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 الشكر والتقدير

عمة اإلسالم ويرس لنا أول الشكر هلل الواحد القهار صاحب الفضل واإلكرام أكرمنا بن

 والسالم عىلوالصالة  ا كر بعد الرض، فله الشكر حتى يرضى وله الشسبيل العلم

ا   وسلم تسليما ىل هللا عليه الحبيب المصطفى ص  . كثير

ف  والتقدير لألستاذ ثم كامل الشكر  ي عبد الحكيم المرسر
ى

، صاحب الفضل بعد هللابلوف

وتوجيهاته لكي يظهر هذا العمل عىل هذا جزاه هللا عنا أفضل الجزاء عىل نصائحه 

 دوس. الفر فجزاه هللا جنة الشكل 

 عىلي وعىل رأسهم األستاذ نجاعي  ا ال يفوتنا أن نشكر أرسة مكتب محافظ الحساباتكم

أوال من أجل قبوله تولي مهمة المساعدة وثانيا من أجل توجيهاته وسعة صدره له كل 

 الشكر والتقدير. 

عىل  الشكر والتقدير إل عائلتينا عىل كل الدعم والتشجيع ثم نتقدم بأسىم عبارات

ة العلمية لهم منا كامل الشكر مواصلة   واالمتنان. المسير

كما نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد ولو بالدعاء بظهر الغيب، بورك 

 .
ى

 فيهم جميعا وجزاهم هللا عنا الجزاء األوف

وهللا المسؤول أن ينفع بهذا العمل عىل قدر العناء فيه وأن يجعله خالصا لوجهه 

 لقادر.  الكريم إنه عىل ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء
 

ء اليسير من الوفاء فاإلهداء ي
 إذا كان اإلهداء يعير ولو بشر

ي عىل بساط األوجاع ولدتنا وبأيدي اآلالم ربتنا وبعيون التعب رعتنا وبصدر 
إل التى

عت هلل ودعت لنا اللهم اجعلها سعيدة الدارين ال  ي الخلوات تضى
ى

 الحنان حفضتنا وف
 .  أمي  حزنا وال مرضشتكي هما وال ت

 
إل من كلله هللا بالهيبة والوقار وعلمنا العطاء دون االنتظار إل الذي نحمل اسمه بكل 

ي فالحياة مهما يتعاظم من حولي الناس إل بطىلي بأبسط ما يفعله من 
ي يا قدوبى افتخار أبر

ي رعاك المو ى إل أعظم قلب فالوجود أبر ي كل حير
ى

ل أشياء إل ظىلي الذي آوي إليه ف
ي  وجزاك من

ي ورفيفى ي وحبيتر  .  الثواب دمت لي أبر
 

ي 
ي الوجود إل سندي الدائم إل الظهر الذي أحتىمي  إل الذين تربطتى

ى
بهم أسىم عالقة ف

ي األعزاء
ي اتكئ عليها إخوبى

 .  به إل الكتف التى
 

لي إل من يحمل
ى ي  نإل زهرات ميى

ي وأمتى
ي وأمابى

ي إل مأمتى
ي عيونهن ذكريات طفولتى

ى
ف

ي 
ي واطمئنابى

ي للوصول إل هذا اليوم إل اللوابى
بفضلهن اقطف ثمار   إل من ساعدبى

ي  مشواري الدراسي 
  .  أخوابى

 
د ألعىل إل من رسنا سويا ونحن نشق الطريق نحو النجاح إل من تكاتفنا يدا بيد للصعو 

ي   .  دون استثناء المراتب إل رفيقات دربر
 

ي 
ي رات من أسىم وأجىل حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبا إل من علموبى

ى
عبارات ف

ة العلم والنجاح إ م حروفا ومن فكرهم منارة تنير لي علمه العلم إل من صاغوا لي  ل سير
ي 
 .  الكرام أساتذبى

 
ي إل كل من إل كل من ضاقت بهم األسطر ووسع له

ي إل كل من سقطوا سهوا متى م قلتر
ي 

ي ومن ال يعرفتى
 .  يعرفتى

 
 

 عالوة نسيمة
 
 
 

 
 



 

 اإلهداء
 

 دي عمىلي هذا إل أعز الناسأه

ي بعد هللا سبحانه 
ي حيابى

ى
ى اللذين لهما كل الفضل ف والداي  وتعال وهما إل الشخصير

ي  ي  وكم تحملتما فكم وقفتما بجانتر
ابى ا عير ي وجهدتما كثير

حتى وصلت لما أنا  وسندتمابى

 اليوم. عليه 

 

ي مصطفى 
ي صديقتاي أحالم  وهداية، إلإل إخوبى

ي ع ونسيمة رفيقتى ىل مدار دربر

ي يوما 
ي الخمس سنوات من دراستنا الجامعية اللتان لم تخذالبى

المقربة ابنة  وإل صديقتى

ي بثينة  ي دوما كانت  بلكحلةقلتر
ي التى

ي أكير متى
ي لطالما فرحت لفرحي وحزنت لحزبى

التى

ي  ي فردا منهم  وكذلك كل وستكون بجانتر
وبى وجميع أفراد عائلتها الكريمة الذين اعتير

 العمل. هذا  لهذه المرحلة وتقديىمي  الذين كان لهم الفضل إل وصولي  مالكرا األساتذة

 

ي  وإل كل
ي أو نصحتى

ي أو ساندبى
ي يوما ما أهدي لكم ثمرة عمىلي شخص ساعدبى

ى
 هذا.   ف
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ات تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور التدقيق الخارجي في الحد من ممارس      

المحاسبة اإلبداعية على القوائم المالية، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة واختبار الفرضيات اعتمدنا 

في الجانب التطبيقي قمنا بدراسة ميدانية أما  ،على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري

 لمكتب محافظ الحسابات بوالية بسكرة .

ائج من أبرزها وجود دور هام لمحافظ الحسابات في الحد وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نت      

من ممارسات المحاسبة اإلبداعية، من خالل تطبيق إجراءات التدقيق وفق معايير التدقيق المتعارف 

 عليها دوليا.

كما خلصت الدراسة في النهاية إلى وضع مجموعة من التوصيات منها ضرورة االهتمام       

عية وطرق الحد من ممارساتها من قبل الباحثين األكاديميين والمؤسسات بموضوع المحاسبة اإلبدا

 االقتصادية.

  الكلمات المفتاحية: التدقيق الخارجي، محافظ الحسابات، المحاسبة اإلبداعية.

  

 

 

 

     This study aims to shed light on the role of external auditing in 

reducing creative accounting practices on financial statements, and to 

achieve the objectives of this study and test hypotheses we relied on the 

analytical descriptive approach in the theoretical aspect, but on the 

practical side we conducted a field study of the Office of the Governor of 

Accounts in The State of Biskra. 

     This study has reached several results, most notably the presence of a 

significant and important role for the auditor in reducing creative 

accounting practices by applying audit procedures in accordance with 

internationally accepted audit standards. 

     The study also concluded in the end to make a set of 

recommendations, including the need to pay attention to the topic of 

creative accounting and ways to reduce its practices by academic 

researchers and economic institutions. 

Keywords: External audit, account portfolios, creative accounting. 
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 مــقدمـة

 



 مقــــدمة

 

 ب
 

 مقدمة

لة والتقنيات المستعمظهرت الحاجة للتدقيق الخارجي مع ظهور المحاسبة وذلك بسبب تطور الوسائل      

واسعة دين الأصبحت األهمية المتزايدة للتدقيق الخارجي أحد الميا حيثفي الغش والتالعب المحاسبي، 

عتبر بة فهي تلمحاسالتي تستمر في النمو بشكل كبير وملحوظ، وألن عملية التدقيق تبدأ عند انتهاء عملية ا

اخل دمعاش وسيلة كفيلة ومؤهلة للحكم على مدى تعبير مخرجات النظام المحاسبي عن الوضع الفعلي ال

اسبية المح ؤسسة، إذ تعتبر وكيال وضامنا في نفس الوقت من جهة المدى الذي يتوافق مع المعاييرالم

 تحايلوذلك ما جعل المحاسبون يبتكرون ويبدعون في عمليات ال ،رالجوه شكال، ومن جهة أخرى في

ة أو اعيبدوإظهار الطرق الجديدة في التالعب من بينها موضوع دراستنا وهو ما يسمى بالمحاسبة اإل

ها بأساليب ستعانةحيث يقوم المحاسبون من خالل اال ،التجميلية التي ظهرت في بداية عهد الثورة الصناعية

ي فالعب إلى إظهار قوائم المنشآت في صورة غير حقيقية وغير صادقة، فالمحاسب هنا يستطيع أن يت

 القوائم المالية بناءا على رغبة إدارته إلظهار النتائج لصالحها.

 

 أوال: اإلشكالية 

 

 من أجل معالجة موضوعنا هذا نطرح اإلشكالية التالية: 

 ما هو دور التدقيق الخارجي في الكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية والحد منها؟

 

 األسئلة الفرعية:

 ولتبسيط إشكالية الدراسة نطرح األسئلة الفرعية التالية:

 المحاسبة اإلبداعية؟ممارسات لحد من هل تساهم إجراءات التدقيق الخارجي في ا .1

 ؟المحاسبة اإلبداعيةممارسات الخارجي في الحد من  لتدقيقالعامة لمعايير تساهم الهل  .2

 ؟ يطبق المدقق الخارجي اإلجراءات التي تحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية هل .3

 

 فرضيات الدراسة  ثانيا:

 

 التالية: لإلجابة على األسئلة السابقة نطرح الفرضيات 

 المحاسبة اإلبداعية.ممارسات تساهم إجراءات التدقيق الخارجي في الحد من  .1

 المحاسبة اإلبداعية.ممارسات لتدقيق الخارجي في الحد من العامة لمعايير تساهم ال .2

 يطبق المدقق الخارجي اإلجراءات التي تحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية. .3

 

 ثالثا: أهمية الدراسة 

 

 اعية كمااإلبد أهمية هذه الدراسة في إظهار دور التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبةتتجلى 

 تبين منظورها األخالقي ومدى خطورتها على القوائم المالية.

 

 رابعا: أهداف الدراسة 

 

 تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:



 مقــــدمة

 

 ج
 

 ظهورها. وأساليبها وأسبابالتعرف على المحاسبة اإلبداعية  -

 الخارجي.التعرف على معايير وإجراءات التدقيق  -

 إبراز دور المدقق الخارجي في الكشف عن المحاسبة اإلبداعية. -

 .ومراقبتهاإبراز دور التدقيق الخارجي في الحد من المحاسبة اإلبداعية  -

 

  واألدوات المستخدمةخامسا: منهج الدراسة 

 

ن ضوع معرض مختلف المفاهيم والتعاريف المتعلقة بالموقمنا في الجانب النظري ب منهج الدراسة: (1

 هج دراسةلى منمختلف المصادر وذلك بإتباع المنهج الوصفي التحليلي، أما الجانب التطبيقي فاعتمدنا ع

اسبة سات المحممار الحالة لفهم وتفسير نتائج الدراسة الميدانية إلظهار دور التدقيق الخارجي في الحد من

 الل الزيارات الميدانية للمؤسسة محل الدراسة.اإلبداعية من خ

 األدوات المستخدمة:  (2

 المسح المكتبي واإللكتروني.الجانب النظري: في 

 المعلومات من مكتب محافظ الحسابات.  جمعالمقابلة الشخصية و الجانب التطبيقي:في 

 

 سادسا: دوافع اختيار موضوع الدراسة 

 

 أسباب شخصية: 

 في مجال المحاسبة والتدقيق.  بحكم التخصص الدراسي -

 الحد منها. رق معرفة المحاسبة اإلبداعية وط الرغبة في -

 أسباب موضوعية: 

 موضوع المحاسبة اإلبداعية. المساهمة في  -

 أهمية الموضوع وندرة البحث عليه سابقا. -

 

 سابعا: صعوبات الدراسة 

 

 حداثة الموضوع على مستوى المحلي.  -

 لمتعلقة بالمحاسبة اإلبداعية.قلة المراجع خاصة الكتب ا -

 .في المجال محافظ الحسابات قلة المعلومات عند -

 

 ثامنا: حدود الدراسة 

 

 مكتب محافظ الحسابات في والية بسكرة.دراسة حالة ل  الحدود المكانية: -1

 .2022 \06\15إلى  2022\02\02من  الحدود الزمانية: -2

 

 

 

 



 مقــــدمة

 

 د
 

 تاسعا: الدراسات السابقة 

 

ليات ، بعنوان التدقيق الخارجي كأحد أهم األ2020مزيمش أسماء وشريقي عمر،  الدراسة األولى:

  ل.األعماو، مجلة اقتصاد المال ودوره في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية للحكومةالخارجية 

اسبة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المح     

 الشركات. لحكومةوذلك باعتباره أحد اآلليات الخارجية  اإلبداعية،

ت العباوقد توصلت الدراسة إلى أن التدقيق الخارجي يلعب دورا هاما في كشف األخطاء والت     

ق لتدقيالمحاسبية ومختلف أشكال الفساد المالي واإلداري في الشركات، وذلك من خالل إجراءات ا

يث يملك حدخل، لى مستوى قائمة المركز المالي أو على مستوى قائمة الالخارجي التي يقوم بها المدقق ع

 جأ إليهاتي تلالمدقق الخارجي االستقاللية والكفاءة الالزمتين لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ال

 اإلدارة واإلبالغ عنها في تقريره. 

 

ارجي في الحد ن دور التدقيق الخبعنوا 2020دراسة لكحل عبد الباسط وبن حوشة نهاد  الدراسة الثانية:

  مذكرة ماستر.من ممارسات المحاسبة اإلبداعية، 

 إلبداعيةسبة اهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة التدقيق الخارجي في الحد من المحا     

ة من ونة متكفي مختلف المؤسسات الجزائرية ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا بإجراء دراسة ميدانية لعين

 محافظي حسابات وخبراء محاسبين والمهنيين و أساتذة أكاديميين بوالية مسيلة.

ذلك بير وكوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن المدقق الخارجي يساهم إلى حد      

 بإجراءات التدقيق في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات والشركات.

اعية بة اإلبدلمحاسلت النتائج إلى أن كفاءة المدقق ومعايير العمل الميداني تحد من ظاهرة اكما توص     

 التي ازدادت وبشكل ملحوظ في المؤسسات والشركات الجزائرية بصفة عامة.

 

مذكرة لضريبي، ، بعنوان المحاسبة اإلبداعية وإشكالية التسيير ا2020زنودة إيمان،  الدراسة الثالثة:

 دكتوراه. 

ي ر الضريبلتسييهدفت هذه الدراسة إلى محاولة قياس ممارسات المحاسبة اإلبداعية في ظل إشكالية ا     

 صورة العدواني في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، حيث قد تكون هذه الممارسات المحاسبية هي

ه ر هذمن أكب لسلوكيات انتهازية لخدمة مصالح األهداف المالية للمؤسسة مع اإلضرار بالمجتمع.

اسبة المح األضرار هي التهرب الضريبي الذي يعبر عن خسائر الحكومة من اإليرادات الضريبية. كذلك

أن  عتباراإلبداعية وممارسات التهرب الضريبي أو التسيير الضريبي العدواني تعتبران مرتبطان با

ورغبة  قدرة رة الضرائب، ومنهمخرجات المحاسبة هي أوعية الضريبة التي تقوم المؤسسة بتسديدها إلدا

 االقتصادية.في التهرب الضريبي قد تؤدي إلى محاسبة إبداعية ضارة في المؤسسة  المسيرين

وذجي ( باستخدام نم2017-2002وقد أختبر لذلك مؤسسة طهراوي والية بسكرة خالل الفترة )     

(BENEISH, ALTMAN  وتطبيق االنحدار الخطي المتعدد، نتائج الد ،) راسة تتمثل في وجود

( SIZEسسة)( وحجم المؤLVGممارسات دالة لعدوانية التسيير الضريبي يمثلها كل من الرافعة المالية)

مو ن(، LVGكذلك وجدت الدراسة أن أدوات المحاسبة اإلبداعية المتمثلة في: الرافعة المالية)

 واني.لتسيير الضريبي العدم في ا( قد تستخدSGAI(، والنفقات العامة واإلدارية)SGIالمبيعات)

 



 مقــــدمة

 

 ه
 

دور  بعنوان 2020دراسة عائشة حسونة وفاطمة هاني وفاطمة الزهراء منصوري  الدراسة الرابعة:

  مذكرة ماستر.التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية، 

يق نة التدقن مهيين أهدفت الدراسة إلى إبراز دور التدقيق الخارجي في الحد من المحاسبة اإلبداعية وتب

 بقواعد وأخالقيات المحاسبة. وااللتزامالخارجي تحتاج إلى تطبيق معايير متعارف عليها 

 

لمحاسبة ، دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات ا2014أمينة فداوي،  الدراسة الخامسة:

 كتوراه.مذكرة د، -SBF250ب مؤشرعينة من الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة  دراسة-اإلبداعية 

ر لمخاطهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور ركائز حوكمة الشركات المتمثلة في إدارة ا     

ى نظرية علسة الاإلفصاح والرقابة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية، وذلك من خالل إسقاط الدرا

م إلى 2007فترة الممتدة من خالل ال SBF250شركة مساهمة فرنسية مسجلة بمؤشر  50عينة مكونة من 

تخدام ح باس، بحيث تم قياس ممارسات المحاسبة اإلبداعية من خالل قياس ممارسات إدارة األربام2009

ما تم "، كEckel ،1981" المعدل، وممارسات تمهيد الدخل باستخدام نموذج "Jones  ،1995نموذج "

ة المدروس لعينةإدارة المخاطر، االفصاح والرقابة لنفس ا قياس جودة ركائز حوكمة الشركات المتمثلة في

لمقترح ا" ومن ثم اختبار نموذج الدراسة  Dummy Variablesباستخدام طريقة المتغيرات الوهمية "

رسات ن مماممن طرف الباحثة ليعكس الدور الذي تلعبه ركائز حوكمة شركات العينة المدروسة في الحد 

 المحاسبة اإلبداعية.

 SBF250وتوصلت الدراسة إلى أن العينة المدروسة من الشركات المساهمة الفرنسية بمؤشر      

نها عيا مستمارس المحاسبة اإلبداعية من خالل استخدامها للمستحقات االختيارية بشكل سالب هبوطا 

ت لتأثيرا افاديلتخفيف تقلبات الدخل بنقله من سنوات الدخل المرتفع إلى سنوات الدخل المتدني، وذلك ت

وكمة حكائز األزمة المالية التي طبعت خالل نفس الفترة المدروسة، توصلت الدراسة أيضا إلى جودة ر

حصائية إاللة الشركات، إدارة المخاطر، اإلفصاح والرقابة في العينة المدروسة، وتواجد مؤشرات ذات د

عتبر عدد مبم الفصل بعدم الفصل على دور ركيزة الرقابة في الحد من تلك الممارسات، ويرجع ذلك لعد

 من شركات العينة المدروسة بين منصبي رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي .

 

 عاشراً: هيكلة الدراسة 

 

منا بتقسيم بهدف اإللمام بالموضوع ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة والتحقق من الفرضيات ق      

 الدراسة كاآلتي:

حث الثة مباثل إلى إلى أهم النقاط المتعلقة بالتدقيق الخارجي، حيث قسمنا الفصتطرقنا فيه  الفصل األول:

رجي الخا تناول المبحث األول ماهية التدقيق الخارجي، أما المبحث الثاني تضمن أساسيات التدقيق

 ي.وعالقته بالمحاسبة، أما المبحث الثالث واألخير عالج أهم مراحل عملية التدقيق الخارج

تدقيق قتها باللى عالإعالج هذا الفصل أهم النقاط المتعلقة بالمحاسبة اإلبداعية كما تطرقنا ني: الفصل الثا

المبحث وعية الخارجي، حيث قسمنا الفصل إلى ثالثة مباحث المبحث األول تضمن ماهية المحاسبة اإلبدا

لمحاسبة اتجاه االخارجي تضمن جوانب المحاسبة اإلبداعية أما المبحث الثالث عالج مهمة التدقيق  الثاني

 اإلبداعية.

 تم في هذا الفصل القيام بالدراسة الميدانية. الفصل الثالث: 

 

  



 

 
 

 

 

 

 الفصل األول

 اإلطار النظري للتدقيق الخارجي

 

 

 

 



 ر النظري للتدقيق الخارجياإلطا       الفصل األول                                                  

 

7 
 

 

 تمهيد:

 

ن ذلك م، ون أصبحت علما مستقال في حد ذاتهاوتطورت عملية المراجعة الخارجية إلى أنشأت       

لمالية ائم قواالتأكد من صحة وسالمة ال و أهميتها البالغة، فالتدقيق الخارجي يهدف إلىخالل  دورها 

لي مستعم وطمأنة مالكي المؤسسات على حسن تسيير مؤسساتهم  وكذلك مساعدة ،والتشغيلية واإلدارية

دق وصحة صحول  القوائم المالية في اتخاذ القرارات، فالهدف الرئيسي للتدقيق الخارجي هو إبداء الرأي

ل ها من قبوتأكيد الصادقة لم يعد سهال إال إذا تم  تدقيقهاو فالحصول على المعلومات الصحيحةت المعلوما

    . جهات خارجية مستقلة ذات كفاءة علمية وعملية

 

ى ا الفصل إل، حيث قسمندقيق الخارجيومن خالل هذا الفصل سنشير إلى أهم النقاط المتعلقة بالت      

ول حيكون ، والمبحث الثاني فسق فيه إلى ماهية التدقيق الخارجيحث المبحث األول سنتطرثالثة مبا

ية راحل عملمأهم  ، أما المبحث الثالث واألخير سنتناول فيهتدقيق الخارجي وعالقته بالمحاسبةأساسيات ال

 .الخارجيالتدقيق 
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 ماهية التدقيق الخارجي األول:المبحث 

 

كذلك ، وي العالمفة واالقتصادية السريعة نشأت الحاجة للتدقيق الخارجي نتيجة للتطورات االجتماعي      

 لمعلوماتع على اهذه المهنة لتلبية الطلب المتزايد للمجتم، مما أدى إلى تطور حجم المؤسساتنتيجة كبر 

  المؤسسات.لدى  وموثوقية األداءوالبيانات الذي تعبر عن صدق 

 

 يلتدقيق الخارجل نبذة التاريخيةال: وللب األالمط

   

وقد نشأت هذه  ،يالشخص الذي يتحدث بصوت عالي التدقيق كلمة مشتقة من اللغة الالتينية وتعن      

في بابل وروما واليونان كانوا  ن الفراعنة في مصر واإلمبراطوريات القديمةإذ أ ،المهنة منذ القدم

العامة حول اإليرادات طريق االستماع إلى المدقق في الساحات يتحققون من صحة الحسابات عن 

، 2006)التميمي، والخطأ ومحاسبة المسؤولين عنها  وكان غرضه الرئيسي اكتشاف الغش، والمصروفات

 .(17صفحة 

 

 ،تشطة المؤسساومع ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا وتطور الصناعة والتجارة والزيادة في أن      

ه خالل هذ ذي طرأولكن التغيير المهم ال، تشاف الغش والخطأهدف الرئيسي للتدقيق لم يتغير وهو اكفإن ال

ة يالمحاسبوائم هو االعتراف والرغبة بوجود نظام محاسبي ألجل التأكد من دقة القم 1850الفترة ولغاية 

 بيةلمحاساوائم لتدقيق القراف بوجود الحاجة والتغيير اآلخر كان االعت ،ألجل منع واكتشاف الغش والخطأ

 ،م1862لسنة  ون الشركات اإلنجليزيوقد نص صراحة على ذلك قان ،من قبل شخص مستقل ومحايد

 مهمةهذه الهلين ومدربين للقيام بوضرورة وجود أشخاص مؤ ،إلى تطوير مهنة التدقيقاألمر الذي أدى 

 . (17، صفحة 2006)التميمي، 

 

بة الداخلية قااعترف كتاب المحاسبة والتدقيق بضرورة أهمية الر م1933ولغاية  م1900وفي الفترة      

همية هذه األبل من اعترف أو الخارجي، وأنوكذلك زيادة االعتراف بأهمية التدقيق ، وفائدتها للمؤسسات

مي، )التمي صيليلفعالة يعوض عن التدقيق التفالذي بين أن نظام الرقابة الداخلية ا Dicksee)األستاذ )

  .(18، صفحة 2006

 

أن و خارجي،للمدقق ال لرقابة الداخليةكما أن كتاب المحاسبة والتدقيق في تلك الفترة اعترفوا بأهمية ا     

 ،يةة الداخللرقاباالتفاصيل التي يقوم بها المدقق الخارجي والعينات التي يعتمدها تتوقف على جودة نظام 

فقد شهدت شبه م 1933د سنة أما الفترة بعقابة الداخلية أوال، وتقييم الر ولهذا على المدقق أن يقوم بدراسة

سماة ات المتحدة األمريكية والمفي الوالي م1939وخاصة بعد الحالة القضائية في سنة ، إجماع

Mckesson and robbins ،شاف من أن الغرض الرئيسي من التدقيق ليس اكتشاف الغش والخطأ فاكت

 لمستقلابل إن غرض التدقيق الرئيسي هو تقرير المدقق  اإلدارة مثل هذه الحاالت هو من مسؤولية

-18، الصفحات 2006)التميمي، والمحايد فيما إذا كانت البيانات المحاسبية تبين عدالة المركز المالي 

19). 
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قة في فرنسا فإن المهنة نشأت وتطورت على األسس المطب ،في سوريا ولبنان والمغرب العربيأما       

شأت في يق أنة التدقويجب اإلشارة هنا إلى أن مهن ،ورة كما هي الحالة في بريطانيالم تكن متط والتي

  Waterhouseوباألخص من قبل شخص اسكتلندي اسمه  ،م1905أمريكا من قبل البريطانيين في سنة 

 . (19، صفحة 2006)التميمي، 

                                                     

ان وك، ا واليونانالقديمة في بابل وروم واإلمبراطورياتمنذ القدم في مصر  نشأتإن مهنة التدقيق        

لثورة ومع ظهور ا ،عنه المسئولينهدف التدقيق في ذلك الحقبة هو اكتشاف الغش والخطأ ومحاسبة 

ود نظام اف بوجتم االعتر م1850الصناعية في بريطانيا لم يتغير الهدف الرئيسي للتدقيق ولكن في 

دقيق جة إلى تود الحاأما التغيير الثاني كان االعتراف بوج ،التأكد من دقة القوائم المحاسبيةمحاسبي ألجل 

، م1862نة نون الشركات االنجليزي لس، وقد نص عليه  قاالمالية من قبل شخص مستقل ومحايدالقوائم 

 أول لمؤسسات ولة الرقابة الداخلية وفائدتها تم االعتراف بضرورة أهمي م1933 إلى  م 1900في الفترة و

عوض عن التدقيق يالفعال الذي بين أن نظام الرقابة الداخلية  (Dicksee) من اعترف بهذه األهمية األستاذ

 م1939 إلى1933الفترة من وقد شهدت الواليات المتحدة األمريكية  تطور لهدف التدقيق في  ،التفصيلي

المغرب  أما في ،هو تقرير المدقق المستقل والمحايدبل الغرض الرئيسي الغش والخطأ  الكتشافليس 

ن أل ،طانياي بريولم تكن متطورة كما ف العربي فإن مهنة التدقيق قد أنشأت على األسس المطبقة في فرنسا

اسمه  من قبل شخص اسكتلنديم 1905من قبل البريطانيين في سنة  مهنة التدقيق أنشأت في أمريكا

Waterhouse. 
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  : تعريف التدقيق الخارجيالمطلب الثاني

 

مام بصدد اإلل األشخاص الصادرة عنها ونحنتعددت التعاريف الخاصة بالتدقيق الخارجي وذلك بتعدد      

 :يما يلببعضها ونذكر 

 

ييم تقوجمع لجية عملية منظمة ومنه" :عرفت جمعية المحاسبة األمريكية التدقيق الخارجي على أنه     

دى متحديد لوذلك  ،ائج األنشطة واألحداث االقتصاديةالتي تتعلق بنت، األدلة والقرائن بشكل موضوعي

رفاعه، ) "راجعةج الم، وتبليغ األطراف المعنية بنتائن هذه النتائج والمعايير المقررةالتوافق والتطابق بي

 . (15، صفحة 2017

 

ي مؤهل فحص من مهن : "ي بأنهبين والمحاسبين المعتمدين الفرنسوعرفت هيئة الخبراء المحاس     

ه، رفاع) "، إلبداء رأي حول انتظام ومصداقية الميزانية وجدول حسابات النتائج لمؤسسة ماومستقل

 .(15، صفحة 2017

 

 ت بواسطةمنظم للمعلوما فحص هي عملية تدقيق الحسابات: بــ كذلك تدقيق الحسابات عرفوقد       

 إثباتبقصد جمع وتقييم أدلة وقرائن  ،معدي ومستخدمي المعلوماتمؤهل فني ومستقل عن  شخص

بات ق الحساكما تشمل عملية تدقي، حص والتحقق إلى مستخدم المعلوماتلفوإيصال نتيجة ا، موثوق فيها

 باتلحساامهنة تدقيق  وفقا لمعايير ،تتخذ على ضوء المعلومات المعدة تقييم القرارات التي حديثا

 .(17، صفحة 2009)مسعد و الخطيب،  المتعارف عليها دوليا

 

واسطة شخص نتقادي المحايد لدفاتر وسجالت المنشأة ومستنداتها بالفحص اإل :أنهب أيضا وعرف      

يست لائح ة في شكل نصخارجي )المراجع الخارجي( حيث ال توجد عالقة أمرية بينه وبين إدارة المنشأ

رق لمستغالفحص بموجب عقد وتحدد األتعاب على حسب كمية العمل المنجز والوقت يتم ا ،بصانعة قرار

عدالة صدق و الهدف من التدقيق هو إبداء الرأي الفني المحايد عن ،نظام الرقابة الداخليوقوة وضعف 

  .(213، صفحة 2009)سواد،  ل فترة معينة لزيادة الثقة فيهاالتقارير المالية للمنشأة خال

 

ف شخص مؤهل للمعلومات والبيانات المالية، من طر فحص انتقادي عملية التدقيق الخارجي هي إن      

فقا وعي وبشكل موض اإلثبات، وهي عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم األدلة وقرائن ومستقل ومحايد

لك من وذ ماتوإيصال نتيجة الفحص إلى مستخدمي المعلو، يق المتعارف عليها دوليالمعايير مهنة التدق

 للمنشأة.وعدالة التقارير المالية  الفني المحايد عن صدق الرأي خالل إبداء
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  الخارجي أنواع التدقيق: ثالمطلب الثال

 

قسم التدقيق الخارجي إلى ثالثة أقسام التدقيق القانوني والتعاقدي والخبرة القضائية ومن خالل هذا      

 :(28-27، الصفحات 2005)بوتين،  فيما يلي احدكل نوع على على عرف تالمطلب سن

 

بها  لتي يقومبارية االسنوية اإلجوتتمثل في أعمال المراقبة  أي التي يفرضها القانون، :المراجعة القانونية

 .محافظ الحسابات

 المؤسسة لة معالتي يقوم بها محترف بطلب من أحد األطراف المتعام (:المراجعة التعاقدية )االختيارية

 .تي يمكن تجديدها سنوياوال

 . بها محترف خارجي بطلب من المحكمةالتي يقوم  القضائية:الخبرة 

 

 : أنواع المراجعة الخارجية.01الشكل 

 
 الطالبتين.المصدر: من إعداد                                   

 

ا من الوقوف عليهكن حصرها وفروق يم الخبرة القضائية( ،التعاقدية ،ة )القانونيةإن ألنواع المراقب     

 قارنة التالي:خالل جدول الم

 

 .الخارجية : أنواع المراجعة01 الجدول

 

 خبرة قضائية مراجعة تعاقدية مراجعة قانونية المميزات

ذات مؤسساتية  طبيعة الحجم -1

 طابع عمومي

تحدد بكل دقة من  تعاقدية

 طرف المحكمة

من طرف  التعيين -2

 المساهمين

مديرية من طرف ال

العامة أو مجلس 

 من طرف المحكمة
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 اإلدارة

المصادقة على  الهدف -3

شرعية وصدق 

ات الحساب

والصورة 

الفوتوغرافية 

تدقيق  ،الصادقة

 معلومات مجلس

 .اإلدارة

المصادقة على 

شرعية وصدق 

 الحسابات

شادها إعالم العدالة وإر

حول أوضاع مالية 

تقديم  ،ومحاسبية

 مؤشرات باألرقام

مهمة دائمة تغطي  تدخلال -4

مدة التعيين 

 الشرعية

مهمة محددة حسب 

 االتفاقية

مهمة ظرفية يحدد 

 القاضي مدتها

تامة تجاه مجلس  االستقاللية -5

اإلدارة 

 والمساهمين

تامة من حيث 

 المبدأ

 تامة تجاه األطراف

مبدأ عدم التدخل  -6

 في التسيير

يجب احترامه 

 تماما

يحترم مبدئيا لكن 

إرشاد في  له تقدير

 التسيير

 ينبغي احترامه

 ،مجلس اإلدارة إرسال التقارير إلى -7

الجمعية العامة 

 غ عادية(’)عادية

 ،المديرية العامة

 مجلس اإلدارة

إلى القاضي المكلف 

 بالقضية

شروط ممارسة  -8

 المهنة

التسجيل في 

الوطنية الجمعية 

 ،لخبراء المحاسبة

 محافظي الحسابات

 التسجيل مبدئيا في

الجمعية العامة 

 الوطنية

التسجيل في قائمة 

خبراء المحاسبة لدى 

 مجلس القضاء

بحسب الوسائل أو  بحسب الوسائل االلتزام -09

بحسب النتائج 

 حسب نوع المهمة

 بحسب النتائج مبدئيا

مدنية، جنائية  المسؤولية -10

 ،تأديبية

مدنية، جنائية، 

 تأديبية

 تأديبية مدنية،جنائية،

مهمة  يحالتسر -11

،عادة من تأسيسية

طرف القضاء بعد 

 طلب المؤسسة

من طرف القاضي  محدد في العقد

 المشرف على الخبرات

اقتراح من الخبير يحدد  محدد في العقد قانون رسمي األتعاب -12

 من طرف القاضي
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  .(28، صفحة 2005)بوتين، المصدر:  

 

 كات من بينهمة على مجموعة من الشرن بصفة إلزاميالتي يلزمها القانوهي والمراجعة القانونية       

ن طرف ميقوم بهذه المهنة محافظ الحسابات يتم تعيينه المساهمة مهما كان رقم أعمالهم، شركات 

لفردية ركات اشعلى التعد اختيارية عة التعاقدية فالمراجأما  اهمين بأجر يحدده القانون الرسمي،المس

يرية و المدهنة محافظ الحسابات يتم تعيينه من طرف مجلس اإلدارة أيقوم بهذه الم ،وشركات األشخاص

كمة ي المحفيتم تنفيذها من قبل متخصصين والخبرة القضائية  ،امة وذلك باألجر المحدد في العقدالع

ة الخارجي راجعةمن المويتم اللجوء إلى هذا النوع  ،يعينهم القاضي ويطلق عليهم اسم الخبراء المحاسبين

 ضى أمر ثبوت دليل قاطع  وتعزيز أدلة قائمة.إذا اقت

 

 أهداف التدقيق الخارجي الرابع:المطلب 

 

كين هو تم ،هابسبية معترف الهدف من مراجعة القوائم المالية التي يتم إعدادها وفقا لسياسات محا     

لهدف ا، فاليةم المويساعد رأي المراجع في منح المصداقية للقوائ ،المراجع من إبداء رأيه عن تلك القوائم

ر بصدق نشأة تعبة للمالرئيسي لعملية المراجعة هو إبداء الرأي الفني المحايد عما إذا كانت القوائم المالي

، فترةذه الهزها المالي في نهاية وعدالة عن نتائج عملياتها خالل الفترة التي خضعت للمراجعة ومرك

ألعمال اتائج ر والسجالت المحاسبية والتالعب في نويعتبر اكتشاف األخطاء والغش والتزوير في الدفات

، 2011ات، )شريم و برك والمركز المالي أهدافا ثانوية تتحقق تلقائيا أثناء تحقيق الهدف الرئيسي

 . (12-11الصفحات 

 

 :ه في هذا العصروما تطورت إلي ،الخارجي للتدقيق التقليدية كانت عليه األهداف ونوضح بإيجاز ما      

 

 الخارجي.: األهداف التقليدية والمعاصرة للتدقيق 02جدول

 

 األهداف التقليدية األهداف المعاصرة

ارات المتخذة ، والقرتدقيق األهداف المخططة

التي  وأيضا المعلومات ،لتحقيق هذه األهداف

 .اتخذت على أساسها القرارات

 في التأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية المثبتة

دة و)المستندات(المؤي ،جالت المحاسبيةالدفاتر والس

   .للعمليات

ع اشتمال األهداف على تدقيق كافة األحداث والوقائ

ه المحاسبي بشقيالمالية وغير المالية، أي للنظام 

ة (باعتبار أن الوحدات االقتصادي)المالي واإلداري

 .مل داخل الهيكل االقتصادي للدولةتع

وتالعب يوجد من غش وأخطاء اكتشاف ما قد 

 .وتقليل فرص ارتكابها ،وتزوير

اإلثبات واالختيار الموضوعي تقييم أدلة وقرائن 

 .للتأكد والتحقق من عدالة القوائم المالية ،منها

يقوم على مطابقة  ،أي فني محايدرالحصول على 

لى ع ،ة لما هو مقيد بالدفاتر والسجالتالقوائم المالي

ا في مهنة متعارف عليه ،ضوء أدلة وقرائن إثبات

 تدقيق الحسابات .

تحول أسلوب تدقيق الحسابات من تدقيق الحسابات   
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حول الحاسب، إلى تدقيق الحسابات من خالل 

 الحاسب اإللكتروني .

 ،ائن اإلثبات واختيار موضوعي منهاتقييم أدلة وقر

 للتأكد والتحقق من عدالة القوائم المالية .

 

ن ع ،إلنتاجيةى قدر ممكن من الكفاية اتحقيق أقص

تطبيق  ،طريق محو اإلسراف وذلك من خالل

 ة .تدقيق الحسابات باستخدام معايير الجودة العالمي

 

  

 .(21، صفحة 2009)مسعد و الخطيب،  المصدر:

 

ش قصودة )الغالغير مكان الغرض من التدقيق الخارجي في البداية هو اكتشاف األخطاء المقصودة و      

ألهداف اورت ، بعد ذلك تطأمانة األشخاص عن األمور الماليةسيلة لتحديد نزاهة و، وكان و(والتالعبات

ي رأي الفناء اللما كانت عليه إلى أن أصبحت ثانوية تتحقق تلقائيا عند تحقيق الهدف الرئيسي، وهو إبد

 .للمؤسسةالمحايد عن مصداقية القوائم المالية 
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 الخارجي وعالقته بالمحاسبة يات التدقيقأساس :المبحث الثاني

 

رف عليها عملية التدقيق الخارجي تتم وفق مجموعة من المعايير واإلجراءات والفروض المتعا      

ت اأما اإلجراء ،ظيفةالتي تحكم كيفية أداء الو دوليا، لذلك يجب على المدقق الخارجي أن يتبع تلك المعايير

عايير مالية األهداف، من خالل هذا المبحث سنتطرق إلى المفاهيم الت تمثل الخطوات الالزمة لتحقيقف

  ارجي.الخوإجراءاته وأهم فروضه وكذلك التعرف على عالقة المحاسبة بالتدقيق  الدولية التدقيق

  

 معايير التدقيق الخارجي: األولالمطلب 

 

سنة  AICAAنونيين األمريكي صدرت معايير التدقيق المتعارف عليها عن المجمع المحاسبين القا     

 :إليها فيما يليسنتطرق هذه المعايير إلى ثالث مجموعات تقسم و 1947

 

 الشخصيةالمعايير العامة : الفرع األول

 

 والكفاءة المهنية التأهيل العلمي والعملي معيار -1

 

ية والخبرة بواسطة شخص لديه المعرفة العلمعلى أن المراجعة يجب أن تتم  المعيار هذاينص      

ويعني هذا المعيار أن المراجع يجب أن يتمتع بالمعرفة  ،والكفاءة المهنية التي تؤهله للعمل كمراجع

الت المرتبطة بالممارسات العلمية الكافية في مجاالت المحاسبة والضرائب والمراجعة وغيرها من المجا

يم والتدريب طوال ممارسته للمهنة إضافة إلى ذلك يجب أن يستمر المراجع في مواصلة التعل .المهنية

 ويظل مستعدا الكتساب المعرفة في مجاالت جديدة ،الحديثة في تلك المجاالتليظل ملما بالتطورات 

 .(40، صفحة 2013)الديب و شحاتة، 

 

متحصل على شهادة معينة تخوله للقيام بعملية التدقيق وال يقتصر هذا المعيار أن يكون المدقق على      

ومواصلة التعليم  والتي تتحقق بممارسة التدريباتعلى الخبرة العملية كذلك، تأهيل العلمي فقط بل على ال

طان أن الكفاءة العلمية والخبرة المهنية شرحيث  من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية،

 الثاني.متالزمان واألول يقيد 

 

 ستقاللاال معيار-2

علقة المتجميع األمور  المحاسب يجب أن يحافظ على استقالله في أن على هذا المعيار ينص     

م ي القوائأيا فروطبقا لهذا المعيار فإنه يجب على المراجع أو مكتب المراجعة أال يعبر عن  ،بالمراجعة

، 2013 تة،شحا )الديب والمالية لمشروع ما إال إذا كان هذا المراجع أو المكتب مستقال عن هذا المشروع

  .(41صفحة 

 

ن كل الحقائق في تقريره يمكن تعريف االستقالل بأنه أن يكون المدقق أمينا نزيها صادقا ويكشف ع      

ال يغير قراره و ،شخصية أو قرابة أو نفوذال يهادن وال يجامل وال يداري وال يتأثر بمصلحة  ،للمالكين

وبعد أن  ،اقتناعالموضوعي عن وإنما يجب عليه أن يبدي رأيه الفني العلمي  ،ورأيه نتيجة خصومه
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 يكتم أو يحرف أو يزيف ما يصل إلى علمه من وقائع أو مخالفات أالوعليه  إليهتطمئن نفسه لما يتوصل 

 .(41، صفحة 2006)المطارنة، 

 

 :(40، صفحة 2006)المطارنة، وقد حددت بعض الكتابات مفهوم االستقالل في مجالين  

 

بتدقيق  يقوم لح مادية للمدقق أو أحد أفراد أسرته في المنشأة التياالستقالل بمعنى عدم وجود مصا -

مالية يات الى سالمة العملعن مدعملياتها وذلك من خالل الفترة التي تخضع للفحص والتي سيدلي برأي 

ون من لن يك ومعنى ذلك أن المدقق الخارجي ،الحال بخالف أتعابه المتفق عليهاوهذا بطبيعة  ،خاللها

 . أو الشركاء في الشركة التي يدقق حساباتها أو أن يكون من بين العاملين بها المساهمين

 

دخل من ت أو ضغوطاالستقالل الذاتي أو الذهني بمعنى استقالل المدقق مهنيا من خالل عدم وجود أية  -

 تمثيلقة تر ودجانب العميل أو سلطة عليا في الدور الذي يقوم به المدقق بشأن التحقق من سالمة الدفا

  والمركز المالي . األعمالالقوائم المالية لنتائج 

 

 : النقاط التالية في تتمثلالمدقق مفهوم استقاللية وعليه فإن 

 

 ال يعين من طرف المؤسسة محل التدقيق من أجل تفادي ممارسة بعض الضغوطات عليه .  -

جل ا من أتوجيهاته باعوإتال يكون للمؤسسة الحق في عزل المدقق في حالة عدم تلبية مطالبها  -

 .تجنب التهديدات

 طالبدم تنفيذ مال يكون للمؤسسة الحق في تحديد أتعاب المدقق لتجنب تخفيضها في حالة ع -

 .وتعليمات اإلدارة

لدى  عدم وجود مصالح مشتركة بين المدقق والمؤسسة محل التدقيق كامتالك أسهم أو العمل -

 .ى قرض منهانه كمدقق أو الحصول علالمؤسسة في مدة تعيي

 

 بذل العناية المهنية  معيار-3

 

ن يجتهد وأ ،ية للمهنةالفنية واألخالقالمراجع أن يلتزم بالمعايير يجب على  : "هذا المعيار أنه يعني      

تة، شحا و)الديب  "باستمرار لتحسين كفاءة وجودة خدماته وأن يقوم بمسئولياته بأفضل ما في قدرته

 .  (43، صفحة 2013

 

لعملية  ر النهائيالتقري وهو أن يبذل مدقق الحسابات العناية الواجبة في عملية التدقيق وعند إعداد     

ة تتطلب ة المهنيعنايوال ،أداء المدقق أثناء القيام بعمله والهدف من ذلك هو الحكم على درجة جودة ،التدقيق

ل ممن يعم تطلبوكذلك ت ،عات المختلفةيه المعايير والتشريااللتزام بمستوى أداء معين وفقا لما تنص عل

 . (41، صفحة 2006)المطارنة،  في مكتب تدقيق الحسابات االلتزام وبمعايير إعداد التقرير

 

 ،األداء ى عال منواالجتهاد وبمستوأن المدقق ملتزم بالمهارة على ينص معيار بذل العناية المهنية      

لجزاء تحمل االتعاقدية وولكنه مسؤول عن تحمل المسؤولية وهذا ال يعني أن المدقق معصوم من األخطاء 

 .امات التعاقدية المحددة في العقدالذي يترتب على اإلخالل بااللتز
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 الفرع الثاني: معايير العمل الميداني

 

 معيار كفاية التخطيط واإلشراف السليم -1

 

حسن يوأن  ،الئمةمالمراجعة وفق خطة ذ أعمال يعني هذا المعيار أنه يجب على المراجع أن يقوم بتنفي     

 .تقدمهم في األعمال الموكلة إليهماإلشراف على مساعديه ويتابع مدى 

 

ة خاصة لتركيز بصفايتطلب التخطيط السليم لعملية المراجعة أن يقوم المراجع بدراسة بيئة العميل مع      

جب أن وي ،بيئةذه المالئمة التي تتفق مع هالرقابة الداخلية وذلك إلعداد خطة المراجعة ال على دراسة نظام

، صفحة 2013 )الديب و شحاتة، تتميز هذه الخطة بالمرونة بحيث تكون قابلة للتعديل كلما تقدم الفحص

45). 

ى عل المعيار ينص باختصار على إلزامية وضع مخطط واف لعملية التدقيق وتخصيص المهام     

ل ة للتعديقابل وتكون ، ويجب أن تتميز تلك الخطة بالمرونةعليهمإن وجدوا و اإلشراف السليم  نمساعديال

 .    إن لزم ذلك

 

 م الرقابة الداخليةتقييم نظامعيار  -2

 

 لمدقق بأنالذي يحث ا ويعتبر تقييم نظام الرقابة الداخلية المعيار الثاني من معايير العمل الميداني       

 ية ة الداخللرقاب. حيث أن نظام افي منشأة العميل ة المستخدميجري دراسة وتقييم لنظام الرقابة الداخلي

ابة الرق يعتبر األساس الذي يحدد مدى االختبارات التي سوف يطبقها المدقق ألن قوة أو ضعف نظام

لى أنه إ ضافةباإلوكذلك مدى الفحص المطلوب لتلك األدلة  اإلثباتالداخلية يؤثر على حجم وطبيعة أدلة 

 .  (43-42، الصفحات 2006)المطارنة،  الوقت المالئم للقيام بعملية التدقيق يؤثر على تحديد

 

يساعد  دم، ألنهلمستخاينص هذا المعيار على أن يتوصل المدقق إلى الفهم الجيد لنظام الرقابة الداخلية      

الضعف ة وقوفي تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق االختبارات التي يتعين إجرائها بعد الوقوف على نقاط ال

 .الةقيق فعنظام الرقابة الداخلية فعال في المؤسسة كلما كانت عملية التد فكلما كان لهذا النظام

 

  اإلثباتمعيار كفاية وصالحية أدلة  -3

 

أيه رن إبداء لتي تمكنه مايجب أن يقوم المراجع بتجميع األدلة الكافية والمقنعة : "يعني هذا المعيار أنه      

 يه أساسافر لدوذلك من خالل الفحص والمالحظة واالستفسارات والمصادقات حتى يتو ،لماليةفي القوائم ا

 . (47، صفحة 2013)الديب و شحاتة، "معقوال لرأيه في القوائم المالية موضع الفحص

 

المالحظة على أدلة كافية ومقنعة من خالل الفحص و المدقق وجوب حصولينص هذا المعيار على       

 .دقق حول القوائم المالية المدققةارات والمصادقات، كأساس معقول لرأي المواالستفس
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 الفرع الثالث: معايير التقرير

 

 كالتالي: هامة وهي معاييرالتقرير على أربعة تتضمن معايير  

 

  المعيار األول: إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

 

 أعدتد المالية ق ار على أنه يجب أن يبين تقرير مدقق الحسابات ما إذا كانت القوائمينص هذا المعي     

ن يس فقط مللتحقق ويتطلب هذا المعيار ا، عارف عليها والمقبولة قبوال عاماوفقا للمبادئ المحاسبية المت

ا وبم ،ادئك المبالطرق التي تطبق بها تلمدى قبول المبادئ المحاسبية ولكنه يتطلب التحقق من مدى قبول 

جب أن ة فانه يحاسبيأن مدقق الحسابات سيقدم رأيه حول ما إذا تم إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ الم

لية ها في عمطبيقتلتي يمكن دراية تامة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمبادئ البديلة ا ىيكون عل

 .(45، صفحة 2006)المطارنة،  الفحص

 

 :لمبادئ المحاسبية المتعارف عليهالثاني: الثبات في تطبيق االمعيار ا

 ،ةر المحاسبيانس في تطبيق المعايييجب أن يشير مدقق الحسابات في تقريره عن مدى الثبات والتج     

أت على لتي طرتوضيح طبيعة التغيرات اابلية القوائم المالية للمقارنة وق ف من هذا المعيار هووالهد

لحسابات ى مدقق اجب عليففي هذه الحالة  ،سبية وأثرها على القوائم المالية وقابليتها للمقارنةالمبادئ المحا

 .(46، صفحة 2006)المطارنة، إلى ذلك بطريقة مالئمة في تقريره  اإلشارة

 

 الكافي  اإلفصاح: الثالثالمعيار 

 المالية في القوائم اإلفصاحمن أن  على أن يتحقق المدققالثالث من معايير إعداد التقرير  ينص المعيار     

ي بدرجة ير كافغ اإلفصاحإلى ذلك في تقريره إال في حالة كون  باإلشارةوال يقوم المدقق  ،كافي ومالئم

سلوب أكذلك  يتضمن وإنماوال يقصد باإلفصاح الكافي فقط نوع المعلومات في القوائم المالية ، معقولة

عن ير للتعب ذلك المصطلحات المستخدمةك ،ا في القوائم الماليةبها وتصنيفهعرض هذه المعلومات وتبوي

 .(47، صفحة 2006)المطارنة، العناصر الموجودة في القوائم المالية 

 

 : التعبير عن رأي المدقق المعيار الرابع

 

ي فأي المدقق يجب أن يتضمن التقرير ر: "ينص المعيار الرابع من معايير إعداد التقرير على أنه     

  .(2006)المطارنة،  "التعبير عن هذا الرأي إمكانيةتوضيح أسباب عدم و ،لقوائم المالية كوحدةا

 

 :(48، صفحة 2006)المطارنة،  ما يليفيالرأي  إبداءوقد تتضمن أسباب االمتناع عن 

 

 الفحص راءإج إمكانيةالفحص وعدم  إجراءاتتحديد نطاق عمل المدقق بطريقة تؤثر جوهريا على  -     

 بشكل كاف.

عتبر المدقق ي حالة عدم التأكد والذي يؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية كوحدة والذي يجعل -    

 .ظ ال يعد مناسبا بسبب عدم التأكدرأي متحف إبداء

  الرأي. إبداءعدم تمكنه من  إلىل المدقق عن العميل والذي يؤدي عدم استقال -    
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 نقاط التالية:المعايير التقرير على ترتكز 

 

 في اليا أم ولليها دعيشير المدقق في تقريره أن القوائم المالية أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف  -

 .لك المبادئوكذلك الطرق التي تطبق بها ت ،المؤسسة محل التدقيق

 .ايها دوليارف علالمحاسبية المتع يشير المدقق في تقريره عن مدى الثبات والتجانس في تطبيق المعايير -

 اذا تقرير االفي ال تحقق المدقق من أن االفصاح في القوائم المالية كافي ومالئم أم ال وال يتم ذكر ذلك -

 . كان االفصاح غير كافي

 .رأي المدقق في القوائم المالية يجب أن يتضمن التقرير -

 

 : معايير التدقيق الخارجي02لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالعتماد على ما سبق. ن إعداد الطالبتينالمصدر: م
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 التدقيق الخارجي الثاني: فروضالمطلب 

 

 دإيجانا على نتائج تساعد إلىالتوصل ملية ضرورية لحل مشاكل التدقيق وفروض للتدقيق ع إيجاد إن     

ل فروض ي مجافلحال فروض التدقيق لم تلق االهتمام الكافي كما هو ا أنومن المالحظ  ،نظرية شاملة لها

اكل ة المشنوعيفي االعتبار طبيعة التدقيق و تأخذالتي لذلك فان وضع مجموعة من الفروض  ،المحاسبة

راسة لدتخضع ل أنمجموعة من الفروض التجريبية التي يجب  إيجادهو بمثابة  ،االتي تتعامل معه

 .(12، صفحة 2015، )نور الدين عام من المهنةتلقى القبول ال أننتقادية حتى يمكن اال

 

 يلي:فيما  الخارجي للتدقيقة يتتمثل الفروض التجريب 

 

 البيانات المالية للفحص قابلية-1

 

لمعايير االفرض من  ينبع هذافحص فال مبرر لوجود هذه المهنة والقوائم قابلة للإن لم تكن البيانات و      

بين  التصاللنظام  إليجادالتي نسترشد بها والخطوط العريضة  ،تخدمة لتقييم البيانات المحاسبيةالمس

اسبية مات المحمالئمة المعلوضرورة  أي المالئمة تتمثل هذه المعايير فيومستخدميها ومعدي المعلومات 

فسها لمعلومات نبفحص ا أكثر أوقام شخصان  إذا أي القابلية للفحصالتي تعبر عنها،  باألحداثوارتباطها 

ادلة عئق بطريقة الحقاالبعد عن التحيز بتسجيل و نفسها،النتائج  أولمقاييس ا إلىيصال  أنال بد  فإنهما

ومات ى معلمنفعة نتيجة تحويل المعلومات إل ويضيف هذا األخير القابلية للقياس الكميوموضوعية، و

، 2015 )نور الدين، ن تتحلى بها المعلومات المحاسبيةأكثر فائدة من خالل عمليات حسابية يجب أ

 . (13-12 الصفحات

 

تم  اإذي، أي الكم يعني هذا الفرض أن البيانات والقوائم المالية يجب أن تكون قابلة للفحص وللقياس     

يس لمقايقياس وفحص المعلومات نفسها من طرف أشخاص متعددة فإنهم البد أن يصلوا إلى النتائج وا

 عنها في تعبر اسبية مع األحداث التينفسها، وذلك ببعدهم عن التحيز أي ضرورة مالئمة المعلومات المح

 الواقع.

 

 المشروع إدارةمصلحة ووجود تعارض حتمي بين مصلحة المراقب  عدم-2

 

د في تعتم دارةفاإل من الواضح أنه توجد عالقة تبادل للمنفعة بين إدارة المشروع ومدقق الحسابات،     

ن تفيد مرأي مدقق الحسابات ولذلك تسترتبط باتخاذ معظم قراراتها على المعلومات المالية التي 

ملية ع تكون ويجعل من استخدام التدقيق أمرا مستحبا وأن ،كبيرةتم مراجعتها بدرجة المعلومات التي 

 .(13، صفحة 2015)نور الدين،  عمليةالتدقيق اقتصادية و

 

بادلة   ة متومدقق الحسابات تربط بينهما عالقة نفعيإدارة المشروع يوضح هذا الفرض على أن     

لك ها على تعتمادفاإلدارة تنتفع بالمعلومات المالية التي ترتبط برأي المدقق، ألنها تتخذ قراراتها با

 المعلومات التي تم مراجعتها بدرجة كبيرة. 
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 طئيةامعلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تو أيةخلو القوائم المالية و -3

  

فعدم  ،عمليةعملية التدقيق اقتصادية و فرض مثل ضرورة الفرض السابق في جعلضرورة هذا ال     

أن و ،اتهبرنامج التدقيق أن يوسع من اختبار إعدادعند  وجود هذا الفرض يتطلب من مدقق الحسابات

ة وليسؤوتبرز م ،ؤكد أنه سوف يكشف كل هذه األخطاءبالرغم من عدم وجود ما ي شيءيتقصى وراء كل 

 ن المدققوبة ملذلك يجب التركيز في هذا المجال على درجة العناية المطل ي اكتشاف األخطاء،المراقب ف

 .(13، صفحة 2015)نور الدين،  ى يكون هذا الفرض ذا قيمة حقيقيةأثناء مزاولته لعمله حت

 

للها تخلمالية تهذا الفرض ضروري في جعل عملية التدقيق اقتصادية وعملية أي كلما كانت القوائم ا     

توسيع  ق إلىاألخطاء العادية والتواطئية كلما عرقلت عمل المدقق وأطالت مدة التدقيق، فيلجأ المدق

كلف تلعملية تأكده من أنه سوف يكشف كل األخطاء، وهذه ا األشياء دونوراء كل  وأن يتقصىاختباراته 

 الفرض.ا الكثير من المال والوقت فتصبح غير اقتصادية وعملية وهذا ما يرفضه هذ

 

 داخلية يبعد احتمال حدوث األخطاءلرقابة اللنظام  وجود-4

 

خطاء فاأل ،دوثهحولكن ال يبعد إمكانية  ،بعد احتمال حدوث الخطأإن وجود النظام السليم للرقابة ي     

جعل  على يعمل مازالت ممكنة الحدوث رغم سالمة أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة ووجود هذا الفرض

 .(14، صفحة 2015)نور الدين،  يق عملية واقتصادية كباقي الفروضالتدق عملية

 

حدوث  حتمالايبني هذا الفرض على أن كلما كان نظام الرقابة الداخلية سليم وفعال كلما ابتعد      

 مكنةألخطاء مزال ااألخطاء، ولكن ال يبتعد امكانية حدوثه فبرغم فعالية نظام الرقابة الداخلية لكن ال ت

 الحدوث.  

 

 ة للمركزالمالي المحاسبية المتعارف عليها يؤدي إلى سالمة تمثيل القوائم للمبادئالتطبيق المناسب  -5

 المالي ونتائج األعمال 

 

لى عؤشر للحكم يعني هذا الفرض مدققي الحسابات يسترشدون بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها كم     

لة ثير مشكيكما أن هذا الفرض ، ت نفسه تكون سندا لتعضيد آرائهمقوفي الو ،المواقف المعنيةسالمة 

كام األح تحديد مسؤولية المدقق عندما تكون هذه المبادئ قاصرة أو غير موجودة لهذا يجب أن تكون

 .(14، صفحة 2015)نور الدين،  شخصية إلى حد كبير

 

لى للحكم ع وذلك حاسبية المتعارف عليهاهذا الفرض يعني أن مدققي الحسابات يستدلون بالمبادئ الم      

د دا لتأكيهم سنال أي يسترشدون بها وتكون لسالمة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ونتائج األعم

  آرائهم.  

 

 المستقبل والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في العناصر-6

 إذايعني هذا الفرض أنه  فرض استمرار المشروع، هومحاسبي وإن هذا الفرض مستمد من فرض       

( وأن الرقابة د األصولمثال عند شراء أحات أن إدارة رشيدة في تصرفاتها )مدقق الحساب إلىاتضح 
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والعكس  ،إال إذا وجد الدليل عكس ذلكأن يستمر الوضع كذلك في المستقبل فإنه يفترض  ،الداخلية سليمة

 . (14ة ، صفح2015)نور الدين،  صحيح

 

   التدقيق الخارجي إجراءات الثالث:ب المط

                                               

يجب أدائها لتحقيق التي محددة أي الوسائل والطرق الممارسات التصرفات وال اإلجراءاتتعكس        

 ،دائهالسلوك الواجب أأو  تبط بالتصرفاتفهي تختلف عن معايير المراجعة في كونها تر ،النشاط وتنفيذه

سيتم تلخيصها في  اإلجراءاتهذه  ،يجب استيفائها نوعية أو كيفية في حين أن المعايير تمثل أهداف

 اإلجراءاتومن ثم فان  ،زمة لتحقيق األهداف على أية حالكما أنها تمثل الخطوات الال ،برنامج المراجعة

 .(53، صفحة 1989)حجاج و سعيد،  حددةيتم تحديدها لمقابلة وتحقيق أهداف المراجعة الم

 

 في: العملية للتدقيق الخارجي تتمثل اإلجراءات

 

  الجرد العملي -1

دليال  اعتبارهب اإلثباتمن أقوى أدلة  ويعتبر الجردعلى الطبيعة صر الكمي للعنصر الجرد هو الح      

 حة هذهصستنديا قد يشك في دقيقا مت األصولماديا ملموسا فالمدقق عند قيامه بتدقيق بعض عناصر 

ة قاطعة تبر قرينتي تعالمستندات أو في ما تحتويه كميا من بيانات لذا فإنه يلجأ إلى عملية الجرد الفعلي ال

رزها ها وفعلى صحة ما ورد في المستندات أو الدفاتر ويناسب الجرد العملي العناصر التي يمكن حصر

دة الموجو واالستثماراتالمخزون والنقدية في الصندوق وقياسها وينطبق ذلك على عناصر األصول مثل 

  .(2009)الرماحي،  في نهاية العام

 

ات الستثمارنات واالملموسة مثل المخزوالمستندي لعناصر األصول  المدقق بعملية التدقيق عندما يقوم     

صول تلك األلالكمي فيلجأ إلى الحصر  من الجانب الكمي للبيانات قد يشك في صحة المستندات، .إلخ...و

ق التي يث إلثباتامن أقوى أدلة هذا اإلجراء يعتبر دليل قاطع ويعتبر  التي يمكن حصرها وفرزها، المادية

 .  بها المدقق

 

 التدقيق الحسابي-2

 :(2009)الرماحي، ويكون من خالل تدقيق ما يلي 

 .تهاة للتأكد من صحتندات المحاسبيتدقيق العمليات الحسابية لألرقام الواردة في المس -أ

ة إلى صفح من تدقيق دفاتر اليومية والتأكد من صحة المجاميع فيها ومن صحة نقل هذه المجاميع -ب

 .الصفحة التالية لها

دفاتر  تر أوتدقيق ترحيل العمليات من دفتر أو دفاتر اليومية إلى الحسابات الخاصة بها في دف -ج

 األستاذ.

ذ ر األستادفات ة الحسابات المختلفة سواء في دفتر األستاذ العام أوالتأكد من صحة استخراج أرصد -د

ية التحليل ألرصدةللحسابات في دفتر األستاذ العام مع مجموع ا اإلجماليةالمساعدة مع مطابقة األرصدة 

 في دفتر األستاذ المساعد. إجماليلكل حساب 

لسلعي حيث يتم ضرب سعر الوحدة في تدقيق قوائم الجرد للتأكد من دقة استخراج قيم المخزون ا -ه

 .ومن ثم إلجمالي العناصر القيمة لكل عنصر على حدة إجمالي عدد الوحدات الستخراج
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لمركز اائمة التأكد من توازن ميزان المراجعة بالمجاميع وباألرصدة و كذلك التأكد من توازن ق -و

 يعني الوازن إن التطاء حسابية كما المالي من الناحية الحسابية ألن عدم التوازن يدل على وقوع أخ

 .صحة العمليات

 

  التدقيق المستندي -3

بد لكل  حاسبية والتعتبر المحاسبة أساس القيد في الدفاتر فهي المرحلة األولى من مراحل الدورة الم     

و أمستند  رالدفاتب أن لكل عملية تم قيدهامن عملية مالية من مستند يؤيدها أو يؤيد حدوثها فيجب التأكد 

 .(2009)الرماحي،  مستندات مستندات صحيحة و قانونيةأن هذه الأكثر يؤيدها و

 

ة في كون مقيدتؤسسة التدقيق المستندي يعني على المدقق أن يتأكد من أن كل عملية مالية قامت بها الم     

تلك وث حة حدصت على فتعتبر تلك المستندات أدلة إثبا اويكون لها مستند أو أكثر يؤكد حدوثه ،الدفاتر

 المالية. العمليات

 

  المصادقات-4

صل يدها يحو تأكأهي وثائق مكتوبة تهدف إلى إقرار حقيقة ما  اتأو المصادق قراراتالالشهادات أو       

 فاتوإضالجرد اأمثلتها سالمة أة لتدعيم الفحص الذي قام به ومن خارج المنشو أداخل عليها المدقق من 

لمدنيين ارقم  أدراج جميع االلتزامات المعلومة وصحةو أنها إضافات رأسمالية حقيقيةو األصول الثابتة

من  الوقت الصناديق الفرعية التي لم يتمكن المدقق لضيقبعد خصم مخصص الديون المشكوك فيها وجرد 

 .(2009)الرماحي،  زيارتها بسبب إجراء عملية الجرد في وقت واحد

 

هذه ون قد تكخارجها  من داخل المؤسسة أويتحصل عليها المدقق مكتوبة المصادقات هي وثائق      

 .    ام بهالوثائق شهادات أو إقرارات لتأكيد حقيقة ما، يستعملها المدقق في تدعيم الفحص الذي ق

 

  االستفسارات-5

أو  وماتطلب معل أو إيضاحات أويتضمن نظام االستفسارات ما يقوم المدقق بتوجيهه من أسئلة      

لتي قام ائن ابيانات من الجهات المختلفة خصوصا إدارة المشروع وذلك لتأكيد صحة بعض األدلة أو القر

لنقاط ان بعض أالسجالت للمستندات والدفاتر وأثناء جمعه بجمعها أثناء عملية التدقيق فقد يرى المدقق 

 أو البيانات حاتب مزيد من اإليضالهذا فإنه يلجأ إلى الجهات المسؤولة لطلتفسير و أو إيضاحبحاجة إلى 

يتمكن  لتفسيراتهذه اإليضاحات أو ا ومن خالل موظفيه أوالعليا للمشروع  اإلدارةوهذه الجهات قد تكون 

فوية أو رات شالمدقق من تكوين رأيه النهائي في الموضوع محل التدقيق وقد تكون اإليضاحات أو التفسي

يه مثل ي توجذلك وقد كفلت التشريعات لمدقق الحسابات الحق ف قد تكون مكتوبة إذا رأى المدقق ضرورة

 اتهاحسابع كلما أراد على سجالت الشركة وهذه االستفسارات أو اإليضاحات فله الحق في االطال

على ويفته وأوراقها وصندوقها وأن يطلب من مجلس اإلدارة موافاته بالمعلومات الالزمة لقيامه بوظ

 .(2009)الرماحي، المدقق كل ما من شأنه تسهيل مهمته  المجلس أن يضع تحت تصرف

 

إلى توضيح أو هذا األخير المستندات والسجالت من طرف المدقق قد يحتاج و الدفاتر خالل جمع     

من الجهات قد تكون مكتوبة أو شفوية وذلك فيلجأ إلى طلب بعض االستفسارات  ،تفسير أو إيضاح
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، من أجل تأكيد بعض األدلة والقرائن التي قام بجمعها من خاللها يتمكن من ظفينالمو المختلفة اإلدارة أو

 تكوين رأيه فالتشريعات كفلت له الحق في توجيه هذه اإلستفسارات. 

    

  االنتقائية المراجعة-6

فحص المل خبرته فهي تشأدلة اإلثبات على مهارة المدقق ووتعتمد هذه الوسيلة من وسائل جمع       

أو غير  لشاذةالقوائم المالية بهدف اكتشاف النواحي اريع الخاطف للمستندات والدفاتر والسجالت والس

جود ك بسبب وذلي وبالتدقيق المستندي أو الحساب العادية التي لم يتمكن المدقق من اكتشافها إثناء قيامه

ر إن ظهكة لم يسبق وشر أومثال ذلك وجود اسم شخص ي البيانات الواردة في السجالت وغش أو خطأ ف

 لمشروعاالعام عند ورد المصادقات للمدقق وهنا قد يكتشف المدقق إرسال  األستاذله حساب بدفتر 

لقدرة على ا وهميين ويتوقف مدى نجاح التدقيق أو المراجعة اإلنتقادية أشخاصخطابات المصادقات إلى 

د الذي الجهقت ون الوا في اختصار جزء كبير مرن هذه الوسيلة تفيد كثية والخبرة السابقة للمدقق كما أالفني

تمت  ة إذاكون واضحال ت نها تمثل أدلة إضافية إلثبات العمليات التيثناء قيامه بواجباته كما أأ يبذله المدقق

 من نطاق خروجعلى ال اإلنتقادية لهذا كثيرا ما تعتمد المراجعةمراجعتها من واقع الدفاتر والسجالت و

ليم الس جاالستنتاعلى  االعتمادلى تقصي الحقائق من مصادر أخرى والمستندات إو السجالت والدفاتر

 . (2009)الرماحي،  للظواهر

 

 المقارنات  -7

 ينق هدف معالمقارنة هي عبارة عن المضاهاة أو إجراء المقابلة بين شيئين أو أكثر بقصد تحقي     

و أيانات بت هي مقابلة أدلة و قرائن اإلثباكوسيلة من وسائل الحصول على  المقارناتبالتالي فإن و

علق خرى تتأتدقيق حساباته بيانات أو حسابات أو معلومات معلومات للعام الذي يتم فحص وحسابات أو 

ن ن األحياملكثير والمقارنات قد تؤدي في ا، قة أو ببيانات مشابهة لجهات أخرىبنفس العام أو بأعوام ساب

ختامية ية الناصر القوائم المالبها بصورة عمدية بهدف التالعب في العإلى الكشف عن أخطاء تم ارتكا

 . (2009)الرماحي، سالمة المركز المالي والتأثير على نتائج النشاط و

  

 فحص السجالت الفرعية  -8   

الية مثل حساب إجمالي المدينين وحساب إجمالي العام حسابات إجم األستاذكثيرا ما يتضمن دفتر      

مساعدة أو  ستاذدفاتر أالتي يتم تفصيلها في نين وحساب إجمالي المصاريف العمومية وغيرها والدائ

بفحص  أيضالذا فإن مدقق الحسابات عند فحصه ألرصدة الحسابات اإلجمالية يجب أن يقوم  خاصة،

لحسابات البيانات التحليلية للحسابات اإلجمالية في دفتر األستاذ المساعدة رغم تساوي مجموع أرصدة ا

كما يقوم المدقق ، إلجمالي لها بدفتر األستاذ العامالتحليلية بدفاتر األستاذ المساعدة مع رصيد الحساب ا

مقارنتها مع القيود المركزية الواردة بدفتر اليومية يانات دفاتر اليوميات المساعدة وأيضا بتدقيق ب

هو الحال في الطريقة الفرنسية  تعددة كماالمركزي إذا كان المشروع يعتمد استخدام دفاتر اليومية الم

ادة على أسلوب االختبارات في تضخم العمليات المسجلة فيها فإن المدقق يعتمد عونظرا لتعدد الدفاتر و

كما تشمل هذه الوسيلة أيضا  .اقتناعه بسالمة القيودالمدقق و اطمئنانالمجال بحيث يؤدي ذلك إلى هذا 

سطة اإلدارة في النهاية العام مع سجالت المخازن للتأكد من أن الكميات تدقيق كشوف الجرد التي تتم بوا

أو األصناف المختلفة التي تتضمنها كشوف الجرد  مطابقة لما هو موجود في بطاقات األصناف في 

عض االختالفات المخازن وكذلك أرصدتها الظاهرة بدفتر أستاذ المخازن مع مراعاة إنه إذا كان هنالك ب

بطاقات المخازن فعلى المدقق في هذه الحالة البحث عن األسباب الجرد وبين بيانات سجالت وبين قوائم 
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للمواد من المخازن أو قد تكون األسباب اختالف  اختالسالتي أدت إلى ذلك فقد تكون هنالك عمليات 

أو نقص طبيعة المادة نفسها مما يؤدي إلى تبخر جزء منها أو  انكماش بعض أنواعها نتيجة التخزين 

 .(2009)الرماحي،  أوزانها نتيجة التبخر

 

 عالقة التدقيق الخارجي بالمحاسبة الرابع:المطلب 

 

بيانات ال ألغراض تحضيرإن المحاسبة تمثل إجراءات جمع وتصنيف وقيد المعلومات المالية        

بل قمن  ؤسسة أوسة نفسها ألغراض اتخاذ القرارات ومن قبل إدارة هذه المالمحاسبية من قبل المؤس

ن قبل منشائي إولهذا يمكننا القول إن المحاسبة عمل  المستثمرين.وعلى سبيل المثال  ،األطراف األخرى

 لمدققاأي وني القان أما التدقيق فيتعلق باإلجراءات المختلفة التي يقوم بها المحاسب نفسها.موظفي الشركة 

ة س وبعدالر تعككانت المعلومات المسجلة في الدفات المستقل والمحايد ألجل التوصل إلى الرأي فيما إذا

حسب ا حضيرهاألحداث االقتصادية التي تمت خالل السنة أو الفترة وأن هذه البيانات المحاسبية تم ت

 إذا ال يمكن ،مبادئعلى المدقق أن يكون على معرفة تامة بهذه ال عليها ولهذاتعارف المبادئ المحاسبية الم

 . (22-21، الصفحات 2006)التميمي،  بدون أن تكون محاسبا جيدا  أن تكون مدققا جيدا

 

 :المحاسبة في الجدول التاليتالف بين التدقيق ويمكننا حصر بعض أوجه االخ     

 

 االختالف بين المحاسبة والتدقيق أوجه :03 جدول

 

 االختالفأوجه  المحاسبة التدقيق

يبدأ بجمع األدلة والفحص 

م المالية التي توالتقييم للبيانات 

ثم ينتهي  ،تسجيلها محاسبيا

بإبداء الرأي في هذه البيانات 

عنها لخدمة  والتقرير

ولذلك  ،المستخدمين المعنيين

فهو علم تحليلي يعتمد على 

الفحص والتقييم للبيانات 

 والمعلومات المالية .

تبدأ بتتبع العمليات االقتصادية 

وتسجيلها بالدفاتر وتنتهي 

 رير والقوائم الماليةالتقا بإعداد

وذلك  ،وتوصيلها للمستخدمين

فهي علم إنشائي يبدأ بتسجيل 

 .األحداث والمعامالت المالية

 

 من حيث بدء العمل وانتهائه -1

مدقق ووظيفته خارج المنشأة 

وتتوفر له االستقاللية التامة 

 .والتأهيل الكافي ألداء مهمته

محاسب ووظيفته داخل المنشأة 

ل كليا ويجب أن وهو غير مستق

 يتوفر له التأهيل المطلوب .

من حيث القائم بالعمل  -2

 وصفته

عملية منظمة للحصول على 

أدلة إثبات متعلقة بنتائج 

األحداث واألنشطة االقتصادية 

وتقييمها بطريقة موضوعية 

لتحديد مدى التطابق بين هذه 

 هي عملية تسجيل وتصنيف

وتلخيص األحداث االقتصادية 

بطريقة موضوعية لغرض 

 الالزمةتوفير المعلومات المالية 

 التخاذ القرار .

 من حيث المهمة -3
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األدلة والمعايير المحددة 

وإيصال النتائج إلى المستخدمين 

 .لمعنيين ا

 

 .(40، صفحة 2015)الشحنه،  المصدر:
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 المبحث الثالث: منهجية التدقيق الخارجي

 

 تتبعها أنجب ابتكار منهجية جيدة لتخطيط تنفيذ الخطة التي ي إلىعملية تدقيق خارجي  أيتحتاج      

ختلف من دراسة لتمكين المدقق الخارجي مو ،األخطاء الكبيرةلتجنب  األقلعلى  ،لية التدقيق الخارجيعم

  منظمة.أعماله، لذا على المدقق الخارجي أن يسير وفق منهجية علمية 

 

 األول: قبول المهمة والتخطيط لعملية التدقيق المطلب

 

. تمهيدية لهاسلسلة من الخطوات ال يجب أن يتخذ، المراجع الخارجي لعملية التدقيق قبل أن يخطط     

كما  ،سن نيةبحلقيام بذلك بصدق وعملية التدقيق وا ألداءالخارجي أن يكون على استعداد  فعلى المدقق

كل ما  ول له قبول المهمة، وأن يتوفر علىخالتي ترجي جميع الشروط أن يستوفي المدقق الخايجب 

د عليهم فاء يعتموان أكوأن يكون له أع لقيام بالمهمةيحتاجه لتنفيذ العملية كأن يكون بحوزته الوقت الكافي ل

 في تنفيذ العملية.

 

 الفرع األول: الخطوات التمهيدية

 

 :(38، صفحة 2018)هيري،  يما يليف التمهيدية للتدقيق الخارجي الخطواتتتمثل 

  

 .سة محل التدقيقعيينه وفقا للشكل القانوني للمؤسالتحقق من صحة ت -

يكون يق، واالتصال بالمدقق السابق في حالة وجوده، فهذا األمر يعد من آداب سلوك مهنة التدق -

 ي به إلىة تؤدباب مقنععدم تجديد تعيينه أو عزله أو استقالته، فربما يجد أس االتصال بأن يتحرى عن

 رفض المهمة.

اد المر التأكد من نطاق عملية التدقيق، من خالل الحصول على نظرة عامة وشاملة عن المؤسسة -

 تدقيقها.

وع االتصال بالمؤسسة محل التدقيق من أجل التعرف على مسؤولي ومسيري مختلف مصالح وفر -

 زياراتبعهم ومع من يشتغل معهم، وأن يقوم يقوم بإجراء حوار مباشر م هذه المؤسسة، وذلك بأن

 نشاطها. أمكن ذلك، لكي يتعرف على ميدانية إلى المؤسسة وإلى فروعها إن وجدت وإن

املة يطة وشفحص وتقييم للنظام المحاسبي المطبق في المؤسسة محل التدقيق من خالل أخذ لمحة بس -

لتعرف ا ابات،وكفايتها، كيفية ترحيل الحس تقوم بها المؤسسة، دقة السجالت حول أهم العمليات التي

 .وجدت على طرق االهتالك المطبقة وطرق تقييم المخزون، كيفية التعامل مع العملة الصعبة إن

دة، يات المعميزاناالطالع على القوائم المالية لسنوات سابقة، واالطالع على الحسابات الختامية وال -

رير فحص التحفظات إن وجدت، وأيضا االطالع على تقالمدقق السابق مع  واالطالع على تقرير

 مجلس اإلدارة.

ين، لموظففحص الهيكل اإلداري من خالل التعرف على الصالحيات الممنوحة لمختلف المسؤولين وا -

 أسمائهم والمهام الممنوحة لكل منهم، وأيضا أخد صورة عن توقيعاتهم. بطلب الكشف عن

المؤسسة محل التدقيق رغم أن هذا ال يعتبر ملزما على المدقق فحص النظام الضريبي المتبع في  -

معاينة التقارير الضريبية للسنوات السابقة، والتأكد من تسديد الضرائب  الخارجي إجراءه، مع

    المستحقة.
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 ي التحققفل ة تتمثقبل التخطيط لعملية التدقيق يجب على المدقق أن يقوم بجملة من الخطوات التمهيدي     

الة في حعن األسباب خاصة ن سبب عدم تجديد المدقق السابق وع والتحريصحة تعيين المدقق،  من

لي ى مسؤوبعد ذلك يقوم المدقق بالحصول على نظرة عامة للمؤسسة والتعرف علالعزل أو االستقالة. 

نها م ثائقالمصالح والفروع وفحص النظام المحاسبي المطبق فيها، كذلك االطالع على مجموعة من الو

المدقق  تقرير واالطالع على المعدة،والحسابات الختامية والميزانيات  ،القوائم المالية لسنوات سابقة

 السابق وكذلك فحص الهيكل اإلداري والنظام الضريبي للمؤسسة. 

 

 الفرع الثاني: التخطيط لعملية التدقيق

 

 بيعة األعمالطالجات تفصيلية تتفق مع عامة ومع إستراتيجيةيقصد بالتخطيط لعملية التدقيق وضع       

على ذلك  وبناء المناسب إلنهائها، وأيضا متطلبات االتفاق مع العميل بشأنها المتوقع أداؤها والتوقيت

ا ائها طبقد إلنهالتدقيق بكفاءة مع مراعاة التوقيت المحد مدقق الخارجي ملزم بالتخطيط ألداء عمليةفال

 .(39،الصفحات2018)هيري،  المجال ق، بما يتوافق مع خبرته فيلحجم ودرجة صعوبة عملية التدقي

 

ها، وذلك بعلى المدقق أن يعد خطة شاملة ومكتوبة عن مختلف إجراءات مهمة التدقيق التي كلف      

مالئه، تجاه عاالممضاة بينه وبين الطرف المتعاقد معه ومسؤوليته القانونية  بمراعاة شروط االتفاقية

 لتغييراتتلف ار المطلوب إعدادها ومواعيد تقديمها، والسياسات المحاسبية المطبقة ومخوطبيعة التقاري

الثقة  د درجةوتحديد مناطق التدقيق الهامة ومستويات األهمية النسبية لها، وتحدي التي طرأت عليها،

 ت الممكنباإلثالمكتسبة حول سالمة نظام الرقابة الداخلية ومدى االعتماد عليها، وطبيعة ومدى أدلة ا

 .(40-39،الصفحات2018)هيري،  والواجب الحصول عليها

 

تطرق خطوة دون البتتضمن هاته الخطة الوقت المتوقع استغالله إلنجاز المهمة وكيفية تنفيذها خطوة       

ى طة علإلى التفاصيل المملة، ألن هناك بعض المواقف والظروف تجعله يطرأ بعض التغييرات البسي

يات إلمكانتتحمل الزيادة أو النقصان في حدود ا لي يجب أن تتميز الخطة بالمرونة قدالخطة وبالتا

الذين  ألعوانتتضمن الخطة ا والقدرات المتوفرة لدى المدقق أثناء أداءه لمهمة التدقيق، كما يجب أن

ة كوسيل همعين باختارهم المدقق الخارجي لمساعدته في أداء المهمة ومختلف المهام التي كلفهم بها ويست

يق ة من تدقلمرجوللرقابة على التنفيذ السليم للعمل، ويمكن للمدقق الخارجي أن يدرج في خطته األهداف ا

اطر ها ومخلوال ينسى المدقق الخارجي أن يسجل في خطته المخاطر الكامنة التي قد يتعرض  كل عملية،

 . (40،الصفحات2018)هيري، قالرقابة، ودرجة التأكد الممكنة لتنفيذ إجراءات التحق

 

مساعديه هو و إتباعهاوفيما يلي يمكن سرد بعض التعليمات التي يستوجب على المدقق الخارجي      

 : (41-40، الصفحات 2018)هيري،  من أجل تنفيذ خطة العمل

 

 ص. تقييد عدد ساعات عمل المدقق أو أحد مساعديه في المؤسسة محل التدقيق في كشف خا -

 لمالحظات والتوقيع على برنامج التدقيق نقطة بنقطة. ا استعمال سجل -

  تكونالتدقيق، والحرص على أال العمل على حصول التفاهم المشترك مع موظفي المؤسسة محل -

 مهمة التدقيق سببا في تعطيل أعمال الموظفين.

 المحافظة على سرية معلومات المؤسسة محل التدقيق. -
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 ليةر لعم يستغلها الموظفون كمبرات التي تم فحصها لكي الالتأشير بشكل واضح على المستند -

 أخرى.

خصيص ذلك بتواستعمال العالمات المختلفة للداللة والتفرقة بين مختلف خطوات مهمة التدقيق،  - 

 معينة لكل خطوة. عالمة

  آخرقسم  إلى قالعند البدا بتدقيق قسم معين من العمليات، وجب إنهاءه وتسويته تماما ثم االنت -

 األول دون إتمام قد يؤدي ذلك إلى إهماله أو نسيانه.  ألنه إن ترك جزء من القسم

نة م مدويجب أن ينبه المدقق الخارجي مسؤولي المؤسسة محل التدقيق بأن تكون جميع األرقا -

 حسنها .أو ب بالحبر بالدفاتر قبل تدقيقها لتفادي أي تغييرات في تلك األرقام سواء بسوء النية

 له ينيستحسن أن يترك مساعدو المدقق الخارجي أمر مناقشة المواضيع الهامة مع المختص - 

 .دارةخصوصا النقاط التي تحتاج إلى إيضاح من مجلس اإل

 

كون تي يجب أن تالبعد الخطوات التمهيدية التي يقوم بها المدقق سابقة الذكر يقوم بإعداد الخطة       

ن ملعديد وتتضمن ا ويجب أن تكون تلك الخطة مكتوبةمهمة التدقيق،  إجراءاتتتميز بالشمول لمختلف 

 من اختارهن الذيوكذلك األعوا ،له النجاز المهمة وكيفية تنفيذهاالعناصر منها التوقيت المتوقع استغال

لخطة اتضمن ، واألهداف المرجوة من تدقيق كل عملية كذلك يجب أن تالمدقق لمساعدته في أداء المهمة

الت بالتعدي القيام ويجب أن تتميز الخطة بالمرونة من أجل ،مهمتهالتي قد يتعرض لها أثناء تنفيذ  المخاطر

 قد تكون بالزيادة أو النقصان.  

   

 : تقييم نظام الرقابة الداخليةثانيالمطلب ال

 

دراسة  ها هيي يتبعمن أهم األساسيات التي يعطيها المدقق الخارجي اهتماما كبيرا ضمن المنهجية الت      

أثير كبير يها من تما لدوتقييم نظام الرقابة الداخلية، ألنها تعتبر من أهم المراحل التي يجب عليه أدائها، ل

 في أداء مهمته. 

 

   : خطوات تقييم نظام الرقابة الداخليةألولالفرع ا 

 

الل خمن  حل الفحصيمكن أن يقوم مدقق الحسابات بدراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية في المنشأة م

 الخطوات التالية:

 

 : فهم هيكل نظام الرقابة الداخلية الخطوة األولى

سار ريق االستفعن ط لكافية عن نظام الرقابة الداخليةيجب على مدقق الحسابات أن يحقق المعرفة ا      

م صف نظاتوالتي من األشخاص في المستويات المختلفة داخل المنشأة، وكذلك الرجوع إلى المستندات 

ت الحسابا مدقق ، والوظائف للحصول على فهم كاف لهيكل نظام الرقابة الداخلية يستطيعالرقابة الداخلية

، الصفحات 2006)المطارنة،  خرائط التدفق وغيرها استخدام العديد من األساليب مثل قوائم االستقصاء،

214-215). 
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 : تحديد مخاطر الرقابةالخطوة الثانية

ن لمدقق ويمك ،الداخلية هي تحديد مخاطر الرقابةخطوة الثانية في عملية تقييم نظام الرقابة ال      

راق ا وتوثيقها وضمها ألوالحسابات أن يقوم بذلك عن طريق مواطن الضعف والقوة ويجب تسجيله

بذلك  تد سمي، كذلك يجب أن توثق مواطن الضعف والقوة في ما يسمى بأوراق التدقيق الجسر، وقالتدقيق

 .(215، صفحة 2006)المطارنة، ألنها تربط نتائج تقييم النظام باإلجراءات الالحقة للتدقيق 

 

 : اختبارات االلتزام وة الثالثةالخط

لتي س الطريقة اتهدف هذه الخطوة االختبارات للتحقق من أن أساليب الرقابة في المنشاة تطبق بنف      

رة لى إداملتزمون بتطبيق إجراءات وأساليب الرقابة، ويجب ع، وان الموظفين في المنشاة ضعت بهاو

لمهام داء االمنشأة أن تحث الموظفين على االلتزام بهذه اإلجراءات واألساليب عن طريق تدريبهم وأ

، 2006نة، )المطار المخصصة لكل واحد منهم، لكي يكون على علم تام بمسؤولياته وما هو المطلوب منه

 .(215صفحة 

 

 رق تقييم نظام الرقابة الداخلية : طلثانيالفرع ا

 

نظام ة ومراجعة اليقوم مدقق الحسابات بتقييم نظام الرقابة الداخلية يجب عليه أن يقوم بدراس حتى      

 دوث الغشمنع حبطريقة منتظمة أثناء تطبيقه الفعلي، وكذلك التركيز على األساليب الرقابية المصممة ل

ل على الحصو. وال يكفي لمدقق الحسابات أن يقوم بطرح األسئلة وكتشافهااألخطاء والمخالفات أو الو

قييم تساهم في تا أن اإلجابات لتقييم نظام الرقابة الداخلية ولكن يمكن أن يستخدم عدد من الوسائل من شأنه

 .(2006)المطارنة،  نظام الرقابة الداخلية 

 

 االستقصاء ) االستبيان ( -1

ها قوم من خالليمدقق الحسابات قائمة االستبيان المكتوبة كنوع من الوسائل التي يمكن أن يستخدم      

 ما )نعم(كون إتوثيق إجابات العميل حول االستفسارات الموجهة له. ويتم تصميم نموذج االستقصاء بأن ت

ال أو  وإجابةة داخليأو )ال( أو يطبق أو ال يطبق حيث أن إجابة نعم أو يطبق تشير إلى قوة نظام الرقابة ال

 .(218، صفحة 2006)المطارنة، ال يطبق تشير إلى ضعف النظام 

 

 التقرير )الوصف الكتابي( -2

 جراءات نظامإيتم استخدام طريقة التقرير الوصفي لتقييم نظام الرقابة الداخلية عن طريق وصف       

ة المرون نرجة مطريقة بتوفير دالرقابة المتبعة وتفاصيل إجراءات الرقابة على العمليات، وتسمح هذه ال

قابة م الر، ومن خالل نظام التقرير الوصفي يصل المدقق إلى نتيجة أن نظاأكبر من نظام االستقصاء

ع ية جمييشمل التقرير الوصفي لنظام الرقابة الداخل الضعف.الداخلية قوي أو ضعيف وما هي نقاط 

إلى  ن مدققمويختلف التقرير الوصفي  مستندات،اإلجراءات المستخدمة في المنشأة لكل عملية وتدقق ال

ى سوء دي إلأخر ويختلف وفقا الحتياجات المدقق، حيث أن الوصف غير جيد لنظام الرقابة الداخلية يؤ

 .(220-219، الصفحات 2006)المطارنة، فهم النظام 
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 خرائط التدفق  -3

 تمستندا بها من علقوما يتجه النشاط المختلفة يتم استخدام خرائط التدفق لفهم تسلسل العالقات بين أو     

ن ذلك تتمكبة، ك، وتأخذ خرائط التدفق شكال بيانيا لجزء من نظام الرقاأخرى في نظام الرقابة الداخلية

بيان وخلية خرائط التدفق مدقق الحسابات من الحصول على معلومات ذات داللة حول نظام الرقابة الدا

 . (220ة ، صفح2006)المطارنة،  لى األخطاء الجوهرية الممكن حدوثهامواطن قوته وضعفه استنادا إ

 

                                                                                            فحص النظام المحاسبي  -4

 ص النظامل فحخال يمكن لمدقق الحسابات أن يقوم بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية في المنشأة من

دقيق ن عن كل سجل وتالمحاسبي المطبق عن طريق حصوله على كشف بالسجالت المحاسبية والمسؤولي

قوة أو  كم علىكذلك المستندات والدورة المستندية من خالل هل الكشوف يتمكن المدقق الحتلك السجالت، 

 .(221، صفحة 2006)المطارنة، ضعف نظام الرقابة 

 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية  :الفرع الثالث

 

حد ام أاخلية باستخدنظام الرقابة الدن يقوم مدقق الحسابات باالنتهاء من عملية فحص واختبار بعد أ       

الرقابة  ييم نظامة تقن مرحليه حول نظام الرقابة وكما ذكرنا أل، يقوم بعملية تقييم ما توصل إالطرق السابقة

لمراحل ن اذلك أودقيق ئية للقيام بعملية التل مدقق الحسابات تعتبر الخطوة المبدالداخلية في المنشأة من قب

وي ق لداخلية ابة افكما كان نظام الرق ،ق االختبارات التاليةالقادمة تعتمد على هذه المرحلة من حيث نطا

اءاته في جرإع ان النظام ضعيف كلما قام بتوسيوفعال كلما قام المدقق بتصنيف حجم االختبارات وكلما ك

 . (221، صفحة 2006)المطارنة،  تلك المناطق

  

 : كتابة التقريرالمطلب الثالث

 

حيث تعتبر  ،بها المدقق الخارجي هي خطوة إعداد التقرير النهائي التي يقوممن أهم الخطوات      

دقيق ألنه يقدم ، حيث يمثل المنتج النهائي لعملية التية التي يعتمد عليها صانع القرارالركيزة األساس

 الخارجي.لعمل الذي قام به المدقق ملخصا عن مجمل ا

 

 الفرع األول: تعريف التقرير 

 

رت فيه تصدر من شخص توافوثيقة مكتوبة  عن:ات بأنه عبارة يمكن تعريف تقرير مدقق الحساب     

د د يعتممحاي إلبداء رأي فنيضمانات تجعله أهال  وتوفرت له، ة وعملية وشخصية معينةمقومات علمي

مدى دقة ، وتدفاتر والسجال، ورأيه في انتظام الإجمال ما قام به من عمل بإيجازيتضمن تقريره عليه، و

و  )مسعد ليالما ما تحتويه من بيانات محاسبية ومدى تعبير القوائم الختامية عن نتيجة النشاط و المركز

  .(253، صفحة 2009الخطيب، 
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 تقرير  عناصر الالفرع الثاني: 

 

 :(242- 239، الصفحات 2015)الشحنه، تتكون عناصر التقرير مما يلي 

 

 عنوان التقرير  :أوال

 الحسابات.تقرير مدقق  ، أوحول البيانات الماليةتقرير بعبارة  ريجب أن يعنون التقري

 

 ليها التقرير ثانيا: الجهة الموجه إ

تدقيق  يتم التي لى المساهمين أو أصحاب المنشأة، وعادة يوجه إب أن يوجه التقرير إلى جهة معينةيج

 . قوائمها المالية

 

 : الفقرة التمهيديةثالثا

 :تبين لية، كماالما ر أنه تم تدقيق البيانات، مع ذكالمنشأة التي تم تدقيق بياناتها توضح هذه الفقرة اسم

 تحديد بيانات المالية موضوع التدقيق . .أ

 .حات التفسيرية األخرىبية واإليضاملخص السياسات المحاس .ب

 .رة التي تغطيها البيانات الماليةالتاريخ والفت .ج

 

 لية اإلدارة عن البيانات المالية: مسؤورابعا

قارير عداد التر إطاتبين هذه الفقرة أن اإلدارة مسؤولة عن إعداد والعرض العادل للبيانات المالية حسب إ 

 يلي :لذلك تشتمل هذه المسؤولية ما المالية المطبق، و

ة من ة الخاليلماليالمحافظة على الرقابة الداخلية الخاصة بالعرض العادل للبيانات او تنفيذتصميم و .أ

 األخطار الجوهرية بسبب األخطاء واالحتيال .

 تطبيق السياسات الهامة .اختيار و .ب

 عمل تقديرات محاسبية معقولة في كل الظروف . .ج

 

 : مسؤولية المدقق خامسا

 تي يمكن تحديدها في : سؤولية المدقق الضح هذه الفقرة متو

ر التدقيق ا لمعاييتم وفقاستنادا إلى أعمال التدقيق التي تالتقارير المالية ول البيانات وإبداء الرأي ح .أ

 ية .العناتثال المدقق للمتطلبات األخالقية، والتخطيط وبذل ، وما يتطلب من امالدولية

في  فصاحاتاإلامالت واألرصدة وة بشأن المعئمأداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق مال .ب

 ية .لجوهرا، للحصول على تأكيد معقول بأن هذه البيانات خالية من األخطاء البيانات المالية

التي  حاسبيةالسياسات المحاسبية المستخدمة وكذلك تقييم معقولية التقديرات الم مالئمةتقييم  .ج

 أجرتها اإلدارة . 

 

 : رأي المدققسادسا

رير المالية التقاالمدقق فيما إذا كانت البيانات وفي هذه الفقرة يجب أن يبين التقرير بشكل واضح رأي      

بعدالة من جميع النواحي الجوهرية( عن الوضع المالي أو معروضة تعبر بصورة حقيقية وعادلة )
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ظ )بدون تحفظات( أو حفهذا الرأي قد يكون رأي غير متالتقارير المالية المطبق، و إلطاروفقا للمنشأة، 

 ( أو رأي معاكس أو قد يكون االمتناع عن إبداء الرأي .رأي متحفظ )مع وجود تحفظات

  

 سابعا: أمور أخرى  

توفر  قق في أمورقد تتطلب المعايير أو القوانيين أو الممارسات المقبولة بشكل عام أن يتوسع المد     

ذه تناول ه لممكن، ومن امالية أو تقرير المدقق حول ذلكت اللمسؤوليات المدقق البيانا اإليضاحمزيدا من 

 األمور فقرة منفصلة بعد رأي المدقق .

 

 : توقيع المدقق ثامنا

سب حأو كليهما  باسم شركة التدقيق أو االسم الشخصي للمدقق إمايجب أن يكون تقرير المدقق موقعا      

 المعين.االختصاص 

 

 : تاريخ التقرير تاسعا

يه فخ الذي حصل جب على المدقق أن يؤرخ التقرير عن البيانات المالية في تاريخ ليس قبل التاريي      

ن تقوم ال بعد أإدقيق ، كما يجب عليه أال يتم ذكر تاريخ تقرير التدلة الكافية التي بني عليها رأيهعلى األ

و بمثابة ، وهقريراد التريخ إعدبوضع تا، ثم يقوم بعد ذلك أعدتهاإدارة المنشأة باعتماد القوائم المالية التي 

 التاريخ الموضح لمسؤولية المدقق حتى هذا التاريخ .

 

 : عنوان المدقق عاشرا

 . جهة التي يمارس فيها المدقق عملهيجب أن يعنون التقرير الموقع في البلد أو ال

 

 الفرع الثالث: أنواع الرأي في تقرير المدقق  

 

 و)شريم  ةاقف التاليلرأي في القوائم المالية يمكن للمراجع أن يتبنى أحد المووفي مجال التعبير عن ا     

 : (63-62، الصفحات 2011بركات، 

 

 إبداء رأي غير متحفظ )نظيف(  -أ

النشاط  نتيجةوو ذلك عندما يرى المراجع أن القوائم المالية محل الفحص تعبر عن المركز المالي      

 بدون أي قيد أو شرط .

  داء رأي متحفظ  إب -ب

نتيجة المالي و ذلك عندما يرى المراجع أن القوائم المالية محل الفحص تعبر في مجملها عن المركزو    

 ها.النشاط مع وجود قيود أو تحفظات معينة يجب أن يكون مستخدم القوائم المالية على علم ب

 إبداء رأي سلبي )أو عكسي(  -ج

ة شاط بصورة النلقوائم المالية ككل ال تعبر عن المركز المالي ونتيجذلك عندما يرى المراجع أن او    

 عادلة وصادقة.

 االمتناع عن إبداء الرأي  -د

 ويرفض المراجع إبداء الرأي ألسباب التالية :
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ى ، بحيث يجعله يصل إليؤثر جوهريا على مدى فحص المراجعوجود قيود على النطاق بشكل  -

 بكفاية.لعدم استطاعته فحص ومراجعة القوائم المالية قناعة بعدم إبداء رأيه نظرا 

أن ، وحدةعلى القوائم المالية كوحدة واوجود حالة من عدم التأكد يمكن أن تؤثر بشكل جوهري  -

  مناسبا.التحفظ في هذه الحالة ال يعد 

 

شف ق بدون تقرير يكالتقرير هو الشكل الكتابي النهائي لعملية التدقيق ،وال يمكن تصور مهمة التدقي       

، وتلعب تقارير المراجعة دورا مهما في اتخاذ القرارات المهمة حكم المراجع على موقف المؤسسة

  والحاسمة داخل المؤسسة وخارجها .
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 :خالصة الفصل

 

ويعرف  ،ءالغش واألخطا شافوذلك بسبب دوره الكبير في اكت عرف التدقيق الخارجي منذ القدم      

 وذلك من أجل إبداء الرأي حول صدق ،بأنه فحص من طرف شخص مؤهل ومستقلي التدقيق الخارج

 لقانوناي يفرضه ي الذوعدالة التقارير المالية، ونفرق بين ثالثة أنواع من التدقيق الخارجي، أولهم القانون

، أما النوع ام بهلقينون االذي ال يلزم القا أما النوع الثاني هو التدقيق التعاقدي أي االختياري بصفة إلزامية

ق ين التدقيسي موالهدف الرئ .يقوم بها محترف بطلب من المحكمة الخبرة القضائية الذي األخير فيتمثل في

ن اكتشاف ألرأي بل هدفه الرئيسي هو إعداد التقرير وإبداء ال التالعباتالخارجي ليس اكتشاف األخطاء و

 .اية لذلكوسيلة للوصول للهدف ال غاألخطاء والتالعبات تعتبر 

 

مثل تلك تت ،متعارف عليها دوليا وإجراءاتالخارجي وفق معايير وفروض وتتم عملية التدقيق       

 معاييروالميداني  ومعايير العمل ،خصية تخص مواصفات المدقق الخارجيمعايير عامة شالمعايير في 

 أما اإلجراءات تمثل الخطوات الالزمة لتحقيق أهداف التدقيق الخارجي . ،إعداد التقرير

 

يق ملية التدقولتنفيذ عملية التدقيق الخارجي يجب إتباع مسار سليم وصحيح ومخطط له، يعني أن ع     

 اتاإلثبلة جمع أدأولها التخطيط ثم تقييم نظام الرقابة الداخلية و ،لخارجي تتم بطريقة منظمة ومنهجيةا

 .وتنتهي بإعداد التقرير
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  تمهيد:

سات في ، تواجه المؤسفي المجال اإلقتصادي في ظل التطورات الحاصلة في جميع مناطق العالم     

يتها لية التي تؤثر على ربحعصرنا العديد من الضغوط والتحديات، تتجلى في تزايد القوى الداخ

مالية  عامالتواستقرارها، إضافة إلى األزمة المالية التي مرت بها، كل ذلك أدى إلى ظهور ممارسات وم

محاسبي عب الجديدة تحجب مصداقية البيانات المالية للمؤسسة والبيانات المصرح بها، بما في ذلك التال

تحسين مالية لترضي رغبات اإلدارة في تجميل البيانات الواستخدام المعايير والقواعد المحاسبية التي 

 داعية.أو ما يسمى بالمحاسبة اإلب الوضع المالي للمؤسسة واستعادة مصداقيتها أمام المستخدمين

 

 ،الخارجيدقيق عالقتها بالتو هم النقاط في المحاسبة اإلبداعيةنتطرق إلى أسومن خالل هذا الفصل      

 يحث الثانوالمبماهية المحاسبة اإلبداعية  سيتضمنمباحث المبحث األول  ةثالثحيث قسمنا الفصل إلى 

ي يق الخارجمهمة التدقعلى  واألخير سيركز المبحث الثالثأما فسيكون حول جوانب المحاسبة اإلبداعية 

 اتجاه المحاسبة اإلبداعية. 
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 المبحث األول: ماهية المحاسبة اإلبداعية 

 

 تائج مختلفةإن خفة ومكر المحاسب تمكنه من اللعب باألرقام من خالل اإلبداع المحاسبي ليعطي ن     

 ن خاللليحقق رغبات إدارته، وهذا األخير يتم عن طريق مخالفة وتجاوز القانون المحاسبي وذلك م

 استغالل الثغرات الموجودة بالمعايير والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

 

 لمطلب األول: نشأة المحاسبة اإلبداعيةا 

  

شركات ندما كانت العالمحاسبة اإلبداعية حدث ما بعد الثمانينيات، وربما بدأت في أوائل الثمانينيات       

               ح،     بمن الر الصعب العثور على أي نوعتكافح في حالة ركود، والضغط لتوليد أرباح أفضل عندما كان من 

لعديد ااضطرت ، واستمر الركود األخير لفترة طويلة ولمحاسبة اإلبداعية الوقت للشركاتد وفرت الذا فق

ذي سقطت حيد ال، وفي الواقع ربما كان الركود الوت عن أرباح مبتدعة إلى التصفيةمن الشركات التي أبلغ

، 2019د، السيد أحم)علوان و ربحية على ما يبدو في حالة إفالسفيه العديد من الشركات الكبيرة وال

 .(330الصفحات

 

لكبرى ور الشركات ارافقها من ظهما داعية إلى عهد الثورة الصناعية وفتعود بداية ظهور المحاسبة اإلب     

من  ها(، والتي تمتاز بضخامة عدد المساهمين لضخامة رؤوس أموالها، وما نجم عن)شركات األموال

لتكاليف احاسبة مأدى إلى ظهور  خيرة إلى بيانات تفصيلية، مماحاجة هذه األانفصال الملكية عن اإلدارة و

حيث  رشيدة،التي تعتمد على نظام متطور للتكاليف الذي يساعد اإلدارة في اتخاذ مختلف قراراتها الو

 تقييم اتسمت تلك المدة بضعف استقاللية المحاسب عن اإلدارة، وكان المديرون هم أصحاب الحق في

ة المحاسب أساليب الدخل، مما أثر ذلك على المحاسب باالستجابة لرغبات اإلدارة، إال أنالموجودات وتقدير 

عديد من جهت الاإلبداعية لم تتضح إال في عقد الثمانينات من القرن العشرين وما بعدها، خاصة بعدما وا

قت ي الوف الشركات تعثرات مالية بسبب الضغوطات التي كانت تعاني منها، من أجل تحقيق أرباح أفضل

 .(70، صفحة 2021)سبيعة،  ذلكالذي يصعب فيه تحقيق 

 

ير ل كببشكين وم من قبل المحاسبين والمراجعاهتماو ت المحاسبة اإلبداعية محل تركيزومنا هنا صار     

وغيرها  انرون ، وال سيما بعد أحداث انهيار شركة البترول األمريكية الكبرىجدا خالل السنوات األخيرة

لحسابات اراجعة كات العالمية األخرى وتحميل المسؤولية القانونية والمالية والمحاسبية لشركة ممن الشر

يا من ا رئيسالعالمية شركة )آرثر أندرسون( كونها المسؤولة عن مراجعة حسابات الشركة األمريكية جزء

 السياساتوالجات بعض المعمسؤولية انهيار الشركة واتهامها بالتالعب بالبيانات المحاسبية للشركة مستغلة 

، 2019حمد، أ)علوان و السيد  ية بغير شكلها الحقيقي والصحيحالمحاسبية التي تظهر البيانات المحاسب

 .(331-332الصفحات 

 

ألزمتين ا ظهرت إثر ليدة الثمانيناتألنها و ،بة اإلبداعية ليست حديثة النشأةيمكننا القول أن المحاس     

لمالية ألسواق اامحللين في المحاسبين والكال من  اجعلت لتينالحالة الركود ناعية والثورة الص تينالسابق

يل وتظلاع إلرضاء مدريهم وكذلك لخدوذلك  ،يبتكرون طرق وممارسات تالعب في إعداد القوائم المالية

 . حقيقةقوائمهم المالية التي أعدت عن طريق التحايل و إخفاء الب والمستثمرين القوائم مستخدمي
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 المطلب الثاني: مفهوم المحاسبة اإلبداعية

 

ا توضح معناه م ومفاهيمع ظهور المحاسبة اإلبداعية قام العديد من الباحثين في إعطائها تعريفات        

 :منها لذلك سنقوم بعرض بعض التعاريف

 

م ن تحويل أرقاعة عبار " ة من وجهة نظر أكاديمية بأنها هييقدم ناصر تعريفه عن المحاسبة اإلبداعي     

ين ن القوانمتفادة المحاسبة المالية عما هي عليه فعال إلى ما يرغب فيه المعدون من خالل استغالل أو االس

 .(227، الصفحات2019)المليجي و إبراهيم،  "أو جميعها/وأو ما تجاهل بعضها  /الموجودة و

 

ايير معرفتهم بمع تخدم من خاللها المحاسبونالعملية التي يس يعرف أمات المحاسبة اإلبداعية بأنها "     

لمليجي و )ا "مالالمسجلة في حسابات منشآت األعالمحاسبة الدولية و القواعد المحاسبية لمعالجة األرقام 

 .(227، الصفحات2019إبراهيم، 

 

بالغ المتالعب ب ويقدم  فيليبس مفهومه عن المحاسبة اإلبداعية بكونها عبارة عن " وصف شامل لعملية     

 .(227، الصفحات2019مد و السيد أحمد، )صالح أحأو العرض المالي لدوافع داخلية"

 

لمالية بة األرقام اجميع الخطوات المستخدمة للعب لع: " مارسات المحاسبة اإلبداعية بأنهاكما عرفت م      

تخاذها اوات يتم أي خطوحتيالية، التقارير المالية االئ المحاسبية، وبما في ذلك االختيار الجاد وتطبيق المباد

 .(Mulford & Comiskey, 2005, p. 03)" اه إدارة األرباح أو تسوية الدخلاتج

 

مجموعة من ممارسات المعلومات المحاسبية، "  :وفقا لكوالس يتم تعريف المحاسبة اإلبداعية على أنها     

 "المركز المالي و األداء االقتصاديفي حدود الشرعية، تمارسها بعض المؤسسات من أجل تجميل صورة 

). Balaciu ,Bogdan , &Vladu  ,2009 ., p.174) 

 

لمقدمة اتقنيات تهدف إلى تحسين المعلومات  : "كما يعرفها ترومان بنفس الطريقة على أنها      

الل من خ بقةلية ساللمستثمرين، وبالتالي فإن المؤسسة تقدم للمستثمرين والمستثمرين المحتملين معلومات ما

لطبيعي  ة من ااستخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعية القادرة على توليد صورة أكثر مالئمة وأكثر جاذبي

(Balaciu, Bogdan, & Vladu, 2009, p. 174). 

 

سب ن طرف المحاالخطوات والتطبيقات التي يتم استخدمها مة اإلبداعية هي جميع اإلجراءات والمحاسب     

في عدون ريده المى ما يإظهار القوائم المالية مزيفة على ما هي عليه في الواقع إلام المالية ولتالعب باألرقل

لمعايير فة في امن خالل استغالل الثغرات الموجودة والبدائل المختلحدود القواعد المحاسبية والمعايير 

 المحاسبية الدولية.
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  استخدام المحاسبة اإلبداعية دواعيالمطلب الثالث: 

 

 ا ستخدامهالات ال تلجأ من المؤكد أن المحاسبة اإلبداعية لم تأتي من العدم كما هو مؤكد أن إدارة المؤسس     

 مارساتمستخدام دوافع تجعل اإلدارة تلجأ البدون سبب لذلك فإن هنالك أسباب والتالعب بحساباتها هكذا و

 :(245-244، الصفحات 2019)صالح أحمد و السيد أحمد،  المحاسبة اإلبداعية وهي

 

رباح ال من أتفضل إدارات الشركات بشكل عام اإلبالغ عن اتجاه ثابت لنمو األرباح بد تمهيد دخل: -1 

ة متقلبة بين ارتفاع انخفاض،  ويمكن تحقيق ذلك بإجراء مخصصات بمبالغ مرتفعة وغير ضروري

ه خفيض هذلذي يساعد في إمكانية تاألمر ا لاللتزامات، وكذلك في قيم األصول في السنوات الجيدة ،

  .وات مما يؤدي إلى تحسين األرباح المعلن عنها في تلك السنالمخصصات في السنوات غير الجيدة 

م من خل في يدهيمكن لمديري الشركة تغيير سياسات محاسبية لزيادة الد  زيادة الدخل لصرف االنتباه: -2

 . فيها من قبلهمأجل صرف االنتباه عن األخبار غير المرغوب 

ة الواضح وذلك عن طريق تخفيض المستويات رغبة اإلدارة في المحافظة على سعر السهم أو زيادته: -3

ي فلشركة لالقتراض وبذلك تظهر الشركة على أنها عرضة لمخاطر أقل واتجاه جيد للربح، مما يساعد ا

 إصدار جديد لألسهم.

خراط في د يرغب أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرون االنالسوق فق ألغراض المعلومات:تأخير نشر  -4

ات لمعلومصفقات أو معامالت داخلية في أسهم شركاتهم فيستخدمون المحاسبة اإلبداعية لتأخير نشر ا

لتي هداف األغراض السوق، ومن ثم يحسنون من فرصتهم من االستفادة من المعرفة الداخلية وتحقيق األ

 يسعون لتحقيقها.

 لتزام فينعكس كا: قد تلجأ اإلدارة إلى عمل الترتيبات التحويلية بطريقة ال ت بعض االلتزامات إخفاء -5

 .قتراضات االالقوائم المالية، إذ أن التغير في أي قاعدة محاسبية يقحم الشركة في صعوبات مع اتفاقي

 

دائل بار بين اال لالختيوتعطي المعايير المحاسبية المتعارف عليها و معايير المحاسبة الدولية مج    

يث حإلدارة، اعاتق  تقع هذه المهمة علىالتي تؤثر في القوائم المالية و محاسبية لكثير من البنود والعناصر

ائدة ا أكثر فار أنهتختار طريقة محاسبية معينة، من شأنها أن توفر المعلومات المفيدة لمستخدميها على اعتب

ية المحاسب سياساتصادية الرشيدة، إال أن اختيار اإلدارة للطرائق واللمساعدتهم في اتخاذ القرارات االقت

ه آثارا نتج عنيوأسلوب اإلفصاح عنها يكون، في كثير من األحيان متأثرا باألهداف الخاصة باإلدارة مما 

، الصفحات 2019)صالح أحمد و السيد أحمد، المعلن عنهاية وشفافية المعلومات المنشورة وسلبية على نوع

244-245) . 

 

فإن  ،افها الخاصةخالصة القول أن المؤسسات تلجأ الستخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعية لتحقيق أهد     

الرسوم أو كالضرائب و االلتزاماتلتهرب من بعض لجميع األسباب تهدف لصالحها سواء بتخفيض نتائجها 

ظيم النتائج لتحسين الوضع المالي للمؤسسة التحايل على بعض الشركاء بعدم أو تأخير توزيع األرباح أو تع

ة في صرف االنتباه أو رغبة اإلدارروبا من اإلفالس ومن أجل طلب قروض من البنوك أو لضمان البقاء ه

جذب المستثمرين.بيع األسهم بأسعار مرتفعة و
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 المبحث الثاني: جوانب المحاسبة اإلبداعية 

 

عون البيانات يس ، فإن معدي هذهالتالعب بالبيانات المحاسبيةكال المحاسبة اإلبداعية هي شكل من أش     

مارسة تها لملتوفير بيانات مزيفة لخدمة مصالحهم الخاصة باستخدام أشكال مختلفة من المحاسبة ومتابع

  .خطروضع المالعديد من األساليب المستخدمة في إعداد التقارير المالية وكل ما سبق يضع المؤسسة في 

 

  ل: أشكال المحاسبة اإلبداعية و المنظور األخالقي لهاالمطلب األو

 

كال ديد من األشبعد األزمات الفارطة التي أدت لظهور ممارسات المحاسبة اإلبداعية ظهرت بعدها الع     

  .تخدمينتقديم قوائم مالية مضلة للمسا تصب في قالب الخداع والتزييف وواألنواع لها، والتي كله

 

  ال المحاسبة اإلبداعيةالفرع األول: أشك

 

ج ق النتائاختيار وتطبيق قوي ومقصود لمبادئ المحاسبة في محاولة تحقيوهي ": المحاسبة النفعية -1

" الية أو المطلوبة زيادة األرباح أو تخفيضها، سواء كانت الممارسات متوافقة مع المبادئ المحاسب

(Mulford  وComiskey ،2005 532، الصفحات) . 

لسلة اضات في سشكل من أشكال إدارة األرباح مصمم إلزالة فترة الذروة و االنخفوهو "  :الدخل تمهيد -2

و  Mulford) "استخدامها في السنوات السيئةل األرباح خالل السنوات الجيدة واألرباح، أي تقلي

Comiskey،2005 532، الصفحات). 

 ل اإلدارةإلى هدف محدد بشكل مسبق من قبالتالعب في الدخل بهدف الوصول " هي و :إدارة األرباح -3

فداوي، )" بتةة الدخل والتوجه نحو مكاسب ثاأو التوقعات تعد من المحللين أو قيم تناغم مع تلطيف صور

 .(252، صفحة 2014

و أمعتمد،  اطئة بشكلخيعرف التالعب بالتقارير المالية بأنه إظهار بيانات " : التالعب بالتقارير المالية -4

لف لنوع مخاهذا اوالية يم معينة أو إخفائها في البيانات المالية، بهدف تظليل مستخدمي البيانات المحذف ق

 .(541، صفحة 2021)بن عباس، تقرارات، و تمرابط، للقانون "

حاسبية اسات المتتم الممارسات المنحرفة والغير مألوفة تختلف عن الممارسات والقي"  :أساليب منحرفة -5

أرباح  ول علىلمعروفة، كما تتميز هذه الطريقة باستخدام أحدث الطرق واألكثر تعقيدا للحصالمعيارية ا

  .(75، الصفحات2022)عوايدي، "صورية عن طريق التالعب والغش في قيم المصروفات واإليرادات 

دارة إلن قبل اعملية تظليل وخداع ألصحاب المصلحة المستفيدين من القوائم م" هو :ب المحاسبيالتالع -6

ي ئق التعن طريق إتباع اإلدارة لمجموعة من اإلجراءات والطرق المحاسبية الملتوية لتحريف الحقا

  .(75ت ا، الصفح2022)عوايدي، "تعرضها القوائم المالية بما يخدم مصلحتها ويحسن صورتها المالية

كل  لمالية منيف قوائمها اقيام الشركة بتنظ" ويقصد بها  :ل الخسائر مرة واحدةمحاسبة التخلص من ك -7

  .(76ات ، الصفح2022)عوايدي، " "األمور السيئة خالل السنة الرديئة حتى تتمكن من النهوض مجددا

هي اإلجراءات المحاسبية التي تلجأ إليها إدارة الشركة في بعض األحيان سعيا و: المحاسبة الخالقة -8

في المركز المالي بواسطة الثغرات المتواجدة  وراء خلق تحسين صوري غير حقيقي، سواء في الربح أو

في أساليب التدقيق الخارجي أو باالستفادة من تعدد البدائل المتاحة في السياسات المحاسبية التي تتيح 

أساليب القياس و اإلفصاح المتبعة في إعداد القوائم  المعايير المحاسبية للشركة الواجب إتباعها في مجاالت

  .(76-75-73، الصفحات 2022 )عوايدي،المالية "
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 : أشكال المحاسبة اإلبداعية03الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبتينالمصدر:  

ة مزيفة م مالينفرق بين عدة أشكال للمحاسبة اإلبداعية والتي تصب في قالب واحد وهو إصدار قوائ      

ة لمحاسبا، من بين هذه األشكال مظلة للمستخدمين ال تظهر الصورة الحقيقية للوضع المالي للمؤسسة

وية قصودة وقمساليب اإلبداعية المحاسبة النفعية ويطلق عليها كذلك تسمية المحاسبة العنيفة والتي تستخدم أ

 األرباح تخفيض وال يهم فيها التوافق أو من عدمه مع المبادئ المحاسبية، كذلك تمهيد الدخل والذي يمثل

ا خل وكذاألرباح التي تهدف إلى التحكم في األرباح وتلطيف الد لتهرب من بعض االلتزامات، إدارة

لخالقة احاسبة التالعب في التقارير المالية بإظهار معطياتها بشكل مغاير عن الحقيقة بشكل مقصود، الم

ات التي تخلق تحسين صوري غير حقيقي ومزيف باستغالل الثغرات والبدائل الموجودة في السياس

 المحاسبية.
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  الثاني: المنظور األخالقي للمحاسبة اإلبداعية الفرع

 

 ر، يعتمدف كبيأشارت العديد من الدراسات إلى أن الوضع األخالقي للمحاسبة اإلبداعية هو موضع خال     

لقة نب المتعالجوا على ما اذا كانت ممارساتها مبررة أخالقيا أم ال؟ إن هدف اإلدارة قد يكون تحسينا لبعض

ائما دداع ليس إن الخفالمستقبلية، أو التضليل المعتمد لألطراف ذات العالقة وفي كل األحوال  باستراتيجياتها

أما  الخداع، ممارسةال أخالقيا، لكنه بحاجة إلى تبرير فعندما يتوفر بديل الخداع، ال يمكن أن نجد مبررا ل

بة المحاسبذات العالقة  بخصوص الممارسات التي تقترن ببعض التضليل والخداع فهي تخرج عن األساليب

 يفة، و)أحمد، الع اإلبداعية إلى اجتهادات شخصية من أجل التحسين فقط وليس من أجل إلحاق الضرر

 .(47-46، الصفحات 2021بوضياف، 

 

 صبحت معياراأكما تعرف أخالقيات المهنة بأنها نظام المبادئ األخالقية وقواعد الممارسات التي      

ف بها إلعتراامهنة أخالقياتها التي تشكلت وتنامت تدريجيا مع الزمن إلى أن تم  للسلوك المهني، فلكل

ة ا العمليال سيمووأصبحت معتمدة أدبيا وقانونيا، ولذلك الحاجة إلى وضع أنظمة لممارسات المهن المختلفة 

 ا عندهبمنها مثل المحاسبة بحيث تتضمن هذه األنشطة األسس والواجبات والحقوق التي يجب التقيد 

 .(47، الصفحات 2021)أحمد، العيفة، و بوضياف،  ممارسة عمل مهني محدد

 

ئ ن المبادموعة متجدر اإلشارة إلى أن كل المداخل النظرية لعلم المحاسبة لها جانب أخالقي يرتكز على مج

 :(47، صفحة 2021)أحمد، العيفة، و بوضياف،  األخالقية وهي

 .معلومات وأنظمة المعلومات المستخدمةمصداقية ال يحتاج المجتمع ككل إلى المصداقية:

 تخدميمن قبل مس هناك حاجة إلى أشخاص يمكن تحديدهم بوصفهم مهنيين في مجال المحاسبة المهنية:

 .القوائم المالية

ها على تقديم هناك حاجة لتأكد على أن الخدمات التي يتم الحصول عليها من المحاسب يتم جودة الخدمات:

 ر األداء المهني.أفضل معايي

ه يفية هذكمهنيا يؤثر في يجب أن يشعر مستخدمو المحاسبة بالثقة في أن هناك إطار أخالقيا  :الثقة

 .الخدمات

 

دلة يست عالومن منظور أخالقي يمكن اعتبار المحاسبة اإلبداعية مكروهة ومحرمة أخالقيا، فهي       

ث يتم ة وتعمل على إضعاف سلطة المنظمين، حيللمستخدمين من حيث تتضمن ممارسة غير عادلة للسلط

نه إف وبشكل أساسي خرق النظم والقوانين بدون عقوبة األمر الذي يترتب عنه قلة االحترام لها وإلجراءاتها،

لتقديم  لسليمةامن الحكمة والمنطق التساؤل بشأن صالحية األنشطة المتورطة في إخفاء البيانات المالية 

 . (47، صفحة 2021)أحمد، العيفة، و بوضياف، يبرزها كاملة االقتصاديط صورة ال يستطيع النشا

 

إساءة  ، وتعبّر عننقياً ألنها غير عادلة للمستخدميتعتبر التالعبات المحاسبية محرمة ومحظورة أخال       

  ، وهذاالل معايير غير مصاغة بطرق صارمة، مثل استغطرق ملتوية استخدام السلطة والظلم من خالل

ظم انون و نكما أن لنضم الق ، سبب عدم رضا المدققين عن الصفقات التي تنطوي على التالعب المحاسبي

ألمانة، وانين، اام الق، احترفي: الصدقالعدالة قيم و أفكار منبثقة عنها العديد من القيم أخالقية التي تتمثل 

 .، العدالةتحمل المسؤولية، عدم التحيز
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 المحاسبة اإلبداعيةالمطلب الثاني: أساليب 

 

 تجميل صورة هنالك أساليب عديدة لذا يجب التأكد من اختيار طرق محاسبية محددة واستخدامها، أو     

طريق  تالعب عنام بالالدخل لتحقيق األهداف المحددة مسبقًا أو المتوقعة من قبل المحللين الماليين، أو القي

بتكرة ورة وميعتمد مستخدموها على ممارسات حديثة ومتط ،تزييف الحقائق الواردة في البيانات المالية

 .لتحقيق أهدافهم

 

 أساليب المحاسبة اإلبداعية في الميزانية  الفرع األول:  

 

 تزاماتهاالشركة وال ترتبط أهمية الميزانية بما توفره من معلومات حول طبيعة وحجم المواد المتاحة لدى     

ع التي ن المنافإقبلية، اعد في التنبؤ بمبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستكما تس، تجاه المقرضين والمالكين

صول تحققها الميزانية يجب أن تقيم في ضوء مجموعة من المحددات يأتي في مقدمتها أن أغلب األ

لمعرفة اكمؤثرة ة ه ماليوالتزامات تقيم بالتكلفة التاريخية كما أنها ال تظهر العديد من العناصر التي لها قيم

 .(07، الصفحات2019)بوجحطو و شتيح،   ومهارات العاملين

 

اعية في المحاسبة اإلبدوفيما يلي عرض لفرص التالعب بالقيم المحاسبية باستخدام أساليب        

 : (08-07،الصفحات2019)بوجحطو و شتيح،  الميزانية

 

رية، مات التجاالملموسة مثل العالغير  حيث يتم المبالغة في تقييم بنود األصول: غير ملموسةالاألصول 

يها صوص علإضافة إلى االعتراف المحاسبي في األصول غير الملموسة بما يخالف األصول والقواعد المن

ير غييرات ضمن معايير المحاسبة الدولية مثل االعتراف بالشهرة غير المشتراة، إضافة إلى إجراء تغ

 ض هذه األصول .مبررة في طرق اإلطفاء المتبعة في تخفي

نية كذلك ي الميزاجة لها فحيث ال يتم التزام بمبدأ التكلفة التاريخية في تحديد القيمة المدر األصول الثابتة : 

 .مستخدمةلألصول عن طريق تخفيضها عن تلك النسب ال يتم التالعب في نسب االهتالك المتعارف عليها

 ية،راق المالالسوق التي تستخدم في تقييم محفظة األوحيث يتم التالعب في أسعار : المتداولةاألصول  

 .إضافة إلى إجراء تخفيضات غير مبررة في مخصصات انخفاض األسعار

 لمستخدمةر الصرف اعن البنود النقدية المقيدة والتالعب في أسعا اإلفصاحيتم في هذا البند عدم  النقدية: 

 جنبية.في ترجمة البنود النقدية المتوفرة من العمالت األ

 يمة مخصصقيتم التالعب هنا من خالل عدم الكشف عن الديون المتعثرة، بهدف تخفيض   الذمم المدينة:

طويلة  لذمماالديون المشكوك فيها، وإجراء أخطاء معتمدة في تصنيف حسابات الذمم المدينة، من تصنيف 

 .األجل على أنها أصول متداولة بهدف تحسين سيولة المؤسسة

ألجل، ات طويلة تغيير الطرق المحاسبية المتبعة في المحاسبة عن االستثمارا ات طويلة األجل:االستثمار 

 من طريقة التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية. 

رادات ثبات اإليإحيث يتم إثبات الموجودات المحتملة قبل التأكد من تحققها، مثل   الموجودات المحتملة: 

 .على أحد العمالء قبل إصدار الحكم فيهالمتوقع تحصيلها من دعوى قضائية 

جل طويلة األ مثل عدم أدراج األقساط المستحقة خالل العام الجاري من القروض  المطلوبات المتداولة: 

  .بهدف تحسين نسبة السيولةضمن المطلوبات المتداولة 
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ا في تخدامهبهدف اس مثل الحصول على قروض طويلة األجل قبل إعالن الميزانية، المطلوبة طويلة األجل:

 .تسديد القروض قصيرة األجل لتحسين نسب السيولة

وفات ضمين كشفي هذا البند تتركز عمليات التالعب وممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية في ت المخزون:

برر في مر غير الجرد بنود بضاعة راكدة ومتقادمة إضافة إلى عمليات التالعب في أسعار تقييمها،  وتغيي

 قة تسعير المخزون.طري

من  ، بدال مثل إضافة مكاسب محققة من السنوات سابقة إلى صافي ربح السنة الجارية حقوق المساهمين:

 .معالجته ضمن األرباح المحتجزة كما يجب، باعتباره بندا من بنود السنوات السابقة

 

ول وخصوم معطيات حول أصبما أن الميزانية تعتبر من أهم القوائم المالية بسبب ما تقدمه من      

ها وذلك ية علياستخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعقدم فرصا للمحاسبين في اإلبداع والمؤسسة فهي كذلك ت

ك وكذا الهتالاالتالعب في نسب لمبالغة في التقييم بعض األصول وعن طريق التالعب بالقيم المحاسبية كا

و تضمين خزون أتغيير طريقة تقييم المب في سعر الصرف ولتزام بمبدأ التكلفة التاريخية والتالععدم اال

أخيرا و فعال  كشوفات الجرد مخزونات قديمة أو تالفة وكذلك تضمين الدفاتر موجودات محتملة قبل حدوثها

 إضافة أرباح سنوات سابقة.

 

 ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية في جدول النتائج  الفرع الثاني:

 

ن ر للمستخدميدخل على عرض نتيجة السنة المالية بصورة واضحة وحقيقية، تقوم بإظهاتعمل قائمة ال     

رسات يق مماو المدراء وضع المؤسسة سواء بالربح أو الخسارة لذلك يتم استخدام بعض التالعبات عن طر

 :المحاسبة اإلبداعية فيما يلي

 

 شك،زال موضع السريع فيما عملية البيع ال تبمعنى تسجيل اإليراد بشكل باإليراد:  االعتراف المبكر  -1

فعليا  حصوله فحسب األصول المحاسبية المتبعة والمتعارف عليها وحسب مبدأ عدم االعتراف باإليراد قبل

بالدخل  دفترياوفإن تسجيل الدخل يتم بعد اكتمال عملية البيع، وفي هذه الطريقة يتم االعتراف محاسبيا 

ة، ل المنفعية تبادقبل أن تكتمل العملية ذاتها على أرض الواقع وقبل اكتمال عملالمترتب على عملية البيع 

 . (312، الصفحات2017)عمر، وتتمثل هذه الطريقة في تسجيل إيرادات وهمية أو مزيفة

 

ائد عتبار عايشمل زيادة األرباح من خالل بيع أصل اقل من قيمتها الحقيقية، وكذلك  زيادة الدخل: -2

ى نقل إلضافة إلبا ياً،جزءاً من اإليرادات، إضافة إلى تسجيل عائد االستثمار باعتباره دخالً تشغيلاالستثمار 

ير ية و تغيالعاد المصاريف الجارية إلى فترات محاسبية سابقة أو قادمة، وتشمل رسملة التكاليف التشغيلية

الفة، ول التشل في تسجيل األصالسياسات المحاسبية إضافة إلى اهتالك التكاليف بشكل بطيء جداً، والف

 .(313-312، الصفحات 2017)عمر، األصول وتخفيض خدمات 

 

 دين وهمالى بنعلمالية تتم ممارسات المحاسبة اإلبداعية في جدول النتائج الذي يعرض نتيجة السنة ا     

ل كتسجي كتملةر مالدخل بالتعظيم أو التخفيض، حيث تمثلت هذه الممارسات في تسجيل إيرادات غياإليراد و

 إليراداتسجيل اتتغيير شروط البيع أو عمليات بيع قبل أن تتم بالفعل وتغيير توقيت االعتراف باإليراد و

ل حقة تسجيأو ال بقيم مختلفة عن قيمتها الحقيقة بالزيادة أو النقصان، كذلك تسجيل إيرادات فترات سابقة

 .حتسابهشكل بطئ أو حتى عدم اأصول تالفة  تسجيل إهتالك ب
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  الفرع الثالث: ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة التدفقات النقدية

 

عن  كما تعبر، ينةقائمة التدفقات النقدية بتحديد الوضع المالي النقدي للمؤسسة خالل فترة مع تسمح      

ي لتالعب فليب ابين أسا رصيد التدفقات الصادرة والواردة للمؤسسة الناتج عن النشاطات المختلفة لها ومن

 : (09، صفحة 2019)بوجحطو و شتيح، قائمة التدفقات ما يلي 

 

دية دفقات نقتعتبارها التالعب بقائمة التدفقات النقدية من خالل دفع تكاليف البحوث والتطوير وتسجيلها با  -

 .يليةات التشغلتدفقاة صافي استثمارية خارجة وتبعدها عن التدفقات النقدية التشغيلية الخارجة وبالتالي زياد

ها ع جزء منمعالجة التضخم في رقم األرباح المحتجزة الناجم عن عدم القدرة على خلق النقد لتوزي  -

ة على دم قدرولفترات طويلة عن طريق توزيع األرباح نقدا و ذلك لتخفيف وطأة تراكم األرباح وإخفاء ع

 .كل كبيرة في النقديةالتوزيع النقدي وإقناع المساهمين بعد وجود مشا

طلوبات فترة سداد النفقة والتشدد في سياسات التحصيل وغيرها مما يؤدي إلى تقليص عناصر الم  -

 .بصورة مصطنعة بغير إظهار التدفقات النقدية الحرة على نحو أفضل مما هي عليه في الواقع

 ستثماريةنفقات ا إنهاارية على أساس قيام المؤسسة بدفع فوائد القروض غير المرتبطة بالعمليات االستثم  -

ر يدة غيلغرض استبعادها من النفقات التشغيلية أو األنشطة الرئيسية للمؤسسة من أجل خلق صورة ج

 .حقيقية عن القدرة المالية للمؤسسة من عملياتها الرئيسية

بتة ضمن ات الثاموجودتسجيل التدفقات النقدية المتعلقة باألرباح والخسائر الناجمة عن عمليات بيع ال  -

عن مثل  الناتجة لنقديةاأن  أعتبرعملياتها التشغيلية خالفا لما أشار إليه معيار المحاسبة الدولي السابع الذي 

  .بر متعلقة بالعمليات االستثماريةهذه العمليات تعت

 

ة على درة المؤسسق نظرا لما تقدمه قائمة التدفقات النقدية للمستخدمين والمستثمرين من افصاحات حول     

 ممارسات عليها االستخدام األمثل لمواردها وكذا التنبؤ بقدرة توليدها لنقدية في المستقبل، حيث تمارس

زة ح المحتجاألربا معالجة التضخم في رقمو التالعب بقائمة التدفقات النقديةالمحاسبة اإلبداعية من بينها 

على  لتشغيليةتسجيل بعض النفقات او في سياسات التحصيلالناجم عن عدم القدرة على خلق النقد والتشدد 

 .تسجيل بعض التدفقات االستثمارية على أنها تدفقات تشغيليةو أنها نفقات استثمارية

 

  ةالفرع الرابع: ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة التغييرات في حقوق الملكي

 

راء الل إجخالستخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعية من  إن جميع عناصر بنود هذه القائمة معرضة     

تسب ل المحرأس الماتخفيضه كذلك رأس المال المكتسب وتغيرات وهمية في زيادة رأس المال المدفوع أو 

الت ة العمابقة أو خسائر السنوات السابقة وأرصدوالتي تمارس لغايات إعادة تقدير حجم األخطاء الس

 .(312فحة ، ص2017)عمر،  األجنبية

 

دول وجزانية ا الميإن أهمية قائمة التغير في حقوق الملكية تكمن في كونها حلقة وصل بين قائمتين وهم     

ذلك عرضة كمالنتائج حيث تحدد عن طريق متابعة التغييرات في بنود الملكية أال أن هذه البنود  حساب

مال فض رأس الخزيادة أو في الوهمية ال يراتالممارسات التغيلممارسات المحاسبة اإلبداعية من بين هذه 

 .زيادة أو خفض رأس المال المحتسبو زيادة أو خفض رأس المال المكتسبوكذلك المدفوع 
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 أساليب ممارسات المحاسبة اإلبداعية على القوائم المالية :04 جدولال

 

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية القوائم 

 ية تجارود األصول غير الملموسة مثل العالمات الالمبالغة في تقييم بن .1 الميزانية  1

 التالعب في أسعار السوق .2

 عدم االلتزام بمبدأ التكلفة التاريخية .3

 التالعب في أسعار الصرف .4

 تصنيف طويلة األجل على أنها أصول متداولة .5

 تغيير الطرق المحاسبية  .6

 تسجيل الموجودات المحتملة قبل وقوعها  .7

 الل السنة الجارية عد إدراج األقساط المستحقة خ .8

 الحصول على قروض قبل إعالن الميزانية  .9

ة تضمين كشوفات الجرد بضاعة قديمة و تغير سعرها و تغيير طريق  .10

 تسعير البضاعة

 إضافة مكاسب من سنوات السابقة إلى صافي ربح السنة الجارية .11

 لشكتسجيل اإليراد بشكل سريع فيما عملية البيع ال تزال موضع ا .1 جدول النتائج 2

 تسجيل إيراد مزيف  .2

 زيادة إيرادات وهمية .3

 تغيير السياسة المحاسبية .4

 التالعب بقائمة التدفقات النقدية .1 قائمة التدفقات النقدية 3

 التشدد في سياسات التحصيل .2

 تسجيل بعض النفقات التشغيلية على أنها نفقات استثمارية .3

 تسجيل بعض التدفقات االستثمارية على أنها تدفقات تشغيلية .4

قائمة التغيرات في  4

 حقوق الملكية 

 تغييرات وهمية  .1

 زيادة أو خفض رأس المال المدفوع  .2

 زيادة أو خفض رأس المال المكتسب .3

 زيادة أو خفض رأس المال المحتسب .4

 

 .المصدر: من إعداد الطالبتين باالعتماد على عدة مراجع

 

 

 

 

 

 

 



 اإلبداعية للمحاسبة لنظريا اإلطار                                                       الفصل الثاني

 

48 
 

 المطلب الثالث: نتائج استخدام المحاسبة اإلبداعية

 

شاكل ا قد تسبب مفي حين أن ممارسات المحاسبة اإلبداعية تفيد المؤسسات على المدى القصير، إال أنه     

قوائم داد الومستخدمي ممارسات المحاسبة اإلبداعية في إع مع علم المدراءخطيرة على المدى الطويل، و

 ال يزالون يستخدمون هذه الممارسات.إلى أنهم  المالية

 

 :( 19-18، صفحة 2008)عيسى، تخدام المحاسبة اإلبداعية فيما يلي تتمثل نتائج اس 

 

 أثير علىتوجد العديد من قرارات التشغيل التي تتخذها المؤسسة بغرض الت :تخفيض قيمة المؤسسة -1

ة، ة للمؤسسقتصادياألرباح قصيرة األجل، إال أنها يمكن أن تؤدي في األجل الطويل إلى إضرار بالكفاءة اال

ر بشروط كان من ديسمب 30بيل المثال تعجيل اإليرادات قد يؤدي إلى قيام المؤسسة ببيع المنتج في فعلى س

 .فيفري 2الممكن أن تكون أفضل لو تم بيع المنتج للعميل في 

 لمحاسبيةمعايير احتى وإن كانت ممارسات المحاسبة اإلبداعية ال تنتهك ال :تالشي المعايير األخالقية -2

اسبة ي ممارسات مشكوك فيها من الناحية األخالقية، فالمؤسسة التي تمارس المحبشكل واضح، فه

ين يرون الذق المدويخل، اإلبداعية ترسل رسالة للعاملين بها بأن إخفاء وتظليل الحقيقة هي ممارسة مقبولة

 ً يطلب  ر الذيك فيها، فالمدييسمح بوجود أنشطة أخرى مشكو يتحملون خطر هذه الممارسة مناخا أخالقيا

 تقاد خططمن ان في المبيعات تعجيل المبيعات في أحد األيام، يخسر السلطة األخالقية التي تمكنهظمن مو

 ً لتحايل اليب اجدا، فأس المبيعات المشكوك فيها وأيضا يمكن أن تصبح المحاسبة اإلبداعية منحدرا زلقا

قوائم في ال خلق مخالفات جوهرية المحاسبية البسيطة نسبيا تصبح معقدة أكثر فأكثر إلى أن تؤدي إلى

 المالية.

يا فقط، دارة العلاإلال تتم ممارسات المحاسبة اإلبداعية على مستوى  إخفاء مشاكل اإلدارة التشغيلية:  -3

ة ت الماليلبيانا، فمديري اإلدارات التشغيلية يعالجون ايضا على مستوى اإلدارة التشغيليةإنما تمارس أو

سات ر ممارومن أهم مخاط، آت، الفوز بالترقيات، أو تجنب انتقاد األداء السيئبهدف الحصول على مكاف

اء قى األخطا، فتبليإخفاء مشاكل التشغيل عن اإلدارة الع المحاسبة اإلبداعية في مستويات اإلدارة الدنيا،

   .المشاكل بدون حلول لفترة زمنية طويلة بدون تصحيح و

 

 اإلبداعية نتائج استخدام المحاسبة: 04الشكل 

       
 .من إعداد الطالبتينالمصدر: 
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ئج هي تقدم نتافنجد أن نتائج استخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعية سلبية على المؤسسة المستخدمة      

ذه نلخص هجيدة وتحقق األهداف المبتغاة في األجل القريب إال أنها تسبب الضرر في األجل الطويل و

 النتائج فيما يلي: 

 .فيض قيمة المؤسسة وتقليل كفاءتها االقتصادية تخ -

ير أنها غ تعليم المؤسسة لموظفيها بأن اإلخفاء و التزوير والتظليل والخداع ممارسات مسموحة مع -

 مسموحة وهذا ما يسمى بتالشي المعايير األخالقية داخل المؤسسة.

لبيانات عالجة االمدح جعلهم يقومون بمطموح و طمع موظفي اإلدارة التشغيلية في الترقيات والكفاءات و -

ذه هما يجعل يلية مالمالية التي يقدمونها وفق ممارسات المحاسبة اإلبداعية أي إخفاء مشاكل اإلدارة التشغ

  .المشاكل تتفاقم وتصبح أكثر خطورة ويصعب حلها
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 لمحاسبة اإلبداعية المبحث الثالث: مهمة التدقيق الخارجي اتجاه ممارسات ا

 

حد ها للاكتشاف ظهور ممارسات المحاسبة اإلبداعية كان البد من إيجاد طرقعي بعد دراسة أسباب ودوا     

 .عنها  لكشفلحديثة  تجاهات وأساليبظهرت إ ، كمامن طرف المسؤولين منها

 

 : مسؤولية المدقق اتجاه سلوك المحاسبة اإلبداعية  المطلب األول

 

ينما الهدف بف الرئيسي لمدقق الحسابات هو إبداء الرأي حول صحة وشرعية القوائم المالية الهد      

ر ا لمعاييق طبقوالمدقق الذي يقوم بعملية التدقي، والغش الجوهريةالتحريفات الثانوي منع واكتشاف 

طاء من األخ ةلها خاليبأن القوائم المالية في مجمتأكيد معقول عن الحصول على  المراجعة يكون مسؤوال

جد لتالي يولة وبا، فإن التحريفات والغش اللذان يمكن إخفائها بمهارة قد ال يمكن إكتشافها بسهوالجوهرية

ايير ام بمعدائما خطر في أن المراجعة لن تؤدي إلى كشف كافة التحريفات الجوهرية حتى في ظل اإللتز

ل االت فشالمحاسبة على أنه في معظم الحالمراجعة المتعارف عليها، ويتفق معظم المهنيين في مجال 

ان كما إذ  المراجعة في كشف عن التحريفات الجوهرية وإصدار خاطئ للمراجعة ناتج عن الشك حول

لى حصول عاية المهنية، وبذلك يجيز القانون لألطراف التي حدث لها خسائر الالمراجع قد مارس العن

 .(633، صفحة 2017)سالمي و عالق،  تعويض عن بعض أو كل الخسائر

 

 جوة فيمة للف، أحد األسباب المهمسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش والمخالفات والتقرير عنهاتعد      

دقق  ي أن الميف يعن، أن التقرير النظقد معظم مستخدمي القوائم المالية، حيث يعتالتوقعات في مهنة التدقيق

بالتالي ، وتدقيققيد ال أثناء السنة الماليةفات التي قد حدثت المخالخطاء المادية الناتجة عن الغش واكتشف األ

ك كهدف ذلت، والمخالفاوا بأن يقوم المدقق باكتشاف الغش فإن لدى مستخدمي القوائم المالية توقعا عالي

ت االمنظمالتوصيات الصادرة عن الهيئات وضروري لعملية التدقيق في حين تختلف المعايير المهنية و

كتشاف ابشأن  ؤولية المدققالتوصيات من درجة مسجهة النظر السابقة، حيث قللت المعايير والمهنية عن و

ك منع تلوسؤولة في المقام األول عن الغش ذلك باإلشارة إلى أن اإلدارة هي المالغش والمخالفات و

 .(64، صفحة 2015)خمقاني و صديقي،  قابة الداخلية الفعالةالمخالفات من خالل ضوابط الر

 

 وإظهارت والمخالفا األخطاء والغش جميع يمكننا القول أن عملية التدقيق رغم حرصها على اكتشاف   

لمحاسبة اارسات جميع مم اكتشافعدالة القوائم المالية المقدمة إال أنها غير مثالية، حيث أنها تعجز عن 

تي وهرية الاء الجكز على األخطاإلبداعية حتى في ظل األداء الفعال إلجراءات التدقيق لهذا نجد المدقق ير

ن الوقت ملكثير تسبب خطر كبير، أما المحاسبة اإلبداعية إذا حاول الكشف عنها جميعا، قد يخسر المدقق ا

 .ن تكلفة عملية التدقيق كبيرة جداالضائع وكذلك يجعل م
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 المطلب الثاني: االتجاهات واألساليب الحديثة لكشف المحاسبة اإلبداعية

 

 ئج صورة غيربما أن ممارسات المحاسبة اإلبداعية وسيلة تستخدم للتالعب والتحايل وإعطاء النتا     

 س باألمرنه لياف للوضع المالي للمؤسسة وذلك بطرق مطابقة للمعايير المحاسبية مستغلتا ثغراتها،حقيقية 

 .كذلك الحد منهاوعنها  الهين الكشف

  

بد ين و ع)المبيض للكشف عن المحاسبة اإلبداعية والحد منها األساليب الحديثةهات وأهم االتجا منو

 : (92-91، الصفحات 2010المنعم، 

 

ي لتالعب فجة عن االتي ظهرت في الواليات المتحدة بعد الهزات المالية العنيفة النات :لجان المراجعة -(1

ية بالتوصية لمال األمريكوهيئة سوق ا  التقارير المالية، والتي أسفرت عن قيام كل من بورصة نيويورك

 ها تعيينن مهمتبضرورة إنشاء لجنة بالشركات المسجلة بها مكونة من عدد من األعضاء غير التنفيذيين تكو

التي  المالية لقوائمالمراجع الخارجي وتحديد أتعابه وذلك كمحاولة لزيادة استقالليته عند إبداء الرأي في ا

 تصدرها الشركات.

ات المعالجوعن طريق التقليل من عدد البدائل  :البدائل والمعالجات المحاسبية خفض مجال اختيار -(2

ير جنة معايفإن ل المحاسبية المتاحة أو تحديد الظروف التي يمكن أن تستخدم فيها كل معالجة، ولهذا األمر

ية في الجة قياسمعضعت المحاسبة الدولية في تعديالتها األخيرة فإنها قد ألغت معاييرها المعالجة البديلة، وو

 أغلب معاييرها .

  :الحد من سوء استخدام بعض السياسات المحاسبية -(3

 دما اتجهفإنه عن سن قواعد تقلل من استخدام بعض السياسات المحاسبية أو حتى إلغائها، وفي هذا المجال  -

ود في البن والربحلحسابات الخسارة  ت البريطانية لالستعانة بجزئية بند الطوارئ بعض محاسبو الشركا

لغاء  يطانية إة البريير المحاسبيالتي يرغبون في تجنب تضمينها ربح تشغيل، ولهذا األمر فقد رأت هيئة المعا

 بشكل نهائي حتى ال تستغل بشكل خاطئ . بند الطوارئ

ن قبل لمتبعة ماويقصد بالثبات هنا هو الثبات في استخدام السياسات المحاسبية  تفعيل خاصية  الثبات  -

ام حد األعوها في أوهذا يعني أنه متى ما اختارت أي شركه ما سياسة محاسبية تناسب معدي البيانات المالية،

وهنا  ما كانت،اسات كفيجب عليها االستمرار في تطبيقها في األعوام الالحقة والتي ربما ال تناسبها تلك السي

عدم  صود هوولكن المق ير السياسات المحاسبية،تصدر اإلشارة إلى أن ال يعني أنه من غير المسموح تغي

على  لناتجةاتغيير تلك السياسات إال في حال الضرورة القصوى وشريطة اإلفصاح عن التأثيرات المالية 

 تغيير تلك السياسات .

 : بداعيةيقضة وكفاءة المراجعين والمراقبين ولجان المراجعة في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإل -(4

ء اجع الكفن المراألمر عن طريق اختيار مكاتب التدقيق ذات الكفاءة والمصداقية العالية، حيث أ ويتم هذا

 عن شئةوالمتمكن يقوم على تصميم إجراءات المراجعة للحصول على تأكيد معقول عن التحريفات النا

 . المحاسبة اإلبداعية التي يتم اكتشافها والتي تعتبر جوهرية للقوائم المالية الواحدة

ف لى مختلتنمية الثقافة المحاسبية بين المستثمرين والمهتمين ومستخدمي المعلومات المالية ع -(5

مي مستخد ويتم هذا األمر عن طريق أما التثقيف الذاتي الذي يقوم به بعض المستثمرين أو :أطيافهم

لقوائم فية االمة وشفاالمعلومات المالية بغرض رفع مستواهم المحاسبي، أو عن طريق الجهات المعنية بس

 المالية وما يرد بها من معلومات سواء كانت تلك الجهات حكومية أو من القطاع الخاص .
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نة تشكيل لجولمهنة المحاسبة والمراجعة ووضع ميثاق السلوك المهني  وذلك: تفعيل التنظيم المهني -(6

جع والمر ا المحاسبأن يلتزم بهاألخالق المهنية التي من أهم وظائفها وضع قواعد السلوك التي يجب 

 . المعتمد 

 االتجاهات واألساليب الحديثة للكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية: 05جدول 

 

 

 .من خالل ما سبق من إعداد الطالبتينالمصدر: 

 

 المتحدة والياتبسبب المشاكل واألزمات المالية التي نتجت عن التالعب في التقارير المالية في ال     

لمال ضرورة بورصة نيويورك وهيئة سوق امى بلجان المراجعة والتي أوصت باألمريكية ظهور ما يس

تكون  فيذيينكية إنشاء لجنة بالشركات المسجلة بها تكون هذه اللجنة مكونة من أعضاء الغير تناألمري

خطاء ف األير في اكتشامهمتهم تعيين المراجع الخارجي من أجل استقاللية المراجع التي تساهم بحد كب

 .والحد منها

رسات امها في مماما أدى إلى استخدالمعالجات مأتاحت معايير المحاسبة الدولية العديد من البدائل و     

صحاب أتالعب بهاته البدائل بما يرغب في الغير أخالقية حيث أن دهاء ومكر المحاسبين أدى إلى 

سات ن ممارالمصالح وذلك في حرية االختيار بين المعالجات المحاسبية ومن بين األساليب التي تحد م

ال لغت مجحاسبة، فقد أمن طرف لجنة المعايير المالمحاسبة اإلبداعية خفض تلك البدائل والمعالجات 

 .المعايير( ووضعت معالجة قياسية في أغلب االختيار )المعالجة البديلة

 مهمتها ساليب الحديثةاألتجاهات و اال

 يادةتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه وذلك كمحاولة لز - لجان المراجعة  -(1

 صدرهاتالقوائم المالية التي استقالليته عند إبداء الرأي في 

 .الشركات

 . التقليل من عدد البدائل والمعالجات المحاسبية المتاحة - خفض البدائل  -(2

 .تحديد الظروف التي يمكن أن تستخدم فيها كل معالجة  -

يرة األخألغت لجنة معايير المحاسبة الدولية في تعديالتها   -

 .سية ، ووضعت معالجة قيامعايير المعالجة البديلة

حد من سوء استخدام ال -(3

 السياسات المحاسبية 

سن قواعد تقلل من استخدام بعض السياسات المحاسبية أو  -

 .حتى إلغائها

 .تفعيل خاصية " الثبات " -

 .اختيار مكاتب التدقيق ذات الكفاءة والمصداقية العالية - يقضة وكفاءة المراجعين  -(4

تنمية الثقافة المحاسبية  -(5

خدمي المعلومات بين مست

 المالية

مي التثقيف الذاتي الذي يقوم به بعض المستثمرين أو مستخد -

 .المعلومات المالية بغرض رفع مستواهم المحاسبي 

 .الجهات المعنية بسالمة وشفافية القوائم المالية  -

تفعيل التنظيم المهني  -(6

 لمهنة المحاسبة والمراجعة

 .ووضع ميثاق السلوك المهني  -

 .جنة األخالق المهنية تشكيل ل -
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ات ر السياسض تغييمن األساليب نجد الثبات في استخدام السياسات المحاسبية المتبعة وهذا ال يعني رف     

ج عن لذي ينتالقصوى و بشرط اإلفصاح عن التأثير االمحاسبية داخل المؤسسات بل تغييرها عند الضرورة 

ت ل السنواكها في تغيير السياسات المحاسبية فتلتزم المؤسسات في استخدام السياسات المحاسبية التي تناسب

 الالحقة دون التغيير حتى ولم تكن تناسبها تلك السياسات. 

عد في ن يساالمتمكلية فالمدقق الكفء وومصداقية عا اختيار مكاتب متخصصة في التدقيق ذات كفاءة     

 ول علىاكتشاف تلك الممارسات الغير أخالقية وذلك بتصميم إجراءات التدقيق التي تساهم في الحص

 تأكيدات عن التحريفات المستخدمة في التالعب.

في ة محاسبيكذلك من بين األساليب التي تحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية هو بث الثقافة ال     

من  م الذاتيتثقيفهمستخدمي المعلومات المالية والمستثمرين والمهتمين أي تنمية ثقافتهم المحاسبية وذلك ب

 أجل رفع مستواهم المحاسبي الكتشاف تلك الممارسات.

 

 المطلب الثالث: إجراءات واختبارات التي يطبقها المدقق للحد من المحاسبة اإلبداعية

 

دام مالية باستخمحايد غير متحيز حول صحة البيانات الإصدار رأي فني نزيه و المدقق في تتمثل مهمة     

مارسات مو الكشف عن كال من الغش واألخطاء تدقيق والمجموعة من اإلجراءات واالختبارات للقيام ب

 .المحاسبة اإلبداعية 

 

 لئمة الدخلى قابداعية عاإلجراءات واالختبارات الواجب تطبيقها للحد من آثار المحاسب اإل :الفرع األول

  

      )اإليرادات مة الدخلتهدف اإلدارة من أساليب المحاسبة اإلبداعية التي تمارسها على عناصر قائ      

أو  مبيعات( وذلك من خالل تضخيم الحسين الربح بإظهار أرباح صورية )غير حقيقية( إلى توالمصروفات

كلفتها وبيعات تحسين النسب المالية التي تدخل أرقام الم تخفيض المصروفات أو كليهما معا وذلك من أجل

 جراءاتكفاءة النشاط و للحد من ذلك البد من إتباع اإلولربحية وصافي الدخل في احتسابها كنسب ا

 : (82-81، الصفحات 2019)بن موفقي، التالية

 

لتابعة شركات ابالشركة كالالتحقق من فواتير البيع وخصوصا للصفقات المنفذة مع األطراف ذات العالقة   -

 .أو الزميلة 

  .التحقق من مدى توافر شروط الرسملة في ذلك المصروف  -

 .تقدير أثر إغالق الخط اإلنتاجي على نتيجة األعمال وأخذه بعين االعتبار -

  . استبعاد أرباح تلك البنود من الربح التشغيلي   -

 

زيادته وقم األعمال ل وذلك بهدف تحسين رية في قائمة الدختلجأ المؤسسة إلى أساليب المحاسبة اإلبداع      

التي  ألطرافومن اإلجراءات التي تحد من هذه األساليب التحقق من فواتير البيع و خاصة الصفقات مع ا

 لها عالقة بالشركة وكذلك التحقق من أن الصفقات حقيقة و غير صورية.

 

قائمة  عية علىتطبيقها للحد من آثار المحاسبة اإلبدا الفرع الثاني: اإلجراءات و االختبارات الواجب 

 المركز المالي 
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سين مالي إلى تحتهدف اإلدارة من األساليب المحاسبة اإلبداعية التي تمارسها على عناصر المركز ال     

ك ، وذلما معافيض قيم المطلوبات أو كليهالمركز المالي للشركة وذلك من خالل تضخيم قيم األصول أو تخ

اع إتبمن  الحد من ذلك البدأو الربحية وغيرها وثل السيولة بفرض تحسين عرض النسب المشتقة منها م

 : (82، صفحة 2019)بن موفقي،  اإلجراءات التالية

 

 .استبعاد النقدية المقيدة بصورة غير صحيحة عند احتساب السيولة  -

 .التحقق من صحة األسعار المستخدمة -

 .ة والتحقق من نسبة المخصص إلى إجمالي الذمم المدينة طلب كشف الذمة بالمدين -

 .فحص كشوفات الجرد والتحقق من الوجود الفعلي لألصناف في المخزن   -

ل الدخ اآلثار المترتبة في قائمتير عن طريق تقرير مدقق الحسابات والتحقق من ذلك التغيي -

 .والمركز المالي

 .االهتالك  التحقق من نسب االهتالك وتعديل مصروف   -

 .التحقق من األسس المتبعة في التقييم و تعديل القيمة وفق األسس الصحيحة  -

 .ة لسيولاإعادة احتساب نسبة ثبات المطلوبات المتداولة والتحقق من صحة األسس المتبعة في إ -

         ل عمل التعديالت الالزمة تعديءات الحصول على قرض طويل األجل والتحقق من صحة إجرا  -

 .بح العام الجاري والنسب المرتبطة فيه ونسب توزيعات األرباح ر

تعديلها والقة دراسة أثر إثبات موجودة محتملة قبل توفر شروط تحققها على النسب المالية ذات الع -

 بالشكل المناسب.

   

حسين من أجل تي وذلك تلجأ المؤسسة إلى استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة المركز المال         

ن ض تحسيالمركز المالي للشركة وذلك بطرق عديدة منها تضخيم األصول أو تخفيض قيم المطلوبات بغر

ع ن إتبامعرض النسب الناتجة عنها مثل السيولة أو الربحية ومن أجل الحد من هذه الممارسات البد 

عار ة األس، التحقق من صحولةقدية المقيدة عند احتساب السيمجموعة من اإلجراءات منها استبعاد الن

ي جمالإلاالتحقق من نسبة المخصص تداولة وطلب كشف الذمم المدينة والمستخدمة في االستثمارات الم

تعديل وفحص كشوفات الجرد الفعلي والوجود الفعلي لألصناف في المخزن، التحقق من نسب االهتالك 

 لصحيحةقييم وتعديل القيمة وفق األسس امصروف االستهالك، التحقق من صحة األسس المتبعة في الت

ل عمد قرض قصير األجل ذلك والتحقق من  الحصول على قرض طويل األجل قبل انتهاء السنة لسدا

 رباح. التعديالت الالزمة في نسب الرفع المالي، تعديل الربح العام الجاري ونسبة توزيعات األ
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 خالصة الفصل:

 

لصناعية سبب الثورة ااألزمتين اللتين تعرض لهما العالم ب داعية في الثمانينات إثرسبة اإلبظهرت المحا     

وز ون تجاية دممارسات غير أخالق وحالة الركود االقتصادي، حيث عرفت المحاسبة اإلبداعية على أنها

جودة ائل المودالبة وعن طريق استغالل ثغرات القواعد والقوانين المحاسبي، حيث أنها تتم القوانين المحاسبية

مضللة و مزيفة وائمإدارة المؤسسات إلعداد ق تستخدمها ،في المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها

سعر  والمحافظة على وزيادته  الدخل تخفيضإلعطاء صورة مزيفة كباح وذلك لكسب أرلمستخدميها و

 صرف االنتباه. ذاكواألسهم أو زيادته و تأخير نشر المعلومات 

 

فة بة العنيذلك بالمحاسونفرق بين عدة أنواع للمحاسبة اإلبداعية من بينهم المحاسبة النفعية التي تسمى ك     

ريق طتتم عن  ح والتيكذا إدارة األرباتمهيد الدخل والقوي سواء كانت قانونية أو ال ووالتي تمثل االستخدام 

 لماليةقوائم اعلى جميع اللمحاسبة اإلبداعية اتمارس و التالعب في الدخل لتحقيق مكاسب تناسب اإلدارة،

ع وضل ة سسالمدى الطويل قد تعرض المؤ علىممارساتها مشاكل خطيرة وينتج عن استخدام  دون استثناء،

 .صعبمالي 

 

امه بعملية ضمن مسؤوليات المدقق حيث إثر قياإلبداعية تقع مسؤولية اكتشاف ممارسات المحاسبة      

كتشاف اوعمليات الغش وكذا  كون عليه مسؤولية اكتشاف األخطاءر المراجعة تالتدقيق طبقا لمعايي

 .بالسلب التي تنعكس على القوائم الماليةة المحاسبة اإلبداعي ممارسات

 

ا لجان وأبرزهعن ممارسات المحاسبة اإلبداعية االتجاهات واألساليب الحديثة للكشف تعددت       

ن أجل خارجي ممكونة من أعضاء غير تنفيذيين تقوم بتعيين المراجع الالتي أوصت بإنشاء لجنة  المراجعة

سوء  الحد منخفض مجاالت االختيار بين البدائل وومن األساليب المهمة أيضا  الزيادة في استقالليته،

  . استخدام بعض السياسات المحاسبية
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 تمهيد:

ة لمحاسببعد تطرقنا في الجانب النظري إلى أهم المفاهيم المتعلقة بالتدقيق الخارجي وكذا ا    

ن خالل مسكرة، بومن أجل تدعيم ذلك قمنا بدراسة ميدانية في مكتب محافظ الحسابات في والية  اإلبداعية،

ات ممارس ر التدقيق الخارجي في الحد منالمقابلة الشخصية في جمع البيانات وذلك من أجل إبراز دو

 المحاسبة اإلبداعية . 

ما اسة، أومن خالل هذا الفصل التطبيقي سنعالج مبحثين المبحث األول متعلق بطريقة وأدوات الدر  

 المبحث الثاني سنعرض فيه أهم نتائج الدراسة ومناقشتها.  
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 سة المبحث األول: طريقة وأدوات الدرا

 

تب و بالمك سيتم التركيز في هذا المبحث في مطلبه األول على مجتمع الدراسة من خالل التعريف      

خير األ ولثالث إظهار أهم مهامه، وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى أدوات جمع البيانات، أما في المطلب ا

 .سنقوم بعرض المعطيات المجمعة

  

 المطلب األول: مجتمع الدراسة 

 

 ال : تعريف المكتب محل الدراسة أو

 

ريق باتنة بسكرة ط 99يقع مكتب محل الدراسة في والية بسكرة في التعاونية العقارية االزدهار رقم       

تمد، اسب معبجانب مديرية األشغال العمومية ومحطة المسافرين القديمة وهو مكتب محافظ الحسابات ومح

حاسب المعتمد المتعلق بمهن محافظ الحسابات والم 10/01القانون يقوم هذا المكتب بعدة مهام وذلك حسب 

 إلى يومنا هذا.  1994جانفي  01ذ والخبير المحاسب وذلك من

 

 ثانيا : الهيكل التنظيمي لمكتب محل الدراسة 

 

 : الهيكل التنظيمي لمكتب محافظ الحسابات05 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب محافظ الحسابات المصدر:

 

 

 محافظ الحسابات

 

 2محاسب رئيسي

2 

1محاسب رئيسي   

 

 محاسب محاسب محاسب

 

 محاسب
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 ثالثا: أهم المهام التي يقوم بها هذا المكتب 

 

 ة،     منصرميشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة ال

 وكذا األمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركات و الهيئات. 

  قدمه يللمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها

 المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص. 

  س ف مجليبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من طر

 اإلدارة ومجلس المديرين أو المسير .

 ن ها، أو بيبعة لاقبها والمؤسسات أو الهيئات التايقدر شروط إبرام االتفاقيات بين الشركة التي ير

 لح مباشرةة مصاالمؤسسات والهيئات التي تكون فيها للقائمين باإلدارة أو المسيرين للشركة المعني

 أو غير مباشرة .

  ليه، ومن طلع عايعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو

 عرقل استمرار استغالل المؤسسة أو الهيئة. طبيعته أن ي

 اس يصادق على صحة وانتظام الحسابات المدمجة والمدعمة وصورتها الصحيحة، وذلك على أس

 القرار.  مركز الوثائق المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس

 

 المطلب الثاني: أدوات جمع البيانات 

 

ل موضوع محالقة بالعجمع البيانات على الكتب والمقاالت العلمية التي لها لمدنا في الجانب النظري اعت     

جانب طية الالدراسة، كما اعتمدنا على بعض الدراسات التي تدور حول موضوع الدراسة، وهذا من أجل تغ

 النظري للموضوع .

 

ا، يوم 15ت ات دامميدانية لمكتب محافظ الحساب أما في الجانب التطبيقي فاعتمدنا على القيام بدراسة     

لومات ض المعوقمنا بتتبع مختلف مهامه التي تفيدنا في الدراسة الحالية حيث تم االعتماد على جمع بع

المكتب  يين فيوالبيانات عن طريق المقابلة الشخصية مع محافظ الحسابات والمحاسبين الرئيسيين والثانو

  استخدام الطرق العلمية والعملية . وتم العمل في التقييم على
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 المبحث الثاني: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 

افه وكيفية اكتش في هذا المبحث سيتم عرض النتائج المتحصل عليها بعد تتبعنا لعمل محافظ الحسابات      

 لممارسات المحاسبة اإلبداعية.

 

 المطلب األول: تخفيض النتائج   

 

ة نا مجموعلتبين  خالل المعلومات التي أوضحها محافظ الحسابات خالل قيامنا بالدراسة الميدانية من      

 من الحاالت التي تهدف إلى تخفيض الربح نذكر منها:

 

 حالة التخفيض في رقم األعمال: 

 

اء التي باألع وكان التالعب في هذه الحالة من خالل تسجيل مصاريف نقل المخزونات والتأمينات وكل     

 . 66، حـ 65، حـ 62تتعلق بعملية شراء المخزونات من خالل تسجيلها في طبيعتها حـ 

 

تضاة إليصال تشمل تكلفة المخزونات جميع التكاليف المق أن الذي ينص على  2-123وا القانون وقد خالف

 المخزونات إلى المكان وفي الحالة التي توجد عليها:

  

 ،( ريات.المواد القابلة لالستهالك، المصاريف المرتبطة بالمشت تكاليف الشراء )المشتريات.. 

 باء التي األع تكاليف التحويل )مصاريف المستخدمين واألعباء األخرى المتغيرة والثابتة باستثناء

 يمكن تحميلها ألي استعمال غير أمثل لقدرة اإلنتاج في الكيان( .

 (3-126ام النقطة المصاريف العامة، المصاريف المالية )طبقا ألحك.  

 .المصاريف اإلدارية المنسوبة بشكل مباشر إلى المخزونات 

 

قل، يف النحيث تقيم المخزونات بتكلفة شرائها أي ثمن الشراء يضاف إليه جميع تكاليف الشراء )مصار

 وتحسب تكلفة الشراء على أساس القانون التالي:( إلخمصاريف جمركية...

 

 ة + المصاريف المتعلقة بعملية الشراءتكلفة الشراء = قيمة البضاع

 

حاسبي يل المومن عمليات التالعب التي أفصح عليها محافظ الحسابات للمؤسسة  "س" وجدنا التسج       

 لعمليات شراء البضائع تم كما يلي:

 

 دج وبلغت مصاريف 30000بضاعة بقيمة )التجارية(  س" اشترت المؤسسة " 25/05/2019في  -

 سددت نقدا. % TVA 19دج،  1000نقلها وشحنها 
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 التسجيل المحاسبي:

 

 

380 

44566 

 

 

 

 

 

53 

2019/05/25                         

 حـ/ مشتريات البضاعة

 حـ/ ر.قابلة لالسترجاع 

 

 

 حـ/ الصندوق                                 

         

 )فاتورة شراء بضاعة(              

 

30000 

5700 

 

 

 

 

 

35700 

 

 

30 

 

 

 

380 

 

2019/05/25                         

 حـ/ البضاعة

 

  عةحـ/ مشتريات البضا                             

 

 )دخول البضاعة إلى المخزن( 

 

30000 

 

 

 

 

30000 

 

 

                  

 

624 

44562 

 

 

 

53 

 

2019/05/25                         

 حـ/ مصاريف النقل

 رسوم قابلة لالسترجاع حـ/ 

  حـ/ الصندوق                             

 

 )تسديد مصاريف النقل( 

 

1000 

190 

 

 

 

 

1190 

 

        

 لمخزوناتالى أن ومن خالل التسجيل المحاسبي للمؤسسة نالحظ عدم تقيدها بالقانون المذكور أعاله ع      

جيل ن التسترض يكوجميع تكاليف الشراء، لهذا من المفتقيم بتكلفة شرائها أي ثمن الشراء يضاف إليه 

 :الصحيح كالتالي

 

 

380 

44566 

 

 

 

 

53 

2019/05/25                         

 (1000+30000حـ/ مشتريات البضاعة )

 حـ/ ر.قابلة لالسترجاع 

 

 

 حـ/ الصندوق                                 

         

 (ع مصاريف النقلم )فاتورة شراء بضاعة     

 

31000 

5890 

 

 

 

 

 

36890 
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30 

 

 

 

380 

 

2019/05/25                         

 حـ/ البضاعة

 

  اعةحـ/ مشتريات البض                             

 

 )دخول البضاعة إلى المخزن( 

 

31000 

 

 

 

 

31000 

 

 

 

 التحليل:

 

 طبيعتها راء فيت وكل المصاريف المتعلقة بعمليات الشتلجأ المؤسسة لتسجيل مصاريف النقل والتأمينا    

 دون دمجها في تكلفة الشراء وذلك من أجل: 

 

 شراء التخفيض في رقم األعمال فكلما كانت المصاريف منخفضة أو منعدمة كلما انخفضت تكلفة -

 البضاعة الموجهة للبيع بعد إضافة هامش الربح الذي يحسب من خالل تكلفة البضاعة.

نتيجة كون الاألعباء في جدول حسابات النتائج لتكون بعد ذلك األعباء أكبر من النواتج لتتضخيم  -

 منخفضة والمؤسسة في حالة خسارة.

 

ية لقانوناولترجمة هذا التالعب بطريقة تطبيقية نحسب رقم األعمال للمؤسسة "س" بالطريقتين       

 .20%"س" هو واإلبداعية علما أن هامش الربح الذي تعتمده المؤسسة 

 

 أوال: الطريقة القانونية 

 

 تكلفة الشراء= قيمة البضاعة +المصاريف المتعلقة بعملية الشراء

 

 1000+30000= تكلفة الشراء 

  31000تكلفة الشراء= 

 

 هامش الربح = نسبة هامش الربح * تكلفة الشراء

 

 0.2*31000  = هامش الربح

 6200هامش الربح=

 

 بح + تكلفة الشراءرقم األعمال = هامش الر

 

 31000+ 6200رقم األعمال =

 37200رقم األعمال=
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 ثانيا : الحساب بالطريقة اإلبداعية

 

 تكلفة الشراء= قيمة البضاعة +المصاريف المتعلقة بعملية الشراء

 30000تكلفة الشراء = 

 

 هامش الربح = نسبة هامش الربح * تكلفة الشراء

 

 0.230000*=   هامش الربح

 6000= لربحهامش ا

 

 رقم األعمال = هامش الربح + تكلفة الشراء

 

 30000+ 6000رقم األعمال =

 36000رقم األعمال =

 

ريقة ب بالطونستنتج أن رقم األعمال المحسوب بالطريقة القانونية أكبر من رقم األعمال المحسو     

 اعية.ة اإلبدممارسات المحاسباإلبداعية وهذا ما تهدف إليه المؤسسة "س" وهو تخفيض رقم أعمالها وفق 
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 المطلب الثاني: تعظيم النتائج

 

ا بين لنتمن خالل المالحظات المقدمة من طرف محافظ الحسابات خالل عملية التدقيق الخارجي       

 مجموعة من الحاالت التي تهدف إلى تعظيم النتائج نذكر منها:

 

 س المال الحالة األولى: الزيادة في رأ

 

صول طويلة األجل على أن الشركة لها الحرية في إظهار قيمة األ 16أتاح معيار المحاسبة الدولي رقم       

يمة قالعب في سة التمثل الممتلكات والمعدات بعد امتالكها بالتكلفة أو القيمة العادلة وهذا ما أتاح للمؤس

 األصول.

 

ة تقييم ي إعادسياسة إعادة تقييم األصول وذلك بالمبالغة ف وكان التالعب في هذه الحالة من خالل     

 األصول الملموسة وكذا اختيارية تقييمها بطريقة التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة.

 

رض طعة أيمها لقومن عمليات التالعب التي أفصح عليها محافظ الحسابات للمؤسسة  "س" عند تقي     

 الحظنا ما يلي:  

 

ييم واختارت المؤسسة إعادة تق دج  1000000ؤسسة "س" أرض مقابل اشترت الم 08/06/2021في  - 

دلة  بمبلغ أعادت المؤسسة تقييم األرض على أساس القيمة العا 16/11/2021األرض في فترة الحقة وفي 

 دج وقامت بتسجيل القيد التالي: 2500000

 

 

211 

 

 

 

105 

16/11/2021 

                                  حـ/األراضي                

 

 ييملتقحـ/ فرق إعادة ا                               

 

 )إعادة تقييم أرض(       

 

1500000 

 

 

 

1500000 

 

    

 (األرض) األصل إعادة التقييم : 06رقم  جدول

 

قيمة األصل بعد إعادة  فارق التقييم

 التقييم

قيمة األصل قبل إعادة 

 التقييم

م اس

 الحساب

 ر.ح

 211 أراضي 1000000 2500000 1500000

 

 

 المصدر: مكتب محافظ الحسابات
 

 

 

 

 



لدراسة الميدانيةا                           الفصل الثالث                                                   

 

65 
 

 التحليل:

 

بلغ ية ألن ملتاريخالجأت المؤسسة الختيار طريقة إعادة تقييم األرض بالقيمة العادلة بدال من التكلفة     

ي رأس لك من أجل الزيادة فدج( وذ2500000دج(أقل من المبلغ إعادة التقييم)1000000شراء األرض)

 مالها.

 

لخارجي اتدقيق أما التالعب الثاني الذي تم اكتشافه من طرف محافظ الحسابات من خالل إجراءات ال      

فى مع ض تتنافي هذه الحالة كان في المبالغة في إعادة تقييم األرض ألنه تبين بعد ذلك أن قيمة األر

 فيها.مميزاتها وقيمتها بعد التقييم مبالغ 

 

 الحالة الثانية: الزيادة في رقم المبيعات

 

جل ييم من أي التقفكان التالعب في هذه الحالة من خالل عدم الدقة في تقييم المخزون وذلك بالمبالغة      

 مخزون .عير التحسين الوضع المالي للشركة وزيادة أرباحها إضافة إلى التغيير الغير مبرر في طريقة تس

  

ر لتالعب التي أفصح عليها محافظ الحسابات للمؤسسة  "س" في حالة طريقة تسعيومن عمليات ا

 ما يلي:  مخزوناتها الحظنا

  

 المخزون السلعي للمؤسسة "س" :07رقم  جدول

 

n إجمالي المبلغ سعر الوحدة الوحدات 

22/05/2019 2000 10 20000 

13/04/2019 3000 8 24000 

07/03/2019 2500 6 15000 

2019/02/28 1000 4 4000 

20/01/2019 1500 3 4500 

 

 المصدر: مكتب محافظ الحسابات

 

وال أوحدة وكانت تستخدم طريقة الوارد أخيرا الصادر  1000باعت المؤسسة  25/05/2019في  -

(Lifo) 

 

 : تحسب بالطريقة التالية 25/05/2019تكلفة البضاعة المباعة في 

 

  3*1000تكلفة البضاعة المباعة = 

 3000تكلفة البضاعة المباعة = 
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وال أوحدة وكانت تستخدم طريقة الوارد أخيرا الصادر  1500باعت المؤسسة  30/05/2019في  -

(Lifo) 

 

 : تحسب بالطريقة التالية 30/05/2019تكلفة البضاعة المباعة في 

 

 4*1000+3*500تكلفة البضاعة المباعة = 

 5500تكلفة البضاعة المباعة =

 

وحدة وقامت بتغيير طريقة تسعير المخزونات من  1000باعت المؤسسة  03/06/2019في  -

لتغيير  كان واFiFO إلى طريقة الوارد أوال الصادر أوال  LIFOطريقة الوارد أخيرا الصادر أوال 

 .غير مبررا

 

 : تحسب بالطريقة التالية 30/05/2019تكلفة البضاعة المباعة في 

 

 10*1000كلفة البضاعة المباعة = ت

 10000تكلفة البضاعة المباعة = 

 

 التحليل: 

 

إلى  LIFOلجأت المؤسسة لتغيير طريقة تسعير مخزوناتها من طريقة الوارد أخيرا الصادر أوال      

لوحدات في وكان التغيير غير مبررا وذلك بسبب ارتفاع سعر ا FiFO طريقة الوارد أوال الصادر أوال 

  .لتسعير من أجل رفع رقم المبيعاتيقة ااألشهر األخيرة حيث غيرت في طر
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 الفرضيات  اختبار: عرض نتائج الدراسة و المطلب الثالث

 

 أوال: عرض نتائج الدراسة 

 

 مارساتسات لمالمؤسقام محافظ الحسابات من خالل قيامه بعملية التدقيق الخارجي باكتشاف استخدام      

 إلى ما يلي:المحاسبة اإلبداعية حيث توصل 

 

دة لك لعهنالك مؤسسات تفضل استخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعية من أجل تعظيم أرباحها وذ -

 ية أوأسباب منها زيادة رأس مال المؤسسة، الحصول على القروض أو بعض االمتيازات)الجبائ

 مرينثالمالية(، من أجل تعظيم األرباح والحصول على توزيع أرباح صورية، من أجل جذب مست

 جدد...إلخ.

اح هنالك مؤسسات أخرى تفضل استخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعية من أجل تخفيض األرب -

أحد  وذلك لعدة أسباب منها تخفيض تسديد الضرائب والتهرب منها، تخفيض األرباح قصد غبن

 الشركاء، من أجل البقاء في االمتيازات التي تقرها قوانين االستثمارات ...إلخ. 

ول األص غلب المؤسسات التي تم تدقيقها تستخدم ممارسات المحاسبة اإلبداعية في حساباتإن أ -

تالعب ية الخاصة التثبيتات والمخزونات وذلك في جانب إعادة التقييم واإلهتالك، ذلك لوجود حر

 فيها. 

   

 الفرضيات  اختبارثانيا: 

لسابقة الفرعية ااإلجابة على بعض التساؤالت من خالل دراستنا لموضوعنا هذا من الجانب التطبيقي يمكننا 

 وذلك باختبار الفرضيات كما يلي: 

 

 الفرضية األولى: اختبار

ميدانية استنا الالتدقيق للمؤسسات خالل درخالل عملية من خالل تتبع ما قام به محافظ الحسابات من      

طيع منه نستالمحاسبة اإلبداعية واتضح لنا أن إجراءات التدقيق الخارجي تساهم في الحد من ممارسات 

 القول أن الفرضية األولى صحيحة ومؤكدة.

 

 الفرضية الثانية: اختبار

 ممارسات كشف عنيستطيع الاتضح لنا أن باعتماد المدقق الخارجي على تأهيله العلمي وخبرته العملية      

 المحاسبة اإلبداعية وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.

 

 الثالثة:ضية الفر اختبار

 

قوم ية التدقيق من خالل تتبع عمل محافظ الحسابات محل الدراسة الحظنا بأن المدقق عند قيامه بعملي    

ن إنقول  ببعض اإلجراءات و االختبارات التي تهدف إلى الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ومنه

 الفرضية صحيحة .
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 :خالصة الفصل

 

ق التدقيور هو دا تطبيقية حاولنا اإلجابة على إشكالية الدراسة والمتمثلة في ممن خالل دراستنا ال      

ة الشخصي ؟ وذلك عن طريق المقابلةوالحد منها المحاسبة اإلبداعية الكشف عن ممارسات  الخارجي في

 والمالحظات في مكتب محافظ الحسابات في والية بسكرة، فقمنا بعرض بعض الحاالت لممارسات

بار يها واختوصل إلإلبداعية التي تم اكتشافها من طرف المدقق الخارجي وبعد تحليل النتائج المتالمحاسبة ا

  داعية.  ة اإلبصحة الفرضيات توصلنا إلى أن التدقيق الخارجي له دور فعال في الحد من ممارسات المحاسب
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 خاتمة

 اولنا أنداعية حلموضوع دور التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبمن خالل دراستنا       

 لحد منانجيب على اإلشكالية الرئيسية للموضوع المتمثلة في ما مدى مساهمة التدقيق الخارجي في 

 انبن للجل فصليممارسات المحاسبة اإلبداعية، ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا الدراسة إلى ثالث فصو

ذلك كرة، والنظري للموضوع والفصل األخير خصص للدراسة الميدانية لمكتب محافظ الحسابات بوالية بس

رضيات ار الفمن خالل المناهج المذكورة سابقا وانطالقا من الجانب النظري والدراسة الميدانية واختب

 توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية:

 

 أوال النتائج: 

 

 ية:نا للموضوع وبناءا على األهداف المرجوة من الدراسة توصلنا لنتائج التالمن خالل دراست

 

لمتميز احاسب المحاسبة اإلبداعية هي مجموعة من األساليب والممارسات الحديثة التي يعتمدها الم -

ة االستفاد خالل مستغال معرفته للقواعد والقوانين المحاسبية في معالجة البيانات المالية وذلك من

 ة.معين ثغرات القانون في الخيارات المتاحة في المعايير المحاسبية وذلك لتحقيق أهداف من

 المحاسبة اإلبداعية هي ممارسات غير أخالقية. -

 عينة.تمارس المحاسبة اإلبداعية في مختلف القوائم المالية وال تنحصر في قائمة مالية م -

 لمالية المقدمة.مسؤولية المدقق تكمن في إبداء الرأي حول البيانات ا -

 المالية. قوائميوجد إدراك لدى المدققين الخارجيين ألساليب المحاسبة اإلبداعية المستخدمة في ال -

بداعية ة اإلتؤثر خبرة المدقق الخارجي العملية وكفاءته العلمية في الكشف عن ممارسات المحاسب -

 والحد منها.

 بداعية.ة اإلعال للحد من ممارسات المحاسبمعايير العمل الميداني للمدقق الخارجي تساهم بشكل ف -

ل سسة من أجللمؤ من أهم دوافع استخدام اإلدارة لممارسات المحاسبة اإلبداعية تحسين األداء المالي -

لتهرب لاحها التأثير اإليجابي على سمعتها أما الدافع الثاني هو العكس وذلك من أجل تخفيض أرب

 من الضرائب.

 

 ثانيا التوصيات:

 

صيات ن التووء النتائج المتوصل إليها من خالل دراستنا لموضوعنا هذا يمكننا تقديم مجموعة موعلى ض

 نذكر منها:

 

 نوصي بتشديد العقوبات لحاالت التالعب المحاسبي والتحريف في القوائم المالية. -

ام نوصي بضرورة بث الوعي الكافي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية حول مخاطر استخد -

 سبة اإلبداعية وأثارها السلبية.المحا

رص والح نوصي بضرورة زيادة اهتمام المدققين الخارجيين بمعرفة أساليب المحاسبة اإلبداعية -

 على اكتشاف ومحاربة ممارساتها.

 وسائلوضرورة عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية حول المحاسبة اإلبداعية وبيان أضرارها  -

 الحد منها.



 خاتمة
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تشاف ات اكمام بتدريب وتأهيل المدققين الخارجيين بشكل مستمر لتسهيل عملينوصي بزيادة االهت -

 ومحاربة ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

بة لمحاسيجب تشديد الرقابة من قبل الجهات الرقابية المتخصصة على المؤسسات التي تستخدم ا -

 اإلبداعية. 

ة اإلبداعية ومدى خطورتها نوصي بضرورة اهتمام الباحثين واألكاديميين بموضوع المحاسب -

وانعكاساتها السلبية على أداء المؤسسات مستقبال.
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