات السابقة

  ،مسؤولیة مراجع الحسابات عن اكتشاف التضلیل في التقاریر المالیة للشركات "حسین أحمد دحدوح

، العدد 22المجلد ، مجلة االقتصادجامعة دمشق، كلیة ، "عیة والعوامل المؤثرة في اكتشافهالصنا

 ـ 2006األول

التضلیل في التقاریر  اكتشافههدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحلیل مسؤولیة المراجع الخارجي عن 

  .ي اكتشافه من قبل مراجع الحساباتالمالیة، وتحدید العوامل المؤثرة ف

ل المرتبطة بالمراجع، وأهم ما توصل إلیه الباحث أن عملیة اكتشاف التضلیل تتأثر بالعدید من العوام

وكذالك بالمؤسسة وٕادارتها، فضال عن أن اكتشاف التضلیل یتأثر باإلصدارات المهنیة، ولیس هناك تأثیر 

  للعوامل الدینیة واالجتماعیة في عملیة اكتشاف التضلیل في التقاریر المالیة ـ

ؤثرة على اكتشاف التضلیل وما یمیز دراستنا عن هذا الدراسة أن هذه الدراسة ركزت على العوامل الم

من خالل دراسة استبیانیة في حین دراستنا ركزت على المسؤولیات التي یتحملها مراجع الحسابات عن الغش 

  والخطأ المكتشفة من خالل دراسة میدانیة ـ

  ،رسالة ماجستیر، جامعة ، "مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنیة في الجزائر" لخضر لقلیطي

 ـ 2008/2009الحاج لخضر، الجزائر، 

هدفت إلى معرفة واقع الممارسة المهنیة في الجزائر من خالل قیاس مدى تقید مراجعي هذه الدراسة 

الحسابات بقواعد السلوك المهني ومعرفة أسباب عدم الرضا عن المراجعة في الجزائر وكذا معرفة مصاعب 

  مهنة المراجعة في الجزائرـ

لجزائر یتقیدون وبشكل عام تقریبا توصل إلیه الباحث هو أن مراجعي الحسابات الخارجین في ا وأهم ما

  من وجهة نظر جمیع الفئات المشمولة بالدراسة بقواعد السلوك المهني ـ

ركزنا و دراسة میدانیة عكسه الذي اعتمد دراسة استبیانیة  اعتمدناوما یمیز دراستنا عن هذه الدراسة أننا 

ات في المؤسسة محل المراجعة في دارستنا على معرفة أهم الصعوبات التي یتعرض لها محافظ الحساب

 والمسؤولیات الواقعة علیه عند عدم اكتشافه الغش والخطأ بعد صدور تقریره ـ



                                                                                                                مقدمة عامة

 

  ح
 

  ،اكتشافوامل على مسؤولیة المراجع الخارجي عن مدى تأثیر بعض الع"بدور بنت سعید عودة الرفاعي 

واإلدارة، المملكة  االقتصاد، رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العزیز، كلیة "عملیات الغش والتقریر عنها

 ـ  2009/2010العربیة السعودیة، 

هذه الدراسة تهدف لمعرفة مدى تأثیر بعض العوامل على مسؤولیة المراجع الخارجي عن اكتشاف 

وأهم ما توصلت إلیه الباحثة أن هناك توافقا كبیرا بین أفراد عینة الدراسة عملیات الغش والتقریر عنها، 

د كبیر من العوامل التي یمكن حول عد) مكاتب المراجعة، والمستفیدین من القوائم والتقاریر المالیة المنشورة(

 اختالفأن تؤثر على مسؤولیة المراجع الخارجي عن اكتشاف عملیات الغش والتقریر عنه، بینما كان هناك 

في أراء عینة الدراسة بفئتیها حول عدد من العوامل من حیث تأثیر هذه العوامل على مسؤولیة المراجع 

  ها ـالخارجي عن اكتشاف عملیات الغش والتقریر عن

وما یمیز دراستنا عن هذه الدراسة أنها ركزت على دور مراجع الحسابات في اكتشاف ما قد تحتویه 

 القوائم المالیة من غش وخطأ من خالل تطبیقه إجراءات رقابیة ـ

  الغش والخطأ في القوائم  المسؤولیة المهنیة لمدققي الحسابات في اكتشاف"شیرین الحلو مصطفى

 ـ 2012/2013جستیر، الجامعة اإلسالمیة، فلسطین، رسالة ما، "المالیة

هذه الدراسة هدفت إلى الوقوف على جوانب المسؤولیة المهنیة لمدققي الحسابات نحو اكتشاف الغش 

والخطأ في القوائم المالیة وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة، وذلك من خالل تقییم التزام مدققي الحسابات 

التزامهم بتخطیط عملیة التدقیق وقدرتهم على اكتشاف مخاطر غش اإلدارة، لمسؤولیتهم المهنیة، ومدى 

  انتهاء بالمعوقات التي تؤثر على قدرة المدقق في أداء مسؤولیته المهنیة ـ

وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج أهمها یلتزم مدققو الحسابات للمهنة في قطاع غزة بتدقیق القوائم 

یق الدولیة، وأیضا یتوفر لدى مدققي الحسابات المزاولین للمهنة في قطاع غزة المالیة وفق معاییر التدق

  لیة والخبرة المهنیة أثناء تأدیة عملهم مما یعزز قدرتهم على اكتشاف الغش والخطأ ـالكفاءة العلمیة والعم

  ف ــتلـرض لمخـــالل الـتعـن خــة مـیـنــة مـیـداــى دراسـتـمـدنا علــا اعـدراسـة أنـنـن هــذه الـا عـیز دراســتنــا یـمــوم

  الموجودة على عناصر بنود القوائم المالیة من أصول، خصوم، إیرادات ونفقات ـالتحریفات 
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  :تمهید 

          من  دققهنظرا لما ت، یرا من االهتمام في وقتنا الحاضرمهنة المراجعة حیزا كب اتخذت

          نتیجة الثورة الصناعیةو  أي األطراف ذات المصالح بالمؤسسة،بیانات لمستخدمي القوائم المالیة معلومات و 

التضارب في خلق نوعا من التعارض و  العوامل،غیرها من خدام الحاسوب و استو  األموالانتشار شركات و 

      مؤهل محاید،  وجود طرف ثالث  اضروری أصبحا المنطلق ذلح والشكوك لدى المتعاملین ومن هالمصا

رارات الق التحادمكانیة االعتماد علیها إ ائم المالیة بصحتها وعدالتها و یطمئن الجهات المستخدمة للقو ومستقل 

  .المطلوبة

النظري لمراجعة  لإلطارانطالقا مما سبق سنحاول في هذا الفصل التطرق و  تفصیال، أكثرلدراسة و  

  :التالیة األربعةذلك من خالل تناول المباحث و  ،الحسابات

 .عمومیات حول مراجعة الحسابات: األولالمبحث 

 .عمل مراجع الحسابات إطار :المبحث الثاني

 .مسار عمل مراجع الحسابات :المبحث الثالث

  .مراجع الحسابات أخالقیاتمسؤولیات و  :المبحث الرابع
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  عمومیات حول مراجعة الحسابات  :األولالمبحث 

   توسعها خاصة بعد تطورها و  اما في نجاح المؤسسات االقتصادیةتؤدي مراجعة الحسابات دورا ه

بیة مختلف الطلبات تلجل ذلك من أو  بروز الشركات متعددة الجنسیات،و  فیها اإلدارةانفصال الملكیة عن و 

  .البیانات المالیةرشید قرارات مستخدمي المعلومات و تعلى خدماتها و 

  تطورها التاریخي مفهوم مراجعة الحسابات و  :المطلب األول

تطور سوف نستعرض الجوانب الموضحة لتعریف مراجعة الحسابات باإلضافة لل في هذا المطلب

  .المهنة التاریخي الذي شهدته

  لتطور التاریخي لمراجعة الحساباتا :أوال

التي یعتمد من حاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة البیانات المحاسبیة  نشأتهاتستمد مهنة المراجعة 

    لدى  أوالقد ظهرت هذه الحاجة و  مطابقة تلك البیانات للواقع،التأكد من و  علیها في اتخاذ قراراته،

حكومات قدماء المصریین والیونان كانت تستخدم المراجعین  أنحیث تدل الوثائق التاریخیة على  الحكومات،

السجالت للوقوف و  القیود المثبتة بالدفاتر إلىكان المراجع وقتها یستمع و  من صحة الحسابات العامة، للتأكد

معناها و " Audire"التینیةمشتقة من الكلمة ال" Auditing"مراجعة"كلمة  أنهكذا نجد و  على مدى صحتها،

   1".معیست"

   2:وقد مر تطور مراجعة الحسابات بمراحل تاریخیة یمكن تلخیصها فیما یلي

ة مقصورة على الوحدات هذه الفترة كانت المحاسب أوائلفي  :م1500الفترة من العصر القدیم حتى سنة  .1

ویستعاض عنها  راجعة غیر معروفةكانت المالعائلیة وخصوصا العائالت المالكة، و  المؤسساتالحكومیة و 

في نهایة الفترة تتم و  المحاسبیة تسجل بها نفس العملیات،ن یحتفظ بمجموعتین منفصلتین من الدفاتر بأ

محاسبیة من قبل محاسب كل لتالعب بالعملیات ا أوخطا  أيمن عدم وجود  للتأكدذلك ن و مقارنة المجموعتی

ة عدة مرات في اعصبا على المخزون السلعي حیث تجرد البضفي تلك الفترة كان االهتمام منو مجموعة، 

غش  أوتالعب  أيمنع حقبة من التاریخ هو توخي الدقة و ساسي في هذه الكان الهدف األالفترة الواحدة، و 

 .أو معرفة بنظم الرقابة الداخلیةمع عدم وجود المراجعة في هذه الفترة تفصیلیة كانت عملیة و بالدفاتر 

  راجعة یمیزها عنـداف المـفي هذه الفترة لم یكن هناك تغیر یذكر في أه: م1850إلى  م1500الفترة من  .2

                                                           
 .13 ، ص 2012، الطبعة األولى، دار وائل للنشر،األردن ، الرقابة في البنوكالتدقیق و خالد أمین عبد اهللا،  -1

  :أنظر -2

  .20، 17 ، ص ص 2008الخامسة، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، ، الطبعة -ٕاجراءات معاییر و  -المراجعةإدریس عبد السالم إشتیوي، -

 .3، ص 2002سة شباب الجامعة، مصر، مؤسالرقابة ومراجعة الحسابات، عبد الفتاح الصحن، أحمد نور، -
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 أنكما  التزویر،و  اكتشاف الغش والتالعبمقتصرة على  المراجعة بقیت أهداف أنحیث  سبقتها، التيالفترة 

   :هيو  األخرىنه حدثت بعض التغیرات غیر أ عملیة المراجعة كانت تفصیلیة،

  ازدیاد الحاجة الماسة للمراجعین؛ إلى أدىمما  اإلدارةانفصال الملكیة عن 

 بعد اكتشاف نظریة القید المزدوج تبني فكرة النظام المحاسبي بصورة بدائیة و خاصة. 

رغم ذلك و  المؤسسةة الداخلیة على عملیات من الرقاب هناك نوع أصبحكنتیجة لهذه المتغیرات و 

  .تنفذ بصورة تفصیلیةیة المراجعة لاستمرت عم

 كبیرة مؤسساتظهور  إلى أدتكانت هناك تغیرات اقتصادیة هامة : م1905إلى  م1850منالفترة  .3

مهنیین  إلى المؤسسة أصحاب الذین هم فراداألمن  اإلدارةانتقلت الحجم وبروز الشركات المساهمة و 

بالتالي انصب اهتمامهم على سالمة المحافظة على و  اإلدارةن عن الملكیة غائبی أصحاب أصبحو  مختصین

اعترف بالرقابة الداخلیة كنظام المراجعة كرقابة خارجیة محایدة و ظهرت مهنة و  تنمیته،ممتلكاتهم و و  أموالهم

  .تنظیم محاسبي أليضروري 

أقل تفصیال، أما أهداف المراجعة حتى نهایة هذه الفترة  في هذه المرحلة المراجعةعملیة  أصبحتومنه 

  :كانت كاألتي

 الغش والتالعب بالدفاتر؛ اكتشاف  . أ

 األخطاء الفنیة؛ اكتشاف  . ب

 .خطاء في تطبیق المبادئ المحاسبیةاأل اكتشاف  . ت

 المؤسساتوبظهور  1940في هذه الفترة وخاصة بعد سنة  :رحتى وقتنا الحاض م1905الفترة من  .4

أصبحت  عملیة المراجعة كلیا فيیعتمد علیها التي أصبح المراجع الكبیرة وتبني أنظمة الرقابة الداخلیة و 

من اإلحصائیة في عملیات المراجعة، و أسلوب العینات  استخدام، وفي أواخر هذه الفترة تم اریةالمراجعة إختب

لیس على أساس حكم شخصي أساس عملي و عة تعتمد على العینات المختارة وعلى ثم أصبحت عملیة المراج

حول مدى عدالة إعطاء رأي فني محاید  ة المراجعة فأصبحلمراجع الحسابات، أما الهدف األساسي لعملی

التالعب فلم یعد األخطاء و  اكتشافأما  ،للمؤسسةنتائج األعمال المالي و تمثیلها للمركز القوائم المالیة و 

عملیا و  یعیة لقیام المراجع المؤهل علمیاأصبح ذلك یتأتى كنتیجة طب الهدف األساسي لعملیة المراجعة، بل

  .جهلمهمته على أحسن و 

  ت الحساباأهداف مراجعة : ثانیا

أن نمیز بین ما صاحبه من تطور في أهدافها یمكن طور التاریخي لمراجعة الحسابات و من الت انطالقا

  :يالحسابات كما یلاألهداف الحدیثة لمهنة مراجعة األهداف التقلیدیة و 
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  1:إلى لمراجعة الحسابات تنقسم األهداف التقلیدیة :األهداف التقلیدیة .1

  :تتمثل فيو  :األهداف الرئیسیة  . أ

  علیها؛ االعتمادوالسجالت ومدى  المثبتة بالدفاتردق البیانات المحاسبیة المسجلة و صالتحقق من صحة و 

 قرائن قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة التي تعدها إدارة رأي فني محاید یستند إلى أدلة و  إبداء

و أ من ربح المؤسسةعلى نتائج أعمال  مدى داللة تلك القوائمو السجالت الدفاتر و لما هو مقید ب المؤسسة

 .زها المالي في نهایة تلك الفترةكحقیقیة مر خسارة خالل فترة زمنیة معینة و 

  :منهانذكر ): التبعیة(األهداف الفرعیة  . ب

 ؛ما قد یوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش اكتشاف 

  ه زیارات وما تحدث المؤسسةالغش عن طریق تدعیم أنظمة الرقابة الداخلیة بطاء و األخ ارتكابتقلیل فرص

 ؛مراجع الحسابات المفاجئة من أثر في نفوس العاملین بها

 ریة اإلدا رسم السیاسةمراجعتها في تقریر و ات التي تمت على الحسابالمؤسسة القائمین على إدارة  اعتماد

 ؛سالمتهاو  أطمأنت إلى صدقهاالقرارات على أساس من البیانات المحاسبیة التي  واتخاذالحاضرة والمستقبلیة 

 قریر مراجع الحسابات المرفق بها تطلعون على الحسابات الختامیة والمیزانیة المنشورة و من ی طمأنة

 ؛القرارات المناسبة الستثمار أموالهم اتخاذنهم من یتمككالدائنین وحملة السندات و 

 جراءات الروتینیة تقلیل اإلمراجع موثوق به و  بمراجعتهاقام  التيحص الضریبي على الحسابات الف اعتماد

 ؛معاونة مصلحة الضرائب إذا قدم المراجع تقریره الضریبي كاشفا عن المخالفات الضریبیةأثناء الفحص و 

  قابیة الر ات الحكومیة و تقدیم التقاریر المختلفة إلى الهیئو  االستماراتفي ملء  المؤسسةاجع یعاون المر

 .االقتصادیةالوزارات التابع لها الوحدة كالجهاز المركزي لإلحصاء والمؤسسة العامة و 

  2:فیما یلي ة لمراجعة الحساباتمعاصر األهداف ال تتمثلو : المعاصرة األهداف .2

 وأسبابها وطرق معالجتها؛ االنحرافاتتحدید تنفیذها ومدى تحقق األهداف و مراقبة الخطة ومتابعة   . أ

 ؛المرسومةتقییم نتائج األعمال وفقا للنتائج   . ب

 ع اإلسراف في جمیع نواحي النشاط؛تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة ممكنة عن طریق من  . ت

 مكن من الرفاهیة ألفراد المجتمع؛تحقیق أقصى قدر م  . ث

المستندات المثبتة  استكمالالعمل على خلوها من الخطأ أو الغش، و محاسبیة و التأكد من صحة القیود ال  . ج

 لیات والمؤیدة للقیود الدفتریة؛لصحة العم

                                                           
  .21، 20 ، ص ص2009، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن، مراجعة المعامالت المالیةنواف محمد عباس الرماحي،  -1
 .20، ص 2009شر والتوزیع، األردن، ، الطبعة األولى، دار الرایة للنمراجعة الحسابات والتدقیقزاهرة عاطف سواد،  -2
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غیرها  مدة أوتعالفنیة سواء الممن صحة عمل الحسابات الختامیة وخلوها من األخطاء الحسابیة و  التأكد  . ح

 نتیجة اإلهمال أو التقصیر؛

اإلجراءات الخاصة بها ألن مراجعة الحسابات ء العملیات ذات المغزى المالي و ادراسة النظم المتبعة في أد  . خ

 .تبدأ بالتأكد من صحة هذه النظم

  مفهوم مراجعة الحسابات : ثالثا

الحسابات نظرا للخصائص التي تتمیز بها ومع األهمیة التي  ةتعددت التعاریف المقدمة لمهنة مراجع

  .تحققها لمصالح مختلف األطراف

ریف المتعلقة بمراجعة الحسابات وهذا راجع لتعدد هناك العدید من التعا: مراجعة الحسابات تعریف .1

  :یلي والكتاب المختصین في هذا المجال، ومن بین أهم هذه التعاریف نذكر ما أنظار الهیئات واختالف

المراجعة  American Accounting Associationعرفت الجمعیة المحاسبیة األمریكیة 

نظامیة ومنهجیة لجمع وتقییم األدلة والقرائن بشكل موضوعي والتي تتعلق بنتائج األنشطة عملیة :"بأنها

األطراف تبلیغ بین هذه النتائج والمعاییر المقررة و التطابق وذلك لتحدید مدى التوافق و  االقتصادیةواألحداث 

   1".المعنیة بنتائج المراجعة

والعموم، نظرا لشموله كل من المراجعة الداخلیة والخارجیة  باألتساعیالحظ من هذا التعریف أنه یتسم 

                                                                                                  .یة، بما فیها مراجعة الحساباتوالحكوم

السجالت المحاسبیة بهدف المستقل بفحص القوائم المالیة و  بها المراجع عملیة یقوم": كما عرفت بأنها

معاییر اییر المراجعة المقبولة عموما و بمع والتزامهاعن مدى عدالة القوائم المالیة والحسابات  إعطاء رأي

   2".التقاریر المالیة الدولیة

القوائم المالیة للحكم على ركز هذا التعریف على أن مراجعة الحسابات تقوم أساسا على فحص 

  .لمحاسبیة من طرف مراجع الحساباتصحتها، وذلك من خالل فحص جمیع السجالت والدفاتر ا

  مسعى أو طریقة منهجیة مقدمة بشكل"رنسي مراجعة الحسابات على أنها كما عرفت منظمة العمل الف

       إصدار حكم معلل التقییم بغیةمل مجموعة من تقنیات المعلومات و منسق من طرف مهني یستع

   3".اإلجراءات المتعلقة بالتنظیمعاییر التقییم، وتقدیر مصداقیة وفعالیة النظام و على م استنادامستقل، و 

                                                           
 .156، ص 2006الحدیث، مصر،، المكتب الجامعي ، دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدین مصطفى الدهراوي، محمد السید سرایا -1
 .125 ، ص2013، الطبعة األولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن، الماليو  التدریب المحاسبي السید، اهللا سید عط -2
ت ، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعاالممارسة التطبیقیةاإلطار النظري و  المراجعة وتدقیق الحساباتمحمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي،  -3

  .10، ص 2006الجامعیة، الجزائر، 
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یها مراجع الحسابات إلصدار هذا التعریف یقدم المراجعة من خالل اإلجراءات التي یجب أن یعتمد عل

  .حكمه

التقییم بموضوعیة عن أدلة عن عملیة منهجیة منظمة للحصول و  المراجعة عبارة"وفي تعریف أخر 

أحداث من أجل التأكد من درجة التطابق بین تلك و  اقتصادیةتأكیدات خاصة بتصرفات إثبات تتعلق ب

   1".توصیل النتائج إلى المستخدمین المعنیینوالمعاییر المقررة و التأكیدات 

ملیة تتم من خالل المقارنة بین النتائج االقتصادیة إلى أن مراجعة الحسابات عأشار هذا التعریف 

خدمة مصالح األطراف ذات المصلحة بالمؤسسة محل  والمعاییر المقررة، كما أشار أن نهایة هذه العملیة هي

  .المراجعة

عملیة : "إذ أنهامن خالل التعاریف السابقة لمراجعة الحسابات یمكن الوصول إلى تعریف شامل لها       

الفطنة من أجل فحص القوائم المالیة والسجالت فؤ، مؤهل ومستقل یتمیز بالحنكة و یقوم بها شخص ك نظامیة

المحاسبیة فحصا موضوعیا بهدف الخروج برأي فني محاید عن مدى عدالة وصحة هذه القوائم وتبلیغ هذا 

  ."الرأي لألطراف المهتمة بنتائج المراجعة

  :مجموعة من العناصر وهي كما یلي الصاستخمن خالل هذا التعریف الشامل یمكن 

 تتم عملیة مراجعة الحسابات من طرف شخص كفؤ، مؤهل، ومستقل بطریقة منهجیة ومنظمة؛ 

 یقوم هذا الشخص بفحص القوائم المالیة والسجالت المحاسبیة، وذالك بصفة موضوعیة وحیادیة؛ 

  من طرف مراجع موضوع المراجعةالخروج برأي فني محاید عن مدى صحة القوائم المالیة للمؤسسة 

  .ختلف المستخدمین المعنیینوتوصیل هذا الرأي إلى مالحسابات، 

یة إلى ما تم سرده من التعاریف السابقة، نالحظ أن عمل واستنادا: النقاط األساسیة لمراجعة الحسابات .2

  2:هيلمراجعة الحسابات أساسیة و  المراجعة ترتكز على ثالث نقاط هامة

 وهو التأكد من صحة وسالمة قیاس العملیات التي تم تسجیلها وتحلیلها وتبویبها أي فحص :الفحص  . أ

 ؛ؤسسةالقیاس الحسابي للعملیات المالیة الخاصة بالنشاط المحدد للم

عن فترة  ؤسسةل الموهو إمكانیة الحكم على صالحیة القوائم المالیة النهائیة كتعبیر سلیم ألعما: التحقق  . ب

 ضعه المالي في نهایة تلك الفترة؛اللة على و كدمالیة معینة و 

 لى من یهمه األمر داخلٕاثباتها في تقریر یقدم إق و یفیقصد به بلورة نتائج الفحص والتحق :التقریر  . ت

 .هو ختام عملیة المراجعةوخارجه و  المؤسسة

                                                           
 .3، ص 2007الجامعیة، مصر، ، الدار دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمین السید أحمد لطفي،  -1
 .13، ص 2007ردن، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزیع، األ ،- الناحیة النظریة والعلمیة -علم تدقیق الحساباتخالد أمین عبد اهللا،  -2
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 المؤسسةلمصلحة في تعتبر المراجعة وسیلة تخدم العدید من األطراف ذات ا: عة الحساباتأهمیة مراج .3

أن القیام بعملیة المراجعة یجب أن تخدم العدید من الفئات التي تجد  رجها وال تعتبر غایة بحد ذاتها، بلخاو 

  1:ومن هذه األطراف ؤسسةعدالة المركز المالي للمعلى  لها مصلحة في التعرف

 واتخاذاإلدارة في عملیة التخطیط  اعتمادحیث أن  مهمة إلدارة المؤسسةتعتبر المراجعة : ةؤسسإدارة الم  . أ

المراجعة یجعل من عمل المراجع حافزا للقیام بهذه المهام، كذلك الرقابة على والمستقبلیة و  القرارات الحالیة

 ؛ؤسسةلمثل هذه الم االستثماروجیه تؤدي مراجعة القوائم المالیة إلى ت

تعتبر مراجعة الحسابات ذات أهمیة خاصة لمثل هذه  :الصناعیةالمؤسسات المالیة والتجاریة و   . ب

لك المؤسسات تعتمد في عملیة حیث أن ت ،ؤسسةالمؤسسات عند طلب العمیل قرض معین أو تمویل الم

 عدمه على القوائم المالیة التي تمت مراجعتها بحیث توجه أموالها إلى الطریقاتخاذ قرار منح القرض أو 

 لك القروض في المستقبل؛على سداد تالذي یضمن حصولها الصحیح و 

الكثیر من األغراض مثل تعتمد الجهات الحكومیة على القوائم المالیة المراجعة في  :الجهات الحكومیة  . ت

 االتحاداتشاطات، باإلضافة إلى الدعم لبعض النخطیط، فرض الضرائب، منح القروض و التالرقابة و 

 وأي طرف أخر؛ لمؤسسةي حالة نشوب خالف بین ااجعة فالنقابات إذ تعتمد على القوائم المالیة المر و 

   رأس المال بالطریقة المناسبة الموارد و  إلى تفویض مجلس اإلدارة إلدارة المؤسسةیلجأ مالك  :المالك  . ث

المالیة إضافة أنه من الصعب یس له عالقة باألمور المحاسبیة و عادة ما یكون الكثیر من هؤالء المالك لو 

التأكد من صحتها في كل مساهم على البیانات المالیة و بإطالع  المؤسسةتقوم من المستحیل أن و بل جدا 

 باستغاللمحایدة لتأكد لهم كفاءة اإلدارة ن المالك بحاجة إلى جهة مستقلة و السنة لذلك فإجمیع أوقات 

 ؛الموارد المتاحة

 تسعى النقابات العمالیة بشكل دائم ومستمر من أجل تحسین أوضاع العمال في حین :النقابات العمالیة  . ج

األرباح فهنالك تضارب في النفقات من أجل تحقیق أعلى  إلى التقلیل قدر اإلمكان من المؤسساتتسعى 

ر للعمال حتى تتمكن النقابات من المطالبة بمكتسبات أكث، و المؤسساتالمصالح بین النقابات العمالیة وٕادارة 

 هي ــذلك فــل اتــذه المؤسسـالیة لهـوائم المــالق د إلىـنـا تستــلى، أي أنهـد أعــائــع اتــالمؤسسقق هذه ــحـب أن تــجـی

                                                           
1

  :أنظر -

 ، ص2006، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، - الناحیة النظریة -تدقیق الحسابات المعاصرةغسان فالح لمطارنة،  -

19، 20.  

  .16، ص 2012وزیع، األردن، ، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والت-  اإلطار النظري -تدقیق الحساباتإیهاب نظمي، هاني العزب،  -

، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، ، دراسة متعمقة في تدقیق الحساباتیوسف محمود جربوع، خالد راغب الخطیب -

  .30، 27 ، ص ص2009
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 ؛الة وصدق عن الوضع المالي للمؤسساتأن تطمئن إلى أن هذه القوائم المالیة تعبر بعدإلى بحاجة 

 أوروبا بعد الحربفي الوالیات المتحدة األمریكیة و المصانع الكبیرة و  لمؤسساتأدى ظهور ا :المستثمرون  . ح

 ، إلىلمؤسسةة عن إدارة االملكی وانفصاللها على عدد كبیر من المساهمین العالمیة الثانیة وتوزیع رأس ما

          أموالهم سوفن بأن محاید یطمئن المستثمریات مستقل و جعل الحاجة ماسة إلى تعیین مراجع حساب

عقد  انتهاك التأكد من عدمو  مؤسسةع بمراقبة تصرفات إدارة الالسرقة نتیجة قیام المراجو  لالختالسال تتعرض 

 .مؤسساتقانون الاألساسي و  المؤسسة

  أنواع مراجعة الحسابات : المطلب الثاني

التنوع منها كل باحث، و  نظربات تختلف حسب الزاویة التي یوجد أنواع متعددة من مراجعة الحسات

    الحسابات جوهر مراجعة  یؤثر في أي من مفهوم أو أصول و المتعدد هو في الحقیقة تنوع وصفي ال

  :حسب المتفق علیه بین معظم الكتاب كما یليبشكل عام یمكن تصنیف مراجعة الحسابات و ذاتها، 

   من حیث اإللزام: أوال

  1:همامن مراجعة الحسابات من حیث اإللزام ن نمیز بین نوعی

نص على ضرورة القیام بها بموجب قانون مراجعة الحسابات القانونیة التي تهي : المراجعة اإللزامیة .1

ص القانون التي ینطبق علیها نصو  االقتصادیةالوحدات  تلتزمدولة، لما لها من سلطة سیادیة، و صادر من ال

بمعرفة مراجع حسابات مرخص له مركزها المالي سنویا للمراجعة بضرورة عرض حساباتها ونتائج أعمالها و 

دم التي تتخلف عن القیام بذلك وال تق مؤسساتبمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، مع توقیع الجزاء على ال

 ؛مراكزها المالیة مراجعة من قبل مراجعي حسابات مرخصینبحساباتها الختامیة و  تقاریر

صفة قانوني على ضرورة القیام بها، و  زامهي مراجعة الحسابات التي تتم دون إل: االختیاریةالمراجعة  .2

تكون مراجعة ، و األشخاص مؤسساتفردیة و ال مراجعة الحسابات تكون فقط للمؤسساتفي  االختیار

وحسب  والغرض من عملیة المراجعة  حسب ظروف المؤسسة  الحسابات في هذا النوع إما كاملة أو جزئیة

 .المبرم بین المراجع والمؤسسة الحسابات في عقد مراجعة   االتفاق الموضح

   من حیث مدى الفحص: ثانیا

  2:كما یلي حیث تقسم مراجعة الحسابات حسب مدى الفحص

  التــجـسـر والــاتــدفـــود والــیــــیع القــمـة جــعـراجـمـع بــراجـمــوم الــقــي أن یــعنـتو : المراجعة الشاملة أو التفصیلیة .1

                                                           
1

العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، ، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة دراسة متعمقة في تدقیق الحسابات محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب، -

 .31 ،30 ، ص ص2009
 .49، 48 ، ص ص2005، الدار الجامعیة، مصر، األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحساباتمحمد سمیر الصبان، محمد مصطفى سلیمان،  -2
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المستندات، أي أن یقوم بمراجعة جمیع المفردات محل الفحص، ومن المالحظ أن هذه المراجعة تصلح و 

لى هذه المراجعة إ استخدامكبیرة الحجم سیؤدي  ة الحجم، حیث إنه في حالة المؤسساتصغیر  للمؤسسات

الخارجي على  التكلفة التي یحرص المراجعزیادة أعباء عملیة المراجعة وتعارضها مع عاملي الوقت و 

 ؛باستمرارمراعاتهما 

عدد من  باختیارفي هذه الحالة یقوم المراجع بمراجعة جزء من الكل، حیث یقوم  :المراجعة اإلختباریة .2

لتي لعملیة الفحص مع مراعاة ضرورة تعمیم نتائج هذا الفحص على مجموع المفردات الكي تخضع  المفردات

 .هذا الجزء منها اختیارتم 

  حیث نطاق المراجعةمن : ثالثا

  1:كما یليلمراجعة الحسابات حسب نطاق المراجعة نوعین  بین نمیز

 هي التي تخول للمراجع إطارا غیر محدد للعمل الذي یؤدیه، وال یضع التشریع أو الجهة: المراجعة الكاملة .1

للمراجع ، وفي المراجعة الكاملة یترك حساباتالتي تعین المراجع أیة قیود على نطاق أو مجال عمل مراجع ال

    عن جمیع  ذلك دون التخلي عن مسؤولیته الكاملة، و اختباراتهمفردات التي تشملها د الیحریة تحد

 مدى سالمة القوائم المالیة ككل؛ من ثم إبداء الرأي عنالمفردات، و 

وهي التي تتضمن وضع بعض القیود على نطاق أو مجال المراجعة، من قبل الجهة  :المراجعة الجزئیة .2

 .دون غیرهاالتي تعین مراجع الحسابات، بحیث یقتصر عمله على بعض العملیات 

   من حیث توقیت المراجعة: رابعا

   2:إلى نوعین همامراجعة الحسابات حسب هذا االعتبار تنقسم 

  المراجع بمراجعة الحسابات والمستندات بصفة مستمرة حیث یقوم بزیاراتوهنا یقوم : المراجعة المستمرة .1

موضوع المراجعة طوال الفترة التي یراجعها، ثم یقوم في نهایة العام بمراجعة  ؤسسةفجائیة متعددة للم

 ؛الحسابات الختامیة والمیزانیة

     الفترة المالیة المطلوب  انتهاءویكلف المراجع للقیام بمثل هذه المراجعة بعد : المراجعة النهائیة .2

 .قائمة المركز الماليراء التسویات وتحضیر الحسابات الختامیة و مراجعتها، وبعد إج

  مبادئ مراجعة الحساباتفروض و : المطلب الثالث

منها إطار نظري یمكن الرجوع  یتخذالفروض على مجموعة من المبادئ و الحسابات لمراجعة تقوم ا 

  .إلیه في عملیات المراجعة المختلفة

                                                           
 .60، 59،الجزء األول، ص ص 2003، لیبیا، یة، الطبعة األولى، دار الكتب الوطنالطریق إلى علم المراجعة والتدقیقحازم هاشم األلوسي،  -1
 .39، 38 ، ص صمرجع سبق ذكرهخالد أمین عبد اهللا،  -2
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  فروض مراجعة الحسابات: أوال

تمثل الفروض في أي مجال للمعرفة نقطة بدایة ألي تفكیر منظم بغیة التوصل إلى نتائج تساهم في 

ضروریة لحل مشاكل لیة ، ومن ثم فإن إیجاد فروض للمراجعة عموضع إطار عام للنظریة التي تحكم المجال

   1.اعد في إیجاد نظریة شاملة لهاالتوصل إلى نتائج تسالمراجعة و 

  :فروض فیما یليالحیث تتمثل هذه 

لمراجعة، فإذا لم تكن من المالحظ أن هذا الفرض مرتبط بوجود مهنة ا: قابلیة البیانات المالیة للفحص .1

ینبع هذا الفرض من المعاییر و  هذه المهنة، فحص، فال مبرر لوجودالقوائم المالیة قابلة للالبیانات و 

بین معدي  لالتصالام الخطوط العریضة التي تسترشد بها إلیجاد نظالمحاسبیة، و  مة لتقییم البیاناتالمستخد

 2؛تخدمیهامسالمعلومات و 

یقـــوم هذا الفرض على التبادل في المنافع بین  :تعارض حتمي بین مصلحة المراجع واإلدارة عدم وجود .2

المراجع بغیة بمعلومات تمت مراجعتها من طرف  مراجـــع الحسابات واإلدارة، من خــالل إمداد هذه األخـــیرة

دي سابات بمده بمعلومات یستطیع أن یبالعكس كذلك بالنسبة لمراجع الحعلى أساسها قرارات صائبة، و  اتخاذ

 3؛ةالمعلومات المحاسبیة للمؤسسحقیقة تمثل على واقع و  اصائب امحاید افنی اعلى أساسها رأی

نجد أن هذه الفرض ضروري : ةیتواطئلومات تقدم للفحص من أیة أخطاء و أیة معخلو القوائم المالیة و  .3

الفرض، یتطلب من مراجع الحسابات عند إعداد  عملیة، فعدم وجود هذاو  اقتصادیةفي جعل عملیة المراجعة 

أن یستقصي وراء كل األخطاء، لذلك یجب التركیز في هذا المجال ، و اختباراتهلمراجعة أن یوسع من برنامج ا

 4؛ةذا قیمة حقیقی زاولته لعمله حتى یكون هذا الفرضمن مراجع الحسابات أثناء م المطلوبةعلى درجة العنایة 

 نـــهل مـــیس ةـلیـــة داخـــقابـود رـعدم وجــف :طاءـدوث األخـتمال حـم للرقابة الداخلیة یبعد احـام سلیـود نظــوج .4

یمكن  حدوث األخطاء في القوائم المالیة مما یجعل من الصعب إعداد قوائم مالیة احتماالتیزید التالعب و 

التحقق منها، ولهذا السبب یقوم المراجع بتقدیر المخاطر التي قد تنتج من عدم قیام نظام الرقابة الداخلیة 

  5؛ةبعمله بطریقة مالئم

 یقـوم هذا الـفرض: للـمبـادئ الـمحاسبیة یؤدي إلى سـالمة الـعرض في الـقوائـم الـمالیـةالـتطبیق المـناسب  .5

  هاــتزام بـر االلـبـعتـها، إذ یـلیـتفق عـمـاسبیة الــحـبادئ المـمـا للـقـدادها وفــد تم إعـحاسبیة قـمـات الـعلومـمـى أن الـعل

                                                           
 .25، ص 2004الدار الجامعیة، مصر، ، - األسس العلمیة والعملیة -أسس المراجعةعبد الفتاح الصحن،محمد سمیر الصبان، وآخرون،  -1
 .18، ص 2003الدار الجامعیة، مصر، ، التطبیقنظریة المراجعة وآلیات محمد سمیر الصبان،  -2
 .14، 13ص ص  مرجع سبق ذكره،محمد طواهر التهامي، مسعود صدیقي،  -3
 .33، ص 2000الدار الجامعیة، مصر، ، األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحساباتمحمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم هالل،  -4
 .286، ص 2006لجامعي الحدیث، مصر، ، المكتب ا، دراسات متقدمة في المراجعةین محمد الدمیري، وآخرونمحمد الفیومي محمد، عالء الد -5
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نشاط المؤسسة إلى المركز عن مدى تمثیل نتیجة و  الختامیةمؤشرا حقیقیا للحكم على صالحیة القوائم المالیة 

 1؛اـالحقیقي له المالي

هو أن یفترض و : لماضي سوف تكون كذلك في المستقبلالتي كانت صحیحة في ا المفرداتالعناصر و  .6

أن اإلدارة رشیدة  خالل خبراته السابقة في المؤسسة ت منمراجع الحسابات ثبات اإلدارة في مبادئها إذ ما ثب

لمراجع الحسابات أن اإلدارة تمیل إلى عملیة التالعب أو إضعاف نظام الرقابة  أتضحفي تصرفاتها، أما إذ 

 2؛ةفإنه من المفترض أن یكون حریص في الفترات المستقبلی

هذا الفرض في الواقع ال یعني أن مراجع الحسابات ال یمكنه : مراجع الحسابات یزاول عمله كمراجع فقط .7

المساعدات األخرى مثل إقتراح ئه باألنواع األخرى من الخدمات و معرفته المحاسبیة لتزوید عمال استخدام

ة الرقابة السجالت بطریقة سلیمة، أو إقتراح الطرق الالزمة لتحسین عملیالطرق المالئمة إلمساك الدفاتر و 

ٕانما یعني أن الخدمات األخرى التي یؤدیها مراجع الحسابات أثناء عملیة المراجعة ول المختلفة و على األص

واجباته، كما یجب أن ینظر إلیها كما لو كانت أقل أهمیة، ألنه یمكن أن تكون مضرة إذا تداخلت مع 

ونه مستقال أثناء كأنه یجب أال یكون لمراجع الحسابات مصالح متعارضة تحول دون  االفتراضیتضمن هذا 

 3.كمراجع عمله

  تمبادئ مراجعة الحسابا :ثانیا

      ركن الفحص : اإلشارة إلى أن تناول مبادئ مراجعة الحسابات یتطلب تحدید أركانها وهيتجدر 

  4:م مبادئ مراجعة الحسابات إلى مجموعتین همایتقس یمكن منهو ركن التقریر، و 

 المبادئ المرتبطة بركن الفحص .1

     أثارها الفعلیة ة و ؤسسة التامة بطبیعة أحداث المویعني هذا المبدأ المعرف: تكامل اإلدراك الرقابي مبدأ  . أ

األطراف  احتیاجاتالوقوف على قاتها باألطراف األخرى من جهة، و عالوالمحتملة على كیان المؤسسة و 

 ؛من جهة أخرى اآلثارهذه المختلفة للمعلومات المحاسبیة عن 

ص جمیع أهداف ویعني هذا المبدأ أن یشمل مدى الفح: االختباريمبدأ الشمول في مدى الفحص   . ب

األهمیة النسبیة  ، مع مراعاةؤسسةكذلك جمیع التقاریر المالیة المعدة بواسطة المالرئیسیة والفرعیة و  ؤسسةالم

 ر؛تلك التقاریلهذه األطراف و 

 المـبدأ إلى ضـرورة اإلقـــالل إلى أقصـى حــد ممــكن مـن عنصــرویشـیر هـذا : مبدأ الموضوعیة في الفحص  . ت

                                                           
  .14، ص مرجع سبق ذكرهمحمد طواهر التهامي، مسعود صدیقي،  -1
 .22، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -2
 .288، ص سبق ذكرهمرجع محمد الفیومي محمد ، عالء الدین محمد الدمیري، وآخرون،  -3
 .24، 22 ، ص ص2000، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن، المدخل الحدیث لتدقیق الحساباتأحمد حلمي جمعة،  -4



اإلطار النظري لمراجعة الحسابات            :                                                               الفصل األول  

 

19 
 

التي تؤید رأي  إلى العدد الكافي من أدلة اإلثبات باالستنادذلك و  ،التقدیر الشخصي أو التمییز أثناء الفحص

التي وتلك ، نسبیا كبیرة ت أهمیةالمفردات التي تعتبر ذاالعناصر و  اتجاهمراجع الحسابات وتدعمه خصوصا 

 ؛حدوث الخطأ فیها أكبر من غیرها احتمالكون ی

الكفایة اإلنسانیة في یشیر هذا المبدأ إلى وجوب فحص مدى و : مبدأ فحص مدى الكفاءة اإلنسانیة  . ث

راجع الحسابات بجانب فحص الكفایة اإلنتاجیة لما لها من أهمیة في تكوین الرأي الصحیح لدى م ؤسسةالم

 .ؤسسةعن أحداث الم

  المرتبطة بركن التقریرالمبادئ  .2

 أداة لنقل أثر مراجع الحساباتویشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن یكون تقریر : مبدأ كفایة االتصال  . أ

قق ـل یحــثقة بشكــورة حقیقیة تبعث على الـدمین لها بصـخـلجمیع المست ؤسسةمـلل ادیةـات االقتصـــالعملی

 ؛المرجوة من إعداد هذه التقاریر دافــاأله

ویشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن یفصح مراجع الحسابات عن كل ما من شأنه توضیح : مبدأ اإلفصاح  . ب

 ٕاظهار المعلوماتو  اإلجراءات المحاسبیة والتغیر فیها،، ومدى التطبیق للمبادئ و ؤسسةلممدى تنفیذ األهداف ل

 الداخلیة أنظمة الرقابةر على داللة التقاریر المالیة، وٕابراز جوانب الضعف إن وجدت في التي تؤث

 ؛المستندات والدفاتر والسجالتو 

ویشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن تكون محتویات تقریر مراجع الحسابات، وكذا التقاریر  :مبدأ اإلنصاف  . ت

 ؛سواء داخلیة أو خارجیة ؤسسةالمالیة منصفة لجمیع المرتبطین والمهتمین بالم

مراعاة أن یشمل التقریر تفسیرا واضحا لكل تصرف غیر عادي ویشیر هذا المبدأ إلى : السببیةمبدأ   . ث

 .یواجه مراجع الحسابات، وأن یبني تحفظاته ومقترحاته على أسباب حقیقیة وموضوعیة

  إطار عمل مراجع الحسابات: الثانيالمبحث 

یجب حتى یقوم مراجع الحسابات باألعمال المنوطة أو المعهودة إلیه على أكمل وجه بكفاءة وفعالیة 

أن یكون على درایة تامة بكل ما یتمتع به من حقوق وما علیه من واجبات وفقا لما تقتضي به معاییر 

  .ى أداء وسیر عمل مراجع الحساباتالمراجعة سواء محلیا أو دولیا، مما ینعكس إیجابا عل

  لمراجعة الحسابات المعاییر المقبولة قبوال عاما: المطلب األول

على مجموعة من المعاییر المتعارف علیها، تتولى عملیة إصدارها هیئات  تعتمد المراجعة كمهنة

  قام  ل الذيـــمهنیة متخصصة محلیا، إذا تعتبر هذه المعاییر النموذج الذي یستخدم في الحكم على نوعیة العم

  .یسترشد بها مراجع الحسابات عند إنجازها لعملیة المراجعةأن  یجب لدى به مراجع الحسابات،
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  ةالمعاییر العامة أو الشخصی: أوال

المعاییر أن الخدمات تتعلق هذه المعاییر بالتكوین الشخصي للقائم بعملیة المراجعة، والمقصود بهذه 

وتوصف هذه المعاییر  مهنیة بواسطة أشخاص مدربین،من الكفاءة العالیة المهنیة یجب أن تقدم على درجة 

اج إلیها لمقابلة معاییر العمل المیداني وٕاعداد التقریر بصورة ألنها تمثل مطالب أساسیة نحت" عامة"بأنها 

  1.مالئمة

  :وتتكون المعاییر العامة أو الشخصیة من

یمكن القول أن التأهیل المتكامل لمراجع الحسابات یعتمد على ثالث : العملي للمراجعالتأهیل العلمي و  .1

  2:عناصر أساسیة وهي

 بیراـقدرا كـة التي توفر له ـاسبـعلمیة المنـة الـسابات على الدرجـالح عـصل مراجـب أن یحـیج: التأهیل العلمي  . أ

خرى مثل ، وفي بعض مجاالت المعرفة األالمراجعة من ناحیةرفة في مجالي المحاسبة المالیة و من المع

 ؛اإلحصاء من ناحیة أخرىوبحوث العملیات و  اآللیةمبادئ العلوم السلوكیة والحاسبات 

 ینطوي على ضرورة تدریب مراجع الحسابات قبل ممارسته للمهنة ممارسة مستقلة تدریبا: التأهیل المهني  . ب

 ؛المهنیةمتطلبات الممارسة لمام بأكبر قدر ممكن من مشاكل و مهنیا فنیا كافیا حتى یمكنه اإل

أو إجباریة ببعض برامج التعلیم  اختیاریةمراجع الحسابات بصورة  التحاقیعني ضرورة : التعلیم المستمر  . ت

      بع كل ما یستجد من قضایاالعلمیة من خالل تتتى یمكنه تحدیث معرفته المهنیة و المستمر، وذلك ح

 .فكریةمهنیة و 

مفهومه، ویشكالن معا المفهوم  ابات لكل منهمامراجع الحس استقاللیوجد نوعان من : )دالحیا( االستقالل .2

  3:في الواقع واالستقالل في الظاهر االستقاللحیاد مراجع الحسابات، وهما و  الستقالل العام

مصلحة مادیة في الظاهر أال یكون لمراجع الحسابات أدنى  االستقاللیعني : في الظاهرة االستقالل  . أ

التي  المؤسسةومعنى ذلك یجب أال یكون مراجع الحسابات مساهما في باشرة، أو غیر مباشرة مع عمیله، م

 ؛یراجع حساباتها، أو یكون أحد عمالئها

غیر متحیز لطرف ما أن یكون مراجع الحسابات نزیها وموضوعیا وأمینا و  یعنيو  :في الواقع االستقالل  . ب

 .عرض التقریرحیادیا في قبول وٕانجاز التكلیف وٕاعداد و ضد طرف أخر، كما یجب أن یكون 

                                                           
  .57، 55 ، ص صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن،محمد سمیر الصبان، وآخرون،  -1
 .30 ،29 ، ص ص1999، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، أصول المراجعةعبد الفتاح محمد الصحن، رجب السید راشد، وآخرون،  -2
المراجعة المصریة  مشاكل الممارسة العملیة في ضوء معاییرالمتطلبات المهنیة و  -لسوق المالخدمات مراقب الحسابات عبد الوهاب نصر علي،  -3

 .56، الجزء األول، ص 2001مصر، ، الدار الجامعیة، -األمریكیة والدولیة و 
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عند إعداد ایة الواجبة في عملیة المراجعة و الحسابات العنهو أن یبذل مراجع و : العنایة المهنیة الالزمة .3

الحسابات أثناء  مراجعالهدف من ذلك هو الحكم على درجة جودة أداء قریر النهائي لعملیة المراجعة، و الت

التشریعات و  بمستوى أداء معین وفقا لما تنص علیه المعاییر االلتزامالعنایة المهنیة تتطلب القیام بعمله، و 

 1.رالتقری إعداد

   معاییر العمل المیداني: ثانیا

  :هذه المجموعة تتضمن ثالثة معاییر أساسیة

وهنا یفترض أن یكون التخطیط السدید العائد لمهمة مراجعة الحسابات : المالئمین التخطیط واإلشراف .1

ویجب یوفر تنظیما صحیحا في مكتب مراجع الحسابات بینه وبین موظفیه وذلك لضمان حسن سیر العمل، 

بإشراف صاحب مكتب المراجعة في حالة الملكیة الفردیة أو بإشراف أحد  أن تجري كل عملیة مراجعة

     2؛ةلكن تبقى المسؤولیة على عاتق صاحب مكتب المراجعأي شخص أخر أسندت إلیه السلطة و  الشركاء أو

نظام الرقابة الداخلیة في  وتقییمالحسابات دراسة  هنا یجب على مراجعو  :ةالداخلیتقییم نظام الرقابة  .2

المؤسسة الموجودة بطریقة مناسبة لتقریر مدى االعتماد علیه، ولغرض تحدید المدى المالئم لالختبارات 

 3الالزمة والتي ستتقید بها إجراءات المراجعة؛

یجب على مراجع الحسابات الحصول على قدر واف من أدلة اإلثبات أو  :صالحیة أدلة اإلثباتكفایة و  .3

غیرها كأساس سلیم والمصادقات و  واالستفساراتمراجعة عن طریق الفحص المستندي والمالحظة قرائن ال

  4.صالفح إلبداء الرأي في القوائم المالیة تحت

  معاییر إعداد التقریر : ثالثا

نجد فیه تقریر النهائي لمراجع الحسابات و هو أخر فرع حیث یتضمن اإلجراءات المتبعة في كتابة الو 

  :المعاییر التالیة

القوائم و یجب أن یتضمن التقریر إشارة إلى أن الحسابات : االمبادئ المحاسبیة المتعارف علیه استخدام .1

  5.االمالیة قد أعدت وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیه

تطبیق المبادئ واستمراریتها من سنة ألخرى وأثناء السنة  وجوب ویعني: ثبات تطبیق المبادئ المحاسبیة .2

مبدأ متعارف  استبدالالمبادئ أو واقعة  استعمالأن یذكر في تقریره ثبات  المراجع نفسها، وهنا یجب على

                                                           
 .41، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -1
 .77، ص ، مرجع سبق ذكرهإیهاب نظمي، هاني العزب -2
 .95، ص مرجع سبق ذكرهحازم هاشم األلوسي، -3
 .49ص ، مرجع سبق ذكرهنواف محمد عباس الرماحي،  -4
 .36، 35، ص ص مرجع سبق ذكرهزاهرة عاطف سواد،  -5
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مثل هذا ار جوهریة في الحسابات المعنیة و أث االستبدالعلیه بمبدأ أخر متعارف علیه كلما ترتبت على هذا 

المبادئ المحاسبیة  التقریر ضروري لكي یعلم من یطلع على الحسابات بأن تغییرا طرأ على التحفظ في

من سنة ألخرى،  مؤسسةلل الكافي لمقارنة القوائم المالیة كمن في إعطاء التأكیدتفائدة هذا المعیار ، الحالیة

  1.المماثلة ؤسساتمن الم ابین غیرهو  اوبینه

ى اإلفصاح في المعیار یجب على مراجع الحسابات أن یتأكد من كفایة مستو وفقا لهذا : مالئمة اإلفصاح .3

م المالیة المالحظات الملحقة بهذه القوائلسلیم لعناصر القوائم المالیة، و ذلك من خالل التبویب او  المالیة القوائم

ایة لة عدم كفلكنه غیر مطالب باإلشارة في تقریره إلى مستوى اإلفصاح إال في حاو ا، متممة له كإیضاحات

ر إلى ، فینبغي علیه أن یشیاستثناءهو ما یجعل هذا المعیار بمثابة معیار هذا اإلفصاح بصورة معقولة، و 

التقییم الشخصي لمراجع الحسابات یلعب دورا هاما في تحدید مدى الحاجة ذلك في تقریره ألن الحكم و 

 2.لإلفصاح من عدمه

یصدر مراجع الحسابات تقریرا یبین فیه إبداء الرأي الفني المحاید هذه القاعدة تتطلب أن و  :إبداء الرأي .4

ة تحفظات على القوائم ال یوجد أی االمستقل حول صحة القوائم المالیة ككل، فإما أن یكون التقریر نظیف

كبیر،  لى القوائم المالیة بشكلمع فقرة توضیحیة حول تحفظ معین ال یؤثر ع إاما أن یكون نظیفالمالیة، و 

  3.مما أن یعترض أو أن یمتنع المراجع عن إبداء رأیه حول عدالة القوائإ و 

  المعاییر الدولیة للمراجعة: المطلب الثاني

توحید وتحقیق التوافق و  االختالفات تدنیهنها تسعى إلى معاییر المراجعة الدولیة لها أهمیة كبیرة أل

الدولیة  المعامالت وٕابعاد كل ما له عالقة بالعوائقرسة مهنة المراجعة عبر العالم، وذلك لتسهیل كیفیة مما

  .في التعامالت

  الهیئات الدولیة لمراجعة الحسابات : أوال

 ـى تهیئة المناخ المناسب لتطبیقهاتسهر عللوضع معاییر المراجعة الدولیة و  شكلت عدة هیئات تسعى

  :من أهم هذه الهیئات ما یليو 

ظهر اإلتحاد الدولي للمحاسبین إلى الوجود نتیجة لمبادرات سنة  ):IFAC(اإلتحاد الدولي للمحاسبین  .1

هیئة محاسبیة  63حضرته عقد في میونیخ و  إذا وافق على إنشائه المؤتمر الدولي للمحاسبین الذي 1973

بإصدار  وذلك كل ما یرتبط بها في العالمدولة، أوكلت له مهمة تطویر وتحسین مهنة المحاسبة و  49 تمثل

                                                           
 .83، 82، ص ص 2004الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن،  ،-الناحیة النظریة-علم تدقیق الحساباتخالد أمین عبد اهللا،  -1
 .47، ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح محمد الصحن، رجب السید راشد، وآخرون،  -2
 .70، ص مرجع سبق ذكرهإیهاب نظمي، هاني العزب،  -3
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نسة قادرة على تأطیر الخدمات ذات الجودة العالیة للمصلحة العامة، یعد اإلتحاد منظمة تضم معاییر متجا

ى التعاون غیر سیاسیة، إذا یبادر هذا اإلتحاد إل تسعى إلى الربح وغیر حكومیة و الهیئات المحاسبیة التي ال

یرشد الجهود العالمیة وینسق و مع المنظمات األعضاء ومنظمات المحاسبة اإلقلیمیة وغیرها من المنظمات 

 1.ةتعلیمیة لمهنة المحاسبلى توفیر بیانات ذات قیمة فنیة وسلوكیة و الرامیة إ

 مسوداتصدار لقد أعطیت هذه اللجنة صالحیات إل): IAPC(اللجنة الدولیة لممارسة المراجعة  .2

قیق القبول الطوعي لتلك ، على أن تسعى لتح)IFAC(الخدمات التابعة بالنیابة عن مجلسمعاییر المراجعة و 

من قبل منظمات ) IAPC( یتم تعیین أعضاء لجنة ممارسة المراجعة الدولیةمعاییر أو البیانات وتعزیزها، و ال

قد تضم اللجان الفرعیة التي تشكلها لجنة ممارسة المراجعة حاد، و أعضاء یمثلون دوال یختارها مجلس اإلت

للحصول على أكبر عدد ممكن من وجهات النظر ذلك اللجنة، و لین من غیر الممثلة في الدولیة ممث

 2.بصوت واحد فقط اللجنة المختلفة، حیث یتمتع كل بلد ممثل في هذه

  المعاییر الدولیة التي تحكم عمل مراجع الحسابات: ثانیا

  3:نعرضها كما یلي

  المبادئ العامة والمسؤولیات؛ 299-200: المجموعة األولى .1

  تقییم الخطر واالستجابة في تقدیر األخطاء؛  499- 300: لمجموعة الثالثةا .2

  أدلة التدقیق؛ 599-500: المجموعة الخامسة .3

  االستفادة من عمل آخرین؛  699-600: المجموعة السادسة .4

  نتائج وتقاریر التدقیق؛ 799- 700: المجموعة السابعة .5

  المجاالت المتخصصة ـ 899- 800: المجموعة الثامنة .6

  تواجبات مراجع الحساباو حقوق : المطلب الثالث

إن مهنة مراجعة الحسابات شأنها شأن أي مهنة أخرى، یترتب لمزاولیها حقوق یتمتعون بها، تقابلها 

بها  وأدائها على أكمل وجه  بكفاءة  وفاعلیة، حتى تحقق عملیة المراجعة  رسالتها   االلتزامواجبات علیهم 

  .مي القوائم المالیةها لدى مستخدالمطلوبة من خالل تعزیز الثقة فی

                                                           
 ،المدیة ، رسالة ماجستیر، المركز الجامعي بالمدیة،الحسابات بین المعاییر العامة والمعاییر الدولیةمراجعة محي الدین محمود عمر،  -1

 ـ 83 ، ص2007/2008
 ، ص ص2008/2009 ، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنیة في الجزائرلخضر لقلیطي،  -2

41، 42. 
، ترجمة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودةدولي للمحاسبین، االتحاد ال -3

 .35 ،34 ،  ص ص2010جمعیة المجمع العربي للمحاسبین القانونین، أبو طالل غزالة للنشر، األردن، طبعة 
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  : الواجباتوفیما یلي عرض بهذه الحقوق و 

  حقوق مراجع الحسابات: أوال

تحقیق شأنها تسهیل سیر عملیة مراجعته و یتمتع مراجع الحسابات بمجموعة من الحقوق التي من 

  : أهدافه بدرجة عالیة من الفاعلیة ـ نذكرها كما یلي

   مستنداتها في أي اإلطالع على دفاتر المؤسسة وسجالتها و بات یحق لمراجع الحسا: حق اإلطالع .1

وقت، ویشمل ذلك جمیع الدفاتر والسجالت المحاسبیة وغیر المحاسبیة ومحاضر جلسات مجلس اإلدارة 

كذلك یعني هذا أنه من حق  متطلبات قانون الشركات،و  تأكد من مدى التقید بنظام المؤسسةالهیئة العامة للو 

دون إخطار مسبق خاصة إذا كان المؤسسة لإلطالع على دفاترها ومستنداتها في أي وقت و ة المراجع زیار 

أما في ة مفاجئة، رأى أنه من الضروري القیام بزیار المراجع عن حاالت تالعب أو غش و  هناك شكوى لدى

 الختیارموعد زیارته على  الحسابات بإبالغ المؤسسة مسبقا واالتفاقحالة عدم وجود الشك فیقوم مراجع 

المستندات الالزمة مكن الموظفین من تجهیز الدفاتر و لیتئم حتى ال یعطل أعمال المؤسسة، و الوقت المال

  1.صلعملیة الفح

وفي حالة عدم تمكن مراجع الحسابات من ممارسة هذا الحق بسبب قیام المؤسسة بوضع العراقیل مثل 

ه بهذا األمر یجب على مراجع الحسابات رفع تقریر  سریة األوراق أو عدم وجود الوقت الكافي لتجهیزها فإنه

  2؛ٕالى الجمعیة العامة للمساهمینإلى مجلس اإلدارة و 

یحتاج مراجع الحسابات إلى طلب : علیها اإلیضاحات التي یرى ضرورة الحصولحق طلب البیانات و  .2

كذلك الموردین على عنوانه، و عمالء أو ال تمصادقا إرسالالعدید من النقاط مثل طلبه عن  إیضاحاتبیانات 

التي یجب على مراجع الحسابات فحصها قبل و  المؤسسةة الداخلیة المطبقة في عن أنظمة الرقاب االستفسار

كذلك فروعها، و وأقسامها و  الذي تمارسه المؤسسةالنشاط  عن االستفساركما یشمل ذلك  اجعة،بدء عملیة المر 

  3.قیام بمهمته أو تسهیل القیام بهاالمراجع ضروریة لتمكنه من ال أیة معلومات یراهاالداخلي لها، و  النظام

اإلیضاحات الضروریة لمراجع الحسابات فإنه یحق له إدارة المؤسسة توفیر البیانات و  في حالة رفض

 ذلك ألن مراجع الحسابات یذكر فيموظفین عن توفیر هذه البیانات، و ال امتناعإبالغ مجلس اإلدارة عن 

  4؛البیانات الضروریة ألداء مهمتهتمكن من الحصول على المعلومات و  عما إذا تقریره صراحة

                                                           
 .74، 73 ، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -1
 .91، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -2
 .40، ص مرجع سبق ذكرهإیهاب نظمي، هاني العزب،  -3
 .74، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -4
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الحصول على  من حق مراجع الحسابات: صورة من اإلخطارات المرسلة للمساهمینحق الحصول على  .3

 اجتماعالبیانات التي یرسلها مجلس اإلدارة إلى المساهمین عند دعوتهم لحضور صورة من اإلخطارات و 

ذلك حتى یتسنى لمراجع الحسابات التأكد من أن البیانات المالیة التي قام و  1.العامة للمساهمینالجمعیة 

 2؛الجمعیة العامة للمساهمین اجتماعبمراجعتها هي نفسها التي سیتم مناقشتها في 

 لالجتماعیحق لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة العامة للمساهمین : حق دعوة الجمعیة العامة للمساهمین .4

اإلدارة، وجود  ، مثل سوء تصرفة بالمؤسسة تهدد مركزها المالي واستقرارهافي حالة حدوث حالة طارئ

مصالحهم ذلك كونه وكیال عن المساهمین للحفاظ على یرة تؤثر على مستقبل المؤسسة و خط انحرافحاالت 

 3؛مسؤولیته یخلى بما یحصل داخل المؤسسة من خلل ومشاكل حتى ذلك إلحاطتها علماوأموالهم، و 

لمزاولة مهنة المراجعة حق مراجع لم تشرح القوانین المختلفة : المقدم بعزله االقتراححق مناقشة  .5

 تبر من الحقوق التي یجب أن یتمتع المقدم بعزله من عمله، إال أن ذلك یع االقتراحالحسابات في مناقشة 

كبیرة من أسهم رأس  نسبة  المتالكهمذلك منعا للعزل التعسفي الذي یقوم به أعضاء مجلس اإلدارة  بها، و 

 إلى دفاع االستماعٕالى سمعته إذا لم یتم ة إلیه و كذلك قد یؤدي عزل مراجع الحسابات إلى اإلساءالمال، و 

في  االقتراحمنه یحق لمراجع الحسابات أن یناقش هذا و  4،حقه في مناقشة إقتراح العزلمراجع الحسابات و 

الجمعیة العامة بفترة مناسبة، كما یتولى مجلس اإلدارة تالوة  انعقادمذكرة كتابیة تصل إلى المؤسسة قبل 

 5؛المذكرة على الجمعیة العامة للمساهمین

قانونیا أن یحتجز  اباتیحق لمراجع الحس: المستندات حتى یحصل على أتعابهلألوراق و  احتجازهحق  .6

ى المؤسسة حتى یحصل على ال یقوم بردها إلاألوراق والمستندات للمطالبة بأتعابه والحصول علیها كاملة و 

 6؛المستنداتتلك  استخراجتكالیف أتعابه و 

حتى  والتزاماتهاید وقت الجرد لممتلكات المؤسسة یحق لمراجع الحسابات تحد: حق تحدید وقت الجرد .7

من ینوب  رأن یتم هذا الجرد تحت إشرافه أو بحضو لقوائم المالیة لواقع المؤسسة، و تصویر ا یتحقق من عدالة

 7؛ٕاال من حقه أن ال یعتمد على كشوف الجرد التي تمت دون أن تكون تحت إشرافهعنه و 

                                                           
 .142، ص مرجع سبق ذكرهحازم هاشم األلوسي،  -1
 .40، ص مرجع سبق ذكرههاني العزب، إیهاب نظمي،  -2
 .75، ص مرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -3
، 2010/2011، الجزائر، 3زائر، رسالة ماجستیر، جامعة الجالتدقیق الخارجي وتأثیره على فعالیة األداء في المؤسسة االقتصادیةزینب بوقابة،  -4

 .47ص 
 .142، ص بق ذكرهمرجع سحازم هاشم األلوسي،  -5
 .75، ص مرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -6
 .المرجع السابقنفس  -7
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تطیع الحصول یحق لمراجع الحسابات إذا وجد أنه ال یس: في القوائم المالیةعن إبداء رأیه  االمتناعحق  .8

العدید من األخطاء  ارتكاباإلیضاحات التي یراها ضروریة لمزاولة عمله، أو في حالة على كافة البیانات و 

لم یستطع  المالیة إذعن إبداء رأیه في القوائم  االمتناعالدفاتر الممسوكة من قبل المؤسسة،  انتظامأو عدم 

 1.تكوین رأي بشأنها ألي سبب من األسباب

  الحساباتواجبات مراجع : ثانیا

بها إلنجاز برنامج المراجعة  االلتزامهناك عدد من الواجبات األساسیة یتعین على مراجع الحسابات 

                                                                 :یلي فیما یمكن حصرها موضوعي،و  یدبشكل ج

قدم هذا التقریر یجب أن یواجبات مراجع الحسابات و ألول من یعتبر إعداد التقریر الواجب ا: إعداد التقریر .1

غیرهم من األطراف ذوي العالقة على أن یحتوي هذا التقریر على رأیه الفني المحاید عما إلى المساهمین و 

أمام الجمعیة العامة للمساهمین یجب على مراجع الحسابات أن یتلو تقریره فحص، و توصل إلیه من خالل ال

 2؛رالتي یبدیها الحضور في التقری الرد على التساؤالتو 

الجمعیة العامة  اجتماعیجب على مراجع الحسابات حضور : الجمعیة العامة للمساهمین اجتماعحضور  .2

ابات بعرض قائمة المركز یقوم مراجع الحسیره والتأكد من محتویاته، و للمساهمین حتى یتمكن من مناقشة تقر 

الذي تم من  توزیع األرباح كذلك الموافقة على إقتراحوالتصدیق علیها و میة لمناقشتها الحسابات الختاالمالي و 

یمكنه أن  عندئذبنفسه لظرف ما  االجتماعقد ال یتمكن مراجع الحسابات من حضور قبل إدارة المؤسسة، 

یرسل من ینوب عنه من مساعدیه في الحضور على أن یكون المساعد ممن قاموا بعملیة المراجعة لنفس 

 3؛التي من الممكن أن تطرح من قبل أعضاء الجمعیة االستفساراتالمؤسسة حتى یتمكن من الرد على 

من أهم واجبات مراجع الحسابات  یعتبر هذا الواجب: خصوم المؤسسةفي أصول و  التحققة و المراجع .3

، مدى تمثیلها لحقیقة وضع المؤسسةاید حول عدالة القوائم المالیة و ذلك كونه مطالبا بإبداء رأیه الفني المحو 

أي  4.هاخصومو المؤسسة التحقق من أصول البد وأن یقوم بالفحص و  ولكي یقوم بإبداء رأیه بعدالة واستقاللیة

 5؛اصحتهااللتزامات المترتبة على المؤسسة و التأكد من قانونیة وملكیتها لها و وجودات المؤسسة التحقق من م

 ةــال المؤسسـع الحسابات مراقبة أعمـــمن واجبات مراج: اباتهاــعة حســیر أعمال المؤسسة ومراجـمراقبة س .4

                                                           
 .47، ص مرجع سبق ذكرهبوقابة زینب،  -1
 .92، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -2
بلقاید، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر  ،-دراسة مقارنة  -التدقیق المحاسبي في المؤسسات العمومیةیعقوب ولد الشیخ محمد ولد أحمد یورة،  -3

 .90، ص 2015\2014تلمسان، 
 .94، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -4
 .42، ص مرجع سبق ذكرهإیهاب نظمي، هاني العزاب،  -5
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تقتصر مهمة و  1.أنه ثم مراعاة األصول المحاسبیة عند إعدادهاوالتحقق من مدى انتظام الدفاتر والسجالت و 

  2؛التوجیهاتل في اإلدارة أو إصدار األوامر و مراجع الحسابات على المراجعة دون التدخ

المالیة  من واجبات مراجع الحسابات أن یقوم بفحص األنظمة: اإلداریة للمؤسسةفحص األنظمة المالیة و  .5

الئمته لحسن سیر أعمال م مدىكذلك نظام الرقابة الداخلیة و النظام اإلداري و للمؤسسة محل المراجعة و 

  3؛المحافظة على أموالهاالمؤسسة و 

أن یراعي مصالح أن یلتزم بأصول مهنة المراجعة و  یجب على مراجع الحسابات: بأصول المهنة االلتزام .6

 4.العمیل

  تمسار عمل مراجع الحسابا: المبحث الثالث

الحسابات أثناء قیامه بتنفیذ ٕاجراءات یقوم بها مراجع الحسابات وفق خطوات و  تسیر عملیة مراجعة

         المرجوة بكفاءة سطرة و المهمة لضمان السیر الحسن لها، من أجل الوصول إلى األهداف الم

  .سنتطرق من خالل هذا المبحث إلى المسلك العام لعملیة مراجعة الحسابات وفق أربع خطواتو  ،وفاعلي

   ةتخطیط عملیة المراجعقبول المهمة و : المطلب األول

النیة في القیام بهذه  قبل أن یقوم مراجع الحسابات بتخطیط عملیة المراجعة، یجب أن تتوفر لدیه

  .رذا الشرط وفقا لمجموعة من العناصیتحقق هالعملیة والمتمثلة في قبول المهمة و 

  الخطوات التمهیدیة: أوال

لیلة إن لم تكن      لمؤسسة قعند قیام مراجع الحسابات بعملیة مراجعة جدیدة، تكون معرفته با

  5:الخطوات التالیة قبل مباشرة تنفیذ عملیة المراجعة كما یلي اتخاذلذلك علیه معدومة، 

الشكل  باختالفٕاجراءاته تختلف یین و هنا نرى أن شروط التعو : التأكد من صحة تعیینه مراجعا للحسابات .1

فعند  حة التعیین تبعا لذلك،التحقق من صتختلف طرق التأكد و  للمؤسسة موضوع المراجعة، وبالتاليالقانوني 

شركات في للشركة، أما  مراجعة شركات المساهمة علیه اإلطالع على عقد التأسیس أو النظام الداخلي

 المدیر؛الفردیة فعلیه  الحصول على عقد مكتوب من  صاحب المؤسسة أو الشریك  ؤسساتاألشخاص والم

 ةـات المساهمـة ففي شركـل القانوني للمؤسسـف على الشكـتتوق: التأكد من نطاق عملیة المراجعة المطلوبة .2

                                                           
 .79، ص ، مرجع سبق ذكرهـمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب -1
  .165، ص مرجع سبق ذكره، -الناحیة النظریة  -علم تدقیق الحساباتخالد أمین عبد اهللا،  -2
 .79، ص مرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -3
 .نفس المرجع السابق -4
، 118 ، ص ص2004، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، لبنان، المراقب المالي من الناحیة النظریةالرقابة المالیة و عبد الرؤوف جابر،  -5

121. 
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ال یحق ألحد تحدید أو تضییق نطاقها على مراجع یة وشاملة و تكون عملیة المراجعة على حساباتها إلزام

فالبد من تحدید نطاقها في  لملكیات الفردیة تكون المراجعة اختیاریةالحسابات، أما في شركات األشخاص و ا

 ؛نطاقهاأحكامها و  ال تتدخل في تنظیم عمیله ألن التشریعاتلحسابات و العقد المبرم بین مراجع ا

ات أن یطلع ففي شركات المساهمة على مراجع الحساب: الحصول على معلومات تمهیدیة عن المؤسسة .3

الممنوحة ألعضاء  السلطاتمركز المؤسسة و تعرف على لالقانون النظامي للمؤسسة لعلى العقد التأسیسي و 

األحكام الخاصة بالسنة تها، و التصویت على قراراالجمعیة العامة و  بانعقادالخاصة األحكام مجلس اإلدارة و 

أما في شركات األشخاص فعلى مراجع ، االحتیاطاتأحكام األرباح، و  عتوزیٕاعداد قوائمها المالیة و مالیة و ال

سسة لمعرفة رأس المال اإلجمالي وحصة كل شریك، والجهة التي تقوم قد المؤ الحسابات اإلطالع على ع

أو  فوائد على حصص رأس المال باحتسابألحكام الخاصة الخسائر، واو  األرباح اقتسامكیفیة باإلدارة، و 

  ؛المسحوبات

 استطالعیةعلى مراجع الحسابات القیام بزیارة : الفنیةالتعرف على النواحي للمؤسسة و  استطالعیةزیارة  .4

كیفیة تسلسل العملیات سیر العمل فیها من حیث اإلنتاج والتخزین و للمؤسسة مما یمكنه من اإلطالع على 

 عملیاتها؛المؤسسة و  یتفهم طبیعةبحیث یسهل علیه بعد ذلك القیام بإعداد برنامج المراجعة بعد أن 

، أم ألیا على مراجع الحسابات بدراسة النظام المحاسبي المتبع دفتریا: فحص النظام المحاسبي للمؤسسة .5

لزامیة منها واالختیاریة، واإللمام بكل خطوات التسجیل والترحیل اإلدفاترها واإلطالع على سجالت المؤسسة و 

 جالت؛السالدفاتر و  انتظامما إلى ذلك ألنه ملزم في النهایة بإصدار رأي محاید یتضمن الحكم حول مدى و 

بات هنا یتعرف مراجع الحساو : القوائم المالیة الخاصة بفترات سابقةاإلطالع على الحسابات الختامیة و  .6

علیه وتفاصیلهاـ و  نوعیة التقاریر السابقة ألن هذا یساعد في رسم خطة عملهعلى المركز المالي للمؤسسة و 

 تقریر مجلس اإلدارة؛ت السابق أو أن یفحص أیة تحفظات وردت بتقریر مراجع الحسابا

بات أن یحصل حیث على مراجع الحسا: مدى مسؤولیة كل منهملتعرف على العاملین في المؤسسة و ا .7

عرفة حدود معن التواقیع خصوصا الهامة منها والملزمة للمؤسسة قانونا و صورة على كشف باألسماء، و 

 المسؤولیات؛السلطات و 

 االقتطاعاتیقوم مراجع الحسابات بذلك لیقتنع بكفایة و : فحص مركز المؤسسة من الناحیة الضریبیة .8

 یانات الواردة بالقوائم المالیة؛للضریبة حتى یتأكد من صحة الب

تفصــیلیة  ولت عملیة المراجعة من كاملةــخطوات، فقد تحـوهذه أهم ال :ییم نظام الرقابة الداخلیةــدراسة وتق .9

قف كمیة االختبارات وحجم العینات على إلى إختباریة على أسلوب العینات اإلحصائیة واالختبارات، وتتو 

 .درجة متانة نظام الرقابة الداخلیة المستعمل
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  اإلشرافالتخطیط و : ثانیا

  .لحسـاباتواإلشراف في إطار قـبول مهمته والتخطیط لعملیة مراجعة اع الحسابات بالتخطیط جوم مراــیق

راجع الحسابات برسم خطة عمل له الخطوات التمهیدیة یقوم مبعد إتمام اإلجراءات و : مخطط المراجعة .1

         1؛تترجم هذه الخطة في شكل برنامج مرسومراءات الفنیة لعملیة المراجعة، و لمساعدیه إلتمام اإلجو 

أن كل المراجعة، و یشمل اإلشراف توجیه المساعدین نحو تحقیق أهداف و : اإلشراف على عملیة المراجعة .2

ٕابالغهم خص القادر على إنجازها بكفاءة، وٕارشاد المساعدین و مهمة من مهام المراجعة قد أسندت إلى الش

ء الیومي تحلیل األداو فحص ، فحص العمل المنتهي و بكافة المشاكل الهامة التي صادفت عملیة المراجعة

   2.النظر بین فریق المراجعةمن وجهات  اختالفٕازالة ما قد ینشأ من فرقة المراجعة و ألفراد 

  أوراق العمل: ثالثا

راجع إلظهار ما قام القرائن التي یتم تجمیعها بواسطة المتشمل كافة األدلة و " :تعرف أوراق العمل بأنها

بواسطتها تكون لدى مراجع و  ".إلیها، والنتائج التي توصل اتبعهااإلجراءات التي به من عمل، والطرق و 

الدلیل على إتباع قام به، و  لمدى الفحص الذي القرائنیستند إلیها في إعداد التقریر، و الحسابات األسس التي 

  3.العنایة المهنیة أثناء عملیات الفحص

  4:تقسم أوراق العمل بصفة عامة إلى قسمین رئیسیین هماو 

   مة مراجعة ومعظم سجالت هذا الملف هذا الملف عند أول مهینشئ مراجع الحسابات و : الملف الدائم .1

 بعض عناصره؛ أو تعدیلیتم إضافة أو حذف  سنةفي كل ت تاریخیة عن المؤسسة، و یتضمن بیاناال تتغیر و 

أرصدة الحسابات لمراجعة نظم المحاسبة الفرعیة و  أتبعتیشمل وصف اإلجراءات التي و : الملف الجاري .2

 .تسویات المراجعة لهذه الحساباتو للسنة الحالیة، باإلضافة إلى تعدیالت 

   ةتقییم نظام الرقابة الداخلی: المطلب الثاني

إن حصول مراجع الحسابات على معلومات كافیة حول نظام الرقابة الداخلیة یمكنه الحكم مبدئیا 

  .ضعفهنقاط قوته و  واستنتاجوٕاعطاء تقییم أولي لهذا النظام 

   تعریف نظام الرقابة الداخلیة: أوال

  تعددت التعاریف المقدمة لنظام الرقابة الداخلیة وهذا لتعدد الجهات والهیئات الصادرة عنها، ومن هذه

  :نذكر التعاریف
                                                           

  .62، ص مرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع،  -1
 .79، ص مرجع سبق ذكرهزاهرة عاطف سواد،  -2
 .184، ص مرجع سبق ذكرهحازم هاشم األلوسي،  -3
 .82، 81، ص ص مرجع سبق ذكرهزاهرة عاطف سواد،  -4
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الرقابة هو مجموع الضمانات التي تساهم في التحكم نظام " مجلس خبراء المحاسبة الفرنسیینعرفها 

حر ضمان من جانب أالمتعلق بتأمین الحمایة لألصول وكذا نوعیة المعلومة، و في المؤسسة، لتحقیق الهدف 

       1".تحسین النجاعةتطبیق تعلیمات اإلدارة و 

وكل ما یرتبط بها من  الخطة التنظیمیة"كاألتي  المجمع األمریكي للمحاسبین القانونینكما عرفها 

      االعتماددرجة ى األصول، اختبار دقة الحسابات و للمحافظة عل المؤسسةتبناها ٕاجراءات تو وسائل 

  2."تشجیع إتباع السیاسات اإلداریة الموضوعةة كفاءة العمل، و علیها، تنمی

ینظر البعض لمصطلح الرقابة الداخلیة على أنه الخطوات التي : "ما عرفها طارق عبد العال حمادك

  3."لمنع الغش بواسطة موظفي المؤسسة األعمالمؤسسات  باتخاذهاتقوم 

  ةخطوات تقییم نظام الرقابة الداخلی: ثانیا

  :تقییم نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة بإتباع الخطوات التالیة یمكن لمراجع الحسابات 

خالل جمعه لإلجراءات المكتوبة  یتعرف مراجع الحسابات على نظام الرقابة الداخلیة من: اإلجراءاتجمع  .1

حسب النظریة العامة للنظام فإنه نظام شامل و هو نظام الرقابة  غیر مكتوبة بها،خصات مكتوبة و تدوینه لملو 

 4؛یتكون من أنظمة جزئیة خاصة بمختلف العملیات التي تقوم بها المؤسسة

الضوابط للرقابة الداخلیة ى اإلجراءات و ال یكفي إطالع مراجع الحسابات عل :التطابقاختبارات الفهم و  .2

  5؛أن النظام یطبق كما هو محددأن یتأكد من أنه قد فهم النظام و كما هي محددة على الورق فقط، بل یجب 

 الحسابـات من الحـصـول على معلومـات كافیةإذا تمكـــن مــراجع : التقییم األولي لنظام الرقابة الداخلیة .3

 فإذا كان النظام یعمل بطریقة محددةتقییما أولیا لهذا النظام، ام الرقـابة اـلـداخلیة، یمـكنه أن یعطي ـــحول نظ

 ن أدت  عملیة الفحص إلى االستنتاج  بأن النظام غیر مرضيفهذا یؤكد قوته ومصداقیته، في حین إ وجیدة 

   6غش؛وجود تالعب و  احتمالطاء مع ثغرات تخلق أخعلیه فهذا یؤكد وجود نقائص و  االعتمادأنه یجب عدم و 

من أن نقاط القوة  االختباراتیتأكد مراجع الحسابات من خالل هذا النوع من : االستمراریة اختبارات .4

دائمة، إن و بصفة مستمرة قوة فعال، أي مطبقة في الواقع و  المتوصل إلیها في التقییم األولي للنظام هي نقاط

                                                           
 .85 ، صمرجع سبق ذكرهمحمد طواهر تهامي، مسعود صدیقي،  -1
 .58 ، صمرجع سبق ذكرهإدریس عبد السالم إشتیوي،  -2
 .45 ، الجزء األول، ص2004كندریة، ، الدار الجامعیة، اإلسموسوعة معاییر المراجعةطارق عبد العال حماد،  -3
 .72 ، ص2008الجزائر، ت الجامعیة، ، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعاالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین،  -4
، 2010\2009، الجزائر، 3، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائرالتكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیةعبد السالم عبد اهللا أبو سرعة،  -5

 .81 ،80 ص ص
، الجزائر، 3زائر، رسالة ماجستیر، جامعة الجالجزائرالتدقیق المحاسبي من منظور المعاییر الدولیة ومدى إمكانیة تطبیقها في محمد أمین مازون،  -6

 .36، ص 2010/2011
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التطابق ألنها تسمح لمراجع الحسابات أن الفهم و  باختباراتة قصوى مقارنة ذات أهمی االستمراریة اختبارات

 1؛وال تحمل خلال باستمراریكون على یقین بأن اإلجراءات التي راقبها إجراءات مطبقة 

كذلك نتائج لداخلیة و تقییمه األولي لنظام الرقابة ا علىبناءا : الرقابة الداخلیةالتقییم النهائي لنظام  .5

تحدید نقاط و  اء التقییم النهائي لهذا النظام،التي نفذها، یقوم مراجع الحسابات بإجر  االستمراریة اختبارات

عف التي توصل سوء تطبیق أو عدم تطبیق لنقاط القوة، باإلضافة إلى نقاط الض اكتشافالضعف فیه عند 

  2.مؤسسة بهٕابالغ إدارة اللك و من ثم یقوم بإعداد تقریر بذ، و إلیها عند التقییم األولي لهذا النظام

  ةأسالیب تقییم نظام الرقابة الداخلی: ثالثا

  : موعة من األسالیب تتمثل أهمها فيیستخدم مراجع الحسابات في تقییمه للرقابة الداخلیة مج

متعلقة بنظم الرقابة الداخلیة  أسئلةهي عبارة عن قائمة محتویة على  ):قائمة األسئلة( االستبیانأسلوب  .1

وقائمة االستبیان تكون مكونة من عدة أجزاء، كل جزء منها یتعلق ببند  ،لنشاطات والعملیات المختلفةعلى ا

ن اإلجابة بوضع كلمة معین أو دورة معینة أو وحدة نشاط حسب الطریقة التنظیمیة المختارة للتقییم، وتكو 

" نعم"بطریقة معینة بحیث إذا كانت اإلجابة بكلمة  االستبیانتصمم األسئلة بقائمة ، حیث "ال"أو كلمة " نعم"

أو ضعف  ثغرةیدل ذلك على وجود " ال"یدل ذلك على إتباع اإلجراء السلیم، أما إذا كانت اإلجابة بكلمة 

  3؛عدم إتباع اإلجراء السلیمو 

ف كامل لیشتمل على وص یعد مراجع الحسابات أو أحد مساعدیه هذا التقریر: التقریر الوصفيأسلوب  .2

لسجالت التي یتم طبیعة الیه من تدفق للمعلومات وتقسیم للواجبات، و ما یحتوي علنظام الرقابة الداخلیة و 

والرجوع إلى دلیل ن خالل المقابالت مع العاملین، یتم الحصول على هذه المعلومات مبها، و  االحتفاظ

عادة ما یتم عرض هذا التقریر على بعض و  أیة قرائن أخرى مالئمة،ستندیة و الدورة الماإلجراءات، و 

الصواب في تفسیر  ٕابداء الرأي فیما إذا كان مراجع الحسابات قد جانبهلمراجعته و  ؤولین داخل المؤسسةالمس

  4؛ذلك قبل كتابته في صورته النهائیةبعض األحداث، و 

مجموعة من الرموز  باستخدامتعرف خرائط التدفق بأنها عبارة عن رسم تصوري : لوب خرائط التدفقأس .3

المعلومات على أساس من ف علیها عالمیا، وتهدف إلى التعبیر وتوضیح تدفق البیانات و التي أصبح متعار 

 5.عرضه أو دراستههي بذلك تقدم صورة واضحة عن النشاط الذي یتم تتابع األنشطة داخل نظام معین، و 

                                                           
 .74، ص مرجع سبق ذكرهمحمد بوتین،  -1
 .81، ص مرجع سبق ذكرهعبد السالم عبد اهللا أبو سرعة،  -2
 .71، ص مرجع سبق ذكرهإدریس عبد السالم إشتیوي،  -3
 .265، 264، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان،  -4
 .151، 150ص ص  مرجع سبق ذكره،محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -5
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    جمع أدلة اإلثبات : المطلب الثالث

كي یتمكن من التوصل إلى مالئمة لت الحصول على أدلة إثبات كافیة و یجب على مراجع الحسابا

  .خالصات معقولة یبني علیها رأیه المهني المحاید حول صحة القوائم المالیة ككلقناعات و 

  مفهوم أدلة اإلثبات: أوال

  .النهائي المقدمة ألدلة اإلثبات باعتبارها المرشد العام لمراجع الحسابات لیصدر حكم تعددت التعاریف

تقدیر مراجع الحسابات فیما ا من شأنه أن یؤثر على حكم و أدلة اإلثبات هي كل م: تتعریف أدلة اإلثبا .1

القوائم المالیة تحت إلبداء رأي سلیم في مات مالیة للحقیقة االقتصادیة، یتعلق بمطابقة ما عرض من معلو 

 1.الفحص

  2 :وهي كما یلي: خصائص أدلة اإلثبات .2

أن تكون األدلة التي یحصل علیها مراجع الحسابات بالقدر الكافي والضروري لدعم رأیه الفني : الكفایة  . أ

 عن عدالة القوائم المالیة المقدمة؛

ة اإلثبات ومدى صلتها بتوكید خاص    یقصد بمالئمة أدلة اإلثبات قیاس نوعیة أدل: المالئمة  . ب

وموثوقیتها، نجد أنه یجب أن ینظر إلى مالئمة الدلیل من حیث عالقته بهدف المراجعة لتكوین الرأي الفني 

  .القوائم المالیة وٕاعداد التقریرحول عدالة 

  أنواع أدلة اإلثبات: ثانیا

        :أهمهاثبات في عملیة مراجعة الحسابات و هناك العدید من أدلة اإل

 لكنته، فهو یثبت وجود األصل فعال، و یعتبر من أهم األدلة إال أنه غیر كاف بحد ذا: الوجود الفعلي .1

    كذلك التأكد من صحة تقویم لشئ ال یعني ملكیته، فیجب التحقق من ملكیته بأدلة أخرى، و وجود ا

  3؛األصول الملموسةهذا النوع ال یصلح لكافة األصول فیقتصر دوره على تحقیق صل، و األ

هي على ت في عمله، المستندات من أكثر أنواع األدلة التي یعتمد علیها مراجع الحسابا :المستندات .2

 4 :ثالثة أنواع

 عملة داخله كفواتیر الشراء مثال؛مستمستندات معدة خارج المؤسسة و   . أ

 فواتیر البیع؛مستندات معدة داخل المؤسسة ومستعملة خارجه كالشیكات و   . ب

 .اخل المؤسسة كالدفاتر المحاسبیةمستعملة دمستندات معدة و   . ت
                                                           

 .150، ص مرجع سبق ذكرهزاهرة عاطف سواد،  -1
 .178، 177، ص ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -2
   .96، ص مرجع سبق ذكرهإیهاب نظمي، هاني العزب،  -3
 .53، 52، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الرؤوف جابر،  -4
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تتضمن المصادقات ردود على تساؤالت یرسلها مراجع الحسابات ألطراف أخرى لتقریر : المصادقات .3

المعلومات المقیدة في السجالت المحاسبیة للمؤسسة، كأن یطلب مراجع الحسابات من العمالء المصادقة 

  1؛المراسالت المباشرة معهم خدامباستعلى رصید مدیونیاتهم 

  2:المصادقات األشكال التالیة تأخذو 

في هذه الحالة یطلب من الطرف الخارجي التقریر على صحة أو خطأ الرصید : مصادقات إیجابیة  . أ

 ؛الموضح في المصادقة على مراجع الحسابات أن یتابع كافة المصادقات التي لم یرد له عنها أي رد

خطأ الرصید المبین في في هذه الحالة یطلب من الطرف الخارجي التقریر على : مصادقات سلبیة  . ب

 ؛عدم التقریر في حالة صحتهالمصادقة و 

یطلب من الطرف األخر التقریر عن یتم إعداد المصادقة بدون رصید و  في هذه الحالة: مصادقات بیضاء  . ت

 .الرصید المتواجد في دفاتره

   )المقارنات(اإلجراءات التحلیلیة  .4

بعضها البعض خالل نفس قابلة بین عناصر قوائم النتیجة والمركز المالي، و هي عبارة عن إجراء الم

تفید في كشف ، انحرافاتذلك للكشف عن أي تغییرات جوهریة أو لیة أو عدة فترات مالیة سابقة، و الفترة الما

 3؛م المالیةعدالة القوائق و صدى یتأكد مراجع الحسابات من صحة و ، حتأي أخطاء أو تالعب

في  االطمئنانفعال یبعث وجود نظام رقابة داخلیة متكامل وقوي و أن : نظام الرقابة الداخلیة المتكامل .5

وق الوث یمكنن ما یقوم به من أعمال وأنشطة وعملیات مختلفة تكون صحیحة و نفس مراجع الحسابات على أ

 4؛فیها كدلیل إثبات قوي وسلیم

هذه العملیات بنفسه  صحة بالتأكد منیقوم مراجع الحسابات : الحسابیةصحة األرصدة من الناحیة  .6

ة یعتبر دلیال بحد ذاته على من هنا نجد أن استعمال اآلالت الحاسبقویا، و  من نتیجتها لتكون دلیال یتحققو 

 5؛اإلثباتالسجالت من هذه الناحیة تماما كاعتبار وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة من أدلة و  الدفاتر انتظام

یعني الحصول على معلومات شفهیة أو مكتوبة من العمیل عن طریق توجیه : من العمیل االستفسارات .7

لكن تعتبر و  العمیل في مختلف المجاالتالتي غالبا ما توجه إلى العاملین لدى مجموعة من األسئلة له و 

                                                           
 .282، الجزء الثاني، ص2004دریة، الدار الجامعیة، اإلسكن موسوعة معاییر المراجعة،طارق عبد العال حماد،  -1
، سطیف، 1سطیف، أطروحة دكتوراه، جامعة - دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس والمملكة المغربیة -التنظیم المهني للمراجعة، شریقي عمر -2

 .39، ص2011/2012
 .170، صمرجع سبق ذكرهعد، خالد راغب الخطیب، محمد فضل مس -3
 .282، ص2008الكتاب الحدیث، مصر، ، دار -المعاییر والقواعد  -المراجعة والرقابة المالیة ، محمد السید -4
 .129، صمرجع سبق ذكرهخالد أمین عبد اهللا،  -5
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بالتالي فهي عرضة مستقل، و  من مصدر أقل صالحیة من األدلة األخرى نظرا لكونها لیست  االستفسارات

   1.للتحیز وفقا ألهواء العمیل

  تقریر مراجع الحسابات: المطلب الرابع

ة المستقبلیة بإعداد تقریره الذي   یجب أن ینهي مراجع الحسابات أعمال الفحص واختبار القوائم المالی

ساسیة لمستخدمي معلومات القوائم یشغل أكثر من سطور قلیلة إال أنه ذو أهمیة كبیرة ألنه یمثل الركیزة األ ال

  .المناسبةالقرارات الصحیحة و  اتخاذمن أجل المالیة 

  عمومیات حول تقریر مراجع الحسابات: أوال

  .  الیةـم المـدق القوائـوهي أخر مرحلة یقوم بها مراجع الحسابات من أجل إبداء رأیه الفني عن عدالة وص

مـكتوبة تصدر من شخـص توافرت فیه مقومات علمیة وعملیة وثیقة "هو : تعریف تقریر مراجع الحسابات .1

یتضمن تقریره داء رأي فني محاید یعتمد علیه، و ضمانات تجعله أهال إلب وتــوافرت لـه وشـخصیة معینة،

بیانات مدى دقة ما تحتویه من الدفاتر والسجالت، و  انتظامعمل، ورأیه في  إیجاز إجمال ما قام به منب

  2".المركز المالي للمؤسسةوائم الختامیة عن نتیجة النشاط و یر القمدى تعبمحاسبیة و 

  3   :ما یليتقریر مراجع الحسابات یتضمن : العناصر األساسیة لتقریر مراجع الحسابات .2

یجب أن یكون هناك عنوانا للتقریر یفید بأنه یمثل مراجع الحسابات، كأن یتوسط التقریر : عنوان التقریر  . أ

 ؛"تقریر مراجع خارجي"أعلى عبارة  من

 یجب أن یوجه التقریر إلى مالك المؤسسة؛: توجیه التقریر  . ب

یجب أن یذكر المراجع في تقریره القوائم المالیة التي تمت مراجعتها  :)االفتتاحیة(التمهیدیة الفقرة   . ت

لتقریر بأن إعداد القوائم وتاریخها والفترة الزمنیة التي تغطیها هذه القوائم، فضال عن ذلك یجب أن یبین ا

  ئولیة إدارة المؤسسة، وأن مسئولیة المراجع هو إبداء الرأي حیالها؛المالیة هي من مس

یجب أن یشیر التقریر إلى نطاق عملیة المراجعة، وذلك بأن عملیة المراجعة قد تمت وفقا : فقرة النطاق  . ث

تتضمن فقرة النطاق بتقریر المراجع بیانا معقول لمعاییر المراجعة المقبولة والمتعارف علیها، كما یجب أن 

  بأن القوائم المالیة خالیة من األخطاء الجوهریة؛

یجب أن یبین المراجع بوضوح رأیه في عدالة القوائم المالیة وفقا للمبادئ المحاسبیة  :الرأي إبداء فقرة  . ج

  المقبولة والمتعارف علیها؛

                                                           
 .40، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أمین مازون،  -1
 .253، ص مرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -2
 .27، 25 ، صمرجع سبق ذكرهإدریس عبد السالم إشتیوي،  -3
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ال أعمال المراجعة أو أن یؤرخ التقریر بتاریخ تسلیم التقریر اكتمیؤرخ التقریر بتاریخ  :تاریخ التقریر  . ح

 للمؤسسة موضوع المراجعة؛

 یجب أن یشار على الورقة التي كتب علیها التقریر اسم المدینة أو الموقع الذي یمثل: عنوان المراجع  . خ

 مكان تواجد مكتب مراجع الحسابات الذي یتحمل المسؤولیة عن عملیة المراجعة؛

 یجب أن یوقع التقریر باسم مكتب المراجعة، أو باالسم الشخصي للمراجع أو كلیهما على  :المراجعتوقیع   . د

 ـ "مراجع خارجي"أو " محاسب قانوني"یقرن بذكر عبارة  أن

   أنواع التقاریر: ثانیا

رأي مراجع الحسابات في القوائم المالیة المشرف على إعدادها ألسباب  باختالفتختلف أنواع التقاریر 

  :أراء مراجع الحسابات نذكر ما یليمن بین أهم دة و ع

المستقل رأیه بدون تحفظ على القوائم المالیة التي راجعها المراجع یصدر : )رأي نظیف(الرأي بدون تحفظ  .1

  1:إذا توافرت لدیه أربعة شروط هي

 المقبولة قبوال عاما؛ا و رف علیهالمالیة قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعاأن القوائم   . أ

 ة الدخل أو قائمة المركز المالي؛عدم وجود أخطاء جوهریة تؤثر على الحسابات سواء في قائم  . ب

أو غموض بأن بنود قائمة الدخل والمركز المالي هي مبالغ صحیحة  أن یبدد مراجع الحسابات أي شك  . ت

 قع المؤسسة المالي الحقیقي؛ثل واتمو 

لقوائم المالئمة التي تبرر رأیه على صدق تعبیر اى أدلة اإلثبات الكافیة و حصول مراجع الحسابات عل  . ث

 .المالي في نهایة السنة المالیة المركزالمالیة لنتائج األعمال و 

دم بعض المالحظات أو یقإبداء رأیه متحفظا أو متمیزا، و  مراجع الحسابات عند یقیدأي : الرأي المتحفظ .2

لمحاسبیة بقصد لفت النظر إلى أن القوائم المالیة غیر متماشیة مع المبادئ ا االستثناءاتالتحفظات أو 

نتیجة أعمال وأسبابها، وتأثیرها على القوائم المالیة و یوضح طبیعة القیود أو التحفظات عاما، و  المقبولة قبوال

  2.ةالمؤسس

المالیة ال هذا النوع من التقاریر هو الذي یحتوي على رأي المراجع بأن القوائم و : )معاكس(الرأي السالب  .3

والمتعارف تباع المبادئ المحاسبیة المقبولة ال نتائج األعمال حیث أنها أعدت دون إتمثل الواقع المالي و 

رات وسیطة أو فق عندما یعطي مراجع الحسابات رأیه بالسالب أو المعاكس یجب أن یذكر في فقرةعلیها، و 

هذا حا أثرها على القوائم المالیة، و بتقریره جمیع األسباب التي أدت به إلى إصدار مثل هذا التقریر، موض

                                                           
 .261، 260، ص ص مرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع،  -1
 .255، ص مرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -2
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تفضل الرضوخ لمطالب مراجع الحسابات بضرورة إتباع المبادئ النوع نادر الحدوث ألن إدارة المؤسسة قد 

  1.اتستلم تقریرا معاكس من أنلقوائم المالیة من ثم اجالت والدفاتر المحاسبیة و المحاسبیة في إعداد الس

عن إبداء الرأي یذكر مراجع الحسابات أنه لم یقم بإبداء رأیه  االمتناععندما یتم : عن إبداء الرأي االمتناع .4

في كلمات أخرى فإن مراجع مسؤولیة عن إعداد تقریر علیها، و  على القوائم المالیة كما أنه لن یتحمل أي

و أالحسابات لن یكون لدیه أساس كافي إلبداء رأیه كما أنه لن یعلم ما إذا كانت القوائم المالیة تعرض بعدالة 

  2.ال

  أخالقیات مراجع الحساباتمسؤولیات و : المبحث الرابع

ارب تضالمستفیدة منها، و ألطراف كثرة اي تشغلها مهنة مراجعة الحسابات و الت االقتصادیةإن األهمیة 

سلوكیة تحكم تصرفاتهم مبادئ بقواعد و  االلتزاماجعي الحسابات أوجب على مر  مصالح فئات هؤالء األطراف

و جمهور المواطنین أو المتلقین منهم بأهمیة الدور الذي یلعبوه و تحملهم مسؤولیتهم نح اعترافاذلك المهنیة، و 

  .ذه المهنةالمستفیدین من هو 

  مسؤولیات مراجع الحسابات: ولالمطلب األ 

في  تقع على عاتق مراجع الحسابات عدة مسؤولیات عند إخالله بواجباته المهنیة أو عدم وفائه بها

  :تنقسم هذه المسؤولیات إلىو  ،المطلوب بالشكل المؤسسة محل المراجعة

  سؤولیة المدنیةالم: أوال

  :كما یلي من خالل التطرق لتعریفها وأقسامها وسنتناولها بالتفصیل

التعاقدیة بین مراجع الحسابات والعمیل  تنشأ هذه المسؤولیة نتیجة للعالقةو  :تعریف المسؤولیة المدنیة .1

یتم ، و واالختالساتاألخطاء  اكتشافض عن إهماله في مؤداها أن مراجع الحسابات مطالب بدفع تعویو 

مرد ادي في أدائه لعملیة المراجعة، و أمام عمیله إذا لم یبذل عنایة الرجل العمساءلة مراجع الحسابات مدنیا 

ث سینظر لهذه المسؤولیة كمسؤولیة لكن مع الطرف الثالهذه المسؤولیة تعاقدیة، و المساءلة هنا كون 

المسؤولیة المدنیة بنوعیها العقدیة أو التقصیریة ضد مراجع الحسابات یجب تــوافر  تنعقد، ولكن لكي 3تقصیریة

  4:ثالث أركان هي

 حسابات في أداء واجباته المهنیة؛تقصیر من جانب مراجع الحصول إهمال و   . أ

 تقصیر مراجع الحسابات؛ة إهمال و وقوع ضرر أصاب الغیر نتیج  . ب
                                                           

 .113، ص مرجع سبق ذكرهزاهرة عاطف سواد،  -1
 .512، ص 2006ة، اإلسكندریة، ، الدار الجامعیالمراجعة بین النظریة والتطبیقأمین السید أحمد لطفي،  -2
 .64، ص مرجع سبق ذكرهعبد الوهاب نصر على،  -3
 .237، ص مرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع،  -4
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 .تقصیر مراجع الحساباتوبین إهمال و ر الذي لحق بالغیر رابطة سببیة بین الضر   . ت

  :یمكن تفصیلها كما یليو : أقسام المسؤولیة المدنیة .2

عمیله قد تكون مسؤولیات  تجاهاإن مسؤولیات مراجع الحسابات  :العمیل تجاهامسؤولیة مراجع الحسابات   . أ

ظاهرة أو مسؤولیات ضمنیة، فالعقد في حد ذاته ینص على مسؤولیات المراجع الظاهرة، بینما تكمن 

حسابات بأحكام العقد المسؤولیات الضمنیة في مسؤولیات المراجع القانونیة عن اإلهمال، فإذا أخل مراجع ال

خالل، كما أنه یعرض نفسه للمساءلة عن اإلهمال في بین عمیله فإنه یتحمل مسؤولیة ذلك اإلالذي بینه و 

المتعارف علیها والمقبولة قبوال  أداء المهام المطلوبة إذا لم یبذل العنایة المهنیة المعقولة وفقا لمعاییر المراجعة

  1:ما یلي من األعمال التي تعتبر مسؤولیة على المراجع تجاه عمیلهعاما، و 

  المراجعة؛الفشل في إكمال عملیة 

 أو تالعبات؛ اختالسات اكتشاففي  الفشل 

 اإلفشاء ألسرار العمیل. 

وع أضرار في حالة وق مسئوالیعتبر مراجع الحسابات  :الثمسؤولیة مراجع الحسابات تجاه الطرف الث  . ب

وجود تقصیر منه تجاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالیة بالرغم من عدم مالیة ناتجة عن إهمال و 

المراجعون للمحاكمة نتیجة عدم  في معظم الحاالت التي یتعرض فیهاو ) مسؤولیة تقصیریة(عقد بینه وبینهم 

في عملیة المراجعة كانت األسباب الرئیسیة هنا فشل مراجع الحسابات في  االختالسالتالعب أو  اكتشاف

  2.بذل العنایة المهنیة المالئمة للقیام بالعملیة الموكولة إلیه

   3:تجاه الطرف الثالثافیما یلي بعض األمثلة التي تتمثل فیها مسؤولیة مراجع الحسابات و 

  م بذل العنایة المهنیة المعقولة؛عدالحسابات في قیامه بأداء عمله، و إهمال مراجع 

 ت في بعض األخطاء أثناء مراجعته؛وقوع مراجع الحسابا 

  هي الفترة المالیة خالل الفترة الالحقة، و  تصدق المعلومامراجع الحسابات عن مدى صحة و مسؤولیة

 .نشرهاو تاریخ صدورها ن تاریخ إعداد القوائم المالیة و مابی

  المسؤولیة الجنائیة: ثانیا

الضارة بمصلحة المؤسسة عن عمد  مراجع الحسابات لبعض التصرفات ارتكابهي التي تتمثل في و 

  4:المسؤولیة الجنائیة لمراجع الحسابات ما یليمن هذه التصرفات أو األفعال التي یترتب علیها و 

                                                           
 .62، صمرجع سبق ذكرهعبد السالم عبد اهللا أبو سرعة،  -1
 .237، صمرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع،  -2
 .63، 62، ص صمرجع سبق ذكرهعبد السالم عبد اهللا أبو سرعة،  -3
 .67، ص2007، الطبعة األولى، دار الكتاب الحدیث، مصر، أصول وقواعد المراجعة والتدقیق الشاملمحمد السید سرایا،  -4
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تأمر مراجع الحسابات مع اإلدارة على توزیع أرباح صوریة على المساهمین حتى ال تظهر نواحي  .1

 اإلهمال في إدارة المؤسسة؛و  القصور

أنها في مصلحة قرارات معینة في ظاهرها  اتخاذتأمر مراجع الحسابات مع مجلس اإلدارة في مجال  .2

 رر بمصلحة المؤسسة أو المساهمین؛لكن في حقیقتها فیها كل الضالمؤسسة و 

 عدم في المؤسسة و  المسئولینبعض  أرتكبهاالتي  االنحرافاتتغاضیه عن بعض إغفال مراجع الحسابات و  .3

 مصلحة باقي األطراف في المؤسسة؛ تضمین تقریره ذلك خوفا على مصالحه الشخصیة دون

خطیرة مساهمین عند مناقشة جوانب هامة و أو في شهادته أمام الجمعیة العامة للالكذب في كتابة تقریره  .4

 مصالح المساهمین؛نشاط المؤسسة و بالنسبة ل

من ذلك إفشاء أسرار المؤسسة في لجسیمة بما یضر بمصالح المؤسسة و المخالفات ااألخطاء و  ارتكاب .5

 .بات شخصیااجع الحسامر  مجاالت مختلفة إلى المؤسسة المنافسة لغرض أو ألخر یخص

على المعلومات المحاسبیة  اعتمدنالحظ أن هذه المسؤولیة یتعدى الضرر فیها نطاق الطرف الذي 

 ترف إحدى األفعال التيأن المسؤولیة الجنائیة شخصیة فكل من یقتم مراجعتها إلى المجتمع ككل، و  التي

  1.أحد معاونیه المراجعة أو مكتب موظفي بینمن یتحمل هو العقوبة حتى ولو كان   یعاقب علیها القانون

  "التأدیبیة"المسؤولیة األخالقیة : ثالثا

كرامة المهنة، حیث یجب على مراجع الحسابات لیة باألعمال المخلة بأخالقیات و تتعلق هذه المسؤو  

  2.أن ال یتصرف بشكل یسيء إلى سمعته المهنیة

  :من أمثلة ذلك ما یلي و 

 مادیة معینة عرفها عند المراجعة؛إخفاء مراجع الحسابات حقائق  .1

 غیر حقیقیة؛تقدیم بیانات مضللة و  .2

 لمستندات أو السجالت أو الدفاتر؛إخفاء أي تالعب أو تحریف في ا .3

 إلهمال أو التقاعس في أداء عمله؛ا .4

 ؛المسئولینإذا أبدى رأیا معینا غیر الحقیقیة لمنافقة أحد  .5

 التي كشف عنهاـ االنحرافاتإذا لم یضمن تقریره كل  .6

  فإذا أخــل مراجــع الحسابات باعتباره كـعضو بواجباته حـسب ما تنـص علـیه قواعــد الجمـعیـات والــنـقابات

                                                           
عباس،  ، رسالة ماجستیر، جامعة فرحاتشركات لتجسید مبادئ ومعاییر التنمیة المستدامةدور وظیفة التدقیق في مجال حوكمة الفاتح غالب،  -1

 .79، ص 2010/2011سطیف، 
 .60، ص مرجع سبق ذكرهعبد السالم عبد اهللا أبو سرعة،  -2



اإلطار النظري لمراجعة الحسابات            :                                                               الفصل األول  

 

39 
 

إنذار، لوما، فالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى المهنیة التي ینتسب إلیها، فقد یتلقى المعني باألمر 

  1.من جدول األعضاء المرخص لهم بمزاولة المهنة االسمشطب 

  أخالقیات مراجع الحسابات: المطلب الثاني

مراجعة ، حیث إن الموضوعیة عنصرا أساسیا في مهنة بما تتضمنها من نزاهة و  تعد األخالق المهنیة

 تتحقق التي الالمنوطة بها و ا في إنجاح المهمة ثقة الجمهور في نوعیة الخدمات التي تقدمها تعد عامال مهم

  م ویضع لــهم مبـادئ یســیرون صرفاتهــكم تـــیحات ــدى مراجعي الحسابـــمهني سوي للوك أخالقي و ـود سـوجـإال ب

  .المهنة أخالققواعد السلوك المهنة أو اسم یطلق علیها إذ علیها 

  السلوك األخالقي: أوال

 مـهنيدلیل ــــرشد به كــامه ویستـــــاء تأدیة مهــابات أثنــع الحسـمراجى به ـذي یجب أن یتحلـوك الــوهو السل

   .وأخالقي ال یجب مخالفته

مجموعة من األسس التي یجب أن یعمل "بأنها  تعریف أخالقیات المهنة: تعریف أخالقیات المهنة .1

 تعرف كذالكو  2،"العالقةین یتعاملون معهم من ذوي المهنیین بمقتضاها، مما یسهم في تعزیز الثقة مع الذ

هذا یعني أن ا أو جمعیة أو مؤسسة أو نقابة، و ممارسة أعضاء مهنة ماألخالقیات التي تحكم سلوك و "ا بأنه

 واالتحاداتنقابات المهنیة والمؤسسات هناك طریقة متشابهة في التفكیر لمجموعة كبیرة من األفراد مثل ال

  3."المنظمات الشعبیةو 

 4:ما یليهذه العوامل تتضمن : ي السلوك األخالقي لمراجعي الحساباتالعوامل التي تؤثر ف .2

ضافة إلى أنظمة الخدمة القوانین األخرى المنبثقة عنه، باإلیقصد بالتشریعات دستور الدولة و : التشریعات  . أ

 االنتظاملعمل، من حیث التي تبحث في أخالقیات او  اختالفهاوائح المعمول به على اللالمدنیة واألنظمة و 

عدم قبول لحة العامة على المصلحة الخاصة و تغلیب المصو  واالستحقاقبالدوام والتقید بقواعد الجدارة 

هو صحیح ، حیث إن لهذه التشریعات دور كبیر في توجیه سلوك مراجع الحسابات كونها توضح ما الرشاوى

بها خالل تأدیته للمهام التي یجب على مراجع الحسابات أن یلتزم كذلك توضح السلوكیات وما هو خاطئ، و 

المنوطة به، كذلك الحال بالنسبة لقانون العمل الذي له دور كبیر في توعیة مراجع الحسابات بالسلوكیات 

 الواجب إتباعها ـ

                                                           
 .58ص  مرجع سبق ذكره،محمد بوتین،  -1
غزة، ، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، بأخالقیات المهنة وقواعد السلوك المهنيمدى التزام مراجعي الحسابات محمود بكر خلیل عبد العال،  -2

 .20، ص 2015/2016
 .20، ص نفس المرجع السابق -3
 .25، 24، ص ص نفس المرجع السابق -4
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دءا من المنزل مرورا التي یعیش فیها مراجع الحسابات ب االجتماعیةإن البیئة : االجتماعیةالبیئة   . ب

تصرفاته في قراراته و  واتجاهاتهیر على سلوكیات مراجع الحسابات العمل تؤثر بشكل كبباألصدقاء و 

ما یسوده من ي البیئة التي تجمع بین المنزل والحي والعمل والمجتمع الذي یعیش فیه و حیث إنها ه السلوكیة،

عادات وتقالید ومعتقدات وأحوال اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة والتي تساهم بشكل كبیر في تشكیل سلوك 

 ـ اتجاهاتهتكوین ع الحسابات و مراج

ر في تشكیل یسهم بشكل كبی االقتصادیةاألوضاع الشك أن مستوى المعیشة و : االقتصادیةالبیئة   . ت

تؤدي إلى ظهور طبقات  األخالقیة التي یتحلى بها مراجع الحسابات، حیث إنهاالسلوكیة و  االتجاهات

نهجا جموعة من األفراد یتخذون سلوكا و متعددة في المجتمع، مما یجعل كل فرد أو م واقتصادیة اجتماعیة

  .اف الفردیة أو الجماعیة المنشودةمعینا في الوصول إلى األهد

   يقواعد السلوك المهنمبادئ و : ثانیا

 ل المشرع في معظملقواعد السلوك المهني أهمیة كبیرة في مهنة كمهنة مراجعة الحسابات لذلك حاو 

تصرف المراجعین من خالل قواعد  ظمات المهنیة نفسها وضع دستور سلوكي یحكمكذلك المنأنحاء العالم و 

  .التطور المطلوبلتصل مهنة المراجعة إلى التقدم و مبادئ یحتكموا إلیها عند إنجاز مهامهم و 

فروع المعرفة یختص بالخیر والشر  ع منالسلوك كفر و  اآلدابیمكن تعریف : سلوك المهنةو  آدابتعریف  .1

الخطأ، هذه الذات لمعاییر الصواب و  اختیارى السلوك ضمنیا علو  اآلداباألخالقیة، وتنطوي  والواجبات

في نطاق هذه األبعاد یضع األفراد دلیل أخالق أبعادها في المجتمعات، و و المدني  حدد القانونتاألخیرة 

لتي ینص علیها القانون معینة بإتباع معاییر على تلك ا مكتوب أو غیر مكتوب یلزم أعضاء مجموعة

  1.كبح الرغبات األنانیة لألفرادسبل و  اآلخرینلدلیل سلوك التعامل مع یتناول هذا االمدني، و 

مجموعة من األسس واإلرشادات "بأنها  المراجعةب لخاصةتعریف قواعد السلوك المهني امنه یمكن و 

  2".أخالقيبیق معاییر المراجعة بشكل سلیم و بتط االلتزامتوجه مراجعي الحسابات نحو التي تساعد و 

مبادئ یمكن التطرق إلیها سلوك المهنة عدد من الو  آلدابتشمل المفاهیم العامة : مبادئ السلوك المهني .2

  :كما یلي

 3:یتكون منو : الموضوعیةالنزاهة و االستقاللیة و   . أ

                                                           
ة العربیة ار المریخ للنشر، المملك، دالمراجعة بین النظریة والتطبیقمد حامد حجاج، كمال الدین سعید، ، تعریب أحولیم توماس، أمرسون هنكي -1

 .172، ص 1989السعودیة، 

 .26 ، صمرجع سبق ذكرهمحمود بكر خلیل عبد العال،  -2
 .55، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -3
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 مراجع الحسابات أن یكون مستقال عند إبداء رأیه في القوائم المالیة للمؤسسة یعني استقالل : االستقاللیة

 :مراجع الحسابات استقاللیةن تضعف محل الفحص حیث أن األمور التالیة یمكن أ

 أو شریكا أو  استثماراتأن یكون له للمراجع في المؤسسة محل الفحص و  أن یكون هناك مصلحة مادیة

 لدیه؛ االستقاللحصل على قرض من المؤسسة محل الفحص فإن ذلك یؤدي إلى إضعاف مبدأ 

  تربطه بالمؤسسة أي عقود للوكالةأن یكون له عالقة تعاقدیة مع المؤسسة كأحد العاملین أو المدیرین أو. 

 أن ال یقوم مراجع الحسابات بتحریف الحقائق التي یحصل علیها من عملیة  :النزاهة والموضوعیة

 المراجعة وأن  یخضع  عمله  ورأیه ألراء اآلخرین،  وال تعني صفة النزاهة  مجرد األمانة  بل التعامل العادل

 .الثقةو 

مة والقدرات الفنیة من المفاهیم العاتحتوي جل قوانین شرف المهنة على العدید : العامةالمعاییر الفنیة و   . ب

 1:یلي العلمیة لمراجع الحسابات من بینها ماو 

 ة إذا رأى أنه ال یملك یجب على مراجع الحسابات عدم قبوله القیام بعملیة مراجعة معین: الكفاءة المهنیة

 ؛القدرة لتنفیذ عملیة المراجعة بكفاءة مهنیة معقولةالكفاءة و 

 یة عند تنفیذه لعملیة المراجعة الحسابات بذل العنایة المهنیة الكافیجب على مراجع : بذل العنایة المهنیة

ها لمتعارف علیبمعاییر المراجعة المقبولة وا التزامهالضروریة، مثل  االختباراتٕاجراءه لجمع وٕاعداده للتقریر و 

 ؛ٕاعداده لتقریره الذي یحتوي على رأیه الفني المحایدعند تقییمه للقوائم المالیة و 

  اإلشراف الدقیق على المساعدین یعتبر من العوامل األساسیة إن التخطیط السلیم و : اإلشرافالتخطیط و

مراجع الحسابات للعمل  التخطیط السلیم ال یتأتى إال بمعرفةو عملیة المراجعة على أكمل وجه، إلتمام 

المیدانیة للمؤسسة لك بالدراسة ذحت المراجعة، و عملیات المؤسسة تالمطلوب واإللمام الكامل بطبیعة نشاط و 

 ؛برنامج المراجعة الحظته لسیر العمل، كما أنه یجب على مراجع الحسابات وضعموتجمیعه للمعلومات و 

  البراهین التي یجمعها مراجع الحسابات أثناء عملیة المراجعة هي إن األدلة و : البراهین الكافیةاألدلة و

ى مراجع الحسابات تجمیع لذلك یجب علمالیة، القوائم الإلبداء رأیه حول عدالة األساس الذي یعتمد علیه 

 ؛البراهین الكافیة التي تمكنه من إبداء رأیهاألدلة و 

 السبب في ذلك أن مستخدم القوائم ، و أو توقیعه بالتنبؤاتمراجع الحسابات  اسمیقرن  ال ب أنیج :التنبوء

حقات للقوائم المالیة تحتوي حالة وجود ملیستحسن في ن هذه المعلومات مؤكدة الحدوث، و أیفهم المالیة قد 

 ."غیر مراجعة"غیر خاضعة للمراجعة كعبارة نها یفید أباإلشارة إلى ما مراجع الأن یقوم  بوءاتعلى تن

                                                           
 .47، 46، ص ص مرجع سبق ذكرهإدریس عبد السالم إشتیوي،  -1
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  1:مجموعة من قواعد السلوك المهني هي المسؤولیاتتشمل هذه : العمالء اتجاهالمسؤولیة   . ت

 الحسابات المستقل عدم إفشاء أسرار خاصة بالعمیل  یجب على مراجع: المحافظة على سریة المعلومات

 من ذلك فإن على مراجع  استثناءلكن و  نفسه،  یكون قد حصل علیها أثناء عملیة المراجعة إال بموافقة العمیل

  على  أو عندما یرد بالبیانات المطلوبة  واإلدالء   الرد على استفسارات على طلب المحكمة  الحسابات بناء 

 استفسارات تقصي الحقائق للجهات المهنیة؛

 یجب على مراجع الحسابات أن یحدد أتعابه مع عمیله سواء بالساعة أو الیوم: األتعاب المشروطة       

على تحدید أتعاب معلقة بنتائج الفحص، فإذا حددت  االتفاقأو العملیة بأكملها، كما یحظر على المراجع 

یفقد مراجع  بأن احتمالأتعاب المراجع مثال بنسبة مئویة من صافي الربح الذي تظهره القوائم المالیة فهناك 

 .االستقاللیؤدي ذلك إلى ظهوره بمظهر عدم الحسابات موضوعیته و 

المتبادل بین زمالء المهنة تعتبر من  االحترامة و العالقات الطیبإن التعاون و : المسؤولیة تجاه الزمالء  . ث

لذلك فمعظم القوانین أنها تزید من ثقة المجتمع بها، و األسس الهامة التي تبنى علیها مهنة المراجعة، كما 

 2:علیه، من بینها ما یلي تبین قواعد الحفاظموادها على أهمیة هذا المفهوم و التي تنظم مهنة المراجعة تنص 

 ترك بمكتبه و  بااللتحاقإلى التأثیر على موظفي زمیل له وذلك بإغرائهم دم لجوء مراجع الحسابات ع

 ؛عملهم القدیم

 ذلك بعرضه أتعاب الحصول على عمل یقوم به زمیله و  عدم لجوء مراجع الحسابات بطریقة مباشرة إلى

 ؛مراجعة أقل

  على عملیة المراجعة بأي طریقة من عدم لجوء مراجع الحسابات إلى منافسة زمیل له في الحصول

 ؛الطرق

 بزمیله وٕاخطاره بذلك ومعرفة أسباب  االتصال في حالة تعیین مراجع محل زمیل له، فعلى المراجع الجدید

 ؛مع المؤسسة المعنیة باالرتباطالتي قد تؤدي إلى عدم قبول المراجع الجدید عزله و 

  ي تواجههم أثناء تأدیة مناقشة المشاكل العملیة التبین أعضاء المهنة، و  اآلراءبادل تالتعاون و وجوب

 ؛ٕایجاد الحلول لهاخدماتهم و 

 و بیانات للمراجع الذي حل محله وٕاطالعه على أوراق یجب على المراجع القدیم إعطاء أي معلومات أ

 .هذا من شأنه أن یؤدي إلى تسهیل مهمة المراجع الجدیدعمل المراجعة وذلك بعد أخد موافقة عملیة، و 

 :یتضمن المبدأ ما یليو : األعمال األخرىالمسؤولیات و   . ج
                                                           

 .205، ص مرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع،  -1
 .169، 168، ص ص مرجع سبق ذكرهزاهرة عاطف سواد،  -2
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 وكـد السلـام بأي عمل یعتبر مخال بقواعـدم القیـابات عــع الحسـى مراجـتعین علـی: األعمال المخلة بالكرامة 

 1.یضر بالمهنة ككلالمهني و 

  على مراجع ر ظتتفق معظم قوانین شرف المهنة على أنه یح: اإلعالن عن خدمات المراجعةالدعایة و

من المعلومات التي یمكن أن ریقة خاطئة أو مضللة أو خادعة، و الدعایة عن خدماته بطالحسابات اإلعالن و 

 2:یلي یتضمنها اإلعالن أو التعریف بخدمات مراجع الحسابات ما

 ؛ساعات العمل بالمكتباجعة وعنوانه وأرقام الهواتف و مكتب المر  أسم 

 ؛إلى أعمال المراجعة المعتادة نوع الخدمات التي تقدم باإلضافة 

  ؛األسس المتبعة في تقدیرها لبعض الخدمات المعنیةبیان األتعاب و 

 التي یتمتعون مات العلمیة و المنظمیة، كالشهادات المتحصل علیها، وكذلك الهیئات و بیان المؤهالت العل

 .بعضویتها

 یتعین على مراجع الحسابات أال یسدد أي عموالت بغرض الحصول على العمالء أو أن : العموالت

إلى على عموالت ألي غرض وال یشمل ذلك المدفوعات لشراء مكاتب المراجعة أو مدفوعات اإلحالة یحصل 

 3.التقاعد التي تسدد إلى مزاولي المهنة السابقین

 القیام بأي عمل أو تقدیم أي خدمة تتعارض مع مهنته ال یجوز لمراجع الحسابات : األعمال المتعارضة

كونه تقدیم أي خدمة طالما أن ذلك ال یتعارض و لحسابات یستطیع القیام بأي عمل و كمراجع، أي أن مراجع ا

كقاعدة عامة ال یجوز لمراجع الحسابات مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو أي عمل أخر من شأنه مراجع ـ و 

 4.بالمهنة ككلبه و  اآلخرینخدمات المراجعة ونزاهة المراجع ومن ثم ینقص من ثقة  ؤثر في موضوعیةأن ی

 یجوز لمراجع الحسابات أن یزاول المهنة في مكتب المراجعة سواء كمالك أو أحد العاملین : كتبمشكل ال

فردیة، أو شركة تضامن، أو شركة مهنیة مساهمة في المكتب، بشرط أن یكون المكتب في شكل مؤسسة 

  5.بشرط أن تتوافر فیه الشروط المتفقة مع قرارات مجلس جمعیة المراجعین

  

  

                                                           
 .149، ص مرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، محمد مصطفى سلیمان،  -1
 .112، ص مرجع سبق ذكرهیعقوب ولد الشیخ محمد ولد أحمد یورة،  -2
، الجزائر، 3ة ماجستیر، جامعة الجزائر، رسالدور الرقابة الداخلیة والمراجعة الخارجیة في تحسین أداء المؤسسةوجدان علي أحمد،  -3

 .110، ص 2009/2010
 .52، ص مرجع سبق ذكرهإدریس عبد السالم إشتیوي،  -4
 .57، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -5
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  :خالصة الفصل

جوانب اإلطار النظري لمراجعة  بعضمن خالل ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل حاولنا اإللمام ب

وتوسع المؤسسات وتشعب وظائفها  االقتصاديالحسابات، بدأ من تطورها التاریخي الذي كان نتیجة التطور 

اإلدارة عن الملكیة مما أوجب وجود طرف ثالث خارجي  انفصالوزیادة درجة تعقیدها وتفرعاتها، وبالتالي 

مستقل وحیادي من أجل إبداء رأیه حول عدالة وصدق القوائم المالیة المعدة من قبل المؤسسة، وهذا الطرف 

تتوفر فیه الكفاءة العلمیة والعملیة لمزاولة هذه المهنة وأدائها  یسمى بمراجع الحسابات حیث أنه یجب أن

التي من خاللها تحددت اإلجراءات والخطوات  ،بشكل صحیح بناءا على مجموعة من الفروض والمبادئ

التنفیذیة لمراجعة الحسابات، بدءا من قبول المهمة وتخطیط عملیة المراجعة إلى غایة الوصول إلى إصدار 

نهائي طبقا للمعاییر المقبولة قبوال عاما والمعاییر الدولیة مع التحلي بمبادئ السلوك المهني التقریر ال

وأخالقیات المهنة، كما نصت القوانین والتشریعات الخاصة بمهنة مراجعة الحسابات على اإلجراءات القانونیة 

بعمله، في حین فرضت علیه لمزاولة المهنة، فمنحت لمراجع الحسابات حقوقا یتمتع بها لتسهیل القیام 

  .واجبات ال یجوز تجاوزها والتي یترتب علیها مسؤولیات تأدیبیة، مدنیة وجنائیة في حالة مخالفتها
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  :تمهید

تؤثر على  الغش التيجع الحسابات اكتشاف كل األخطاء و مستخدمي القوائم المالیة من مرا یتوقع 

لى إبداء رأي نتائج األعمال، كما یتوقعون منه بذل العنایة المهنیة الالزمة للوصول إقائمة المركز المالي و 

للة، لذلك تعتبر القوائم المالیة بعد منع صدور القوائم المالیة المضمستقل ووضع تقریر موضوعي وشفاف، و 

وهذا قد یصعب تحقیقه ألنه یوجد  الخطأ،لحسابات خالیة نوعا ما من الغش و مصادقتها من طرف مراجع ا

مراجعة فالهدف األساسي من عملیة  بعض التالعبات المحكمة بشكل جید من طرف مرتكبیه، ولهذا

التي قد تكون في الخطأ المخاطر وهي الغش و  نوعین منتوفیر القدر الالزم من الحمایة ضد  هو الحسابات

  .القوائم المالیة

حاول في هذا الفصل التطرق للغش والخطأ في القوائم مما سبق سن ولدراسة أكثر تفصیال، وانطالقا

  :ل تناول المباحث األربعة التالیةذلك من خالالمالیة، و 

 .الخطأاإلطار النظري للغش و : األولالمبحث 

 .الخطأ في المعامالت المحاسبیةالغش و  :لثانيالمبحث ا

 .الخطأإجراءات اكتشاف الغش و  :المبحث الثالث

  .الخطأات عند اإلخفاق في اكتشاف الغش و مسؤولیة مراجع الحساب :المبحث الرابع
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                                                 أالخطاإلطار النظري للغش و : ألولالمبحث ا

ي لیست بالشيء الجدید فو الغش ظاهرة قدیمة التالعب و الناتجة عن ر ظاهرة الفساد المالي و تعتب

بعد  ، خاصةواالقتصادیةالمهتمین بالشؤون المالیة  انتباهنتائجها بدأ یجذب عصرنا هذا، إال أن كبر حجمها و 

       .فالسات عدةمن إ نتج عنها ماالعالم و  معظم دول شهادتهاالفضائح المالیة الكبرى التي 

                                                                   الخطأمفهوم الغش و : المطلب األول

النتیجة أال وهي إحداث  ؤدیان إلى نفسیف المقدمة لكل منهما إال أنهما یتعار ال یختلفانالخطأ الغش و 

ت دیة أو غیر عمدیة من طرف مرتكبها أي هذه التحریفاتغیرات في القوائم المالیة سواء بصفة عمو  تحریفات

  .لقوائم المالیة وتغیر من معناهاات الواردة في اصدق المعلومتأثر على صحة وسالمة و 

  مفهوم الغش :أوال

  .وكذا أسباب ارتكابه مع بیان السمات والخصائص الفنیة له تعددت التعاریف المقدمة للغش

  :كر منهاهناك عدة تعارف نذ: تعریف الغش .1

من واحد أو أكثر من أفراد اإلدارة أو أولئك المكلفین بالحوكمة أو الموظفین  هو فعل االحتیالالغش أو 

  1.ى منفعة غیر عادلة أو غیر قانونیةأو أطراف ثالثة، ینطوي على اللجوء إلى الخداع للحصول عل

           لى منافع الغش أو التالعب یعني تعمد إخفاء أو تعدیل البیانات بغرض الحصول ع

خاصة، أو لتضلیل طرف أخر أو تحمیله بما یزید عن التزاماته أو الحصول على أصول وممتلكات المؤسسة 

من قبل موظفي المؤسسة أو طرف الستخدامها في األعمال الخاصة، أو التحریف المتعمد للمعلومات المالیة 

  2.ثالث

الباطلة المرتكبة من األفراد الموظفین أو اإلدارة عبارة عن كل األفعال "كما عرف الغش على أنه 

  3".أیة أفعال خارجة عن القانوناختالس في أموال المؤسسة و لغرض إخفاء أي سرقة أو 

 4 :ویمكن تلخیصها فیما یلي: الغش ارتكابأسباب  .2

 بعد أصول المؤسسة؛ اختالسالرغبة في   . أ

 أو عجز في بعض األصول؛ اختالسمحاولة تغطیة   . ب

 بات الختامیة لتحقیق أغراض معینة؛تأثیر على الحساالمحاولة   . ت

                                                           
 .159 ، ص، مرجع سبق ذكرهاإلتحاد الدولي للمحاسبین -1
 .34، ص 2005، الطبعة الثانیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، األردن، المدخل إلى التدقیق الحدیثأحمد حلمي جمعة،  -2

، مجلة اإلدارة العوامل المؤثرة على اكتشاف األخطاء والغش من وجهة نظر مدققي دیوان المحاسبة األردنيصالح العقدة، محمد النواسیه،  -3

 .67 ، ص2007/االقتصاد، جامعة العلوم التطبیقیة، األردن، العدد الثالث والستونو 

 .65، ص همرجع سبق ذكر إیهاب نظمي، هاني العزب،  -4
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 .محاولة التهرب الضریبي  . ث

 1 :تتمثل فیما یلي: الخصائص الفنیة للغشالسمات و  .3

عند توافر و  غالبا یشتمل الغش على عملیتین عند مواجهة الفرد لضغوط أو دوافع للغش: الفرصةالدافع و   . أ

 ؛عملیة الغش ارتكابفرصة أو إمكانیة 

ذلك ، و الوثائقكب الغش إخفاءه، من خالل تزییف وتزویر المستندات و یمكن لمرت: فاء الغشإمكانیة إخ  . ب

 ؛إما بمعرفة موظف معین، أو بتواطؤ مجموعة من الموظفین معا

أعمال  الرتكابظفي المؤسسة معا، سعیا یمكن أن یتواطأ بعض مو : إمكانیة الغش من خالل التواطؤ  . ت

 ؛شخصین أو بین عدة أشخاص، سواء داخل أو خارج المؤسسةبین  یمكن أن یكون التواطؤغش، و ال

مهنیا یمكن أن یحكم مراجع الحسابات على تصرفات ما على أنه مؤدي : إمكانیة تحویل الخطأ إلى غش  . ث

 .هذا أمر تحكمه خبرة و معرفة مراجع الحساباتو لیس الخطأ كما یبدو ظاهریا، و  إلى الغش

  مفهوم الخطأ: ثانیا

  .المقدمة للخطأ حسب وجهة نظرا الكتاب والباحثین، وكذا أسباب ارتكابه من األفرادتعددت التعاریف 

 :یلي نذكر منها ما هناك عدة تعاریف للخطأ: تعریف الخطأ .1

و حسابیة أالخطاء األمثل  ،المالیة إلى أخطاء غیر مقصودة في القوائمالخطأ یشیر  اصطالحإن 

سوء تطبیق إساءة فهم الحقائق، و السهو أو مات المحاسبیة، و كتابیة في السجالت تحت الید، وفي المعلو ال

  2.السیاسات المحاسبیة

عبارة عن تعدیل أو تغییر أو حذف أو عدم صحة تبویب بعض العملیات "ویعرف الخطأ على أنه 

المالیة في المؤسسة، أو عدم إتباع األصول والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها بسبب جهل أو إهمال 

  3.القائمین به بحسن نیة، وفي هذه الحالة یسمى بخطأ محاسبي وتقصیر

إلى تحریف غیر متعمد في القوائم المالیة ویشمل ذلك حذف مبلغ أو إفصاح " خطأ"كما یشیر مصطلح

صحیح  مثل خطأ في جمع أو تشغیل البیانات التي تستخدم في إعداد القوائم المالیة، وتقدیر محاسبي غیر

  4.المحاسبیة خطأ في تطبیق المبادئوء تفسیر للحقائق، و ن السهو أو سناتج ع

                                                           
المتطلبات المهنیة ومشاكل الممارسة العملیة في ضوء معاییر المراجعة المصریة - خدمات مراقب الحسابات لسوق المالعبد الوهاب نصر على،  -1

 .248 ،247 ص ص ،، الجزء الثاني2002، الدار الجامعیة، مصر، والدولیة واألمریكیة
 .69، ص مرجع سبق ذكرهحازم هاشم األلوسي،  -2
 .129 ، صمرجع سبق ذكرهنواف محمد عباس الرماحي،  -3
زیع، مصر، ، دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر والتو المراجعة المتقدمة في بیئة األعمال الحدیثةعبد الوهاب نصر على، شحاته السید شحاته،  -4

 .78، ص 2013
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 إن الوقوع في الخطأ ال یحدث من تلقاء نفسه دون سبب أو دافع ویقع المحاسب: أسباب ارتكاب الخطأ .2

 1 :الخطأ عادة نتیجة لعدة أسباب أهمهافي 

أو عدم تأهیلهم التأهیل قواعد المحاسبة، اصة المبتدئین منهم بأصول و خجهل الموظفین باألقسام المالیة و   . أ

       فتر ذلك عند قیامهم بتنظیم المستندات، أو إجراء القیود المحاسبیة في دالعلمي والمهني الكافي، و 

 تاذ، أو عند عرض القوائم المالیة؛الترصید في سجل األسالیومیة، أو أثناء الترحیل و 

 وطة بهم؛عند تأدیة واجباتهم المنٕاهمال الموظفین في المنشأة تقصیر و   . ب

 جود نظام سلیم للرقابة الداخلیة؛عدم و   . ت

تسلیم أعمالهم الیومیة بالشكل الذي ٕانجاز و و  استالمبتخطیط وتنظیم عملیة عدم قیام موظفي الحسابات   . ث

ي تتمیز بضخامة خاصة في األقسام التالواردة والمنجزة والمستلمة، و یمكنهم من السیطرة على األعمال 

 أعمالها الورقیة؛

 اإلجهاد؛والتعب و  اإلرهاق  . ج

 .في تسجیل أو ترحیل بعض العملیاتالسهو أو النسیان   . ح

  الخطأأنواع الغش و : المطلب الثاني

ن ال مالكتاب كهناك عدة أنواع من الغش والخطأ اختلفت حسب وجهات نظر وتصنیفات الباحثین و 

غیر عمدیة من قبل  ةالخطأ یكون بصور بصورة عمدیة و أن الغش یكون  على اتفقتزاویة نظره، إال أنها 

  .مرتكبه

  أنواع الغش: أوال

   2 :للغش أنواع متعددة نذكرها فیما یلي

أخطاء  ارتكابیصاحبه ى سرقة األصول من قبل العاملین و عل یقوم هذا النوع: العاملین غش واحتیال .1

خلیة جیدة وقیام دارة بتصمیم رقابة داهذا النوع یمكن الحد منه من خالل قیام اإلات، و بغیة تغطیة هذه السرق

 ا لإلدارة؛تبلیغهمراجع الحسابات بدراستها وتقویمها وتحدید نقاط الضعف فیها و 

هو أخطر من النوع األول ألنه یحدث حتى ا النوع من قبل اإلدارة العلیا و یتم هذو  :اإلدارة غش واحتیال .2

للمؤسسة ونتائج أعمالها  وجود الرقابة الداخلیة الجیدة وذلك بغرض تحریف وتغیر المركز المالي في حال

 :تلجأ اإلدارة إلى ذلك لتحقیق عدة أهداف أهمهاوتدفقاتها النقدیة، و 

                                                           
 .70 ، صمرجع سبق ذكرهحازم هاشم األلوسي،  -1
، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر -اإلطار النظري واإلجراءات العملیة  -، مراجعة الحسابات المتقدمةح، حسین یوسف القاضيحسین أحمد دحدو  -2

 .205 ،204 ، الجزء األول، ص ص2009والتوزیع، 
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تضخیم األرباح عن طریق إظهار أرباح صوریة حتى یتمكن المدیرون من بیع أسهمهم بأسعار مرتفعة أو   . أ

 غیب مؤسسة أخرى في شراء المؤسسة؛زیادة نصیبهم من األرباح أو تر 

 سریة أو التهرب من الضرائب؛ احتیاطاترض شراء أسهم المؤسسة أو تكوین تخفیض األرباح بغ  . ب

للمؤسسة أو بیع  باالنضمامتدعیم المركز المالي و تقویته بغرض الحصول على قروض أو ترغیب شریك   . ت

 .رتفعةالمؤسسة بقیمة م

نتج تلك التحریفات تو : أو المضللة االحتیالیةالغش الناتج عن تحریفات ذات صلة بإعداد القوائم المالیة  .3

 :من عملیات متعددة لخداع مستخدمي القوائم المالیة عن طریق

 الوثائق أو تشویهها أو تغییرها؛تزویر السجالت والمستندات و   . أ

 المستندات أو إلغاؤها؛حذف أثار العملیات من السجالت و   . ب

 .السیاسات المحاسبیةسوء تطبیق المبادئ و   . ت

التحریفات سوء استخدام  حیث تشمل هذه: األموال استخدامء الغش الناتج عن تحریفات ذات صلة بسو  .4

المتحصالت النقدیة أو سرقة المخزون، أو أن یتواطأ موظفو  اختالس، كأن یتم األصول وسرقتها واختالسها

 .أحد األصول اختالسالمؤسسة مع طرف ثالث في سبیل 

   أنواع الخطأ: ثانیا

   :حسب وجهات النظر المختلفة إلى عدة أنواع المحاسبیة یمكن تقسیم األخطاء في السجالت

یمكن أن ترتكب أخطاء الحذف أو السهو أما عن قصد أو عن غیر قصد، وهي : أخطاء حذف أو سهو .1

تنتج عن عدم قید عملیة بالكامل أو أحد طرفیها في دفتر الیومیة، أو عدم القیام بترحیلها إلى دفتر األستاذ 

الكامل وفي هذه الحالة فإن هذا الحذف ال یؤثر على توازن میزان المراجعة كلیا أو جزئیا، أو حذف العملیة ب

بسهولة  اكتشافهأو دفتر األستاذ، بسبب حذف الطرفین المدین والدائن، أما الحذف أو السهو الجزئي یمكن 

 1؛ألنه یؤدي إلى عدم توازن میزان المراجعة

حیحة مثل األخطاء في الجمع أو الطرح أو وتنتج عن قید العملیات بطریقة غیر ص: أخطاء إرتكابیة .2

الضرب أو أخطاء في الترحیل أو الترصید وقد یكون الخطأ اإلرتكابي كلیا وال یؤثر على توازن میزان 

 2بالمراجعة الحسابیة؛ اكتشافهالمراجعة، أو قد یكون جزئیا یؤثر على توازن میزان المراجعة وبذلك یمكن 

وتنتج من عدم صحة المعالجة المحاسبیة لعملیات ): المحاسبیةالخطأ في السیاسة ( أخطاء فنیة .3

 المؤسسة، وتعد من أخطر أنواع األخطاء ألنها تؤثر بشدة على عدالة وصدق نتائج األعمال والمركز 
                                                           

 .148 ، صمرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -1
 .132 ، صمرجع سبق ذكرهنواف محمد عباس الرماحي،  -2
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أو مخصص الدیون المشكوك  االستهالكالخطأ في تقدیر مصروف  المالي، ومثال لهذا النوع من األخطاء

 1اإلیرادیة والرأس مالیة؛ المصروفاتین في تحصیلها، والخلط ب

یرها ذلك لعدم تأثنایة كبیرة من مراجع الحسابات، و هذه األخطاء تتطلب عو : أخطاء متكافئة أو معوضة .5

هذا الخطأ لیس له تأثیر لمتكافئ قد یكون في حساب واحد، و یالحظ أن الخطأ افي توازن میزان المراجعة، و 

یترتب صدة الحسابین، و في صحة أر  اختالفنبین مختلفین فینتج عن ذلك كبیر، أما الخطأ المتكافئ في جا

 2؛على ذلك تأثیر في الحسابات الختامیة للمؤسسة

      ؤثر على توازن میزان منها ما یئة عن خطأ في القید أو الترحیل و وهي ناش :أخطاء كتابیة .6

  3 :من األمثلة علیهاو  ا ما ال یؤثر إطالقا،المراجعة، ومنه

 اكتشافهیمكن ؤثر على توازن میزان المراجعة، و هذا یجانب العكسي من الحساب المعني، و یل إلى الالترح  . أ

 من خالل مراجعة عملیة الترحیل؛

لكنه طبع على توازن میزان المراجعة، و هذا ال یؤثر بالنفس الجانب لكن إلى حساب أخر، و  الترحیل إلى  . ب

 أو مركزها المالي؛ \و ال المؤسسةیقود إلى تصویر غیر صحیح لنتائج أعم

كفیلة باكتشاف مثل  ٕان المراجعة الحسابیةو هذا ال یؤثر على توازن میزان المراجعةـ ین، و قید عملیة ما مرت  . ت

 .هذه األخطاء

  طرق تصحیحهاالغش والخطأ و  ارتكابمجاالت : المطلب الثالث

یعد أمر طبیعیا، ومن بما أن العمل المحاسبي عمال بشریا فإن احتماالت حدوث أخطاء بذلك العمل 

ثم  فإن تعرف  مراجع الحسابات على مجاالت حدوث أو ارتكاب الغش  والخطأ  یعد أمرا  ضروریا لمعرفة 

  .ذلك من أجل تسهیل مهمتهاكتشاف الغش والخطأ وطرق تصحیحها و كیفیة 

  الخطأارتكاب الغش و مجاالت : أوال

  :كما یليسنعرضها مراحل التسجیل المحاسبي و وهذه المجاالت مقسمة حسب 

 4:الخطأ هنا إلى ثالثة أنواعارتكاب الغش و وتنقسم فرص : مرحلة إثبات العملیات أي مرحلة القید األولي .1

لیل العملیة إلى قد یخطئ المحاسب عن عمد أو عن غیر عمد في تح: التحلیل غیر السلیم للعملیات  . أ

 ط بین ـــلیم الخلــیر السـلیل غـضمن التحـد یتــقو حیحةـ ـلصساباتها اـیر حـى غـها إلـدائن، فیوجهـالدین و ـرفیها المـط

                                                           
 .179 ، صمرجع سبق ذكرهزاهرة عاطف سواد،  -1
  .33 ، صمرجع سبق ذكرهالمدخل إلى التدقیق الحدیث، أحمد حلمي جمعة،  -2

 .40 ، صمرجع سبق ذكره، -الناحیة النظریة والعلمیة  -علم تدقیق الحساباتخالد أمین عبد اهللا،  -3
 .67 ، صق ذكرهمرجع سبالتدقیق والرقابة في البنوك، خالد أمین عبد اهللا،  -4
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 ؛الرأسمالیة عن جهل أو سهو أو بهدف التضلیلیة و المصروفات اإلیراد

ومن األمثلة البارزة على هذا عدم إدراج بضاعة معینة ضمن المخزون : حذف عملیات كان یجب قیدها  . ب

 مورد، ویؤدي هذا إلى تقلیل األرباح والموجودات، باإلضافةالسلعي في نهایة العام بالرغم من وصول فاتورة ال

 ؛للدائنین في المیزانیة العامة ال یمثل الواقع االلتزامإلى أن مبلغ 

التصمیم لتحقیق تغلب على هذا العمل صفة العمد وسبق اإلصرار و : إدراج عملیات كان یجب حذفها  . ت

یات الفترات المالیة المختلفةـ في التمییز بین عمل هدف معین، إذا نادرا ما ینشأ عن جهل المحاسب المفوض

من األمثلة إدراج مبیعات أوائل الفترة التالیة ضمن عملیات الفترة السابقة إلظهار نتیجة أعمال أقوى من و 

 .الحقیقیة

وتحدث األخطاء في هذه المرحلة عند القیام بعملیة الترحیل من دفتر الیومیة  :مرحلة التجمیع والترحیل .2

دفتر األستاذ، فقد یقوم المحاسب بعملیة ترحیل حساب إلى حساب أخر، أو ترحیل المبلغ الخطأ إلى  إلى

 1الحساب، أو ترحیل المبلغ إلى الجانب الخطأ من نفس الحساب؛

ون في هذه المرحلة األخیرة التي تمر بها البیانات المحاسبیة تكو : مرحلة إعداد القوائم المالیة النهائیة .3

 2 :الغش متعددة منهاو ارتكاب األخطاء و فرص حدوث أ

إدراج مبالغ أو قیم غیر سلیمة كما في حالة تضخیم الموجودات أو إظهار أرباح غیر محققة بقائمة نتیجة   . أ

 ؛األعمال

بقیمتها  االلتزاماتحذف بعض البنود أو المبالغ من القوائم المالیة، كما في حالة عدم إدراج بعض   . ب

 ؛ةالحقیقیة أو إسقاطها كلی

وائم هذا یؤدي إلى عدم تعبیر هذه القاف لبعض بنود القوائم المالیة، و إعطاء وصف غیر صحیح أو ك  . ت

إدراج أصول ثابتة ضمن مجموعة األصول المتداولة من األمثلة على هذا عن واقع المؤسسة الصحیح ـ و 

 ؛بهدف إظهار رأس مال عامل أو نسبة تداول غیر عادي

لحق لها أن لم یكن ضمن المؤثرة على المركز المالي في تذییل أو معدم اإلفصاح عن كل العوامل   . ث

یلزم إظهارها على و  التي تكون أهمیتها النسبیة كبیرة،العرضیة و  االلتزاماتلة على ذلك من األمثبنودها، و 

 .شكل حسابات نظامیة أو في ملحق للمیزانیة

  تصحیح األخطاء: ثانیا

  اتر والسـجالت، علیه أوال أن یقرر ما إذا كـان ذلك الخـطأ یلزمهإذا اكتشف مراجع الحـسابات خطأ بالدف
                                                           

 ـ 153 ، صمرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة،  -1
   ـ 68 ، صمرجع سبق ذكره، التدقیق والرقابة في البنوكخالد أمین عبد اهللا،  -2
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تصحیحا، ألنه لیس من الضروري تصحیح جمیع األخطاء التي یكتشفها مراجع الحسابات، فقد ال تستدعي 

    وخبرته مر عائد لتقدیر مراجع الحساباتهذا أأهمیته النسبیة ضرورة تصحیحه، و  طبیعة الخطأ أو

أو نتیجة /ذا كان الخطأ ذا أهمیة نسبیة، أي أن له تأثیر على المركز المالي للمؤسسة والمهنیة، أما إ

  1.ةأعمالها، فالبد عندها من إجراء التصحیح الالزم وفقا للمبادئ المحاسبیة السلیم

 2 :یمكن تقسیم األخطاء إلى مجموعتینو : أنواع األخطاء من حیث تأثیرها على عملیة التصحیح .1

ى أرصدة حسابات األستاذ العام ویتم تصحیحها بإجراء قید بالیومیة مصحوب بالشرح أخطاء تؤثر عل  . أ

الكافي لطبیعة القید وسبب إجرائه، كما یجب أن یؤدي القید الجدید إلى تصحیح الخطأ الموجود فعال بالدفاتر 

 والسجالت؛

تصحیحها من خالل  أخطاء لم تؤثر بعد ولن یكون لها أثر على أرصدة حسابات األستاذ العام، ویتم  . ب

بتعدیل األرقام بدفاتر الیومیة إذا كان مجموعها خطأ، أو بكشوف الجرد إذا كانت بعض عملیاتها  االكتفاء

  .الحسابیة غیر صحیحة، بسبب عدم تقیدها بعد في حسابات األستاذ العام

  3 :ویتم تصحیح هذه األخطاء بتبني إحدى الطرق التالیة: كیفیة تصحیح األخطاء .2

  تسجیل القید الصحیح؛تكون بعكس القید الخاطئ و : قة المباشرةالطری  . أ

 ٕاثبات الطرف الصحیح للقید؛تكون بعكس طرف الخطأ في القید و : الطریقة المختصرة  . ب

 طریقة التصحیح على نفس القید  . ت

 طریقة المتمم الصفري  . ث

  4 :ین همامجموعتإلى  ع بإجرائها تنقسممراجالقیود التصحیح التي ینصح وتجدر اإلشارة إلى أن 

وهي التي تؤثر على مبلغ أرباح أو خسائر المدة الحالیة والمستقبلیة، ولذلك یجب إجرائها : قیود التسویة .1

لتسویة ذلك األمر، ومثالها الخلط بین مصروف إیرادي وأخر رأسمالي حیث یستدعي ذلك بالضرورة إجراء 

لمركز المالي للمؤسسة للسنة المعنیة قید أو قیود تصحیحیة إلعطاء صورة عادلة عن نتائج األعمال وا

 والسنوات المقبلة أیضا؛

ة فقط، ولكنها غیر بهدف إعداد قوائم مالیة سلیمة للفترة المعنی یجب إجرائهاو  :قیود إعادة التبویب .2

ضروریة بالنسبة لقوائم السنوات السابقة والتالیة، ومثالها الخلط بین مصروفین إیرادین كتحمیل مصروفات 

                                                           
 .45 ، ص، مرجع سبق ذكرهعبد الرؤوف جابر -1
 .65 ،64 ، ص صمرجع سبق ذكره ،- الناحیة النظریة  –علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد اهللا،  -2
 .144، ص مرجع سبق ذكرهمحمد التهامي طواهر،  -3
  .71 ، صمرجع سبق ذكره، التدقیق والرقابة في البنوكخالد أمین عبد اهللا،  -4
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على حساب مصروفات اإلعالن مثال، ونالحظ أن قید التصحیح ال یؤثر على صافي نتیجة أعمال  االنتقال

المؤسسة أو مركزها المالي سواء للسنة الحالیة أو للسنوات التي تلیها، وكل األثر هو إظهار التبویب 

ء مثل هذه القیود األرباح والخسائر، ومن هنا نرى أن مراجع الحسابات یكتفي أحیانا بإجرا/ الصحیح في ح

 .في أوراق العمل الخاصة به بدون الطلب إلى قسم الحسابات إجراء أي تصحیح بالدفاتر

  الخطأ في المعامالت المحاسبیة الغش و : المبحث الثاني

السجالت المحاسبیة أمر بدیهي یرجع السبب فیه إلى تعدد احتمال وجود أخطاء بالمستندات و  إن

ٕاعداد میزان قوم بالتسجیل، الترحیل، الرصید و كذا تنقلها بین أیدي كثیرة تانات، و ها البیالمراحل التي تمر ب

القوائم المالیة المتعددة في الحسابات الختامیة و عرض نتائج العملیات عة، وٕاجراء التسویات الجردیة، و المراج

  .األخرى

  في األصولالخطأ الغش و : المطلب األول

أن الوحدة المحاسبیة قد توقع الحصول علیها في المستقبل و م یةاقتصادأنها منافع على تعرف األصول 

   1.يالماضبعملیات تمت  اث وقعت أوحق الحصول على هذه المنافع أو السیطرة علیها نتیجة أحد اكتسبت

  :وسنقوم فیما یلي بتقدیم أنواع الغش واألخطاء التي تكون في عناصر األصول كما یلي

  2 :یلي ما التثبیتاتمن األخطاء الشائعة في : محال لها لتثبیتاتاتي قد تكون ال االنحرافاتاألخطاء و : أوال

ورة في د إهتالكهاخطأ كنفقات، أي  التثبیتاتما هو نفقة، فقد تسجل و  تثبیتعدم التفرقة بین ما هو  .1

عن فقة ن اعتبارالعكس في حالة و  .على األرباح الخاضعة للضریبة یؤثر مباشرةواحدة مما یزید في النفقات و 

األرباح  خالل دورات مما یؤثر على ، فهذا یجعل النفقة تغطي بدال من الدورة التي تعود لهاتثبیتخطأ 

 الدورات؛ استقاللیةیمس بمبدأ الخاضعة للضریبة كذلك و 

ال وجود لها أو مبالغ في  تثبیتاتأو تسجیل  إهتالكهاملك للغیر مع حساب وتسجیل تثبیتات تسجیل  .2

یؤثر  وتسجیلها  دیدة وعلیه  فإن حساب  مخصصات االهتالكالج المؤسساتیر الحدوث في قیمتها  وهذا كث

 األرباح الخاضعة للضریبة؛مباشر على النتائج و بشكل 

 اللـــها خـــالكـــدم اهتــــي عـــتالــا وبالـــهــؤسسة لنفســمــرف الــــن طــنتجة مــیتات المـیل التثبــي تسجــیان وتناســنس .3

                                                           
، - SCFدراسة حالة النظام المحاسبي المالي الجزائري -عرض ومراجعة القوائم المالیة في ظل معاییر المحاسبة والمراجعة الدولیةعزه األزهر،  -1

  .115 ، ص2009/2010دحلب، الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة سعد 
  :أنظر-2

  .98 ، صمرجع سبق ذكرهمحمد بوتین، _ 

 ، صذكره مرجع سبقالجزء الثاني، -  اإلطار النظري واإلجراءات العملیة -مراجعة الحسابات المتقدمةحسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي،  -

330، 331.  
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 ینتج عنه من فائض قیمة التنازل؛ ما قدالمعني و  التثبیتنوات، مما یطرح مشكل في حالة التنازل عن س

 دون أي تسجیل یذكر في الدفاتر؛ التثبیتاتالتنازل عن  .4

بأسعار عالیة منیة على أحكام  االستئجارالقیم المحاسبیة من خالل عملیات الشراء أو  استعمالإساءة  .5

 ول المعنویة؛تحیزة في تقویم األصم

 استخدامهالألوراق المالیة إذا كان نظام حفظ األوراق ضعیفا مثل  االستعمالسرقة أو تحویل أو إساءة  .6

 ین دون إعالم مراجع الحسابات،بعد الجرد تعاد للدائنتستعاد لتجرد قبل نهایة العام، و كرهن خالل العام ثم 

 قبل مراجع الحسابات؛ها قبل عدها من كذا بیعها من قبل أحد موظفي اإلدارة ثم إعادة شرائو 

 لدخل إلخفاء المقبوضات المسروقة؛التالعب في حساب ا .7

التوزیعات  ، أواالختراعسرقة التدفقات النقدیة المستلمة أو تحویلها مقابل الفوائد أو الجعاالت على براءات  .8

 .أو إیرادات المبیعات

  أعمال الغش التي تخص المخزونات: ثانیا

   1ـعلیه البد من نظام مراقبة داخلیة جید لحمایتها، و لالختالسكثر العناصر تعرضنا نات أتعتبر المخزو 

یقوم المسئولون ببعض المؤسسات بالتالعب في إجراءات جرد : زون أخر الفترةغاالة في تقییم مخالم .1

وبالتالي وتقییم المخزون أخر الفترة بغرض تضخیم قیمة المخزون وتخفیض قیمة تكلفة البضاعة المباعة 

 2 :تضخیم األرباح على غیر الحقیقة ویشمل ذلك ما یلي

 ؛عدم تخفیض كمیة وقیمة المخزون بكمیة وقیمة الفاقد والتالف من البضاعة  . أ

 ؛إعادة تغلیف البضاعة التالفة والراكدة وجردها وتقییمها على أنها بضاعة سلیمة  . ب

 ؛ة لتغطیة العجز في كمیة المخزونإجراء تحویالت وهمیة من المخازن األصلیة إلى مخازن خارجی  . ت

استالم بضاعة من الموردین في نهایة الفترة وجردها وتقییمها بالمخزون، وذلك على الرغم من عدم   . ث

  .تسجیلها بالدفاتر كمشتریات وعدم تسجیل الدائنیة المستحقة للموردین مقابلها

أو  واختالسهادفتر المخزون بضاعة الواردة في یتم ذلك عن طریق عدم إثبات الو : البضاعة اختالس .2

 اختالسالفرق، أو عن طریق  واختالسأقل مما هو ثابت في أذون الصرف بصرف كمیة من البضاعة 

 عمالء عن طریق توریدالبضاعة عن طریق التواطؤ مع ال اختالسقد یتم المرتدة من العمالء، و البضاعة 

 3.الثمن معهم واقتساملهم وعدم قیدها في حساباتهم بضاعة 

                                                           
 .103 ، صمرجع سبق ذكره محمد بوتین، -1
 ، ص2005الدار الجامعیة، مصر، مسؤولیات وٕاجراءات المراجع في التقریر عن الغش والممارسات المحاسبیة الخاطئة، أمین السید أحمد لطفي،  -2

75. 
 .292 ، ص1999، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر و التوزیع، األردن، التدقیق الحدیث للحساباتأحمد حلمي جمعة،  -3
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التي أصنافا ضمن البضاعة أخر المدة و  أثناء عملیة الجرد قد تشمل: المخزون السلعي جرد الغش في .3

، وهذه األخطاء سواء التي یجب أن تشملبضاعة أخر المدة و یجب أال تشمل، أو أن تحذف أصنافا من 

تحدث عادة في عملیات  عمدیة أو غیر عمدیة لها أثرها البالغ المباشر على بعض بنود القوائم المالیة، والتي

  1.الشراء والبیع قرب نهایة السنة المالیة

ه للنقدیة یجب أن لكي یؤدي مراجع الحسابات مهمته فیما یتعلق بمراجعت: في النقدیة الغشأنواع  :ثالثا

ا یلي بعض النماذج من حاالت غش فیمالتي قد تصادفه و  واالختالسیكون على علم ومعرفة بأنواع الغش 

  2 :لنقدیةا واختالس

 بوسائل عدیدة كإثبات االختالستغطیة هذا من المدینین أثبتت في السجالت، و متحصالت  اختالس .1

 خصم مسموح به بصورة وهمیة مثال؛

ٕاتباع وسائل عدیدة لتغطیة الموقف ین مع عدم إثباتها في السجالت، و متحصالت من المدین اختالس .2

 ساب دینا معدوما؛رصید الح اعتباركإحالل مبلغ محل مبلغ أخر أو 

 بالنقدیة؛ واالحتفاظجلة مدینة لحساب عمالء وهمیین، معاملة المبیعات النقدیة كمبیعات أ .3

 النقدیة بالمصرف إلخفاء التالعب؛التأخیر في إیداع  .4

 مت، كمستندات لمعاملة صرف جدیدة؛مستندات صرف عن عملیات نقدیة ت استخدامتكرار  .5

 ؛مة المرتباتقائإدراج أسماء وهمیة لموظفین في  .6

 إثبات فواتیر شراء صوریة في شكل تواطؤ بین موظفي المؤسسة وأحد الموردین عن طریق إثبات فواتیر .7

یترتب على ، أو قید فواتیر الشراء مرتین، و شراء صوریة أو بمبالغ أكثر من قیمة البضاعة المستلمة منهم

 اد حسابه یختلس الفرق؛عند سدد بأعلى من حقیقته و العملیات السابقة ظهور حساب المور 

  تزویر مستندات صرف النقدیة أو المصروفات النثریة ـ .8

  الخطأ في الخصومالغش و : الثانيالمطلب 

الحالیة  االلتزاماتناشئة عن  اقتصادیةتعرف الخصوم على أنها تضحیات مستقبلیة محتملة بمنافع 

  3حداث ـألخرى في المستقبل نتیجة للمؤسسة المعنیة بنقل أو تحویل أصول أو توفیر خدمات لألصول األ

                                                           
 .222، ص مرجع سبق ذكرهإدریس عبد السالم إشتیوي،  -1
    :أنظر -2

 ، الجزء الثاني، ص ص2006، منشورات الجامعة المفتوحة، لیبیا، - المراجعة إجرائیا -التدقیق الطریق إلى علم المراجعة و حازم هاشم األلوسي،  -

131 ،132.  

 .291، 290، ص ص سبق ذكره مرجع، التدقیق الحدیث للحساباتأحمد حلمي جمعة،  -
 .119، ص مرجع سبق ذكرهعزه األزهر،  -3
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  :ما قد یطرأ علیها من غش أو خطأیما یلي عرض لبعض عناصر الخصوم و فو 

  العرضیة بااللتزاماتالخاصة أعمال الغش : أوال

ر واجبة السداد في تاریخ لكنها غیمحتملة و  االلتزاماتأن تكون تلك العرضیة هو  بااللتزاماتالمقصود 

من أمثلة هذه فعلیة واجبة السداد و  التزاماتط المحددة بالعقود الخاصة بها تصبح عند توافر الشرو معین، و 

العرضیة  االلتزاماتتظهر هذه مویل، تغطیة مخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف و عقود اإلیجار، الت: العقود

  1 :فیما یلي بعض التالعبات للعملیات التالیةكحسابات نظامیة، و 

مثل إحدى المؤسسات المالیة : ذات الغرض الخاص الجیدة إلى المؤسساتل المالیة غیر تحویل األصو .1

السلفیات لدیها یمثل قروض غیر جیدة إلى شركة ذات غرض مت بتحویل جزء من محفظة القروض و قا

خاص مقابل مبالغ نقدیة، حیث أن المؤسسة ذات الغرض الخاص لم تكن مملوكة للمؤسسة المالیة فإنها لم 

عرضیة مرتبطة باألصول  التزاماتتها المجمعة، كما لم تظهر میزانیة المؤسسة المالیة أیة تدمجها في میزانی

سة المالیة المؤس بالتزاممع المؤسسة ذات الغرض الخاص یقضي  االتفاقذلك على الرغم من أن المحولة، و 

 ؛السلفیات التي ال یتم تحصیلها بصفة نهائیةبتحمل خسائر القروض و 

مثل : المؤسسة ذات الغرض الخاص إلخفائها من میزانیة المؤسسة األمإلى  ماتااللتزاتحویل بعض  .2

بغرض تحسین مركزها المالي قامت بتحویل بالحصول على قروض بنكیة كبیرة، و إحدى المؤسسات قامت 

بالتالي أخفت هذه القروض من میزانیتها، كما لم تدمج رض، و تلك القروض إلى مؤسسة تابعة أنشئت لهذا الغ

 ؛ؤسسة ذات الغرض الخاص بمیزانیتها المجمعةالم

المالیة إلى المؤسسة ذات الغرض الخاص لتحسین التدفقات النقدیة للشركة  االلتزاماتتحویل بعض  .3

حصلت من خاللها على قروض مؤسسة ذات الغرض الخاص و مثل قیام إحدى المؤسسات بإنشاء : األم

التي صیلة القروض إلى المؤسسة األم، و بتحویل ح بنكیة كبیرة، ثم قامت المؤسسة ذات الغرض الخاص

ي الرصید أظهرتها بدورها بقائمة التدفقات النقدیة ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة كزیادة ف

بالتالي أظهرت النقدیة من األنشطة التمویلیة، و ذلك بدال من إظهارها ضمن التدفقات الدائن لمؤسسة تابعةـ و 

 ؛اتها النقدیة على غیر الحقیقةتحسنا في تدفق

مثال إحدى : تحقیق أرباح غیر مشروعةت الغرض الخاص في تقاضي عموالت و المؤسسة ذا استخدام .4

  اتــالمؤسس عاد هذهــون باستبــقام المسئولات ذات الغرض الخاص و ــد من المؤسسالمؤسسات قامت بإنشاء عد

 اليـمـز الــمركـسین الــة لتحــالت غیر معلنـعامــات في مــؤسسـت هذه المـخدمــة األم، واستــیزانیة للمؤسســمــالمــن 

                                                           
 .85، 82 ، صمرجع سبق ذكره، مسئولیات وٕاجراءات المراجع في التقریر عن الغش والممارسات المحاسبیة الخاطئةأمین السید أحمد لطفي،  -1
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 .تحقیق أرباح غیر مشروعةسسة األم فضال عن تقاضي عموالت و للمؤ 

  بحسابات الدائنین أعمال الغش الخاصة: ثانیا

یمكن هذا والمغاالة في تحدید الدخل، و  حسابات الدائنین لتدنیهقد تكون هناك محاوالت مدروسة 

تحقیقه عن طریق عدم تسجیل تخفیضات زائفة على حسابات الدائنین، إذ یجب أن یتم تسجیل كافة 

هذا یكون من السهل التحقق منه بسهولة إذا كانت المؤسسة لمة قبل نهایة العام كالتزامات و المشتریات المست

غیر مرقمة أو أن المؤسسة قد  االستالممع ذلك فإذا كانت تقاریر ا، و مرقمة مسبق استالمتستخدم تقاریر 

من السجالت المحاسبیة فقد یكون من الصعب للمراجع أن یتحقق عما إذا كانت  استالمحذفت عمدا تقاریر 

في تلك المواقف فإن دلیل اإلثبات التحلیلي على سبیل المثال التغیرات و قد تم تسجیلها أم الـ  االلتزاماتكافة 

   1ـقیمته  تدنیهقد یشیر إلى أن حسابات الدائنین قد تم  غیر العادیة في المؤشرات المالیة

  الخطأ في اإلیراداتالغش و : المطلب الثالث

تعرف اإلیرادات بأنها تدفقات داخلة أو زیادات أخرى في أصول مؤسسة معینة أو تسویة اللتزاماتها 

خرى تشكل العملیات خالل فترة زمنیة معینة من تسلیم أو إنتاج سلع أو تقدیم خدمات أو أي أنشطة أ

  2.األساسیة و المستمرة للوحدة

  :اإلیراداتممارسات الخاطئة في فیما یلي عرض لصور الو  

باإلیراد أي إثباته  االعترافم معاییر المحاسبة یتطبقا لمبادئ و : باإلیراد االعترافالتالعب في توقیت : أوال

یكتسب اإلیراد بصفة عامة بتسلیم تحققه، و و  اكتسابهیة إذا ما تم القوائم المالالمحاسبیة و  تسجیله بالدفاترو 

قد تؤدي بعض الممارسات المحاسبیة قدیم الخدمة محل البیع للعمیل، ویتحقق اإلیراد بتحصیله، و السلعة أو ت

من به، و  االعترافم توافر شروط باإلیراد في فترة محاسبیة معینة على الرغم من عد االعترافالخاطئة إلى 

 3 :یلي رسات مابین تلك المما

تضخیم ذلك بهدف و : تسجیل إیرادات بالفترة المحاسبیة المنتهیة عن عملیات بیع تمت في الفترة التالیة .1

یتم ذلك عن مؤسسة من توقعات في هذا الشأن، و أرباحها كي تتفق مع ما أعلنته الإیرادات الفترة المنتهیة و 

خالل الفترة المحاسبیة التالیة كي تظهر أنه قد  سجالت شحن البضاعةالتالعب في تواریخ مستندات و طریق 

 يـمن ذلك فـقد تضترة، و ـإیرادات عن هذه الفـها كـیلـجالي تسـتـبالتهیة و ــالل الفترة المنــالء خـعمـال ها إلىـتم شحن

 تاریخ بعض األحیان التالعب في الساعة الداخلیة ألجهزة الحاسب بتأخیرها إلى تاریخ نهایة الفترة المنتهیة أو

                                                           
 .314 ، ص2010ار الجامعیة، اإلسكندریة، ، الددراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمین السید أحمد لطفي،  -1
 .128 ، صمرجع سبق ذكرهعزه األزهر،  -2
 .70، 68ص ، صمرجع سبق ذكره مسئولیات وٕاجراءات المراجع في التقریر عن الغش والممارسات المحاسبیة الخاطئة،أمین السید أحمد لطفي،  -3
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 ؛فواتیر البیع بتواریخ سابقة على تاریخ الشحن الفعليلك كي یتم إصدار مستندات الشحن و سابق على ذ

 : بضاعة األمانةات عن عملیات البیع غیر التامة و تسجیل إیراد .2

تجار ع بعض كبار العمالء و م باالتفاقیقوم المسئولون ببعض المؤسسات : عملیات البیع غیر التامة  . أ

باستالم تلك البضاعة، في حین تسجل  التزامهمقیامهم بإرسال أوامر شراء بكمیات كبیرة دون  الجملة على

حیانا تقوم بشحنها لمخازن سریة أالرغم من عدم تسلیمها للعمالء، و تلك البضاعة كمبیعات في المؤسسة على 

 ؛تسجل بمستندات الشحن أنه قد تم شحن وتسلیم البضاعة للعمالءو 

رة المحاسبیة كأن یقوم مسؤولي المؤسسة بشحن كمیات كبیرة من البضائع قبل نهایة الفت: بضاعة األمانة  . ب

لدى مازالت و تسجیل تلك البضاعة كمبیعات على الرغم من أنه لم یتم بیعها للعمالء إلى وكالء البیع، و 

ي فإنها بالتال، و في وقت الحق إذا لم یتم بیعهایحق للوكالء إعادتها للمؤسسة الوكالء على سبیل األمانة، و 

 ؛ال یجب تسجیلها كمبیعاتمازالت مملوكة للمؤسسة و 

إبرام عقود بیع مع بعض المؤسسات بمسؤولي مثل قیام  :سریة باتفاقیاتتعدیل شروط البیع األصلیة   . ت

مع هؤالء العمالء سرا على  االتفاقفي الوقت ذاته تم هم البضاعة وتسجیلها كمبیعات، و تسلیمالعمالء و 

لبیع لحق في رفض البضاعة المستلمة في وقت الحق أو الحق في المفاوضة لتخفیض أسعار اإعطاءهم ا

 .بالتالي فقد تم تضخیم اإلیرادات بعملیات بیع غیر تامة أو بأسعار بیع مغالى فیهاالمثبتة بالعقود األصلیة، و 

إجمالي قیمة العقد من خالل تسجیل : فوائد التمویلرادات خدمات ما بعد البیع و تضخیم المبیعات بإی .3

فوائد التمویل للفترات الالحقة، أو بتضخیم ثمن البیع النقدي ن فصل وتأجیل إیرادات الخدمات و كمبیعات دو 

 .فوائد التمویلیمة إیرادات خدمات ما بعد البیع و على حساب تخفیض ق

   تسجیل إیرادات وهمیة: ثانیا

  1 :وتكون التالعبات فیها كما یلي

ة معینة، وفي بعض عملیات بیع وهمیة بغرض تضخیم اإلیرادات واألرباح في فتر تسجیل إیرادات عن  .1

 ذلك عن طریق تضخیم قیمة اإلیرادات بقائمة الدخل وقیمة حسابات المدینین بالمیزانیة قبل نشر األحیان یتم

 ؛دون تسجیل ذلك بحسابات المؤسسةالمالیة عن الفترة و  القوائم

في وقت الحق دفاتر كمبیعات باألجل للعمالء، و تسجیلها بالهمیة و ر مستندات عن عملیات بیع و تزوی .1

 وال ــــــأم دامـــباستخذلك ات حقیقیة و ــــارها على أنها مدیونییقوم المسئولون بسداد بعض مدیونیات العمالء إلظه

 .شركاتهم الخاصةخالل عملیات وهمیة بین المؤسسة و علیها مسبقا من المؤسسة من  استولوا

                                                           
 .71ص مرجع سبق ذكره، أمین السید أحمد لطفي،  -1
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  في شراء منتجاتها الستخدامهاتقدیم أموال من المؤسسة للغیر : ثالثا

   ة في تنفیذ عملیات بیع قیمة المبیعات باستخدام أموال المؤسسوذلك بالتالعب في حجم و  

  1 :ذلك من خاللمصطنعة، و 

دون ، و األموال المستثمرة فیها في شراء منتجات المؤسسة األم استخدامإنشاء مؤسسات الغرض منها  .1

 ؛إدراج هذه المؤسسات بالمیزانیة المجمعة للمؤسسة األم

إبرام عقود لشراء خدمات وهمیة من بعض الموردین على أن یقوموا باستخدام ما یحصلون علیه من أموال  .2

 ؛من المؤسسة في شراء منتجاتها

لزیادة في ا باستخدامإبرام عقود للشراء من بعض الموردین بأسعار مغالى فیها على أن یقوم الموردون  .3

 ؛منتجاتهاعلیها من المؤسسة في شراء  یحصلوناألسعار التي 

تلك األموال  استردادالمؤسسة دون ضمان  منتجفي شراء  الستخدامهاأشخاص تقدیم أموال لمؤسسات و  .4

 .منهم

  تسجیل اإلیرادات بأزید من قیمتها: رابعا

 استبدالهابضاعة المباعة أو تجار الجملة الحق في رد الطي بعض المؤسسات لكبار العمالء و تع

عة المرتجعات المتوقة بتكوین مخصص لقیمة المردودات و تقوم المؤسسة في نهایة كل فتر و خالل فترة معینة، 

  البضاعة من طرف هؤالء العمالء  هذا یتطلب تقدیر قیمة المخزون منمن مبیعات الفترة المنتهیة، و 

قدیر قیمة المخصص الالزم بالتواطؤ مع بعض العمالء لیقوموا هنا یقوم المسئولون بالتالعب في توالتجار، و 

بالحق في رد  احتفاظهمبإبالغ المؤسسة بكمیة أقل من المخزون الموجود لدیهم في نهایة الفترة المحاسبیة مع 

بالتالي یتم تقدیر مخصص المردودات میة التي سبق إبالغها للمؤسسة، و البضاعة فیما بعد دون التقید بالك

  2 .مما یجب بأقل

  3 :صور عدیدة منها االختالسیأخذ هذا و : تحصیالت العمالء اختالس: خامسا

 ویعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العمیل ال یقید: إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به .1

أن العمیل منح یسوى رصید العمیل المدین كما لو دفتر النقدیة وال یورد لخزینة المؤسسة وٕانما یختلس، و في 

 ؛خصما مسموحا به بقیمة ذلك الرصید

 ویعنـي ذلك أن الـمبلـغ المـسدد بواسطة الـعمیل ال یقـید في: إثـبـات المبلـغ المـختلس في شـكل دیـن مـعدوم .2

                                                           
 .72، 71، ص ص مرجع سبق ذكره لسید أحمد لطفي،أمین ا -1
 .72ص ، نفس المرجع السابق -2
 .290، 289 ، صمرجع سبق ذكره، التدقیق الحدیث للحساباتأحمد حلمي جمعة،  -3
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یسوى رصید حساب العمیل المدین على أنه قد أعتبر لخزینة المؤسسة وٕانما یختلس، و  ال یورددفتر النقدیة و 

 ؛ومادینا معد

لعمیل یعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة او : إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبیعات صوریة .3

یسوى رصید حساب العمیل المدین على أنه ال یقید في دفتر النقدیة وال یورد لخزینة المؤسسة وٕانما یختلس و 

 ؛قد قام برد البضاعة المباعة له إلى المؤسسة

هنا یلجأ المختلس إلى سداد الرصید و : ات لتسویة تحصیالت العمالء المختلسةتجزئة الدفع استخدام .4

مبالغ المحصلة من عمالء ال استخدامتسدیداتهم عن طریق  اختالسالمستحق على أحد العمالء الذین تم 

 .تستمر هذه العملیة بصورة متكررةآخرین، و 

  الخطأ في النفقاتالغش و : المطلب الرابع

لألصول أو التحصیل بالتزامات خالل فترة زمنیة  استخداما تدفقات خارجة أو أي تعرف النفقات بأنه

المستمرة أنشطة تشكل العملیات األساسیة و  معینة من تسلیم أو إنتاج سلع أو تقدیم خدمات أو القیام بأیة

   1للمؤسسةـ

 بالمصروفات بغرض لون في بعض المؤسسات ممارسات محاسبیة خاطئة لتالعبیتبع المسؤو 

   :من بین هذه الممارسات ما یليتخفیضها وتضخیم األرباح على غیر الحقیقة و 

  تأجیل المصروفات لفترات الحقةرسملة و : أوال

تقوم بعض المؤسسات بالتالعب في مصروفات الفترة بتسجیلها كأصول فیما یعرف برسملة أو تأجیل 

  الفترات الالحقة التي حساب تخفیض أرباح المصروفات، ویترتب على ذلك تضخیم أرباح الفترة الحالیة على 

 2 :یلي تشمل هذه الممارسات مااألصول أو المصروفات المؤجلة، و  الك هذهتیتم خاللها إه

 ؛تسجیل بعد المصروفات التشغیلیة الخاصة بالفترة كأصول ثابتة .1

 ؛إخفاء مستندات المصروفات الخاصة بالفترة لتسجیلها في فترة الحقة .2

 تقدیر بالمغاالة في، وذلك إعادة التقدیر الكها بطریقةتإهاألصول الثابتة التي یتم  دالك بعتإهتخفیض  .3

 ؛قیمة تلك األصول في نهایة الفترة

 ؛رسملة تمویل بعض األصول الثابتة على الرغم من عدم توافر شروط الرسملة بهذه األصول .4

 ؛مینالتأائب و بعض المصروفات عن الفترة كمصروف الضر  استحقاقعدم تسجیل  .5

                                                           
 .128، ص مرجع سبق ذكرهعزه األزهر،  -1
، ص ، مرجع سبق ذكرهسات المحاسبیة الخاطئةالممار ات المراجع في التقریر عن الغش و ٕاجراءمسئولیات و أمین السید أحمد لطفي،  -2

 .74، 73ص 
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الك األصول تالمصروفات اإلیرادیة المؤجلة المرتبطة ببعض األصول على الرغم من إه استهالكعدم  .6

 ؛تخریدهاذاتها بالكامل أو 

عقود أخرى مازالت تحت التنفیذ  تحمیل بعض المصروفات الخاصة بعقود أعمال منتهیة خالل الفترة على .7

 ؛)صولأحد حسابات األ(سجلة كمخزون أعمال تحت التنفیذ مو 

الك تفترة إهالك أقل و تبتة على أخر ذو معدل إهتحمیل بعض المصروفات الخاصة بأحد األصول الثا .8

 .أطول

تقوم المؤسسة في نهایة كل فترة : المتوقعة االلتزاماتمخصصات  استخدامفي تكوین و التالعب :ثانیا

تكون غیر  االلتزاماتألن هذه نظرا متوقعة خاصة بالفترة، و  التزاماتمحاسبیة بتكوین مخصصات لمواجهة 

        نهائیة فإنه یتم تكوین هذه المخصصات بقیمة تقدیریة مثل مخصصات محددة القیمة بصورة 

یجب عدم تسجیلها  االلتزاماتبالتالي فإذا تم إنفاقها في الفترة المحاسبیة التالیة لسداد هذه یا، و القضا

التالعب یكون عن طریق المغاالة في تقدیر صصات، و ل خصما من أرصدة هذه المخٕانما تسجكمصروفات و 

بالتالي تخفیض أرباح الفترة على غیر سبیة التي تحقق أرباحا مرتفعة، و قیمة المخصصات في الفترات المحا

أقل وتسجل في الفترات التي تحقق فیها أرباح  المخصصاتتقوم المؤسسة بتخفیض قیمة هذه  الحقیقة، ثم

 1 .بالتالي ترفع مستوى األرباح في هذه الفترة على غیر الحقیقةهذا االنخفاض كأرباح، و 

ذلك بالتالعب في المخصصات المكونة في حالة عدم و : تخفیض الدیون المشكوك في تحصیلها: ثالثا

تخفیض المصروفات المرتبطة بها  ذلك بتخفیضها بغرضمن تحصیل بعض حسابات المدینین و  التأكد

 2 .ة على غیر الحقیقةبالتالي زیادة أرباح الفتر و 

یتم تسجیل األصول الثابتة : غیر الملموسةالدائم في قیمة األصول الثابتة و  االنخفاضعدم تسجیل : رابعا

 انخفاض، فإذا ما حدث الكتاإلهبالتكلفة التاریخیة مخصوما منها مجمع األصول غیر الملموسة بالمیزانیة و 

الدائم في طاقتها اإلنتاجیة مثال، فإنه  االنخفاضنولوجي أو دائم في قیمة تلك األصول نتیجة التقادم التك

قد ال تقوم بعض ، و االنخفاضبقیمة هذه ) مصروف(یجب تخفیض قیمة تلك األصول مقابل تسجیل خسارة 

التالي تخفض من قیمة بمن توافر الشروط الالزمة لذلك، و المؤسسات بتخفیض قیمة األصول على الرغم 

  3 .غیر الحقیقةمة أرباحها على تزید من قیمصروفاتها و 
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  النفقاتمن خاصة لحاالت صور الغش : خامسا

أهم بنود المدفوعات من  یعتبر  بند  الرواتب  واألجور: حاالت الغش والتالعب في الرواتب واألجور .1

تامة من مراجع الحسابات في  النقدیة التي تتطلب دقة في الرقابة الداخلیة علیها، باإلضافة إلى عنایة

 1 :ومراجعتها، حیث قد تكون مجاال كبیرا للتالعب أو االختالس باستخدام أحد األسالیب التالیةحصها ف

      سماء أشخاص غیر موجودین إدراج أسماء عمال وهمیین بقوائم األجور، بقصد صرف أجور أل  . أ

 واقیع؛قیمة هذه األجور بتزویر الت فعال، واختالس

 االجتماعياألجور لحساب ضریبة الدخل أو حساب الضمان اتب و اختالس المبالغ المستقطعة من الرو   . ب

 ؛ألصحابها

هذه  مال، أو ألجور العمال المؤقتین واختالسأو إقامة للع انتقالمبالغ غیر صحیحة كمصروفات  إدراج  . ت

 المبالغ؛

لى األجر ع احتسابالتالعب في سجل الوقت الذي إشتغله العامل، أو مقدار اإلنتاج الذي أنتجه إذا تم   . ث

 أساس القطعة؛

مبالغ أكبر من المبالغ التالعب في مجامیع الكشوف أو في العملیات الحسابیة بها، بهدف سحب   . ج

 المستحقة؛

 .لسبب أو ألخر باستالمهامبالغ األجور التي لم یقم أصحابها  اختالس  . ح

ات یتمثل إن أكثر أحداث الغش شیوعا في مجال المشتری :المدفوعاتفي دورة المشتریات و  االختالسات .2

في حاالت یداع النقدیة في حسابات زائفة، و إ مدفوعات لموردین زائفین و  بإصدارفي قیام مرتكبو الغش 

یسرقون الشیك المسدد إلى أحد  اآلخریناألخرى فإن موظف حسابات الدائنین أو العاملین  االختالسات

  2.رة أخرى للموردعن طریق إعادة تقدیم معلومات المشتریات للسداد م الشرعیینالموردین 

یالحظ قیام : )الرشاوى(ة بالمدفوعات للحصول على أعمال صور الممارسات المحاسبیة الخاطئ .3

د تورید أو المسئولون ببعض المؤسسات بدفع رشاوى للمسئولین في بعض الجهات لتسهیل حصولها على عقو 

مختلفة مثل الخدمات  یقوم المسئولون بتسجیل تلك المدفوعات تحت مسمیاتو  ،امتیازاتأعمال أو 

 ات ـــــــذه الخدمـــــــول على هـــــــات الحصــیتضمن ذلك تزویر مستندات إلثب، و خدمات مقاولي الباطنو  االستشاریة

 3.الوهمیة

                                                           
 ، ص2002الوطنیة، األردن،   ، الطبعة األولى، دائرة المكتبةتدقیق الحسابات في المشروعات التجاریة والصناعیةعبد الكریم على الرمحي،  -1

105. 
 .315، 314ص  ، صمرجع سبق ذكره، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمین السید أحمد لطفي،  -2

3
 .82 ، صمرجع سبق ذكره، مسئولیات وٕاجراءات المراجع في التقریر عن الغش والممارسات المحاسبیة الخاطئةأمین السید أحمد لطفي،  -
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  إجراءات اكتشاف الغش والخطأ :المبحث الثالث

أي تحریفات أو  ها منالتأكد من خلو  تمثل هدف مراجع الحسابات من مراجعة القوائم المالیة للمؤسسةی

لتحقیق هذا الهدف یعتمد مراجع الحسابات على مجموعة من أخطاء قد تمسها وتأثر على صحتها، و 

  .تتضمنه القوائم المالیةأي غش أو خطأ قد  اكتشاف العمل علىالحد و  اإلجراءات التي من شأنها

  الخطأ في األصولالغش و  اكتشافإجراءات : لب األولالمط

تحقق من سالمة األصل من أیة تحریفات قد تطاله لحسابات بتصمیم برنامج المراجعة لیقوم مراجع ال

  :من أهمهااألصول من قبل مراجع الحسابات و  أو تمسه بتطبیق مجموعة من اإلجراءات الهادفة لمراجعة

  ثبیتات المادیةتالإجراءات مراجعة : أوال

   1:ثبیتات المادیةیقوم مراجع الحسابات باإلجراءات التالیة لمراجعة الت

یقوم المراجع في هذا العنصر بالتأكد من أن المعلومات المقدمة في القوائم المالیة الختامیة : الكمال .1

وبالنسبة لكل عنصر تعكس الواقع الحقیقي له، من خالل التحقق من األرصدة األولیة لكل عنصر كمعدات 

تأكد من تسجیل كل اإلضافات الجدیدة للعنصر وحذف كل بالمراجعة المستندیة والحسابیة للالنقل مثال والقیام 

التنازالت خالل الدورة مع تتبع خطوات المعالجة المحاسبیة للحصول على الحكم النهائي للمعلومات 

المحاسبیة المقدمة على العنصر موضوع المراجعة، كما ینبغي أن یتأكد من صحة حساب اإلهتالكات 

لها، ومدى تحمیل كل عنصر للمصاریف المتعلقة به وعدم تحمیله المقابلة الستعمال العنصر وتسجی

 للمصاریف األخرى؛

یقوم مراجع الحسابات بالتحقق من التثبیتات المادیة التي هي مسجلة في القوائم المالیة الختامیة، : الوجود .2

د من خالل مقارنة الكها، إذ یتم التأكد من هذا الوجو تمن أنها موجودة فعال ومستعملة بما ال یتنافي مع إه

 جل فعال في دفاتر وسجالت المؤسسة؛الجرد الفعلي لهذه األصول بما هو مس

یتحقق مراجع الحسابات من ملكیة المؤسسة لتثبیتات المادیة المسجلة في الدفاتر وسجالت : الملكیة .3

ة المؤسسة لألصل المؤسسة والتي هي ظاهرة في القوائم المالیة، من خالل فواتیر الشراء أو عقود تثبت ملكی

 موضوع المراجعة؛

 یعمل مراجع الحسابات على التحقق من صحة تقییم التثبیتات المادیة للمؤسسة، وذلك بالتأكد من : التقییم .4

صحة التقییم األولي لألصل من خالل تسجیل ثمن شرائه زائد المصاریف التي تحملتها المؤسسة لقاء 

تبعا للطریقة المحددة، ومراعاة الثبات في  إهتالكهاجیل الحصول علیه، كما یتحقق من صحة حساب وتس

                                                           
  .151 ،149 ص ص مرجع سبق ذكره،محمد التهامي، مسعود صدیقي،  طواهر -1
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التقییم وفقا لسعر السوق أو التكلفة (  الك من سنة ألخرى وطرق التقییم لتثبیتات المادیةتطرق اإله

 ؛)التاریخیة

یعمل مراجع الحسابات على التحقق من أن المعالجة المحاسبیة قد تمت وفقا : المحاسبي التسجیل .5

 اسبیة المقبولة قبوال عاما، وأن كل الوثائق المدعمة لهذا التسجیل موجودة ومرفقة معه ـللمبادئ المح

تعتبر التثبیتات المعنویة ذات طبیعة خاصة وتحتاج إلى إجراءات : التثبیتات المعنویةإجراءات مراجعة : ثانیا

من قبل مراجع  خاصة وخبرة كبیرة في مجال فحصها ومراجعتها، أي أنها تحتاج إلى بدل جهد كبیر

  1الحسابات حتى یستطیع مراجعتهاـ

وتعرف شهرة المحل بأنها مقدرة المؤسسة على تحقیق أرباح غیر عادیة تفوق معدالت : شهرة المحل .1

 2.المماثلة في نفس النشاط وفي نفس المجال للمنشآتالربحیة العادیة 

ك دلیل مادي ملموس على وجودها أو وقد جرت العادة على عدم إثبات الشهرة بالدفاتر إال إذا كان هنا

  3:یلي كانتقال الملكیة أو حدوث تغییر فیها، ومن هذه الظروف ماحدثت ظروف تستدعي ذلك 

شراء مؤسسة أخرى بحیث كان المبلغ الذي دفع ثمنا للشراء یزید على قیمة صافي أصول المؤسسة   . أ

التي تمت بین المؤسسة المشتریة  تفاقیاتاالالمشتراة ففي هذه الحالة على مراجع الحسابات اإلطالع على 

هذه الزیادة ممثلة  واعتباروالبائعة والتأكد من اعتماد الجهات المسؤولة لها دفع زیادة على صافي األصول 

 لشهرة المحل؛

بین الشركاء في الشركات العادیة  االتفاقأو انسحاب شریك من مؤسسة عادیة عامة، قد یتم  انضمام  . ب

، وعلى مراجع الحسابات اإلطالع انسحابهشریك أو  انضمامقیمة لشهرة المحل نتیجة العامة على إظهار 

في تقدیر  أتبعتالمبرم بین الشركاء والمنصوص علیه في عقد المؤسسة وعلى الطریقة التي  االتفاقعلى 

 الشهرة، والتأكد من أن الشهرة لم تظهر في الدفاتر بأعلى من القیمة التي قدرت بها؛قیمة 

مؤسسة في مؤسسة أخرى، وفي هذه الحالة على المراجع  اندماجمؤسسة إلى مؤسسة أخرى، أو  امانضم  . ت

 .دفاتر بقیمتها الحقیقیةالتأكد من صحة تقویم الشهرة وٕاظهارها في ال

 ن ـــــة عـــــات المؤسســـــن، الرسوم تستخدم لتمیز منتجـــهي األشكال أو األسماء، والعناوی: ةـــــالعالمة التجاری .2

 4ـ المؤسسات األخرى، یتم تسجیلها وٕاشهارها، ومدة الحمایة لها عشرة سنوات

                                                           
  .495 ، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید،  -1
  .497 ، صنفس المرجع السابق -2
  .110، 111ص ص ، مرجع سبق ذكره، - الناحیة النظریة  –علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد اهللا،  -3
  .238 ، صسبق ذكرهمرجع محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -4
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   1:ومن بین اإلجراءات المطبقة من قبل مراجع الحسابات لمراجعة العالمة التجاریة ما یلي

 مطابقة رصید الحساب في دفتر األستاذ مع ما هو ظاهر بالمیزانیة؛  . أ

 جاریة؛اإلطالع على وثائق ملكیة العالمات الت  . ب

 دراسة صحة تقییم العالمات التجاریة على أساس التكلفة بعد تنزیل اإلهتالك الالزم،  وتشمل التكلفة ثمن  . ت

 الشراء باإلضافة إلى رسوم التسجیل وأتعاب المحاماة وجمیع مصاریف نقل الملكیة األخرى؛

ضافة إلى سیاسة اإلطفاء اإلطالع على عقد الشراء والمستندات التي تم بموجبها دفع سائر النفقات باإل  . ث

 التي تسییر علیها المؤسسة؛

 .د من عدم سقوط العالمة التجاریةاإلطالع على أخر إیصال تجدید للتأك  . ج

الصناعي، یعطي صاحبه حق  لالستغاللجدید قبل  ابتكارهو براءة تمنح عن كل : االختراعحق  .3

 2د لمدة خمس سنوات أخرى ـبجمیع الطرق مدة خمسة عشر سنة، ویمكن التجدی االختراع استغالل

في التأكد من الملكیة والوجود وصحة التقییم، أما إجراءات  االختراعأهداف مراجعة حق وتنحصر 

  3:المراجعة فتنحصر في األتي

 مطابقة الرقم الوارد في المیزانیة مع رصید الحساب في دفتر األستاذ العام؛  . أ

من ملكیة المؤسسة لها، وٕاذا كانت الفترة منتهیة فیجب للتأكد  االختراعاإلطالع على شهادة تسجیل براءة   . ب

عن طریق الشراء فیجب  االختراعاإلطالع على عقد التجدید، وٕاذا كانت المؤسسة قد حصلت على حق 

 اإلطالع على عقد التنازل من المخترع؛

ء أو أیة الك، وتشمل التكلفة ثمن الشراتالتأكد من صحة التقییم على أساس ثمن التكلفة ناقصا اإله  . ت

نفسه، وهنا یجب على مراجع الحسابات  االختراعتجارب وبحوث قامت بها المؤسسة على نفقتها في سبیل 

على أساس الفترة المحددة  االختراعالك لحق تاإلطالع على اإلیصاالت الخاصة باإلنفاق، ویحتسب اإله

الك حسب تجع التأكد من كفایة اإلهبهذا الحق قانونیا، ویمكن تجدیدها لفترات أخرى وعلى المرا لالنتفاع

بشكل  االنخفاضأخذة في  االختراعحق  استغاللالظروف الخاصة فقد یتبین أن اإلیرادات الناشئة عن 

 .الك األصلتمستمر وملحوظ مما یستدعي إه

 التثبیتات المالیةمراجعة إجراءات : ثالثا

  4 :بما یليلمراجعة التثبیتات المالیة باإلجراءات التالیة إذا یجب على مراجع الحسابات القیام 

                                                           
  .112 ، صمرجع سبق ذكره، -  الناحیة النظریة –علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد اهللا،  -1
  .239 ، صمرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -2
  .113 ، صمرجع سبق ذكره ،- الناحیة النظریة  –علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد اهللا،  -3
 .191، ص مرجع سبق ذكره، -الناحیة النظریة والعملیة  -علم تدقیق الحساباتن عبد اهللا، خالد أمی -4
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 محفظة األوراق المالیة في البنك؛التأكد من وجود هذه األوراق لدى المؤسسة فعال أو في  .1

ریقة رسمیة مدعمة أن ملكیتها هذه عائدة بطالمالیة عائدة لملكیة المؤسسة و  التثبیتاتالتأكد من أن هذه  .2

 ادات مؤقتة أم دائمة؛هذه الشه سواء أكانتبشهادات أسهم وسندات و 

 :هنا أمامنا حالتان، و التثبیتاتمن صحة تقییم هذه التحقق  .3

 ین مخصص هبوط أسعار أوراق مالیة؛القیمة السوقیة لها عن ثمن التكلفة ینبغي تكو  انخفاضفي   . أ

 في حالة زیادة سعر السوق عن التكلفة یجب تقویمها على أساس ثمن التكلفة، وال تؤخذ األرباح بالحسبان؛  . ب

الیة بنصیبها من هذه اإلیرادات لیتم تحمیل الفترة المالیة الح التثبیتاتعوائد هذه  احتسابالتأكد من  .4

 یة المركز المالي الصحیح للمؤسسة؛بالتالي إعداد الحسابات الختامیة بكل دقة لكي تظهر المیزانو 

 ؛)هي متداولة أو ثابتةهل (كیتها التأكد من ملبعد تقویمها و  التثبیتاتب هذه التأكد من صحة تبوی .5

بالمجموع مقارنة األرقام اإلجمالیة الحسابیة بالرجوع إلى السجالت والمستندات و  التأكد من الصحة .6

 اإلفرادي لهذه األوراق؛

 .تعارف علیهاقد قومت طبقا للمبادئ المالمالیة  التثبیتاتالتأكد من أن  .7

   مراجعة المخزونات: رابعا

  1 :العنایة المهنیة الالزمة للتحقق من عناصر المحزونات من خالل األتيعلى مراجع الحسابات بذل 

یقوم مراجع الحسابات بالتحقق من أن المعلومات الواردة حول مخزون أخر المدة كانت نتیجة : الكمال .1

لم یحذف أو ینسى ة بالمخزون تم تسجیلها محاسبیا و لمعالجة محاسبیة سلیمة مفادها أن كل العملیات المتعلق

ا لحقیقة مدى تمثیلهالمستقاة من النظام المولد لها و المحاسب أیة عملیة لیؤكد بعدها صحة هذه المعلومات 

 العنصر موضوع المراجعة؛

 ذلكو یسعى مراجع الحسابات إلى التأكد من أن المخزون موجود فعال على مستوى المخازن  :الوجود .2

علیه التشریعات المعمول بها، كما یعمل على التأكد  توجیهها وفق ما تنصبالوقوف على واقع عملیة الجرد و 

یقوم أن ئمة النهائیة للعناصر المخزنة، و من أن كل عنصر من عناصر المخزون یوافق التسجیل على القا

 ه ذلك ـــــول لــــمخ صــــشخرف ـــا من طــٕاعداد القائمة النهائیة التي ینبغي تأشیرهبعملیة الجرد و  آخرینأشخاص 

 ا؛قانون

 من مراجعة انطالقیجب على مراجع الحسابات أن یتحقق من ملكیة المؤسسة للمخزون،  :الملكیة .3

  المؤسسة للعناصر المخزنة خارجها؛ المتعلقة بالمخزون، كما یجب أن یتأكد من ملكیةالعملیات المختلفة و 

                                                           
 .153، 152، ص صمرجع سبق ذكرهطواهر محمد تهامي،  -1
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سة من خالل التحقق من ینبغي على مراجع الحسابات التحقق من التقییمات التي قامت بها المؤس :التقییم .4

 ات؛تبني طریقة واحدة لتقییم المخرجات من المخزون، و إلى أخرىالمخزونات من سنة ثبات طرق التقییم 

ة بالمخزونات تم یسعى مراجع الحسابات إلى التحقق من أن كل العملیات المتعلق :التسجیل المحاسبي .5

أن كل الوثائق یها والمقبولة قبوال عاما، و بادئ المحاسبیة المتعارف علص علیه المنتتسجیلها وفق ما 

 .مرفقة معهدعمة لهذا التسجیل موجودة فعال و الم

وهي حقوق للمؤسسة تجاه الغیر نتیجة بیع السلع أو تقدیم : إجراءات مراجعة حسابات المدینین: خامسا

غیل الجاریة أیهما أو دورة التشالخدمات، ویعتبر المدینین أصوال متداولة حیث یتوقع تحصیلها خالل سنة 

  1.أطول

حسابات العمالء تمثل المبالغ المستحقة علیهم نظیر سلع مباعة أو خدمات  ):العمالء(مراجعة الزبائن  .1

 2.مقدمة لهم كجزء من العملیات التشغیلیة المعتادة

  3 :حیث یقوم مراجع الحسابات باإلجراءات التالیة لمراجعة حسابات الزبائن كما یلي

السیاسات المحاسبیة لتسجیل حركة العمالء وتحدیدها إذا كانت المخصصات تكفى وتفي عن  االستفسار  . أ

 بالغرض من تكوینها؛

الحصول على تحلیل ألرصدة المدینین وتحدید ما إذا كان رصید األستاذ العام یطابق الرصید بمیزان   . ب

 المراجعة؛

السابقة أو تلك التي كانت  على تفسیر ألي تغیرات جوهریة في أرصدة الحساب بین الفترةالحصول   . ت

 متوقعة، والقیام بدراستها؛

عن أسباب وجود أرصدة غیر عادیة مع  واالستفسارالحصول على تحلیل ألعمار الدیون للعمالء،   . ث

 عن التحصیالت من العمالء؛ االستفسار

لغ المستحقة مناقشة اإلدارة في تبویب المدینین متضمنة األرصدة غیر المتداولة، األرصدة الدائنة والمبا  . ج

 من المساهمین واإلدارة العلیا واألطراف ذوى العالقة بالقوائم المالیة؛

عن طریق تحدید الحسابات بطیئة الحركة، وكیفیة تحدید مخصص الدیون المشكوك في  االستفسار  . ح

 تحصیلها مع دراسة مدى كفایة هذا المخصص؛

 ة أو مباعة أو مخصومة؛عن األرصدة المدینة األخرى وما إذا كانت مرهون االستفسار  . خ

                                                           
 .98، ص مرجع سبق ذكره، -المراجعة إجرائیا  –الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق حازم هاشم األلوسي،  -1
 .98 ، صنفس المرجع اـلسابق -2
 .177ص ، 2007الدار الجامعیة، مصر، المراجعة المتقدمة في بیئة األعمال المعاصرة، حسین عبید، شحاته السید شحاته،  -3
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عن إجراءات القطع الطبقة بالنسبة للمبیعات في نهایة الفترة وأنه تم التحقق من مرتجعات  االستفسار  . د

 المبیعات؛

عما إذا كانت الحسابات تتضمن بضائع أمانة لدى الغیر وما إذا كان قد تم إجراء تسویات  االستفسار  . ذ

 إلدراج تلك البضائع بالمخزونات؛

 عما إذا كان هناك إشعارات دائنة تخص اإلیرادات تم تسجیلها بعد تاریخ المیزانیة وما إذا كان االستفسار  . ر

 .قد تم تكوین مخصص لتلك المبالغ

الء أوراق القبض أحد عناصر األصول التي تتعلق بدیون مستحقة على العمتمثل : مراجعة أوراق الدفع .2

نبغي على مراجع الحسابات وضعها في برنامج فحصه ، وی"كمبیاالت وسندات"ولكن في شكل أوراق تجاریة 

 1لو كانت تمثل هذه األوراق مبالغ كبیرة یلزم مراجعتها ـوخاصة  واهتمامهومراجعته 

  2 :ویتمثل دور مراجع الحسابات في مجال مراجعة أوراق القبض فیما یلي

میتها كدیون للشركة في ذمة أوراق القبض صاحبة المبالغ الكبیرة نظرا أله اختیارعلى مراجع الحسابات   . أ

 الغیر؛

 :یلي وبصفة خاصة ما اختیارهاالتحقق من بیانات األوراق التي تم على مراجع الحسابات   . ب

 المسحوب علیه المدین بالمبلغ وقبوله للورقة؛ 

  ؛االستحقاقمبلغ الورقة وتاریخ 

 الشركة التحقق من أنها تخص. 

 یة تكون قد سجلت على ظهر الورقة؛من أي تسدیدات جزئعلى مراجع الحسابات التحقق   . ت

 إجراءات متابعة األوراق المرفوضة وتجدیدها؛ اتخذتالتحقق من أن الشركة   . ث

    التحقق من أن هذه األوراق إما تكون في عهدة أحد الموظفین الذین لیس لهم عالقة بتسجیل الدفتري  . ج

 أو تكون مودعة في البنك لحساب الشركة؛ أو النقدیة

 ة ـــدى صحــــن ومـــاب أحد الدائنیـــــا لحســــل أو تظهیرهـــــة تحصیـــتتخذ إجراءات متابعشركة التحقق من أن ال  . ح

 إجراءات عملیة التحویل أو التظهیر؛

مراجع الحسابات التحقق من طریقة تكوین مخصص قطع أوراق القبض أو مخصص خصم أوراق على   . خ

  قـقـالیة ویتحـمتها الحـاألوراق وقی هذهـمیة لـة االسـین القیمـرق بالقبض أو مخصص القطع والذي یمثل غالبا الف

                                                           
 .110 ، ص2012الطبعة األولى، دار وائل للنشر، األردن،  ،-اإلجراءات  –تدقیق الحسابات إیهاب نظمي، هاني العزب،  -1

 .110 ، صنفس المرجع السابق -2
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المراجع من مدى كفایة هذا المخصص وطریقة إظهاره في المیزانیة إما مطروحا من أوراق القبض في 

 الك في الجانب الدائن من المیزانیة ـتالمیزانیة أو ضمن بنود المخصصات األخرى بخالف اإله

  مراجعة النقدیة: سادسا

نقدیة بعناصرها المختلفة أحد أهم عناصر األصول قصیرة األجل والتي لها داللة خاصة تمثل ال

بالنسبة للمركز النقدي ومركز السیولة في الشركة مما یزید من أهمیة دور المراجع في فحص ومراجعة 

  1.عناصرها

  2 :حیث تتمثل اإلجراءات المطبقة من قبل مراجع الحسابات لمراجعة النقدیة فیما یلي

نقد للمؤسسة الخاضعة على مراجع الحسابات الحصول على فهم لنظام إدارة ال: فحص نظام إدارة النقد .1

مالحظة أي مؤشرات ة النقد لها أغراض عمل قانونیة وذات طبیعة مناسبة، و التأكد من أن إدار للمراجعة، و 

 ؛كالسحب على المكشوف بشكل مفرط اعتیادیةغیر 

التفرقة بین المقبوضات النقدیة جع الحسابات بالفحص المستندي علیه عن قیام مرا: الفحص المستندي .2

 ؛لهذه العملیاتفحص األدلة الكتابیة المؤیدة والمدفوعات النقدیة، و 

التأكد من أن كافة المقبوضات على مراجع الحسابات القیام ب: الفترة المحاسبیة استقاللالتحقق من  .3

صرفه قبل نهایة حیث یقوم بتأشیر أخر صك تم لمحاسبیة المناسبة، المدفوعات النقدیة قد سجلت في الفترة او 

بذات التاریخ ـ كذلك على مراجع الحسابات اإلهتمام باإلیداعات  استالمهأخر وصل قبض تم السنة المالیة، و 

 وك التي لم تصرف بعد أو المرفوضة؛بالصكو  لتي تمت بالقرب من نهایة السنة،ا

سابات بالتحقق من وجود النقدیة بخزینة المؤسسة عن طریق الجرد الفعلي یقوم مراجع الح: جرد الحزینة .4

 ؛في نهایة السنة المالیة أو خاللها

مباشرة من  استالمهایعتبر هذا النوع من أدلة اإلثبات من األدلة المهمة بسبب : مصادقات الصارف .5

ل یتم الحصو لذا فإنها توفر لمراجع الحسابات ثقة أعلى بإمكانیة الوثوق بها، عن تلك التي مصدر مستقل، و 

 علیها من سجالت المؤسسة فقط؛

 باعتبارهمراجع الحسابات التحقق مما ورد في كشف المصرف یجب على : تسویة أرصدة المصارف .6

 ؛ة لما هو مقید بدفاتر المؤسسةصور 

إذا یقوم مراجع الحسابات بالطلب من إدارة المؤسسة إعداد كشف  :التحویالت بین حسابات المصارف .7

 ذاـص هـحـسابات فـع الحـراجــم لىــعقة، و ــطابــخ المــد تاریــعـو ب لـبة قبـساــرة منــتـارف لفـصـالت بین المــویــحـبالت

                                                           
   ـ 117ص مرجع سبق ذكره،یهاب نظمي، هاني العزب، إ - 1

 ـ 138،144، ص مرجع سبق ذكره، -المراجعة إجرائیا  –الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق حازم هاشم األلوسي،  - 2
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 تسجیلها بشكل مالئم؛و  احتسابهالمصارف للتأكد إذا تم مالحظة أیة تحویالت بین او الكشف 

 :اإلجراءات من هذهو  :اإلجراءات األخرى .8

 فیة التي تم إقفالها خالل السنة؛فحص الحسابات المصر   . أ

 غیر المرسلة؛فحص الصكوك المنظمة و   . ب

 ؛اعتیادیةعن أیة مدفوعات غیر  االستفسار  . ت

 شروط هذه القیود؛ود أیة قیود مهمة على النقدیة، و التحقق من وج  . ث

 مل المؤسسة بها ـمالت األجنبیة في حالة تعاالتأكد من صحة المعالجات المحاسبیة للع  . ج

النقدیة الظاهر على مراجع الحسابات التحقق من سالمة عرض بند : اإلفصاحالتحقق من العرض و  .9

 شكل مناسب في القوائم المالیة، التأكد من عرض أیة تسویات أو إیضاحات تتعلق بها ببالمیزانیة، و 

جب على مراجع الحسابات أن بالنسبة لبعض المصروفات النثریة التي ال توجد مستندات مؤیدة لها یو 

تبقي من رصید على مراجع الحسابات قبل كل هذا جرد المو لها من الجهة المختصة،  اعتمادیحصل على 

  1ـ طابقة الرصید مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتیجة الجردمالسلفة المستدیمة و 

  الخطأ في الخصومالغش و  اكتشافإجراءات : المطلب الثاني

الكبیر الذي  لالهتمامنظر سسة، و التي على المؤ  االلتزاماتل مجموعة الخصوم أو المطلوبات كافة تمث

قوانین الضرائب أدت بمراجع الحسابات إلى البیع و  واتفاقیاتبسبب تنوع طرق تمویل المشاریع  به تحضي

  .هذه الخصومد في الموجو الخطأ الغش و  اكتشافن شأنها العمل على تبني مجموعة من اإلجراءات التي م

  .ة علیها من قبل مراجع الحساباتفیما یلي عرض لبعض عناصر الخصوم مع اإلجراءات المطبقو 

تعتبر حقوق الملكیة بمثابة مصدر التمویلي الداخلي ألصول المؤسسة : إجراءات مراجعة حقوق الملكیة: أوال

 2المقررة للغیرـ اماتااللتز كافة  استبعادوبذلك فهي عبارة عن صافي أصول المؤسسة بعد 

 3 :تتمثل هذه اإلجراءات في: رأس المالإجراءات مراجعة عنصر  .1

 اإلفصاح خالل التحقق من  الخاصة به من   الظاهرة في المیزانیة والبیانات رأس المال   التحقق من قیم 

 المحاسبي السلیم لعنصر رأس المال؛

 دة أو نقصانا قد تم تنفیذه فعال وبطریقة محاسبیة التحقق من أن عملیات ترتب علیها تغیر رأس المال زیا

 مالئمة ومقبولة؛

                                                           
 .291 ، صمرجع سبق ذكره، التدقیق الحدیث للحساباتأحمد حلمي جمعة،  -1
 .327 ، صمرجع سبق ذكرهل، محمد سمیر الصبان، عبد اهللا العظیم هال -2
 .629 ، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا،  -3
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 اإلداریــة راءاتــت بعد اتخاذ اإلجــقد تممـثال  خاصة برأس المال زیادة أو نقصانا التحقق من أن أي عملیة  

والقانونیة الالزمة وذلك من خالل السلطات المسؤولة داخلیا في المؤسسة أو خارجیا عن طریق بعض 

 .ألجهزة أو المصالح الحكومیة المختصةا

المبالغ التي یتم حجزها من األرباح القابلة للتوزیع بنسب  االحتیاطاتتمثل  :االحتیاطاتإجراءات مراجعة  .2

أو مبالغ معینة لمقابلة أي ظروف غیر عادیة أو خسائر غیر متوقعة، ومن ناحیة أخرى فقد یتم تكوین 

 1تحقق خسائر مستقبلیة ـ احتمالعینة دون وجود خسائر أو االحتیاطي من خالل خطة تمویلیة م

  2 :اإلجراءات التالیة لمراجعة وفحص االحتیاطات بإتباع حیث یقوم مراجع الحسابات

وقرارات  االجتماعاتكمخاطر (متابعة حركة االحتیاطات بالزیادة أو النقصان، وفحص المستندات الثبوتیة   . أ

 ض وتصنف كل تغییر تم خالل السنة المالیة؛، التي تفو )الجمعیة العامة للشركة

التأكد فیما إذا كانت الشركة قد قامت بمراعاة التشریعات النافدة، أو النظام الداخلي للشركة، فیما یتعلق   . ب

 ؛االحتیاطاتبتكوین 

السابقة، وفحص اإلضافات والتغییرات مراجعة األرصدة االفتتاحیة لالحتیاطات مع ما ورد في المیزانیة   . ت

 ي تمت على هذه األرصدة؛الت

 التأكد من استخدام االحتیاطات من قبل إدارة الشركة في األغراض المخصصة لها؛  . ث

التأكد فیما إذا كانت االحتیاطات قد تم عرضها في القوائم المالیة بشكل مناسب، وتم اإلفصاح عنها   . ج

 بشكل كاف ـ

 3:وتتمثل هذه اإلجراءات في :األرباحإجراءات مراجعة عنصر  .3

 العامة على مستوى الدولة أو القوانین والنظم الداخلیة الخاصة بالمؤسسة القوانین  مراجعةیه فحص و عل

 والتي تنظم عملیة توزیع األرباح القابلة للتوزیع؛

 على المراجع التحقق من أنه في حالة وجود خسائر مرحلة من سنوات سابقة یلزم تغطیة هذه الخسائر من 

 قبل توزیع أي أرباح على أي طرف من األطراف حفاظا على مركز المؤسسة المالي؛األرباح القابلة للتوزیع 

  على المراجع التحقق والتأكد من أن مصادر األرباح الموزعة واضحة ومحددة وال تتضمن أرباح غیر قابلة

ع المراجع بذلك وأن یقتنللتوزیع ما لم تتوافر المبررات القویة والشروط القانونیة التي تسمح بتوزیع جانب منها 

 وٕاال فعلیه التحفظ في تقریره نحو هذا األمر؛

                                                           
 .239 ، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید،  - 1
 .237، 236، ص صمرجع سبق ذكره، -المراجعة إجرائیا  –الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق حازم هاشم األلوسي،  - 2
 .581 ، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سریا،  - 3
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 انتـم وما إذا كـهـنوع هذه األسـودها وفقا لـة وجـالـمتازة في حـهم المـعات األسـقق من توزیـراجع التحـى المـعل 

 مجمعة لألرباح أو غیر ذلك إلى جانب توزیعات األسهم العادیة المتعارف علیها؛

  أي أرباح تم تحویلها إلى رأس المال لزیادته وقد تتم هذه العملیة في شكل أسهم علیه التحقق وفحص

مجانیة في شركات المساهمة وفي هذه الحالة على المراجع التحقق من القرارات الخاصة بهذا الشأن 

 .ومراجعته أسهم رأس المال بعد الزیادة

یتم تحمیلها على حساب الدخل  تمثل هذه المخصصات مبالغ تقدیریة: مراجعة المخصصاتإجراءات  .4

 التزاماتمتوقع في القیم الدفتریة لألصول أو لمقابلة خسائر أو  انخفاضلمقابلة ) حساب األرباح والخسائر(

 1.مؤكدة الوقوع ولكن ال یمكن تحدید قیمتها بدقة

  2 :التأكد من أرصدة المخصصات یقوم مراجع الحسابات باإلجراءات التفصیلیة التالیةوبغرض 

 مخصصات لما خصص له من أغراض؛التأكد من كفایة ال  . أ

 احتسابالمؤسسة بالقوانین النافذة عند  التزامالتحقق من عدم المغاالة في مبالغ المخصصات، ومالحظة   . ب

 بعض المخصصات؛

 التأكد من أن المخصصات لم تستخدم إال في األغراض التي كونت من أجلها؛  . ت

المخصصات مثل إفالس أحد المدینین  احتسابتؤثر على  األخذ في الحسبان أیة أحداث الحقة قد  . ث

 المهمین الجیدین؛

  .نها في القوائم المالیة للمؤسسةالتحقق من سالمة عرض المخصصات واإلفصاح ع  . ج

  جراءات مراجعة الدیون طویلة األجلإ: ثانیا

صة، وٕاما وهي تشمل الدیون طویلة األجل وتنشأ إما بإصدار سندات یكتتب فیها الجمهور بشروط خا

، وغالبا ما تكون هذه القروض مضمونة برهن االئتمانیةبعقد قرض مع أحد البنوك أو أي من المؤسسات 

  3ـأصل معین أو مجموعة من األصول  سواءاألصل 

أو لتمویل هي الدیون التي تقترضها المؤسسة من الغیر عند حاجتها للسیولة  :طویلة األجل القروض .1

 4 :اجع الحسابات باإلجراءات التالیة لمراجعة القروض طویلة األجل كما یليومن هنا یقوم مر أنشطتها، 

   ةسسؤ ملابلة د القرض واعتماده من الجهة المسؤو التأكد من صحة اإلجراءات القانونیة التي أتبعت في عق  . أ

                                                           
 .251، ص مرجع سبق ذكرهمحمد السید،  -1
 .205 ،204 ، ص صمرجع سبق ذكره، - المراجعة إجرائیا –الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق حازم هاشم األلوسي،  -2
 .58 ، صمرجع سبق ذكرهإیهاب نظمي، هاني العزب،  -3
 .143، ص جع سبق ذكرهمر ، -  الناحیة النظریة –علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد اهللا،  -4
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اإلطالع على عقد القرض بقصد التعرف على الشروط الخاصة من حیث القیمة وسعر الفائدة وموعد   . ب

 أقساط اإلهتالك؛ واحتساباد السد

التحري عن وجود أي رهن أو ضمان معین لهذا القرض مع التأكد في حالة وجوده من اإلشارة إلى ذلك   . ت

 صراحة في قائمة المركز المالي؛

تدقیق القیود الخاصة بتسلم القرض ودفع الفائدة وسداد األقساط وذلك باإلطالع على المستندات المؤیدة   . ث

 لهذه العملیة؛

الباقي في ذمة الشركة في تاریخ إعداد  االلتزاممن المقرض بقیمة ) مصادقة(لحصول على إقرار كتابي ا  . ج

 قائمة المركز المالي؛

 المؤسسة في سدادها لقیمة الفوائد المستحقة عن هذه القروض؛ انتظامالتأكد من   . ح

 سابقة ـبالمیزانیة العامة ومطابقته مع رصید السنة ال االلتزامالتأكد من صحة رقم   . خ

خر بإصدارها عند الحاجة إلى تمویل آ ةتقوم الشركات المساهم هي السندات التي :طویلة األجل السندات .2

 1بخالف رأس مال األسهم المملوكة لمدة طویلة ـ

  2 :لهذا یقوم مراجع الحسابات باإلجراءات التالیة لمراجعة السندات طویلة األجل كما یلي

 ة من السندات للوقوف على شروط ومضمون هذه العقود؛اإلطالع على عقد السندات ونسخ  . أ

المؤسسة لألمور والشروط القانونیة الواجب توفرها عند إصدار قرض السندات، وعدم  أستفاءالتأكد من   . ب

مخالفة اإلصدار ألحكام القانون التجاري والنظام الداخلي للمؤسسة وقرارات الجمعیة العامة ومجلس إدارة 

 المؤسسة؛

في السندات ومن ضمنها عالوة أو خصم اإلصدار وصحة المعالجة  االكتتابصحة التحقق من   . ت

 وتسجیله؛ لالكتتابالمحاسبیة 

 تقییمممنوحة من قبل المؤسسة لحملة السندات والتحقق من صحة  طبیعة أي رهن أو ضمانالتعرف على   . ث

 األصول المرهونة؛

، وفحص عینة من العملیات الخاصة بالفوائد ظامبانتالتأكد من قیام المؤسسة بسداد فوائد وأقساط القروض   . ج

 المدینة للتحقق من صحتها؛

 دیدـراءات التســة إجـحـد من صـتأكـندات، والـدید السـة تسـلیـتندات الخاصة بعمـمسـیود والـنة من القـص عیـفح  . ح

 السندات ورد قیمتها إلى مستحقیها؛وٕاتالف 

                                                           
 .225، ص مرجع سبق ذكرهمحمد السید،  -1

 .208 ،207 ، ص صسبق ذكره مرجع، -المراجعة إجرائیا  –الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق حازم هاشم األلوسي،  -2
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 .وائم المالیةالق التحقق من العرض واإلفصاح السلیم للسندات في  . خ

  الدیون قصیرة األجلإجراءات مراجعة : ثانیا

وهي مبالغ تلتزم المؤسسة بدفعها ألطراف خارج المؤسسة وغالبا ما تكون ناشئة من : مراجعة الموردین .1

 1ـ) على الحساب(جراء مشتریات أجلة 

  2 :ليحیث یتبع مراجع الحسابات اإلجراءات التالیة لمراجعة حسابات الموردین كما ی

مراجعة كشوف الموردین مع أرصدة حسابات الشخصیة التي تظهرها دفاتر أستاذ الموردین وتطابق   . أ

 األرصدة الواردة في الكشوف مع أرصدة حسابات الموردین؛

یتحقق مراجع الحسابات عن طریق الحساب اإلجمال للموردین من رصید الدائنین ومطابقته لمجموع   . ب

 شف الدائنین؛أرصدة الدائنین كما یظهرها ك

قد یرسل الموردون كشوفات حسابات دوریة، ویقارن مراجع الحسابات أرصدة الموردین المبینة بالكشوف   . ت

یجب أن یتحرى أسبابه واإلشارة بإجراء  اختالفمع األرصدة الواردة في كشوف الحساب، في حالة وجود 

 األمر ذلك؛ أستدعىالتعدیل الالزم في دفاتر المؤسسة لو 

إرسال مصادقات إلى الموردین على أن ترسل بن تقوم المؤسسة تحت إشراف مراجع الحسابات یستحسن أ  . ث

إلى مكتب مراجع الحسابات الذي علیه أن یقارن الردود مع كشف الموردین والتحري عن أسباب رأسیا  الردود

 الخالف؛

اخر السنة المالیة یجب التأكد من أن جمیع الفواتیر الخاصة بالمشتریات التي دخلت المخازن في أو   . ج

 وأدرجت في قوائم الجرد قد سجلت في دفتر یومیة المشتریات ورحلت لحساب الموردین؛

یتبع مراجع الحسابات حسابات الموردین في أوائل المدة المالیة التالیة من حیث تسدیدها وبقائها بدون   . ح

 وردین في المادة الجدیدة، ویمكنتسدید وذلك بالرجوع إلى دفتر النقدیة وعلى كشوف الحساب المرسلة من الم

 .عمدا أو من غیر عمد ارتكبتتكشف هذه الوسیلة عن أخطاء في األرصدة في نهایة السنة المالیة أن 

 3ـ استحقاقهاهي تلك األوراق التي تلتزم المؤسسة بدفع قیمتها في تاریخ : مراجعة أوراق الدفع .2

  4 :ت لمراجعة أوراق الدفع كما یليومن هنا یقوم مراجع الحسابات بمجموعة من اإلجراءا

  یةـالـمـم الـوائـداد القـــخ إعـد تاریـعــداد بـسـق الـــحـي تستـع التــفـدـمیع أوراق الـیلي بجـف تفصـول على كشـالحص  . أ

                                                           
 .138 ، ص، مرجع سبق ذكره-الناحیة النظریة  –علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد اهللا،  - 1
 .81، 80، ص ص مرجع سبق ذكرهاب نظمي، هاني العزب، إیه - 2
 .138 ، ص، مرجع سبق ذكره-الناحیة النظریة  –علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد اهللا،  - 3
 .145، ص نفس المرجع السابق - 4
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 ومراجعة هذا الكشف مع یومیة أوراق الدفع؛

المراجعة اإلختباریة لیومیة أوراق الدفع ویكون ذالك عن طریق مراجعة مجامیع هذه الیومیة ومراجعة   . ب

لترحیالت من هذه الیومیة إلى حسابات الدائنین بدفتر األستاذ المشتریات مع مراجعة الترحیالت إلى دفتر ا

 األستاذ العام في حسابي إجمالي الدائنین وحساب أوراق الدفع؛

سددت خالل الفترة التي تعد عنها القوائم المالیة، فعلى المراجع أن یراجع  أما بالنسبة ألوراق الدفع التي  . ت

ذا البند مستندیا عند مراجعة جانب المدفوعات في دفتر الیومیة النقدیة واإلطالع على هذه األوراق بما یفید ه

  عن طریق ختمها بما یفید ذلك ـ استبدالهاإلغاءها أو 

   الخطأ في اإلیراداتالغش و  اكتشافإجراءات : ب الثالثالمطل

ة في مجملها إلى التحقق من اءات الهادفبمجموعة من اإلجر  في إطار عمله یقوم مراجع الحسابات

  1 :من هذه اإلجراءات ما یليؤسسة من أي تحریفات قد تصیبها، و سالمة اإلیرادات التي حققتها المصحة و 

ذلك بتحقق مراجع الحسابات من المبالغ المثبتة و : التأكد من صحة المبالغ المثبتة في قائمة األعمال .1

عن طریق المراجعة المستندیة من بدء نشوء العملیة حتى ترحیل المبلغ كإیرادات في قائمة نتیجة األعمال 

 اآلجلةالنهائي إلى دفتر األستاذ العام، باإلضافة إلى التحقق من الرقابة الداخلیة المتعلقة بالمبیعات سواء 

مداها لداخلیة و ت األخرى فإن الرقابة اهي التي تشكل الجانب األكبر من  إیراد للمؤسسة، أما اإلیراداو  النقدیة

المتعلقة بها فإن كانت العملیات الخاصة باإلیرادات األخرى كثیرة فإن األمر یتوقف على حجم العملیات 

یعها فیما یتعلق بتحصیل قیمتها توز م العمل وتحدید المسئولیات و یتطلب وضع رقابة داخلیة من تقسی

العملیات قلیلة نسبیا الت، أما في حالة المحاسبة عنها، مثل حاالت وجود عقارات مؤجرة للغیر أو عمو و 

إنشاء المستند الخاص باإلیراد والتحصیل الفعلي له  فیكتفي مراجع الحسابات بمراعاة التمییز بین وظائف

لیتسنى لمراجع  استحقاقهیتحقق ذلك بإخطار إدارة الحسابات باإلیراد الذي ینشأ فور والمحاسبة عنه، و 

 ؛تتبع تحصیلهالحسابات إثباته و 

یتحول إلى كقاعدة عامة فإن اإلیراد یتحقق عندما یتم التبادل فاألصل المباع  :التأكد من تحقیق اإلیرادات .2

یعتبر هذا واضحا في حالة البیع النقدي أو األجل وللتأكد من وعیا، و قیاسه موضأصل أخر یمكن تحدیده و 

مركز المالي في صورة ر التحقق من بنود الأن كل اإلیرادات المثبتة الخاصة بالبیع قد تحققت فعال یلزم األم

المدینون فتحقق مراجع الحسابات من هذین البندین یطمئن على تحقق اإلیراد من البیع، إال أن هناك النقدیة و 

إیراد ال  إیرادات ال تتحقق وقت التبادل، وفي هذه الحالة یجب أن یكون مراجع الحسابات یقظا الكتشاف أي

                                                           
 .160، 157صص ، مرجع سبق ذكره، - اإلجراءات  -تدقیق الحساباتإیهاب نظمي، هاني العزب،  -1
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المبیعات برسم البیع أو الرد، والبضاعة المرسلة كاملة، وتذاكر  على سبیل المثالو یعتبر قد تحقق فعال، 

بین الفروع إذا كان التحویل تحویل البضاعة بین األقسام و  التي لم تستخدمها العمالء بعد، أوالسفر المباعة و 

 تم بإضافة أرباح داخلیة للتكلفة؛ی

عند قیام مراجع الحسابات بالمراجعة  :نة إلى أخرىثباتها من ستأكد من سالمة تبویب اإلیرادات و ال .3

یشمل التوجه المحاسبي سالمة و  ،اسبي للعملیات تم بصورة سلیمةالمستندیة فإنه یتأكد من أن التوجیه المح

لما كانت المراجعة المستندیة تجرى إختباریة الحسابات بالمؤسسة، و  لخریطةبقا تبویب عناصر اإلیرادات ط

" التدقیق بالمقارنة"الحسابات من سالمة التبویب من عام إلى أخر فإنه یستخدم وسیلة  فلكي یتأكد مراجع

تقارن بنظائرها في السنة أو السنوات الماضیة، كما یتم تحلیل صر اإلیرادات تحال إلى عناصرها و فعنا

رة ظهرت من كبی اختالفاتأن هناك  أتضحٕاذا سب األقسام أو أنواع المنتجات، و المبیعات تحلیال شهریا ح

لیتأكد من صحة  اختباراتهیوسع نطاق حسابات أن یستفسر من المسئولین و على مراجع الالمقارنة، ف

فیلزم األمر فحص أما اإلیرادات األخرى بخالف المبیعات ، االختالفاتاإلیضاحات المقدمة له تبریرا لهذه 

أت من بالغ قد تكون غیر عادیة أو أنشالتي تمثل قیما كبیرة فحصا إنتقادیا حیث أن المالقیود الهامة و 

 مصادر غیر عادیة؛

یقوم مراجع الحسابات باستعراض النسب المئویة  :التأكد من أن اإلیرادات الواجب إثباتها قد أثبتت فعال .4

د یبعث على الشك كما مقارنتها باألعوام السابقة للتحقق من أن أي تغییر في هذه النسب قو  للربح اإلجمالي

خروج الوحدات من المخازن لیتحقق من أن الوحدات المشتراة قد بیعت باألسعار المحددة أو و یتبع دخول 

الزالت باقیة بالمخازن بدون بیع كما أن طبیعة نشاط المؤسسة یوحي بمصادر اإلیراد المختلفة الذي البد أن 

كما أن الفعلي، ین المقدر و من إجراء المقارنات بینعكس كما أن المیزانیات التقدیریة تمكن مراجع الحسابات 

كذلك س و غیر المتكررة مثل مصروفات التأسیق في فحص الحسابات غیر العادیة و التمعن یطباالنتقاد و 

بسبب  انتقاديهناك مصروفات لها عالقة باألصول مثل مصروفات الصیانة لألصول تحتاج إلى فحص 

 اإلیرادي؛و  ة الخلط بین المصروف الرأسماليخشیبتقییم األصول و  اتصالها

التي تحدث في تحصیالت  االختالسات اكتشافیستطیع مراجع الحسابات  :مراجعة تحصیالت العمالء .5

 1 :العمالء بإتباع اإلجراءات التالیة

     فحص الشـروط الخاصـة بمـنح الخصـم المسـموح به للعمـالء، ومراجـعة فواتـیر البیـع التي تتضـمن خصمـنا،   . أ

 ید بالدفاتر من مسئولین المؤسسة؛لخصم المسموح به المقا اعتمادالتأكد من و 

                                                           
 .290، 289 ، ص صمرجع سبق ذكره، التدقیق الحدیث للحساباتحلمي جمعة، أحمد  -1
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ء قد اعتمدت من الجهات من حسابات العمال واستبعدتد من أن جمیع الدیون التي أعدت التأك  . ب

 المختصة؛

 قانونیة الدیون؛التحقق من سالمة و   . ت

 یة مردوداتترسلها للعمالء مع ما قید بدفتر یومت الدائنة التي تحررها المؤسسة و مراجعة اإلشعارا  . ث

 المبیعات؛

من ورود  كدسجالت المخازن للتأما قید بسجالت البضاعة الواردة و مراجعة بعد اإلشعارات الدائنة مع   . ج

 دخولها في حیازة المؤسسة؛البضاعة المرتدة فعال و 

النقدیة أو الشیكات تودع بالبنك، یقوم مراجع الحسابات بمراجعة تسدیدات  بفرض أن جمیع المتحصالت  . ح

المبالغ ، مع التأكد من تطابق التواریخ و ء على اإلیداعات بالبنك كما هي واردة في كشف حساب البنكالعمال

 مالء مع المبالغ المودعة بالبنك؛المسددة من الع

 ؛غیرات التي طرأت على طریق السدادالتفحص حسابات المدینین ومالحظة األرصدة المتأخر سدادها و   . خ

یطلب منها إرسال موافقتهم أو عدم حساباتهم لدى المؤسسة و صدة إرسال مصادقات إلى العمالء بأر   . د

 .قتهم إلى مراجع الحسابات مباشرةمواف

  الخطأ في النفقات الغش و  اكتشافإجراءات : ب الرابعالمطل

یقوم مراجع الحسابات بمجموعة من اإلجراءات الهادفة في مجملها إلى التحقق من صحة وسالمة 

  :نفقها المؤسسة من أي تحریفات قد تصیبها، ومن هذه اإلجراءات المطبقة ما یليالنفقات التي تصرفها أو ت

من ورائها التحقق  سعىیقوم مراجع الحسابات بتحدید األهداف التي ی: إجراءات عامة لمراجعة النفقات: أوال

عند  المطبقةسالمتها من أي تحریفات قد تمسها وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات من المصروفات و 

  1 :یلي المراجعة نعرضها كما

 :لتحقیق ذلك یتبع مراجع الحسابات األتيبالدفاتر، و التحقق من صحة تسجیل المصروفات  .1

الیومیات المختلفة إلى ترحیلها الحسابیة لعینة من المصروفات من أول إثباتها في المراجعة المستندیة و   . أ

 ترصیدها في الحسابات الخاصة بها؛و 

 ها بأوامر الشحن الصادرة حیالها؛مقارنتود الخاصة بتكلفة المبیعات و القیفحص و  اختبار  . ب

 عـالء مـمـعـات الـوعــدفـة مـعـراجـك بمـه وذلـوح بـمـصم المسـة بالخــتعلقـیة المـحاسبـیود المـة القـحـد من صـتأكـال  . ت

 الممنوحة؛ االئتمانمراعاة مدد 

                                                           
 . 317، 316 ، ص صمرجع سبق ذكرهإدریس عبد السالم إشتیوي،  -1
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 حتى الوصول إلى صافي المدفوع؛ ستقطاعاتاالتتبع تكلفة العمل و  احتسابفحص كیفیة و  اختبار  . ث

تفرقة بین المصروفات اإلیرادیة والمصروفات الرأسمالیة، تطبیق سیاسة واضحة للالتأكد من وجود و   . ج

 .مدى الثبات في تطبیقها واختبار

 :لتحقیق ذلك یتبع األتيمصروفات الظاهرة بقائمة الدخل، و التحقق من أرصدة حسابات ال .2

 تصنیف بنود المصروفات المختلفة؛في تبویب و مدى الثبات  اختبار  . أ

 دة بعض المصروفات من فترة ألخرى؛الكبیرة إن وجدت في أرص االختالفاتالتحري عن أسباب   . ب

 المصروفات المعیاریة؛ن المصروفات الفعلیة و بی االنحرافاتالتحري عن أسباب   . ت

 :ألتيذلك بإتباع امقابلة المصروفات باإلیرادات، و  التحقق من تطبیق مبدأ .3

 ذلك للتحقق من مدى تحقق اإلیراد؛ومعرفة الحد الفاصل للمبیعات و  تحدید  . أ

ات الخاصة بالفترة تحت ذلك للتحقق من صحة تسجیل المصروفت و معرفة الحد الفصل للمشتریاتحدید و   . ب

 المراجعة؛

 تثبت في الدفاتر؛ لم التزاماتالبحث عن أي   . ت

التي كان من و  رسملةأنه لیس هناك مصروفات قد فحص حسابات األصول الثابتة للتحقق من و  اختبار  . ث

 لنفس الفترة؛ إیرادیهمصروفات  اعتبارهاالمفروض 

تلك لمصروفات الخاصة بالنشاط العادي و ثابتة للتفرقة بین االتحقق من أن هناك سیاسة واضحة و  .4

 .غیر المتكرري و الخاصة بالنشاط غیر العاد

 نماذج عن النفقات من حیث المراجعة: ثانیا

  :أي تحریفات قد تحتویها الكتشافاإلجراءات المتبعة ما یلي عرض لبعض عناصر النفقات و فیو   

 1 :وتتمثل فیما یلي :إجراءات مراجعة المشتریات .1

  التحقق من أن الفاتورة رسمیة وسلیمة وغیر مزورة ومن أنها باسم المؤسسة موضوع المراجعة وأنها توضح  . أ

 اة من حیث الكمیة والقیمة والتاریخ؛البیانات التفصیلیة للبضاعة المشتر 

 ؛ومع أي مستندات ذات عالقة بعملیات الشراء االستالممطابقة الفاتورة مع أوامر الشراء ومع أذن   . ب

التحقق من أن البیانات التي تتضمنها فاتورة الشراء هي التي تم تسجیلها دفتریا من خالل التوجیه   . ت

 تریات مع التركیز على مشتریات األیام األخیرة من السنة؛المحاسبي السلیم وخاصة في دفتر یومیة المش

 التحقق من أن مردودات المشتریات قد تم تسجیلها دفتریا بطریقة سلیمة؛  . ث

                                                           
 .594 ،595 ، ص صمرجع سبق ذكرهالسید محمد،  -1
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  .للموردین وتحدید إمكانیة سدادهامراجعة األرصدة الدائنة   . ج

  األجورإجراءات مراجعة الرواتب و  .2

  1 :األجور من خالل اإلجراءات التالیةتب و الروا في االختالسات اكتشافیعمل مراجع الحسابات على 

من صحة األسماء الواردة بالكشف األجور مع بطاقات العاملین، للتأكد مطابقة لبیانات كشف الرواتب و   . أ

 مستحقاتهم؛ احتسابصحة و 

كد األجور للتأعاملین، مع بیانات كشف الرواتب و مطابقة بیانات القرارات اإلداریة المتعلقة بمستحقات ال  . ب

 غیرها؛والجزاءات وحاالت ترك الخدمة و الترقیات نفیذها فعال، كالحسمیات و من ت

 ثبتة في بطاقة الموظف أو العامل؛األجور مع البیانات الممطابقة بیانات كشف الرواتب و   . ت

التأكد من أن هناك إیصاالت خاصة لمها أصحابها بعد بسبب تغیبهم، و مراجعة األجور التي لم یست  . ث

 فیما بعد عند حضورهم؛ ذه المبالغه باستالم

رحلت لحساباتها الخاصة بها دفتر الیومیة و األجور قد تم إثباتها بقیود محاسبیة في التأكد من أن الرواتب و   . ج

 بشكل صحیح؛ في دفاتر األستاذ

 ؛والضریباتسیا رأألجور تشمل صحة المجامیع أفقیا و امراجعة حسابیة لكشوف المرتبات و   . ح

 ؛االستقطاعاتغیر من والضرائب و  جتماعیةااللتأمینات التأكد من صحة ا  . خ

 مرتباتهم؛ استالمهمالتأكد من وجود توقیعات العاملین على كشف المرتبات بما یفید   . د

 .األجور مع الكشفالشیك المستخرج بصافي المرتبات و مطابقة كعب   . ذ

  الخطأالغش و  اكتشافات عند اإلخفاق في مسؤولیة مراجع الحساب: المبحث الرابع

قد یصعب خالقیاته فنا من فنون التضلیل، و ب في الكشوف المالیة على الرغم من عدم أیعد التالع

  ملم بهذا الفن لتضلیل في ظل وجود محاسب متمرس و هذا ا اكتشاف أحیانا على جهات المراجعة

الغش في في العمل على كشف هذا التضلیل و  ، لهذا فوجود مراجع الحسابات له أهمیة بالغةلألخالقي

  .منها المستفیدةاألطراف مصالح المالیة التي تخدم  الكشوف

  الضغوط التي یتعرض لها مراجع الحسابات : المطلب األول

  یتـعرض مراجـع الحسابات لمجموعة من الضغوط المخـتلفة والتي من شأنـها التـأثیر علـى استـقاللیته في

   :ما یلي من هذه الضغوط ،لقوائم المالیةصدق ارأیه المهني السلیم حول عدالة و  ٕابداءو  أداء عمله من فحص

                                                           
  :أنظر -1

  .106 ، ص، مرجع سبق ذكرهعبد الكریم على الرمحي -

 .470 ، صمرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع،  -
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هناك العدید من الضغوط التي تواجه مراجع الحسابات یكون : الضغوط المرتبطة بمكتب المراجعة .1

 1 :مصدرها مكتب المراجعة هي

عة، إذا تستخدم تعتبر الموازنة التقدیریة للوقت هامة جدا لمؤسسات المراج: ضغط الموازنة التقدیریة للوقت  . أ

قد أدت المنافسة الشدیدة بین و تقییم األداء، األتعاب ولتقدیر التكالیف والرقابة على إنجاز المهام و  لتحدید

جلب أكبر مكاتب المراجعة للحصول على أكبر عدد ممكن من العمالء إلى ضرورة تقلیل المكاتب ألتعابها ل

ك حول مدى فعالیة عملیة مما ال شك فیه فإن ضیق الوقت سوف یؤدي إلى الشعدد ممكن من العمالء، و 

 ؛المراجعة

المرؤوسین في یشیر إلى إمكانیة قیام المشرف بالضغط على وهو  ):الرؤساء(عان للمشرفین ضغط اإلذ  . ب

  األخالقیة؛ینة قد تخالف المعاییر المهنیة و قرارات مع التخاذصورة تعلیمات غیر مالئمة 

شكلة التوفیق بین التكلفة والجودة، حیث أن البقاء جعة ممكاتب المراتواجه : الجودةالتعارض بین التكلفة و   . ت

ي ینعكس ذلك على أداء بالتالفیض تكلفة أداء عملیة المراجعة و یتطلب تخ االقتصادیةمن الناحیة  واالستمرار

تنافسیة  إلى ذلك التعارض بأن المكاتب حتى تعمل بصورة Arens and Loebbockeقد أشار المراجع، و 

 یجب أنافیة لمقابلة المعاییر المهنیة و الفعالیة، أي یجب أن تقوم بجمع األدلة الكو  تتسم بالكفاءة أنیجب 

في نفس الوقت تدني أو تحقق الرقابة على عنصر تؤدي عملیة المراجعة بالكفاءة والجودة المطلوبة و 

 ؛التكالیف

به، مما قد یشكل  طینإن سلوك الفرد یرتبط بسلوكیات األفراد المحی :ضغط الزمالء في مكاتب المراجعة  . ث

األخالقیة لمجموعة الزمالء في  االتجاهاتإلى أن  Loebقد أشار ضغطا علیه ویدفعه نحو سلوك معین، و 

المكتب قد تؤثر على رد فعل مراجع الحسابات لضغوط العمیل علیه إذا تمثل عملیات تسهیل لتشجیع أو 

زمالءه أن ضغوط الزمالء و  Lightnerك قد أوضح كذلاجع لمخالفة المعاییر المهنیة، و عدم تشجیع المر 

غیر الرسمیة قد تؤثر في تقریر مراجع الحسابات عن الوقت المنقضي في عملیة المراجعة بأقل من الوقت 

في نفس المؤسسة التي یعمل فیها قد یقومون  اآلخرینالفعلي، فمثال مراجع الحسابات قد یدرك أن المراجعین 

یشعر أن زمالئه ت الفعلي ربما یجد أن أدائه غیر كفء مقارنة بالزمالء، أو بالتقریر عن الوقت بأقل من الوق

في فریق المراجعة أكثر مهارة في أداء المهام الموكلة لهم، مما یمثل ضغطا علیه للتقریر عن الوقت بأقل من 

 الوقت الفعلي ـ

                                                           
المحاسبة بوالیات  دراسة حالة عینة من ممارسي مهنة - دور مراجع الحسابات في تلبیة احتیاجات مستخدمي القوائم المالیةمحمد بشیر غوالي،  -1

 .131 ، ص2013\12، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد -الجنوب الشرقي الجزائري 
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كون مصدرها المراجع التي یهي الضغوط و : اإلدراكیة للمراجعوط المرتبطة بالجوانب السلوكیة و الضغ .2

 1 :منهاذاته و 

یتمثل هذا في الصراع الداخلي الذي : بالمعاییر المهنیة التزامهض بین المصلحة الذاتیة للمراجع و التعار   . أ

الذي یحصل التي تتمثل في تعظیم عدة عناصر هي العائد المادي نه المراجع بین مصلحته الذاتیة و یعاني م

بالتالي بالمعاییر المهنیة، و  التزامهین بمسؤولیة القانونیة والسمعة المهنیة و التجنب علیه واالحتفاظ بالعمیل و 

 اهتمتقد دیا بمخالفة المعاییر المهنیة، و قد یجد مراجع الحسابات نفسه في موقف یستطیع أن یستفید ما

التي تؤكد  وضعت القواعدل العالم بهذا التعارض المحتمل و المجامع المهنیة في معظم دو لجهات التشریعیة و ا

 ؛مراجع الحسابات في حالة وجود مصالح شخصیة له في المؤسسة محل المراجعة استقاللیةعلى عدم 

للمسؤولیة على تصرفاته  المراجع داركإتناولت العدید من الدراسات تأثیر  :إدراك المراجع للمسؤولیة  . ب

اإلجماع وزیادة الرؤیة الذاتیة  تؤدي إلى زیادةكانت نتائجها أن إدراك المراجعین للمسؤولیة وأحكامه، و 

 استخدامألنفسهم، باإلضافة إلى أن المسؤولیة تؤدي إلى درتهم على تبریر األحكام للغیر و بالتالي زیادة مقو 

لیلیة متعمقة البعد عن أسالیب التفكیر السطحیة مما یعني معالجة تحو  عملیات تفكیر إدراكي أكثر تعقیدا

، المراجعین المسئولین عن قراراتهم أكثر ي إلى زیادة اإلجماع بین المراجعینبالتالي تؤدللبیانات المتاحة و 

 ؛احتماال للتحفظ في أرائهم عن المراجعین غیر المسئولین عن قراراتهم

لمرتبطة االضغوط یواجهها مراجع الحسابات و هناك العدید من : الضغوط المرتبطة بعمالء المراجعة .3

 2 :منهابالمؤسسة محل المراجعة و 

أو  یعرف هذا التعارض على أنه خالفو ): مالكإدارة و (المراجع والمؤسسة محل المراجعة التعارض بین   . أ

 الستقاللالعمیل تهدیدا خطیرا المراجع و تعتبر قضیة التعارض بین القرارات، و  حدث عند مستوى اتخاذی نزاع 

أن مهمة المراجع المستقل على تلك القضیة حین أوضحت في تقریرها  cohenركزت لجنة المراجع ، فقد 

 ، وقد اهتمت الجهات التشریعیةغالبا ما تكون إقناع أو إرغام إدارة العمیل في تنفیذ ما ال یرغبون في تنفیذه

عزل المراجع من مسؤولیة الجمعیة المشكلة بأن جعلت عملیة تعیین و  المهنیة في العدید من الدول بتلكو 

الواقع الفعلي نجد أن مجلس اإلدارة یكون له الید العلیا في ذلك من العامة للمساهمین إال أنه بالنظر إلى 

 ؛خالل تأثیره على المساهمین

وكیال عن یعتبر سابات مراجع الحأن بما ): الطرف الثالث(األطراف األخرى التعارض بین المراجع و   . ب

راف األخرى، ممثال لمصالحهم إال أن مصلحته الذاتیة قد تتعارض مع مصلحة األطاألطراف األخرى و 
                                                           

 .132 ، صهمرجع سبق ذكر محمد بشیر غوالي،  -1
 .132 ،133 ، ص صنفس المرجع السابق -2
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غیر  فالمراجع یسعى لتعظیم منفعته في حین أن األطراف األخرى تسعى لمعرفة أكبر توضیح ممكن لألمور

بالتالي فإن تحقیق مصلحة األطراف األخرى قد تكون على حساب مصلحة مراجع المؤكدة بالقوائم المالیة و 

 ؛حساب مصلحة األفراد األخرىقد تكون على  الحسابات مراجعكذلك فإن تحقیق مصلحة حسابات و ال

ألن المدیر قد ال و میز الشركات الحدیثة بانفصال الملكیة عن اإلدارة تت: اإلدارةن المالك و التعارض بی  . ت

یملك سوى نسبة ضئیلة من أسهم المؤسسة فقد یكون لدیه دوافع لتخصیص موارد المؤسسة بطرق لیست 

ارة على كافة على الرغم من سیطرة اإلدن في اإلدارة و ك الذین ال یشتركو بالضرورة متفقة مع مصلحة المال

معلومات التي تتفق مع مصادر البیانات داخل المؤسسة إال أنها ال تفصح في القوائم المالیة إال عن ال

اإلدارة یكون له تأثیرا على سلوك المراجع من ذلك إلى حدوث تعارض بین المالك و قد یؤدي مصلحتها، و 

سالمة المعلومات الواردة في القوائم المالیة حتى الحصول على تقریر یوضح صحة و  في خالل رغبة اإلدارة

اإلدارة قد ین دوافع وأهداف كل من المالك و ب االختالفیتسنى لهم تقییم أداء اإلدارة بصورة سلیمة، لذلك فإن 

جع ألن المرا استقاللیةمدى یلقي بضالل الشك حول كبیرا على عمل مراجع الحسابات و  یشكل ضغطا

 ؛إلى فئة سیكون بالضرورة على حساب الفئة األخرى انحیازه

ینظر هذا النوع من التعارض إلى المستویات اإلداریة : التعارض بین المستویات اإلداریة بعضها البعض  . ث

إداري وكیال عن المستوى األعلى وأصیال في المؤسسة كسلسلة من العالقات الوكالیة، یكون فیها كل مستوى 

الحوافز و  بالمكافآتویات اإلداریة للفوز من المتوقع وجود تعارض بین تلك المستة للمستوى األدنى و بالنسب

مما ال شك فیه فإن لهذا التعارض تأثیر على الموارد النادرة المخصصة لهم، و  للحصول على قدر أكبر من

فیها مراجع الحسابات فحصه عمل مراجع الحسابات حیث أن هذه المستویات اإلداریة هي البیئة التي یمارس 

جع الحسابات حتى ال یظهر إلصدار تقریره، فقد یتعمد مستوى إداري إخفاء بعض البیانات عن مرا تمهیدا

  ـ يء بالنسبة للمستویات المنافسةبمستوى س

  كیفیة تعامل مراجع الحسابات مع حالة وجود الغش والخطأ في القوائم المالیة :المطلب الثاني

حتى الحظ مراجع الحسابات حالة غش أو خطأ في القوائم المالیة للمؤسسة محل  إذا اكتشف أو

  ه ـــر عنــــالمراجعة یجب علیه تتبع مجموعة من اإلجراءات العملیة الموضوعیة للتأكد من وجوده فعال ثم التقری

  ـنسحاب من عملیة المراجعة في تقریر وٕاذا لم تتخذ المؤسسة أي إجراءات قد یقرر اال

  الخطأ بالقوائم المالیةیة إدارة المؤسسة عن وجود الغش و مسؤول: الأو 

لقد أیدت سائر التشریعات المعمول بها في دول العالم سواء المحلیة أو اإلقلیمیة والدولیة أن إدارة 

  المؤسسة هي المسؤولة عن األخطاء والغش و التالعب بالقوائم المالیة، كما أنها تضممن خلوها من األخطاء
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   1.القوائم المالیةصحة الحسابات التي تحتویها لغش المادیة وغیر المادیة، كما تضمن دقتها وعدالتها و وا

مؤسسة تفید فیه بأنها تضمن كما یجب على مراجع الحسابات الحصول على خطاب تمثیل من إدارة ال

  2.التي تحتوي علیها القوائم المالیةعدالة الحسابات صحة و 

ؤسسة یة لمنع واكتشاف الغش تقع على األشخاص المكلفین بالحوكمة في المإن المسؤولیة الرئیس

وٕادارتها، ومن المهم أن تشدد اإلدارة، والتي تشرف على أولئك المكلفین بالحوكمة، بشكل قوي على منع 

 احتمالیةالغش مما قد یقلل من فرص وقوع الغش وردعه بحث یمكن إقناع األفراد بعدم ارتكاب الغش بسبب 

  3كشف عنه وفرض العقاب ـال

الغش والمخالفات  اكتشافاجع الحسابات بشأن التوصیات من درجة مسؤولیة مر حیث قللت المعاییر و 

بالتالي فهي المسؤولة على منع تلك ش و في المقام األول عن الغ المسئولةذلك باإلشارة إلى أن اإلدارة هي و 

  4ـة المخالفات من خالل وسائل الرقابة الداخلیة الفعال

ع على اإلدارة الغش تقو  واكتشافیة األساسیة بشأن منع د الدلیل تأكید المبدأ األساسي بأن المسؤولیعی 

علیه فهم مع غیرهم من عنایة في إدارة المؤسسة بكفاءة و عضاء مجلس اإلدارة هو بذل الفالواجب التعاقدي أل

لذا من المناسب ة تحت إدارتهم، و ول الموجودالمدیرین المسئولون عن ممارسة المهام الحمایة الالزمة لألص

اسبة لمنع األخطاء للمراجع أن یذكر اإلدارة بمسؤولیتها عن الحفاظ على نظام للرقابة الداخلیة مع ضوابط من

  5اـالكشف عنهوالمخالفات و 

ه لإلدارة یمكن للمراجع تذكیر اإلدارة بما سبق إما بواسطة خطاب التعیین أو من خالل خطاب موجو 

  أن یطلب من اإلدارة تزویده بمعلومات مفصلة عن أیة مخالفات ق في ــــذا له الحــــكرى، و ـــــة أخـــــوسیلأي ــــــو بأ

 تصل إلى عملها خالل فترة المراجعةـ

  مراجع الحسابات في حالة ثبوت الغش والخطأ في القوائم المالیة یتخذهااإلجراءات التي : ثانیا

الحسابات عن وجود غش أو خطأ بالقوائم المالیة فإن  راجعراجعة التي قام بها مإذا أسفرت عملیة الم

  فـي حـالــة ثـبــوت وجـود أي غــش أو خـطـأ ته ـؤولیــســراء مــل إبـیـبــوذلك في سـراءات ـة من اإلجـملــج اتخاذیه ـعل

                                                           
، منشور على الخطأ والغش والتصرفات غیر القانونیة بالقوائم المالیة اكتشافالخارجي عن سمدى مسئولیة المراجع یوسف محمود جربوع،  -1

http://Salemaccountant.blogspot.com/2012/05/blog-past-1653.htm  8، ص 19:30 ،2016\12\30، یوم. 
 .247 ، صمرجع سبق ذكره ،دراسة معمقة في تدقیق الحسابات یوسف محمود جربوع، -2
 .157 ، صمرجع سبق ذكرهاإلتحاد الدولي للمحاسبین،  -3
 .130، ص مرجع سبق ذكرهبشیر محمد غوالي،  -4
، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، المسؤولیة المهنیة لمدققي الحسابات في اكتشاف الغش والخطأ في القوائم المالیةرین مصطفى الحلو، شی -5

 .40، ص 2012/2013غزة، 
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 .للمؤسسة محل المراجعة من طرفهالمالیة بالقوائم 

  :ات مع حاالت الغشواقع مراجعي الحساب .1

  یقول فریق مراجعي الحسابات أنه من المستحیل عملیا اكتشاف عملیات االحتیال التي قد تقوم بها، إن

یستحیل  ٕاصرار مسبق تضلیل المراجع فإنهي أنه إذا رغبت اإلدارة عن عمد و شاءت إدارة المؤسسة العلیا، أ

  1یكتشف ذلك ـ وقت طویل، أنعلیه، إال بجهود مضنیة وبكلفة مرتفعة و 

األعمال، أن شركات ي األوساط القضائیة المالیة بل ولدى رجال المال و السائد ف االتجاهلكن و 

استطاعت إحدى العب إذ أنه من مبررات وجودها، و المراجعة ینبغي أن تتمكن من اكتشاف مثل هذا الت

تعددة التي قد تستغل الحاالت الم شركات المراجعة في العالم أن تتوصل إلى أسالیب جدیدة ترشد المراجع إلى

  2 :هيباالحتیال و 

وأال لضخمة التي قامت بها شركة معینة، المصادر الخارجیة في جمع المعلومات عن الصفقات ا اعتماد  . أ

 ؛مات التي تقدمها لها اإلدارة فقطیعتمد المراجع على المعلو 

هذه العملیات التي إذا  ،عامل معهاتالمراجعة في العملیات الصغیرة العدیدة المتعلقة بشركة واحدة م  . ب

 ،ائج الشركة المالیةتشكل مؤشرا هاما بالنسبة لنت ،أضیفت واحدة إلى األخرى

أي الصفقات المسجلة قرب نهایة العام _كما یسمونها''_حفالت رأس السنة''المراجعة الحذر في تواریخ   . ت

 المالي أو في نهایة الفصل المالي؛

یطلب المراجعون من اإلدارة العامة نها مخبأة تحت صفقات أعلن عنها، ع في حال وجود صفقات لم یعلن  . ث

أما إذا كان أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدیرون  ،دقة على جمیع الصفقات المهمةللشركة المعنیة المصا

 أن یطلب المراجعون تدخل القانون؛ أنفسهم فیستحسن

 م بها فریق منافس أخرى؛تشبهها قا المتعلقة باإلدارة بصفقات ،مقارنة الصفقات  . ج

ي مراجعة تالتي تعتمد على شرك تستبدل محاسبیها بین حین وأخر أو الشركاتأما بالنسبة للشركات التي   . ح

 .ل المراجعةدارة في أعماتعاون وثیق بین أعضاء الشركتین لكشف نسبة تدخل اإلیكون هناك فیجب أن  ،معا

 %1تقصده اإلدارة وأن الحالة المفردة األخیرة  هذه تنتج عن خطأ لم االحتیالمن حاالت  %99هناك 

وشركات مراجعة مجازة  ،لتي یتورط فیها مدیرو الشركاتوا ،بة التي تواجهها األسواق المالیةتشكل وحدها العت

  3ـ والتي تحظى بهذا اإلهتمام من قبل مراجعي الحسابات والهیئات القضائیة ،كثیرة

                                                           
 .78 ، صمرجع سبق ذكره، -الناحیة النظریة  -علم تدقیق الحساباتخالد أمین عبد اهللا،  -1
 .41، 40، ص ص جع سبق ذكرهمر شیرین مصطفى الحلو،  -2
 .78 ، صمرجع سبق ذكره، -الناحیة النظریة  -علم تدقیق الحساباتخالد أمین عبد اهللا،  -3
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إذا اكتشف مراجع الحسابات غش أو خطأ في القوائم  :اباتمن طرف مراجع الحس المتخذةاإلجراءات  .2

 :المالیة یجب علیه اإلبالغ أو التقریر عن هذا الغش أو الخطأ لألطراف المعنیة وهي

  1 :یجب على مراجع الحسابات إبالغ اإلدارة دوریا بما تكشف له إذا :إبالغ إدارة المؤسسة  . أ

 على القوائم المالیة غیر جوهري؛ش شك باحتمال وجود غش حتى لو كان أثر هذا الغ  

  فعال؛ جسیمأن الغش أو الخطأ الموجود  أكتشفإذا  

یجب على مراجع الحسابات أن یبحث جمیع الظروف والمالبسات عند تحدیده للشخص المناسب 

 بالنسبة للغش على المراجع تقییم أو وقوع غش أو خطأ، احتمالوالذي سیقوم بإبالغه عن  المنشأةداخل 

إبالغ مسؤول  ألصوبیكون من المتعلقة بالغش  ،وفي أغلب الحاالت ،اإلدارة العلیا فیه اشتراك مالاحتمدى 

لذین یعتقد أنهم ل عن هؤالء امسئو في الهیكل التنظیمي للمنشأة یكون مستواه أعلى من مستوى الشخص ال

لمؤسسة بالكامل یجب لین عن اإلدارة العلیا لاألشخاص المسئو وعند الشك في هؤالء  مشتركون في الغش،

اإلجراءات التي یجب علیه قانونیة لمساعدته في تحدید  استشاراتعلى مراجع الحسابات الحصول على 

  2اتخاذها؛

إذا تبین لمراجع الحسابات أن الخطأ له تأثیر مادي على القوائم المالیة  :المالیة مئاو قمستخدمي الإبالغ   . ب

منع كما أنه في حالة  ،یبدي رأیا متحفظا أو رأیا سلبیا فعلیه أن ،إظهاره أو تصحیحه في تلك القوائمولم یتم 

أو من من الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة لتقییم فیما إذا وقع  المراجع من قبل إدارة المؤسسة

فعلى المراجع أن یصدر رأیا متحفظا أو  ،لقوائم المالیةالمحتمل وقوع خطأ أو غش له تأثیر مادي على ا

كن المراجع من وٕاذا لم یتم ،ة لوجود قیود على عملیة المراجعةالرأي حول تلك القوائم نتیج إبداءع عن یمتن

 ن قبل الظروف ولیس من قبل المؤسسةضة علیه مو اك غش أو خطأ بسبب قیود مفر تحدیدها إذا كان هن

  3جعة؛فعلى المراجع النظر في تأثیر ذلك في تقریر المرا

سوف یمنعه عادة واجب المراجع بخصوص المحافظة على السریة : ة والقانونیةغ السلطات التنفیذیإبال  . ت

یة قد إال أنه في ظل ظروف معینة فأن واجب السر لغش أو الخطأ إلى طرف ثالث خارجي، من التقریر عن ا

في مثل هذه الظروف قد یحتاج مراجع الحسابات إلى  ،ونيقضائي أو قان یتم تخطیه في حالة وجود أمر

  4؛مسؤولیة المراجع تجاه المصلحة العامة االعتبارقانونیة أخدا في  ةاستشار 

                                                           
 ـ 358، صمرجع سبق ذكره، مسئولیات وٕاجراءات المراجع في التقریر عن الغش والممارسات المحاسبیة الخاطئةأمین السید أحمد لطفي،  -1
 ـ 358، صمرجع السابقنفس ال -2
، 2016\12\29، یوم .https://accdiscussion.com/acc11148.html، منشور على الموقع مسؤولیة مراجع الحساباتسردوك فاتح،  -3

 .10، ص 19:44
    ـ  359، صمرجع سبق ذكره، لممارسات المحاسبیة الخاطئةمسئولیات وٕاجراءات المراجع في التقریر عن الغش واأمین السید أحمد لطفي،  -4
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من مهمة المراجعة أمر ضروري  االنسحابیقرر مراجع الحسابات بأن قد : مهمة المراجعةمن  االنسحاب  . ث

ثل تلك الظروف والتي تعتبر ضروریة في م ،طلبها المراجعلتي باتخاذ اإلجراءات ا تقوم المؤسسة عندها ال

وامل التي تؤثر على ومن الع ،جوهریا على البیانات المالیة االحتیالحتى لو لم یكن تأثیر ، االحتیالجة لمعال

اقیة اإلقرارات المقدمة والتي قد تؤثر على مصد في المؤسسة، التورط الضمني لإلدارات العلیا قرار المراجع

ع یسعى عادة ول إلى هذا القرار فإن المراجوللوص تأثیر العالقة المستمرة للمراجع مع المؤسسة من اإلدارة و

  1ة؛انونیق استشارةللحصول على 

  بعد صدور تقریرهالخطأ الغش و  اكتشافع الحسابات عن عدم مسؤولیة مراج :الثالثالمطلب 

ئم المالیة التي غطاها ال یوجد إلزام قانوني على مراجع الحسابات للقیام بإجراءات جدیدة على القوا

 لو أنه علم بهاوغش جوهریة و كن إذا وصلت معلومات أكیدة إلیه بأن تلك القوائم قد تأثرت بأخطاء لتقریره، و 

 قبل إصدار تقریره ألثرت على نوع الرأي الذي سوف یبنیه على تلك القوائم وفي هذه الحالة یجب على مراجع

   2 :الحسابات القیام بما یلي

الخطأ على القوائم من یتأثر بالتحریف المادي للغش و  كلأن یطلب من إدارة المؤسسة القیام بإبالغ  .1

 المالیة؛

 ؛اكتشافهاالغش التي تم األخطاء و  القیام بتعدیل القوائم المالیة بأسرع وقت مع تعدیل تقریره بما یتالءم مع .2

إذا كان من المنتظر إصدار قوائم مالیة مرحلیة عن فترة تالیة مصحوبة بتقریر من المراجع في وقت  .3

دال من إصدار قوائم أن یجري المطلوب في هذه القوائم بأن یفصح عن المعلومات الالزمة و  للمراجع فیجوز

 مالیة معدلة؛

م المؤسسة التي یرى ضرورتها للتأكد من قیا اإلجراءات اتخاذأخیرا یجب على مراجع الحسابات و  .4

 .باإلفصاح المطلوب

مطلوب كما ورد في الخطوات السابقة فیجب لكن في حالة رفض إدارة المؤسسة القیام باإلفصاح الو 

بأنه نتیجة لعدم قیام عضاء مجلس اإلدارة بهذا الرفض، و على مراجع الحسابات أن یخطر كل عضو من أ

  3 :هيعلى تقریره مستقبال و  االعتمادع المؤسسة باإلفصاح المطلوب، فإن المراجع یستخذ الخطوات التالیة لمن

 القوائم المالیة؛صاعدا الربط بین تقریر المراجع و ف اآلنیجب من إخطار إدارة المؤسسة بأنه ال  .1

                                                           
 ـ 359،360، صنفس المرجع السابق -1
مدى مسؤولیة المراجع الخارجي عن اكتشاف الخطأ والغش والتصرفات غیر القانونیة بالقوائم المالیة في "یوسف محمود جربوع، ملتقى بعنوان  -2

 ـ 17-16، ص ص2004، ، فلسطین، الجامعة اإلسالمیة"قطاع غزة بدولة فلسطین
 ـ 37، صمرجع سبق ذكرهشیرین مصطفى الحلو،  -3
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على تقریر المراجع  االعتمادإخطار الجهات الرقابیة التي تخضع إدارة المؤسسة لسلطتها بأنه ال یجب  .2

 مستقبال؛

 على تقریره االعتمادإخطار كل شخص یعلم مراجع الحسابات بأنه یعتمد على القوائم المالیة بوجوب عدم  .3

 ؛مستقبال

ملیة المراجعة العادیة الغش التي تظهرها عال عن اكتشاف تلك األخطاء و مسؤو  یعتبر مراجع الحسابات

ما عیناته عشوائیا، أما  أختارالحسابات قد مارس حذره المهني و  السجالت شریطة أن یكون مراجعللدفاتر و 

بر مراجع الحسابات مسئوال ه فال یعتلم تكشفه عملیة المراجعة هذتحویه الدفاتر من غش محكم األطراف 

حتى یزیل شكه بالیقین  االختباراتنطاق لحسابات أن یزید من حجم العینة و لكن من واجب مراجع اعنه، و 

  1.ما بعدم وجود خطأ أو غش واقتناعه

مل في أي ناحیة لم یهوفق األصول المهنیة المرعیة، و  هكذا إذا ما قام مراجع الحسابات بأداء واجباتهو 

مراجع فإنه ال لم یكتشفه الاختالسا قد وقع في المشروع و مع ذلك ظهر أن هناك تالعبا أو من نواحي عمله، و 

بواجباته المهنیة بالعودة إلى  التزامهمراجع الحسابات أو عدم  التزامیكون الحكم على مدى عنه، و  مسئوالیعد 

د المبرم لنصوص العقصة بالمشروع المهني و الحال الخا معاییر المراجعة المتعارف علیها من مراعاة ظروف

  2.ذلك عندما ال تكون عملیة المراجعة إلزامیةبین المراجع والعمیل و 

  3 :الغش إذا قام باألتياألخطاء و  اكتشافعتبر مسئوال عن منه فإن مراجع الحسابات ال یو 

 ؛اختباراتهالعینة التي یجرى علیها  اختیارأحسن  .1

 یة؛اختبر نظام الرقابة الداخل .2

 إذا كان هناك ما یثیر الشك؛ االستفساراتجراء إ .3

  .لمعاییر المراجعة المتعارف علیهاتنفیذ عملیة المراجعة بصورة سلیمة وفقا  .4

  

  

  

  

                                                           
 .77 ، صمرجع سبق ذكره ،-الناحیة النظریة-علم تدقیق الحساباتخالد أمین عبد اهللا،  -1
 .77، ص نفس المرجع السابق -2
مجلة الدراسات  ،)بالتطبیق على دیوان المراجعة القومي(جعة مسئولیة المراجع الخارجي في الحد من مخاطر المرا"خالد عبد العزیز حافظ صالح،  -3

 .11، ص 15/2016یلین، السودان، العدد العلیا، جامعة الن
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  :الفصل خالصة

الخطأ لم تعد هدفا أساسیا لعملیة المراجعة بمفهومها الحدیث، بل أصبحت الغش و  اكتشافإن عملیة 

الیة عن الوضع المالي للمؤسسة، وبالتالي مدى داللة القوائم المتهدف إلى الخروج برأي فني محاید عن 

ة مراجع الحسابات الغش هدفا ثانویا لعملیة المراجعة، یتم تحقیقها من خالل ممارساألخطاء و  اكتشافأصبح 

الخطأ من حیث أثر لعلم أنه ال یوجد فرق بین الغش و واجباته المهنیة المتعارف علیها، مع الحذره المهني و 

لكن یتمثل الفرق بینهما في السبب أو الهدف أو في مدى توفر على سالمة البیانات المحاسبیة و  ل منهماك

  .الغش أو الخطأ بارتكابحسن أو سوء نیة القائمین 

ا بسبب كثرة العملیات من تسجیل وترحیل فحدوث الغش أو الخطأ في المعامالت المحاسبیة أمرا وارد

موظفین في المؤسسة، لهذا یلجأ مراجع الحسابات إلى تبني أو تطبیق مجموعة تنقلها بین أیدي الوترصید و 

 اكتشافغیر عادیة من غش أو خطأ، ومنه فإن عدم أي حالة  اكتشافمن اإلجراءات المحكمة للعمل على 

 الخطأ من قبل مراجع الحسابات ال یعني أنه قد فشل في إتباع المبادئ أو المعاییر التي تحكم عملیةالغش و 

اإلجراءات المطلوبة  واستعمالعاییر المراجعة المتعارف علیها المراجعة، خصوصا في حالة إتباع المراجع لم

  .المناسبةو 
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  :تمهید

بعد التعرف على اإلطار النظري لمتغیرات الدراسة، وكذا طبیعة العالقة التي تربطهما، وعند تناول أي 

لمعالجة األفكار النظریة في الواقع العملي  تدعیمیهموضوع بالدراسة یكون من المناسب تقدیم دراسة میدانیة 

اعتمادا  ذا الفصل دراسة حالة تطبیقیةول في هومحاولة االستفادة منها فعلیا على أرض الواقع، لهذا سنتنا

     توزیع المواد"حول القوائم المالیة لمؤسسة " م ش،"على التقریر المعد من طرف محافظ الحسابات 

دج،  16.000.000حیث أن هذه المؤسسة ذات أسهم رأسمالها ، "ة، مواد التنظیف والصیانة بوهرانالغذائی

یة، لهذا سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى أهم التالعبات المكتشفة ضمن ولدیها عدة فروع أو وحدات محل

  هذا التقریر مع بیان المسؤولیات الواقعة على محافظ الحسابات أمام المؤسسة محل المراجعةـ

مما سبق سنحاول في هذا الفصل التطرق لإلطار التطبیقي للدراسة  وانطالقاولدراسة أكثر تفصیال، 

   :من خالل تناول المباحث األربعة التالیةالمیدانیة وذلك 

 .مراجعة الحسابات في الجزائر: المبحث األول

 .الغش والخطأ في عناصر المیزانیة نع فشكلا تاءار جإ: المبحث الثاني

  .عناصر جدول حسابات النتائجالغش والخطأ في  نع فشكلا تاءار جإ: المبحث الثالث

  .ضغوط عمل مراجع الحسابات والمسؤولیات التي یتحملها:المبحث الرابع
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  مراجعة الحسابات في الجزائر: المبحث األول

االقتصادیة لمسایرة التحوالت أساسا شهدت مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر تطورات عدیدة تهدف 

 االقتصادیةمن المحیط المغلق إلى المحیط المفتوح، واإلصالحات  االنتقالالتي عرفتها الجزائر من خالل 

  .اء في التجارة الخارجیة أو غیرهامجاالت سو الناتجة عنه، والذي شمل عدة 

  التطور التاریخي لمراجعة الحسابات في الجزائر: المطلب األول

ضوابط و حدود لممارسة أتسمت مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر بنوع من الفوضى وعدم وجود 

إلى غایة سنة  1991نة لم یعاد النظر في النصوص التشریعیة المنظمة للمهنة منذ سالمهنة، بدلیل أنه 

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد  01- 10من خالل القانون  2010

  .ممارسة المهنةوالمحدد لشروط وكیفیات 

  :ویمكن تلخیص أهم المراحل التي مرت بها مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر كما یلي

ویمكن تلخیص أهم التطورات التي شاهدتها مراجعة الحسابات في : 2010فترة ما قبل إصالحات  :أوال

  1:فیما یلي 2010الجزائر قبل إصالحات 

، حیث أشار 1969لقد بدأ تنظیم مهنة المراجعة الحسابات في الجزائر سنة : م1980- م1969الفترة  .1

إلى  38دته في ما 1970المتعلق بقانون المالیة لسنة  31/12/1969المؤرخ في  69/107األمر رقم 

ها، إذ نصت هذه المادة الرقابة الواجب فرضها على المؤسسات العمومیة االقتصادیة بغیة تأمین حق الدولة فی

المنظمات یكلف وزیر الدولة المكلف بالتخطیط بتعیین مراجعي الحسابات للمؤسسات الوطنیة و "على أنه 

ظمات تملك فیها الدولة أو إحدى المن تيالعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وفي المؤسسات ال

الوضعیة  العمومیة حصصا من رأس مالها، وذلك بقصد التأكد من سالمة ومصداقیة الحسابات وتحلیل

د مهام تحدی 16/11/1973المؤرخ في  70/173تناول المرسوم رقم  ، كما"المالیة لألصول والخصوم

لى تسییر المؤسسات العمومیة، وخول له قب دائم عحینها مراجع الحسابات كمرا وواجبات المراقب وأعتبر

  :ممارسة هذه الوظیفة لموظفي الدولة التالیین

                                                           
  :أنظر -1

، مجلة الدراسات االقتصادیة والمالیة، جامعة الوادي، الجزائر، العدد الخامس، السنة الخامسة مراجعة في الجزائرواقع ممارسة مهنة العزة األزهر،  -

       .20 ، ص2012

، رسالة ماجستیر، دور المدقق الخارجي في تقییم المخاطر وتحسین نظام الرقابة الداخلیة لعملیات المخزون داخل المؤسسةبوبكر عمیروش،  -

  .121 ، ص2010/2011حات عباس، الجزائر، جامعة فر 

  .107 ، صمرجع سبق ذكرهمحي الدین محمود عمر،  -

، الجزائر، 2أطروحة دكتوراه، جامعة البلیدة ،-دراسة حالة الجزائر  –تبني معاییر المراجعة الدولیة في ظل اإلصالح المحاسبي  أهمیةسایج، فایز  -

 .174 ، ص2014/2015
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 المراقبین العامین للمالیة؛  . أ

 مراقبو المالیة؛  . ب

 .مفتشوا المالیة  . ت

  :كما أوكلت للمراجعین المهام التالیة

ومالیة على التسییر  ةاقتصادیالمراقبة البعدیة لشروط إنجاز العملیات التي یفترض أن تكون لها أثار   . أ

 بصفة مباشرة أو غیر مباشرة؛

 متابعة إعداد الحسابات والموازنات أو الكشوفات التقدیریة طبقا لمواصفات الخطة؛  . ب

 .لعامة والتحلیلیة ومدى صالحیاتهامراجعة مصداقیة الجرد وحسابات النتائج المستخرجة من المحاسبة ا  . ت

الذي  االقتصادیةالوطني وهیكلة المؤسسات العمومیة  اداالقتصمع إعادة تنظیم  :1989-1980الفترة  .2

عدد المؤسسات العمومیة وتعقد أنماط التسییر وغیاب أطر تحكم تولید المعلومات وضعف  ارتفاعنتج عنها 

رقابیة تحد من أنواع اإلختالالت التي  آلیاتالتحكم في النظام المحاسبي، أجبر المشرع الجزائري على سن 

 30/10/1980المؤرخ في  80/05التسییر المتبناة، وكان ذلك بفعل صدور القانون رقم تفرزها أسالیب 

مجلس المحاسبة یراقب مختلف "نص على أن  05ة، وفي مادته رقم المقرر إلنشاء مجلس المحاسب

  ."ة صحتها وقانونیتها ومصداقیتها، أین تتم مراقبالمحاسبات التي تصور العملیات المالیة والمحاسبیة

المتعلق بالقانون التوجیهي  12/01/1988المؤرخ في  88/01صدر القانون رقم  1988سنة  وفي

للمؤسسات االقتصادیة العمومیة، حیث أن هذا القانون حرر المؤسسة العمومیة من كل القیود اإلداریة 

تنظیم یلزم ضرورة والبیروقراطیة المتأتیة من التبعیة التي كانت مالزمة لها في الماضي ـ أن هذا الشكل من ال

زاولة الرقابة تأهیل المراجعة الخارجیة بما یمكنها من مواكبة هذا التغیر في الحیاة االقتصادیة وبما یسمح م

  .على هذه المؤسسات

والذي  27/04/1991المؤرخ في  91/08وخالل هذه الفترة صدر القانون رقم :2009-1990الفترة  .3

المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى الشركات  شروط وكیفیات ممارسة مهنة الخبیر یحدد

التجاریة بما فیها شركات رؤوس األموال وفقا ألحكام القانون التجاري وكذا لدى الجمعیات والتعاضدیات 

  .والنقابات االجتماعیة

لجزائر وبالتالي یوفر هذا القانون شروط ومقاییس ممارسة المهنة، وبذالك أصبحت مهنة المراجعة في ا

إذ تم جمع ثالث تنظیمات في هیئة مستقلة بعد ما كان یمارسها المراقبون المالیون التابعون لوزارة المالیة، 

  .الحسابات والمحاسبین المعتمدین واحدة مستقلة سمیت بالمصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي
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إعادة تنظیم المهنة ونقل  2010من سنة  اوانطالقخالل هذه الفترة تم : 2010فترة ما بعد إصالحات : ثانیا

صالحیاتها من المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین إلى وزارة 

یتعلق بمهن الخبیر المحاسب  29/07/2010المؤرخ في  10/01المالیةـ وتتمیز هذه الفترة بصدور القانون 

یهدف إلى تحدید شروط وكیفیات ممارسة مهن الخبیر "، والذي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

  1".محافظ الحسابات والمحاسب المعتمدالمحاسب و 

  2 :وشرح محتوى هذا القانون وتدعیمه أصدر المشرع مجموعة من المراسیم التنفیذیةومن أجل تفسیر 

اسبة حیث یهدف والمتعلق بمجلس المح: 26/08/2010المؤرخ في  02-10المرسوم التنفیذي رقم  .1

المتعلق باألمر نفسه، وجاء فیه في مادته الثانیة أنه  17/07/1995المؤرخ في  20- 95هذا األمر رقم 

 بدون حق تغییر للمرافق العمومیة؛یبقى كما هو علیه 

المتضمن الموافقة على المرسوم التنفیذي : 27/10/2010المؤرخ في  08-10المرسوم التنفیذي رقم  .2

 بمجلس المحاسبة؛ السابق المتعلق

الذي تم بموجبه تحدیث القانون السابق والذي : 27/01/2011المؤرخ في  24-11المرسوم التنفیذي  .3

یوضح إعادة هیكلة المجلس الوطني للمحاسبة حیث تم بناء على هذا القانون الجدید تحدید تشكیلة المجلس 

 الوطني للمحاسبة وتنظیمه وقواعد سیره؛

یحدد تشكیلة المجلس الوطني للخبراء المحاسبین وصالحیاته وقواعد : 02-11 المرسوم التنفیذي رقم .4

 سیره؛

الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنیة للمحاسبین : 06- 11المرسوم التنفیذي رقم  .5

 المعتمدین وصالحیاته وقواعد تسییره؛

 بتنظیم انتخابات المجالس الوطنیة یحدد تشكیلة اللجنة الخاصة المكلفة: 20- 11المرسوم التنفیذي رقم  .6

 الوطني للخبراء المحاسبین والغرفة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین وصالحیاتهم؛ لمصفل

یحدد ممثلي الوزیر المكلف بالمالیة لدى المجالس الوطنیة السابقة : 29-11المرسوم التنفیذي رقم  .7

 وصالحیاتهم؛

  ةـیــبـأدیـتــاء الــطــة األخــدد درجـذي یحـــال: 13/01/2013ي ـؤرخ فـالم 10- 13م ـیذي رقـتنفــوم الـرسـالم .8

                                                           
1

، صادر یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 2010یلیةجو  29المؤرخ في  10/01القانون المادة األولى من  -

 .04 ، ص11/07/2010، بتاریخ 42بالجریدة الرسمیة رقم 
، جیجلماستر، جامعة جیجل،  رةمذك، التدقیق المحاسبي من منظور المعاییر الدولیة وتطبیقها في الجزائر، علي منیب رجم، مرابط عبد الناصر -2

 .94 ،93 ، ص ص2013/2014
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  .المرتكبة من طرف الخبراء المحاسبین، محافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین

  الهیئات المشرفة على مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر: المطلب الثاني

یمكن فصلها عن التطور التاریخي لها وال عن  الهیئات المهنیة المشرفة على المراجعة في الجزائر ال

الوطني، تعمل من خالل مخطط المحاسبة  2010المحاسبة، حیث أنه كانت هناك هیئات قبل إصالحات 

  .وهذا ما سنتناول في هذا المطلب أصبحت تعمل وفقا النظام المحاسبي المالي، 2010ولكن بعد إصالحات 

  1 :رضها كما یليونع :2010الهیئات قبل إصالحات : أوال

مع إعادة تنظیم االقتصاد الوطني وهیكلة المؤسسات العمومیة االقتصادیة الذي نتج  :مجلس المحاسبیة .1

تحكم تولید المعلومات وضعف التحكم في  عنها ارتفاع عدد المؤسسات العمومیة وتعقد أنماط وغیاب أطر

حد من أنواع االختالل التي تفرزها أسالیب النظام المحاسبي، قام المشروع الجزائري بسن آلیات رقابیة ت

   المقرر إلنشاء مجلس 10/30/1980المؤرخ في  80/05التسییر المتبناة، من خالل القانون رقم

مجلس المحاسبة یراقب مختلف المحاسبات التي تصور ''نص على أن  05المحاسبة، وفي مادته رقم 

 .''نیتها ومصداقیتها، مراقبة صحتها وقانو العملیات المالیة والمحاسبة

تعتبر المنظمة  :المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین .2

الوطنیة لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین من بین المنظمات والهیئات المهنیة 

منظمة التطورات التي مست المحاسبة كمهنة المشرفة على مهنة المحاسبة في الجزائر، حیث صاحبت هذه ال

 .وكنظام

نشأت هذه : نشأة المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین  . أ

المتعلق بمهن الخبیر  1991- 4- 27الصادر في  08-91من قانون  5المنظمة بموجب المادة رقم 

تنشأ منظمة وطنیة لخبراء ''مدین، ونصت هذه المادة على أنه المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسبین المعت

المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین تتمتع بالشخصیة المدنیة وتجمع األشخاص الطبیعیین 

الشروط التي  أو المعنویین المؤهلین لممارسة مهنة خبیر محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد حسب

 .''نیحددها هذا القانو 

تلخص المادة رقم  :مهام المنظمة الوطنیة لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین  . ب

 :المهام التي تضطلع به المنظمة فیما یلي 08- 91من القانون  09

 السهر على تنظیم المهنة وحسن ممارستها؛ 
                                                           

ضمن فعالیات المؤتمر العلمي  مداخلة مقدمة ،"أثر اإلصالحات المحاسبیة على هیكلة المنظمات المهنیة في الجزائر "ق محمد، قمان عمر، برا -1

 .8، 5 ص ص ،2011نوفمبر 30،29یومي  ،ورقلة، ي مرباحجامعة قاصدالمنعقد ب، اإلصالح المحاسبي في الجزائر ،الدولي حول
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 الدفاع على كرامة أعضائها واستقاللهم؛ 

 ظمة الذي یتعلق بشروط المهنة وخصوصیاتها؛تحدید النظام الداخلي للمن 

 مساعدة السلطات العمومیة في میدان التقییس المحاسبي والطلب المهني والتسعیر؛ 

 تمثیل مصالح المهنة تجاه السلطات والغیر من السلطات األجنبیة؛ 

 إعداد ومراجعة ونشر قائمة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین؛ 

  تقدیر في حدود التشریع المعمول به الصالحیة المهنیة لإلنجازات والشهادات التي یقدمها المرشحون

 للتسجیل في هذه المهنة؛

 یة لألشغال التي ینجزها أعضاؤهاالتأكد من النوعیة المهنیة والتقن. 

ة بموجب تم تأسیس مجلس النقابة الوطنیة ألعضاء المهن: مجلس النقابة الوطنیة ألعضاء المهنة .3

 97/458، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 13/01/1992المؤرخ في  92/20المرسوم التنفیذي رقم 

ة ویضبط اختصاصاته ، والذي یحدد تشكیل مجلس النقابة الوطنیة ألعضاء المهن01/12/1997المؤرخ في 

 :وتتمثل اختصاصات المجلس في. وفوائد عمله

 لمادیة ألعضاء النقابة؛حمایة المصالح المعنویة وا  . أ

 تمثیل النقابة الوطنیة لدى السلطات العمومیة وتجاه الغیر والمنظمات األجنبیة المماثلة؛  . ب

 إعداد ومراجعة ونشر قائمة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین؛  . ت

 الوقایة من كل النزاعات المهنیة بین أعضاء النقابة وتسویتها؛  . ث

 شتراكات المهنیة التي تقررها الجمعیة العامة؛تحصیل اال  . ج

 السهر على احترام جمیع أعضاء النقابة لألحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها والنظام الداخلي؛  . ح

 تحدید المطالب العادیة للتدقیق والرقابة؛  . خ

حاسبي والمالي إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها علیها السلطات المختصة في میدان التقییس الم  . د

 المرتبط بحیاة المؤسسة؛

المساعدة والنهوض بالتقویم المستمر للمستوى النظري والتقني لدى أعضاء النقابة ودعوة السلطات   . ذ

المختصة للحضور للتدریبات والملتقیات المهنیة، تنظیمها، اإلشراف علیها ومراقبتها بالتنسیق مع السلطات 

 المختصة؛

 م والتكوین والبحث؛المشاركة في مهام التعلی  . ر

 .ي تغطیه المهنة وتوزیعها ونشرهاالقیام بتعمیم نتائج األشغال المتعلقة بالمیدان الذ  . ز
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المؤرخ في  96/318نشئ هذا المجلس بموجب المرسوم التنفیذي رقم : المجلس الوطني للمحاسبة .4

 .والقواعد التي تسیره له، كما حدد اختصاصاته وصالحیاته االستشاریةوالذي یحدد الطبیعة  25/09/1996

 :تتمثل صالحیاته طبقا للمادة الثالثة من نفس المرسوم فیما یلي :صالحیات المجلس الوطني للمحاسبة  . أ

 یجمع ویستغل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وبتعلیمها؛ 

 طرق المحاسبیة؛ینجز أو یكلف من ینجز كل الدراسات والتحالیل في مجال التنمیة واستخدام األدوات وال 

 یقترح كل التدابیر الرامیة إلى ضبط المقاییس المحاسبیة واستغاللها العقالني؛ 

 یفصح ویبدي رأیه وتوصیاته في كل مشاریع النصوص التشریعیة التي لها عالقة بالمحاسبیة؛ 

 یشارك في تطویر أنظمة التكوین وبرامجه وتحسین المستوى في مجال المهن المحاسبیة؛ 

 ور المناهج والتنظیمات واألدوات المتعلقة بالمحاسبة على الصعید الدولي؛یتابع تط 

  ؛اختصاصهینظم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال 

 ینشر تقاریره ودراساته وتحالیله وتوجیهاته. 

من نفس  06لمادة ما یتعلق بأعضاء المجلس فقد تم تحدیدهم في ا: أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة  . ب

 .المرسوم السالف الذكر والذي یتضمن تشكیلة ورئاسة المجلس، حیث یرأس المجلس وزیر المالیة أو ممثله

  : أما تشكیلته فهي

  الرئیس المزاول لمهمته في المجلس لنقابة الخبراء والمحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین

 المعتمدین؛

 ممثل الوزیر المكلف بالمالیة؛ 

 ثل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي؛مم 

 ممثل الوزیر المكلف بالتكوین المهني؛ 

 ممثل الوزیر المكلف بالتجارة؛ 

 ممثل الوزیر المكلف باإلحصائیات؛ 

 ممثل الوزیر المكلف باإلصالح اإلداري والوظیف العمومي؛ 

 ممثل عن المفتشیة العامة للمالیة؛ 

 تجارة والصناعة؛ممثل عن الغرفة الوطنیة لل 

 ممثل عن بنك الجزائر؛ 

 ممثل عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها؛ 
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 ممثل عن الجمعیة المهنیة للبنوك والمؤسسات المالیة؛ 

 ممثل عن جمعیة شركات التأمین؛ 

 ممثلین عن الشركات القابضة العمومیة؛ 

  اء المحاسبین ومحافظي الحسابات ممثلین للمهنة یعینهم مجلس النقابة الوطنیة من الخبر ) 06(ستة

 والمحاسبین المعتمدین؛

  لهما رتبة أستاذ مساعد على األقل في مجال المحاسبة والمالیة یعینهما الوزیر المكلف ) 02(أستاذین

 .بالتعلیم العالي والبحث العلمي

فإنه ساهم في المحاسبي في الجزائر، الجهة الرسمیة الوحیدة المكلف باختیار طرق التقییس  وباعتباره

اإلصالح المحاسبي من خالل تبني الخیار القائم على إصالح المخطط المحاسبة الوطني من خالل تبني 

  ـ IAS /IFRSالمعاییر الدولیة 

نالحظ أن المنظمات المهنیة السابقة والممثلة في المنظمة الوطنیة للخبراء  فإننامن خالل ما سبق 

سبین المعتمدین، المجلس الوطني للمحاسبة، كانت تعمل في األساس المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحا

أن تتكیف مع إطارها الجدید في  اآلن، وعلیه من الضروري (PCN)وفق إطار المخطط المحاسبة الوطني 

مع هذه  االندماجظل اإلصالحات المحاسبیة المتعلقة بتبني الجزائر لمعاییر المحاسبة الدولیة، والعمل على 

  ات ـاإلصالح

التي عكفت الجزائر علیها خاصة منها المحاسبیة  أدت اإلصالحات: 2010الهیئات بعد إصالحات : ثانیا

التي حدثت في العشریة األخیرة، والمتمثلة في األساس في تطبیق النظام المحاسبي المالي الذي یتوافق 

محاسبیة الدولیة، إلى إحداث تغییرات ومتطلبات المعاییر الدولیة لإلفصاح في التقاریر المالیة والمعاییر ال

جذریة على طبیعة المنظمات المهنیة المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة، حیث ظهرت هیكلة جدیدة لها، 

  1 :وفیما یلي أهم هذه التغیرات

المؤرخ في  24- 11بموجب المرسوم التنفیذي : الهیكلة الجدیدة للمجلس الوطني للمحاسبة .1

م بموجبه تحدیث القانون السابق، والذي یوضح إعادة هیكلت المجلس الوطني ، الذي ت27/01/2011

للمحاسبة، حیث تم بناءا على هذا القانون الجدید تحدید تشكیلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظیمه وقواعد 

دد سیره، حیث تحدد المادة الثانیة من هذا المرسوم سلطة الوزیر المكلف بالمالیة على المجلس، كما تح

 .األعضاء الذین یشكلونه، إضافة إلى تحدید المهام المنوط بها هذا المجلس

                                                           
1

 .10 ،12، ص صمرجع سبق ذكرهق محمد، قمان عمر، برا -
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المصف الوطني للخبراء المحاسبین والغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنیة للمحاسبین  .2

تضمنت التعدیالت الجدیدة في مهنة المحاسبة في إطار اإلصالح المحاسبي ثالث مجالس لها : المعتمدین

بتنظیم المهن القة مباشرة بالمجلس الوطني للمحاسبة، وتحت رعایة وزارة المالیة، وتعني هذه المجالس ع

المتعلقة بها من أجل التحكم فیها بشكل یتناسب مع التغیرات في مهنة المحاسبة والمراجعة التي تبنتها 

 .الجزائر

المؤرخ في  25-11التنفیذي رقم  بموجب المرسوم: المجلس الوطني لمصف الوطني للخبراء المحاسبین  . أ

تتحدد تشكیلة المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبین وصالحیاته وقواعد تسییره، حیث  27/01/2011

یتم انتخاب تسعة أعضاء من بین األعضاء المعتمدین والمسجلین في جدول المصف الوطني للخبراء 

 .الوطني للمحاسبةالمحاسبین، ثالثة منهم یمثلون هذا المجلس في المجلس 

  : اآلتیةوتتمثل مهامه في القیام باألعمال 

 إدارة األمالك المنقولة وغیر المنقولة التابعة لمصف الوطني لخبراء المحاسبة وتسییرها؛ 

 تحصیل االشتراكات المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة لمصف؛ 

 ،والعمل على نشرها وتوزیعها؛ ضمان تعمیم األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطیه المهنة 

 تنظیم ملتقیات تكوین لها عالقة بمصالح المهنة؛ 

 تمثیل المصف لدى الهیئات والسلطات العمومیة وتجاه المنظمات الدولیة؛ 

 إعداد النظام الداخلي لمصف. 

تشكل المجلس الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي : المجلس الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات  . ب

، وله نفس 27/01/2011المؤرخ في  26- 11لحسابات بموجب المادة األولى في المرسوم التنفیذي رقم ا

 : اآلتیةقواعد انتخاب األعضاء والتمثیل لدى المجلس الوطني للمحاسبة ـ وتتمثل مهامه في القیام باألعمال 

 اسبة وتسییرها؛إدارة األمالك المنقولة وغیر المنقولة التابعة لمصف الوطني لخبراء المح 

 تحصیل االشتراكات المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة لمصف؛ 

 ضمان تعمیم األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطیه المهنة، والعمل على نشرها وتوزیعها؛ 

 تنظیم ملتقیات تكوین لها عالقة بمصالح المهنة؛ 

 مات الدولیة؛تمثیل المصف لدى الهیئات والسلطات العمومیة وتجاه المنظ 

 إعداد النظام الداخلي لمصف. 

 27-11یتشكل بموجـب المـرسوم التنـفیذي رقم : المجلس الوطني للمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین  . ت
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، حیث یحدد تشكیلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین 27/01/2011المؤرخ في 

 : اآلتیةوتتمثل مهامه في القیام باألعمال  لمهام المضطلع بها،ما یحدد اوصالحیاته وقواعد تسییره، ك

 إدارة األمالك المنقولة وغیر المنقولة التابعة لمصف الوطني لخبراء المحاسبة وتسییرها؛ 

 تحصیل االشتراكات المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة لمصف؛ 

 ة، والعمل على نشرها وتوزیعها؛ضمان تعمیم األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطیه المهن 

 تنظیم ملتقیات تكوین لها عالقة بمصالح المهنة؛ 

 تمثیل المصف لدى الهیئات والسلطات العمومیة وتجاه المنظمات الدولیة؛ 

 إعداد النظام الداخلي لمصف. 

المتضمن تشكیل اللجنة الخاصة  28- 11كما یجب اإلشارة إلى أنه صدر المرسوم التنفیذي رقم 

فة بتنظیم انتخابات المجالس الوطنیة لمصف الوطني لخبراء المحاسبة والغرفة الوطنیة لمحافظي المكل

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلصالحات المحاسبیة األخیرة قد مة الوطنیة لمحاسبین المعتمدین، الحسابات والمنظ

اشرة لوزارة المالیة، األمر أخذت من المنظمات المهنیة السابقة كل الصالحیات، وجعلتها تحت الوصایة المب

  1.الذي یجعلها ال تتمتع باالستقاللیة الكاملة، والذي یمكن القول أنه یتناقض وما تنادي به المعاییر الدولیة

إن إتباع الجزائر خیار اإلصالح المحاسبي من خالل تبنیها المعاییر المحاسبیة الدولیة، أثر بشكل 

بصفة مباشرة بمهنة المحاسبة، األمر الذي أدى إلى ظهور منظمات كبیر على المنظمات المهنیة المرتبطة 

جدیدة تحت الوصایة المباشرة لوزیر المالیة والتي أشرنا إلیها، وعلیه بالرغم من االنتقادات الموجهة إلى 

الهیكلة الجدیدة للمنظمات المهنیة في إطار اإلصالح المحاسبي من خالل الوصایة الممارسة علیها من 

ارة المالیة، إال أنه یعول بشكل كبیر علیها في اإلشراف والمتابعة والرقابة على تنفیذ وتجسید هذا طرف وز 

  2.الذي یعطي لها ثقل وأهمیة في ظل تبني الجزائر خیار اإلصالحاإلصالح المحاسبي، األمر 

  المیزانیةعناصر الغش والخطأ في إجراءات الكشف عن : المبحث الثاني

تحریفات تأثر على صحة عرضها لى عناصر المیزانیة من أصول وخصوم تحریفات عتظهر قد 

ومدى تمثیلها للوضع المالي للمؤسسة محل المراجعة ألنها عناصر جد حساسة ویسهل التالعب فیها مثل 

  .والسرقة لالختالسالمخزونات فإنها من أصول المؤسسة وتعتبر أكثر العناصر تعرضنا 

  الغش والخطأ في األصولعن إجراءات الكشف : األول المطلب

  وكذا الحوار الشخصي معه توصلنا إلى " ش، م" بناءا على التقریر المعد من طرف محافظ الحسابات 
                                                           

1
 .12، ص مرجع سبق ذكرهق محمد، قمان عمر، برا -

2
 .نفس المرجع السابق -
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 1+ن/31/12مجموعة من التالعبات والتحریفات الواقعة على مستوى األصول بالمیزانیة الختامیة لسنة 

، مواد التنظیف یة لمؤسسة توزیع المواد الغذائیةوالتي من شأنها التأثیر على صدق وعدالة القوائم المال

  .والصیانة بوهران

  التثبیتات رصانعفي  أطخلاو الغش : أوال

توزیع المواد   "مؤسسة في إطار المهمة الموكلة إلیه بمراجعة تثبیتات " م ش،"یقوم محافظ الحسابات 

التثبیتات من تالعبات قد تحتویه هذه  ما اكتشافوذلك من أجل " مواد التنظیف والصیانة بوهرانالغذائیة، 

بمجموعة من اإلجراءات الكفیلة بمساعدته على " م ش،"وفي سبیل تحقیق ذالك یستعین محافظ الحسابات 

   : من تالعب واختالس كما یلي أكتشفهتطرق إلى هذه اإلجراءات على مع بیان ما سنأداء عمله الرقابي، و 

  1:ا یليوتتمثل فیم: اإلجراءات التي قام بها محافظ الحسابات .1

دة المیزانیة الختامیة لسنة السنویة بأرص االفتتاحیةبمقارنة أرصدة المیزانیة " م ش،"قام محافظ الحسابات   . أ

بینة في المیزانیة الختامیة لسنة من مجموع األصول الم %10حیث تمثل تثبیتات المؤسسة حوالي ، 1+ن

 ؛ن مقارنة بسنة 1+ن ةنس دج 84.650,00 وقد سجلت ارتفاعا طفیفا بمبلغ 1+ن

بمراجعة القیود المحاسبیة ومقارنتها للوثائق والمستندات وذلك عن طریق " م ش،"قام محافظ الحسابات   . ب

، وصل االستالمالمشاهدة والتحقق منها شخصیا من خالل اإلطالع على سند الطلب، الفاتورة، وصل 

 ومات؛، والتأكد من أنها تحمل نفس المعلالخالتسلیم، وسیلة الدفع المستعملة ـ ـ ـ 

اإلهتالك عن طریق عملیات السبر أي بالنظر  احتساببمراجعة عملیات " م ش،"قام محافظ الحسابات   . ت

 في جدول اإلهتالك المعد من قبل المؤسسة، وكذا التأكد من ثبات طریقة اإلهتالك المطبقة؛

ان عند تاریخ المحاسبي للتثبیتات المنجز الجرد المادي والجرد بمقارنة " م ش،"قام محافظ الحسابات   . ث

 للتأكد من عدم وجود فارق بین الرصیدین؛ 1+ن/31/12

بالمعاینة المادیة لبعض التثبیتات، عن طریق أخذه عینات تم یقوم بالتأكد " م ش،"قام محافظ الحسابات   . ج

 ؛"توزیع المواد الغذائیة، مواد التنظیف والصیانة بوهران " من وجودها فعلیا لدى مؤسسة 

بمقارنة األرصدة المرحلة للمیزانیة مع أرصدة میزان المراجعة النهائي ودفتر " م ش،"ت قام محافظ الحسابا  . ح

 .وسالمة تنقل األرصدة من طرف ألخراألستاذ، وذلك للتأكد من صحة 

  :ویمكن عرضها كما یلي :مالحظات عامة حول مراجعة التثبیتات .2

 وعند ،نمقارنة بسنة  1+نسنة  دج 80.000,00سجلت القیم المعنویة زیادة قدرها: التثبیتات المعنویة  . أ

                                                           
  .10:30على الساعة  06/04/2017وم ، یمحافظ الحسابات" م ش،"مقابلة مع السید  -1
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من طرف محافظ الحسابات عن سبب هذه الزیادة تبین أنها تخص حقوق عتبة المحل  واالستفسار البحث

 الموجود بالمركز التجاري لوهران؛من طرف وحدة أرزیو و المستغل أي فتح محل جدید 

 : من 1+نوالتي كانت تتكون سنة  :المادیة التثبیتات  . ب

  دج؛ 1.177.000,00ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاألراضي ـ 

  دج 52.958.294,41ات اإلنتاج ـ ـتجهیز. 

ثابتة دون زیادة وال نقصان، في  وبقیت نلما تتغیر مقارنة بسنة  1+ن حظ أن قیمة األراضي سنةنال

ورغم قلة قیمته  ،نمقارنة بسنة  1+نسنة  دج 4.650,00طفیفا قدره  ارتفاعاحین سجلت تجهیزات اإلنتاج 

المصداقیة والشفافیة على تقریره ن النزعة المهنیة لمحافظ الحسابات دفعته لتقصي مصدره بهدف إضافة إال أ

  .ى كشف المستور والحقائق الغامضةمع إحاطة تقریره بكل كبیرة وصغیرة من شأنها أن تقوده إل

  :یليحیث أتضح لمحافظ الحسابات فیما بعد أن هذه الزیادة تعود إلى ما 

 دج؛ 1.250,00ـ ـ ـ ـ ان قیمتهما تساوي ـ ـ ـ ـ أالتان حاسبت 

  ؛دج 3.400,00ـ ـ ـ ـ ـ تركیب خط هاتفي بقیمة تساوي ـ ـ ـ 

  دج 4.650,00 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ =المجموع. 

، نبسنة  مقارنة 1+ندج سنة  3.481.927,57ن قیمة اإلهتالكات سجلت زیادة قدرها إ: اإلهتالكات  . ت

 :أنها تتمثل فیما یليوجد محافظ الحسابات عن سبب هذه الزیادة  بحثوعند 

  دج؛ 3.481.927,57 ــ ـ بمبلغ یساوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اإلهتالكاتالقسط السنوي 

  دج؛ 72,92 ــ ـ  بمبلغ یساوي ـ"  استثنائیةإهتالكات " تسویة إهتالكات السنوات الماضیة 

  دج 3.484.000,00 ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ=المجموع.                                                           

، أن العملیات "م ش،"د محافظ الحسابات التثبیتات تأكوبعد هذه المراجعة لعملیات حساب إهتالك 

، مواد التنظیف الغذائیةأن مؤسسة توزیع المواد ومنه فالسابقة صحیحة وهذه الزیادة سلیمة من التالعبات، 

  .التثبیتاتوالصیانة بوهران تطبق طریقة اإلهتالك الخطیة على جمیع 

كانت كفیلة بتحریك الشك  ابقةالس اإلجراءات إن :التالعبات المكتشفة من طرف محافظ الحسابات .3

ي الت والتالعباتمجموعة من التحریفات  اكتشافه، وتجلى ذلك في "م ش،"المهني لدى محافظ الحسابات 

 1:كما یليظهرت على التثبیتات بشكل واضح 

  یةـیزانـي المـد فیـغ مقـمبلـلك أن الــى ذعنـیة ومـالـمـوائم الـط في القـقـة فـیمـات بالقـثبیتـر التـاصـض عنـظهور بع  . أ

                                                           
  ـ 09:30على الساعة  09/04/2017، یوم ظ الحساباتمحاف" م ش،"مقابلة مع السید  -1
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ومثال ذالك معدات  ،تحت حساب معین وعند بحث محافظ الحسابات عنها لم یجد لها وجود مادي یمثلها

محافظ الحسابات عنها  استفساردج وعند  2.500.000,00بمبلغ  1+نوأدوات مقیدة في المیزانیة سنة 

هدف و  ،وجود مادي على أرض الواقع كانت إجابة المسؤولین بأنها ال توجد لدى المؤسسة أي ال یقابلها

تضخیم األصول من أجل زیادة أقساط اإلهتالك وبالتالي التهرب من  هذا التالعب هوالمؤسسة من  وراء 

 ؛الضریبة

ذلك قیام شخص وحید بعملیة ومثال الجرد المادي للتثبیتات لم یتم بالطرق المتعارف علیها والمعمول بها   . ب

، في حین كان من المفروض أن تتم عملیة الجرد المادي بتشكیل ثالثة أفواج الجرد المادي دون مباالة منه

ولجنة یشرف علیهم رئیس، حیث یقوم األفواج الثالثة واحد تلوى األخر بالجرد المادي مثال حالة جرد لمعدات 

وذلك لث، الفوج الثاني یدخل الفوج الثا انتهاءیدخل الثاني وعند  انتهائهمكتب یدخل الفوج األول و بعد 

من عملهم تتم المقارنة بین نتائجهم بحضور الرئیس وٕاذا وجد مثال  االنتهاءللتحقق من الوجود المادي، وبعد 

الثاني في حین لم یسجله الفوج الثالث یذهب الرئیس مع األفواج كمبیوتر مسجل لدى الفوج األول و  جهاز

 هاز الكمبیوتر؛األفواج الثالثة معه من ج ةدللتحقق بنفسه وبشهاالثالثة 

قائمة الجرد المادي للتثبیتات ال تحمل خاتم المؤسسة، وبذلك فهي تعتبر وثیقة غیر رسمیة تصعب من   . ت

 وثیقة غیر رسمیة؛ باعتبارهافي حالة الوصول للقضاء  المسؤولیةمهمة محافظ الحسابات، ولتهرب من 

ر كامل غی" د التنظیف والصیانة بوهرانة، مواتوزیع المواد الغذائی"دفتر التثبیتات الموجود لدى مؤسسة   . ث

 وتشتیته؛" م ش،"أني لتعسیر المهمة أمام محافظ الحسابات وغیر 

بطاقات التثبیتات غیر موجودة أصال لدى المؤسسة محل المراجعة، وذلك بهدف إخفاء الحقائق وتصعیب   . ج

 سوف یكون من السهل علىالتثبیتات مهمة محافظ الحسابات ألنه مثال في حالة تقیید شاحنات في بطاقات 

 التعرف متى دخلت هذه الشاحنات للمؤسسة ومتى خرجت وبالتحدید وقت حدوث " ش، م " محافظ الحسابات 

 أي تالعب فیها؛

 باستخراج" م ش،"سمحت لمحافظ الحسابات  1+نمقارنة الجرد المادي بالجرد المحاسبي للتثبیتات سنة   . ح

 :لغیر موجودة لدى المؤسسة والمتمثلة فيبعض التثبیتات المقیدة في المیزانیة وا

  دج؛ 322.829,55قیمتها اإلجمالیة تساوي  8-نحصلت علیها المؤسسة سنة  فیاتشاحنة من نوع 

  دج 501.564,75قیمتها اإلجمالیة تساوي  6-نحصلت علیها المؤسسة سنة  طویوطاشاحنة من نوع. 

الحقیقي لهذه  االستعمالوإلخفاء  صیةوهدف المؤسسة من وراء هذا التالعب هو تحقیق أغراض شخ

  .لوقائع الحقیقیةمس لطیعتبر هذا التالعب وبالتالي  ،أو إعارتها للغیر مثل تعرضها لحوادث ،الشاحنات
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  المخزونات رصانعفي  أطخلاو الغش : ثانیا

بإتباع حسه المهني الذي یقوده إلى تقصي واكتشاف التالعبات " م ش،"یقوم محافظ الحسابات 

توزیع المواد الغذائیة، مواد التنظیف والصیانة " الحدوث على مستوى مخزونات مؤسسة ممكنة  واالختالسات

  :معتمدا في ذلك على مجموعة من اإلجراءات الرقابیة وتتلخص هذه اإلجراءات فیما یلي" بوهران 

  1:تتمثل فیما یلي: محافظ الحسابات اإلجراءات التي قام بها .1

   نة السنویة بأرصدة المیزانیة لس االفتتاحیةأرصدة المیزانیة بمقارنة " م ش،"قیام محافظ الحسابات   . أ

من مجموع األصول المبینة في  %2، حیث بینت هذه المقارنة أن مخزون المؤسسة یمثل حوالي 1+ن

وهو غیر كافي من وجهة نظر  ،أي هامش األمان الذي تحتفظ به المؤسسة 1+نالمیزانیة الختامیة لسنة 

البیع والشراء ولهذا كان من  تعامالت أن نشاط المؤسسة أصال یتمثل في باعتبارمحافظ الحسابات 

قدره  انخفاضتسجیل لباإلضافة ، %20المفروض أن یكون هامش األمان كبیرا نوعا ما أي حوالي 

 ، وهذا كله ناتج عن سوء التسییر؛نسنة مقارنة مع  1+ن سنة دج 16.956.962,27

مستندات عن طریق عملیة السبر، وتتمثل أهم المشتریات التي ینظر مقارنة أهم المشتریات مع الوثائق وال  . ب

مثال ذلك سحب األرصدة المرتفعة حسب حجم المؤسسة وفواتیرها و فیها محافظ الحسابات المشتریات ذات 

ملیون من كل شهر ومراجعتها من خالل النظر هل تملك هذه  10فواتیر الشراء ذات الرصید األكثر من 

، وصل التسلیم، وسیلة الدفع، فاتورة الشراء، ومطابقتها مع بعضها االستالملشراء، وصل المشتریات طلب ا

 تتفقوالتأكد من أنها تحمل نفس المعلومات مثل الكمیة والسعر ألنه یمكن حدوث التالعب من خالل أن 

 تقوم الفعلي  مالیین في طلب الشراء وعند الشراء 10ـب حلیبمن العلبة  100المؤسسة مع البائع على شراء 

على تقید  مع البائع االتفاقمالیین، وتقوم ب 10بدال من  مالیین  5ـبوتقوم بشرائها  علب الحلیببتغییر 

 تالعب في الجودة والسعر؛تغییر و مالیین أي  10المبلغ في الفاتورة على أساس 

زن مع الوثائق والمستندات مقارنة القیود المحاسبیة لخروج ودخول البضاعة والمواد واللوازم من وٕالى المخ  . ت

الالزمة لذلك عن طریق عملیة السبر حیث لم یجد محافظ الحسابات أن الفواتیر صحیحة یذهب إلى قسم 

 في المؤسسة وصحیحة؛ مثبتةالمحاسبة والمخزون ویتأكد بنفسه من أن حركة المخزونات 

المؤسسة للوقوف بنفسه على  تللمخزونابالحضور في عملیة الجرد المادي " ش، م"قام محافظ الحسابات   . ث

 الحقائق وتدوین مالحظاته؛

 بمـقـارنة الجـرد الــماـدي والجــرد المـحـاسبـي لـلمــخزوـنات المنـجزان عنـد تاریـخ" ش، م"قام مـحافـظ الحسابـات   . ج

                                                           
  .09:30على الساعة  13/04/2017، یوم محافظ الحسابات" م ش،"مقابلة مع السید  -1
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 ؛1+ن/31/12

ا فحص مخصص تدني قیمة المخزونات هل هو مبالغ فیه أو غیر مبالغ فیه حیث یجب أن یشكل هذ  . ح

 ؛%5المخصص نسبة مئویة من المخزونات ال تقل عن 

 .ئي ودفتر األستاذ للتأكد من صحتهمقارنة األرصدة المرحلة للمیزانیة مع أرصدة میزان المراجعة النها  . خ

من اكتشاف أهم " م ش،"تمكن محافظ الحسابات : التالعبات المكتشفة من طرف محافظ الحسابات .2

ومن هذه التالعبات ي المخزونات جراء تطبیقه اإلجراءات السابقة الذكر التالعبات والتحریفات الموجودة ف

  1:والتحریفات ما یلي

میزان المراجعة  أتزاندج إلى رصید البضاعة بوحدة أرزیو وهذا من أجل  94.088,65إضافة مبلغ   . أ

 ؛1+ن/31/12النهائي للمیزانیة المقفلة بتاریخ 

دج عن المبلغ الحقیقي  658.797,17بزیادة قدرها  تم 1+نخروج البضاعة لشهري نوفمبر ودیسمبر   . ب

المبالغ فیه للبضاعة وبالتالي تضخم في  االستهالكالموجود بالوثائق والمستندات الخاصة بذلك، وهذا یفسر 

 بهدف السرقة؛ رسمیة المبالغ بدون وثائق

یقدر  كشفت وجود فارق سلبي 1+ن/31/12إن مقارنة الجرد المادي للجرد المحاسبي بتاریخ   . ت

 ؛السعر الحقیقي للمنتوج توضحلمحاسبة التحلیلیة ألنها كلي لال غیابوهذا یفسر ال، دج 1.462.988,75ـب

لم یتم بالطرق المتعارف علیها والمعمول  1+ن/31/12تاریخ  إن الجرد المادي للمخزونات المنجز في  . ث

ة لم یتم تقییمه كما أن الجرد المادي بها حیث أن المخزون المادي لقطع الغیار التابع لوحدة المدیریة العام

لمخزون وحدة وهران لم یتم ختمه لكي ال یعتبر وثیقة رسمیة ضد المؤسسة وكذا لتصعیب مهمة محافظ 

 ؛واالختالساتالحسابات باإلضافة إلى إخفاء الحقائق 

ائها البضاعة لوحدة وهران لم یرفق مع القیود المحاسبیة الضروریة له بغرض إخف استالمإن وصل   . ج

 حتى ال یتفطن محافظ الحسابات لها؛ واختالسها

وضع أن مخزون المؤسسة غیر مفصل محاسبیا مما صعب مراقبة ومتابعة حركة المخزون وذلك بغرض   . ح

  .والنقائص الموجودة االختالساتعراقیل أمام مهمة محافظ الحسابات الرقابیة وٕاخفاء 

  الذمم رصانع الغش والخطأ في: ثالثا

  عه إلى تبـني مجمـوعـة من اإلجـراءات الكـفیلـة والمناسـبةـیدف" ش،م"ابات ـافظ الحسـمحهني لـك المـإن الش

  ن مـنبكشـف ما قـد تحـتویه  القـوائم الـمالـیـة لـمـؤسـسة تـوزیـع الـمـواد الـغــذائــیـة، مــواد الـتنـظـیـف والصــیانــة بـوهــرا

                                                           
  .10:35على الساعة  16/04/2017یوم  ،محافظ الحسابات" ش، م"مقابلة مع السید  -1
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  :یلي ءات الهامة مافي الذمم ومن هذه اإلجرا وانحرافاتتالعبات 

  1:تتمثل فیما یلي: محافظ الحسابات اإلجراءات التي قام بها .1

حیث یمثل المدینون ، 1+نالسنویة بأرصدة المیزانیة لسنة  االفتتاحیةالقیام بمقارنة أرصدة المیزانیة   . أ

ة ال أي أن المؤسس ،1+نمن مجموع األصول المبینة في المیزانیة الختامیة لسنة  %81للمؤسسة حوالي 

مقارنة  1+ندج سنة  630.217,32تستفید من أموالها بل یستفید منها زبائنها، مع تسجیل انخفاض قدره 

 ؛نمع سنة 

القیام بمقارنة القیود المحاسبیة مع الوثائق والمستندات الالزمة لذلك عن طریق عملیات السبر للتأكد من   . ب

 صحتها؛

 ذلك عن طریق عملیات السبر؛القیام بمراجعة قوائم مقاربة الكشوف البنكیة و   . ت

القیام بمراجعة مؤونة تدني قیمة الذمم التي أعدت من طرف المؤسسة بالنظر هل تم المبالغة في تشكیلها   . ث

 أم ال، وهل هي كافیة؛

القیام بمقارنة األرصدة المرحلة للمیزانیة مع أرصدة میزان المراجعة النهائي ودفتر األستاذ وذلك للتأكد من   . ج

  .تنقلها من طرف إلى أخر ها وسالمةصحت

من هذه األعمال الرقابیة أو اإلجراءات التي  وانطالقا :التالعبات المكتشفة من طرف محافظ الحسابات .2

عدید التالعبات والتحریفات الواقعة في مؤسسة توزیع  اكتشافخلص إلى " م ش،"قام بها محافظ الحسابات 

وقد  1+نعلى مستوى بند الذمم في المیزانیة الختامیة لسنة  المواد الغذائیة، مواد التنظیف والصیانة بوهران

  2:فصل فیها كما یلي

بمبلغ  1+ن/31/12بلغ رصید حساب دیون على الزبائن المقفل بتاریخ : دیون على الزبائن  . أ

  :دج، وهو یتوزع على ما یلي 88.214.503,17

  دج؛ 85.708.686,03الزبائن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 دج؛ 2.505.817,14ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فواتیر قید التحریر 

  دج 88.214.503,17ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ =المجموع. 

  :ویحلل هذا الرصید في حد ذاته إلى ما یلي مع بیان التحریفات الواقعة علیه

 من مدینو المؤسسة، وقد سجل انخفاضا %41حوالي  1+ن/31/12یمثل رصید الزبائن في : الزبائن 

 :، في حین أظهر التحریفات التالیةنمقارنة بسنة  1+ندج سنة  2.391.593,19قدره 

                                                           
  .09:30الساعة  على 04/05/2017، یوم محافظ الحسابات" م ش،"مقابلة مع السید  -1
  .10:30على الساعة  07/05/2017وم ، یمحافظ الحسابات" ش،م"مقابلة مع السید  -2
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  رصیدا مجهوال وغیر مفصال بمبلغ قدره " م ش،"بینت مراجعة حساب الزبائن من طرف محافظ الحسابات

 دج؛ 10.352.365,24

  من اكتشاف مبالغ أضیفت بمیزان المراجعة النهائي للمیزانیة بدون أیة " م ش،"تمكن محافظ الحسابات

 :قیود محاسبیة وهذا بوحدة أرزیو ونذكر على سبیل المثال ما یلي

  دج من حساب الزبائن نقدا إلى حساب الزبائن بأجل، ومعنى ذلك أن الزبائن  33.496,04تحویل مبلغ

المبالغ المسددة  اختالسمعهم بأنهم لم یسددوا دیونهم وذلك بهدف  قاموا بسداد دیونهم ولكن المؤسسة تتعامل

 ؛إلى غایة تقادمهاوتركها في حساب الزبائن بأجل إلى سنوات عدیدة 

  دج 27.657,08ترصید حساب الزبون محمد أحمد بمبلغ قدره تم. 

  ن المراجعة النهائي میزا اتزانلم یسجل الرصید الدائن لحساب الزبون إسالم بموازنة العمالء وهذا قصد

 ؛واالحتیاله مع أنه دائن للمؤسسة بهدف السرقة ة لوحدة أرزیو، وبالتالي تم إلغاؤ للمیزانی

  م ش،"مقارنة میزان المراجعة للزبائن مع البطاقات الفردیة للزبائن بوحدة أرزیو بینت لمحافظ الحسابات "

 سجلت هذه الحسابات حركة في أرصدتها كماحسابات زبائن ال توجد لها بطاقات فردیة لدى الوحدة، وقد 

   یبینه میزان المراجعة للزبائن، وتهدف المؤسسة من ورائها إلى إخفاء الحقائق عن محافظ الحسابات والتالعب 

  حسب أهواء المسؤولین؛

  حیث كان من واجب المؤسسة كل سنة تذكیر غیاب میزان المراجعة للزبائن حسب أقدمیة المدیونیة

نهم لدیهم دیون وعلیهم تسدیدها ألنه بعد مدة یسقط حق المؤسسة في تحصیل هذه الدیون وبالتالي الزبائن بأ

 تخسر المؤسسة؛

 وحتى ال  إلى إخفاء التالعباتسعیا من المؤسسة  واألسماء أرصدة الزبائن لم تفصل حسب الفواتیر

ت من إرسال الرسائل الخاصة وعرقلة سیر عملیة المراجعة حتى ال یتمكن محافظ الحسابا تنكشف الحقائق

 ؛باالعتراف بالرصید أو رسائل تأكید الرصید للزبائن

 متابعة جدیة لحسابات الزبائن عدم وجود. 

 أن المبلغ اإلجمالي لحساب فواتیر قید التحریر في " م ش،"اكتشف محافظ الحسابات : فواتیر قید التحریر

وال موروث من السنوات الماضیة لم یفصل دج وهذا یمثل رصید  2.505.817,14یقدر ب  1+ن/31/12

 .تعرف هویته

 على ما یلي 1+ن/31/12یشمل حساب مؤونة تدني قیمة المدیونیة في  :مؤونة تدني قیمة المدیونیة : 

  دج؛ 1.750.960,01ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمؤونة تدني قیمة المدیونیة على العمالء 
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  دج؛ 1.565.046,60 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ مؤونة تدني قیمة المدیونیة األخرى 

  دج 3.316.006,61ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = المجموع.  

  :ومن التالعبات التي حدثت على مستوى مؤونة تدني قیمة المدیونیة ما یلي

  یخص حساب وتقدیر مبلغ مؤونة تدني قیمة یة العامة للمؤسسة لم یتخذ أي قرار على مستوى المدیر

دج بحساب تدني قیمة المدیونیة  1.629.344,01قد قامت بتقیید مبلغ  عین الترك وحدةالمدیونیة إال أن 

مبلغ الدیون المشكوك في تحصیلها من طرف الوحدة یصل إلى أن  باعتباروهذا غیر كافي على الزبائن 

أي الشیكات مجرد  مبلغ اإلجمالي للشیكات العائدة دون تحصیلدج وهذا األخیر یمثل ال 4.012.827,51

 ؛أوراق فقط باإلضافة إلى عدم وجود متابعة قضائیة لهذه الشیكات

  المبلغ اإلجمالي للشیكات العائدة دون تحصیل بوحدة وهران ووحدة أرزیو فإن المؤسسة لم  ارتفاعرغم

صحاب هذه الشیكات ، رغم علمها بأن أة تغطي المبالغتأخذ ذلك بالحسبان ولم تقم بإعداد وتقدیر أیة مؤون

فهي تتواطأ معهم على دفع مبلغ مالي معتبر وتحویل الشیكات إلى شیكات لیس لدیهم القدرة على السداد 

 .ائدة دون تحصیل لطمس أثار السرقةع

  : م كاألتيوللعلم فإن مبلغ دیون الزبائن المشكوك في تحصیلها حسب ما ورد في حسابات الوحدتین یقد

  ؛دج 17.375.428,64ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوحدة وهران 

 دج 2.019.236,46ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وحدة أرزیو. 

  :مما یلي 31/12/2016تتشكل نقدیات المؤسسة بتاریخ : النقدیات  . ب

  دج؛ 43.699.452,16ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحسابات بنكیة 

  دج؛ 122.996,77ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـحسابات بریدیة 

  دج؛ 21.109,94ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ الصندوق 

  دج 43.843.558,87ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ=المجموع. 

  1:ما یلي" ش،م"ومن التالعبات المكتشفة بناء على تقریر محافظ الحسابات 

  وهذان  1+نا بالمیزانیة الختامیة لسنة هناك حسابان بنكیان للمؤسسة مفتوحان باسم وحدة أرزیو لم یظهر

 :ماالحسابان ه

  المفتوح لدى بنك التنمیة الریفیة بأرزیو بمبلغ قدره  675.300.020.01.000الحساب البنكي رقم

 دج؛ 78.689,04
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  المفتوح لدي بنك التنمیة الریفیة بأرزیو بمبلغ قدره  675.300.021.02.000الحساب البنكي رقم

 دج ـ 744.259,32

كما وأن هذین  لم یعدا من قبل وحدة أرزیو مع العلم أن بیانات التقارب البنكي لهذین الحسابین

 االستفساراتالحسابین ال یظهران في المحاسبة ومع ذلك تمكن محافظ الحسابات من اكتشافهم عن طریق 

ولتكون  واالختالسوجمع المعلومات لیتبین له بأن هذین الحسابین سریین تستعملهم المؤسسة إلخفاء الغش 

  ؛حسابات خاصة للمسؤولینبعیدة عن أعین الرقابة تستعمل ك

  دج للحساب البنكي رقم  173.352,77بمبلغ  1+ن سبتمبر 10التحویل البنكي الذي تم بتاریخ

عن تحصیل مدیونیة على القطاع الصحي ألرزیو لم تقید بنك التنمیة الریفیة والناتج  675.300.021.87

وتهدف المؤسسة من ورائه إلى إعادة إخراج السلعة  ولم یسجل بالدفاتر والسجالت المحاسبیة لوحدة أرزیو

 ؛وٕاعادة بیعها من جدید

  لفائدة  1+ن/12/01المؤرخ في  693893الشیك رقمSARL CHIC  تم تسجیله وقیده مرتین

 دج، وتهدف المؤسسة من ورائها 856.914,00بالسجالت والدفاتر المحاسبیة لوحدة أرزیو وهذا بمبلغ قدره 

ن قد سددا أو وفیا دیونهم وهذا التسجیل تم عن قصد من دیون لكي یظهر بأن زبونیوتخفیض الإلنقاص 

 ؛طرف المؤسسة ولیس خطأ منها بهدف المراوغة والتضلیل

  بیانات التقارب البنكي لمختلف الحسابات البنكیة التي أعدت من طرف المؤسسة تتضمن فوارق هامة في

 :أصدتها فعلى سبیل المثال

 المفتوح باسم وحدة أرزیو لدى بنك القرض  321.401.721.492.01نكي للحساب رقم بیان التقارب الب

 دج؛ 1.972.330,43أقفل بفارق في الرصید قدره قد الشعبي الجزائري 

  المفتوح باسم وحدة وهران لدى بنك التنمیة  363.401.750.000.02بیان التقارب البنكي للحساب رقم

 دج؛ 36.828.222.79قدره المحلیة قد أقفل بفارق في الرصید 

  المفتوح باسم وحدة وهران لدى البنك  671.300.564.345.42بیان التقارب البنكي للحساب رقم

 .دج 10.212.991,16في الرصید قدره الوطني الجزائري بوهران قد أقفل بفارق 

ل طرف وهنا نالحظ تفاوت كبیر بین األرصدة وهذا راجع إلى السرقات واالختالسات المرتكبة وك

 هـا مـن قـبل طـرف معیـن، مـماـدم إدراجـیة أو عـغ وهمـالـثل إدراج مبـهم مـیسجل ما هو في صالحه حسب أهوائ

  األرصدة بمبالغ متفاوتة؛ اختالفأدى إلى 

 سةـخاص بالمؤسـرف الـة في الطـبالغ هامـود مـفت وجـیة كشـكـابات البنـعض الحسـنكي لبـتقارب البـانات الـبی  
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من طرف المؤسسة قصد التستر علیها  االعتباره المبالغ قد تم قیدها من طرف البنك ولم تؤخذ بعین أي هذ

 وعدم كشفها؛

  ،مقارنة المبالغ التي تم تحصیلها نقدا عن عملیات البیع بوحدة وهران مع المبالغ التي حولت إلى البنك

حصل علیها أكثر من المبالغ دج أي أن المبالغ الم 152.519,58كشفت وجود فارق سلبي یقدر ب 

 المدفوعة إلى البنك؛

  بیانات التحصیل عن المبیعات نقدا على مستوى نقاط البیع التابعین للمؤسسة لم یتم إعدادها بتاتا مما

 صعب من مراجعة المبالغ المحصل علیها عن المبیعات نقدا مع المبالغ المحولة للبنك إضافة إلى ذلك فإن 

 .البیعد على مستوى نقاط دفتر الصندوق ال یوج

من مجموع  %31من المبلغ اإلجمالي للمدیونیة وحوالي  %38تمثل الذمم األخرى حوالي : الذمم األخرى  . ت

ما  1+ن/31/12تشمل الذمم األخرى للمؤسسة بتاریخ ،  و 1+ناألصول المبینة في المیزانیة الختامیة لسنة 

  :یلي

  دج؛ 43.871.293,32 ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتسبیقات على الحساب 

  دج؛ 18.512.213,99ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحساب الخصوم المدینة 

  دج؛ 11.058.213,13 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمدینو المخزونات 

  دج؛ 7.181.503,90ـ ـ ـ ـ ـدیون على الشركاء والشركات الحلیفة 

  دج؛ 314.876,11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االستغاللتسبیقات 

  دج؛ 252.956,28ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االستثمارمدینو 

  دج ـ 81.191.056,73 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= المجموع 

  1:نجد اآلخرون ي بند الذممف" م ش،"ظ الحسابات الموجودة حسب تقریر محاف االنحرافاتومن بین 

  یمثل مبلغ الحقوق الجمركیة المدفوع إلى إدارة الجمارك لفائدةCHIC  من المبلغ اإلجمالي  %90حوالي

دج وهذا األخیر لم تتم معالجته وتسویته من طرف  39.317.245,00للتسبیقات على الحساب أي 

 المؤسسة؛

 صـریح بالرسـوم المـسترجعة لم یحترم من طرف المؤسسة ویبقىالمـبدأ المتـعارف علـیه والمـعمول به عنـد الت 

  حساب رسوم مسترجعة ودفعات على الحساب غیر مفصل من طرف المؤسسة؛

  دج والموجود بالحساب 1.291.259,74الرصید الدائن لحساب رسوم مسترجعة بوحدة أرزیو والبالغ 
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 حساب رسوم مسترجعةالمحول إلى لمبلغ لم یحول إلى الحساب األصلي وأن ا "حساب األصول الدائنة"

دج الذي هو  3.293.676,21السنویة هو رصید حساب دفعات على الحساب والبالغ  االفتتاحیةبالمیزانیة 

 دج؛ 634.985,50 ـرغم أنه یحمل رصید دائن یقدر ب" حساب األصول الدائنة"اب بدوره لم یحول إلى الحس

  المضافة تم نقله عند التصریح برقم األعمال لشهر جانفي رصید دفعات على الحساب الخاص بالقیمة

 دج؛ 429.985,00 ـبوحدة أرزیو بمبلغ أقل من المبلغ األصلي ب 1+ن

  لحسابات الخصوم البالغة من األرصدة المدینة " حساب الخصوم المدینة"یتشكل الحساب

مقارنة مع  1+نسنة دج  970.170,37 بـ قدر ارتفاعادج، حیث سجل هذا الحساب  18.512.213,99

 ؛نسنة 

 لم تتخذ المؤسسة اإلجراءات الالزمة للتسویة النهائیة للحسابات التالیة: 

  دج؛ 11.058.213,13 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمدینو المخزونات، الذي یبلغ رصیده 

  دج؛ 7.181.503,90ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ دیون على الشركاء والشركات الحلیفة، الذي یبلغ رصیده 

  دج؛ 314.876,11ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ، الذي یبلغ رصیدها االستغاللتسبیقات على 

  دج 252.956,28ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأمانات مدفوعة، الذي یبلغ رصیدها. 

  .رصدة موروثة من السنوات السابقةألأن هذه امع العلم 

  الغش والخطأ في الخصوم نع فشكلا تاءار جإ: المطلب الثاني

  إلى  توصلنا وكذا الحوار الشخصي معه" ش، م" بناءا على التقریر المعد من طرف محافظ الحسابات 

 1+ن/31/12مجموعة من التالعبات والتحریفات الواقعة على مستوى الخصوم بالمیزانیة الختامیة لسنة 

، مواد التنظیف من شأنها التأثیر على صدق وعدالة القوائم المالیة لمؤسسة توزیع المواد الغذائیة والتي

  .والصیانة بوهران

  األموال الخاصة رصانع يف أطخلاو  شغلا: أوال

من البنود المهمة  باعتبارهبمراجعة بند األموال الخاصة مراجعة دقیقة " م ش،"یقوم محافظ الحسابات 

على رأسمال المؤسسة ولهذا یعتمد محافظ الحسابات على مجموعة من  ئهالحتواوالحساسة في المیزانیة نظرا 

  :اإلجراءات الكفیلة بكشف ما قد یحتویه هذا البند من غش وتالعب، ومن أهم هذه اإلجراءات ما یلي

 1:وتتمثل فیا یلي: اإلجراءات المتبعة من طرف محافظ الحسابات .1

  والتي أظهرت أن األموال الخاصة ،1+نصدة المیزانیة سنة مقارنة أرصدة المیزانیة االفتتاحیة السنویة بأر   . أ

                                                           
  .11:15على الساعة  18/05/2017، یوم محافظ الحسابات" م ش،"ید مقابلة مع الس -1
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النسبة غیر  وهذه ،1+نمن مجموع الخصوم المبینة بالمیزانیة الختامیة لسنة  %14للمؤسسة تمثل حوالي 

قدره  انخفاضاكما سجلت ألن الدیون المترتبة على المؤسسة أكبر من المبالغ المالیة التي تملكها،  مالئمة

 ؛وهذا االنخفاض راجع إلى الزیادة في األصول نمقارنة بسنة  1+ندج سنة  25.547.619,00

للوثائق والمستندات الالزمة لذلك عن طریق عملیات السبر المختلفة لتأكد القیام بمقارنة القیود المحاسبیة   . ب

 من صحتها؛

األستاذ لتأكد من أن امي ودفتر القیام بمقارنة األرصدة المرحلة للمیزانیة بأرصدة میزان المراجعة الخت  . ت

 .المبالغ المرحلة للمیزانیة صحیحة

من هذه اإلجراءات خلصت المراجعة التي قام  وانطالقا: التالعبات المكتشفة من طرف محافظ الحسابات .2

  1:الغش والتالعبات التالیة اكتشافإلى " م ش،"بها محافظ الحسابات 

إلى  نتحویل نتیجة الخسارة المسجلة سنة الحاصل في األموال الخاصة یرجع أساسا إلى  االنخفاض  . أ

عادي وصحیح  االنخفاضوهذا  دج 23.163.729,72وذلك بمبلغ قدره  "نتائج رهن التخصیص"حساب 

 ؛ألن المؤسسة كانت خاسرة سابقا ومع تحویل الخسارة الحالیة إلى الحساب المعني أدى إلى هذا االنخفاض

قییده من دج تم ت 1.707.580,63ة بمبلغ إجمالي قدره تسدید أقساط القروض للبنك الجزائري للتنمی  . ب

هذا " قروض بنكیة"بدل الحساب المعني " بین الوحدات االرتباطحساب " طرف وحدة وهران في حساب

 :التسدید تم حسب الشیكین التالیین

  938.866,92لفائدة البنك الجزائري للتنمیة بمبلغ قدره  1+ن جوان 23مؤرخ في  55521شیك رقم 

 ؛دج

  768.713,71لتنمیة بمبلغ قدره لفائدة البنك الجزائري ل 1+ن أوت 19مؤرخ في  1209396شیك رقم 

 .دج

وهذا التسجیل غیر صحیح ولكن لیس غش من المؤسسة ولكن بسبب الجهل الموظفین، وألنه لیس 

 ؛ات، وتم تفصیله هكذا حتى ال یتم تكذیب محافظ الحسابالمؤسسة حساب تسییر ال یؤثر في نتیجة

بالمیزانیة الختامیة "  بین الوحدات االرتباطحساب " دج برصید الحساب  19.734.215,91ظهور مبلغ   . ت

أن  1+ن/31/12، حیث أنه من الواجب في "SCF"یتنافي مع مبادئ وأحكام النظام المحاسبي المالي 

 حیث  یة في العملعدم الجد یظهر هذا الحساب مرصدا، ولكن محافظ الحسابات وجد العكس، وهذا ما یفسر

  .الوحدات ال تقوم بالتقارب البنكي فیما بینها، والهدف منه إخفاء العملیات المشبوهة ما بین الوحدات  أن

                                                           
  .ذكرهامقابلة سبق  ، "م ش،"مقابلة مع السید  -1
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  الدیون رصانع يف أطخلاو  شغلا: ثانیا

على عناصر عدیدة یصعب مراقبتها  الحتوائهانظرا یحدث الغش والتالعب في بند الدیون بكثرة 

إلى تطبیق إجراءات رقابیة على هذا " م ش،"فظ الحسابات ومتابعة سیرها من كل الجهات، ولهذا یعمد محا

  :، ومن هذه اإلجراءاتواالختالساتالبند بغیة الوصول إلى الحقائق وكشف التالعبات 

  1:وتتمثل فیما یلي: اإلجراءات المتبعة من طرف محافظ الحسابات .1

والتي أظهرت أن دیون ، 1+ن السنویة بأرصدة میزانیة سنة االفتتاحیةالقیام بمقارنة أرصدة المیزانیة   . أ

ومعنى هذا االنخفاض أن المؤسسة في طریق اإلفالس  دج 2.250.976,16قدره  انخفاضالت المؤسسة سج

 ؛والباقي لیس لها  %14الفعلي ألن رأس مالها 

القیام بمقارنة القیود المحاسبیة بالوثائق والمستندات الالزمة لذلك عن طریق عملیات السبر لتأكد من   . ب

 ا؛صحته

 القیام بمقارنة بعض التصریحات الجبائیة وشبه الجبائیة بالدفاتر والسجالت المحاسبیة للتأكد من صحتها؛  . ت

القیام بمقارنة األرصدة المرحلة للمیزانیة بأرصدة میزان المراجعة الختامي ودفتر األستاذ للتأكد بأنها تحمل   . ث

 .فس األرصدة بدون زیادة وال نقصانن

من هذه األعمال الرقابیة خلصت نتیجة  وانطالقا: من طرف محافظ الحساباتالتالعبات المكتشفة  .2

على مستوى المراجعة التي قام بها محافظ الحسابات على بند الدیون إلى اكتشاف تالعبات وٕاحتیاالت تمت 

  2:هذا البند والتي یمكن تناولها بالتفصیل كما یلي

  :ات كما یليیتوزع رصید حساب دائنو المخزون: دائنو المخزونات  . أ

  دج؛ 160.057.991,24 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـموردون 

   دج؛ 11.561.123,25ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفواتیر قید االستالم 

  دج 171.619.114,49ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= المجموع. 

  :يالرصید بدوره كما یلحیث یحلل هذا 

 یلي نالحظ علیه ما: الموردون: 

  مقارنة بسنة ن وهذا كارثة ومعناه  1+ندج سنة  1.578.426,24سجل رصید الموردین انخفاضا قدره

 أن المؤسـسة تعـمل بأمــوال الـغـیر ولـیس بأموالـهـا حتـى أن المـؤســسة نشـاطـهـا البیـع والـشراء ولدیـها دیـون كبیـرة

                                                           
  .09:50على الساعة  21/05/2017وم محافظ الحسابات، ی" م ش،"مقابلة مع السید  -1
  . نفس المقابلة السابقة -2
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  وهذا كارثة ومعناه  نمقارنة بسنة  1+ندج سنة  1.578.426,24قدره  نخفاضااسجل رصید الموردین

أن المؤسسة تعمل بأموال الغیر ولیس بأموالها حتى أن المؤسسة نشاطها البیع والشراء ولدیها دیون كبیرة 

 ؛وهذا یفسر أن البیع یكون ألصحابهم وكذا السرقة وعدم اهتمام المؤسسة بحسابات الموردین

 دج،  61.307.461,31اب الموردین رصیدا معتبرا غیر مفصل وغیر معروف الهویة قدره یتضمن حس

 ؛ذو خبرة مهنیة عالیة هذا یفسر أن المؤسسة ال تملك محاسبون ویرجع هذا الرصید إلى السنوات السابقة

  حسب كل وحدة كما یلي" االستالمفواتیر قید "یتوزع رصید الحساب : االستالمفواتیر قید: 

  دج؛ 7.149.091,17ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأرزیو وحدة 

  دج؛ 3.235.745,03ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوحدة عین الترك 

  دج؛ 1.176.287,05ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوحدة وهران 

  دج 11.561.123,25ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= المجموع. 

ولم تتخذ المؤسسة اإلجراءات الالزمة لتفصیلها  إلى السنوات السابقةحیث ترجع هذه األرصدة 

      وتسویتها، ومنه فإن حساب دائنو المخزونات غیر مفصل وغیر متابع بصفة جدیة من طرف 

وعدم اإلهتمام بالعملیات المحاسبیة حیث لو كان هناك  المشبوهة، الهدف منها إخفاء العملیات المؤسسة

السابق، وضعف التسییر وعدم إعطاء أهمیة " ترابط بین الوحداتال"سویات في المؤسسة لما ظهر حساب ت

  .للمحاسبة والظاهر من هذه األرصدة أنها مهمة ولكن المؤسسة ال تعطیها أهمیة

  :یتوزع حساب دائنو التثبیتات كما یلي: دائنو التثبیتات  . ب

  دج؛ 20.319.376,38ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالقروض البنكیة 

  دج؛ 111.263,86ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ماراالستثقروض 

  دج؛ 336.002,00ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأمانات تحت التسدید 

  دج 20.766.642,24ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= المجموع.  

یالحظ على هذه األرصدة أنها موروثة من السنوات السابقة وهي غیر مفصلة وغیر متابعة بصفة 

دج بتاریخ  23بمبلغ  Aكان من المفروض تحلیلها كما یلي القرض من وكالة  مثالمن طرف المؤسسة  جدیة

وهكذا، ولكن العكس المؤسسة ال  1+ن/12/07دج بتاریخ  12بمبلغ  B، القرض من وكالة 1+ن/13/06

دقات للمتعاملین تقوم بتفصیلها، ألنه لم تفصلها المؤسسة تسهل المهمة أمام محافظ الحسابات إلرسال المصا

معها لتأكد من صحة هذه الحسابات، وأي حساب غیر مفصل مشكوك فیه ویرجح أن تكون هذه الحسابات 

  .والتستر عن العملیات المشبوهةوهمیة، ولهذا تصعب من مهمة محافظ الحسابات إلخفاء الحقائق 
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  :تتوزع الدیون األخرى للمؤسسة محل المراجعة كما یلي: الدیون األخرى  . ت

 دج؛ 13.033.320,09ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اب األصول الدائنةحس 

  دج؛ 10.595.369,34ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االستغاللدائنو 

 دج؛ 4.995.599,24ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ محجوزات للغیر 

  دج؛ 1.786.328,63ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدیون مالیة 

  دج؛ 653.441,07ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتسبیقات تجاریة 

  دج 31.064.058,37ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ =المجموع.  

  :ویفصل رصید حساب الدیون األخرى كما یلي

 مقارنة  1+ندج سنة  1.068.116,75ره قد ارتفاعاحیث سجل هذا الرصید : حساب األصول الدائنة

 :ویشمل ما یلي نبسنة 

  دج؛ 7.322.101,84ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزبائن على الحساب 

  دج؛ 4.519.185,32ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرسوم مسترجعة 

  دج؛ 1.070.104,00ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدفعات على الحساب 

 دج؛ 36.812,90ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زبائن ألجل 

  دج؛ 85.116,03ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتحویل مالي 

  دج 13.033.320,09ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= المجموع. 

م تؤخذ اإلجراءات الكفیلة من أجل یالحظ على هذه األرصدة أن غالبیتها ترجع إلى السنوات السابقة، ل

وتصعیب مهمة  بهدف إخفاء العملیات المشبوهة من اختالس وتالعبتفصیلها وتسویتها من طرف المؤسسة 

سنوات تعتبر خسارة بالنسبة للمؤسسة وال  4إذا تعدت مدت أن الرسوم المسترجعة حیث  محافظ الحسابات،

دائن في  أومن المفروض أن یكون مرصدا  كان "ابزبائن على الحس"، كما أن یحق لها استرجاعها

  .ولكن نالحظ العكس حیث أن الحساب یظهر مدین 1+ن/31/12

  في المؤسسة محل المراجعة كما یلي االستغاللیتوزع حساب دائنو : االستغاللدائنو: 

  دج؛ 1.403.058,70ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدائنو الخدمات 

  دج؛ 2.088.902,79ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالعاملین 

  دج؛ 3.783.491,22ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالمستحقة  االستغاللضرائب 

  دج؛ 941.524,20ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالمصاریف المالیة دائنو 
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 دج؛ 2.378.392,43ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اجتماعیةات هیئ 

  دج 10.595.369,34ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= المجموع. 

صیلها إلى السنوات السابقة، ولم تؤخذ اإلجراءات الالزمة قصد تفیالحظ أن غالبیة األرصدة ترجع 

  .إلخفاء الحقائق عن محافظ الحسابات وتسویتها من طرف المؤسسة

 یتوزع حساب محجوزات للغیر في المؤسسة محل المراجعة كما یلي: محجوزات للغیر: 

 دج؛ 238.013,20ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضرائب محجوزة على الرواتب واألجور 

 دج؛ 246.644,20ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ  محجوزة اجتماعیة اشتراكات 

 دج؛ 311.342,22ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعلى األجور  اعتراضات 

  ؛دج 4.128.822,88ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرسوم مستحقة على المبیعات 

  دج؛ 25.434,00ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحقوق الطابع 

 دج؛ 45.342,74ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالصندوق الوطني للسكن محجوزة  اشتراكات 

  دج 4.995.599,24ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= المجموع. 

 بوحدة وهران بزیادة  1+ن تم التصریح بالرسم على القیمة المضافة على مبیعات شهري جانفي وفیفري

 دج؛ 2.716,00قدرها 

 بوحدة وهران بنقصان قدره  1+ن تم التصریح على القیمة المضافة على مبیعات شهري أكتوبر ونوفمبر

 .دج 7.345,00

موما فإن أرصدة هذه الحسابات غیر مفصلة وأن المؤسسة لم تقم بتطهیرها، إضافة إلى ذلك فإن ع

المؤسسة لم تقم بمقارنة الدیون الضریبیة مع أرصدة كشوف إدارة الضرائب وكذلك الحال بالنسبة للدیون شبه 

تسدد الغرامات ألنه  وأن المؤسسة تقوم بتصریحات مضاعفة حتى ال مثل التأمینات االجتماعیة الضریبیة

لمؤسسات مسح دیونها السابقة قانون ظهر في ل المالي ، والمقصود بتطهیرمفلسة وٕاخفاء حقائق عن النقدیة

وعدم  كان یسمح للمؤسسة بمسح دیونها والمؤسسة محل المراجعة لم تستغل هذه الفرصة لجهلها 1991سنة 

ذات أرصدة دائنة وهذا یتنافى مع القوانین  هاباتمواكبة التطورات والقوانین، باإلضافة إلى أن كل حسا

ذات أرصدة مدینة مفصلة أو مرصدة  1+ن/31/12المعمول بها حیث كان من المفروض أن تكون في 

  .بوثائق تبریریة ولكن حدث العكس ووجدها محافظ الحسابات دائنة

 يیتوزع حساب الدیون المالیة في المؤسسة محل المراجعة كما یل: دیون مالیة: 

  دج؛ 1.259.775,75ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعجز مالي لوحدة عین الترك لدى البنك الوطني الجزائري بعین الترك 
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  دج؛ 513.365,91ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعجز مالي للمدیریة العامة لدى بنك التنمیة المحلیة بوهران 

 دج؛ 13.186,97ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوهران عجز مالي للمدیریة العامة لدى بنك التنمیة المحلیة ب 

  دج 1.786.328,63 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= المجموع. 

المؤسسة مطالبة بدفع تقوم بالتالعب في هذه األرصدة لتضخیم مبلغ العجز، و أن المؤسسة ونالحظ 

ن المبالغ المسحوبة من البنك من طرف المؤسسة أكبر م وبالتالي أي البنك مدین للمؤسسةهذه المبالغ للبنك 

 .المبالغ المودعة لدیه من طرفها

 تتوزع التسبیقات التجاریة في المؤسسة محل المراجعة كما یلي: تسبیقات تجاریة: 

  ؛دج 3.000,00ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتسبیقات مقبوضة من العمالء 

  دج؛ 650.441,07 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإیرادات قید التحمیل 

  دج 653.441,07ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= المجموع.  

یالحظ على غه المسؤولین، و حتى ال یراو  نالحظ أن محافظ الحسابات تعمد تفصیل كل حساب لوحده

من حیث كان  هذه األرصدة أنه لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لتسویتها بالطرق المتعارف علیها والمعمول بها

مرصدا وأصحاب النقود الموضوعة فیه  1+ن/31/12المفروض أن یكون حساب إیرادات قید التحمیل في 

  .لحسابات بأن هذه النقود ال یعرفون أصحابها لتضلیلهولكن المسؤولین یراوغون محافظ ا معرفون كال باسمه

  الغش والخطأ في جدول حسابات النتائج نع فشكلا تاءار جإ: المبحث الثالث

إلى بعد التطرق في المبحث السابق إلى الغش والخطأ في المیزانیة سأحاول في هذا المبحث التطرق 

على التقریر المعد من قبل  اعتماداأعمال الغش والتالعب المرتكبة على مستوى جدول حسابات النتائج 

، مواد التنظیف والصیانة صحة القوائم المالیة لمؤسسة توزیع المواد الغذائیة مدى محافظ الحسابات عن

 .بوهران

  الغش والخطأ في اإلیرادات  نع فشكلا تاءار جإ: المطلب األول

اكتشاف ما قد یشوبها من غش أو تحریف وتؤثر  بهدفیقوم محافظ الحسابات بمراجعة اإلیرادات 

  لـج أفضـتائـول لنـوصـل الـن أجـراءات مـوعة من اإلجـمـبع مجـیق ذلك یتــحقـها ولتـالمة عرضـها وسـحتـصى ـعل

  1:ومن هذه اإلجراءات المنجزة نذكر ما یلي

  اإلجراءات المتبعة من طرف محافظ الحسابات: أوال

  ؛ثالثة األخیرةعن السنوات الفیه والتغیرات الحاصلة حسابات النتائج للمؤسسة جدول مقارنة  .1

                                                           
  .10:12على الساعة  24/05/2017وم ، یمحافظ الحسابات" م ش،"مقابلة مع السید  -1
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 ومقارنتها مع الوثائق والمستندات الالزمة لذلك؛ القیام بفحص القیود المحاسبیة .2

 .ئ وأحكام النظام المحاسبي الماليقد قیمت وفقا لمباد التأكد من أن اإلیرادات .3

  :كما یلي 1+نحیث تتوزع اإلیرادات للنشاط السنوي 

 ؛دج 396.613,97165 ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إیرادات االستغالل  . أ

 ؛دج 6.993.961,98 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  االستغاللإیرادات خارج   . ب

 .دج 172.390.575,95 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  = المجموع  . ت

 ف محافظ الحساباتالتالعبات المكتشفة من طر : ثانیا

ت مع بیان ما قد یطرأ علیها من غش ارادإلجراءات المطبقة تم تفصیل بند اإلیانطالقا من هذه ا

  1:كما یلي وتالعب

  :تتوزع إیرادات االستغالل كما یلي: إیرادات االستغالل .1

 ؛دج 164.959.637,13 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مبیعات بضاعة  . أ

، وهي سلیمة نمقارنة بسنة  1+ندج سنة  78.097.221,61ت هذه اإلیرادات انخفاضا قدره حیث سجل

  من التالعبات؛

 دج؛ 49.800,00  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأداء خدمات   . ب

 ؛دج 127.365,40 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نواتج متنوعة  . ت

 ـدج  259.811,44 ـ ـ ـ ـ )واالستغالل اإلنتاج(تحویل تكالیف   . ث

  :إیرادات خارج االستغالل كما یلي تتوزع: إیرادات خارج االستغالل .2

، وهذا المبلغ ینفر منه المتعاملین ألنهم دج 6.284.681,16 ـ ـ ـ ـ ـ ـ استرجاع تكالیف السنوات السابقة  . أ

قیمة المخزونات والمدیونیة  مؤونات تدنيتتعلق أساسا بإلغاء التي و سوف یخسرون لهذا ال یتعاملون معها، 

  ؛التي أصبحت عدیمة المفعول

 .دج 709.280,82 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ استثنائیةإیرادات   . ب

والتي تتعلق أساسا بالتعویضات المقبوضة من الشركة الوطنیة للتأمین وبعض الفوارق الحاصلة عن 

  .وسلیمة من التالعبات وهي صحیحةعملیات التحصیل المختلفة 

  ومـنـه نــالحــظ علـى عنـاصـر اإلیـرادات أنـهـا سلیـمـة ولـم تـمسـها أیـة تحـرـیفـات ولـكـن فصـلـت مــن طـرف

  .ید على أنه أطلع على كل الوثائقمحافظ الحسابات للتأك
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   تاقفنلاالغش والخطأ في  نع فشكلا تاءار جإ: المطلب الثاني 

إلیه على مستوى بند النفقات الموجودة ضمن جدول منوطة حتى یقوم محافظ الحسابات بالمهمة ال

یقوم بتبني مجموعة من  واختالساتما یشوه هذا البند من تالعبات  اكتشافحسابات النتائج وضمان 

  :یلي اإلجراءات الكفیلة بتسهیل مهمته ومن هذه اإلجراءات المطبقة ما

  1:ل فیما یليوتتمث: اإلجراءات المطبقة من طرف محافظ الحسابات: أوال

  ؛مقارنة جدول حسابات النتائج للمؤسسة والتغیرات الحاصلة عن السنوات الثالثة األخیرة .1

 ومقارنتها مع الوثائق والمستندات الالزمة لذلك؛ القیام بفحص القیود المحاسبیة .2

 .وأحكام النظام المحاسبي المالي قد قیمت وفقا لمبادئ النفقاتالتأكد من أن  .3

  :كما یلي 1+نلیف للنشاط السنوي حیث تتوزع التكا

 ؛دج 186.359.137,73ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تكالیف االستغالل  . أ

 ؛دج 2.848.900,43 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تكالیف خارج االستغالل  . ب

 .دج 189.128.038,16 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ: المجموع  . ت

 التالعبات المكتشفة من طرف محافظ الحسابات: ثانیا

علیها من غش وانطالقا من هذه اإلجراءات المطبقة یتم تفصیل بند النفقات مع بیان ما قد یطرق 

  2:وتالعب كما یلي

  : تتوزع تكالیف االستغالل كما یلي: االستغاللتكالیف  .1

  كةبضاعة مستهل  . أ

  وقد  االستغاللمن المبلغ اإلجمالي لتكالیف  %85دج وهي تمثل  157.853.084,69قدرت بمبلغ

 المردودیةستفید المؤسسة من لكي ت نمقارنة بسنة  1+ندج سنة  62.218.463,48بـ  انخفاضاسجلت 

  ؛تركوا النتائج على طبیعتها لهذا ظهر انخفاض

 دج، وتعود هذه الزیادة  658.797,17دة أرزیو بزیادة قدرها لقد تم تقیید مبلغ البضاعة المستهلكة بوح

وتهدف إلى  دج 413.753,41بـ  2016دج، وشهر دیسمبر  245.043,76بـ  2016إلى شهر نوفمبر 

 .تضخیم االستهالك لكي تظهر المیزانیة متوازنة

 حسابات دج حسب ما ورد في جدول 17.187.461,28 بـ بلغت مصارف العاملین: مصاریف العاملین  . ب
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، كما بینت المراجعة أن المصاریف االستغاللمن مجموع تكالیف  %9وهي تمثل حوالي للمؤسسة النتائج 

الخاصة بأجور الرئیس المدیر العام لم تحتسب ولم تقید بحسابات المؤسسة وللعلم فإن هذه األجور تخص 

  .والنسیان أي خطأ من المؤسسة وذلك بسبب اإلهمال 1+ن دیسمبر 31أكتوبر إلى  20الفترة الممتدة بین 

من  %2دج وهو یمثل حوالي  3.491.962,07قدر مبلغ الضرائب والرسوم بـ : الضرائب والرسوم  . ت

، وهي نمقارنة بسنة  1+نسنة دج  1.244.282,37قدره  انخفاضا، وقد سجلت االستغاللمجموع تكالیف 

  .سلیمة من التالعبات

من مجموع  %2دج والتي تمثل حوالي  3.482.000,49بلغت حصص اإلهتالك : حصص اإلهتالك  . ث

  .، وهي سلیمة وصحیحة1+ن، وهي تمثل على الخصوص أقساط اإلهتالك لسنة االستغاللتكالیف 

دج، وهـــــي تــــتوزع  3.023.566,48 لالستغاللبلغت التكالیف األخرى : لالستغاللف األخرى ــالتكالی  . ج

  :یليكما 

 دج؛ 2.639.627,14ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ــ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خدمات 

 دج؛ 310.768,55 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاریف متنوعة 

 دج 73.170,79 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاریف مالیة. 

وهي  ،نسنة مقارنة مع  1+نسنة دج  335.784,57حیث سجل حساب الخدمات زیادة قدرها 

أما حساب المصاریف المتنوعة وحساب مصاریف المالیة فقد سجال  محافظ الحسابات، تخص أتعاب

، وهي صحیحة وسلیمة من نسنة مقارنة مع  1+نسنة  دج 2.316.894,38بمبلغ قدره  انخفاضا

  .التحریفات

  :كما یلي االستغاللتتوزع تكالیف خارج : االستغاللتكالیف خارج  .2

دج وهي عبارة عن فارق لم یسدد من طرف القاعدة البحریة للجیش  59,52بلغت قیمتها : یون معدومةد  . أ

وقد تم إلغاؤه من  1+ن/21/09المؤرخة في  911381الوطني الشعبي بوهران وذلك حسب الفاتورة رقم 

 ـ وهو عبارة عن مبلغ زهید ال یؤثر على حسابات المؤسسة میزانیة وحدة وهران

  ،1+ندج وهي تتعلق بأعباء سنوات سابقة لسنة  192.278,62بلغت قیمتها : السابقةسنوات تكالیف ال  . ب

" تحویل تكالیف اإلنتاج " مع رصید الحسابین " تكالیف السنوات السابقة " وقد كشفت مقارنة رصید الحساب 

م النظام المحاسبي دج وهذا یتنافى مع مبادئ وأحكا 67.532,82فارق یقدر بـ " االستغاللتحویل تكالیف " و

  :یتمثالن كما یلي األخریین المالي، وللعلم فإن الحسابین

 دج؛ 173.631,17ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تحویل تكالیف اإلنتاج 
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  دج؛ 86.180,27 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االستغاللتحویل تكالیف 

  دج 259.811,44 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ =المجموع.  

دج وتتعلق بالتسویة النهائیة لفاتورة تعاونیة  1.588,95بلغت قیمتها : استرجاع إیرادات سنوات سابقة  . ت

  .1+ن/08/01المؤرخ في  502667الجیش الشعبي بوهران عن طریق الشیك رقم 

وتتعلق بمجموع نفقات المدیریة العامة، الفوارق دج  936.790,54قیمتها بلغت : تكالیف استثنائیة  . ث

ام القضائیة في غیر صالح المؤسسة، المختلفة الحاصلة عن عملیة التسدید، غرامات التأخیر وتنفیذ األحك

  .وهي صحیحة

إلى  على جدول حسابات النتائج" م ش،"خلصت عملیة المراجعة على قام بها محافظ الحسابات  وأخیرا

  :مجموعة من التصرفات غیر قانونیة نوردها كما یلي اكتشاف

  250.000,00المقدر بـ  1+نعدم تكوین مخصص ألتعاب محافظ الحسابات الخاص بالنشاط السنوي 

 ؛ للمؤسسة نتیجة غیر صافیةظهور وبالتالي  دج

  ؛1+نسمبر وشهر دی 1+نعدم تكوین مخصص للعطل المدفوعة للفترة الممتدة بین شهر جویلیة 

  عدم تكوین مخصص لعقوبات التأخیر المختلفة عن الضرائب والرسوم والتي بلغت من طرف مصلحة

 دج؛ 10.109.434,28الضرائب والبالغة 

  والمتعلقة بخدمات الهاتف، الماء  1+نعدم تكوین مخصص للتكالیف الخاصة بالثالثي األخیر لسنة

 ؛الخوالكهرباء ـ ـ ـ 

  الترك والتابع لبلدیة عین الترك ت الكراء الخاص بمقر نقطة البیع لوحدة عینمخصص لنفقاعدم تكوین. 

وتهدف المؤسسة من وراء هذه التالعبات أي المخصصات الجد متوقعة لم تسجلها حتى ال تقدم أرقام 

صحیحة عن النتائج الحقیقیة للمؤسسة، فقد تكون النتیجة خسارة وهي في الحقیقة أكثر خسارة من المصرح 

  .ر على النتیجة النهائیة للمؤسسةها وهذا التالعب یؤثب

  ضغوط عمل مراجع الحسابات والمسؤولیات التي یتحملها: المبحث الثالث

في هذا المبحث سنحاول تطبیق الجوانب النظریة حول مسؤولیات مراجع الحسابات عند عدم اكتشافه 

طرح بعد األسئلة على محافظ الحسابات  الغش والخطأ بعد صدور تقریره، في الواقع العملي من خالل

  ٕابراز الوضع المعمول به على أرض الواقع ـو وتذوین إیجاباته دون زیادة وال نقصان قصد تدعیم الدراسة 

  حاالت مسؤولیة مراجع الحسابات فیما یخص الغش والخطأ: المطلب األول

  ائم المالیة للمؤسسة محل المراجعة قیامه بمراجعة القو عند رض مراجع الحسابات لمسؤولیات عدیدة ـــیتع



على مستوى مكتب محافظ الحسابات میدانیةدراسة                                                            :ثالفصل الثال  

 

122 
 

لهذا یعمل جاهدا على اكتشاف ما قد تحتویه هذه القوائم من تحریفات وكذا عدم إغفال أي مبلغ حتى ولو 

  .یه التأكد منها إلبراء مسؤولیتهكان صغیرا ال یؤثر یجب عل

مسؤوال " م ش،"ت یكون محافظ الحسابا: مدى مسؤولیة محافظ الحسابات أمام المؤسسة محل المراجعة .1

مسؤولیة مدنیة أمام المؤسسة محل المراجعة مثاال عند تقدیم تقاریر خاطئة أو إخفاء تدلیس والكذب یتحمل 

مع أنها واضحة هنا لها  االنتباهالمسؤولیة كاملة مثال في المصاریف غیر مبررة یتظاهر بعد رؤیتها أو 

أن المساهمین ال یتابعون المؤسسة بل یتابعون محافظ یتحمل المسؤولیة ألنه یعتبر شریك في الجریمة، حیث 

مساعد ألف  50 بعملیة مراجعة معلشركة تأمین بریطانیة  معین قام محافظ حساباتالحسابات ومثال ذالك 

تحجج المسؤول بتعطل جهاز الكمبیوتر و فواتیر الشراء  هعند طلبمعهم أحدى المتعاملین  هله حیث راوغ

أسبوع تعلن الشركة إفالسها  ، وبعدانتهى المؤسسة قت المخصص للمراجعة فيلو ن اوبالتالي لم یراجعها أل

وبعد أسبوع تعلن هنا وجد السؤال إلى محافظ الحسابات كیف صادقة على صحة الحسابات المالیة للمؤسسة 

كلها على أن لشركة موردین أو عمالء وهمین وخیالیین وبالتالي تقع المسؤولیة بعدها الشركة إفالسها ویظهر 

 1.محافظ الحسابات عند المصادقة على جمیع األخطاء المرتكبة عمدا

ال توجد مسؤولیة ألن : الغش والخطأ اكتشافما مدى مسؤولیة محافظ الحسابات عند اإلخفاق في  .2

 اكتشافمحافظ الحسابات یذهب للمؤسسة محل المراجعة للقیام بمهمته وبالتالي ال یهمه النجاح أو الفشل في 

ألنها  اكتشافهاحریفات الموجودة بقدر ما یهمه القیام بمهمته على أكمل وجه، ألنه توجد تالعبات یصعب الت

مثال ذلك عمیل لدى المؤسسة محل المراجعة یبلغ رصید مدیونیته  اكتشافهامحكمة بشكل جید ال یمكن 

ت إلى العمیل والطلب دج هنا یقوم محافظ الحسابات بإرسال مصادقات أو مراسال 1.468.900,00بحوالي 

منه المصادقة على صحة الرصید الموجود بالدفاتر والسجالت المحاسبیة الموجودة بالمؤسسة، وبما أن 

أو الرد على المراسلة یعتبر بمثابة تأكید على صحة الرصید  االستجابةالقانون الجزائري یعتبر أن عدم 

ظهر أن الرصید خاطئ وتذهب القضیة للعدالة محافظ الحسابات من عمله ی انتهاءوعالمة الرضا، وبعد 

وهنا ال توجد على محافظ الحسابات  باسمهویظهر أن هذا الرصید وضع بصفة عشوائیة وتم تزویر الفواتیر 

 2.أیة مسؤولیة

محافظ  :ما مدى مسؤولیة محافظ الحسابات عن عدم اكتشاف الغش والخطأ بعد صدور تقریره .3

لتقریر وال یرجع للوراء وال تقع علیه أیة مسؤولیة بشرط أن یكون قد أدى الحسابات لیس مجبر على إعادة ا

                                                           
  .13:45على الساعة  28/05/2017وم ، یمحافظ الحسابات" ش، م"مقابلة مع السید  -1
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مهمته وفقا ما تنص علیه معاییر المراجعة المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما، والمعاییر الدولیة وكذا 

 .لمراجعةبنصوص وقواعد السلوك المهني وأخالقیات مهنة ا التزامه

 االختالساتالغش والخطأ الذي یظهر بعد صدور تقریره ألنه توجد بعض محافظ الحسابات لیس مسؤوال عن 

والتالعبات التي یصعب على محافظ الحسابات اكتشافها أي محكمة التدبیر وتمت بشكل جید من أطراف 

  .خبرة ومتخصصین ذات

حت ال یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة عن الوثائق غیر المراجعة وذلك ألن عملیة المراجعة أصب

أي یختار محافظ الحسابات عینات ویراجعها دون مراجعة كل العینات، مثال فواتیر الشراء من شهر  اختیاریة

جانفي، شهر جوان، شهر سبتمبر وشهر دیسمبر ویقوم بمراجعتها، وبالتالي هو یتحمل المسؤولیة على 

   1.العینات المراجعة من قبله فقط

  ت وردود األفعال التي یمكن أن یقوم بهامراجع الحسابا اهل ضر عتی يتلاضغوطات لا: المطلب الثاني

عند قیام محافظ الحسابات بمهامه الرقابیة قد یتعرض لضغوطات عدیدة من أطراف داخل المؤسسة 

محل المراجعة أو من خارجها، والتي قد تؤثر على استقاللیته ورأیه ولهذا قد یتخذ ردود أفعال تتناسب وهذه 

 المراجعة ـالمواقف مثل حالة انسحابه من عملیة 

یتعرض محافظ : الحسابات في المؤسسة محل المراجعةأهم الضغوطات التي یتعرض لها محافظ  .1

الحسابات لضغوطات من داخل المؤسسة وخارجها عكس الدول المتقدمة التي ال یتعرض فیها محافظ 

 2:الحسابات لضغوطات ألنه محمي ومن هذه الضغوطات والتهدیدات ما یلي

 ح مباشرة لمحافظ الحسابات بأن هذا التقریر ال تقبله المؤسسة وال یخدم مصالحها؛مدیر المؤسسة یصر   . أ

 محافظ الحسابات الذي یستجیب لرغباتهم عند إعداد تقریره؛ باختیارأصحاب القرار یقومون   . ب

الیة المعد من مع المصادقة على صحة القوائم الم بذكر بعض التحفظات واالكتفاءطلب تبدیل التقریر   . ت

 لبعض التحفظات غیر المهمة؛ؤسسة واإلشارة قبل الم

التهدید بالسالح من قبل المسؤولین بطریقة غیر مباشرة مثال ذالك أثناء قیام محافظ الحسابات بمهامه في   . ث

مكتبه بالمؤسسة محل المراجعة یدخل علیه مسؤول معین ویتعمد وضع السالح على مكتب محافظ الحسابات 

سترته أو عند فتح حافظات المستندات لإلطالع علیها والتأكد من صحتها أو التعمد إلى إظهاره من تحت 

یجد السالح مخفي مع الوثائق والمستندات بطریقة تهدیدیة له للمصادقة على صحة القوائم المالیة المعدة من 

 قبل المؤسسة؛
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 التصریح له بأن طریقة عمله ال تتناسب معهم والطلب منه العمل مثلهم؛  . ج

لك بعد إعداد التقریر ورفض المصادقة على صحة القوائم المالیة المعدة من قبل وذمحاولة تصفیته   . ح

 المكتشفة؛ االختالساتالمؤسسة وتدوینه كل 

یجد مبالغ مالیة مادیة بین الوثائق بالسرقة ومثال ذلك أثناء قیامه بمهامه  واتهامهمحاولة توریطه   . خ

ن أخر یكون أمنا عنها وینبههم بحفظها في مكا المسئولینوالمستندات التي یراجعها ولكنه یتفطن إلیها ویخبر 

 .بطریقة ذكیة منه

الغش، حیث أن مهمة  واكتشافعن منع  المسئولةالمؤسسة هي : الغش واكتشافعن منع  المسئولمن  .2

محافظ الحسابات هي مساعدتها وذلك من خالل المراجعة والتأكد من صحة وصدق القوائم المالیة المعدة من 

، كما نصت علیه مختلف التشریعات والقوانین ألن اللصوص بدرجة واالختالساتخلوها من التالعبات قبلها و 

 1.المؤسسة مسئوليأولى هم 

تزویر على " ش،م"یواجه محافظ الحسابات  :كیف یواجه محافظ الحسابات تزویر على صعید اإلدارة .3

اعة الوقت معهم، حیث لم یجد تزویر خطیر صعید اإلدارة بالتقریر عنه في تقریره النهائي والخاص دون إض

ویرسله إلى النائب العام لتحقیق معهم ومتابعتهم قضائیا وتوقیع العقاب  استثنائیامباشرة یعد تقریر خاص 

الالزم علیهم، ولكن الواقع المر والمعاش من طرفنا في األغلب یكون العكس أي یصبح محافظ الحسابات 

لتالعبات أحرار ألننا في واقع البقاء لألقوى وأصحاب السلطات واللصوص عن ا والمسئولینمتابع قضائیا 

 یوجههوغیر دیمقراطي ألنه أصبح یشرط على محافظ الحسابات قبل البدء في عمله أن یعمل مثل ما 

 2.كوتالمؤسسة أي مثلهم وتحقیق مصالحهم وٕاذا وجد سرقة یلزم الس مسئولي

لم یجد عراقیل كبیرة ملموسة تمنعه من  :مهمة المراجعةمن  االنسحابمتى یقرر محافظ الحسابات  .4

ینسحب، ولیس لم یجد الغش ینسحب ألنه في هذه الحالة یعتبر شریك  واستقاللیةممارسة مهنته بكل حریة 

في الجریمة، مثال لم یطلب محافظ الحسابات من المؤسسة محل المراجعة فواتیر الشراء ال توجد، وصوالت 

  3.من المهمة االنسحابلتالي یفضل توجد، وبا الدفع ال
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  :خالصة الفصل

خالل هذا الفصل تم التعرف على مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر من خالل تطورها وفق القوانین 

والمراسیم، باإلضافة إلى الهیئات المشرفة على مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر، وذلك كتمهید للغوص في 

  تمت في الجزائرـدراسة حالة باعتبارها 

وذلك من خالل دراسة " م ش،"كما قمت خالل هذا الفصل بدراسة میدانیة بمكتب محافظ الحسابات 

، حیث كان "ة، مواد التنظیف والصیانة بوهرانتوزیع المواد الغذائی" التقریر المعد حول القوائم المالیة لمؤسسة 

بناء على الوقائع المذكورة أعاله فإننا نرفض أن : "هذه القوائم المالیة كما یلي رأي محافظ الحسابات على

المقفلة  نشهد على صحة وسالمة القوائم المالیة لمؤسسة توزیع المواد الغذائیة، مواد التنظیف والصیانة بوهران

ملیار سنتیم، وقد تمت متابعة  15مع تقدیر إجمالي المبالغ المختلسة بحوالي  ،"1+ن/31/12بتاریخ 

  .یا وأخذوا جزائهمالمسؤولین قضائ

في المؤسسة محل " ش،م"باإلضافة إلى التعرض ألهم الضغوطات التي تعرض لها محافظ الحسابات 

  .بها أمام المؤسسة محل المراجعة المراجعة، وكذا تحدید إطار مسؤولیته الذي یلزم
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إلى إبداء رأیه الفني المحاید عن  هدفی مراجع الحساباتتم التوصل من خالل هذه الدراسة إلى أن 

جراءات رقابیة مدى عدالة وصدق القوائم المالیة للمؤسسات االقتصادیة من خالل تطبیقه مجموعة من اإل

حتى یستطیع مستخدمي وذالك الكتشاف ما قد تحتویه من غش أو خطأ من أجل المناسبة لكل حالة و  فعالة

أن مراجع الحسابات لیس مسؤوال عن الغش والخطأ الموجود هذه القوائم من اتخاذ قراراتهم بشكل صحیح، و 

  في القوائم المالیة للمؤسسة محل المراجعة ـ

وبهدف التعرف على نوعیة الغش واألخطاء المرتكبة في المؤسسات قمنا بإجراء دراسة میدانیة على 

الغذائیة، مواد التنظیف وذلك تطبیقا على مؤسسة توزیع المواد " م ش،" افظ الحسابات مستوى مكتب مح

والصیانة بوهران، وتمكنا في األخیر من اإلجابة على إشكالیة الدراسة ووصلنا إلى مجموعة من النتائج مع 

   :إقتراح بعض التوصیات سنعرضها كما یلي

  :ةنتائج الدراس

 :النظریة الدراسة النتائج

  االقتصادیة؛عرفت مراجعة الحسابات تطورا تاریخیا صاحب التطورات والتغیرات 

  یقوم بمراجعة الحسابات شخص كفاء مستقل ومحاید من أجل إبداء رأي فني عن مدى عدالة وصدق

 القوائم المالیة؛

 لیه تقوم مراجعة الحسابات على مجموعة من الفروض والمبادئ، یتخذ منها إطار نظري یمكن الرجوع إ

 في عملیة المراجعة المختلفة؛

  تقوم مراجعة الحسابات على مجموعة من المعاییر المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما باإلضافة لمعاییر

 دولیة؛

  عمل مراجع الحسابات یمر وفق مجموعة من الخطوات المنظمة والمتسلسلة بدءا من قبول المهمة إلى

 نهایة إعداد التقریر النهائي؛

  عندما قیام مراجع الحسابات بمهامه یتمتع بمجموعة من الحقوق، وتقع علیه واجبات، ویتحمل مجموعة

 من المسؤولیات؛

 أسباب ودوافع ارتكاب الغش والخطأ عدیدة تختلف باختالف الشخص الذي یقوم به؛ 

 یوجد أنواع عدیدة للغش والخطأ تختلف باختالف حجم وأثر والنیة من وراء ارتكابه؛ 

 وي بنود القوائم المالیة على تحریفات من غش وخطأ تختلف درجة حدتها وتأثیرها من حالة ألخرى تحت

 وحسب مبالغها المختلسة؛
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  یقوم مراجع الحسابات بتطبیق مجموعة من اإلجراءات المناسبة حسب كل حالة الكتشاف ما قد تحتویه

 القوائم المالیة من غش وخطأ؛

  منع واكتشاف الغش والخطأ الذي قد تحتویه قوائمها المالیة؛إدارة المؤسسة هي المسؤولة عن 

  مراجع الحسابات غیر مسؤوال عن الغش والخطأ الذي قد تحتویه القوائم المالیة في المؤسسة محل

 المراجعة؛

  القوائم المالیة بعد صدور تقریرهفي مراجع الحسابات غیر مسؤوال عن االكتشاف الالحق للغش والخطأ. 

  :التطبیقیةالدراسة نتائج 

 یقوم محافظ الحسابات بالتأكد من صحة تعیینه في المؤسسة محل المراجعة؛ 

  توجیه استفسارات لكل عمال ومسؤولي المؤسسة محل المراجعة متى دعت بمحافظ الحسابات یقوم

 الضرورة إلیها؛

  للمؤسسة محل المراجعة؛یقوم محافظ الحسابات بإعداد تقریره بعد كل عملیة مراجعة للقوائم المالیة 

 یقوم محافظ الحسابات بإرسال مصادقات للعمالء للتأكد من صحة أرصدتهم المقیدة في دفاتر المؤسسة؛ 

 ؛یقوم محافظ الحسابات بزیارة المؤسسة محل المراجعة واإلطالع على وثائقها للتأكد من حسن سیر عملها 

 محل المراجعة یقوم محافظ الحسابات بجمع معلومات أولیة عن المؤسسة.  

المراجعة  یقوم بعمله وفقا إلجراءات لمكتب محل الدراسةومما سبق نستنتج أن محافظ الحسابات في ا

الحسابات في المكتب محل  مراجعالقائلة بأن  صحة الفرضیة األولىالمقبولة قبوال عاما، وهذا ما یثبت 

  ـعاما الكتشاف الغش واألخطاء بوالالمراجعة المقبولة ق یقوم بعمله وفقا إلجراءات الدراسة

 یقوم محافظ الحسابات بمقارنة القیود المحاسبیة بالوثائق والمستندات الالزمة لذلك؛ 

  یقوم محافظ الحسابات بمقارنة األرصدة المرحلة من المیزانیة بأرصدة میزان المراجعة الختامي ودفتر

 األستاذ العام؛

  المادي والمحاسبي ثم المقارنة بینهما؛یقوم محافظ الحسابات بإعداد كشف الجرد 

 یقوم محافظ الحسابات بإعداد كشف حركة المخزونات ومتابعتها؛ 

 لتثبیتات والمخزونات وكل ماله وجود مادي یمكن التحقق منه؛لمحافظ الحسابات بالجرد المادي  یقوم 

  یقوم محافظ الحسابات بالجرد المادي للعناصر الذي یكون لها وجود على أرض الواقع ویسهل التحقق

 .یصعب التحقق منها مثل شهرة المحلمنها، عكس بعض العناصر الذي 
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یستخدم نفس تقنیات وٕاجراءات  دراسةومما سبق نستنتج أن محافظ الحسابات في المكتب محل ال

ولكن مع وجود اختالفات طفیفة على بعض العناصر، حیث  حة الفرضیة الثانیةیثبت صالمراجعة، وهذا ما 

یستخدم نفس اإلجراءات والتقنیات  الحسابات في المكتب محل الدراسةمراجع تنص الفرضیة الثانیة على أن 

  .عند عمله على اكتشاف الغش واألخطاء في مختلف بنود القوائم المالیة

  ضغوطات في ذاته وعائلته؛یتعرض محافظ الحسابات إلى 

 یتعرض محافظ الحسابات لضغوطات عدیدة سواء من داخل المؤسسة أو خارجها؛ 

 دات إما بشكل مباشر أو غیر مباشریتعرض محافظ الحسابات لتهدی. 

ومما سبق نستنتج أن محافظ الحسابات في المكتب محل الدراسة یتعرض لضغوطات عدیدة أثناء 

مراجع الحسابات ال یتعرض إلى ضغوطات أثناء قیامه بعمله القائلة أن  الثالثینفي الفرضیة عمله، وهذا 

  .في المؤسسة االقتصادیة

  یتحمل محافظ الحسابات مسؤولیة عدم اكتشاف الغش والخطأ في حالة عدم تقیده بالمعاییر المراجعة

 بأصول المهنة؛المقبولة قبوال عاما أو في حالة عدم تطبیق حذره المهني أو عدم االلتزام 

  ال یتحمل محافظ الحسابات مسؤولیة منع واكتشاف الغش والخطأ بالقوائم المالیة للمؤسسة االقتصادیة بل

 تقع المسؤولیة على إدارة المؤسسة في ذالك؛

  ال یتحمل محافظ الحسابات مسؤولیة الغش أو الخطأ الموجود في الوثائق والمستندات والدفاتر الذي لم

 ه؛تشملها مراجعت

  ال یتحمل محافظ الحسابات مسؤولیة اكتشاف الغش أو الخطأ بعد صدور تقریره النهائي على اعتبار

 .ش محكم التدبیر من طرف شخص محترفوجود غ

ومما سبق نستنتج أن محافظ الحسابات في المكتب محل الدراسة ال یتحمل مسؤولیة الغش والخطأ 

مراجع الحسابات یتحمل مسؤولیة القائلة أن  ینفي الفرضیة الرابعةالمرتكب على بنود القوائم المالیة، وهذا 

 .الغش واألخطاء المرتكبة على بنود القوائم المالیة في كل األحوال

  یكثر ارتكاب الغش والخطأ على مستوى بنود عناصر المیزانیة أكثر منها على بنود جدول حسابات

 ؛على مستوى مكتب محافظ الحسابات النتائج في المؤسسة محل المراجعة

 على  تعتبر التثبیتات بمختلف أنواعها األكثر تعرضا للسرقة واالختالس في المؤسسة محل المراجعة

 .مستوى مكتب محل الدراسة
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 : اقتراحات

 وضع قوانین صارمة تحمي مراجع الحسابات من الضغوطات التي یتعرض لها أثناء تأدیة مهامه الرقابیة؛ 

 ین یكثر ارتكابها لیستفید منها ألتقیات وندوات حول الغش والخطأ لتعرف أكثر على مواطنها و تنظیم م

 ؛وتطویر مهاراتهم مراجعي الحسابات عند أداءهم لمهامهم

  توعیة مراجعي الحسابات للتصریح بكل التحریفات من غش وخطأ حتى ولو كان مبلغا زهید إلبراء

 مسؤولیتهم وضمان صدق تقریره؛

  االستفادة من حاالت الغش والخطأ السابقة من خالل دراستها والتعرف على الطرائق واألسالیب المستخدمة

 عند الغش، ومن ثم وضع اإلجراءات التي یجب أن یتبعها مراجع الحسابات عند قیامه بعمله؛

 یثقوا في رأیه یجب تحدید مسؤولیات مراجع الحسابات بشكل دقیق وتوعیة المستخدمون بهذه المسؤولیات ل

  حول عدالة وصحة هذه القوائم المالیة ـ
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  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المسؤولیات التي یتحملها محافظ الحسابات في إطار عمله المتعلق 

  .م المالیة بالمؤسسات االقتصادیةبالكشف عن الغش والخطأ في القوائ

من أجل تحقیق هدف الدراسة قمنا بتقسیمها إلى قسمین نظري وتطبیقي، أما القسم النظري فقد تناولنا 

اإلطار النظري لمراجعة الحسابات، باإلضافة إلى الغش والخطأ في القوائم المالیة ثم قمنا ببیان مدى فیه 

  .ئم المالیة للمؤسسات االقتصادیةمسؤولیة مراجع الحسابات عند اإلخفاق في اكتشاف الغش والخطأ بالقوا

 " ب محافظ الحساباتعلى مستوى مكتفي الجانب التطبیقي أجرینا دراسة میدانیة من خالل دراسة 

  .، مواد التنظیف والصیانة بوهرانتطبیقا على مؤسسة توزیع المواد الغذائیة" م ش،

كما ، المراجعة المقبولة قبوال عاما یقوم بعمله وفقا إلجراءات" م ش،" وقد توصلنا أن محافظ الحسابات 

إدارة  أنیامه بعمله، و یتعرض لضغوطات عدیدة أثناء قفي المكتب محل الدراسة أن محافظ الحسابات 

المؤسسة هي المسؤولة عن منع واكتشاف الغش والخطأ الموجود في قوائمها المالیة وعلى عدم اعتبار مراجع 

  .حق للغش والخطأ بعد صدور تقریرهالحسابات مسؤوال عن االكتشاف الال

  .سؤولیات مراجع الحساباتمالیة، ممراجعة الحسابات، اكتشاف الغش والخطأ، القوائم ال: الكلمات المفتاحیة

  

Abstract: 

The purpose of this study is to clarify the responsibilities of the account’s Governor in the 

context of his work on the detection of fraud and error in financial statements of economic 

institutions. 

In order to achieve the objective of the study, we divided it into two theoretical and applied 

sections. The theoretical section dealt with the theoretical framework of auditing, in addition to 

the error and fraud in the financial statements, and then the responsibility of the auditor when 

failing to discover the nest and mistakes in the financial statements of the economic institutions. 

On the practical side, we have conducted a field study through the study at the level of 

theaccounts governor office, applying to the distribution of food materials, cleaning and 

maintenance materials. 

We have concluded that the “ch.m” auditor performs his work in accordance to generally 

accepted auditing procedures and is subjected to a range of pressures during his work, and that 

the management of the institution is responsible for preventing and detecting fraud and error in 

its financial statements and that the auditor is not responsible for the fraudulent discovery And 

the error after the report. 

Key words: 

 Audit, fraud and error detection, financial statements, audit responsibilities. 

 


