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 اامتنانشكر ولا
 

  ヮرﾜل يسع الباحثة وهي تضع اللمسات الخيرة لبحثها ال ان تحمد اه وتش
 بﾜرة وأصيا والصاة والسام على خير المرسلين وخاتم النبيين الرسول محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتشﾜر الباحثة الستاذ الدﾜتور ناظم شعان جبار على تفضله باأشراف  

عاجزة عما أبداヮ من معاملة طيبة نابعة من روحه النبيلة على بحثها، وتقف الﾜلمات 
وجود ذاته وﾜرم أخاقه ولم يبخل بوقته أو ماحظاته وآرائه ومناقشاته التي ساعدت 

 الباحثة على وضع أولى خطواتها .
إلى رئيس قسم المحاسبة اأستاذ  أمتناني يسعني ال ان اقدم شﾜري و ول 

فله مني ﾜل الحترام والتقدير الذي لم يبخل علّي  الدﾜتور مجيد عبد الحسين هاتف
بوقته ونصائحه وتوجيهاته التي اغنت البحث واخراجه بالشﾜل المطلوب طيلة فترة 

إلى عمادة  أمتنانيجبار ، ﾜما وأتقدم بشﾜري و  سفر الستاذ الدﾜتور ناظم شعان
لى ﾜلية الدارة والقتصاد وعلى رأسها  الستاذ الدﾜتور محمد حبيب  الشاروط ، وا 

أساتذتي اأفاضل في قسم المحاسبة ﾜل الشﾜر والتقدير وخاصة الستاذ نعيم تومان 
. 

السيد رئيس ديوان الرقابة المالية والعاملين في   متنانوتخص الباحثة بالشﾜر وال
 الديوان لما أبدوヮ من مساعدة وتعاون .

الذي أنار طريقي وقدم  إلى أمتنانيواجب أن أتقدم بوافر شﾜري و وأرى من ال  
ﾜل ما يملك من حب وجهد وتضحية لﾜي أصل إلى ما وصلت إليه والدي رحمه اه 

 ووالدتي أطال اه في عمرها وأفراد أسرتي اأعزاء .
     .ヮرﾜل من قدم لي مساعدة وفاتني ان أشﾜ وأخيراا أعتذر الى 

 
    

 حكفا                                                              
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 المستخلص
على التصرفات واأفعال الحتيالية والتي  الضوء القاء من خال اهميتها الدراسة تستمد        

براز دور أجهزة و  تسبب تحريفات ذات أثر مادي في القوائم المالية لمختلف الوحدات القتصادية ا 
على معايير التدقيق ، عن طريق الترﾜيز  الرقابة المالية في الحد من حالت الغش والحتيال

 الحد التي تساهم في والتوصيات النتائج إلىوﾜذلك التوصل  المتعلقة بمجالت الغش والحتيال

اساليب  حيث تتواجد .واساليب اعداد التقارير المالية المحاسبية المعايير بعض التجاوزات في من
وأن  المالية ، الدورة نهاية حتى المالية والﾜشوف التقارير أعداد مراحل جميع في الحتيال والغش

زيادة وتنوع حالت الغش والحتيال في أغلب الوحدات القتصادية وابتﾜار أساليب متعددة لتمرير 
تلك الحالت من قبل اإدارة أو العاملين أدى الى صعوبة منعها واﾜتشافها ، وقد أصبحت تشﾜل 

بي الدارة ومراق القتصادية. لذلك أصبحت المسؤولية تقع على عاتقالوحدة عبئا ﾜبيرا على 
 وبناءاا ، لوضع إجراءات وأساليب للحد من عمليات الغش والحتيال. الحسابات في تلك الوحدات

 على يؤثر التي الحتيال والغش هو ما :التالية باأسئلة البحث مشﾜلة حصر يمﾜن تقدم ما على
الحد من  ما مدى التزام أجهزة الرقابة المالية في الوحدات القتصادية في،  المالية القوائم صحة

وجود مؤشرات الغش  عند اﾜتشاف هو دور ديوان الرقابة المالية ماش و اساليب الحتيال والغ
 تنعﾜس ومتشابﾜة متعددة الحتيال والغش أسباب إن وعلى ضوء ذلك تستنتج الباحثة: والحتيال.

ساءة القويم غير السلوك في  السباب هذヮ وتعود خاصة، لمﾜاسب العامة الوظيفة استعمال وا 
 مثل متعددة أشﾜال لاحتيال أن ﾜما ،( الخ... تشريعية ، أدارية ، ثقافية، قانونية أسباب)  الى

إن مسؤولية ديوان الرقابة ... الخ ،  الداري ، الحتيال القتصادي ، الحتيال الحتيال المالي
في تجنب هذヮ  الخطاء والغش من جهة ، وعدم وضع أدلة تدقيق تساعدヮُ  باﾜتشافالمالية 

المسؤولية من جهة اخرى ، فرض عليه أداء مهامه وأهدافه بموجب القواعد والمعايير المعتمدة 
( من قواعد وتعليمات ومعايير  1وبالطرق والوسائل المتعارف عليها ، وهذا ما ورد في المادة ) 

تطور التشريعات وتوصي الباحثة ب السلوك الوظيفي والمهني لموظفي ديوان الرقابة المالية.
والنظمة المحددة لعمل مراقبي الحسابات خاصة الجانب المتعلق بالمسؤولية الملقاة على ﾜاهلهم 
في اﾜتشاف الخطاء الجوهرية والمخالفات والتصرفات الغير قانونية في التقارير المالية، مما 

مهنية عالية بعيدا عن يدفع بمراقبي الحسابات على أداء عملية الرقابة والتدقيق باستقالية و 
على اأجهزة العليا للرقابة المالية أن تولي اهتماما متزايدا نحو تقاريرها المختلفة  ضغوط الدارة.

الخطاء والغش والتي تعدها عن نتائج فحصها وتدقيقها من خال ان ل يﾜون هدفها ﾜشف 
نما ترﾜز اهتمامها على تحديد أسباب ذلك واقتراح وسائل   اوقوعه معالجة وتفاديفحسب ، وا 

 .مراجعة ماحظاتها والتأﾜد من تطبيقها من قبل الوحدة،  مستقبا
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 1  امقدمة

 -: امقدمة
( وشرﾜة world Comنظرا لانهيارات المالية التي حصلت في بعض الشرﾜات الﾜبرى مثل شرﾜة )

(Enron ات اأخرى، حاولت المنظمات المهنيةﾜية وغيرها من الشرﾜفي الوليات المتحدة المري )
والدراسات الﾜاديمية فهم اأسباب الحقيقية لهذヮ النهيارات حيث توصلت هذヮ المنظمات والدراسات الى 

الوحدات ان اتباع بعض المنشآت والوحدات القتصادية لممارسات محاسبية احتيالية ولجوء إدارات 
القتصادية إلى أتباع بعض اإجراءات بهدف تحسين وضع الشرﾜات بشﾜل غير حقيقي وﾜذلك تحسين 
صورتها أمام الطراف الخرى بشﾜل مغاير للواقع ، وذلك بهدف خدمة أهداف تلك الدارات على حساب 

ليب الحتيال (  الطراف الخرى التي لها مصلحة في تلك الشرﾜات وهو ما يطلق عليه مصطلح ) أسا
 ويعتبر من اهم العوامل المسببة لهذヮ النهيارات.  

 
وفي ضوء ذلك اﾜدت الدراسات ان ممارسة أساليب الحتيال والغش يخفض من مصداقية القوائم 
المالية ويتجلى ذلك بوضوح في السلوك المتبع من قبل اإدارة في الختيار بين الطرق والسياسات 

، حيث تعتبر  ومرﾜزها الماليالمحاسبية عند اعداد التقارير المالية التي تبين نتائج أعمال تلك الشرﾜات 
المصدر الساسي التي يعتمد عليها مستخدمي تلك البيانات في أتخاذ القرارات هذヮ القوائم المالية 

مستخدميها ﾜالمستثمرين والمقرضين والجهات ذات العاقة بالشرﾜة في تقويم  حيث تساعد القتصادية،
 بتقديمها معلومات مفيدة للمستثمرين. اداء الوحدة القتصادية 

  

الرقابة المالية في الحد من أساليب ديوان أن اهمية هذا البحث تأتي لبيان دور ومسؤولية 
قانونية التي تقوم بها أدارات الوحدات القتصادية وبالتالي تقديم بيانات الغير التصرفات الحتيال والغش و 

ل داخل تلك المؤسسات مالية خالية من الخطاء وتتمتع بالمصداقية وﾜذلك التعرف على ﾜيفية سير العم
 ومدى ﾜفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لتلك الوحدات .  

من هذا المنطلق اهتمت الدول والمجتمعات بعملية الرقابة باعتبارها أحد الوظائف و العناصر 
اأساسية في تحسين وتقييم أداء وفعالية المؤسسات، إن الرقابة ﾜوظيفة إدارية أساسية في المؤسسة 

عﾜس مما يتصور البعض من أنها تتبع التنفيذ فقط ، حيث تحاول ﾜشف  الحتيال واأخطاء هي على ال
 . والنحرافات
 
وضعت معايير التدقيق إرشاد المدققين وتمﾜينهم من ابداء رأي عادل غير متحيز ومن لذلك  

من أساليب  وﾜذلك للحد اﾜتشاف مواطن الغش والخطأ في القوائم المالية المقدمة من قبل المنشأة،



 2  امقدمة

وفي عالم اليوم، تمتلك الجهزة العليا للرقابة المالية العديد من القنوات المتاحة للتعريف بقيمتها . الحتيال
ويقدم هذا التوجه توصيفاا للقنوات المختلفة التي يمﾜن استخدامها بغرض التواصل وفوائدها للمجتمع. 

وحتى تﾜون الجهزة العليا للرقابة المالية قادرة على والتفاعل مع المواطنين وأصحاب المصلحة اآخرين. 
التواصل الفعال مع المواطنين وأصحاب المصلحة بشأن التعريف بقيمتها وفوائدها لﾜتشاف الخطاء 

 .ستوى عال من الشفافية والمصداقيةوالغش يلزمها التحلي بم
  

ل منها لعرض ولغرض تحقيق غرض البحث فقد تم تقسيمه الى اربعة فصول خصص الو
منهجية البحث والدراسات السابقة وذلك من خال مبحثين ، تناول الول منهجية البحث اما المبحث 

 الثاني فقد عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث . 
موضوع وذلك من خال اربعة مباحث، حيث تناول لاما الفصل الثاني فقد خصص لاطار النظري ل        
الول منها الرقابة المالية، اما الثاني فقد خصص لاحتيال والغش في التقارير المالية. اما  المبحث

المبحث الثالث فقط خصص لعرض اساليب الحتيال واإجراءات المتبعة في ضوء ذلك والمسؤوليات 
بة المالية منها القانونية لمدقق الحسابات اتجاヮ الغش او الحتيال والخطاء الجوهرية وموقف اجهزة الرقا

، حيث شمل عرض الساليب والجراءات المتبعة من قبل الدارة في عمليات الغش  والحتيال ومظاهرها  
واثرها على القوائم المالية  ) المرﾜز المالي ، قائمة الدخل ، والتدفقات النقدية(، والجراءات المتبعة من 

المدقق اتجاヮ هذヮ الساليب. اما المبحث الرابع فقد  قبل المدقق للحد من هذヮ الساليب وﾜذلك مسؤوليه
خصص لمعرفة مسؤولية مراقب الحسابات عند اﾜتشافه لأخطاء والغش او الحتيال في اعداد التقارير 

 المالية والحد منها في ضوء معايير التدقيق المتبعة في المنشأة .
 

بيانات المالية للشرﾜات المختلطة اما الفصل الثالث فقد خصص للدراسة التطبيقية لعدد من ال
ودراسة تقارير مراقب الحسابات بشأنها، من خال مبحثين ، المبحث الول نبذة تعريفية عن ديوان الرقابة 
المالية التحادي في العراق ونبذة تعريفية عن الشرﾜات العراقية عينة البحث ،  اما المبحث الثاني 

خصص الفصل الرابع لعرض الستنتاجات والتوصيات التي تم  خصص للدراسة التحليلية . واخيرا فقد
التوصل اليها في ضوء الدراسة النظرية والعملية التي تمت في البحث ، وذلك من خال مبحثين خصص 
الول لعرض الستنتاجات والثاني للتوصيات المقترحة في ضوء الستنتاجات التي تم التوصل اليها في 

 المبحث الول .  
 



 
 الفصل اأول

 منヰجية البحث ودراسات سابقة
 منヰجية البحث -المبحث اأول
 دراسات سابقة -المبحث الثاني



 ン                                                             منهجية البحث ودراسات سابقة -اأولالفصل 
 

 

 امبحث ااول
 ﾟمنهجية اﾟ جيدﾟعلمي يتطلب تحديد أن اإعداد اﾟلة وأهميبحث اﾞبحثمشﾟتي  ة اﾟفرضيات اﾟوا

إجرائها ، ﾟلوصول إﾟى اﾟهدف من اﾟمتبعة في اﾟمعلومات  وااساﾟيب اﾟوسائلتحديد و  اﾟبحث عتمد عليهاي
ومن ثم تحديد منهج اﾟدراسة ومجتمعها واﾟعينة اﾟمختارة من هذا اﾟمجتمع ﾞما يتم تحديد اﾟوسائل اﾟتي تم 

 فيها جمع اﾟبيانات و أخيرا يتم فيها تحديد اﾟحدود اﾟمﾞانية واﾟزمانية ﾟلدراسة .

 -: لدراسةمشكلة ا -اواا 
 ﾟدورةا نهاية حتى اﾟماﾟية واﾞﾟشوف اﾟتقارير أعداد مراحل جميع في واﾟغشاساﾟيب ااحتيال  تتواجد       
ﾞل اﾟماﾟية،  ترتﾞب، أو تحصل قد واﾟغش اﾟمتعمدة  اأخطاء من أنواع اﾟمستندية اﾟدورة مراحل من مرحلة ゚و

زيادة وتنوع حاات اﾟغش وااحتيال في أغلب اﾟوحدات ااقتصادية أن  .اﾟخارجية أو اﾟداخلية اﾟجهات من
وابتﾞار أساﾟيب متعددة ﾟتمرير تلك اﾟحاات من قبل اإدارة أو اﾟعاملين أدى اﾟى صعوبة منعها واﾞتشافها ، 

ية تقع على عاتقاﾟوحدة وقد أصبحت تشﾞل عبئا ﾞبيرا على  اادارة  ااقتصادية. ﾟذﾟك أصبحت اﾟمسؤ゚و
 وبناءاً ، ﾟوضع إجراءات وأساﾟيب ﾟلحد من عمليات اﾟغش وااحتيال. ومراقبي اﾟحسابات في تلك اﾟوحدات

 :اﾟتاﾟية باأسئلة اﾟبحث مشﾞلة حصر يمﾞن تقدم ما على
 اﾟماﾟية اﾟقوائم صحة على ؤثري اﾟتي واﾟغشااحتيال  هو ما -1
ية و اﾟ معاييراﾟ و نظمةااو  قوانيناﾟ اﾟتي اقرتها اﾟمتبعة اإجراءات هل -2  على باﾟسيطرةﾞافية محلية اﾟد゚و

 .اﾟغش و اأخطاء
 في اﾟحد من اساﾟيب ااحتيال واﾟغش. ي اﾟوحدات ااقتصاديةما مدى اﾟتزام أجهزة اﾟرقابة اﾟماﾟية ف -3

 وجود مؤشرات اﾟغش وااحتيال. عند اﾞتشاف اﾟماﾟيةهو دور ديوان اﾟرقابة  ما -4
 -: دراسةأهمية ال -ثانياا 

ااقتصادية  ةفي اﾟوحد داخليةاﾟرقابة اﾟأنظمة من اﾟقاء اﾟضوء على عمل  ااهميته اﾟدراسةستمد ت 
ياتها  ووضع  ،ل تقليل اثارها اﾟسلبية اﾟممﾞنةفي منع واﾞتشاف حاات اﾟغش وااحتيال من خاومسؤ゚و

اﾟضوابط واتخاذ ااجراءات اﾟمناسبة اﾟتي تحول دون ذﾟك، وتحقيق اﾟرقابة اﾟفعاﾟة على أوجه اﾟنشاط اﾟمختلفة 
ومدى تأثير ذﾟك على عداﾟة ووضوح اﾟقوائم اﾟماﾟية في  في اﾟحد منها.ومتابعة تنفيذ اﾟسياسات، ودورها 

 .قتصادية موضع اﾟتدقيقاﾟوحدات اااﾟتعبير عن اﾟوضع اﾟحاﾟي ونتائج اﾟنشاط ﾟمختلف 
  -: دراسةاهداف ال-ثالثاا 

 ﾞﾟل دراسة أو بحث علمي هدف أو أهداف يسعى اﾟباحث إﾟى تحقيقها وتتلخص هذケ اأهداف بما يأتي :

مادي في اﾟقوائم ياﾟية واﾟتي تسبب تحريفات ذات أثر تسليط اﾟضوء على اﾟتصرفات واأفعال ااحت .1
 ااقتصادية.اﾟماﾟية ﾟمختلف اﾟوحدات 
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يز إبراز دور أجهزة اﾟرقابة اﾟماﾟية في اﾟحد من حاات اﾟغش وااحتيال .2 على ، عن طريق اﾟت゙ر
 معايير اﾟتدقيق اﾟمتعلقة بمجاات اﾟغش وااحتيال .

 اﾟمحاسبية اﾟمعايير بعض اﾟتجاوزات في من اﾟحد اﾟتي تساهم في واﾟتوصيات اﾟنتائج إﾟى اﾟتوصل .3
  .واساﾟيب اعداد اﾟتقارير اﾟماﾟية

 -: دراسةفرضيات ال -رابعاا 
ى : أجهزة اﾟرقابة اﾟماﾟية دور في اﾟحد من عمليات اﾟغش و ااحتيال في اﾟبيانات اﾟماﾟية  اﾟفرضية اأ゚و

ات اﾟخاضعة ﾟرقابة ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية.  ﾟلش゙ر
اﾟصلة يؤدي اﾟى اﾟحد من عمليات اﾟغش  : ااﾟتزام بتطبيق معايير اﾟتدقيق ذات اﾟفرضية اﾟثانية

 وااحتيال.
  -:أساليب مع امعلومات والبيانات-خامساا 

اعتمدت اﾟباحثة على اساﾟيب متعددة ﾟجمع اﾟمعلومات في سبيل اﾟحصول على اﾟمعلومات واﾟبيانات        
ما يأتي:   اﾟمناسبة ﾟغرض اﾞمال متطلبات اﾟدراسة في جانبيها اﾟنظري واﾟتطبيقي ゙و

 الجانب النظري: -1
 واﾟبحوث اﾟعلمية، فضاً تم ااعتماد على ما هو متوفر من مصادر عربية وأجنبية من اﾟدراسات        

      واﾟمعايير اﾟتي تصدرها اﾟمنظمات اﾟمهنية اﾟمختصة وشبﾞة اانترنت.   عن اﾟنشرات
 :الجانب التطبيقي -2

         ﾟ يةﾟماﾟرقابة اﾟعينة ( 2012 ،2011، 2010)سنوات لتم اختيار عدد من تقارير ديوان اﾞ
ﾟوتشخيص  لدراسةﾟ غش و  حااتنماذجﾟتي حتيال اااﾟتشفها اﾞية ديواناﾟماﾟرقابة اﾟما اعتمد اﾞباحث تﾟةا 

  -حاات على ما يأتي:ذケ اﾟهجمعها وتطبيقها ووضع اﾟحلول اﾟازمة ﾟلحد من ﾟلحصول على اﾟمعلومات و 
 .ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية تقارير هيئات -1
 .ملين فيه ﾟغرض ااسترشاد بآرائهمااﾟتقاء بمديري اﾟديوان واﾟعا -2

 -:الدراسةحدود  -سادساا 
ة اﾟعراقية إنتاج لﾟتقارير ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية  اﾟحدود اﾟمﾞانية: تم أخذ عينة من .1 ات اﾟعراقية ) اﾟش゙ر ش゙ر

ة اﾟعراقية ﾟتصنيع وتسويق اﾟتمور( اﾟخاضعة ﾟرقابة وتدقيق ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية.                 اﾟبذور واﾟش゙ر
ة اﾟحدود اﾟزمانية: تم أخذ عينة  .2 ة اﾟعراقية إنتاج اﾟبذور واﾟش゙ر ات اﾟعراقية ) اﾟش゙ر من تقارير اﾟش゙ر

(  2012 -2011 – 2010اﾟعراقية ﾟتصنيع وتسويق اﾟتمور( وتقارير ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية ﾟسنوات )
ات وتحليل تلك اﾟتقارير.  ﾟتلك اﾟش゙ر

 -: دراسةإجراءات ال -سابعاا 
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ختبار اﾟفرضيات اﾟمستخدمة ا من حيث أداة دراسةفي هذケ اﾟفقرة وصف إجراءات اﾟسيتم  
ﾟعينة اﾟ باحث تأعتمد. حيث دراسةووصفﾟقياس وم ةاﾟ مباشرةﾟطريقة اﾟعرفة جودة أداء مراقب ا

،  تقريـراﾟواﾟتي تعتمد على اﾞتشاف اﾟتحريفات اﾟجوهـرية في اﾟقوائم اﾟماﾟية واإباغ عنها في  ،اﾟحسابـات
 ممارسات عن دور مراقب اﾟحسابـات في اﾞﾟشف في بيان ﾟلباحثين اﾟمتاحة اﾟطرائق وهذケ تعتبر من أدق

، دون اﾟحاجة إﾟى وتدقيق فعليـة إﾟى نتائج فحص ﾟخضوعها أساﾟيب ااحتيال واﾟغش واﾟحد منها، وذﾟك
 تلك مثل ﾞشف يستطيع ا قد مراقب اﾟحسابات منها ؛ أن أسباب ااستقصاء، نظرا ﾟعدة استخدام قوائم

 ﾟلغير وأخيراً  أسـرار اﾟزبائن إفشاء عـدم ﾟها يخضـع اﾟتي قواعد اﾟسلوك اﾟمهني عليه تحتم ﾞذﾟك اﾟممارسات ،

 . اإدارة مع متواطئاً   مراقـب اﾟحـسابات يﾞون قد
  

 امبحث الثاني
 سابقةدراسات 

ته اﾟدراسات اﾟسابقة من توضيح أهمية اﾟدور  اﾟذي تلعبه  يسلط هذا اﾟمبحث اﾟضوء على ما تنا゚و
ياتها هيئات اﾟرقابة اﾟماﾟية تحديد أعمال اﾟغش وااحتيال اﾟماﾟي واﾟحفاظ على اﾟمال اﾟعام،  في ومسؤ゚و

 بموضوع اﾟبحث.وسيتم عرض أهم نتائج تلك اﾟدراسات اﾟتي ﾟها عاقة 
  -دراسات محلية: -اولا 
)دور  دراسة محمود بعنوان -1

ديوان الرقابة المالية في أجراء 
 التحقيق بالمخالفات المﾜتشفة(.

بحث مقدم إلى هيئة اأمناء في 
المعهد العربي للمحاسبين القانونين 

بغداد وهو جزء من متطلبات  /
الحصول على شهادة المحاسبة 

  القانونية.
 

رمي البحث إلى تسليط اأضواء على دور ديوان الرقابة ي 2009
قيق في المالية في حماية المال العام من خال التح

المخالفات المﾜتشفة من قبله، وبيان أهمية التخلص من 
ازدواج أجهزة الرقابة وعدم تشابك أعمالها وتﾜرار 
وتوحيد عمل اأجهزة الرقابية وتحديد مهماتها ووظائفها 

 بشﾜل واضح.
  -أما مشﾜلة البحث فتتمثل بما يأتي:

للمتغيرات التي حدثت في الحياة القتصادية  ةنتيج
والجتماعية في البيئة العراقية مما استوجب حدوث 
تغيير وتطور في مهنة المحاسبة والرقابة والتدقيق، وان 
أجهزة الرقابة على المال العام قد تعددت وتشابﾜت 
مهماتها وتدهور مستوى بعض القائمين فيها بشﾜل عام 

ور أجهزة الرقابة على اأداء وأصبحت إعادة تفعيل د
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 المالي واإداري ضرورة ملحة.
تناول الباحث طبيعة الرقابة والتدقيق وأهداف وفوائد ﾜل 
من الرقابة والتدقيق وصاحيات ديوان الرقابة المالية في 
إجراء التحقيق في المخالفات المﾜتشفة والتطور 

الرقابة المالية وتجارب بعض الدول  نالقانوني لديوا
اأجنبية والعربية في إناطة الختصاص القضائي 

 بالجهزة العليا للرقابة المالية.
توصل الباحث إلى جملة من التوصيات منها ما يأتي 

:-  
إجراء تعديل لقانون ديوان الرقابة المالية يتم منه  - 1

إناطة سلطة التحقيق بالديوان في المخالفات المالية 
يها مخالفة أو إساءة التي يﾜتشفها والتي يترتب عل

 الستعمال للمال العام.

إعطاء الحق لرئيس الديوان) ﾜما جاء في مقترح  - 2
مشروع الديوان( أن يطلب من الوزير المختص أو رئيس 

 -الجهة غير المرتبطة بوزارة ما يأتي:

 سحب يد الموظف وفقاا للقانون. -أ
المسئول عن المخالفة المالية إلى  فأحالة الموظ -ب

اللجنة التحقيقية في الوزارة المختصة ورفع التوصية 
 تبشأنه واتخاذ اإجراءات الازمة بحقه أو فرض العقوبا

 المناسبة.

اأضرار التي تﾜبدتها الدائرة بسبب  فتضمين الموظ -ج
إهماله أو مخالفته القوانين أو اأنظمة أو التعليمات 

ضايا التي ينتهي التحقيق فيها من الدائرة وذلك في الق
 المعنية.

أقامة الدعوى المدنية في ما ينشأ للدولة من حقوق  -د
 عن المخالفات المالية.

أن يتضمن قانون الديوان تحديداا للمخالفة المالية  -3
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  -وفقاا لأفعال اآتية :
 خرق القوانين واأنظمة والتعليمات ذات العاقة. -أ

هدر  أو التقصير الذي يؤدي إلى ضياع أو اإهمال -ب
 في المال العام أو اأضرار في القتصاد الوطني.

عدم توفير أو تقديم السجات والبيانات الازمة  -ج
 أعمال الرقابة والتدقيق.

المتناع عن الرد على رسائل الديوان واعتراضاته  -د
وماحظاته وﾜذلك التسويف أو التأخير غير المبرر في 

 الرد في أثناء المدة التي يحددها الديوان.
إلغاء وظيفة هيئة النزاهة التي لم نر لها أي دور  -4

يذﾜر فضاا عن عدم تحقيقها للهدف من إنشائها، 
ويفضل أن تﾜون هناك سلطة مرﾜزية واحدة مسؤولة 
عن الرقابة على اأموال العامة متمثلة بديوان الرقابة 

 المالية.
قابة الداخلية في الوزارات بمﾜاتب ربط أنظمة الر  -5

من أجل توحيد العمل الرقابي  نالمفتشين العموميي
وضمان تنسيقه فضاا عن تعديل قانون المفتش العام 

يضمن له القيام بواجباته بحرية واستقال وتحقيق  اوبم
اأهداف المرجوة في حماية المال العام وعدم خضوع 

رجية أو داخلية مﾜتب المفتش العام أي تأثيرات خا
 لسيما من الوزير.

منح ديوان الرقابة المالية صاحية عند اﾜتشاف  -6
  -مخالفة مالية ما يأتي :

عند اﾜتشاف مخالفة مالية أو الشك بوجودها للديوان  -أ
أن يطلب من المفتش العام أو الجهة ذات العاقة 
التحقيق في تلك المخالفة واتخاذ اإجراءات الازمة 

المخالفة وآثارها في آثناء مدة محددة من قبل  إزالة
 الديوان.
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للديوان أن يتولى إجراء التحقيق في المخالفة  -ب
المالية المﾜتشفة منه بشﾜل مباشر في الجهات التي ل 
يوجد فيها مﾜتب مفتش عام، أو إذا تخلف مﾜتب 
المفتش العام في الجهة المعنية عن أﾜمال التحقيق في 

 ي يحددها الديوان.اثناء المدة الت
للديوان إجراء التحقيق في اأمور التي يحيلها  -ج

 مجلس النواب إليه للتحقيق فيها.
للديوان إجراء التحقيق في المخالفات المالية التي  -د

يﾜتشفها سواء نسبت لوزير أو من هو بدرجته أو 
  المفتش العام أو إلى أي موظف آخر.

دور دراسة ﾜاظم بعنوان ) -2
الرقابة ومسؤوليتها في منع  أجهزة

، واﾜتشاف التاعب والمخالفات(
بحث مقدم إلى هيئة اأمناء في 
المعهد العربي للمحاسبين القانونين 

بغداد وهو جزء من متطلبات  /
الحصول على شهادة المحاسبة 

 القانونية.

  -يرمي البحث إلى ما يأتي: 2008
الحتيالية تسليط الضوء على التصرفات واأفعال  -1

التي تسبب التحريفات الجوهرية ذات اأثر المادي في 
 القوائم المالية لمختلف الوحدات القتصادية.

محاولة اﾜتشاف نقاط الضعف والخلل في أنظمة  -2
الرقابة الداخلية بما فيها من إجراءات الضبط الداخلي، 
وقياس مدى ﾜفاءتها في المحافظة على الموارد المادية 

 نان إلى دقة وصحة القوائم المالية.والطمئ

الترﾜيز على أدلة التدقيق المعتمدة الخاصة بحالت  -3
براز دور ومسؤولية التدقيق  التاعب والمخالفات وا 

 الخارجي في منع واﾜتشاف تلك الحالت.

تقديم التوصيات بخصوص مسؤولية ودور أجهزة  -4
والمخالفات الرقابة الداخلية واإدارة العليا عن التاعب 

حيث تقع عليها المسؤولية الرئيسة في منع واﾜتشاف 
 حالت التاعب والمخالفات.

إعداد برنامج تدقيق مقترح للﾜشف والحد من حالت  -5
 التاعب والمخالفات.

وقد تمثلت مشﾜلة البحث في زيادة وتنوع حالت 
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التاعب والمخالفات وانتشار ظاهرة الفساد اإداري في 
دات القتصادية، وابتﾜار أساليب حديثة أغلب الوح

لتمرير تلك الحالت من قبل اإدارة والعاملين مما أدى 
إلى صعوبة منعها واﾜتشافها في ضوء مناهج التدقيق 
المستخدمة، إذ إن التدقيق الخارجي ل يوفر التأﾜيد 
المطلق بأن القوائم المالية خالية من اأخطاء الجوهرية 

التدقيق الختباري وحقيقة ﾜون بسبب العتماد على 
معظم اأدلة المتوفرة للتدقيق الخارجي هي أدلة مقنعة 
وليست مطلقة بطبيعتها، وﾜذلك لما للقيود المازمة أي 
نظام محاسبي أو نظام رقابة داخلية من تأثير في عملية 
الحد أو الﾜتشاف للتاعب والمخالفات في القوائم 

جهزة التدقيق الداخلي المالية فضااعن ضعف ﾜفاءةأ
 ヮل عام، واحتمال تجاوز متطلبات وضوابط هذﾜبش
اأنظمة من قبل اإدارة العليا، ﾜما أن التحريفات 
والتاعبات يمﾜن إخفائها بمهارة قد ل يمﾜن اﾜتشافها 

 بسهولة.
تناول الباحث مفهوم الرقابة وأهدافها سواء ﾜانت رقابة 

عب والمخالفات داخلية أو خارجية وﾜذلك مفهوم التا
وأنواعها وأساليب  اوطبيعتها و مخاطر التاعب وعوامله

التاعب بالقوائم المالية لغرض الختاس وما هي 
العوامل التي تؤدي إلى زيادة حالت التاعب وانتشارها 
ومسؤولية مراقب الحسابات تجاヮ التاعب والمخالفات 

 وما هي اإجراءات الﾜفيلة للحد منها.
  -احث إلى توصيات عديدة منها ما يأتي :توصل الب

تبني نظام رقابة شامل من قبل اإدارات وتحديث  -1
وتطوير ذلك النظام باستمرار بما يحقق أهداف الوحدة 
ويؤدي إلى اﾜتشاف حالت التاعب والمخالفات ومنع 

 حدوثها أو الحد منها.
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تحديد مفهوم وتعريف للتاعب والمخالفات من  -2
شريعية وتحديد العقوبة لﾜل منهما، لﾜي الجهات الت

تعمل الجهات التنفيذية على اتخاذ اإجراءات الازمة في 
توجيه العقوبات المناسبة لردع القائمين بارتﾜاب 

 التاعب.

عدم الخلط والتمييز بين العقوبات الجنائية  -3
والتأديبية في توجيه العقوبات المقررة لمرتﾜبي التاعب 

 والمخالفات.

فصل الصاحيات والمسؤوليات بين الوظائف  -4
اإدارية والعناوين الوظيفية لمنع ارتﾜاب التاعب 

 والمخالفات.

الهتمام بقسم التدقيق الداخلي في الوحدات  -5
القتصادية ومنحه الستقال المناسب أداء أعماله 

 بدقة وموضوعية.

اللتزام بالقوانين واأنظمة والتعليمات النافذة  -6
والحرص على تنفيذها من خال الزيارات الميدانية 
لإدارات والفروع واأقسام لمعرفة سير اأعمال فيها 

 ومدى التزامها.

اختيار العاملين في الوحدة لسيما في اإدارات  -7
الحسابية والرقابية ممن تتوفر فيهم المهارات العلمية 

يق والفنية والخبرة والتخصص وتطوير قابلياتهم عن طر 
إجراء البرامج التدريبية والمشارﾜة في الدورات العلمية 

 لتنمية وتعزيز تلك القدرات والمهارات.

اإدارة في منع واﾜتشاف التاعب  ةمسؤولي -8
والمخالفات ويقع على عاتقها دراسة العوامل التي 
تساعد على القيام بالتاعب واتخاذ اإجراءات الازمة 

لتعديات المناسبة على نظام لتافيها من خال أجراء ا
الرقابة الداخلية وتطويرヮ بما يساعد على تقليل العوامل 
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 وفرص اإقدام على التاعب إلى أدنى حد ممﾜن.

نشر الوعي الرقابي في الوحدة القتصادية وعواقب  -9
اإقدام على حالت التاعب والمخالفات فضاا عن نشر 

ستواجه مرتﾜبي  الوعي القانوني من حيث العقوبة التي
  هذヮ الحالت.

دور )دراسة القيسي بعنوان  -3
اجراءات التدقيق في محاربة الفساد 

 .(الداري والمالي
 في المناء هيئة الى مقدم بحث

 للمحاسبين العربي المعهد
لنيل شهادة المحاسبة  القانونيين 
 القانونية .

وانواعه تهدف الدراسة الى التعريف بالفساد ومعانيه  2007
وعناصرヮ واسبابه ونتائجه وﾜلفته ونموヮ والى ايجاد 
وسائل عملية قابلة للتطبيق في الواقع العملي لﾜشف 
ومﾜافحة ظاهرة الفساد والوقاية منها من خال ايجاد 
دور فعال للمدقق للﾜشف عنه وتوصلت الدراسة الى 

 -الستنتاجات التية :
يد المديرين ارتﾜاز المسؤوليات والصاحيات في  -1 

 العامين وسيطرتهم على معظم القرارات. 
ضعف انظمة الرقابة الداخلية والتواطؤ من داخل  -2

 المفسدين. الجهزة الرقابية والتدقيقية مع
ضعف الهتمام بالماحظات التي يشير لها ﾜل من  -3

 المفتش العام وديوان الرقابة المالية . 
ضعف بذل الدولة جهوداا جادة لمحاربة الفساد  -4

 والقضاء عليه . 
  -ومن التوصيات التي توصلت اليها الباحثة:

ضرورة وضع اسس علمية وعملية دقيقة عند  -1
اختيار الماك العامل في اقسام المحاسبة وعدم ترﾜيز 

 الصاحيات في يد جهات محددة. 
بة الفساد من على الدولة بذل جهود جادة في محار  -2

خال التنسيق مع جهات متخصصة داخل البلد وخارجه 
 أعداد دورات تثقيفية لمحاربة الفساد .

ضرورة وجود قوانين وعقوبات صادرة تفرض على  -3 
 مرتﾜبي جرائم الفساد. 
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ضرورة التحديث المستمر للقوانين والتعليمات  -4
 الصادرة وجعلها مناسبة للوضع الراهن وتثقيف الشعب

 بها .
في  واأجنبية الستفادة من تجارب الدول العربية  -5

 ﾜيفية محاسبة الفاسد . 
عدم تثبيت الموظفين في وظيفة ثابتة بل ينبغي  -6

تدويرهم على الوظائف ﾜذلك لبد ان يحظى موظفو 
 الرقابة الداخلية والمفتش العام بتدريب وراتب جيد .

دراسة الهام الموسوي بعنوان  -4
الرقابة المالية في الحد من )أثر 

  ظاهرة الفساد الداري (.
قدم إلى المعهد العالي  بحث

 / ة والماليةيالمحاسب للدراسات
وهو جزء من متطلبات  جامعة بغداد

ول على شهادة المحاسبة الحص
 .القانونية

يهدف البحث إلى بيان دور السلطة التشريعية من خال  2005
محاربة الفساد اإداري في ديوان الرقابة المالية في 

أجهزة الدولة والرقابة عليها و بالترﾜيز على الجوانب 
 المالية منها واقتراح ما يقتضي للحد من الظاهرة.

تمثلت مشﾜلة البحث في ﾜبر ظاهرة الفساد اإداري 
نتيجة لبتعاد المجتمعات عن القيم والتمسك بأحﾜام 

الظاهرة من الدين واأخاق الحميدة وعدم التعامل مع 
 قبل الدولة وأجهزتها بشﾜل علمي ودقيق.

تناولت الباحثة مفهومي الرقابة المالية والفساد اإداري 
 ودور الرقابة المالية في الحد منه.

 -:يتوصيات همن الدراسة أهم ما توصلت اليه و 
المتعارضة  الدارية والمالية عدم الجمع بين الوظائف .1

  والغش والحتيال. التواطؤعمليات بأجراء  والتي تسمح

 الخرى والستفادة منها في تجارب الدول طاع علىال .2
 البيئة العراقية.

نشر التقارير الخاصة بالفساد في وسائل العام وعدم  .3
 التعتيم على جرائم المفسدين أيا ﾜان مستواهم.

الهتمام بماحظات ديوان الرقابة المالية ويﾜون ذلك من  .4
قانوني بمعاقبة ﾜل من لم يلتزم بتصفية خال الزام 

 الماحظات اول بأول وخال مدة معينة.

 عدم حصر صاحية اتخاذ القرارات بشخص واحد. .5
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دعم دور اقسام التدقيق الداخلي في الوحدات . 6
 الخاضعة للرقابة.  

دور عنوان ) دراسة أبو جناح ب -5
مراقب الحسابات في الﾜشف عن 

بحث مقدم إلى (.  حالت التاعب
العربي اأمناء في المعهد  هيئة

للمحاسبيين القانونيين لنيل شهادة 
 المحاسبة القانونية .

تضمنت مشﾜلة الدراسة اأثر السلبي الﾜبير الذي يترﾜه  2004
عدم اﾜتشاف التاعب على موارد المنشأة وما يترتب 
على عدم اﾜتشافه او الحد منه من هدر وضياع في 

يؤدي الى الحيلولة دون الرتقاء بمستوى مواردها مما 
 أعمال المنشأة أو استمراريتها في النشاط .

وقد درس الباحث في الجانب النظري التعريف بالتاعب 
وأنواعه ودوافع ارتﾜابه ومسؤولية مراقب الحسابات 
واجراءات التدقيق التي يقوم بها مراقب الحسابات 

أما في  التاعب ،  ودورها في الﾜشف عن حالت
الجانب العملي فقد تم دراسة عدد من حالت التاعب 
التي حصلت في بعض الدول العربية والقطاع الحﾜومي 
العراقي المﾜتشفة من قبل ديوان الرقابة المالية وتم 

 تصميم استمارة استبانة لهذا الغرض .
لقد توصل الباحث الى مجموعة من الستنتاجات أهمها 

:-  
ب ﾜجزء من المخالفات المالية يعد مرادفاا إن التاع -أولا 

 لمصطلحات الختاس والتزوير والغش والخطأ العمدي .
إن عدم ﾜفاية الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية  -ثانياا 

 يعد السبب الرئيسي الول لحصول التاعبات .

عدم ﾜفاية وﾜفاءة العاملين في الجهزة الرقابية  -ثالثاا 
مﾜاتب التدقيق يعد السبب الرئيسي الثاني العليا او في 

 لحصول التاعبات .
من بين اأسباب المهمة التي تؤدي الى تفويت  -رابعاا 

فرصة اﾜتشاف التاعبات هو الغش في ممارسة الحذر 
المهني من قبل مراقب الحسابات أثناء قيامه بعملية 

 التدقيق.
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 -وقد أوصى الباحث مجموعة من التوصيات أبرزها :
يجب على اإدارة مراجعة ومتابعة وتطوير نظام  -ولا أ

 الرقابة الداخلية .
على مراقبي الحسابات تقديم خدمات ذات جودة  -ثانياا 

 عالية من خال بذل العناية المهنية الازمة.
الحرص على أن تتمتع التقارير التدقيقية بالدقة  -ثالثاا 

 والوضوح والموضوعية .
ورات التدريبية للعاملين وخاصة الهتمام بالد -رابعاا 

القائمين منهم باأعمال المالية والمخزنية لزيادة 
  ﾜفاءتهم وتحسين مستوى اأداء .

 
 -دراسات عربية: -ثانياا 

 مدى ) بعنوان الواشلي دراسة -1
 لمخاطر المـراجعـة خـطط أستجابة

 المتطلبات ضـوء في اأدارة غش
 . ( المـراجعـة لمعايير الحديثة

 الليبي المدقق إدراك مدى قياس إلى الدراسة هذヮ هدفت 2010

 اأخطاء في إلدارة غش واﾜتشاف تقييم لمسؤولية

 التأثير وقياس الغش لمخاطر واستجابتهم الجوهرية

 الجوهرية، اأخطاء اﾜتشاف في لخصائصهم النسبي

 في المراجعة ومﾜاتب المراجعين خصائص اثر وتقييم

 اأخطاء في وتاعبها اإدارة اﾜتشاف غش فعالية

 إلى الدراسة وتوصلت الوظيفي الوضع خال من الجوهرية

 غش اﾜتشاف يمﾜنها ل العادية المراجعة أن اختبارات

 نحو مسؤولية المراجع من بأن مدرﾜين ﾜانوا ﾜما اإدارة،

 لمخاطر والستجابة المهني، الشك ممارسة الدارة، غش

 المراجعة، برنامج وتعديل بتصميم المرتفعة اإدارة غش

 أن اعتبروا السابقة للنتيجة مناقض وبشﾜل أنهم إل

 اختبارات بأداء مرتبطة اإدارة غش نحو المراجع مسؤولية

 ادراك لبس وعدم وجود إلى يشير مما العادية، المراجعة

 المراجع مسؤولية جوانب لمختلف المراجعين لدى ﾜامل

 متطلبات تقتضيه ما ضوء اإدارة في غش اﾜتشاف نحو
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 الحديثة.  المراجعة معايير
 مدى) بعنوان القاضي دراسة -2

 القانوني المحاسب مسؤولية
 في الغش اﾜتشاف عن اأردني
 معيار ظل في المالية البيانات
 (.   240 الدولي التدقيق

هدفت هذヮ الدراسة الى قيام مسؤولية المدقق الخارجي  2009
في القوائم المالية في ظل  اأردني عن أﾜتشاف اأحتيال

(، وبيان مسؤولية مدقق 240معيار التدقيق الدولي )
الحسابات عن أﾜتشاف الحتيال والحد منه في القوائم 
المالية وﾜذلك التعرف على اهم أجراءات التدقيق الواردة 

( في أﾜتشاف 240بموجب معيار التدقيق الدولي )
تحقيق أهداف اأحتيال والغش في القوائم المالية ، ول

البحث قام الباحث بتغطية الجانب النظري للدراسة من 
وقد خال المسح المﾜتبي للﾜتب والنشرات والدوريات ، 

أعتمد الجانب الميداني للدراسة استمارة أستبانه وتم 
 تم توزيعها على بعض مراقبي الحسابات الردنيين فقد

منها، وتم التوصل الى بعض النتائج من  (211 )  توزيع
أهمها " يوجد هناك أدراك معقول لدى مدققي الحسابات 
في الردن  في أﾜتشاف اأحتيال عند تدقيقي القوائم 

واوصت الدراسة بضرورة تنظيم ندوات ودورات  المالية،
تدريبية لمدققي الحسابات بهدف تنمية مهاراتهم من 

وعند اء في القوائم المالية  أجل اﾜتشاف الحتيال والخط
الجراءات الواردة من قبل مدققي الحسابات  تطبيق

يساعد ، (240) الردنيين الواردة بمعيار التدقيق الدولي
 في القوائم الحتيال اﾜتشاف في الحد من أمﾜانية

  المالية.
دراسة النزلي بعنوان ) رﾜائز  -3

منع التحريف والتاعب في القوائم 
المالية المنشورة الصادرة عن 
الشرﾜات المساهمة العامة الردنية 

 .) 

هدفت هذヮ الدراسة الى تحديد مسؤوليات مدققي  2009
في القوائم المالية ألحسابات عن التحريف والتاعب 

الشرﾜات المساهمة العامة في المنشورة الصادرة عن   
الردن وبيان مسؤوليتها عن توفير الوسائل والجراءات 

والتاعب في القوائم المالية، الازمة للحد من التحريف 
حيث تﾜون مجتمع الدراسة من اطراف ذات عاقة 
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بالبيانات المالية المنشورة الصادرة عن تلك الشرﾜات، 
سابات، والشراف وهي مجلس أدارة الشرﾜة، مدققي الح

. 
وتوصلت الدراسة الى وجود بعض الفروقات المعنوية 

مدى  بشأن ذات الدللة الحصائية بين أراء تلك اأطراف
التزام مدققي الحسابات في تلك الشرﾜات بتطبيق 
اأجراءات للحد من التاعب في القوائم المالية المنشورة 

 لهذヮ الشرﾜات. 
عنوان دراسة المومني والبدور ب -4

)مدى التزام مدققي الحسابات 
الخارجيين في تطبيق معيار 

( والخاص 240التدقيق الدولي )
بمسؤولية المدقق عن ﾜشف الغش 

 ومنعه(.

 مدققي اتباع مدى على التعرف الى الدراسة هذヮ هدفت 2008
 للﾜشف الازمة الجراءات القانونين الردنيين الحسابات

 الدولي التدقيق معيار مع يتماشى بما الغش عن
 الغش، عن اتخاذها الواجب باإجراءات المتعلق( 240)

 الردنيين الحسابات مدققي بأن الدراسة نتائج بينت وقد
 من( 240) الدولي التدقيق معيار بتطبيق ملتزمون

 دلئل ظهور عند الازمة باإجراءات التزامهم خال
 الجراءات بأتباع التزامهم وﾜذلك والغش، الخطاء
 والجهات لإدارة والغش الخطاء عن لإباغ الازمة

 من لاستفادة توصيات الدراسة وقدمت المستفيدة، 
 مع عاقة لهم الذين الردنيين الحسابات مدققي تجارب
 مدققي أتباع وجوب وﾜذلك خارجية، تدقيق شرﾜات

 الخطاء عن للﾜشف الازمة لإجراءات الحسابات
            .والغش

دراسة دحدوح بعنوان )  -5
مسؤولية مراجع الحسابات عن 
اﾜتشاف التضليل في التقارير 
المالية للشرﾜات الصناعية والعوامل 

 المؤثرة في أﾜتشافه(.  

هدفت الدراسة الى تحليل مسؤولية مدقق الحسابات عن  2006
اﾜتشاف التضليل في التقارير المالية الردنية، وتحديد 
العوامل المؤثرة في اﾜتشافه من قبل مدققي الحسابات، 
حيث تعد مشﾜلة التضليل في التقارير المالية والعوامل 
المؤثرة في اﾜتشافه ذا أهمية خاصة في الوقت الحالي. 

بعد ظهور مشاﾜل مالية في عدد من ﾜبرى وذلك 
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المنشآت على المستوى العالمي، وخلصت الدراسة الى 
أن عملية اﾜتشاف التضليل تتأثر بالعديد من العوامل 
المرتبطة بالمدقق وﾜذلك بالمنشأة وأدارتها، فضاا عن 
أن اﾜتشاف التضليل يتأثر بالعديد من باإصدارات 

 المهنية.      
 

 -دراسات الجنبية : -ثالثاا 
          ( بعنوان Scottدراسة ) -1
" The Evolution of Fraud 

Dorming etal , Theory 
Fleming Mary-Jo 
Kranacher, and Richard 

A. Riley,Jr". 

تقتصر هذヮ الدراسة على أعادة النظر في مثلث الغش  2012
 والحتيال وتسليط الضوء على النتائج الخيرة والتفﾜير
المعاصر في المجتمع لمﾜافحة الغش والحتيال وذلك 
من خال البحوث المحاسبية التي أجريت في الوليات 
المتحدة المريﾜية، تبدو أهمية مثلث الغش بشﾜل 
 ،ُヮل صورﾜنموذج لتقييم مخاطر الحتيال بﾜ خاص
وذلك من خال خطة التدقيق الشاملة التي تشير الى 

تحديد مخاطر الخطاء  مسؤولية مدقق الحسابات في
(، AICPAالجوهرية الناتجة عن الغش المقدمة من )

وفيها تحديد مخاطر الخطاء الجوهرية ويتطلب ذلك 
نموذج يعﾜس التفﾜير الحالي لحدوث الحتيال لتعزيز 
فهمنا لدوافع الحتيال والغش وتوصلت الدراسة الى 

ي ضرورة توفير الموارد الساسية للمدققين والباحثين ف
الغش والحتيال لمعرفة الجوانب الرئيسة ذات الفائدة 
التعليمية للفصول الدراسية والخبرة المهنية في تدقيق 

 الحسابات.
 Stuiuدراسة ) -2

Explorator) بعنوان Al 
Cunoasterii     Financiare 
Din perspective Auditului 

 financiar    
problematicii" 

المالي  بالحتيالهذヮ الدراسة استطاعية فيما يتعلق  2011
والغش وهي تعتبر واحدة من المشاﾜل الرئيسة التي 

وقد  تواجه المجتمع في مختلف مراحل من تطورها،
تسبب الحتيال المالي والغش في معرفة التجاهات 
الرئيسة للبحث في مسألة الحتيال المالي  مما أدى 
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لﾜشف الحتيال والغش ومنعه،  الى أقتراح اليات فعالة
وتقترح هذヮ الدراسة أجراء تحليل نوعي وﾜمي حول 
الحتيال المالي والغش والهدف من هذヮ الدراسة هو 
تحديد تأثير العوامل المحددة لاحتيال المالي من وجهة 

( 50نظر الرقابة المالية، حيث أجريت الدراسة على )
عينة من القوائم المالية للشرﾜات، وتوصلت الدراسة 
الى وجود عدد ﾜبير من العوامل منها وجود أدلة على 
تورط أعلى سلطة في الوحدة القتصادية وذلك يؤثر 
على مصداقية أقرارات الدارة وﾜذلك يؤثر على 
أستمرارية عاقة المدقق بالوحدة، التي تحتاج الى 

ة تأثيرها على القوائم المالية دراسة متعمقة لفهم ﾜيفي
  وﾜيفية أﾜتشافها والوصول اليها. 

 & .Albrecht wدراسة)3- 

Albrecht بعنوان" الحتيال من )
 منظور عالمي ".

حيث ناقشت طبيعة عملية الحتيال وتم عرض  2008
الفضائح المالية التي حدثت في العقد الخير من القرن 

دراسة دور مدققي الحادي والعشرين، ﾜما ناقشت ال
الحسابات في الﾜشف عن عملية الحتيال المالي. وقد 
فحصت هذヮ الدراسة المقاييس الخيرة والقوانيين 

،  (Sarbanes-oxley)والبنود المعدلة ومن بينها 
القوانيين الحديثة الصادرة عن نشرات اسواق البورصات 
المريﾜية، وفي النهاية ناقشت الدراسة فيما اذا ﾜانت 

ذヮ القوانيين والبنود سوف تتأثر في ﾜيفية اﾜتشاف ه
 احتمالت حدوث عمليات الحتيال المالي.  

)  عنوانتحت  O. Neil دراسة -4
ﾜتشاف  يفيةﾜطرق تورط الفراد ا

 (. في نماذج الحتيال المالي

 ،وتطويرها التدقيق  إجراءات توسيع الى الدراسة هدفت 2007
 المالية البيانات في حتيالاأ واﾜتشاف لمنع وذلك

والخروج بطرق وأساليب تدقيق يمﾜن  الﾜترونيا، المعدة
العتماد عليها   ، وبيان البرامج والساليب الﾜثر 
فاعلية في ﾜشف عمليات الحتيال والخطاء في 

الدراسة الى نتيجة مفادها  توصلت البيانات المالية. وقد
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تدقيق  ن يقوم بتطبيق أساليبإأنه يجب على المدقق 
 شاملة للحد من مخاطر الحتيال.

( بعنوان " Gao, Lدراسة ) 5-
تحليل وتقييم مجموعة من النماذج 
 المتعلقة بأدارة مخاطر الحتيال.   

هدفت هذヮ الدراسة الى التعرف على الطرق التي  2005
تتبعها أدارة الوحدة القتصادية في تنفيذ عمليات الغش 
والحتيال وذلك بتحليل ودراسة مجموعة من الحالت 
التي حصلت في اآونة الخيرة والتي نشرتها هيئة 

 Security andالمن والوراق المالية " 

Exchange Commission ( SEC )  ، واقترح
الباحث تقسيم مخططات للتعرف على عمليات الغش 
والحتيال، حيث قسمها الى قسمين )مخططات 
محاسبية، ومخططات دلئلية(. وقد توصلت الدراسةالى 
أن اﾜثر المخططات المحاسبية تشتمل على: العائدات 
السابقة، اليرادات الوهمية، الصول المبالغ فيها، 

عمليات أهمال الخصوم و/ أو والنفقات غير الموثوقة، 
النفقات. في حين أن اﾜثر المخططات الدلئلية 
المستخدمة ﾜانت: وثائق مزورة، وثائق تم التعديل على 
بياناتها، وثائة/ معلومات مخفية، التواطؤ مع أطراف 
خارجية، عدم عرض النفقات بشﾜل واضح لمدقق 
الحسابات، في حين أغفلت تلك المخططات الخصوم 

 النفقات.    و/أو 
 

 -موقع الدراسة احالية من الدراسات السابقة : -رابعاا 
العراقية الخاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة دراسة تطبيقية لعينة من الشرﾜات  ة هيالحالي الدراسة

به  المالية التحادي لبيان الدور الذي يقوم به الديوان لﾜشف حالت الحتيال المالي والغش الذي تقوم
غير القانونية على القوائم المالية ، اتخاذها للحد من تلك التصرفات  تلك الشرﾜات واإجراءات الواجب

وقد اجتهد الباحثون في الﾜتابة بموضوع الحتيال والغش ودور مراقب الحسابات والرقابة الداخلية في 
بحثه ولنا وجهه نظرنا في الﾜشف عن الحتيال والغش بيد ان لﾜل منهم وجهة نظر مختلفة في اطار 
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اءها والتي سبق . ومن خال الطاع على الدراسات السابقة واستقر التي سوف نتناولها الدراسةاطار 
   -يتمثل باآتي : ةالحالي فات بين الدراسات السابقة والدراسةيمﾜن القول ان أبرز الختا ان تم ذﾜرها

بانة في الجانب العملي مع بعض حالت التاعب التي اعتمدت الدراسات السابقة على استمارة الست -
( حيث تم أخذ بعض  ، محمود ، وﾜاظم حدثت في الدول العربية والجنبية باستثناء دراسة ) أبو جناح

حالت التاعب في البيئة العراقية والمﾜتشفة من قبل ديوان الرقابة المالية ، ولم تتناول حالت التاعب 
 .بة الداخلية ام الرقابة الخارجيةقيق والواسع والمﾜتشفة سواء من قبل الرقابشئ من التفصيل الد

  
  -عن الدراسات السابقة: ةالحالي الدراسة يميز ما

 الرقابة المالية في ﾜشفديوان وهو " دور  مهما موضوعاا تعالج اﾜونه الدراسةا هذ يتميز 
الحتيال والغش  مفهوم بحث في النظرياإطارヮ  ينحصر لم أنه المالية " أيالبيانات الحتيال في و  الغش

 اإدارة من ﾜل مسؤولية أبعاد وتحليل مناقشة إلى ذلك تجاوز بل فقط ، المالية ومظاهرヮ القوائم في

 تلك عن الصادرة المالية في القوائم خطأ وتاعب من يحدث عما الشرﾜات العراقية حسابات ومدققي

 للحد إجراءات من الفعلي الواقع في الفئتان هاتان به ما تقوم مدى استﾜشاف إلى باإضافة هذا.الشرﾜات

 .الحتيال والغش مخاطر من
 

 

 

 

 
 



 

 الفصل الثاني
 ومفヰومヰا المالية الرقابة نشほة

 مراقب ومسぼوليات واهدافヰا
  اتجاهヰا الحسابات

ماهية الرقابة  -المبحث اأول
 المالية

 مراقب ةمسぼولي -المبحث الثاني
الحسابات في اافصاح عن حاات 

 المالية الغش وااحتيال في التقارير
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 امبحث اأول
 ماهية الرقابة امالية

  -تمهيد :
ﾟوحدات اماك ، أن فـصال اﾟملﾞـية عـْن اإدارةـل أنـرت اﾟحـاجة اﾟى اﾟرقابة في ظـظه        

ـدى  ﾞـافية ناعة ـاﾟى ق بحـاجة اأقتصادية موجودة ر دهـا اﾞﾟفاءة أدارة اﾟوحدة في استـخدام مواعـن م 
دية في ـتـصال مهنة اﾟتـدقيق واﾟرقابة موقع متـميز ف ي اﾟحـياة ااقـبصورة صحيحة وقانونية، وتحـت
  .وععـمال واأوضاع اﾟماﾟية ﾟلمشر اﾟثـقة بنتـائج اأ إعطاءاﾟوقت اﾟحاضر، ﾟما تـوفرケ  من 

ن فصح عـمـدقـق اﾟحـسابات واﾟقوائم اﾟماﾟية اﾟتي تـى تقرير وبسبب اﾟطـلب اﾟمتـزايد عــل
ز اﾟماﾟي ﾟمختلف اﾟوحدات ااقتصاأاﾟمعلومات اﾟمحاسبية ذات اﾟصلة بنتائج ا دية. عمال واﾟم゙ر

ﾟماﾟية اوائم زاد ذﾟك من أهمية عمل اﾟرقابة اﾟماﾟية ﾟتمﾞين تلك اﾟجهات اﾟمستفيدة من اﾟتقارير واﾟق
ن حيث موسوف نتناول في هذا اﾟمبحث اﾟرقابة اﾟماﾟية قتصادية اﾟماءمة . إفي أتخاذ اﾟقرارات ا

ل ـو مراح ،، أنواعها دافهاـميتها ، أهـومها، أهـمفه،  ﾟرقابة اﾟماﾟية وتطورها اﾟتاريخيشأة اـن )
 .(هانفيذها و أساﾟيبـت

 
 :قابة المالية وتطورها التاريخينشأة الر  -1

 قد حصل في مجال اﾟرقابة ومفاهيمها اﾟى ان تطوراً تشير اﾟبحوث واﾟدراسات اﾟحديثة 
ن أﾞد ملى متابعة اﾟتصرف اﾟماﾟي واﾟتـع د ان ﾞان اهتمامها مقتصراً ـﾟتطور اﾟمجتمعات بع تبعاً 

زام اﾟذي يحدد فيما إذا ﾞانت ـظ ان هذا اﾟدور قد توسع ﾟيشمل جانب ااﾟتـصحته. وياح
بة رير اﾟماﾟية تمثل وضع اﾟجهة اﾟخاضعة ﾟلرقامليات اﾟماﾟية تجري بصورة صحيحة واﾟتقاـاﾟع

 (.1996:3)القاضي،باﾟقوانين واﾟتعليمات وأنها اﾟتزمت 
د حيث ااف عام قبل اﾟميا 3د اﾟسومري قبل ـوفي اﾟعراق نشأة اﾟرقابة اﾟماﾟية في اﾟعه       

اﾟى ﾞونه وجدت وظيفة اﾞﾟاتب اﾟذي يﾞتب اﾟرسائل وعقود اﾟبيع واﾟشراء وااقتراض، أضافة 
ي مورابحمت شؤون اﾟمال هو تشريع ـدم اﾟشرائع اﾟتي نظـنائم ، ومن أقـدوين اﾟغـيقوم بت محاسباً 
ًا موظف ينـك، وعلى اﾟحﾞام اﾟتابعين ﾟه وقد قام بمساءﾟتهم عن ممتلﾞات اﾟمل  ـفرض اﾟرقابة عحيث 
  ケع يخبرﾟان يقوم بجوات تفتيشية يصحبـباﾞ ماﾞ ،ضرائبﾟه فيها موظف جز في اأموال وا

  .38):   2010سامية، )متخصص ﾟجرد قطعان اﾟماشية اﾟتي ﾞانت تجبى ﾞضرائب عينية 
ذا أمعنا اﾟنظر في ااحداث اﾟتاريخية ﾟوجدنا ان اﾟرقابة ع دين من ـرفت في باد اﾟرافـوا 

ود ـبين وجـتمن خال اأﾟواح اﾟـطينية اﾟتي ﾞـانت موجودة في تـلك اﾟفترة واﾟتي اﾟسنين،  اأف
ﾞـقوانين مﾞلغة اأﾟلوائح تلـك شيرـت ، حـيثاديةـتوبة باﾟى ما ي اﾟمستـاﾟمصادقات اﾟعملةـشبه ا 
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فين ـقارير اﾟموظـمع اﾟى تـيستعـن اﾟمراقبة  اﾟشخص اﾟمسؤول ﾞانو اصر، ـاﾟمعة دقيقـفي اﾟت حـاﾟياً 
ﾟمخ خـاصةاﾟمواد يفية انفاقـزون ゙وـباﾟ( 27:   2006هداف ، ) ابو تلك ا. 

تنى باﾟمال ـوفي ظل ظهور اﾟدين ااسامي وفقا ﾟلشرائع اﾟتي وضعها ااسام حيث اع
ه حق اﾟتصرف فيه وفق مجـمال اه، وان اانسان مستخ تبارケ  ـعناية ﾞبيرة باع موعة لف فيه ゚و

ة اأسامية من اﾟقواعد ى لـحث عاﾞﾟريمة اﾟتي ت اﾟقرآنية عندما ن゚زت اآيات، وعـند نشوء اﾟد゚و
ﾟسرقة وسوء اأستخـدام  لى ـع ـظةفـاحماﾟعامة من اﾟاأموال اﾞهـ وا  r تعاﾟى :و  سبحـانه   ق゚و

ه  تعاﾟى  (29) سورة اﾟنـساء ، آية :  qتأﾞلوا أمواﾞﾟم بينﾞم  باﾟباطل   ) q سرفواتوا  r،  وق゚و
ه تعاﾟى 31 :سورة اأعراف ، اية ق゚و  يةاانعام، اسورة  ) q اﾟمسرفين ب  ـا يح انه   r ( ゙و

 ﾟنظاما تطور وقد عمر اﾟخـليفة عهد وذﾟك في ،(اﾟمال  بـيت )ب شأ ما يسمى ـذﾟك انـ゚و ، (141:
زهاوي ) ال"ااندﾟس باد اﾟعباسيين، اامويين، " اﾟراشدين، مثل ذﾟك تبعـت اﾟتي اﾟعصور تلك في
 ،2008  :67 .) 
 

 ،وهرالج )ربية هي ـاﾟماﾟية في اﾟدول اﾟغطوير اﾟرقابة ـوامل اﾟتي ساهمت بتـومن أهم اﾟع
1999 : 11): 

 انفصال اﾟسلطة اﾟتشريعية واﾟتنفيذية. -1

دت اﾟى زيادة أي ساهمت في ظهور افﾞار ظهور اازمات ااقتصادية واﾟسياسية اﾟت -2
 ااهتمام بتطوير اجهزة اﾟرقابة.

  اف.ي يحقق ااهدذاﾟل ـشﾞاケﾟ اﾟموارد بذاقتصادية واﾟحاجة اﾟى استغال هندرة اﾟموارد ا -3
ن مات منـتيجة تـطور اﾟمنظـ ترى اﾟباحثة أن اﾟرقابة اﾟماﾟية نـشأت وبناًء على ما تـقدم

ة، وبهـدف اﾟمحافـظة عـلى  تـلك حيث تـوسع حجمها وأنشطـتها وزيادة حجم ااموال اﾟعامة ﾟلد゚و
م يقـتـصرن مفهـوم اﾟرقابة اﾟماﾟية قـد تأااموال من اﾟهـدر واﾟضياع. وناحـظ  عـلى  طور ゚و

 .اﾟيةر اﾟمإجراءات فحـص اﾟحسابات واأمور اﾟماﾟية بل إعـطاء رأي فـني محـايد في تـلك اﾟتـقاري
   

 -فهوم الرقابة المالية وتعريفها :م -2 
فة ، وأن معظم اﾟمختصين بوظيﾟها مفاهيم واسعة وشروحات عديدة أن اﾟرقابة اﾟماﾟية
، اﾟتسجيل ظة، اﾟفحص، اﾟتوجيه، اﾟمراجعة، اﾟمقارنة، ﾞاﾟماحمفاهيماﾟرقابة يصطلح ﾟها عدة 

ازها ". ـينة يسعى اﾟمشروع اﾟى إنجـهداف معأيق ـقـلى تحـمل عـأنها " اﾟعيرى واﾟتفتيش ، فاﾟبعض 
 رف  ـلى ﾟلتعـعأاﾟمراجعة وااشراف من قبل سلطة  ني "ـواﾟبعض ااخر يرى ان اﾟرقابة اﾟماﾟية تع

صص ـق ما هو مخـخدم وفـاﾟموارد تست أﾞد من انْ ـداخل اﾟمشروع واﾟتاأعـمال ير ـﾞيفية س   لى  ـع
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ﾟذﾟك وقبل اﾟتطرق اﾟى تعاريف اﾟرقابة اﾟماﾟية اﾟتي قدمت من )  1: 2005،  الصرعاوي )ﾟها " 
ما  قبل اﾟمختصين بوظيفة اﾟرقابة يجب أن نعرف اﾟمعنى اﾟلغوي وااصطاحي ﾞﾟلمة رقابة ゙و

 :يأتي
  -اللغوي لﾜلمة رقابة: المعنى (أ

 على افظةاﾟمح نيـتع و(  إشرافا و اانتظار اﾟحفظ ،هناك معـاني متعـددة ﾟلرقابة منها )       

ه   ، وصونه اﾟشيء ن  في ي رق ب و  ا   r  تعاﾟىونجد هذا اﾟمعنى واضحا في اآية اﾞﾟريمة في ق゚و
ئك  ه م  اﾟم عت د ون   ةذما م ؤمٍن إًا و   .qو أ゚و

 اما المعنى الصطاحي لﾜلمة الرقابة :ب( 
نـظر اﾟ ومتابعة قـتجاケ اﾟح  أب أدارتهافي  ةاﾟمقصود فعالاا ظةـماح استـمرار فيقصد" 

حيًا ومن خال ذﾟك نجد أن ﾟلرقابة معنى ﾟغويًا ومعنى اصطا .(19:   2005الربيعي ،)إﾟيه 
 اﾟضبط .فاﾟمعنى اﾟلغوي يعني اﾟحفاظ واﾟمعنى ااصطاحي يعني 

حيث ان اﾟرقابة هي مصطلح يمﾞن إن يﾞون ﾟه اﾞﾟثير من اﾟمعاني وأننا نحتاج في ﾞل 
(، فاﾟرقابة  Controlاﾟذي نتحدث عنه عندما نذﾞر ﾞلمة رقابة )  حاﾟة وصف باﾟضبط ما

لته بمقاب وذﾟك إذا ﾞان صحيحاً  ﾟيرى   ص شيئاً ـيفح" استنادا إﾟى اﾟمعاجم اﾟعربية واأجنبية تعني 
 رفها اﾟفرنسي هنري فايول " بأنهاـعو  ،(Oxford , 2004 : 214) يء موثوق من صحته " بش

مبادئ واﾟ اﾟمطـبقة اتليم  ـاﾟموضوعة واﾟتع ﾟلخـطـططبقًا  يحصلل شيء ـان ﾞـمما إذا ﾞ اﾟتحقـق
اﾟجتها ـصد معـبقواﾟقـصور ف ـاط اﾟضعـنقتحـديد  هو هـدفها، وأن  واﾟسياسات اﾟمرسومة ددةـاﾟمح

ﾞما أنها تـرار حـومنع تﾞ افةطبق على ـدوثهاﾞ  ناس -اأشياءﾟ2007، حسون )اأفعال "  - ا 
 اخلي وقياسواﾟضبط اﾟد واﾟمتابعة  اإشراف نـع برـ" تع  فايول هنري ﾟمفهوم وفقاً  واﾟرقابة .(43:

 منظمة ،اﾟ أهداف إنجاز عملية هي اﾟرقابةاي ان  باإنجازات اﾟمعايير ومقارنتها وتحديد اأداء

 ذケه مع اﾟفعلي اأداء ومقارنة ، معايير اأداء بتأسيس اﾞﾟفوء ﾟلمصادر ااستعمال وتتضمن

 وتعزيز اتاانحراف ﾟتصحيح اإجراء اذـخـثم ات ومن ،اأهداف نحو اﾟتقدم تقرير أجل من ،اﾟمعايير

 (Davies, & Aston, 2011: 131).اﾟنجاح 
طبيق لق بمدى تنفيذ ااعمال اﾟفردية وتـاﾟتي تتع لى انها تلك اﾟرقابةـع رف ايضاً ـوتع

ات ـمال وتسجيل اجماﾟي ﾟلصفقـوظائف ااع فيفصل ﾟديل اﾟبيانات اﾟماﾟية واـنظمة وتعاا
  -(: Bellino .etal , 2007: 2واﾟهدف من اﾟرقابة اﾟماﾟية هو اﾟتأﾞد من أن )

 .قيقة وتامة ومﾞملة ومصدقة وصحيحةتلك اﾟبيانات اﾟمدخلة هي د -1

 ة .زة ﾟلقبول في اﾟفترة اﾟحاﾟيـﾞون جاهـصد من ذﾟك ﾟتـزة واﾟقـان هذケ اﾟبيانات هي منج -2

3- ﾞدفـتمال حفـدقة واﾟبيانات في اﾟسجات. ـظ اﾟاتر وا 
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        ﾞك يمﾟى ذﾟية من خال ثاث وجهات نـن تعـباإضافة اﾟماﾟرقابة اﾟوازي رـظـريف اﾜالر (
 :هي (20-21:  2007، 
 اﾟمحاسبون به هتمي ماﾟي إجراء هي اﾟرقابةبأن رف اﾟرقابة اﾟماﾟية " ـر اﾟماﾟية تعـاﾟنظمن وجهة  -أ

 خصصةاﾟم اأوجه ضمن إنفاقها تم قد ما ﾟعمل اﾟمخصصة اأموال إن من أﾞدـﾟلت مهمـحﾞ في ومن

 " . ﾟها فعاً 
ى متابعة علد ـانها عنصر من عناصر اإدارة يساع" لى ـرف عـر اادارية تعـمن وجهة اﾟنظ -ب

براز نق ات تخاذ اإجراءأاساتها ـﾞـف في انجازها وفي انعـاط اﾟقوة واﾟضعـسير اﾟعمليات وا 
 .ءمةصحيحية اﾟماـاﾟت
ستوري يخول ن حق دـلى انها " عبارة عـرف اﾟرقابة اﾟماﾟية عـر اﾟقانونية تعـمن وجهة اﾟنظ -ت

 .ااقتصادية دةـسلطة إصدار اﾟقرارات اﾟازمة إنجاح مشاريع اﾟوح صاحبه  
 
 :أهمية الرقابة المالية -3

ة دـما ينعﾞس على عاﾟرقابة اﾟماﾟية من أهمية اﾟحفاظ على اﾟمال اﾟعام ب أهمية نبعوت
ة واﾟدوائر اﾟحﾞـنواحي فمن اﾟناحية اﾟسياسية اﾟمتمث ﾟتزامها امدى و رفة توجهاتها ـومية ومعـلة باﾟد゚و

 ترشيدﾟية اﾟتأﾞد من تحصيل اايرادات و باﾟقوانين اﾟصادرة عنها، ومن اﾟناحية اﾟحسابية واﾟما
 اﾟمصروفات وضمان اﾟتصرف باﾟتخصيصات اﾟماﾟية دون اسراف وتبذير، ومن اﾟناحية اﾟقانونية

ية مرتﾞبي اﾟخطأ أو اﾟتاعب  ش واﾟغبما يحدد جسامة اﾟخطأ وتأثيرケ على اﾟمال اﾟعام ومسؤ゚و
أنها فوااحتيال واﾟعقوبات اﾟمفروضة على تلك ااخطاء . اما اهميتها من اﾟناحية ااجتماعية 

 )ﾟعامافة اﾟفساد واستباحة اﾟمال ااﾟوسيلة ااهم في اﾟحد من اﾟمخاطر ااجتماعية ﾞانتشار ثق
 (.  327: 2012 والعرجي، رشيد ، الحمداني

:  2012،رشيد ،الحمداني والعرجي ) ﾞونها تتمثل بااتية اﾟماﾟية من اهمية اﾟرقاب برزوت     
25:) 
 سيلة فعاﾟة أجراء اﾟمقارنات بين ااداء اﾟفعلي وااداء اﾟمخطط .و  -1
يفية اﾟتعامل حليل اانحرافات باﾟوقت اﾟمناسب ومعرفة اسبابها وتحديت -2 د سبل معاﾟجتها ゙و

 معها. 
 ة اﾟتشغيلية.يساعد على تحسين اﾞﾟفاءتحديد نقاط اﾟضعف واﾟقوة بما و اﾞتشاف  -3

ان ااساسية في وترى اﾟباحثة أ        ن اﾟرقابة اﾟماﾟية تنبع اهميتها من ﾞونها تمثل احد اا゙ر
بهدف  اتواﾟتحديث راتاﾟتطو تطوير تلك اﾟوحدات ، بحيث تتـماشى مع  بغرضاﾟوحدة ااقتصادية 

 –فرص ارتﾞـاب اأخطاء وأفعال ااحتيال وذﾟك ﾟتقليل  اﾞﾟفاءة واﾟفاعليةاﾟوصول اﾟى مستوى 
وأن أهمية اﾟرقابة تعود اﾟى ﾞونها اﾟغـش وحماية موجودات اﾟوحدة وضمان سامة استخدامها. 
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يست غاية اﾟتي اﾟماﾟية  بياناتتستخدم اﾟواأطراف اﾟتي  اإدارة ستساعد اﾟرقابة فان وبذﾟك وسيلة ゚و
وهم اﾟمديرين، رجال اأعمال، اﾟهيئات اﾟحﾞومية  مورسم سياساته مقراراتهتعتمد عـليها في أتخاذ  

 .اﾟحاﾟيين واﾟمستقبليين .... اﾟخ ، اﾟمستثمريناﾟعمال اﾟمختلفة، نقابات
 
 -: ة للرقابة الماليةأهداف الرئيسا -4

 -هي :يق ثاث انواع من ااهداف ـقـأن اﾟرقابة اﾟماﾟية تسعى اﾟى تح     
  -ااستراتيجية وتشمل على ااتي :ااهداف  -اواً  

1- ﾟعامحماية اﾟهدر وا مال اﾟد من امن اﾞتأﾟتصرف واﾟضياع وسوء اﾟي ااموال ف ستخدام تلك
 . ااغراض اﾟمخصصة ﾟها

ة واﾟمجتمع .ـرفع مستويات ااداء اﾟعام في ع -2  موم اجهزة اﾟد゚و

 ﾟلرقابة اﾟى اﾟجهاتتوفير اﾟمعلومات اﾟمائمة واﾟموثوق بها اﾟخاصة باﾟجهة اﾟخاضعة  -3
ة اﾟتش   .(16) الجوهر، مصدر سابق : ريعية واﾟجهات اﾟعليا في اﾟد゚و

 

  :بة المالية وتشتمل على التيرقاالهداف الفنية لل -ثانيا
ﾞوين راي فني محايد عن مدى تمثيل اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟلجهة اﾟخاضعة ﾟلرقابة ونتائج ت -1

اﾟغش  -على اﾟتأﾞيد اﾟمناسب بعدم وقوع أفعال ااحتيال اعماﾟها ﾞﾟي يسعى اﾟمراقب ﾟلحصول 
ش في واﾟخطأ ، اما  في حاﾟة وقوعهما فيجب على اﾟمراقب اﾟتأﾞد من إظهار اثار ااحتيال واﾟغ

 .طريقة سليمة وان اﾟخطأ تم تصحيحهاﾟقوائم اﾟماﾟية ب
اﾟتي تحﾞم اﾟتصرفات بية ﾟتحقق من مسك وتنظيم اﾟحسابات وفقا ﾟلقواعد واﾟمعايير اﾟمحاسا -2

  .اﾟماﾟية
من اامور اادارية  قديم اﾟعون اﾟفني واﾟمحاسبي في اﾟمجاات اﾟمحاسبية وما يتعلق بهات -3

   .واﾟتنظيمية
 ل دورنشر اﾟوعي اﾟرقابي وتحقيق اﾟفائدة اﾟوقائية من وجود اﾟرقابة اﾟماﾟية عن طريق تفعي -4

 .ودورケ في  اﾟمحافظة على اأموال واقسام اﾟعاقات اﾟعامة ﾟلعمل على نشر اﾟوعي
 سائلو  ا واقتراحفيه اﾟضعف نقاط واﾞتشاف اﾟماﾟية، واﾟتعليمات اﾟقوانين سامة من اﾟتحقق -5

در مص، ) الزهاوي اأموال هدر يسبب تسيب حدوث منعو  ﾟتطوير تلك اﾟقوانيين واﾟتعليمات 
  .(95 - 92: سابق
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ة سام من دـﾞاﾟتأدم أن اﾟهدف اﾟرئيس ﾟلرقابة اﾟماﾟية هو ـعلى ما تق بناءً  اﾟباحثة تجــنـستوت      
ﾟتاعب وسوء من اﾟسرقة وا اﾟمال اﾟعام على ﾟلحفاظ  ﾞفاءتها من واﾟتأﾞد واﾟتعليمات اﾟقوانين تطبيق

 .ليهامﾞانية ااعتماد عومدى أ ااستخدام ، واﾟتأﾞد من صحة ودقة اﾟبيانات واﾟقوائم اﾟماﾟية
 

 :للرقابة الماليةة لنواع الرئيسا -5
   أتي:ي ﾞما متعددة أنواععـلى  اﾟماﾟية اﾟرقابة تقسيم يمﾞن     

 . داخليةﾟا رقابةاﾟو  خارجيةاﾟ رقابةاﾟ اﾟى  قسمـت ، اﾟرقابة تمارس اﾟتي اﾟجهة حيث من - أواً 

 .اﾟتنفيذ فقةرقابة اﾟمرااﾟو  احقة ورقابة سابقة رقابةاﾟى  قسمـت اﾟزمني اﾟمعيار حيث من -ثانياً 

 جزئية.اﾟرقابة اﾟو  ﾞاملةاﾟرقابة ﾟا اﾟىمن حيث نطاق اﾟرقابة اﾟماﾟية تنقسم  -ثاﾟثاً 
ة رقاباﾟو  داريةاإرقابة اﾟمحاسبية و اﾟرقابة اﾟ اﾟىمن حيث طبيعة اﾟرقابة اﾟماﾟية تنقسم  -رابعاً 

ﾟ(. 33: 1999، الجوهر). ضائيةـقا 
 -: ماالى نوعان ه تقسم الرقابة الماليةالرقابة  تمارس التي الجهة حيث :  مناولا    

 -الرقابة الخارجية : -أ
 إدارة ا تخضع مستقلة خارجية رقابية جهات قبل من اﾟرقابة اﾟماﾟية اﾟخارجية تمارس        

، ) شرفاﾟشعبية أو اﾟحﾞومية  اﾟمنظمات أو اﾟجماعات أو اأفراد قبل من اﾟمنظمة، وتمارس
 اﾟماﾟية ﾟرقابةا واﾟمحاسبية اﾟماﾟية ﾟلرقابة اﾟعليا ﾟأجهزة اﾟعربية اﾟلجنة عرفت وقد (. 19:  2005

 ﾟلرقابة اضعةاﾟخ اﾟجهات عن مستقلة رقابية هيئات أو أجهزة بها تقوم اﾟتي اﾟرقابةبأنها "  اﾟخارجية

ها ،  اﾟعام اﾟمالب يرتبط بأنه اأجهزة أو اﾟهيئات عمل هذケ ويتصف ، ﾟتحقيقها تسعى اﾟتي أهدافها ゚و

ケقانون ويحددﾟالرقابة مجلة ، والمحاسبية المالية للرقابة العليا لأجهزة موعة العربية)المج" ا 

 ( .23 :  1996المالية ، 
وعرفت اﾟرقابة اﾟخارجية بأنها اﾟرقابة اﾟتي تقوم بها جهة مستقلة عن اﾟوحدة ااقتصادية   

راعي ا تخضع إشراف اإدارة بل تمارس عملها بناًء على طلب اﾟجهة اﾟتي قامت بتعيينها ، وت
 . ﾜ (2008  : 18 )اظم ،تطبيق اإدارة اﾟقوانين واأنظمة واﾟتعليمات اﾟنافذة 

ى عملية اﾟرقابة اﾟخارج من "عـلى مما سبق انه يجب ويتضح          يجب أن يتـمتع يةيت゚و
ـشف اانحـرافات ゙ـنه  من ﾞـشف اﾟمخاﾟفات اﾟماﾟية ゙و غ وأبا بخبرات مهـنية، عـلمية وعـملية تم

 اﾟجهات اإدارية اﾟعـليا.
  

 الرقابة الداخلية : -ب 
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ي ااتحادنظام اﾟرقابة اﾟداخلية من قبل  فعر   افةﾞـ" بأنه  ﾟ (IFAC  )لمحاسبين اﾟد゚و

 دتهاـساعﾟم اﾟمؤسسة إدارة تـتخـذها اﾟتي اﾟداخلية واﾟضوابط )اإجراءات( واﾟتـطبيقات اﾟسياسات

فوء منـتـظم  بشﾞل اﾟمشروع إدارة وهو اإدارة دفـه تحـقيق في اإمﾞان قدرعـلى   ـتمثـلةواﾟم゙و
شف  اﾟمشروع صولأ عـلىواﾟمحـافـظة  هيئة اإدارةزام بسياسات ـاﾟتبا ومنع  واﾟخطأ ااحتيال゙و

قد. ( ( IFAC, 2003: 214" حدوثه  " بانها أيًضا اﾟداخلية اﾟرقابة COSO  ت ﾟجنةعرف ゚و
 اخرينا واﾟموظفين واادارة ااقتصادية اﾟوحدة ادارة مجلس قبل من واﾟمنفذة اﾟمصممة اﾟعمليات

 :يوه اهداف ثاث تحقيق تأﾞيد معقول بشأن ﾟتوفير

 اﾟماﾟية . اﾟتقارير تقديم موثوقية -أ

فاية فاعلية -ب  .  اﾟعمليات ゙و

  .( (Rittenberg . Etal , 2008 : 190فذة . اناﾟ واانظمة ﾟقوانينبا  ﾟتزاماا -ت

ها اﾟتي اﾟداخلية ﾟلرقابة اﾟرئيسة اﾟقواعد تحديد يمﾞن ﾟذﾟك واستناًدا        ﾟتعريفا هذا تنا゚و
 -: باآتي

 اجل نم وسيلة انها بل ذاتها بحد غاية ﾟيست انها اي :عمليات هي اﾟداخلية اﾟرقابة ان :اولا 
 .بعضها مع واﾟمتﾞاملة اﾟواسعة ااعمال من سلسلة تشمل غاية
 او ، اادارة ، اادارة مجلس ﾞان سواء بهم وتتأثر اافراد بواسطة تنفذ اﾟداخلية اﾟرقابة ان :ثانياا 

 .اﾟتنفيذ موضع اﾟرقابة اساﾟيب ويضعون ، ااهداف يحددون اﾟذين هم فاأفراد أطراف أخرى،
 باﾟتقارير قتتعل واﾟتي اﾟتعريف في اﾟمحددة ااهداف تحقيق في تساعد اﾟداخلية اﾟرقابة ان :ثالثاا  

 . ( (Siayor , 2010 : 13-14. وااﾟتزام واﾟعمليات اﾟماﾟية
 

ارجية تﾞمان وتدعمان بعضهما فاﾟرقابة اﾟخﾞما أن اﾟرقابة اﾟماﾟية اﾟخارجية واﾟداخلية 
 .(27 :   مصدر سابق شرف ، )بشﾞل ﾞبير على اﾟرقابة اﾟداخلية تعتمد

دة ن إدارة اﾟوحعـهي جزء ا يتجزأ  اﾟرقابة من اﾟنوع ان هذامما تقدم ترى اﾟباحثة و 
اﾟمتخذة من واﾟتدابير ﾟسياسات واإجراءات ا، يتضمن هيﾞلها خطة منظمة وجميع ااقتصادية

ﾟمنشأة سوف يح وحدةقبل اﾟيد معقول بأن اﾞتوفير تأﾟمجاات اق ـقـﾟها اأهداف في اﾟةاتي: 
 صحة اﾟعمليات اﾟماﾟية واﾟتأﾞد من صدق اﾟتقارير اﾟماﾟية. -1 
 تخاذ اﾟقرارات.في أ اﾟمستخدمة دقة اﾟمعلومات -2 
ت اﾟتنظيمية وتطبيق ماية اأموال ضد ااحتيال وسوء استعماﾟها واامتثال ﾟلسياساح -3 

      وائح هيئة اﾟرقابة اﾟماﾟية.ﾟاﾟقوانين و 
 :اع هيو ان ةثاث الىالزمني تقسم الرقابة المالية  توقيتمن حيث ال -ثانياا 

 :الرقابة السابقة للصرف -أ
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 منعي بما موضوعيةب اﾟتنفيذ قبل اﾟماﾟي اﾟنشاط سير تحﾞم قواعد مجموعة عن عبارة وهي       

هذا و ا ﾟلتأﾞد من ان اﾟعمل يتم بشﾞل صحيح ، حدوثه قبل اإنفاق واﾟتجاوزات في وقوع ااخطاء
ة في اﾟعامة واﾟنفقات اإيرادات على ااسلوب يمثل رقابة سابقة  ) غاﾟهااست حسن يضمن بما اﾟد゚و

  (.12:  2001بشناق،
حدد توهي اﾟرقابة اﾟتي )اﾟمانعة( ويطلق على هذا اﾟنوع من اﾟرقابة باﾟرقابة اﾟوقائية 

ي ف ﾟموضوعيةواقبل حدوثها  اانحرافاتاإجراءات اﾟازمة ﾟتجنب اﾟوقوع في اﾟخطأ اﾟمادي و 
ت ﾟنفقاابفحص هذا اﾟنوع من اﾟرقابة  هتمين واﾟلوائح واﾟتعليمات اﾟماﾟية و تطبيق وتنفيذ اﾟقواني

  (.67:  2010) الشرع ، مجلة المنصور،  صحتهافضًا عن فحص اﾟمستندات واﾟتأﾞد من 
ساعد تحيث ،  ليةـفاع اﾟرقابة أنواع أﾞثر يه اﾟسابقة اﾟرقابة أن سبق مماوترى اﾟباحثة 

ة ، سريعةاﾟماﾟية وااقتصادية وااجتما اتﾟسياسا ﾟـﾞافة على اﾟتنفيذ اﾟسليم حيث  ااثر عية ﾟلد゚و
   قبل وقوع اﾟحدث اﾟماﾟي ، وتقلل فرص ارتﾞاب اأخطاء وتمنع وقوع معظمها. نفذت

 
  :قابة المالية المرافقة للتنفيذالر  -ب

اجعة بة مر يسمى هذا اﾟنوع من اﾟرقابة باﾟرقابة اﾟمتـزامنة ويتم بموجب هذا اﾟنوع من اﾟرقاو 
 مواقع اﾟسنة واﾟقيام باﾟزيارة اﾟميدانية ﾟجميعﾞافة اﾟمستندات واﾟحسابات بصورة مستمرة خال 

بتدقيق حساباتها وبذﾟك يتم اﾞتشاف اانحرافات اﾟتي حدثت  اﾟمدقق اﾟمنشآت اﾟتي يقوم
 .(  265: 2009 )الدوسري ،وتصحيحها في نفس اﾟوقت 

   
 :حقة للصرف ) المصححة لأخطاء(الرقابة المالية الا -ت

هاية نيتم في ما  ًاﾟباـيتم مراجعة ﾞافة اﾟعمليات اﾟحسابية بعد انتهاء تلك اﾟعمليات وغ
ية اﾟتي غير اﾟقانوناﾟتصرفات من  يﾞشف ويحسم ﾞثيرن هذا اﾟنوع من اﾟرقابة إ اﾟفترة اﾟماﾟية، أذ

ة ، ويقوم بهذا اﾟنوع من اﾟرقابة جهات رقابييواجه صعوبة في أﾞتشافها وقعت واﾟتي حصلت و 
ة ير خاضعة ﾟلسلطة اﾟتنفيذية من اهمها " اجهزة اﾟرقابة اﾟعليا اﾟمتخصصة ورقابة اﾟسلطـغ

 .ﾜ ( 2005 :109)نعان ، "اﾟتشريعية اﾟاحقة 
 

 :الى نوعان هما الرقابة المالية من حيث نطاق الرقابة تقسم -ثالثاا 
هي اﾟرقابة اﾟتي تمتد اﾟى انشطة اﾟمشروع  اﾟمختلفة وفي اﾟسابق ﾞانت  الرقابة الﾜاملة : -أولا 

ﾞن مع توسع حجم اﾟمشاريع وزيادة ااهتمام بأجهزة  %100تنفذ هذケ اﾟرقابة بشﾞل شامل اي  ゚و
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يتم  اتأت تنفذ هذケ اﾟرقابة على شﾞل عيناﾟرقابة اﾟداخلية وتغير احداث اﾟرقابة اﾟخارجية بد
 ائية تتضمن مختلف انشطة اﾟمشروع.اختيارها بأساﾟيب احص

بة راقن اانشطة وفي اﾟغاﾟب يتم مهي اﾟرقابة اﾟتي تقتصر على جزء م الرقابة الجزئية : -ثانياا 
 (.85) الجوهر ، مصدر سابق :  %100ذﾟك اﾟجزء بشﾞل شامل اي 

 
 : ى نوعان هماتقسم الرقابة المالية ال من حيث طبيعة الرقابة -رابعاا 

   الدارية :الرقابة  -1
 بأنها " اإدارية اﾟرقابة AICPA  اﾟقانونيين ﾟلمحاسبين اأمريﾞي اﾟمعهد عرف ﾟقد

 إﾟى تقود واﾟتي اﾟقرارات اتخاذ بعمليات اﾟمتعلقة واﾟسجات واﾟوثائق واإجراءات اﾟتنظيمية اﾟخطة
 مباشرة نحو على ترتبط إدارية وظيفته يﾞون اﾟترخيص وهذا، ﾟلعمليات اإداري اﾟترخيص
ية  اﾟرقابة إنشاء أو ﾟوضع اﾟبدء نقطة هي وتﾞون، اﾟمنظمة أهداف تحقيق عن باﾟمسؤ゚و
 (.   Rue & Byars , 2008 : 337) اﾟعمليات على اﾟمحاسبية

 معاييرواﾟ باﾟخطط ومقارنتها اﾟنتائج قياس تتضمن"  اادارية أيضًا على انها وتعرف اﾟرقابة
 اﾟتصحيحية ااجراءات واتخاذ اﾟمرغوبة اﾟنتائج عن اﾟفعلية اﾟنتائج انحراف اسباب وتشخيص

 واﾟخطط اﾟموضوعة اادارية واﾟنظم اﾟسياسات ان من اﾟتأﾞد على تعمل حيث ﾟذﾟك، اﾟازمة
ممﾞنة  ﾞفاءة بأﾞبر ااهداف تحقيق اجل من انحرافات اي دون تنفيذها يتم بها اﾟمعمول

Anthony, 2001:6) .) 
゙ـ   اﾟباحثة تقـدم نستـنتجوبناًء على ما         هداف اا َد مْن أنان اﾟرقابة اادارية هي عـملية اﾟتـأ

فق ل صحيح و بشﾞ اﾟمتخـذة قـد تم تـطبيقها واإجراءاتاﾟمراد تحـقيقيها واﾟسياسات اﾟمتبعة 
 اﾟخـطـط اﾟموضوعة ﾟها.

  :الرقابة المحاسبية -2
نها أ  تعريف اﾟرقابة اﾟمحاسبية على " على اأمريﾞي اﾟقانونيين اﾟمحاسبين اشار مجمع

 دـأﾞـاﾟتو  استخدامها ءةﾞفا نضمبما يو اﾟرقابة اﾟتي تهـدف ﾟلحفاظـ عـلى أصول اﾟوحدة اأقتصادية 
جات اﾟماﾟية، حيث  من اﾟثقة في يساعـد على ضمان  أن هذا اﾟنوع من اﾟرقابةصحة اﾟس 

  .(   Romney  & steinbart  , 2000 :254)"  اﾟسجات واﾟبيانات اﾟمحاسبية واﾟماﾟية
 
 :فيذ الرقابة الماليةـنـل  تـمراح -6

، ) الجوهرهي  جوهريةمراحل  ةلب اﾟمرور بخمسـأن اﾟقيام بعملية اﾟرقابة اﾟماﾟية يتط      
 :( 18 -17سابق: مصدر 
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 : افاصيله  ـبدقة على ت رفـوالتعالجهة المراد تدقيق بياناتها ق من ـقـمرحلة التح -أولا 
س في هذケ اﾟمرحلة وقبل اﾟقيام بعملية اﾟرقابة يجب على اﾟمراقب اﾟتعرف على اﾟمقايي

 نظمةواﾟمعايير اﾟمتمثلة باﾟخطط اﾟموضوعة واﾟسياسات اﾟمتبعة من قبل اادارة واﾟقوانين واا
 . في اﾟحﾞم على ااعمال اﾟتنفيذية اﾟنافذة اﾟتي يستند اﾟيها

  ذة :ـوطبيعة النشطة المنفق من مستوى ـقـمرحلة التح -ثانياا 

حيث يتم من خال هذケ اﾟمرحلة اﾟتعرف على طبيعة اانشطة اﾟمنفذة عن طريق       
 .ثباتاﾟمعلومات اﾟتي يتم اﾟحصول عليها وااجراءات اﾟتي يتبعها اﾟمراقب ﾟلحصول على ادﾟة اا

 : ديد النحرافاتـط وتحـطـذ بالمخـفـمرحلة مقارنة المن -ثالثاا 

حلة يتم تين، حيث خال هذケ اﾟمر ـلتين اﾟسابقـباﾟمرح تتميز هذケ اﾟمرحلة ببساطتها قياساً       
 .دوثهاـفسيرها وتوضيح اسباب حـديد اانحرافات وتـايير اﾟازمة ﾟتحـوضع اﾟمع

 فسيرها :ـليل النحرافات وتـمرحلة تح -رابعـاا 

ات ليل اانحرافـلى تحـتساعدケ ع افية اﾟتيـلومات اﾞﾟـهذケ اﾟمرحلة ﾟلمراقب اﾟمع توفر
 ليل اﾟماﾟي في هذケ اﾟمرحلة .ـانة بأساﾟيب اﾟتحـفسيرها ويمﾞن ااستعـوت

 فات :ق وازالة النحراـيق التوافـابعة وتحقـمرحلة المت -خـامساا 

زاﾟة ترحات اﾟمراقب ﾟلتأﾞد من اـطبيق مقـﾞون هناك متابعة من خال تـمن اﾟضروري ان ت      
ا ، واذـنفيذي واﾟتأﾞد من تحقيق اﾟتوافق بين اﾟمخطط واﾟمنفـف واﾟخلل في اﾟعمل اﾟتـنقاط اﾟضع

 .ديمة اﾟفائدةـفأن انشطة اﾟرقابة تصبح ع
 

 اساليب تنفيد الرقابة المالية : -7

تي ابة واﾟاﾟوسائل واادوات اﾟتي تستخدم في اﾟرق" اﾟمقصود بأساﾟيب تنفيد اﾟرقابة اﾟماﾟية 
رقابة  اء اوليدية او رقابة ادـتاف انواع اﾟرقابة اﾟتي تمارس سواء ﾞانت رقابة تقـلف باخـتـقد تخ
 ﾞاً شمة اﾟرقابة ـنظأما تحدد  اﾟباً ـغ متباينة بأساﾟيب واجباتهافيذ ـنـاﾟرقابة بتهيئة تقوم  أذ ،ةشامل

ة عن اﾟقيام باﾟرقابة  هيئةتباعها من قبل اﾟأمن هذケ اأساﾟيب ب اع دة أنو عـ وتوجد هناك، اﾟمسؤ゚و
 ساﾟيب تنفيذ اﾟرقابة اﾟماﾟية هي:من أ
 :الرقابة الشاملة -أولا 

ﾟية اﾟما يع اﾟمعاماتوتفصيلية على جموفقًا ﾟهذا اﾟنوع من اﾟرقابة يتم أجراء رقابة ﾞاملة 
 (.  59:   مصدر سابق الزهاوي، )اﾟوحدات ااقتصادية  مارس هااﾟتي ت

 :الرقابة النتقائية -ثانيا 
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راد عينة من بين اﾟمعامات اﾟماﾟية اﾟماﾟنوع يقوم مراقب اﾟحسابات بأخـذ ﾟهذا  وفقاً 
ختلفة من وهناﾟك أنواع مأعمال ﾟتلك انموذج قياسي  باعـتبارهاات فحص تلك اﾟعينتـدقـيقها ويتم 
ﾟعينات ، اﾟعينة اﾟشوائية ـعا، ﾟو  اإحصائيةينة ـعاﾟينة ـعاﾟخـنقـعاﾟودية ......ا. 

 الرقابة المستمرة : -ثالثاا 
 ﾞﾟل،  وفق هذا اﾟنوع من اﾟرقابة يفترض أن يﾞون اﾟفحص واﾟرقابة بشﾞل مستمر      

 اﾟعام . طيلة ﾟإشراف ات اﾟتابعةﾟمستندات واﾟقيود ﾟلجها
  الرقابة الدورية : -رابعاا 

تم حيث ت ،فـترة اﾟماﾟيةدورية خال اﾟاﾟترات ـفاأشراف واﾟرقابة اﾟمراقبة من خال اﾟ يتم
صدار تقارير عن تلك ا  (. 13:  2005) حماد ،نشطة إاﾟمراجعة بشﾞل دوري وا 

 ئة :ـالرقابة المفاج -خامساا 
 هذا اﾟنوع من اﾟرقابة يـتم بشﾞل مفاجئ بهدف اﾟتحقق من مدى اﾟتزام اﾟوحدات نإ        

مته ااقتصادية باﾟقوانين واﾟتعليمات ، ومثال ذﾟك جرد اﾟصندوق أو اﾟمخازن  واﾟتأﾞد من سا
   .(27 : 2001)عباس،

  
و ما  ومفهومها اﾟماﾟية اﾟرقابةنشأة رضه في هذا اﾟمبحث حول ـمن خال ما تم عو 

ة ي عمليه اﾟرقابة اﾟماﾟيةترى اﾟباحثة أن ، لفةـتـاهداف وأنواع وأساﾟيب مخضمنه من أهمية و ـتـت
ع ما فإن اﾟرقابة هي اﾟتي تمﾞننا من مقارنة اﾟجزء اﾟمنفذ ماساسية في اﾟوحدة ااقتصادية ، 

. ケتنفيذﾟ فل سير اأعمال بصورة منتظمة ومستمرة وتقييم خططﾞرقابة بصورة عامة تﾟن ا  وا 
في أقصر وقت و  ء ومعاﾟجة أوجه اﾟنقص و اإهمالاأداء وتقويم اانحراف وتصحيح اأخطا

 ﾞفل دعمي، اأمر اﾟذي  اأنظمةة وسيلة ﾟضمان احترام اﾟقوانين و اﾟرقابو  ،بأقل جهد و أقل تﾞلفة
  .من حاات اﾟغش وااحتيال اﾟماﾟي قويتها واﾟحدـاإدارة و ت
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 امبحث الثاني
احسابات ي اافصاح عن حاات الغش وااحتيال ي التقارير  مراقب ةمسؤولي

 امالية
 -تمهيد:

ﾟتي اعتراف اﾟمجتمع بأهمية اﾟخدمات ا ، من اﾟمتطلبات ااساسية ﾟمهنة تدقيق اﾟحسابات
يات ، واشك  تقدمها ويتوقف تقدير اﾟمجتمع ﾟهذケ اﾟخدمات على مقدار ما تحمله   ن أمن مسؤ゚و

ية تعد   ب من اﾟعناصر ااساسية أصحاب اﾟمهنة وبصفة خاصة ﾟمراق اﾟقدرة على تحمل اﾟمسؤ゚و
ياته يساعد اﾟحسابات اﾟخارجي، باعتبار أن قيامه   حيث . على خدمة طوائف متعددة  بمسؤ゚و

ية نتيجة عقد قام بين طرفين وحصول اخال   ، انونقد او اﾟقـاﾟع ذﾟك رتبه   باﾟتزامتنشأ اﾟمسؤ゚و
ية مدقق ية أدارة اﾟوحدات ااقتصادحسابات ﾟ همتدقيقحول لخص ـتـت ي اﾟحساباتوبما ان مسؤ゚و

ز على عدتلك اﾟقوائم داﾟة عن اﾟفني اﾟمحايد  رأيه   واﾟتعـبير عناﾟماﾟية بياناتها وفحص  اﾟة اﾟم゙ر
  .عماﾟهاأوعلى نتيجة ﾟلوحدة اﾟماﾟي 

ية مراقب اﾟحسابات اﾟمبحثفي هذا وسوف نتـناول   ااساسية نواعاأ، طبيعة مسؤ゚و
ﾟحساباتﾟيات مراقب ا ية  مسؤ゚و ية اﾟمهنية ) اﾟتأديبية () ﾞاﾟمسؤ゚و ية اﾟمدنياﾟمس - اﾟمسؤ゚و ة ؤ゚و

ية مراقب اﾟقانونية اتجاケ عمائه  ﾞبفروعها  ية مراقب م - ) تعاقدية وتـقـصيرية( مسؤ゚و سؤ゚و
 ケقانونية اتجاﾟحسابات اﾟاﾟث ، اﾟثاﾟجنائية(طرف اﾟجزائية )اﾟية ا ية ،  اﾟمسؤ゚و  ن اعمالعاﾟمسؤ゚و

ية مراقب اﾟحسابات عن اﾞتشاف ااخطاء اﾟجوهرية، مساعديه  . باإضافة  اﾟى تـناول مسؤ゚و
 . ةساسير اﾟرئيسة ﾟها وأنواعها ااتقارير مراقبي اﾟحسابات من حيث مفهومها ، أهميتها ، اﾟعناص

  
 -مراقب الحسابات :طبيعة مسؤولية أ( 

ية اﾟمراقب ﾞمزاول ﾟمهنة اﾟمحاسبة وتدـددت اﾞﾟتابات اﾟتي تـتع ت طبيعة مسؤ゚و قيق نا゚و
 عنى. عنها او امامها من ناحية اخر  اﾟحسابات من ناحية وااطراف اﾟتي يعتبر اﾟمراقب مسؤواً 

ون واء ﾞان قان، س صاحب رأي وارادة مستقلة همنح اﾟقانون ﾟلمدقق حقوق وامتيازات تجعلطريق 
ذﾟك حدد ﾟلمدقق اﾟوسائل واﾟطرق اﾟتي يقوم بموج ات او قانون مهنة مدقق اﾟحسابات ゙و ا بهش゙ر

هني م . فمدقق اﾟحسابات شخص( 36 – 28:  2000) شداد ، بأداء عمله دون تدخل من احد
ه تام نزاهةو  باستقاﾟية يهأن يؤدويجب ، مله  ـ  عند أداء عاﾟازمة بذل اﾟعناية اﾟمهنية  يجب عليه 
جودة ، ويتوقع منه أن يؤدى عمله باآخرين بظروف اﾟرأي اﾟذي يظهرケ  أثر ـا يتﾞﾟي  وموضوعية

يوضح عاقة اﾟمدقق  تيواﾟشﾞل اا .( Defiles ,1990 : 56-57) أعمال اآخرين يتضاه
يته اتجاケ عما يته اﾟمهنية واﾟتأديبية واﾟمدنية ئهاﾟخارجي بمسؤ゚و   نائية.واﾟج واتجاケ اﾟغير ومسؤ゚و
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يات ارتباط(  1)  رقم اﾟشﾞل                    اﾟحسابات بمراقب اﾟقانونية اﾟمسؤ゚و
 

     
 
 
 
 
 

يات اﾟقانونية بمراقب اﾟحسابا 6شﾞل رقم )   ( يوضح ارتباط اﾟمسؤ゚و
 
 
 
 

 )من اعداد الباحثة بالعتماد على المصادر(
 

 :نواع مسؤوليات مراقب الحساباتأب( 
يات مدقق اﾟحسابات اﾟخارجي ،        وااطراف اﾟتي يﾞون  ﾟقد تعددت اآراء حول تصنيف مسؤ゚و

يات اﾟمدقق اﾟخا اﾟمدقق مسؤواً  ية. حيث تصنف مسؤ゚و رجي امامها في ﾞل نوع من انواع هذケ اﾟمسؤ゚و
 :تيةاﾟى اانواع اا

  
 :لمسؤولية المهنية ) التأديبية (ا -أولا 

ية اﾟتي ت نظمها اﾟقواعد ااخاقية وتضعها اﾟهيئات اﾟمهنية اﾟتي تشرف على ـوهي اﾟمسؤ゚و
ي أيدة عن ـزم مدقق اﾟحسابات بأتباعها وهي بعـاﾟمهنة وتعرض على اﾟمدقق اﾟخارجي فيلت

ية وعدم ااﾟتزام بها يعرض سمع رامته اﾟمهنية ـمسائلة قانونية وااخال بهذケ اﾟمسؤ゚و ته ゙و
يته في تنفيذ مهمته وحرصه وبذﾟه اﾟعناية ﾟلضياع واﾟى اﾟخروج من اﾟمهنة تماماً  . وتحﾞم مسؤ゚و

ة في حدود اﾟقواعد واﾟمعايير اﾟمتعارف عليها. اﾟمه ية   ويتجلى هذا اﾟنوع مننية اﾟمعق゚و  اﾟمسؤ゚و
اأخاقية اﾟتي يجب أن يتمتع بها مدقق اﾟحسابات واﾟتي تعمل على زيادة  اأسس واﾟمباد ئفي 

العربي المجمع  )اﾟثقة بصفة عامة فيما يقوم به من عمل وما يبديه من اراء وما يعدケ من تقارير
اﾟبيانات ﾞافة اﾟجهات اﾟتي تستخدم  تقديريتوقف  أذ (. 2001:177 للمحاسبين القانونيين ،

ي درته  ـقفي اﾟخارجي  دقـق اﾟحساباتاﾟمنشورة ﾟمواﾟتـقـارير  ات اﾟملقاة على على تحمل اﾟمسؤ゚و

مراقب 
 الحسابات

المسؤولية المهنية 
 )التأديبية(

المسؤولية المدنية 
 )القانونية(

المسؤولية الجزائية 
 )الجنائية(

المسؤولية عن اعمال 
 مساعديه

مسؤولية مراقب 
الحسابات عن اﾜتشاف 

 الخطاء الجوهرية
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وما يتمتع به من ﾞفاءة  اﾟخاصة به خدماتاﾟت و اخبر اﾟعرض ب ه  من خال قيام، وذﾟك  عاتـقه  
لة ـمخ ﾞب اﾟمدقق اموراً ـرتأواذا حدث وان  (.10:  2004) جربوع، ﾟية ؤو وقدرة على تحمل اﾟمس

ها  خاﾟف ادأب اﾟمهنة بﾞرامة اﾟمهنة ماسة بشرفها او امام اﾟمنظمات  اً تأديبي مﾞن مساءﾟته  أوسل゙و
 :( 73:  2009،الذنيبات)تية اﾟمهنية ويعاقب بإحدى اﾟجزاءات اا

 .اانذار -1

 .اﾟتوبيخ -2

 . ( أشهر 6 عن اﾟعمل ﾟمد اقصاها ) اايقاف -3

وبات اﾟتي ، وهي اخطر انواع اﾟعق قين اﾟمسموح ﾟهم باﾟعملـشطب ااسم من اﾟنقابة، ﾟلمدق -4
ين ﾟلمهنة وبين اﾟجمهو  أنهايتعرض ﾟها اﾟمدقق  ر مرتبطة بشﾞل اساس في سمعته بين اﾟمزا゚و

  . بشﾞل عام
ـنين هما تقوم هذケ اوا  ية اا بتوافر ゙ر  :( 80:  مصدر سابق)الذنيبات ، ﾟمسؤ゚و

  الرﾜن المادي: -1
م       يثبت  يتمثل في اﾟعامل اإيجابي أو اﾟسلبي اﾟذي يصدر من اﾟمدقق فإذا ﾟم يوجد خطأ ゚و

ديبية اﾟتأ او تقوم اﾟجريمة اً اخاﾟه بواجبه اﾟوظيفي أو اﾟتزامه اﾟمهني فا يمﾞن مساءﾟته تأديبي
ية تأديبية وع م يقع ضرر فعلي يترتب عليه مسؤ゚و ゚و لى بمجرد وقوع اﾟخطأ اﾟوظيفي واﾟمهني ゚و

ية اﾟتأديبية .  ن في اﾟمسؤ゚و  ذﾟك فإن اﾟضرر ﾟيس ゙ر

  الرﾜن المعنوي: -2
ئ ﾟخاطبل ا بد أن يصدر اﾟفعل ا اً ا يﾞفي صدور اﾟخطأ من اﾟمدقق حتى يحاﾞم تأديبي      

ير غعن ارادة آثمة وا يعني أن اﾟخطأ اﾟتأديبي يﾞون دائما متعمد ًا فهو قد يﾞون عمدي أو 
عمدي ﾞل ما هناﾟك أنه إذا ثبت اﾟتعمد أصبح ظرفا مشددا عند تقدير اﾟعقوبة، وأن مدقق 

رأي فني محايد، ويتمتع بمجموعة من اﾟحقوق إا أنه  اﾟحسابات شخص مستقل ﾟه مهمة ابداء
 ل عن ﾞل تقصير سواء ﾞان تقني او اخاقي  في أداء واجبه . مسؤو 

 

  ) القانونية (:المسؤولية المدنية  -ثانياا 
ية اﾟتي ت ق ضرر مادي أو معنوي أي ـترتب على مراقب اﾟحسابات عند تحقـهي اﾟمسؤ゚و

دفع ب ﾞون عقوبتهاـوت أو إهماﾟه   قصيرケ  ـتيجة تـجهة من اﾟجهات اﾟمستخدمة ﾟلقوائم اﾟماﾟية ن
  2006الخليل،)تمدت على رأي مراقب اﾟحسابات ـتعويضات مادية اﾟى اﾟجهة اﾟمتضررة اﾟتي اع

ة واتجاケ اﾟغير وعليه تعويض اﾟضرر اﾟمادي واﾟمع (.3: نوي اي أن اﾟمراجع مسؤول اتجاケ اﾟش゙ر
ر اﾟذي ﾟحق بهؤاء في حاﾟة ارتﾞاب اخطاء تقصير، غير أنه ابد من إثبات اﾟضرر أو اﾟتقصي

 وتصنف اﾟى نوعين هما: ( 52:  2012حمزة ،   ( غير مباشرة بصفة مباشرة أو
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ية هو " أن اساس نشوء هذا اﾟنوع من ا: اتجاヮ عمائهمسؤولية المراجع القانونية  -1 ﾟمسؤ゚و
 ﾟمدققا ويﾞون اﾟتدقيق عملية نطاق تحديد يتم اﾟعقد هذا وفى وعميله بين اﾟمدقق اﾟموقع اﾟعقد

وان  يةاﾟمهن واجباته أداء في قصر إذا باﾟتعويض ويطاﾟب اﾟعميل بهذا تلحق أية أضرار عن مسؤول
ية  ية يحددها ما يسمى بخصوصية اﾟعقد ويتحمل مراجع اﾟحسابات مسؤ゚و حدود هذケ اﾟمسؤ゚و

 .Boynton )  ( 109 : 1996 ,اإخال بشروط اﾟعقد
 

ية تقسم اﾟى نوعين هما         (: Boynton ( 120 : 1999,وهذケ اﾟمسؤ゚و
اﾟتزام دون ا وهي نابعة من قانون اﾟعقد وتقع إذا أصدر تقريرا  نظيفاً  -المسؤولية التعاقدية :أ( 

 ية أوباﾟمعايير أو تأخر في تقديم اﾟتقرير أو قام بإفشاء أسرار أو فشل في اﾞتشاف أخطاء ماد
 انسحب من اﾟتدقيق بدون مبرر مقبول .

 ي أو اإهمال اﾟعادوهي نابعة من قانون اﾟضرر وتﾞون ناتجة من  -المسؤولية التقصيرية :ب( 
ﾟما ياإهمال ا  (:  ( Arens , 2005 : 155أتيجسيم أو اﾟغش ااستداﾟي ゙و

رتﾞاب  دون نية ﾟلخداع أو ا راعاة اﾟعناية اﾟمهنية اﾟازمةمويعني عدم  -اإهمال العادي: -اول
  . ااحتيال

روج يعني عدم ااهتمام واﾟامبااة وعدم بذل أي عناية مهنية واﾟخو  -اإهمال الجسيم : -ثانيا
ﾟماﾟية اوائم عن معايير اﾟعناية اﾟمهنية واﾞﾟفاءة عند تنفيذ خطوات اﾟتدقيق ﾟمعرفة ما اذا ﾞانت اﾟق

  .مائمة

اﾟشديد مع نية اﾟخداع وااحتيال ، وذﾟك عندما   وهو ااهمال -الغش الستدللي : -ثالثا
 ﾟمدقق تقريرا نظيفا حول اﾟقوائم اﾟماﾟية  مع اﾟعلم أنها محرفة .يصدر ا

 

  :مسؤولية المراجع القانونية اتجاヮ الطرف الثالث -2
ية مراقب اﾟحسابات اﾟتقصيرية عند اﾟجهة اﾟتي قامت بتعيينه وانما  ا تقف حدود مسؤ゚و

اﾟغير )اﾟطرف اﾟثاﾟث( اﾟذين يعتمدون على رأي مراقب اﾟحسابات عند اتخاذهم قرارات  تمتد اﾟى
مراقب اﾟحسابات في ابداء رأي مهني ومحايد  إهمالمعينة واﾟتي تؤدي اﾟى ااضرار بهم نتيجة 

بخصوص اﾟتقارير اﾟماﾟية ﾟلمنشأة فاذا قام مراقب اﾟحسابات بتأدية عمل وأهمل في ادائه بشﾞل 
رتب عليه اﾟحاق ضرر باﾟغير فيعّد مراقب اﾟحسابات هنا مسؤوًا عن تلك ااضرار صحيح وت

وجاز ﾟلغير ان يقاضي مراقب اﾟحسابات عن ااضرار اﾟتي ﾟحقت به نتيجة اعتمادケ على 
اﾟتقرير اﾟذي قدمه واﾟحسابات واﾞﾟشوفات اﾟختامية ونتيجة اﾟنشاط اﾟذي صادق عليه مع اﾟعلم انه 

 ) عثمان ،اﾟطفيفة او ااهمال اﾟبسيط اأخطاء اﾟحسابات عن  ة مراقبينبغي عدم مقاضا

ية أن اأدبيات بينت ﾟقد. و ( 48:  مصدر سابق  خاف، فيها اﾟثاﾟث اﾟطرف تجاケ اﾟمدقق مسؤ゚و
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 مسبق علم على اﾟمدقق يﾞونة ، اي اﾟماﾟي اﾟبيانات من أساسياً  مستفيداً  اﾟطرف اﾟثاﾟث يﾞون فقد

 بداية من اﾟمسمى غير اﾟطرف فهو أساسي، غير مستفيداً  أو  .اﾟماﾟية اﾟبيانات سيستخدم بانه

ية اﾟمدنية ﾟمراقب اﾟحسابات  اﾟتدقيق عملية  , Boynton) واﾟشﾞل اﾟتاﾟي يوضح أنواع اﾟمسؤ゚و

2006 : 99) .  
    

  ات( : أنواع المسؤولية المدنية ) القانونية ( لمراقب الحساب 2الشﾜل رقم ) 
  
            

 
 
 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 (2014التميمي، بتصرف من الباحثة، )
ة واتجاケ اﾟغير، وعليه  وترى اﾟباحثة أن مدقق اﾟحسابات يﾞون مسؤول اتجاケ اﾟش゙ر

ة واأطراف ااخرى سواء ﾞانت هذケ اأضرار ر اضر أا تعويض  وأ ةمادياﾟتي تلحق باﾟش゙ر
دم ـع من خالاﾟغـش وذﾟك  –وأساﾟيب ااحتيال خطاء ﾟأ همارتﾞابعند  ت بهم قـﾟح تياﾟ ةنويـمع

م ي ، يرケ  و ﾞتابة تقر أ في خطوات تدقيقه   مهنياً  و اهمل اهمااً أاﾟعناية اﾟمهنية اﾟازمة  بذﾟه   ذﾞر ゚و
ذﾟك وقوعه بأخطاء و تضليل قام بهأ عمله   ي تحريف حصل عند اداءケ  أفي ذﾟك اﾟتقرير   ، ゙و

أو  إثبات اﾟضرر سواء ﾞان قد حدث بصورة مباشرة وعليه   ،ﾟلسجات واﾟدفاتر ته  ـاثناء مراجع
 .شـغير مباشرة من تلك اأخطاء او اﾟغ

 
 -: المسؤولية الجزائية ) الجنائية ( - ثالثاا 

، حتى  ﾟلتشريعات اﾟنافذة عن افعال تم ارتﾞابها وفقاً  ادانة اﾟمدقق اﾟخارجي جنائياً  يمﾞن
ﾞان من بين موظفي مﾞ وﾟحسابات او احد معاونيه  ـﾟك في حال وقوع  تب تدقيق اﾟويحدث ذ

 المسؤولية
 المدنية)القانونية(

 ヮمسؤولية المدقق اتجا
 العميل

 ヮمسؤولية المدقق اتجا
 الطرف الثالث

 المسؤولية التقصيرية المسؤولية التعاقدية
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ضرر يؤثر على ﾞل اﾟمجتمع بشﾞل عام وتﾞون عقوبة ذﾟك اﾟحبس ﾟمدة محددة أو بغرامة ماﾟية 
 :( ( Arens , 2005 : 160 يأتيبتين ومن هذケ اأضرار باﾟمجتمع ما قو ـأو بﾞا اﾟع

ق ائوثاﾟأو  ة اﾟماﾟية، اﾟسجات واﾟدفاتر اﾟمحاسبي ريراتقاﾟي ( فﾞاذبة  وهمية ) وجود بيانات - 1
 .لمهنةﾟ تهأثناء مزا゚واﾟتي اعدها اﾟموظف اﾟمسؤول ) مدقـق اﾟحسابات ( 

ة اﾟمهناﾟسجات عـند في اﾟدفاتر و ﾟحقيقة ما  اﾟمشابهة (ة أو ) مغاير اﾟريًر اتقاﾟوضع  - 2  ة.مزا゚و
ان هي  ية اﾟجزائية تحتاج اﾟى توافر ثاثة ا゙ر ين ، قانوني) المجمع العربي للمحاسبين الواﾟمسؤ゚و

2003  :154- 155 ): 
 

 : الرﾜن القانوني // الرﾜن الول
ن من اﾟقاعدة اﾟقانونية " ا جريمة وأعقاب بدون نص قانوني" ويع ني وينطلق هذا اﾟ゙ر

يس  اﾟعقاب وااوامر اﾟجنائية ترجع اﾟى اﾟمشرع ويصدر بشأنها قانون مﾞتوب ،اﾟجرم و ذﾟك ان  ゚و
 من حق اﾟقاضي أن يجزم واقعة معينة ماﾟم يرد قانون بذﾟك.

 الرﾜن المادي : //الرﾜن الثاني 
ن في اﾟنشاط ااجرامي بحد ذاته ، اي اﾟقيام بعمل او اامتناع عن ويت   مثل هذا اﾟ゙ر

ثل معاقة سببية بين اﾟفعل واامتناع عنه واﾟضرر اﾟذي اصاب اﾟمجتمع  اﾟقيام به، اي توافر
ين ، وعدم اخبار اﾟسلطة اﾟمختصة عن حوادث اﾟرشوة واﾟسرقة وااختا اﾟتستر س على اﾟمسؤ゚و
  . وغيرها

ﾜن المعنوي : //ن الثالث الرﾜالر 
ن اﾟمعنوي في ان اﾟمدقق ا يس   ل جزائيا اا اذا اقدم على فعل او امتنع أويتلخص اﾟ゙ر

ا يا اذل اﾟمدقق جزائأعن اﾟقيام به مع ادراك وفهم ﾟهذا اﾟفعل واﾟنتائج اﾟمترتبة عليه. اي يس
 -ارتﾞب احد اﾟجرائم اﾟتاﾟية:

  ﾟأصول . مة من سرقة واختاساﾟعاجريمة ااضرار باأموال  -أ
 وااحتيال واﾟتزوير . جريمة اﾟنصب -ب

 تزويد اﾟسلطات ببيانات مضللة . جريمة -ج

ية اﾟجزائية تقع على عاتق   عضب مخاﾟفته عند ، نفسه اﾟمراجعوترى اﾟباحثة أن اﾟمسؤ゚و

 احترام وعدم ؛ اﾟمؤسسة وضعية حول ﾞاذبة معلومات حاﾟة تقديم  في اﾟعقوبات قانون نصوص

  ة .اﾟمهن سر
 المسؤولية عن اعمال مساعديه : -رابعاا 
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 ديه  اﾟماﾟية حين يفوض مساع بياناتفي اﾟ يه  أيعّد مراقب اﾟحسابات مسؤوًا عن ابداء ر 
ن او حين يستعين بأعمال قام بها مدققون او خبراء آخرون ويجدر بمراقب اﾟحسابات ا بعمله  

ة ـتوافر ﾟه اﾟقناعة اﾟمعـﾞما يجدر ان ت ، ويشرف عليهم يوجه ويراجع اعمال مساعديه   مة ماءبق゚و
  ケه مراقب ما ينجزﾟي ﾟحسابات مس ، حسابات او خبراء آخروناﾟان تحميل مراقب اﾞية اذ باإم ؤ゚و

ون معه في ت عن اعمال مساعديه   د قنفيذ عملية اﾟتدقيق واﾟذين يجب ان يﾞونوا ـاﾟذين يشت゙ر
يته ﾞارتﾞبوا خطأ اثناء تأد شفه يتهم ﾟلواجب اﾟذي ﾞلفهم به مراقب اﾟحسابات واﾟذي من مسؤ゚و

 (. 96: مصدر سابق، عثمان)
بغض اﾟنظر عن مدى اﾟعناية اﾟمهنية اﾟازمة اﾟتي على مراقب اﾟحسابات بذﾟها ، فإنه ا        

أن و فها يمﾞن أن يقدم تأﾞيدًا يجزم فيه بأن جميع اأخطاء واﾟتاعب واﾟمخاﾟفات قد تم اﾞتشا
ق ﾟتدقياﾟقوائم اﾟماﾟية تعﾞس بشﾞل دقيق اﾟوضع اﾟماﾟي ونتيجة اﾟنشاط ﾟلوحدة ااقتصادية محل ا

قصور اﾟتدقيق على اﾟعينات فضًا عن تضمنه بعض اﾟمخاطر تتمثل في وجود  ، وذﾟك بسبب
هذا اﾟسبب حتى مراقب اﾟحسابات اأﾞثر ـﾞـقد ا ت اتأخطاء مادية وتاعب  اجتهاداً تشف ، ゚و

( اﾟتي تضررت نتيجة  اﾟمستفيدة ) اﾟطرف اﾟثاﾟث اﾟجهات وعناية قد يتم مقاضاته من قبل
ًا وعليه يجب على مراقب اﾟحسابات أن يﾞون مستعدااعتماد على اﾟقوائم اﾟماﾟية اﾟمدققة ، 

ة ايﾟلدفاع عن نفسه في حاﾟة اﾟمساءﾟة عن اإجراءات واﾟضوابط اﾟتي قام بها ومدى بذﾟه اﾟعن
  .اﾟمهنية اﾟازمة ) عناية اﾟرجل اﾟمعتاد ( واﾟتوثيق اﾟشامل ﾞﾟل فقرات اﾟتدقيق

 (81 (Konrath , 2002:.  
  

 :بات عن اﾜتشاف اأخطاء الجوهريةمسؤولية مراقب الحسا -خامساا 
في مجال تحديد SAS . NO . 315 )  حسب ما اشار معيار التدقيق الدولي )و         

ية اﾟمدقق عن يته حول قيامه  ،أساﾟيب ااحتيال تشاف اأخطاء و ـاﾞ مسؤ゚و حيث تتحدد مسؤ゚و
بتدقيق حسابات اﾟقوائم اﾟماﾟية وابداء رأيه اﾟمهني حول مدى داﾟة صحة ودقة تلك اﾟقوائم على 

زها اﾟماﾟي ونتيجة نشاطها، وبما  ن رأي مراقب اﾟحسابات فني ومحايد فيجب عليه أن إعداﾟة م゙ر
نية اﾟمطلوبة عند تدقيقه ﾟلقوائم اﾟماﾟية ، ﾟيتمﾞن من اﾟحصول على اأدﾟة يبذل اﾟعناية اﾟمه

ن مراقب أأي 14). : 2004، )جربوعاﾟمطلوبة اﾟتي تمﾞنه من أبداء اﾟرأي اﾟفني اﾟمحايد 
ﾞن عليه وضع اإجراءات  –يستطيع منع تلك اأخطاء وأساﾟيب ااحتيال  اﾟحسابات ا اﾟغش ゚و

واأساﾟيب اﾟازمة واﾟبرامج اﾟتدقيقية خال اﾟفترة اﾟمعنية في حاﾟة وجود تحريفات مادية )جوهرية( 
ية وخاصة معيار اﾟتدقيق افي اﾟسجات واﾟدفاتر اﾟمحاسبية، وذﾟك  ستنادًا اﾟى اﾟمعايير اﾟد゚و

ي رقم  ية مراقب اﾟحسا(240)اﾟد゚و بات حول وجود تأﾞيدات أو )معلومات( ، اﾟذي أوضح مسؤ゚و
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غش سواء ﾞانت مادية أو غير مادية فيجب  –تدل على احتمال وجود أخطاء جوهرية واحتيال 
على مراقب اﾟحسابات أباغ أدارات اﾟوحدات ااقتصادية في اقرب وقت ممﾞن ﾟتتخذ اإجراءات 

فعليه  أن يقوم بتقديم تقرير غير  اﾟازمة حول تعديل تلك اﾟبيانات ، واذا ﾟم تقم اإدارات بذﾟك
ذا ثبت تورط أدارة اﾟوحدة ااقتصادية بذﾟك، فعليه  ا  نظيف )متحفظ( أو اﾟعﾞس مع بيان اﾟسبب، و 

أباغ مجلس أدارة اﾟوحدة ااقتصادية اتخاذ ما يلزم بشأنها، حيث يتوجب على مراقب 
اآتي ن يقوم باتخاذ بعض اإجراءات اﾟازمة ﾟلحد من اأأاﾟحسابات  خطاء واﾟغش ゙و

 :( 30:   2009)عرار،
ي قيام مراقب اﾟحسابات باتخاذ إجراءات مناسبة، ﾟغرض اﾟحصول على اﾟمعلومات اﾞﾟافية واﾟت -1

اﾟغش وخاصة اﾟمخاطر  –تساعدケ في تقييم مخاطر اأخطاء اﾟجوهرية اﾟناتجة عن ااحتيال 
 .اﾟتي يمﾞن أن تنتج عنها تلك اأخطاء وتحديد ااستجابات اﾟازمة ﾟمعاﾟجة هذケ اﾟمخاطر 

ذﾟك وضع   -2 وضع نظام رقابة داخلية وتصميمه بما يتناسب مع اﾟوحدة ااقتصادية ゙و
اء خطاأنشطة اﾟرقابية اﾟمناسبة وتنفيذ اإجراءات اﾟتدقيقية اﾟازمة ﾟتقييم مخاطرة اأ

قابة قتصادية ﾟنظام اﾟر وااستجابة ﾟتلك اﾟمخاطر بما فيها مخاطر تجاوز أدارة اﾟوحدة اا
 .اﾟداخلية

3- ﾞ تشافها وتحديدها ما أذاﾞتي تم اﾟة على وجود اعتبار اأخطاء اﾟاحتيالاانت ذات دا  . 

 اﾟحصول على إقرارات ﾞتابية من اإدارة فيما يتعلق بااحتيال. -4
         
ما جاء باﾟنشرة رقم          ﾟقيام اوعليه  ( NO . 53 )  SAS .إن مراقب اﾟحسابات مسؤوًا ゙و

هوم ديل برامج اﾟتدقيق ﾟلتوصل إﾟى تأﾞيد مناسب اﾞتشاف اﾟتحريفات اﾟجوهرية في ضوء مفـبتع
يقوم و اأهمية اﾟنسبية في اﾟقوائم اﾟماﾟية ، وأﾞثر من ذﾟك يجب على مراقب اﾟحسابات أن يخطط 

مهني وا يقصد باﾟشك اﾟ، باﾟتدقيق من خال سلوك يتسم باﾟشك اﾟمهني في ﾞافة مراحل اﾟتدقيق 
ﾞنه يجب أن يأخذ بنظر ااعتبار احتمال عدم أمانتها عد هوم ﾞما يشير مف، م أمانة اإدارة ゚و

 سؤواً اﾟتأﾞيد اﾟمناسب إﾟى أن مراقب اﾟحسابات ﾟيس ضامنًا ﾟصحة اﾟقوائم اﾟماﾟية ، فإن ﾞان م
 ونتﾞ عن اﾟتحقق من أن ﾞافة اﾟمزاعم في اﾟقوائم اﾟماﾟية صحيحة ودقيقة فأن ﾞلفة اﾟتدقيق سوف

 ب اﾟحسابات بإمﾞانه أن يدافع عنـأن مراق صاديًا، ﾞماـتـير مقبول اقـة إﾟى مدى غـضباه
يته في ع لبات ـطﾟمت قاً ـشاف اﾟتاعب واﾟمخاﾟفات في أنه قام بأداء عملية اﾟتدقيق وفـتـدم اﾞـمسؤ゚و

 .(Arens , 2003 : 196 – 197. )تمدةـدقيق اﾟمعـايير اﾟتـمع
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  ندوالغش والتقرير عنه ع مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي عن اﾜتشاف الحتيال  -سادساا 
  ヮصدور تقرير :- 

ية اﾟمرا  عن اﾞتشاف ااحتيال و اﾟغش واﾟمخاﾟفات واﾟتقرير عنها، أحد قبتعد مسؤ゚و
يعتقد معظم  أذ اأسباب اﾟهامة اﾟتي ساعدت على ظهور فجوة اﾟتوقعات في مهنة اﾟمراجعة ،

ادية أن اﾟتقرير اﾟنظيف يعني أن اﾟمراجع قد اﾞتشف ان اأخطاء اﾟم مستخدمي اﾟقوائم اﾟماﾟية
ي باﾟتاﾟأثناء اﾟسنة اﾟماﾟية محل اﾟمراجعة و  اﾟناتجة عن اﾟغش أو اﾟمخاﾟفات اﾟتي تﾞون قد حدثت

 أذ ، ﾟفاتاﾟغش واﾟمخا ففإن ﾟدى مستخدمي اﾟقوائم اﾟماﾟية توقعًا عاﾟيًا بأن يقوم اﾟمراجع باﾞتشا
ية اﾟمراجع بشأن اﾞتشاف اﾟغش واﾟمخاﾟفات وذﾟك  قللت اﾟمعايير واﾟتوصيات من درجة مسؤ゚و

ة ة في اﾟمقام اأول عن اﾟغش وباﾟتاﾟي فهي اﾟمسؤ゚و على  باإشارة إﾟى أن اإدارة هي اﾟمسؤ゚و
ﾟفعاﾟداخلية اﾟرقابة اﾟفات من خال وسائل اﾟمخاﾟ(. 2009 : 66،) القاضي  ةمنع تلك ا  

ائم اضافة اﾟى ذﾟك ا يوجد إﾟزام قانوني على اﾟمدقق ﾟلقيام بإجراءات جديدة على اﾟقو 
ﾞن إذا حصل وتأﾞد بأن تلك اﾟقوائم تأثرت بأخطاء وغش  اﾟماﾟية اﾟتي احتواها تقريرケ ، ゚و

م  جوهرية سوف تؤثر على نوع اﾟرأي اﾟذي سوف يبديه على تلك اﾟقوائ وتصرفات غير قانونية
 ﾟة يجب على اﾟمدقق اﾟقيام بماحتى وان ﾞان على علم بها قبل إصدار تقريرケ وفي هذケ اﾟحا

   أتي:ي
 اﾟخطأ أن يطلب من إدارة اﾟمنشأة اﾟقيام بإباغ ﾞل من يتأثر في اﾟتحريف اﾟمادي اﾟناتج عن. 1

 واﾟغش واﾟتصرفات غير اﾟقانونية على اﾟقوائم اﾟماﾟية .
خطاء اﾟقوائم اﾟماﾟية بأسرع وقت ممﾞن مع تعديل تقريرケ بما يتاءم مع اأ. اﾟقيام بتعديل 2

 . واﾟغش واﾟتصرفات غير اﾟقانونية اﾟتي تم اﾞتشافها
من  إذا ﾞان من اﾟمنتظر إصدار قوائم ماﾟية مرحلية عن مرحلة تاﾟية مصحوبة بتقرير -3

زمة وأن يجري اﾟمطلوب اﾟمراجع في وقت قريب، فيجوز ﾟلمراجع أن يفصح عن اﾟمعلومات اﾟا
  (.16: مصدر سابق،  جربوع ) من إصدار قوائم ماﾟية م عدﾟة في هذケ اﾟقوائم بداً 

       
م وجود تحريف مادي في اﾟقوائ ظروفًا من اﾟممﾞن أن تشير إﾟى قبعندما يواجه اﾟمرا       

ﾟية ناتج عن غش أو خطأ أومااﾟ  تحديد تصرفات غير قانونية ، فيجب عليه تنفيذﾟ ا مإجراءات
ات ى اإجراء، ويعتمد اﾟتغيير في طبيعة وتوقيت ومد إذا ﾞانت اﾟقوائم اﾟماﾟية محرفة ماديا

  :(55 2005 : لطفي ،)اﾟواجب تنفيذها على 
ﾟيها ي تشير إحﾞم اﾟمراجع فيما يتعلق بنوع اﾟغش أو اﾟخطأ أو اﾟتصرفات غير اﾟقانونية اﾟت -اولا 

 اﾟظروف . 
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 اﾟماﾟية ال حدوث هذا اﾟخطأ أو اﾟتصرفات غير اﾟقانونية بشﾞل جوهري على اﾟقوائماحتم -ثانياا 
 وتأثيرها عليها.

نونية هي لمراجع ان يفترض ان حاﾟة اﾟغش أو اﾟخطأ أو اﾟتصرفات غير اﾟقاﾟأيمﾞن  -الثاا ث
  .حدث منفصل

ية منع اﾟغش وااحتيال  تقع على إدارة  لى اﾟمؤسسة وعوترى اﾟباحثة مما تقدم أن مسؤ゚و
رة من قبل اادا اﾟخطوات واإجراءات اﾟمنفذة اعليةوف ءة، وتقييم ﾞفا اﾟمدقق اﾟخارجي فحص

ة دون وقوع  يس من  اﾟغش -أفعال ااحتيال ﾟلحيل゚و ية اﾟمدقق اﾟخارجي اﾞتشافم゚و  سؤ゚و
ﾞن عليه أن يﾞون ﾟديه معرفة ﾞافية بطرق ااحتيال واﾟغش  على واحتماات اﾟغش ﾟيﾞون قادراً  ゚و

ية مراقب اﾟحسابات تن إحيث أماﾞن حدوث اﾟغش وااحتيال.  حصر تمثل في قيامه ـمسؤ゚و
بداء رأيه اﾟفني اﾟمحايد ﾞخبير   ي مدىفبتدقيق حسابات اﾟوحدة ااقتصادية واﾟقوائم اﾟماﾟية وا 

ز اﾟماﾟي ﾟلوحدة ااقتصادية ونتيجة نشاطها ،  أن ب يجﾟذا داﾟة هذケ اﾟقوائم على عداﾟة اﾟم゙ر
ذل بتﾞون عملية اﾟتدقيق ﾟلقوائم اﾟماﾟية مبنية على أساس علمي وعملي سليم ، وباﾟتاﾟي يجب 

 اﾟفنيتمﾞنه من إبداء رأيه اﾟمهني و  اﾟعناية اﾟمهنية اﾟازمة في اﾟحصول على اﾟمعلومات اﾟتي
 اﾟمحايد في اﾟقوائم اﾟماﾟية.

  
 ج( تقارير مراقب الحسابات

 :الماليةمفهوم التقارير  -أولا  
تعتبر تقارير مراقب اﾟحسابات وسيلة من وسائل اﾟرقابة اﾟتي يعتمد عليها طبقًا    

ة داريﾟلسياسات واﾟمبادئ اﾟعلمية اﾟتي يقوم بتقديمها اﾟمحاسبين ااداريين اﾟى اﾟمستويات اا
وغيرها ( اﾟتي  –بيانية  –اﾟمختلفة ، وتتأخذ قيم هذケ اﾟتقارير أشﾞال مختلفة فقط تﾞون ) عـددية 

من مقارنة ااداء اﾟفعلي باﾟمخطط ومعرفة ااسباب اﾟتي أدت اﾟى ظهور هذケ اﾟفروقات تتض
:  2000 ،) الحناوي واقتراح اﾟحلول اﾟمناسبة ﾟتافيها ومعاﾟجتها بهدف ترشيد اﾟقرارات اﾟرقابية 

18  .) 
مات لو ويعرف اﾟتقرير بشﾞل عام على انه " أحد اادوات اﾟتي تستخدم ﾟاتصال ونقل اﾟمع      

 ﾞتابة ويقصد بها أعادة ﾞافة اﾟمعلومات واﾟبيانات اﾟتي تتعلق بموضوع معين او تدور حول
 .( 5:   مصدر سابق ) حماد ،مشﾞلة خاصة او بحث واﾟتي يتم تدوينها ﾞتابة " 

ويعرف ﾞذﾟك على انه " تعبير ﾞتابي واضح عن اﾟرأي في اﾟقوائم اﾟماﾟية اﾟناتج عن 
يير مع ااخذ بااعتبار ما اذا ﾞانت اﾟقوائم اﾟماﾟية قد اعدت وفقا ﾟمعاعملية اﾟفحص واﾟتقويم 

ن ، ومعايير او ممارسات اﾟمحاسبة اﾟمحلية ذات اﾟعاقة وماﾟمحاسبة اﾟتي تصدرها اﾟهيئة
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 "باﾟمتطلبات اﾟقانونية واﾟنظامية ما اذا ﾞانت اﾟقوائم اﾟماﾟية تلتزماﾟضروري ايضا ااخذ بااعتبار 
  .14):  2000سبة والمراجعة للمؤسسات المالية السامية ، ) هيئة المحا

 
 ارير مراقب الحسابات:تق أهمية -ثانياا 

 تقريرケ مشروع أو اﾟفحص مذﾞرات في اﾟمدقق ﾟدى يتجمع رقابي ، عمل ﾞل نهاية عند

 أن بيج اﾟتي اﾟتقويمية ، واﾟحلول واﾟتوصيات، واﾟنتائج اﾟمعلومات ، واﾟماحظات، ﾞبير من ﾞم

 على ينـتعي فإنه ﾟذﾟكتبعًا و  اﾟرقابة، جهاز نظم اﾟتي حددتها اﾟطرق عبر اﾟتنفيذ إﾟى طريقها تأخذ
 ةوحد بين وصل حلقة اﾟمدقق تقرير ويعتبر. اﾟمخرجات تلك جميع يشمل راً تقري يعد أن اﾟمدقق
يها ﾟلمنشأة اﾟعامة واﾟوزارات واإدارة خارجية أو داخلية ﾞانت سواء اﾟرقابة ا ومسؤ゚و  افطر اا فة゙و

 اتباعو  يزود اإدارة اﾟمنظمة أو اﾟمشروع باﾟمعلومات بشأن مدى ﾞفاءة تطبيق أنهأذ  اﾟمعنية ،

تقرير اﾟ يزود عامة وبصفة اﾟداخلية ، اﾟرقابة ااﾟتزام بنظام ومدى اﾟوقائية، اﾟرقابة أساﾟيب
ين  وجهأ يبرز مثلما يضاأ اﾟقوة أوجه ويبرز اأعمال في انحرافات أية بشأن بمعلومات اﾟمسؤ゚و

 .(3 -2: 2013مصلح،  )اﾟضعف 
 

 :لماليةاللرقابة  مة تقارير الرقابة المالية ومتابعـتها من قبل الجهزة العليامائ -ثالثاا 
يعد تقرير اﾟرقابة اﾟماﾟية اﾟمنتج اﾟرئيس ﾟعملية اﾟرقابة اﾟماﾟية فهو يعـطي ملخصًا ﾞامًا   

 عينة،ووافيًا ﾟمحتواケ  من معلومات حول نشاط اأجهزة واﾟوحدات ااقتصادية خال مدة زمنية م
 ،ويتوقف شﾞل اﾟتقرير على اﾟقدرة في اﾟتعبير عن اﾟنشاط واﾟنتائج اﾟتي تحققت خال اﾟمدة

 ) العاقويعمل على تزويد متخذي اﾟقرار على اختاف أنواعهم باﾟمعلومات حول تلك اأجهزة 
ذ حيث تؤدي اﾟرقابة اﾟماﾟية واﾟتغذية اﾟعﾞسية دور ﾞبير في عملية اتخا. (330:  1999، 

ية ي نهااﾟقرارات ، ﾟذا تمثل تقارير اﾟرقابة اﾟماﾟية احدى أشﾞال اﾟتغذية اﾟعﾞسية ، حيث يجب ف
نتائج يه اﾞﾟل عمل رقابي على مراقب اﾟحسابات إن يعد رأيا أو تقريرًا مﾞتوبًا حسب اﾟحال مبينًا ف

و اسبة ، وان محتويات هذا اﾟتقرير بجب إن تﾞون سهلة اﾟفهم وخاﾟية من أي ﾟبس أبطريقة من
ن يتـضمن فقط اﾟمعلومات اﾟمعـززة بإثباتات ﾞفؤة ومائمة ، وأن يﾞون مستقاً   غموض ، وا 

  47).   : 2005) القيسي ، وموضوعًيا ، وعادًا 
 

 ﾟلرقابة اﾟماﾟية هي:هزة اﾟعليا إما أسباب ﾞتابة اﾟتقارير اﾟرقابية في اأج
 أـ تغيير سياسات أو إجراءات سلبية باﾟجهة اﾟخاضعة ﾟلتدقيق .

 ب ـ اﾟتشجيع على اتخاذ اإجراء اﾟتصحيحي .
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 ﾟخاضعة ﾟلتدقيق .مساعدة اﾟجهة ا -ج
 د ـ اﾟحصول على اتفاق بشأن اﾟبيانات اﾟتي جمعها . 

   : 36 ). 2009 )السراي، احات اﾟمقدمةهـ ـ اﾟحصول على ردة فعل بشأن ااقتر 
              

  :الحسابات مراقب لتقريرالرئيسة  السمات -رابعاا 
 يمﾞن تحديد اﾟسمات اﾟرئيسة ﾟتقارير مراقبي اﾟحسابات حسب ما أشارت بعض اادﾟة        

ما يأتي : 1999( ﾟسنة / 2اﾟتدقيقية )   -゙و
ها وذات بيجب أن تشتمل تقارير مراقبي اﾟحسابات على معلومات موثوق  -الشمولية : -أ

ذﾟك ﾟجعل اﾟتقارير اﾟموضوعة مفهومة وصحيحة  صلة، ﾟغرض تحقيق هدف اﾟرقابة اﾟماﾟية ゙و
 وشاملة .

مة يجب أن تﾞون اﾟبيانات اﾟماﾟية اﾟمعروضة في تقرير مراقب اﾟحسابات مفهو  -: الدقة  -ب
ﾞذﾟك يتطلب أن تﾞون اأستنتاجات دقيقة وموصوفة بشﾞل وصحيحة بشﾞل واضح ومحدد، و 

اع واضح وصريح حيث تعـتمد هذケ اأستنتاجات على اﾟبيانات اﾟماﾟية بشﾞل ﾞبير ، ﾟغرض اقن
 مستخدمي هذケ اﾟتقارير  بأن محتويات اﾟتقارير موثوق بها ويمﾞن ااعتماد عليها .

ن حيث اﾟمحتوى مير بصورة متوازنة تـتـمحور اﾟموضوعية حول صياغة اﾟتقر  -الموضوعية :  -ت
ن يعرض اﾟتقرير بشﾞل صحيح وبعيدًا عن اي تضليل ، ﾟغرض إواأسلوب، حيث يجب 

 أستعراض نتائج اﾟرقابة اﾟماﾟية بمنظور واقعي وماءم، أي عرض بصورة موثقة ومحايدة .

وفهمهه   يتطلب اﾟوضوح أنه يجب أن يﾞون اﾟتقرير واضح مما يسهل قراءته -الوضوح :  -ث
ن تطلب اآمر يجب اﾟتعريف باﾟمصطلحات إبصورة صحيحة واستخدام اﾟلغة اﾟمباشرة ، و

 اﾟغير مباشرة واﾟغير مأﾟوفة في حال تم أستخدامها في اﾟتقرير .

يد ﾞﾟي أيؤثر يجب أن يحتوي اﾟتقرير على بعض اأقتراحات اﾟمدروسة بشﾞل ج -اأيجاز :  -ج
حظة اأخطاء ونقاط اﾟضعف وأوجه اﾟقصور بأسلوب على وضوح اﾟمعنى ، ﾟتتمﾞن من ما

 واضح ومعاﾟجتها.

تيح اﾟفرصة ييجب تقديم تقرير مراقب اﾟحسابات في اﾟوقت اﾟمناسب ، ﾞﾟي  -التوقيت :  -ح
 ﾟغاﾟبية اﾟمستخدمين ﾟتلك اﾟتقارير اأستفادة منها في وقت مبﾞر .

ات ﾞافية من قبل اتخاذ أجراءيجب على مراقب اﾟحسابات ان يتأﾞد مما أذا تم  -المتابعة :  -خ
 اﾟجهة اﾟخاضعة ﾟلرقابة بشأن تقريرﾟ ケلسنوات ومن ثم اأباغ عنها .

 
  :مراقب الحسابات العناصر الرئيسة لتقرير  -خامساا 



    44         نشأة الرقابة امالية ومفهومها واهدافها ومسؤوليات مراقب احسابات اجاهها –الفصل الثاني 

 

 

 

اﾟمعدل اﾟعناصر ااساسية  (SAS.No.700وحسب ما اوضح المعيار الدولي رقم )
  -: ﾟ (Messier,  William f.,2008: 65)تقرير مراقب اﾟحسابات على اﾟنحو ااتي

 قباﾟمرا ينبغي ان يحتوي اﾟتقرير على اﾟعنوان اﾟمناسب وذﾟك ﾟتميز تقرير :عنوان التقرير -أ
بما يساعد مستخدميه باﾟتعرف على اﾟتقرير او  عن اﾟتقارير اﾟتي قد تصدر عن ااخرين ،

ة او  اﾟتقارير مثل تلك ، ااخرى واﾟتفرقة بينه وبين اﾟتقارير ن عاﾟصادرة عن موظفي اﾟش゙ر
  . مجلس اادارة او عن اﾟمراجعين ااخرين

ي قامت يوجه تقرير مراقب اﾟحسابات اﾟى اﾟجهة اﾟت -: الجهة التي يوجه اليها التقرير -ت
 بتعينه ، سواء ﾞانت اأدارة اﾟتي عـينـته أو أحد اﾟمساهمين .

ة اﾟبيانات اﾟماﾟي مراقب اﾟحسابات ان يحدد تقريرينبغي  -: الفتتاحية الفقرة التمهيدية او -ث
م ﾟقوائا، بما في ذﾟك تاريخ اﾟمراجعة اﾟتي تتم مراجعتها وفق اﾟمعايير اﾟتي اعتمدتها في عملية

قوائم ان اﾟ واﾟفترة اﾟزمنية اﾟتي تغطيها هذケ اﾟبيانات، ويجب ان يبين اﾟمراجع في اﾟتقرير اﾟماﾟية
ية  ة وان دورケ ينحصر في ابداء اﾟرأي في عداﾟة هاﾟماﾟية واعدادها من مسؤ゚و ذケ ادارة اﾟش゙ر

 اأخرى .اﾟقوائم وان يشير اﾟى ملخص اﾟسياسات اﾟمحاسبية واايضاحات اﾟتفسيرية 
ول اﾟقوائم حتـنص فقرة اﾟرأي على أن يبين مراقب اﾟحسابات في تقريرケ رأيه  -: فقرة الرأي -ج

 بر بصور واضحة وعادﾟة عن اﾟوضع اﾟماﾟي ﾟلوحدةاﾟماﾟية ، فيما أذا ﾞانت هذケ اﾟقوائم تع
ت سياساﾟل ًاأقتصادية ونتائج اأعمال ، وفي ما أذا ﾞانت تـتـفق مع اأنظمة واﾟقوانين ، طبقا

  واﾟمبادئ اﾟمحاسبية اﾟمتعارف عليها.
، ميدانييؤرخ اﾟتقرير بتاريخ اﾞتمال اﾟعمل اﾟعلى مراقب اﾟحسابات أن  -: تاريخ التقرير -ح

خذ اع قد من تاريخ اانتهاء من عملية اﾟمراجعة وهذا يظهر ﾟمستخدمي اﾟتقرير ان اﾟمراج اعتباراً 
ي وقف ت اﾟتفي ااعتبار اﾟتأثير على اﾟقوائم اﾟماﾟية ، وعلى اﾟتقرير اﾟناتج عن ااحداث واﾟعمليا

 .عليها واﾟتي حصلت حتى تاريخ اﾟتقرير

ﾟه  ﾞعنوان محدداً  اﾟخارجي ان يخصص في تقريرケ مﾞاناً على اﾟمراجع  -عنوان المراجع : -خ
مراجع بما يمﾞن من مخاطبة اﾟمساهمين ﾟلاﾟتي يقع فيها مﾞتب اﾟمراجع   يﾞون عادة اسم اﾟمدينة

عن يﾞون مسؤوًا  ، أنه على عنوانه من ناحية ، ومن ناحية اخرى ﾟمقاضاته ان ﾟزم اامر
 . عملية اﾟمراجعة

ه ماﾟتقرير باسعلى ان يوقع  على اﾟمراقب او اﾟمراجع اﾟخارجييجب  -توقيع المراجع : -د
،  هو مناسب ما او ﾞليهما وحسب( اﾟذي ينتمي اﾟيه اﾟمنشأة  اﾟشخصي او باسم اﾟمﾞتب )

ة عن عملية اﾟمراجعة  رض ﾞما تفويوقع اﾟتقرير عادة باسم اﾟمنشأة بافتراض أن اﾟمنشأة مسؤ゚و
 هذケ اﾟمعايير.
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 :مراقب الحسابات لساسية لتقريرنواع ااأ  -سادساا 
  :التقرير النظيف )غير التحفظي( -1

اﾟية يقوم مراقب اﾟحسابات بإعطاء رأي نـظـيف )غـير متحفـظ( ، عندما تﾞون اﾟقوائم اﾟم
نية تعبر بصورة واضحة وعادﾟة عن اﾟوضع اﾟماﾟي ﾟلوحدة اأقتصادية ونتائج اأعمال ﾟفترة زم

ﾟلمبادئ واﾟسياسات اﾟمحاسبية اﾟمعروفة واﾟمائمة ﾟطبيعة اﾟوحدة  ًمحددة ، وذﾟك طبقا
 .(137:  2004 )عبد اه ، اأقتصادية، واﾟتأﾞد من أنها طبقت من سنة اﾟى سنة أخرى

ﾞل من وهو ذﾟك اﾟرأي اﾟذي يبين من ان اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾞ :ظي )المقيد(ـالتقرير التحف -2
عطاء ، ويتم ا بصورة تضر اﾟمستفيد من هذケ اﾟبيانات اﾟماﾟيةجميع جوانبها اﾟمادية غير محرفة 

ﾟة ان اﾟتقارير في حاﾟنوع من اﾟيةهذا اﾟماﾟم قوائم اﾟ ل ًتبعا طبيقهات يتمﾟس مبادئﾟياساتوا 
رير ـقـته اﾟظروف وان اﾟتـدقيق وضعـاو أن هناك قيد على نطاق اﾟت اﾟمحاسبية اﾟمتعارف عليها،

ر يعد ان هذا اﾟنوع من اﾟتقاريويتضح مما تقدم  .(168:  2006، )التميمي قرير ايجابيـهو ت
وع نذﾞر  ظات واﾟقيود وابد منـظات او اﾟماحـفـض اﾟتحـﾟلتقرير اﾟنظيف وذﾟك ﾟوجود بع امتداداً 

ز اﾟماﾟي ونارケ  ظ واسبابه واثـفـاﾟتح   بطـرتظات تـفـتيجة اﾟنشاط او تحـ، سواء ترتبط  باﾟم゙ر
 ن ابداءـاع عنـنا ابد من اامتـؤثر على صحة ودقة اﾟبيانات اﾟماﾟية، فهـبحيث ي يةـمية اﾟنسبـباأه

 (. 80:  2007عبد اه ،  ) س أو سلبيـاﾞـاﾟرأي أو اصدار رأي مع
 
  :( التقرير المعارض التقرير السالب )  -3

يقوم مراقب اﾟحسابات بإصدار هذا اﾟنوع من اﾟتقارير واﾟذي يعتبر من اﾞثر أنواع 
ة بصور  اﾟتقارير خطورة باﾟنسبة ﾟمستخدمي اﾟقوائم اﾟماﾟية ، وعندما تﾞون تلك اﾟقوائم ا تعبر

واضحة وعادﾟة عن اﾟوضع اﾟماﾟي ﾟلوحدة اأقتصادية وعدم اأتساق في تطبيق  اﾟمبادئ 
ة عمومااﾟمحاسبية اﾟمقب ات ﾟحسابا، وعندما ويتم أبداء هذا اﾟنوع من اﾟتقارير يجب على مراقب ゚ًو

 .(Arens , etal. , 2002 : 73)ان يوضح اأسباب اﾟتي أدت اﾟى ذﾟك 
 

 :ناع عن ابداء الرأي ) حجب الرأي(ـالمت -4
عندما يجد نفسه غير قادر على  هذا اﾟنوع من اآراء عن ابداء مراقب اﾟحساباتيمتنع        

ذﾟك عندما  يجد نفسه غير قادر على تقييم أداء  اﾟحصول على ادﾟة تدقيق ﾞافية ومائمة ، ゙و
اﾟوحدة ااقتصادية مع وجود ظروف عدم تأﾞد جوهرية تؤثر على اﾟقوائم اﾟماﾟية، واﾟتي تتعلق 

استقاﾟه، في عاقته مع بأحداث تتحدد نتيجتها في اﾟمستقبل فضا عن ذﾟك فقدان اﾟمدقق 
اي ان مراقب اﾟحسابات يمتنع عن ابداء اﾟرأي عند  .( 513:  2006) لطفي ،  ادارة اﾟوحدة
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وجود قيود على نطاق عمله بحيث أيتمﾞن من ابداء اﾟرأي حول اﾟقوائم اﾟماﾟية ويذﾞر ااسباب 
  .(Arens etal. , 2003 : 73) اﾟتي جعلته يمتنع عن ابداء اﾟرأي

 
 الحالية: تقرير السنة على سابقة لسنة التـقرير اثر -سابعاا 

ثبتة أول خطوة يقوم بها مراقب اﾟحسابات هي اﾟرجوع اﾟى ﾞافة اﾟماحظات واﾟقيود اﾟمن أ
 واأساﾟيب اإجراءات، واﾟتحقق من أتخاذﾞﾟ ケافة قارير عن حسابات اﾟسنوات اﾟسابقةفي اﾟت

ﾞية سوف تتأثر بشﾟحاﾟسنوات اﾟتقارير عن حسابات اﾟمتخذة بصددها، بينما اﾟتقاﾟبير باﾞ اريرل 
ات ، حيث أذا هذا اﾟرأي )اﾟمتحفظ( وجب تقيد اﾟرأي اﾟمقدم عن تقارير اﾟسنو عن سنوات سابقة

 ةار اإدواأساﾟيب اﾟتي تتخذها  اإجراءاتاﾟحاﾟية بنفس اأسلوب اﾟمتخذ أو بأسلوب أخر حسب 
،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية السامية)حول تلك اﾟماحظات واﾟقيود 

  .14):  مصدر سابق
     

ية مراقب اﾟحساباتن إمما سبق في هذا اﾟمبحث  اﾟباحثة ستخلصوت تطورت  مسؤ゚و
دق ي بصاﾟرأ ءوتغيرت من اﾟتأﾞد ﾟإدارة بصحة وحقيقة اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟلمشروع اﾟى وظيفة ابدا

 رة )إدادمها اـقـزايد اﾟحاجة إﾟى فحص حيادي ﾟلمعلومات اﾟتي تـوعداﾟة اﾟبيانات اﾟماﾟية بسبب ت
ات اﾟبيانات اﾟماﾟية ( بعد انفصال اﾟملﾞية عن اادارة نتيجة ﾟلتطور ااقتصادي وبروز اﾟش ゙ر

ام شﾞل عبومات واﾟمجتمع واﾟحﾞ نيناﾟمساهمة اﾟعماقة وتزايد ااهتمام من قبل اﾟمستثمرين واﾟدائ
 .باﾟمعلومات اﾟتي تقدمها اادارات في هذケ اﾟقوائم 



 

 الفصل الثالث
 ゆوااسالي るالمعايير الدولي

وااجراءات المتبعる لمعالجる الغش 
  وااحتيال

كيف تناولت المعايير  -المبحث اأول
الدوليる مفヰوュ ااحتيال والغش في 

るالتقارير المالي 
اأساليゆ واإجراءات  -المبحث الثاني

في الحد من  اإدارةالمتبعる من قبل 
 عمليات الغش وااحتيال
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 امبحث ااول

 كيف تناولت امعاير الدولية مفهوم ااحتيال والغش ي التقارير امالية
 

 تمهيد:
ة أعداد  يمثل ااحتيال اﾟماﾟي في اﾟتقارير اﾟماﾟية اﾟتاعب       باﾟمعلومات اﾟتي تستخدمها اﾟش゙ر

ة. وهذا اﾟنوع من اﾟتاعب يطلق عليه غش  بياناتها اﾟماﾟية إظهار صورة ﾞاذبة ﾟلوضع اﾟماﾟي ﾟلش゙ر
اادارة. فهو يعيق ااداء ويهدر ااموال واﾟموارد اﾟنادرة ويلحق ااذى باﾟمنشأة وبسمعتها وبقدرتها 

 -شﾞاًا عـدة غـير اﾟخسارة اﾟماﾟية بحـد ذاتها مهما بلغـت قيمتها مثل ) اﾟغشاﾟتنافسية. وقد يتخذ ااحتيال ا
اﾟرشوة وغيرها(، فاﾟضرر ااﾞبر قد يﾞون ذﾟك اﾟذي يلحق بأداء اﾟمنشأة وسمعتها ومصداقيتها  -اﾟخطأ

 وثقة اﾟسوق واﾟجمهور بها وفي نهاية اﾟمطاف قد يؤدي اﾟى تعرضها ﾟمخاطر متعددة.
ناول في هذا اﾟمبحث مفهوم ااحتيال وتعريفه، أسباب عملية ااحتيال، خصائص وسوف نت        

عملية ااحتيال، اﾟخطوات اﾟرئيسية ﾟعملية ااحتيال، نظرية مثلث ااحتيال )اﾟغش(، ومفهوم اﾟغش 
 واسبابه وأنواعه، ثم سنتناول ااخطاء اﾟجوهرية ) اﾟمادية (، من حيث مفهومها وأسبابها ومواطن ارتﾞاب

 هذケ اأخطاء )اﾟغش(، وطرق اﾞتشاف ااخطاء واﾟغـش وتصحيحها. 
 :الماليمفهوم الحتيال  -اولا 

في اﾟقوانين اﾟجنائية ﾟتعرف جريمة ااحتيال من اﾟناحية اﾟفقهية نذﾞر  اريفوردت اﾟعـديد من اﾟتع       
هذケ  تسليم عن تسفر ، اﾟتـضليل  بهايشو  بوسيلة أموال اﾟغـير  اﾞﾟلي  أو ااستحواذ " أنها ااستياء  منها 

ـذﾟك تعـرف  عـلى أنها " ااستياء  "، اأموال   وسائل بواسطة وذﾟك تملﾞه بنية ﾟلغير مملوك شيء على ゙و

  (.  3: 2006 ، يسىـ) الع"  اﾟقانون ذﾞرها اﾟتي ااحتيال
اﾟمعهد اامريﾞي ﾟمﾞـافحة ااحتـيال على أنه " استغال شخـص ما ﾟمنصبه في اﾟوحدة وعرفه         

ااقتصادية في سبيل اﾟحصول على ثروة شخصية من خال اﾟقصد ) اﾟتعـمد ( في سوء استخدام اأصول 
ه عـدة اشﾞال هي                                                                             :                       (426: 2005) الذهبي،أو سوء تـنفيذ ﾟموارد اﾟوحدة ゚و

يقصد بها حصول اﾟفرد عـلى فائـدة تﾞون ماﾟية في اﾟغاﾟب ﾟتمرير ااعمال خافًا ﾟلقوانين  الرشَوة : -1
 واﾟتشريعات او اصول مهـنـته . 

اﾟموجود ة بحـوزته  بمقـتـض ى وظيفـته او بحﾞم صفته يقصد به استياء اﾟفرد عـلى اأموال الخـتاس:  -2
اﾟقانونية بقـصد استيائه  عليها وتغـطية هذا اﾟتصرف عن طريق اﾟتحريف في اﾟدفاتر واﾟسجات 

 اﾟمحاسبية.
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وهو تـغيـير اﾟحـقيقة بنية ااحتيال في اﾟسندات اﾟماﾟية أو اﾟوثائق وغيرها من اﾟدفاتر  التـزوير: -3
حدى اأساﾟيب اﾟمادية او اﾟمعـنوية اﾟتي أثبتها اﾟقانون تغـيرًا من شأنه  احداث ضررًا اﾟمحاسبية بإ

 باﾟمصلحة اﾟعامة او ﾟشخص من ااشخاص .
هو عملية حذف أو تـغـيير أو تـنظيم قيود بصورة عمدية بهدف اخفاء عجز او تاعـب او الغش:  -4

 اخفاء حقيقة معينة باأوضـاع اﾟماﾟية.  
وهي خرق اﾟقوانين واانظمة واﾟتعليمات واﾟبيانات اﾟماﾟية ، او ااهمال و فات المالية: المخال -5

 اﾟتقصير اﾟذي يؤدي اﾟى اﾟضياع او اﾟهدر في ااموال . 
هو اﾟحدق في تدبير اامور وهو اﾟتوصل بما هو حال اﾟى ما هو  ومفهوم الحتيال في اللغة :      

حرام او اﾟتوصل بما هو مشروع اﾟى ما هو غير مشروع وهو تقليب اﾟفﾞر حتى يهتدي اﾟى اﾟمقصود 
فاﾟمحتال يقلب اﾟباطل وهو اﾟغش واﾟتزوير واﾟمظاهر اﾟزائفة اﾟى حق ا يقبل اﾟتﾞذيب حتى ينساق اﾟناس 

 .  Arens , etal. , 2003 : 1 )يصدقونه )وراء هذا اﾞﾟذب ف
إﾟى اﾟتحريفات اﾟمتعمدة فإنه يجب اﾟتفريق هنا ما بين  ومفهوم الحتيال في الصطاح يشير إلى : 

سرقة، أو سوء استغال اأصول اﾟذي يطلق علية غش اﾟموظفين )ااختاس(، وبين اﾟتقرير اﾟماﾟي 
ﾟذي يطلق علية غش اادارة اﾟمضلل ا(( Arens , etal. , 2000 : 1 .  

يمثل خطر رئيسي تواجهه  اي منظمة او منشأة اقتصادية او اي شخص  اما الحتيال ﾜمفهوم عام     
يﾞون مذنب من ااحتيال من خال اﾟتمثيل اﾟخاطئ ﾟلبيانات اﾟماﾟية ، اﾟفشل في اﾞتشاف اﾟمعلومات ، 

 (.(Davies,& Aston,2011:90وسوء استغال اﾟمنصب 
" اﾟخداع اﾟمتعمد اﾟذي خطـط ونفـذ بنية ﾟحرمان اﾟشخص ااخر من ملﾞيته الحتيال ايضاا على انه يعرف

 اﾟمشروعة، غير أو اﾟعادﾟةاو حقوقه بصورة مباشرة او غير اﾟمباشرة ، أي ﾟتحقيق بعض اﾟفائدة غير 
 .(Dan.etal  ( 56 : 2009بغض اﾟنظر عما اذا ﾞان اﾟمحتال يستفيد من اعماﾟه

" بأنه أية أفعال غير قـانونية تـتسم باﾟخداع فاحصي اﾟغش اﾟمعتمدين ااحتيال ﾞما عرفت جمعـية         
 & Clement )واإخفاء أو انتهاك ﾟلثـقة ، وا تعـتمد هذケ اأفعال عـلى اﾟتهديد باستخدام اإﾞراケ واإجبار 

Raphael , 2014 : 91)  
اﾟتحريفات  ( الفقرة الثالثة بأنه " 240فتعرف الحتيال حسب الدليل ) أما أدلة التدقيق الدولية        

اﾟمقصودة في عرض اﾟقوائم اﾟماﾟية يشارك فيها واحد أو أﾞثر من أعضاء مجلس اإدارة أو اﾟموظفين أو 
 -أطراف خارجية وقد ينطوي ااحتيال على :

 اﾟتغيير في تطبيق اﾟسياسات اﾟمحاسبية.اﾟتزوير، اﾟتشويه أو تغيير اﾟسجات واﾟمستندات واﾟوثائق و  -أ
 سوء استغال ااصول. -ب
 حذف أو إﾟغاء أثر اﾟعمليات من اﾟسجات واﾟمستندات. -ت
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 172:2003سوء تطبيق اﾟسياسات وااجراءات اﾟمحاسبية.) اﾟمجمع اﾟعربي ﾟلمحاسبيين اﾟقانونيين، -ث

.) 

ت ومن خال ااستعراض ﾟلتعاريف اﾟتي وردت في أب         رز اﾞﾟتب واإصدارات اﾟحديثة واﾟتي تنا゚و
موضوع ااحتيال واﾟغش يمﾞن أن نعرف ااحتيال بأنه ) ﾞل اأفعال واﾟتصرفات اﾟغير قانونية اﾟتي يقوم 
بها اافراد اﾟعاملون في اﾟوحدات ااقتصادية أو اإدارة، عن طريق تحفيز اﾟعاملين ﾟلقيام بهذケ اأفعال أو 

ز اﾟماﾟي ونتيجة اﾟنشاط، أو ﾟغرض أطراف أخرى بقصد إخف اء اﾟحقيقة أو احداث جوهرية تؤثر على اﾟم゙ر
اختاس اﾟنقدية وأصول اﾟوحدة ااقتصادية ﾟمصاﾟح شخصية، أو ﾟإضرار باآخرين عن طريق تقديم 

 (.( Azikwe , 2013: 5بيانات غير صحيحة أو مضللة إيهام اﾟمستفيدين من اﾟمعلومات اﾟمحاسبية(
يمﾞن اﾟتمييز بين نوعين من أنواع ااحتيال )ااخطاء اﾟمقصودة( أو اﾟتحريفات اﾟتي ﾟها عاقة ومن هنا 

  باﾟمدقق باعتبارケ مسؤول عن ﾞشفها ومنعها في اﾟتقارير اﾟماﾟية وهذان اﾟنوعيين هما
Rittenberg.etal.2005:334)):- 

 التحريفات الناتجة عن تقرير مالي احتيالي: –1
تتضمن اﾟتقارير اﾟماﾟية ااحتياﾟية تحريفات مقصودة أو حذف مباﾟغ، أو اإفصاح في اﾟبيانات        

اﾟماﾟية من أجل تضليل مستخدمي  تلك اﾟبيانات، وتتضمن اﾟتقارير اﾟماﾟية ااحتياﾟية تجاوزات من قبل 
بطريقة أخرى يمﾞن أن أدارات اﾟوحدات ااقتصادية أنظمة اﾟرقابة وذﾟك خافًا اﾟى أنها تعمل بﾞفاءة، و 

اﾟغش وذﾟك من خال تجاوزها ﾟأنظمة اﾟرقابية واستخدامها  –ترتﾞب اإدارة نفسها أفعال ااحتيال 
  -ساﾟيب ووسائل متعددة ومنها ااتي:أ
تسجيل اﾟقيود اﾟوهمية في دفاتر اﾟيومية، وخاصة نهاية اﾟفترة اﾟمحاسبية، ﾟلتاعب بنتيجة اأعمال  -أ

 .وتحقيق أهداف أخرى
 اﾟقيام بأجراء تعديات في اﾟسجات واﾟمستندات اﾟمحاسبية اﾟتي أعدت منها اﾟبيانات اﾟماﾟية.  -ب
ااعتراف، اﾟعرض  -سوء استخدام مقصود ﾟإجراءات واﾟسياسات اﾟموضوعة اﾟتي ﾟها عاقة باﾟقياس -ت

 اافصاح .  -
اﾟجوهرية اﾟتي تمت اثناء  فترة تقديم أو تأخير ااعتراف في اﾟقوائم اﾟماﾟية باﾟمعامات واأحداث  -ث

 أعداد اﾟتقارير اﾟماﾟية.
ز اﾟماﾟي ﾟلوحدة ااقتصادية، وذﾟك من  -ج اﾟدخول في عمليات معقدة ، ﾟتحريف نتيجة اﾟنشاط واﾟم゙ر

 خال تغير اﾟسياسات اﾟمحاسبية اﾟمتعلقة باﾟمعامات اﾟغير عادية.

 استغال اأصول:  سوء عن ناتجة تحريفات -2
ريفات اﾟناتجة عن سوء استغال اأصول قيود أو سندات او وثائق غير صحيحة يرافـق اﾟتح 

)مضللة( ، بهدف إخفاء حقيقة أن اأصول معيبة او تم رهـنها بدون تفويض أو إخفاء حاات سوء 
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استغال ﾟأصول  بطرق من اﾟصعب اﾞتشافها، وممﾞن أن يتم سوء استخدام اأصول بطرق متعددة 
  -نذﾞر منها اآتي:

سرقة أصول اﾟوحدة اقتصادية ، ﾞسرقة اﾟمقبوضات أو تحويلها اﾟى حسابات مصرفية وخاصة اﾟمتعلقة  -أ
 باﾟحسابات اﾟمشطوبة . 

 سرقة اﾟمخزون اﾟسلعي ) ﾞأصول فعلية( ﾟاستعمال اﾟشخصي أو ﾟغرض بيعها. -ب 

على ما تقدم ترى اﾟباحثة ان هناك اختاف رئيسي فيما بين اﾟتقرير اﾟماﾟي ااحتياﾟي وسوء  ًوبناء       
استغال ااصول، اذ أن اﾟتقرير اﾟماﾟي ااحتياﾟي يضر اﾟمستخدمين عن طريق توفير معلومات غير 

س ااصول فأن عليها، اما عندما يتم اختاً صحيحة تتضمنها اﾟبيانات اﾟماﾟية اﾟتي يتخذون قراراتهم بناء
حملة ااسهم واﾟدائنين واأطراف ااخرى قد يصابون بأضرار بسبب ان ااصول ﾟم تعد ملﾞيتها متاحة 
ة وباﾟتاﾟي فأن ﾞا اﾟنوعين من اﾟتحريفات اﾟمتعلقة بااحتيال من اﾟمحتمل ان  ﾞحقوق موجودات اﾟش゙ر

 يؤدي اﾟى اﾟضرر باﾟمستخدمين.
 

ي ﾟلمحاسبين اﾟقانونيين ﾟسنة وحسب ما جاء بدﾟيل اﾟتدقيق      واﾟمجمع اﾟعربي  2001/  اﾟد゚و
و دﾟيل اﾟتدقيق /  2003ودﾟيل ااسوساي ﾟاحتيال واﾟفساد ﾟسنة /  ﾟ2003لمحاسبين اﾟقانونيين ﾟسنة / 

 ، تقسيم عوامل مخاطرة ااحتيال واﾟغش اﾟى اﾟنوعيين اآتيين:  240
 بالتقرير المالي الحتيالي: عوامل مخاطرة الحتيال والغش المتعلقة -أولا 

ترتبط هذケ اﾟعوامل بقدرات اإدارة واﾟضغوط اﾟتي تتعرض ﾟها وأسلوبها وموقفها اتجاケ اﾟرقابة اﾟداخلية      
 وعملية تقديم اﾟتقارير اﾟماﾟية وتقسم إﾟى:

 هناك حافز ﾟإدارة بأن تقدم تقارير ماﾟية احتياﾟية. -) أ(
ين على  عملية أعداد اﾟتقارير اﾟماﾟية واﾟرقابة أشراف غير فعال من قبل اا -)ب( دارة أو اﾟمسؤ゚و

 اﾟداخلية.
ة اإدارة من غير ذوي ااختصاص في اختيار اﾟمبادئ واﾟسياسات  اﾟمحاسبية  -)ج( اﾟتدخل أو مشا゙ر

 واﾟتقديرات اﾟمحاسبية اﾟهامة.
ي اإدارة اﾟعليا أو اﾟمستشارين  -)د( اﾟقانونيين أو أعضاء مجلس وجود معدل دوران عاﾟي في ﾟمسؤ゚و

 اإدارة.
تتصف اﾟعاقة بين اإدارة واﾟمدقق اﾟحاﾟي أو اﾟسابق بنوع من اﾟتوتر على اامور اﾟمحاسبية أو  -)هـ(

 امور اعداد اﾟتقارير اﾟماﾟية.
ضعف اﾟهيﾞل اﾟرقابي ﾟلوحدة ااقتصادية أو ﾞونه غير فعال مما يوثر سلبيًا على نظام اﾟرقابة  -)و(

 ية بشﾞل عام ويضعفه.اﾟداخل
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 عوامل مخاطر الحتيال والغش المتعلقة بالتحريفات الناتجة عن سوء أستغال الصول: -ثانياا 
 ويمﾞن تصنيف هذケ اﾟعوامل إﾟى مايأتي:

 -:لاختاسعوامل مخاطر الحتيال والغش المرتبطة بقابلية الموجودات   -(1)
ااصول فعلى سبيل اﾟمثال  استغال إساءةن قابلية يمﾞن أن تزيد بعض اﾟخصائص واﾟظروف م         

 تزيد فرصة سوء استغال ااصول عند وجود:
 وجود مباﾟغ نقدية ﾞبيرة في اﾟصندوق اﾟرئيسي أو صناديق اﾟنثرية اﾟفرعية أﾞثر مما هو مقرر. -)أ(

 بنود اﾟمخزون ﾞأن يﾞون صغير اﾟحجم وعاﾟي اﾟقيمة وعليه طلب ﾞبير. -)ب(
ة إﾟى نقد مثل اﾟسندات، ااوراق اﾟماﾟية ﾟحاملها، اﾟمجوهرات أو شرائح أصول قا -)ج( بلة ﾟلتحويل بسه゚و

 اﾟحاسوب.
 أصول اﾟثابتة صغيرة اﾟحجم وقابلة ﾟلتسويق وعدم تحديد ملﾞيتها. -)د(

 -عوامل مخاطر الحتيال والغش التي لها عاقة باأنظمة الرقابية: -(2)
يمﾞن أن تؤدي عدم ﾞفاءة نظام اﾟرقابة اﾟداخلية على ااصول اﾟى قابلية تعرضها ﾟسوء ااستغال، 

 ويحدث ذﾟك عند وجود: 
 عدم أجراء اﾟتسويات ﾟأصول بصورة متﾞاملة وفي اﾟوقت اﾟمناسب. -)أ( 

 عدم حفظ اﾟسجات ﾟلموجودات بصورة مناسبة وااحتفاظ بعدة نسخ منها. -)ب(
يات.عدم تو  -)ت(  فر نظام رقابي مائم ﾟتفويض اﾟصاحيات واﾟمسؤ゚و
 عدم توفير اﾟحماية اﾟازمة ﾟلنقد ،ااستثمارات اﾟماﾟية، اﾟبضاعة ، اﾟموجودات اﾟثابتة. -)ث(
عدم منح اإجازات اإجبارية ﾟلعاملين اﾟذين يقومون بوظائف رقابية رئيسة أغراض اﾟترفيه ونسيان  -)ج(

 اﾟضغوط اﾟنفسية.
دم اﾟتأمين ضد خيانة اأمانة أمين اﾟصندوق وأمين اﾟمخزن،عدم توفر وسائل اﾟحماية واأمان ع -)ح(

 ضد اﾟحريق. 
 أسباب عملية الحتيال والغش : -ثالثاا 

 -(: 22:  2014ويمﾞن ان يرتﾞب ااحتيال واﾟغش عن طريق ) اﾟتميمي ،  
ز او سوء استعمال ، ومن اسباب اﾟتاعب باﾟدفاتر واﾟسجات واﾟحسابات إخفاء سرقة او عج -1

حدوث هذا ااحتيال هو ضعف نظام اﾟرقابة اﾟداخلية واﾟذي يتطلب تعديل هذا اﾟنظام ﾟيصبح اﾞثر فاعلية 
 وهذا اﾟنوع من ااحتيال يتم عن طريق :

حذف او اخفاء عمليات معينة من اﾟدفاتر واﾟمستندات مثل سرقة مباﾟغ نقدية تم قبضها من اﾟعماء  -)أ(
 م يتم اثباتها باﾟدفاتر.゚و

 اثبات عمليات وهمية في اﾟدفاتر ، مثل مصاريف قرطاسية واجور اﾟعمال. -)ب(
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 اثبات اذون صرف بضائع وهمية من اﾟمخازن وسرقتها. -)ت(
زها اﾟماﾟي ، ويعتبر  -)ث( اﾟتاعب باﾟدفاتر واﾟسجات بهدف تشويه صورة نتيجة اعمال اﾟمنشأة وم゙ر

ال ااخطر أنه يتم بموافقة اادارة نفسها ، مثل تضخيم اارباح ﾟتحقيق غـرض معين هذا اﾟنوع من ااحتي
مثل زيادة حصص اعضاء مجلس اادارة من هذケ اارباح على شﾞل مﾞافئة ويمﾞن ان يتم عن طريق 
إظهار مخزون اخر اﾟمدة بأﾞثر من قيمته اﾟحقيقية ، وتخفيض اﾟمصاريف باقل من مباﾟغها اﾟحقيقية ، 

 م اثبات بعض عمليات اﾟشراء .وعد
تخفيض اارباح بهدف تحقيق اغراض معينة قد تﾞون من قبل اادارة مثل اظهار ان اﾟمنشأة تحقق  -)ج(

ذﾟك تلجأ  خسائر ماﾟية مما يؤدي اﾟى اﾟتأثير على سعر اﾟسهم واﾟمضاربة في بورصة ااوراق اﾟماﾟية. ゚و
يض اﾟربح " اظهار مخزون اخر اﾟمدة من اﾟبضاعة بأقل اﾟمنشأة اﾟى ااساﾟيب اﾟتاﾟية ﾟتحقيق هدف تخف

ذﾟك تﾞوين مخصصات اﾞثر مما يجب ان تﾞون ".  من قيمته اﾟحقيقية ، ゙و
 

  نموذج عملية الغش والحتيال: -رابعاا 
تم ااعتماد على نموذج عملية اﾟغش وااحتيال، نظرًا اعتمادケ على اﾟعناصر ااساسية في        

ية بعيدًا عن اﾟعناصر اﾟثانوية ااخرى على  ته  ﾟجنة اﾟتدقيق اﾟد゚و اﾞﾟشف عن ااحتيال واﾟغش اﾟذي تنا゚و
ケغش وغيرﾟاحتيال واﾟ نصر محفزﾞ محاسبيةﾟسياسات اﾟتاعب بتطبيق اﾟمثال اﾟعناصر  سبيل اﾟمن ا

ث ااخرى، ﾟذﾟك تم أستخدام عناصر تحفيز نموذج عملية ااحتيال اﾟمنصوص عليها في هذا اﾟنموذج حي
 تم بناء اﾟنموذج باﾟشﾞل ااتي:

 ( نموذج عملية الحتيال والغش3الشﾜل رقم )
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ( 185:  2012) جعارة ، 

الطرベ المتبعる في 
عمليる الغش 

 وااحتيال

 ュسوء استخدا
 أصول الوحدة

الناجمる ااخطاء 
عن التقرير 

 المالي ااحتيالي

عناصر تحفيز ااحتيال 
 والغش

 الدوافع  -≓

 الفرص -≫

 التبريرات -≪

كشف 
 ベالمدق

الخارجي 
عن الغش 
 وااحتيال
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 :الغشو نظرية مثلث الحتيال  -خامساا 
ة ﾟمعرفة وتحديد ااسباب اﾟتي تدفع ااشخاص اﾟى ارتﾞاب ااحتيال اﾟماﾟي بصورة         في محا゚و

ات بصورة خاصة قام ااستاذ   Donald R.Cresseyعامة وااحتيال اﾟوظيفي باﾟمؤسسات او اﾟش゙ر
ل اﾟمختص بعلم ااجرام بتحديد ثاث عناصر اساسية اذا ما تفاعـلت فيما بينها فأنها تؤدي اﾟى حصو 

مثل هذا ااحتيال وهذケ اﾟعناصر اصبحت فيما بعد تسمى ) مثلث ااحتيال (، وعناصر هذا اﾟمثلث 
 : Gray & David)، 2006:   (618 -604هي

   
 الضغوط ) الدافع (: -أ

ها نوازع شخصية تتأثر باﾟديون واﾟخسائر اﾟتي تشغل ﾞاهل         وهو نقاط اﾟضعف اإنسانية اﾟتي تح゙ر
اﾟرغبة في توفير ثروة دون عناء ، تأثيرات اﾟبيئة اﾟخارجية ، أو مرض نفسي ﾟدى اﾟشخص  اﾟعاملين ،

 ويقسم إﾟى :
اﾟحاجة: اﾟحاجة اﾟشخصية ﾟلمال سواء ﾟتلبية ااحتياجات اﾟضرورية أو إرضاء اﾟنزوات  -(1)

 اﾟشخصية.
 اﾟتحدي: اﾟتحدي ﾟلقيام بأشياء من أجل متعة اﾟقيام بها . -(2)
 قاق: بسبب عدم اﾟحصول على ترقية أو مﾞافأة مع اﾟشعور باستحقاقها .ااستح -(3)

ومن اأمثلة على اﾟحافز اﾟذي من اﾟممﾞن أن يؤدي إﾟى تحفيز اﾟعاملين ارتﾞاب ااحتيال واﾟغش       
 هي ) اﾟحاجة اﾟماسة إﾟى اﾟمال، اإحباط في اﾟعمل واﾟمشاﾞل اﾟشخصية(. 

 الفرصــة:  -ب

د ﾟدى اﾟشخص قد تتوافر         ﾟدى شخص معين فرصة ﾟلقيام بعمل في زمان ومﾞان معينين مما ي゚و
 -اﾟقدرة ﾟلقيام بهذا اﾟعمل ويمﾞن تقسيمها إﾟى :

 اﾟمهارة واﾟمعرفة اﾟازمة ﾟلقيام بمهام محددة . -اﾟمهارة : -(1)
 مخزون .إمﾞانية اﾟوصول إﾟى اﾟمعلومات أو اأصول اﾟملموسة مثل اﾟنقدية واﾟ -اﾟوصول : -(2)
 وجود اﾟوقت اﾞﾟافي استخدام اﾟمهارة وااستفادة بإمﾞانية اﾟوصول . -اﾟوقت : -(3)

ومن اأمثلة على اﾟفرص اﾟتي من اﾟممﾞن أن تدفع اﾟعاملين ارتﾞاب ااحتيال واﾟغش هي ) ضعف  
 . نظام اﾟرقابة اﾟداخلية، ااحتمال اﾟضعيف ﾟلﾞشف عن اﾟتاعب وااحتمال اﾟضعيف ﾟلمساءﾟة (

 التبريرات: -ج
ويقصد به إمﾞانية قيام مرتﾞبي اﾟتاعب من تبرير عمل احتياﾟي ما بأنه متفق مع أخاقياتهم ،         

ويمتلك بعض اأفراد اتجاهًا أو مجموعة من اﾟقيم اأخاقية اﾟتي تسمح ﾟهم بارتﾞاب عمل سيئ عن قصد 
ﾞبوا ااحتيال واﾟغش حيث تفرض عليهم ضغوط وعلم . ومع هذا حتى بعض اأفراد اﾟنزيهين يمﾞن أن يرت
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لما زاد اﾟدافع أو اﾟضغط زاد احتمال أن يﾞون اﾟفرد قادرًا على اﾟتبرير اﾟمنطقي ﾟقبول ارتﾞاب  ﾞافية ゙و
 ااحتيال واﾟغش واﾟشﾞل اﾟاتي يوضح ذﾟك.

 
يﾞون ذﾟك  وترى اﾟباحثة مما سبق ان اﾟضغط )اﾟدافع( على ارتﾞاب اﾟغش وااحتيال ،عندما        

اﾟضغط مرغوبًا أغراض اﾞﾟسب اﾟماﾟي اﾟمباشر او غير اﾟمباشر في حاﾟة اختاس اأصول. وعلى اﾟرغم 
من توفر اﾟدافع ارتﾞاب اﾟغش وااحتيال اا انه من غير اﾟمحتمل ان يحدث اا اذا ﾞان اﾟشخص يعتقد 

 بأن ﾟديه فرصة ارتﾞاب ااحتيال واﾟغش دون ان يتم اﾞتشافه.
توضيح عناصر ااحتيال واﾟغش اﾟمبينة باﾟشﾞل ااتي ويتضمن عناصر رئيسة ثاثة وهي  ويمﾞن

ﾟى اﾟضغوط/ اﾟدافع، اﾟفرص واﾟتيريرات، واﾟتي عند اجتماعها في وقت معين وتفاعلها مع بعضها تؤدي إ
 إمﾞانية حدوث ااحتيال واﾟغش.

 ( عناصر الحتيال والغش3شﾜل رقم )ال
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 (ﾜ2008 :35اظم، بتصرف من الباحثة ،  )

 فعاً " يعني  الغش أن إلى ( 240 ) رقم للتدقيق الدولي المعيار هذا الصدد، أشاروفي         

ئكو  اإدارة ، في أﾞثر أو قبل شخص من مقصوداً   أطراف ثاﾟثة ، أو واﾟموظفون ، باﾟرقابة اﾟمﾞلفون أ゚و

 واﾟذي ينتج قانونية ، غير أو عادﾟة فائدة غير اﾟحصول على أجل من اﾟخداع باستخدام اﾟفعل ويتعلق هذا

 (. ( Dan. Etal,2009 : 56  "اﾟماﾟية اﾟتقارير في تحريف عنه
اﾟخداع او اﾟتضليل اﾟتي يقوم بها اﾟفرد او اﾟمؤسسة عن قصد واﾟتي  ةوتم تعريف اﾟغش ايضا بأنه " عملي

تؤدي ال تحقيق منافع ﾟهذا اﾟفرد او اﾟمؤسسة او أي طرف اخر ويمﾞن ان يتراوح حجم اﾟغش بين سلوك 
وظف بشﾞل غير منتج او قيام اﾟموظف بسرقات بسيطة اﾟى تحريف وتزوير اﾟتقارير اﾟماﾟية واﾟذي اﾟم

ة "   (.Gay& simentt (2005:55,ينعﾞس بشﾞل سلبي على سمعة اﾟش゙ر
وقد يتضمن اﾟغش: اﾟتاعب واﾟتزييف أو تعديل اﾟسجات واﾟمستندات، اختاس اأصول، تسجيل 

اﾟسياسات اﾟمحاسبية. وعلى اﾟرغم من أن اﾟغش مفهوم قانوني واسع، معامات وهمية، أو سوء تطبيق 
 ) معيار ريفات مهمة في اﾟتقارير اﾟماﾟية فإن اﾟمراجع مهتم باأفعال واﾟتصرفات ااحتياﾟية واﾟتي تسبب تح

240،2010 :181.) 
ويعرف ايضًا على انه " افساد اﾟحقيقة بشﾞل متعمد واﾟتمثيل اﾟباطل واي تصرف يحدث بطريق         

غير عادي، اي هو فعل باطل يرتﾞب من قبل اﾟموظفين او اادارة ﾟغرض اخفاء اي سرقة او اختاس 
 (. 260:  2007في اموال اﾟمشروع " )اﾟنوايسة، واﾟعقدة، 
( أن عملية اﾟغش اﾟتي تحدث في أي منشأة او وحدة 99ي رقم )وحسب ما اشار معيار اﾟمراجعة اﾟد゚و

  -( : Kurt , 2001 : 10  &Rayاقتصادية تعزى اﾟى اﾟعديد من ااسباب وهي )
 اختاس موجودات اﾟوحدة ااقتصادية . -1
اﾟتاعب بدفاتر اﾟيومية واﾟسجات اﾟمحاسبية وذﾟك إخفاء اختاس معين أو سوء استخدام أحدى  -2

ﾟتغطية اختاس سابق أو موجودات اﾟ هاﾟعماء واستعماﾟوحدة مثل عدم أثبات نقدية مستلمة من أحد ا
 عجز باﾟخـزينة.

 اﾟحصول على مﾞافآت وحوافز اضافية بناًء على ااداء اﾟماﾟي ﾟلوحدة ااقتصادية . -3

 قيام اﾟوحدة ااقتصادية بدفع مباﾟغ ﾟبضاعة او خدمات ﾟم يتم استامها .  -4

 وجود ضعف في ﾞفاءة اﾟعاملين مما يدفعهم ﾟلظهور بصورة افضل.  -5
 ا الى:يمﾜن تقسيمه لذلك اوضحت بعض المعايير نوعين من أنواع الغش حيث         

ويحدث هذا اﾟنوع من اﾟغش عندما يﾞون نظام  غش واحتيال العاملين ) اختاس الموجودات ( :-1 
اﾟرقابة اﾟداخلية ضعيف ويحتوي على اﾟعديد من اﾟثغرات اﾟتي تساعد اﾟموظفين في اﾟوحدة ااقتصادية 
على ارتﾞاب اﾟغش واﾟتاعب في اﾟدفاتر واﾟسجات بقصد اخفاء عجز او اختاس اﾟموجودات مثل 
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دفاتر اﾟمشروع، وعدم اثبات نقدية مقبوضة من احد اﾟعماء اختاس اﾟنقدية ﾞإثبات مدفوعات وهمية في 
واستخدامها ﾟتغطية اختاس سابق، واختاس اﾟبضائع ﾞعدم اثبات وتسجيل هذケ اﾟبضائع في اﾟسجات 

 2004اﾟمخزنية ، واختاس اﾟموجودات ﾞإحال موجودات قديمة محل موجودات جديدة جديدة.) عبداه ، 
:58 .) 

يعد هذا اﾟنوع من انواع اﾟغش اقل حدوثًا من غش دارة ) التاعب في الحسابات ( : غش واحتيال ال -2
واحتيال اﾟموظفين اﾟعاملين باﾟوحدة ااقتصادية اا انها اخطر شأنا وذﾟك إمﾞانية حدوثها حتى في ظل 

ة ان تتغـلب وجود نظام رقابة داخلية جيدة ويحدث هذا اﾟنوع من اﾟغش بواسطة اادارة ، وتستطيع  اادار 
على اجراءات اﾟرقابة ، مثل تضخيم او تقليل ارباح اﾟمشروع بقصد اثبات مبيعات وهمية، او بقصد 

ﾞما موضح  ( 37:   1998 اﾟقانونيين ، ﾟلمحاسبين اﾟعربي اﾟمجمع) " اﾟمضاربة في ااسهم في اﾟسوق
 باﾟشﾞل ااتي.

 (: أنواع الغش4الشﾜل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (150: 2014  بتصرف من الباحثة، ) التميمي،
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 الخطاء الجوهرية ) المادية( وأسبابها: -ثانياا 
 مفهوم الخطأ الجوهري: -1

مفـهوم اﾟخطأ اﾟجوهري من  ( منه33 -31أوضح المعـيار المحاسبي الدولي الثامن في الفقرة )       
اﾟناحية اﾟمحاسبية " بأنها تلك اأخطاء اﾟتي يﾞون ﾟها اثر مهم على اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟفترة ماﾟية واحدة او 
اﾞثر من اﾟفترات اﾟسابقة واﾟتي تجعل تلك اﾟبيانات اﾟماﾟية غير اﾟموثوق بها في تاريخ إصدارها، حيث 

ﾟفترات اﾟسابقة، اﾟقيام بإعادة تعـديل اﾟمعـلومات اﾟمقارنة او اعـداد يتطلب تصحيح تلك اأخطاء اﾟمتعلقة با
اﾟمعلومات اافتراضية، مثل شمول اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟفترات سابقة على قيم عن اعمال تحت اﾟتنفيذ 

  7– 6:  1993) المعيار المحاسبي الدولي الثامن ، وحسابات اﾟمدينيين مزيفة )وهمية( أيمﾞن تنفيذها
.) 
يعني تحريفات غير مقصودة في  ( الى أن الخطأ "3الفقرة ) 240)وأشار معيار التدقيق الدولي )       

اﾟتقارير اﾟماﾟية مثل خطأ في جمع اﾟبيانات أو في معاﾟجتها او في تقدير محاسبي غير صحيح ناتج عن 
اﾟمتعلقة باﾟقياس، اﾟسهو أو تفسير خاطئ ﾟلحقائق، أو خطأ في تطبيق اﾟسياسات واﾟمبادئ اﾟمحاسبية 

 (. 188:  2010، 240 )معيار ااعتراف، اﾟتصنيف، اﾟعرض، أو اافصاح. 
 ( الى اأخطاء الجوهرية ﾜالتي :320وأشار المعيار الدولي للتدقيق رقم )      
عند تصميم خطة اﾟتدقيق يقوم مراقب اﾟحسابات بوضع مستوى مقبول ﾟأهمية اﾟنسبية بهدف  أولا:

طاء اﾟجوهرية واﾟتي تتطلب من مراقب اﾟحسابات ااخذ بنظر ااعتبار مبلغ )ﾞمية( وطبيعة اﾞتشاف اأخ
)نوعية( هذケ اأخطاء، ومن اامثلة على نوعية ااخطاء اﾟجوهرية هو اﾟوصف غير اﾟدقيق ﾟسياسات 

 محاسبية عندما يﾞون من اﾟمرجح أن يضلل مستخدم اﾟبيانات اﾟماﾟية بهذا اﾟوصف. 
ج اﾟمدقق اﾟى دراسة إمﾞانية وجود خطأ يتعلق بمباﾟغ صغيرة نسبيًا اا انها في حاﾟة تراﾞمها يحتا ثانياا:

يمﾞن أن يﾞون ﾟها تأثير جوهري على اﾟبيانات اﾟماﾟية، على سبيل اﾟمثال اﾟخطأ في أجراء بنهاية اﾟشهر 
 قد يﾞون مؤشرًا على احتمال وجود أخطاء جوهرية في حاﾟة تﾞرار اﾟخطأ شهريًا.  

يتطلب من مراقب اﾟحسابات اخذ اأهمية اﾟنسبية بنظر ااعتبار وذﾟك عندما يقرر طبيعة وتوقيت  ثالثاا:
 اجراءات اﾟتدقيق و تقييم تأثير اأخطاء اﾟجوهرية.

يجب على مراقب اﾟحسابات عـند قيامه بتـقييم عداﾟة عرض اﾟبيانات اﾟماﾟية ان يقرر فيما اذا ﾞانت  رابعاا:
 ية اﾟمﾞتشفة خال عملية اﾟتدقيق اﾟتي ﾟم يتم تصحيحها ذات أهمية نسبية.اأخطاء اﾟجوهر 

 فيما يخص مجموع اأخطاء اﾟجوهرية غير اﾟمصححة فأنها تتضمن: خامساا:
أخطاء جوهرية تم اﾞتشافها من قبل مراقب اﾟحسابات وتشمل جوهر اﾟتأثير اﾟنهائي ﾟأخطاء  -1

 قة.اﾟجوهرية غير اﾟمصححة خال اﾟفترة اﾟساب
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افضل تقدير ﾟمدقق اﾟحسابات ﾟأخطاء اﾟجوهرية اأخرى واﾟتي أيمﾞن اﾞتشافها بشﾞل خاص واﾟتي  -2
 يقصد بها اأخطاء اﾟمنظورة.

على مراقب اﾟحسابات ان يأخذ بنظر ااعتبار فيما اذا ﾞان مجموع اأخطاء اﾟجوهرية غير  سادساا:
سابات ان هذケ اأخطاء قد تﾞون ذات أهمية نسبية فأن اﾟمصححة ذا أهمية نسبية واذا استـنتـج مراقب اﾟح

عليه اﾟقيام بتخـفيض مخاطر اﾟتدقيق وذﾟك بتوسيع وزيادة إجراءات اﾟتدقيق او قيام إدارة اﾟوحدة 
ااقتصادية بتعديل اﾟبيانات اﾟماﾟية ، واذا حصل اﾟعﾞس فيجب على مراقب اﾟحسابات ان يقوم بتعديل 

ي   (.       (700رقم تقريرケ حسب اﾟمعيار اﾟد゚و
ان اﾟخطأ يؤدي اﾟى تحريف غير متعمد في اﾟتقارير اﾟماﾟية  اﾟباحثة تجـنـستتمن اﾟتعاريف اﾟسابقة        

ان احتمال حدوثه موجود في اي نظام محاسبي وفي اي مرحلة من اﾟمراحل اﾟتي تمر بها عملية اعداد 
 :اﾟتقارير اﾟماﾟية، وقد يﾞون بإحدى اﾟصور ااتية 

 أخطاء حسابية او ﾞتابية في اﾟسجات واﾟدفاتر واﾟتقارير اﾟماﾟية . -أ
 اﾟتفسير واﾟتطبيق اﾟخاطئ ﾟلسياسات اﾟمحاسبية . -ب

 اإهمال او عدم اﾟمعرفة باأصول اﾟمحاسبية. -ج
يعود وجود اأخطاء في اﾟسجات اﾟمحاسبية ودفاتر اﾟيومية اﾟى بعض ااسباب نذﾞر منها و         

 ااتي:
عدم ااطاع وااﾟمام باﾟمبادئ اﾟمحاسبية اﾟصحيحة واﾟمتعارف عليها بين اﾟمحاسبين في تسجيل أـ 

وتبويب وعرض اﾟبيانات اﾟمحاسبية اﾟمتعلقة باﾟترحيل من دفتر اﾟيومية اﾟى حساب اخر وعرض اﾟبيانات 
ز اﾟماﾟي.  اﾟماﾟية  في صورة قوائم ماﾟية وتقرير اﾟم゙ر

ة اﾟازمة واﾟمطلوبة في أداء اﾟعمل اﾟمحاسبي، وذﾟك نتيجة ااهمال واﾟتقصير ب ـ عدم بذل اﾟعناية اﾟمهني
 من قبل موظفي اﾟحسابات في تأدية ما قد يناط بهم من عمل.

 
 -وهناك أسباب أخرى تدعو الى ارتﾜاب اأخطاء وخاصة المتعمد منها هي :        

في اختاس عجز اﾟخزينة، ﾟغرض استخدامها ﾟتغطية اختاسات من سنوات سابقة من  اﾟرغبة .1
 مخازن اﾟمنشأة، وذﾟك من خال أثبات مبيعات وهمية أو أذون صرف وهمية.

بهدف إخفاء عجز أو سوء استعمال اﾟموجودات من خال اﾟتحريف واﾟتزوير في دفاتر اﾟيومية  .2
 اﾟعامة واﾟسجات اﾟمحاسبية .

ز اﾟماﾟي، من خال قيام أد .3 ارات اﾟوحدات ااقتصادية باﾟتأثير على اﾟقوائم اﾟماﾟية ونتيجة اﾟم゙ر
ذﾟك اﾟتاعب باﾟدفاتر واﾟمستندات، ﾟتتمﾞن من  اﾟتشويه واﾟتحريف باﾟسجات اﾟماﾟية واﾟمحاسبية ゙و

 اﾟسيطرة على اﾟبنود اﾟتي تحتوي على اﾟفائض.  
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ة اﾟتهرب من اﾟضرائب. ) عبداه ، .4  (. 52:   2007محا゚و

 

 أنواع الخطاء المحاسبية واﾜتشافها : -ثانياا 

تنقسم ااخطاء اﾟمحاسبية اﾟى عدة انواع تختلف باختاف اﾟظروف اﾟمسببة ﾟأخطاء، ننـظـر إﾟيها من 
 زوايا مختلفة هي :

 -(: 148:  2009من حيث توافـر القصد في ارتﾜاب الخطأ تـقسم الى ) المطارنة ،  -1
 مقصودة(:الغير عمدية ) الغير  )أ( أأخطاء 

ويقصد بها تلك ااخطاء اﾟتي ا ترتﾞب عن قصد او عمد او تدبير سابق بل تحدث نتيجة جهل        
موظفي قسم اﾟحسابات باأصول اﾟمحاسبية اﾟمتعارف عليها او نتيجة تقصيرهم في اداء عملهم وتتمثل 

 -هذا اﾟنوع من اأخطاء باآتي :
 ً.أخطاء محاسبيه أو ما تسمى باأخطاء اﾞﾟتابية في اﾟدفاتر و اﾟقيود اﾟمحاسبيه -أ

أخطاء ناتجة عن فقد اﾟمعرفة باﾟسياسات واﾟمبادئ اﾟمحاسبية اﾟمعروفة اﾟتي يجب تطبيقها حسب ﾞل  -ب
 أخطاء ناتجة عن اﾟتفسير اﾟخاطئ ﾟلحقائق . حاﾟة، أو 

 :)ب( اأخطاء العمدية ) المقصودة(

ويقصد بها ااخطاء اﾟتي ترتﾞب عن قصد او عمد او تدبير سابق من موظفي قسم اﾟحسابات او       
زها اﾟماﾟي، وتهدف  اﾟهيئة اادارية في اﾟمشروع بقصد اﾟتضليل او اﾟتأثير على نتيجة اعمال اﾟمشروع وم゙ر

 -اﾟى :

ها أو اثباتها في اﾟدفاتر عدم إظهار اﾟمستندات واﾟوثائق اﾟتي تخص عملية معينة وعدم تسجيل -ًاول
 اﾟمحاسبية. 

عدم تطبيق اﾟسياسات واﾟمبادئ اﾟمحاسبية اﾟمعروفة بطريقة مائمة ﾟطبيعة عملية معينة عن  -ثانياا 
 قصد.
أظهار اأصول بقيم مخاﾟفة ﾟلقيم اﾟفعلية بما يتفق مع مصلحة أدارة اﾟوحدة اأقتصادية أو أحدى  -ًثالثا

 باﾟوحدة اأقتصادية . اأطراف اﾟتي ﾟها صلة وثيقة
ويتضح مما سبق أن اأخطاء اﾟعمدية )اﾟمقصودة( هي أﾞثر خطورة من اأخطاء غير اﾟعمدية        

 )اﾟغير اﾟمقصودة(، ﾟتأثيرها اﾞﾟبير واﾟفعال على مدى داﾟة صحة اﾟقوائم اﾟماﾟية في شتى صورها. 
ومعاﾟجته ﾟهذا  ( " هدف ونطاق تدقيق البيانات المالية "1دليل التدقيق الدولي) روحسب ما أشا      

ما  اﾟموضوع ﾟم يقسم إﾟى أخطاء مقصودة أو غير مقصودة ، بل تم تبويبها اﾟى ) اﾟخطأ أو ااحتيال ( ゙و
 -يأتي:
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ﾟفعـل اﾟذي فهو ا اأحتيالهو اﾟعمل اﾟذي يرتﾞب عن غير قصد أو عمد، أما  الخطأبأعتبار أن       
بعد تنبيه موظفي اﾟحسابات بأتباع ﾞافة اانظمة واﾟلوائح واﾟقوانين، ويشمل ً يرتﾞب عن قصد وعمد خاصة

ااحتيال) اﾟتزوير واﾟتغيير في اﾟوثائق واﾟمستندات، اختاس اأصول، تسجيل عمليات وهمية ﾞاﾟمبيعات 
 (.166 : 2000" ،1م ") دليل التدقيق رقوعدم اﾟتطبيق اﾟصحيح ﾟلسياسات اﾟمحاسبية 

 
   -ثانياا : من حيث طريقة ارتﾜاب اأخطاء وطبيعـتها:

وهي ااخطاء اﾟناتجة عن عدم اثبات عملية بأﾞملها او احدى طرفيها  ( اخطاء الحذف او السهو:1
بدفتر اﾟيومية او في دفاتر اﾟيومية اﾟمساعدة او نتيجة عدم ترحيل أحدى طرفي اﾟعملية او ﾞليهما ) اﾟمدين 
واﾟدائن( اﾟى اﾟحساب اﾟخاص بها بدفتر ااستاذ او دفتر ااستاذ اﾟمساعد ) عبداه ، مصدر سابق : 

41-38  . ) 
( أن اخطاء اﾟحذف او اﾟسهو ناتجة عن عدم تسجيل اﾟعمليات اﾟماﾟية في اﾟدفاتر (Taylorويرى      

 واﾟسجات اﾟمحاسبية ويﾞون اﾟحذف بنوعين هما حذف ﾞلي وحذف جزئي، على سبيل اﾟمثال:

 اﾟسهو عن تسجيل ااستهاك ﾟفترة معينة.  -أ
 سجيل اﾟتعديل اﾟمطلوب على اﾟمخزون. اﾟفشل في تسجيل بعض اﾟنفقات، وعدم ت -ب

وأخطاء اﾟحذف قد تﾞون متعمدة ﾞعدم إثبات اﾟموظف اﾟمختص ﾟعملية قبض نقدي واختاس  
قيمتها ، أو عدم تسجيل نقدية واردケ من جهة بدفتر اأستاذ واستخدامها في تغطية اختاس أو عجز 

 باﾟخزينة.

دى اﾟحذف اﾟذي تم فيه ، فاذا ﾞان اﾟحذف ﾞلي حيث ا ن ا ﾞـت ش اف هذا اﾟخطأ يستـند عـلْى م 
ويعـني انه ايتم اثبات عـمليه بأﾞملها أو ) أحد طرفيها( أو عـدم ترحيل طرفيها باﾞﾟامل أو ) أحداهما( اﾟى 
اﾟحساب اﾟخاص بها في دفـتر اأستـاذ، ﾟذﾟك من اﾟصعـب أﾞـتـشاف هذا اﾟنوع، وا يتم ااعـن طريق اﾟقيام 

تـندي، مثـل تحـصيل مباﾟغ نقـدية من أحد اﾟعـماء أو عـدم اثبات عـمليات شراء نقدية أو باﾟتـدقيق اﾟمس
أجله . أما عـندما يﾞون اﾟحذف جزئي ، ﾞأن يسهـو عـلى بعـض موظـفي اﾟحسابات ترحيل أحدى طرفي 

ـطاء ﾟما يترتب عـملية ما إﾟى اﾟحسابات اﾟخاصة بها بدفـتر اأستـاذ ، مما يسهـل اﾞـتـشاف مثل هـذケ اأخ
  (.  (Taylor, 2008 :468عـليها من عــــدم تـوازن حسابي في اﾟفـترة اﾟتي حـدث فـيها اﾟخـطأ. 

 ( الخطاء الحسابية ) الرتﾜـابية (:2 
وتنتج عن اﾟخطأ في اﾟعمليات اﾟمحاسبية ) جمع وطرح، وضرب وقسمة( او نقل اأرقام من        

اﾟترحيل واﾟترصيد وقد يﾞون متعمد مثل إضافة اسماء وهمية اﾟى قوائم صفحة اﾟى اخرى نتيجة خطأ في 
اجور اﾟعمال، او ترحيل مبلغ وارد اﾟى حساب عميل اخر وهذا اﾟخطأ يمﾞن اﾞتشافه عن طريق اﾟتدقيق 
اﾟمستندي. او يﾞون غير متعمد ﾞاﾟخطأ اﾟحسابي في جمع احدى اﾟيوميات اﾟفرعية ﾞيومية اﾟمبيعات 
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ذا ﾞانت اخطاء  جزئية فأنها تؤثر على توازن ميزان اﾟمراجعة ويمﾞن اﾞتشافه عن طريق واﾟمشتريات، وا
 (.34:  2010) الحدرب، اﾟتدقيق اﾟحسابي

  
هي تلك ااخطاء اﾟتي تـنشأ نتيجة خطأ في  :( أخطاء في المبادئ والصول المحاسبية )أخطاء فنية(3

تطبيق اﾟمبادئ وااسس اﾟمحاسبية ااساسية اﾟمعروفة في اﾟتوجيه اﾟمحاسبي اثناء مرحلة اﾟتسجيل 
واﾟتبويب واﾟعرض واافصاح ﾟلبيانات اﾟمحاسبية. وقد تﾞون هذケ ااخطاء غير عمدية اي ناتجة عن عدم 

ت، وقد تﾞون عمدية ناتجة عن عمد وتدبير سابق بقـصد إظهار دراية أو جهل من قبل  موظفي  اﾟحسابا
ز اﾟماﾟي على غـير طبيعته وفي أي مرحلة من مراحل اﾟدورة اﾟمحاسبية سواء في مرحلة اﾟقيد  تقارير اﾟم゙ر
ز اﾟماﾟي  ى او اﾟترحيل أو عند اجراء اﾟتسويات اﾟجردية وعند اعداد اﾟحسابات اﾟختامية وقائمة اﾟم゙ر اا゚و

ﾞن تؤثر على نتيجة اﾟنشاط من ربح او خسارة، ومن امثلتها اﾟخلط وهي ا  تؤثر على ميزان اﾟمراجعة، ゚و
ويتضح مما سبق أنه يجب على مراقب اﾟحسابات إعطاء  .بين اﾟمصروفات اﾟرأسماﾟية واايرادية وغيرها

ر على اﾟقوائم اﾟماﾟية ، أنه يعـتبر أخطر أنواع اأخطاء وهذا يؤثً ﾞبيراً هذا اﾟنوع من اأخطاء اهتماما
 (.148:   2006)المطارنة،

 

 :( أخطاء متﾜافئة أو ) المعـوضة (4
مع بعـضها او يعـوض بعـضها بعـضًا ويمحو ﾞًا منها خطأ أثر خطأ  وهي ااخطاء اﾟتي تـتﾞافأ        

أخر باﾟدفاتر، ومن اﾟطبيعي انها ا تؤثر في توازن ميزان اﾟمراجعة ويزيد ذﾟك من صعوبة في اﾞتشافها. 
ن يتـسنى ﾟلمراجع اﾞـتشاف مثل هذケ اأخطاء ااعن طريق اﾟقيام باﾟتدقيق اﾟمستندي واﾟحسابي اﾟدقيقين،  ゚و

بإعطاء عناية خاصة ﾟعملية اﾟترحيل ﾟلعمليات اﾟى دفتر ااستاذ واحيانا يتطلب اامر اﾟقيام باﾟتدقيق و 
اﾞﾟامل ﾟجميع اﾟعمليات من ناحيتي اﾟتسجيل واﾟترحيل. بمعنى اخر ان اﾟخطأ اﾟذي يرتﾞب قد يحدث خطأ 

) زريقات واخرون ، ـئان اخر بنفس اﾟقيمة وباﾟجانب اﾟمعاﾞس ﾟلخطأ ااول مما يؤدي اﾟى تﾞافئ اﾟخـط
2011   :47-40 .) 

 

 :( الخطاء الﾜتابية5 
ﾞن ﾟحساب اخر مثل ترحيل مشتريات          تنشأ هذケ ااخطاء نتيجة اﾟترحيل ﾟمبلغ بنفس اﾟجانب ゚و

 ケة نجد ان مثل هذﾟحاﾟا ケرار ، في  هذﾞ موردﾟن بحساب اﾞ آجلة من اﾟمورد عباس باﾟجانب اﾟدائن ゚و
ﾞن اأخطاء ا تؤ  ثر عـلى ميزان اﾟمراجعة. وفي  حاﾟة اخرى ترحيل نفس اﾟمبلغ اﾟى نفس اﾟحساب ゚و

باﾟجانب اﾟمدين بدا من اﾟجانب اﾟدائن، ويمﾞن اﾞتشاف مثل هذا اﾟخطأ ﾞﾟن ميزان اﾟمراجعة ﾟن تـتساوى  
  (. 150: 1999)عـثمان ، اطرافه  
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 :الفرق بين الخطـاء والغـش -ثالثاا 
( اﾟى اﾟتـفرقة بين اأخطاء واﾟغش ، حيث أشار اﾟى 53معيار اﾟمراجعة اأمريﾞي رقم )أشار         
 بأنها " تحريفات غير متعمدة ﾟمباﾟغ او افصاحات معينة في اﾟقوائم اﾟماﾟية " اﾟتي ترتﾞب نتيجة اأخطاء

اﾟجهل وعدم اﾟدراية من قبل موظفي ادارة اﾟحسابات باﾟمبادئ اﾟمحاسبية اﾟمتعارف عليها، ومن امثلة 
ااخطاء، هي أخطاء اﾟعمليات اﾟمحاسبية ﾞما في حاﾟة اﾟجمع واﾟترصيد واﾟخاطئ ﾟبعض اﾟحسابات 

ذﾟك اﾟتطبيق اﾟغير صحيح ﾟلمبادئ اﾟمحاسبية، ويتضح ذﾟك عند اﾟخلط بين اﾟمصروفات يرادية إا ゙و
 واﾟرأسماﾟية. 

على أنه " عبارة عن اﾟتحريف او ااستبعاد اﾟمتعمد ﾟلمباﾟغ او افصاحات معينة  الغش اﾟى واشار        
رغبتهم في  في اﾟقوائم اﾟماﾟية وهي غاﾟبا ما يرتﾞب ﾟرغبة مرتﾞبيها في اخفاء جهلهم او عدم ﾞفاءتهم  ゚و

   تغطيت سرقات ﾞبيرة ". 
اﾟى أن إظهار اﾟنية في اﾟغـش ﾟمراقب اﾟحسابات يقـتضي Dumitrescu )  ( Bunget &ويشير        

  -توفر اﾟشرطين اأتيين :
 أثبات ان أعتبار اﾟفعـل ﾞان بقـصد خداع مستخدمي اﾟـقوائم اﾟماﾟية . -أ

 (.Dumitrescu , 2009 : 117  Bunget&وجود بيانات ﾞاذبة او اﾟتستر على حقيقة معينة ) -ب
 

 :مواطن ارتﾜاب اأخطاء والغـش -رابعاا 

أن مجال ارتﾞاب ااخطاء او اﾟغش هو اﾟمجموعة اﾟمستندية واﾟدفترية ﾟلنظام اﾟمحاسبي ﾟلمشروع ويتم 
استخدام هذケ اﾟمجموعة ضمن اﾟدورة اﾟمحاسبية اﾟتي تتمثل في مجموعة من اﾟمراحل وهي ﾞااتي) اﾟوقاد 

 (:2010 : 98 - 99و ديان ، 
تـتـضمن هذケ اﾟمرحلة تسجيل اﾟعمليات اﾟماﾟية اﾟتي حدثت في  مرحلة التسجيل في المستندات :(: 1)   

مستندات محاسبية وما يؤيدها من مستندات أخرى واأخطاء اﾟتي ترتـﾞب فيها حيث تـتمثـل في 
 عـدم ثبات عملية معينة في اﾟمستندات اﾟمحاسبية مثل ااختاس . 

وتـتـضمن اﾟتعبير عن اﾟعمليات اﾟماﾟية اﾟمسجلة في  فتر اليومية:مرحلة التجميع في د (:2)   
اﾟمستندات اﾟمحاسبيىة بقيود محاسبية يتم تجميعها في دفتر اﾟيومية وااخطاء اﾟتي تحدث ضمن 
هذケ اﾟمرحلة متعددة منها، عدم تسجيل بيانات مستند محاسبي نتيجة اﾟسهو او ااهمال في دفتر 

 اﾟيومية.

 وتـتـضمن ترحيل اﾟقيود اﾟمحاسبية اﾟمسجلة  لتصنيف او الترحيل الى سجل الستاذ العام :(: مرحلة ا3)  
 ケتي تحدث في هذﾟخاصة بها بدفتر ااستاذ، ومن امثلة ااخطاء اﾟى حساباتها اﾟيومية اﾟبدفتر ا

 اﾟمرحلة هي عدم ترحيل قيد محاسبي بطرفيه اﾟى حساباته في دفتر ااستاذ اﾟعام.
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 في دفتر ااستاذ باستخراج خاصة وتـتـضمن ترصيد اﾟحسابات التـلخيص او الترصيد : (: مرحلة4) 
اﾟعمليات اﾟتي اثرت على ﾞل حساب منها استعدادًا ﾟتصوير ميزان اﾟمراجعة اﾟشهري او اعداد قوائم 
نتيجة ااعمال في نهاية اﾟعام وااخطاء اﾟتي ترتﾞب في هذケ اﾟمرحلة تقتصر فقط على ااخطاء 

ﾟحسابات.اﾟي على ارصدة اﾟتاﾟحسابية من جمع او طرح يؤثر با 

وتـتـضمن هذケ اﾟمرحلة عرض اﾟبيانات اﾟماﾟية  (: مرحلة عرض النتائج أو أعداد القوائم المالية :5)
ﾟلوحدة في صورة ميزان مراجعة خال اﾟعام او في صورة قوائم ماﾟية ختامية تبين نتائج اعمال 

زها اﾟماﾟي خال اﾟعام، وتتم في هذケ اﾟمرحلة عدة اﾟوحدة من مﾞاسب او خسارئ ر وتحديد م゙ر
اجراءات منها أقفال اﾟحسابات واجراء قيود اﾟتسوية اﾟجردية ﾟحسابات اخرى باإضافة اﾟى تطبيق 

 بعض اﾟمبادئ اﾟمحاسبية مثل قيد بضاعة اخر اﾟمدة باستخدام مبدأ اﾟتﾞلفة. 
 

 :طرق اﾜتشاف اأخطاء و الغـش -خامساا 

اﾟسؤال اﾟذي يطرح هو ﾞيف يتم اﾞتشاف ااخطاء او اﾟغش اذا ﾞان ميزان اﾟمراجعة غير متساوي       
:  2009)المطارنة ، ﾟذﾟك يستطيع اﾟمدقق اتباع اﾟخطوات اﾟتاﾟية أﾞتشاف اأخطاء او اﾟغش وهي 

153 :)- 
 اﾟتحقق من جمع اﾟجانب اﾟمدين واﾟجانب اﾟدائن في ميزان اﾟمراجعة . .1
 اسماء اﾟحسابات في ميزان اﾟمراجعة مع اسماء اﾟحسابات في دفتر ااستاذ .مقارنة  .2

جمع ارصدة اﾟذمم اﾟمدينة واﾟدائنة من دفتر ااستاذ ﾟمقارنتها مع اارصدة اﾟموجودة في ميزان  .3
 اﾟمراجعة .

مقارنة عناصر ميزان اﾟمراجعة اﾟحاﾟي مع عناصر ميزان اﾟمراجعة ﾟلسنة اﾟسابقة ﾟمعرفة اذا ﾞان  .4
 هناك  عناصر غير واردة في ميزان اﾟمراجعة اﾟحاﾟي.

  

 :تصحيح اأخطاء والغـش -سادساا 
طبيعة اﾟخطأ  ﾟيس على اﾟمدقق ان يصحح جميع ااخطاء اﾟتي يﾞتشفها فقط ، فقد اتحـتاج       

ز اﾟماﾟي ﾟلمشروع او نتيجة اعماﾟه فا بد  ﾟلتصحيح اما اذا ﾞان اﾟخطأ ذا اثر نسبي وخطير على اﾟم゙ر
  هما:  من اجراء اﾟتصحيح اﾟازم وفق اﾟمبادئ اﾟمحاسبية اﾟسليمة وتقسم هذケ ااخطاء اﾟى مجموعتين

  :اخطاء تؤثر على ارصدة حساب الستاذ العام -1    
ي تتطلب اجراء قيد باﾟيومية مصحوب باﾟشرح اﾞﾟافي ﾟطبيعة اﾟقيد وسبب اجراءケ ، بحيث يؤدي اﾟت      

اﾟقيد اﾟجديد اﾟى تصحيح اﾟخطأ اﾟموجود فعًا باﾟدفاتر واﾟسجات، حيث يقوم مدقق اﾟحسابات بتحليل 
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م اﾟتصحيح اﾟعملية اﾟتي فيها خطأ من جديد ومراعاة  اﾟقيد ااصلي اﾟذي سجلت به اﾟعملية خطأ ويت
 بطريقتين هي:

اﾟتصحيح فيها يتم على مرحلتين، اﾟغاء اﾟقيد اﾟخطأ بقـيد عـﾞسي ﾟمحو اثرケ من  الطريقة المطولة :
 اﾟحسابات ثم اثبات اﾟقيد اﾟصحيح .  

معاﾟجة اﾟخطأ مباشرة. يتم اﾟتصحيح فيها على مرحلة واحدة بقيد يصحح اﾟخطأ،  الطريقة المختصرة:
تها ووضوحها وامﾞانية تصحيح جميع انواع ااخطاء بواسطتها.ويفضل اتباع اﾟطريق ة ﾟسه゚و  ة اﾟمط゚و

 -( : 65:  2007هذا وتنقسم قيود اﾟتصحيح اﾟى نوعين هما )عبد اه ،    
قيود ينبغي اجراءها واثباتها وذﾟك ﾟتأثيرها اﾟدائم على اﾟحسابات وخاصة من حيث  قيد التسوية: -أ

تأثيرها على اارباح واﾟخسائر ﾟلفترة اﾟحاﾟية او اﾟمستقبلية ﾞاﾟخلط بين اﾟمصروفات اايرادية واﾟرأسماﾟية 
ﾟماﾟز ا  ي ﾟلسنة اﾟحاﾟية.اﾟذي يستلزم اجراء قيد ﾟتصحيحه ﾟما ﾟه من اثر واضح على قائمتي اﾟدخل واﾟم゙ر

ﾞنها غير  قيد اعادة التبويب: -ب يتم اجراء هذケ اﾟقيود أعداد قوائم ماﾟية سليمة مبوبة ﾟلفترة اﾟحاﾟية ゚و
ز اﾟماﾟي مثل  ضرورية أعداد هذケ اﾟقوائم ﾟلفترة اﾟمستقبلية وهذケ اﾟقيود ا تؤثر على صافي اﾟدخل واﾟم゙ر

 ان .تحميل مصاريف اﾟضيافة على مصاريف دعاية واع

 
 اخطاء لم تؤثر بعد ولن يﾜون لها اثر على تلك الرصدة :  -2

فيﾞـتـفي بتعـديل اارقام بدفاتر اﾟيومية اذا ﾞان مجموعها خطأ او بﾞـشوف اﾟجرد اذا ﾞانت بعض        
عملياتها غـير صحيحة واﾟسبب ﾟذﾟك يعود اﾟى أن هذケ ااخطاء ﾟم تـقيد بعد في حساب ااستاذ اﾟعام 

 ( . 64ه، مرجع سابق: )عبدا
                                   أخفاء اأخطاء والغـش: -سابعاا 
اقـتراف خطأ أو غـش قد يحاول اﾟمحاسب او ماسك اﾟدفاتر احيانا أن يﾞن جهله  وعـدم ﾞفاءته  ب        

ﾞن بحسن نية ﾞما في حاﾟة اﾟمحاسب اﾟذي يحاول موازنة ميزان اﾟمراجعة صوريًا بتــغيير قيم  عن قصد ゚و
(. وقد يتم هذا 68بعـض اﾟحسابات حتى ا يـظهر عجزケ أمام اإدارة ،) زريقات وأخرون ، مصدر سابق، 

 : هما اﾟتاعب بقصد إخفاء اأخطاء واﾟغش بنوعين من اﾟتغطية

 وتتطلب منه إعادة اﾟتاعب وتﾞرارﾞ ケلما تطلب اأمر ذﾟك. تغطية مؤقت: -أ
وبمقتضاها  أحاجه إﾟى إعادة أو تﾞرار اﾟتاعب في أي وقت ما ﾟم يتطلب  تغطية دائميه أو ثابتة: -ب

 عملية جديدة. 
  ﾟغش استنادا إﾟتاعب أي بإخفاء اﾟمعني بتغطية عملية اﾟموظف اﾟى:وقد ا يهتم ا- 

 ( اﾟعملية ﾟن تقع ضمن نطاق اﾟعينة ااختبارية ﾟعملية اﾟتدقيق .1
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  2009) الخطيب ، والرفاعي ،ة وعجزケ عن تدبير وسيلة اﾟتغـطية.( اقتناعه بعـدم ضرورة تدبير اﾟتغـطي2
 :55 .) 

م يودعه باﾟبنك وقام باختاسه أما إذا قام اﾟموظف بتحصيل م       بلغ من أحد اﾟعماء سدادًا ﾟحسابه ゚و
 فقد يحاول تغطية اﾟعملية بإحدى اﾟطرق اﾟتاﾟية : 

 تغطية مؤقتة في مذﾜرة تسوية البنك التي يقوم بإعدادها والمشرف عليها: -1
 تخفيض مبلغ اﾟشيﾞات اﾟتي ﾟم تصرف من اﾟبنك بعد . -أ

 باﾟدفاتر ، او زيادة رصيد اﾟبنك في اﾞﾟشف.تخفيض رصيد اﾟبنك  -ب 
 زيادة مبلغ اإيداعات اﾟتي ﾟم تظهر بﾞشف اﾟبنك بعد.  -د
 
 تغطية دائمة حسب الدفتر الذي يمسﾜه ويسجل في : -2
 معتخفيض رصيد اﾟنقدية بتعمد اﾟخطأ في اﾟجمع أو اﾟترصيد  دفتر اأستاذ العام المشرف عليه : -أ

 . اﾟتوازن  على ﾟلحفاظ اﾟعام باأستاذ آخر حساب رصيد في مﾞافئ تغيير إجراء
تخفيض خانة اﾟمقبوضات اﾟنقدية مع إجراء تغيير مﾞافئ في مجموع  دفتر النقدية المشرف عليه: -ب 

خانة أخرى باﾟدفتر ﾟلحفاظ على توازنه. واﾟتغطية مهما ﾞانت مؤقتة أو ثابتة فإنه يمﾞن اﾞتشافها ، إذ أن 
و اﾟحسابي وطلب اﾞﾟشوف مباشرة من اﾟبنك من شأنها ﾞشف اﾟتغطية اﾟثابتة ) زريقات اﾟتدقيق اﾟمستندي أ

 ( . 66وأخرون ، مصدر سابق :
 

ترى اﾟباحثة أن سياسة مﾞافحة ومنع ااحتيال واﾟغش يجب اا هذا اﾟمبحث على ما ورد في  وبناءً        
وانما يجب أن تهتم باﾟوسائل  تقتصر على فرض اﾟعقوبات اﾟمناسبة على مرتﾞبي جريمة ااحتيال

وااجراءات اﾟتي تحول دون حدوث جريمة ااحتيال واﾟغش، وعلى هذا ااساس فأن سياسة منع ااحتيال 
ز على احﾞام اﾟسيطرة واﾟرقابة على اموال اﾟمنشأة وموجوداتها ﾞﾟي ا يفسح اﾟمجال امام أي  واﾟغش ت゙ر

ة واﾟتدقيق يعد خط اﾟدفاع ااول ضد ااحتيال واﾟغش. شخص ارتﾞاب ااحتيال واﾟغش، وان جهاز اﾟرقاب
وبناًء عليه فأن اﾟمجتمع يتوق ع من مراقب اﾟحسابات أن يشمل تـقريرケ  اﾞﾟفاءة واﾟموضوعية واأمانة واﾟنزاهة 
ﾞما يتوقـعـوْن منه اﾞتشاف ااخطاء اﾟمادية ) اﾟجوهرية ( اﾟمؤثرة على اﾟحسابات اﾟماﾟية، وتمن ع اصدار 

عة مصممة تتمﾞن من تـقـديم تأﾞـيد معـقول بأن تلك اﾟلوا ﾞن ا توجد عملية م راج  ئح اﾟماﾟية اﾟم ضللة. ゚و
 اﾟقوائم تخلو من ااخطاء واﾟغش وااحتيال.
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 الثانيامبحث 

 ي احد من عمليات الغش وااحتيال اإدارةاأساليب واإجراءات امتبعة من قبل 
   

 تمهيد : 

جوئها، ااقتصاديةنظرًا ﾟلظروف اﾟشائعة اﾟتي تواجه أدارات اﾟوحدات         اﾟى تجميل اﾟقوائم اﾟماﾟية  ゚و
زها اﾟم اﾟي ﾟتحـقـيق أهداف خاصة ) ﾟغـرض تحسين  اأوضاع اﾟماﾟية ﾟلوحدة من حيث زيادة اأرباح أو م゙ر

ال استـغال تـنوع اﾟسياسات اﾟغش، من خو  ااحتيالأساﾟيب  استخداماﾟى  اإدارات(،أذ تلجأ تلك شخصية
اﾟمحاسبية أو أي بدائل أخرى ذات اﾟعـاقة اﾟتي ي عـتمد عـليها في أعـداد اﾟلوائح )اﾟقوائم( اﾟماﾟية مما يؤثر 

وي عد اﾟتاعب في اﾟبيانات اﾟماﾟية فنًا من فنون اﾟتضليل، يصعب أحيانًا  .مبشﾞل سلبي على تلك اﾟقوائ
تمرس وم لم بهذا اﾟفن هذا اﾟتضليل وخصوصًا في ظل وجود محاسب معلى اﾟجهات اﾟرقابية اﾞتشاف 

 اﾟاأخاقي.

وسيتم في هذا اﾟمبحث تناول )ااساﾟيب وااجراءات اﾟمتبعة في عملية اﾟغش وااحتيال ، ااسباب        
واﾟغش في اﾟتي تدفع اادارة ﾟلجوء إﾟى ممارسة اساﾟيب ااحتيال واﾟغش ، دوافع استخدام اساﾟيب ااحتيال 

 باإضافةاﾟقوائم اﾟماﾟية ، اﾟقوائم اﾟماﾟية اﾟموحدة ، مظاهر ااحتيال واﾟغش وأثرها على اﾟقوائم اﾟماﾟية ، 
 ساﾟيباهذケ ا مواجهة في اﾟمدقق اﾟى اساﾟيب ااحتيال واﾟغش اﾟمستخدمة في اﾟقوائم اﾟماﾟية ، ودور

جراءات  آثار من ﾟلحد اﾟمدقق يطبقها اﾟتي وااختبارات آثارها ثم اإجراءات من ااحتيال واﾟغش واﾟحد وا 

 .اﾟقوائم اﾟماﾟية( ااحتيال واﾟغش في
 

 :الساليب والجراءات المتبعة من قبل الدارة في عملية الغش والحتيال - اولا 
 يال في اربعة اساﾟيب اساسية وهييمﾞن حصر ااساﾟيب اﾟمستخدمة في عمليات اﾟغش وااحت

kieso,2008:155)): 
ﾟقواعد اﾟمحاسبية واﾟسياسات وااجراءات اﾟمتخذة بهدف اعطاء صورة صحيحة تعﾞس ااختيار اادارة ( 1

 .ااقتصادية اﾟوضع اﾟماﾟي ﾟلوحدة
( قيام اادارة باﾟتاعب باﾟتقديرات اﾟمحاسبية وتﾞمن امﾞانية اﾟتاعب بتقدير عمر هذケ اﾟموجودات 2

 على اﾟبيانات اﾟماﾟية بما يتاءم ورغبات اادارة . ارتباطها باﾟتقييم واﾟتنبؤ ﾟغرض اﾟتأثير
( قيام اادارة بأجراء قيود محاسبية مزيفة ذات عاقة بأطراف اخرى مثل بيع احد اصول اﾟمنشاة واعادة 3

ز  استئجارها  بأعلى او اقل من اﾟقيمة اﾟفعلية ﾟأصل ، ﾟلتاعب بقيم اﾟميزانية وقيم قائمة اﾟدخل واﾟم゙ر
 اﾟماﾟي .

 قيام اادارة بأجراء قيود محاسبية غير حقيقية وذﾟك إعطاء صورة وانطباع جديدين .( 4
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ﾟلقيام باﾟتاعب بحسابات اﾟقوائم اﾟماﾟية واﾟتاعب بتوقيت  اﾟمصطنعة( قيام اادارة بإدخال اﾟصفقات 5
 اﾟصفقات ﾟغرض تحديد سنة معينة ﾟتحميلها باأرباح واﾟخسائر .

 

 :فع الدارة  للجوء إلى ممارسة اساليب الحتيال والغشالسباب التي تد -ثانياا 

تخـتـلف وتـتعدد اأسباب اﾟتي تحفـز اإدارة اﾟى ممارسة أساﾟيب ااحتيال واﾟغش ، اما ﾟلحفاظ على        
ظهار اﾞﾟفاءة  او إخفاء فشل يحدث وهي ﾞااتي :    -منصب او مﾞسب او تحسين صورتها وا 

ة اﾟى إجراء مخصصات بمباﾟغ مرتفعة وغير ضرورية ﾟأﾟتزامات ، وقيم اأصول  -1 تسعى إدارة اﾟش゙ر
في اﾟسنوات اﾟجيدة ، ﾟإباغ عن اتجاケ ثابت ﾟنمو اأرباح بدًا من أرباح متقلبة في سلسلة من اارتفاع 

استخدام اساﾟيب  واانخفاض وهذا يؤدي إﾟى تحسين اأرباح اﾟمعلن عنها في تلك اﾟسنوات من خال
ة .    ااحتيال ودون تدخل من ادارة اﾟش゙ر

ة واﾟمدراء ﾟتغيير اﾟسياسات اﾟمحاسبية ﾟزيادة اﾟدخل من أجل صرف اانتباケ عن  -2 تسعى ادارة اﾟش゙ر
 اأخبار غير اﾟمرغوب فيها من قبلهم .

ة بتخفيض اﾟمستوى اﾟواضح ﾟاقتراض، ﾟلمحافظة على سعر اﾟس -3 هم أو زيادته وبذﾟك قيام ادارة اﾟش゙ر
ة في إصدار ااسهم. )  ة على أنها اقل عرضة ﾟلمخاطر واتجاケ جيد ﾟلربح وذﾟك يساعد اﾟش゙ر تظهر اﾟش゙ر

 .(13: 2010حمادة، 
   

 :دوافع استخدام الدارة اساليب الحتيال والغش في القوائم المالية -ثالثاا 
المبيضين وعبد  )هناك اﾟعديد من اﾟدوافع اﾟتي تؤدي باإدارة ﾟممارسة اساﾟيب ااحتيال وهي 

 (:2010:88،المنعم
ت ستخدم أساﾟيب ااحتيال ﾟغرض بهدف  -:التأثير اليجابي على سمعة الشرﾜات في السوق  -1

واء اﾟتشغيلية أو ااستثمارية من تحسين اﾟقيم اﾟماﾟية اﾟمتعلقة بأداء هذケ اﾟشر ﾞات واﾟتي ا تسمح ظروفها س
ات .   تحقيق هذا اﾟتحسن واﾟتطور بشﾞل ماءم ودون تدخل من قبل إدارة تلك اﾟش゙ر

ات تعاني -زيادة القتراض من البنوك : -2 ة اﾟازم ة في مشﾞلة أساسية من اﾟش゙ر  استمرار اﾟسي゚و

 استخدام أساﾟيب ااحتيال وذﾟك ﾟغرض اﾟحصولااستثمارية أو ﾟسداد اﾟتزامات ها اﾟى  اﾟتشغيلية أو عـمليتها

 ﾟدى اائتماني اﾟقرار اتخاذ على سيؤثر اﾟذي ن قيمها اﾟماﾟية اأمراﾟازم و تحسي   اﾟتمويل على

 اﾟمؤسسات. 
 اأرباح تخفيض من اأساﾟيب هذケ خال من اﾟماﾟية اﾟمنشآت بعض تقوم -التهرب الضريبي : -3

 .  اﾟضريبي اﾟوعاء أجل تخفيض من وذﾟك اﾟمصاريف ( ) اﾟنفقات في وزيادة واإيرادات
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ات اﾟى استخدام اساﾟيب ااحتيال اﾟمختلفة وذﾟك ﾟغرض  -التصنيف المهني : -4 تلجأ اﾟعديد من اﾟش゙ر
اﾟتأﾞيد على تحسين قوائمها اﾟماﾟية ﾟلحصول على تصنيف مهني متقدم ، يستدل على هذا من خال 

ات . قراءتهم ﾟلقوائم اﾟماﾟية اﾟصادرة  عن تلك اﾟش゙ر

يسعى اﾟمدراء  ﾟممارسة أساﾟيب ااحتيال وذﾟك ﾟزيادة  -: مدراءالحصول على مﾜافآت ﾜبيرة لل -5
 اأرباح وخاصة إذا ﾞانت اﾟحوافز واﾟمﾞافآت اﾟخاصة بهم مرتبطة بتلك اأرباح . 

 
 ااحتيال واﾟغش تسعى  إﾟى تحـقيق مصلحة طرف أن اساﾟيب اﾟباحثة احظتوبناًء على ما تقدم         

على حساب اأطراف اأخرى ، وبذﾟك يمﾞن تـقسيم دوافع ممارسة اﾟتاعب في اﾟحسابات إﾟى دوافع  واحد
ين ودوافع ﾟمصلحة اﾟمجتمع . وجميع هذケ اﾟدوافع تصب في  ﾟمصلحة اﾟمديرين ، ودوافع ﾟمصلحة اﾟمم゚و

ة  إا دوافع اﾟمديري ة. مصلحة اﾟش゙ر  ن اﾟتي قد تﾞون شخصية وضد مصلحة اﾟش゙ر
                                                 

 القوائم المالية الموحدة :  -رابعاا 
من جميع  ااقتصاديةوتعـد هذケ اﾟقوائم بمثابة اﾟنافذة اﾟتي يطل منها ااخرون على أنشطة اﾟوحدة         

ز اﾟماﾟي ﾟهذケ اﾟوحدات من خال ميزانيتها اﾟعمومية ، وعلى  اﾟجوانب ، من خال اﾟتعرف على اﾟم゙ر
زها اﾟماﾟي  نتيجة أعماﾟها من خال قائمة اﾟدخل . وعلى ما يجري من تغييرات ماﾟية ونقـدية في م゙ر

ويتم إعداد هذケ اﾟقوائم اﾟماﾟية بهدف  (.12 :  2005) الصفاوي ، واستخداماتها أو قائمة اﾟتدف ـق اﾟنقـدي 
ز اﾟماﾟي ونتيجة أعمال اﾟمنشأة ، اﾟتغيرات اﾟنقدية ، اﾟتغيرات في  عرض اﾟمعلومات اﾟتي توضح اﾟم゙ر
حقوق اﾟملﾞية ﾟتوفير اﾟمعلومات ﾟمستخدمي اﾟقوائم اﾟماﾟية اﾟتي تساعد على اتخاذ اﾟقرارات وتشمل اﾟقوائم 

ز اﾟماﾟي (، قائمة اﾟدخل، قائمة اﾟتدفقات اﾟنقدية وقائمة اﾟتغير في اﾟماﾟية اﾟميزانية اﾟعمومية )  قائمة اﾟم゙ر
ما تعد ايضاحات اﾟقوائم اﾟماﾟية مﾞملة ﾟهذケ اﾟقوائم اﾟماﾟية   (.2002 : 27الحبيطي ، )حقوق اﾟملﾞية، ゙و

   -: يأتي وهذケ اﾟقوائم موضحة ﾞما
ز اﾟماﾟي ﾟلوحدة  -: قائمة المرﾜز المالي ) قائمة الميزانية العمومية( -1 هي قائمة ماﾟية تظهر اﾟم゙ر

اﾟتي تسعى إﾟى توضيح موجودات هذケ اﾟوحدة واﾟتزاماتها اتجاケ اﾟغير ) اﾟدائنين واﾟمقرضين ااقتصادية 
ة واأخرى(  واﾟماﾞﾟين واﾟمساهمين( وعليه فهي تحتوي على ﾞافة عناصر اﾟموجودات ) اﾟثابتة واﾟمتدا゚و

افة عناصر اﾟمطلوبات ) ة وطويلة اأجل واأخرى( فضًا عن حقوق اﾟملﾞية ) رأس اﾟمال  ゙و اﾟمتدا゚و
 (.Belkaoui , 2000 : 8)وااحتياطات واأرباح اﾟمحتجزة ( 

تهدف إﾟى تحديد نتائج اﾟنشاط اﾟذي تمارسه  اﾟوحدة ااقتصادية هي قائمة ماﾟية  -قائمة الدخل: -2 
من خال مقارنة اإيرادات باﾟمصروفات اﾟمترتبة عليها ويمثل  )من ربح أو خسارة( خال اﾟفترة اﾟماﾟية

ة خال  اﾟفرق بينهما صافي ربح )اﾟخسارة( خال فترة زمنية محددة، أي ان هذケ اﾟقائمة تغطي نتائج اﾟش゙ر



 69                        امتبعة معاTة الغش وااحتيالامعاير الدولية وااساليب وااجراءات  –الفصل الثالث 

 

ﾞ إدارة بااطاع علىﾟ ون عاما مما يسمحﾞة فترة زمنية قد ت ويساعد افة اأمور اﾟخاصة بنشاط اﾟش゙ر
ة با يجاد اﾟحلول ﾟتحقيق اﾟربح  واتخاذاطاع على اﾟتطورات اﾟش゙ر اﾟقرارات اﾟصائبة ﾟتصليح اﾟمشاﾞل وا 
 .( :Belkaoui , 2004 25)" اﾟمطلوب

ـتقرير ماﾟي يعرض ﾞافة اﾟقيم اﾟماﾟية  سواء ﾞانت  هي عبارة عن ﾞشف أو :النقدية التدفقات قائمة -3
نـف  واستخداماتهامن حيث مواردها  ااقتصاديةداخليــة أو خارجيــة ﾟلوحدة  خال فترة زمنية محددة، تـص 

ستثمارية، وهذا يساعد مستخدمي اﾟبيانات اﾟماﾟية في تحليل ااو  واﾟتمويلية اﾟتشغيليةوتحدد وفقًا أنشطتها 
ة اﾟنقدية من خال أمـﾞانية توافر معلومات  يضاحاتاﾟسي゚و تـتعلق باﾟمقبوضات واﾟمدفوعات اﾟداخلة  وا 

 .ﾟ,2010:281) ( Cathey,& Clarkخارجة اﾟنقدية وا
 

 :مظاهر الحتيال والغـش وأثرها على القوائم المالية -خامساا 
) جمال، واحمد من أهم مظاهر اأحتيال واﾟغـش اﾟتي ﾟها أثر ﾞبير على اﾟقوائم اﾟماﾟية هي        

،2011  :16 :) 

ة وتضخيم  أ( ان تضخيم اأرباح واﾟموجودات حقوق اﾟملﾞية يحدث نتيجة عدم اظهار اﾟحسابات اﾟمتدا゚و
 اﾟمستحقة واﾟمعدومة .

ة نتيجة اعتماد تقديرات عاﾟية ﾟلمخزون واﾟبضائع.  ب( تضخيم  اإرباح واﾟموجودات اﾟمتدا゚و
دة.  ج( تضخيم اﾟمبيعات واأرباح من خال تضمين اﾟمبيعات عقود بيع غير م゙ؤ

ذﾟك حـقوق اﾟم ساهمين  د( أن إعادة تـقييم   .اﾟموجودات اﾟثابتة يؤدي إﾟى تـضخم تلك اﾟموجودات ゙و
 

 أساليب الحتيال والغش المستخدمة في القوائم المالية: -سادساا 

أشار بعض اﾟباحثين واﾞﾟتاب اﾟى أن هناك أساﾟيب ذات تأثير ﾞبير على مدى داﾟة اﾟقوائم اﾟماﾟية،       
ケ اﾟقوائم ويشمل " ﾞل اﾟمعلومات اﾟتي تخص اﾟعمليات اﾟماﾟية اﾟمثبتة على مضمون هذ ما يؤثرمنها 

وخارجها، ويرتبط مضمون  ااقتصاديةباﾟدفاتر واﾟسجات اﾟمحاسبية وعلى اﾟتدفقات اﾟنقدية داخل اﾟوحدة 
 يؤثرما ، ومنها ضوئهاهذケ اﾟقوائم باﾟمبادئ واﾟسياسات واﾟمعايير اﾟمحاسبية اﾟتي أعدت هذケ اﾟقوائم على 

وهناك أساﾟيب تؤثر على طبيعة هذケ اﾟقوائم هي )  (.188: 2008 ) الخشاوي والدوسري ،على شﾞلها 
أساﾟيب حقيقية وأخرى غير حقيقية(، وتتمثل اأساﾟيب اﾟحقيقية باﾟعناصر اﾟتي تؤثر على أرقام اﾟقوائم 

ودة( واﾟتي تلجأ أﾟيها أدارات اﾟماﾟية سواء باﾟزيادة او اﾟنقصان يتوافر فيها شرط اﾟتعمد )أي تﾞون مقص
ﾟغرض تحقيق منافعها اﾟشخصية. أما اأساﾟيب اﾟمحاسبية )غير حقيقية(، اﾟتي  ااقتصاديةاﾟوحدات 

واﾟتغيرات واﾟتقديرات  واإجراءاتجاءت مﾞملة ﾟأساﾟيب اﾟحقيقية أنها تعتمد على بعض اأساﾟيب 
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تترجم في اﾟمعاﾟجات اﾟمحاسبية واﾟتسويات اﾟقيدية بما اﾟمحاسبية عند تأثيرها على اﾟقوائم اﾟماﾟية ، حيث 
 (.      70مثبت باﾟدفاتر واﾟسجات اﾟمحاسبية ) أبو تمام ، مصدر سابق ،  ما هوينعﾞس على تفاصيل 

  :اﾟماﾟية على اﾟنحو ااتي اﾟقوائمومن هنا يمﾞن استعراض اأساﾟيب اﾟمؤثرة على       
  :لمالياعلى قائمة المرﾜز  أساليب الحتيال ألمؤثرة -(1) 

ذﾟك مستخدمي        اﾟيــة اﾟتي يعتمد عليها اﾟمستثمرين ゙و ل اﾟلوائح اﾟم  ـاﾟي من أفض  ز اﾟم  تعد قائم ة اﾟمـ゙ر
 تلك اﾟقوائم، اﾟتي تعﾞس اﾟوضع اﾟماﾟي ﾟلوحدة ااقتصادية بأفضل صورة ﾟه نهاية اﾟسنة اﾟماﾟية . 

  -اﾟغش ومدى تأثيرها على قائم ة اﾟمــر゙ ز اﾟماﾟي:و ﾟيب ااحتيال وفي ما يلي تصنيف ﾟممارسات أسا     
تـتم اﾟمباﾟغـ ة في تـقـدير بنود اأصول غـير اﾟملموسة،  اأصول )الموجودات( غـير الملموسة: (1

ﾞاﾟعامة اﾟتجارية وبراءة ااختراع ، فضًا عن ااعـتراف اﾟمحاسبي بهذケ اأصول بما يخاﾟف 
ية ، وأبسط مثـال عـلى ذﾟك شهرة اﾟمحل اﾟمنصوص عـليها في اﾟمعـايير اﾟموجودات واﾟقواعد  اﾟد゚و

 ) مطر، غـير اﾟمشتراة واﾟتغـيرات غـير اﾟمبررة في طريقة اإطـفاء اﾟمتبعة ﾟتخـفيض تـلك اأصول

2003 :103 .) 
ااﾟتزام بمبدأ اﾞﾟلفة اﾟتاريخية ﾟتحديد قيمتها اﾟمدرجة في  ا يتمهنا  :( اأصول )الموجودات( الثابتة2

اﾟمعروفة ﾟهذケ اﾟموجودات من خال تخفيض أو زيادة  ااندثار، ﾞما يتم اﾟتاعب في نسب اﾟميزانية
 استخدامتغيير في  بأجراءاﾟى ذﾟك اﾟقيام  باإضافة، سابقاهذケ اﾟنسب مقارنة باﾟنسب اﾟمستخدمة 

، ﾞاﾟتغيير من طريقة اﾟقسط اﾟثابت اﾟى اﾟقسط اﾟمتناقص واﾟعﾞس صحيح ااندثار احتسابطرق 
 (. 74:  2012العظيم ،  )عبد

يحدث اﾟتاعب في أسعار اﾟسوق عند تـقييم اﾟمحفظة  :قصيرة اآجل ) المتداولة( الستثمارات( 3
ذﾟك اﾟتاعب بهذケ ااستثمارات عند تصنيفها اﾟى طويلة اآجل ، وذﾟك عند   انخفاضااستثمارية ゙و

تلك  انخفاضسعر اﾟسوق اﾟخاص بها،  فضًا عن اﾟقيام بأجراء تخفيض غير مبرر في مخصص 
 (. 103:  2006) مطر،ااسعار

  عنها بشﾞل واضح وصريح ، ويتم  اإفصاحيﾞون اﾟتاعب باﾟبنود اﾟنقدية  من خال عدم  ( النقدية:4
 (. 104: 2003) مطر،اﾟمتوفر من اﾟعمات ااجنبية اﾟتاعب في اسعار ترجم ة اﾟنقد 

عن ديون متعثرة، ﾟغرض  اإفصاحيحدث اﾟتاعب في اﾟذمم اﾟمدينة من خال عدم  :( الذمم المدينة5
ذﾟك اﾟقيام بأجراء أخطاء مقصودةتخفيض مخص )متعمدة(  صات اﾟديون اﾟمشﾞوك في تحصيلها، ゙و

ة )  عند تصنيف تلك اﾟذمم على سبيل اﾟمثال ، تصنيف اﾟذمم طويلة اأجل على انها أصول متدا゚و
تحتوي على ذمم مدينة أطراف اخرى ذات  اﾟمدينينقصيرة أآجل( يضاف اﾟى ذﾟك ان حسابات 

  (.(Joel, 1985: 78عاقة أو أي وحدة اقتصادية تابعة 



 71                        امتبعة معاTة الغش وااحتيالامعاير الدولية وااساليب وااجراءات  –الفصل الثالث 

 

عن طرق تغيير اﾟطرق  ااستثماراتيتم اﾟتاعب في هذケ  الستثمارات طويلة اأجل ) الثابتة (:( 6
طريقة حق  ، باﾟتغيير من طريقة اﾟتﾞلفة اﾟىااستثماراتاﾟمحاسبية اﾟمستخدمة ﾟلمحاسبة عن تلك 

ات اأخرى اﾟتابعة ﾟها  ة اام من خسائر اﾟش゙ر اﾟملﾞية، فضًا عن عدم اظهار حصة اﾟش゙ر
(Oliver, et al., 1989: 70 .)   

من خال عدم وضع  ااستثماراتفي هذケ  ااحتياليتم ممارسة أساﾟيب  ( المطلوبات المتداولة:7
اأقساط اﾟمستحقة اﾟسداد خال اﾟسنة اﾟجارية من )اﾟقروض اﾟطويلة اآجل ضمن أﾟمطلوبات 

ة اﾟنقدية  ة( ، ﾟتحسين اﾟسي゚و   (.Oliver, et al., 1989: 70)اﾟمتدا゚و
تسعى أدارة اﾟوحدة ااقتصادية ﾟلحصول على قرض طويل اآجل ﾟغرض  :لاآج طويلة ( المطلوبات8

استخدامه  في سداد اﾟقروض قصيرة اآجل وذﾟك قبل أن يتم اإعان عن )اﾟميزانية(،  ﾟتحسين 
ة اﾟنقدية )  (. Oliver, et al., 1989: 71اﾟسي゚و

انونية في تضمين قوائم اﾟجرد تتمحور عمليات اﾟغش وااحتيال وممارسة اﾟتصرفات اﾟغير ق :المخزون( 9
بضائع راﾞدة وتاﾟفة وظهرت عليها أثار اﾟتقادم باإضافة اﾟى اﾟتاعب بأسعار تقيم تلك اﾟبضائع 

 (.   Oliver, et al., 1989: 71)وتغيير اﾟطرق اﾟمحاسبية اﾟمستخدمة ﾟتسعير اﾟمخزون 
   
 :أساليب الحتيال المؤثرة على قائمة الدخل -2 

بأرقام قائمة  أدارات اﾟوحدات ااقتصادية ممارسة أساﾟيب ااحتيال عن طريق اﾟتاعبتستطيع      
ما يأتي  :اﾟدخل ゙و

ويقصد به ااعتراف باإيرادات قبل أن تﾞتمل عمليات اﾟبيع ،  :العتراف باإيرادات بوقت مبﾜر( 1
ذﾟك تسجيل واثبات إيرادات غير صحيحة )وهمية( أو اثبات اإي رادات اﾟتي تخص وبأسرع وقت، ゙و

وا تقتصر مشﾞلة ااعتراف باإيراد على اﾟسنة اﾟقادمة ضمن ايرادات اﾟسنة اﾟحاﾟية اﾟمنتهية وغيرها، 
إنتاج اﾟمنتجات اﾟسلعية واﾟخدمية، بل تمتد ﾟتشمل اﾟعقود طويلة اأجل. ويتم ااعتراف بإيرادات اﾟعقود 

باستخدام اﾟوحدات ااقتصادية ل، قيام أدارات طويلة اأجل بأﾞثر من طريقة محاسبية على سبيل اﾟمثا
أساﾟيب متحفظة ﾟأعتراف باﾟدخل دفتريًا، إذ أنها ا تعترف فيه إا بعد استﾞمال عملية تبادل اﾟمنفعة، 
أي أن اﾟتغير في طريقة ااعتراف باﾟدخل دفتريًا يؤدي اﾟى اخفاء بعض اﾟمشاﾞل اﾟتي تواجه أدارة 

 (.Howard ، 2002 : 79ترة اﾟماﾟية )اﾟوحدة ااقتصادية خال اﾟف
   

تتمثل هذケ اﾟطريقة بتسجيل ايرادات صورية ) مزيفة ( على سبيل اﾟمثال، تسجيل  :تسجيل إيرادات مزيفة( 2 
اﾟمنتجات أي  مبيعات ﾟيس ﾟها أي قيمة اقتصادية، وذﾟك من خال اﾟقيام بإعداد جدول ﾟمبيعات أحدى
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زبون، وأن هذا اﾟزبون غير متفق على شراء تلك اﾟسلع او دفع ثمنها ، ﾟيتمﾞن من زيادة ايرادات اﾟوحدة 
  .(80: العظيم، مصدر سابق )عبدااقتصادية بأساﾟيب ملتوية 

إيرادات  واعتبارها ااستثمارات عائدات وتتمثل بتضمين :زيادة الدخل من خال عائد لمرة واحدة( 3
خال قيام أدارات اﾟوحدات ااقتصادية بزيادة إيراداتها ﾟمرة واحدة خال اﾟفترة اﾟماﾟية ويتم ذﾟك من 

   .( 54:  ) ابو تمام ، مصدر سابق اﾟمعنية
أن هذا اﾟموضوع يتعلق بحساب  :أو لحقة سابقة محاسبية فترات إلى الجارية المصاريف نقل( 4 

صول " يجب اااﾟموجودات وما يحدث بها من تاعب، على سبيل اﾟمثال عند تخفيض مخصص تلك 
ها ﾟتعﾞس قيمتها اﾟحقيقية، ﾟذﾟك تقوم اﾟوحدة  ااقتصاديةعلى أدارة اﾟوحدة  اﾟقيام بتعديل قيم بعض أص゚و

 حسابات مخصصات (ماﾟية مثل فترة ﾞل يف تعديلهام يت بحيث ببناء مخصصات متنوعة، ااقتصادية

 (.40:  2013) طالب ،فيها"  اﾟمشﾞوك اﾟديون ااندثار ومخصصات ومخصصات اﾟمخزون ، تلف

قيام اادارة على نقل اايرادات )اارباح( اﾟى فترات  :لحقة زمنية فترة إلى الحالية نقل اإيرادات( 5
ماﾟية احقة وذﾟك عن طريق تخفيضها متى ما ﾞانت أوضاع اﾟمنشأة  جيدة وحسب اﾟمبادئ اﾟمحاسبية 

:  2009) النزلي، فأن هذケ اايرادات يجـب أن تسجـل خال اﾟفـترة اﾟماﾟية اﾟتي تحـقـقت واﾞـتسبت فـيها 
79 .) 

تستخدم : وفات المترتبة على الشرﾜة مستقباا إلى الفترة المالية الحالية لظروف خاصةنقل المصر ( 6
ات أوقات صعبة ، أن تراجع اأعمال وغيرها من  هذケ اأساﾟيب في اأوقات اﾟتي تواجه فيه اﾟش゙ر

تقبل اﾞﾟوارث يدفع اﾟمديرين إﾟى أتخاذ إجراءات في اﾟسجات اﾟمحاسبية ﾟمواجهة ذﾟك على أمل أن اﾟمس
) النزلي، سيﾞون أفضل. وبهدف اﾟتخفيف من اأعباء في اﾟوقت اﾟحاﾟي على حساب مستقبل جيد متوقع 

 .  (80مصدر سابق : 

 
  :أساليب الحتيال المؤثرة على قائمة التدفـق النقدي -3

تعتبر قائمة اﾟتدفق اﾟنقدي ذات أهمية ﾞبيرة ﾟلتـنبؤ بمستقبل مؤسـسات اأعمال وأجراء مهم من        
اﾟتـقييم وهناك مرونة في هذケ اﾟقائمة ممﾞن أن يتم استغاﾟها من قبل اﾟمدراء عند اﾟقياس واإباغ  إجراءات

 هر هذケ اﾟمرونة في عدة اشﾞال هي:عن تلك اﾟتدفقات اﾟنقدية ، حيث تظ
 

      :الشﾜل اأول // التاعب بتبويب التدفقات النقدية
يﾞمن اﾟغـش وااحتيال في تبويب وعرض بنود هذケ اﾟتدفقات ما بين اﾟتدفقات اﾟنقدية اﾟتشغيلية        

في بعض اﾟدول عـنها في اﾟبعض اآخر، حيث يوجد هناك اتـفاق في  اختافهاوااستثمارية واﾟتمويلية، 
ﾞن هناك اختاف في اﾟعناصر اﾟتي تـندرج تحت ﾞل اﾟهيﾞل اأساسي  أنشطة قائمة اﾟتدفقات اﾟنقدية ゚و
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مع أن تلك اﾟممارسة سوف ﾟن تؤثر في إجماﾟي اﾟتدفقات اﾟنقدية ﾟلمؤسسة، ﾞﾟنها تؤثر في ،  نشاط
اﾟمحاسبي  حيث أن اﾟمعيار . اﾟتدفقات اﾟنقدية اﾟتشغيلية باعتبارها مقياًسا ﾟلقدرة اﾞﾟسبية ﾟمؤسسة اأعمال

ي سمح ببدائل باﾟنسبة ﾟتصنيف اﾟفوائد اﾟمدفوعة واﾟمقبوضة وعوائد ااستثمارات واﾟتوزيعات  (7) رقم اﾟد゚و
 . Cathey,& Clark ) (291 : 2010 ,اﾟنقدية ﾟأرباح 

  
 :التشغيليةالتدفقات النقدية من اأنشطة غير  //الشﾜل الثاني  

معاملة اﾟتدفقات اﾟنقدية اﾟداخلة واﾟخارجة من اأنشطة غير اﾟمتﾞررة على أنها تدفقات نقدية من       
اأنشطة اﾟتشغيلية اﾟمستمرة حيث تقوم مؤسسة اأعمال على تبويب اﾟتدفقات اﾟنقدية اﾟداخلة على أنها 

تأثير سلبي تبوب ﾞتدفقات نقدية من  تدفقات نقدية تشغيلية مستمرة أما اﾟتدفقات اﾟنقدية اﾟخارجة واﾟتي ﾟها
" اﾟدفعات اﾟمدفوعة مقدًما ﾟتملك اأسهم اﾟدفعات مرة، من اأمثلة على هذケ اأنشطةأنشطة غير مست

ﾟلمورديناﾟ ملزمةﾟمقيدة واﾟية اﾟدعماﾟية من اﾟماﾟتدفـقات اﾟقـضائية "ـ، اﾟاوي ا  (Cathey & Clark , 

2010 : 291 .) 

  
التاعب بالسياسات واإجراءات المستخدمة التي تندرج تحت الحتيال والغش للتاعب  //الشﾜل الثالث 

  :بالتدفقات النقدية التشغيلية
اﾟتاعب باﾟسياسات اﾟمحاسبية اﾟمستخدمة واﾟتي تتم ممارستها دون تجاوز اﾟمعايير واﾟمبادئ        

نما باستغال عنصري اﾟمرونة وا اختيار في تلك اﾟمعايير واﾟمبادئ؛ حيث اﾟمحاسبية اﾟمتعارف عليها وا 
ظهار صورة غير حقيقية ﾟحاﾟة  أن اﾟمرونة اﾟتي تتمتع بها اأساﾟيب اﾟمحاسبية توفر فرًصا ﾟلتاعب وا 

 .(  ( Matis , et.al., 2009 : 23مؤسسات اأعمال 
 

جراءات أساليب مواجهة في المدقق دورسابعاا:   :آثارها من الحتيال والغش والحد  وا 
ي اﾟتدقيق معيار حدد         بشأن مراعاتها على اﾟمدقق يجب اﾟتي ااعتبارات بعض (240 ) رقم اﾟد゚و

 التدقيق، معايير ) مجلسيلي  ما ااعتبارات هذケ أهم ومن اﾟماﾟية ، اﾟبيانات تدقيق ااحتيال عند أساﾟيب

2007 :( 279 – 274: 
 اﾟتحريفات اﾟجوهرية في مخاطر ااعتبار بعـين يأخذ اﾟخارجي أن مراقب اﾟحسابات على يجب -1

  .مقبول مستوىى ادن إﾟى اﾟتدقيق تدني مخاطر اﾟغش عند عن اﾟناتجة اﾟماﾟية اﾟبيانات
ية إن -2  في اﾟمﾞلفين باﾟرقابة اأشخاص من ﾞل  عاتق على تقع اﾟغش واﾞتشاف ﾟمنع اﾟرئيسة اﾟمسؤ゚و

دارتها اﾟمنشأة  آخر . بلد ومن اﾟمنشأة حسب تخـتـلف أن اﾟممﾞن أذ من  ، وا 
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ية اﾟمعتمدة تـصمم  تحدث اﾟتي اﾟتدقيق عمليةأن  -3  اﾟبيانات تأﾞيد بأن توفر بحيث وفقًا ﾟلمعايير اﾟد゚و

 ا اﾟمدقق أن نتيجة اأخطاء واﾟغـش ، أذوقع   سواء مادي تحريف أي من ﾞوحدة واحدة خاﾟية اﾟماﾟية
 اﾟماﾟية.  اﾟبيانات في اﾟمادية اﾟتحريفات اﾞتشاف بأنه سيتم تام تأﾞيد على يحصل أن يمﾞنه

إن مخاطر عدم اﾞتشاف تحريف مادي ناتج عن غـش هي أﾞبر من مخاطر عدم اﾞتشاف تحريف  -4
مادي ناتج عن خطأ وذﾟك ان اﾟغش قد يتضمن خططًا منظمة ومتناسقة بعـناية إخفاء هذا اﾟغش مثل 

ات أو سوء اﾟتمثيل اﾟمقصود اﾟذي تم إجراؤﾟ ケلمدقق ، حيث اﾟتزوير واإخفاق اﾟمقصود في تسجيل اﾟمعام
أن اأشخاص اﾟمﾞلفين باﾟرقابة واإدارة غاﾟبا ما يﾞونوا في وضع يسمح ﾟهم بتجاوز إجراءات اﾟرقابة 

 اﾟرسمية.
 -يجب على اﾟمدقـق أن يحصل على تأﾞيدات من اإدارة بأنها : -5

جراء اﾟرقابة  -أ يتها عن تصميم وا   اﾟداخلية ﾟمن ع واﾞـت شاف اﾟغـش.تـقر بمسؤ゚و

أوضحت ﾟلمدقـق عن نتائج تقديرها ﾟمخاطر اﾟبيانات اﾟماﾟية اﾟتي ربما تـﾞون محرفة ماديًا ﾞـنتيجة    -ب
 ﾟلغـش وااحتيال.

 اﾟتقارير تأثير على ﾟها أن في بها ، اﾟمشتبه باﾟغـش ادعاءات بأية درايتها عن ﾟلمدقـق وضحتأ -ت

واﾟمحـللين  ، واﾟمستثمرين اﾟرئيسين ، اﾟموظـفين بوساطة تسليمها اﾟتي تم ﾟلوحدة ااقتصادية اﾟماﾟية
 وغيرهم .

 يشمل أدارة اﾟوحدة ، اﾟوحدة واﾟذي في باﾟغـش اﾟشك أو اﾟغـش بنتيجة درايتها عن أوضحت ﾟلمدقق -ث

 لىجوهري ع أثر ﾟلغـش يﾞون أعمال وأية ليةـاﾟرقابة اﾟداخ في هاماً  دوراً  يؤدون  اﾟذين واﾟموظفين

 اﾟبيانات اﾟماﾟية فيها. 

 اﾟتي اإرشادات بعض على  (SAS NO. 99 )رقم اأمريﾜي التدقيق معيار نص جانبه ومن       

ياته إخاء من تمﾞن اﾟمدقق  تـلخيص ويمﾞن ش،ـاﾟخاصة بااحتيال واﾟغ واإجراءات اأساﾟيب اتجاケ مسؤ゚و

  :اآتية باﾟنقاط اﾟمعيار متضمنات أهم

 .اﾟغش خصائص وصف  -أ
 .اﾟغش اﾟناشئة من اﾟجوهري اﾟتحريف مخاطر بخـصوص اﾟتدقيق مهنة أعضاء بين اﾟمناقشة  -ب

 .عن اﾟغش اﾟناشئ اﾟجوهري اﾟتحريف مخاطر ﾟتحديد اﾟمطلوبة اﾟمعلومات على اﾟحصول -ج

 .اﾟغش بسبب جوهري تحريف إﾟى تؤدي اﾟتي اﾟمخاطر تحديد  -د
 .ﾟلمنشأة اﾟداخلية اﾟرقابة نظام تقييم ااعتبار في اأخذ بعد اﾟمحددة اﾟمخاطر تقييم  -ه

 .اﾟتقييم نتائج إﾟى ااستجابة - و

 .اﾟتدقيق اختبار نتائج تقييم - ز

جنة اإدارة إباغ  -ح  .باﾟغش اأخرى واأطراف اﾟتدقيق ゚و
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  .اﾟغش عن اﾟمدقق دراسة توثيق - ط

اﾟمدقـقين بﾞـشف هذケ ااساﾟيب واﾟحد من اأخطاء واﾟغـش اﾟذي يحدث في اﾟدفاتر  اهتماموعلى اﾟرغم من 
اﾟمنظمات اﾟمهنية اﾟمعنية في هذا اﾟمجال اﾟمحاسبي  اهتماماﾟى  باإضافةواﾟسجات واﾟتقارير اﾟماﾟية 

مجموعة واﾟماﾟي ، اا أن هذケ اأخطاء واﾟغــش زيادة بشﾞل مستمر ﾟحد اآن واﾟسبب في ذﾟك يرجع اﾟى 
 :(17: 2000)جمعة، من اأسباب هي 

 .أعماﾟها نطاق واتساع اأعمال تأمنش حجم ﾞبر  -1
 بعض اﾟهيئات اﾟمهنية وأجهزة اﾟرقابة في اﾟمجال اﾟمحاسبي واﾟتدقيقي حول وجهات نظراختاف  -2

ية تحديد  اﾟوحدة أو مدقق اﾟحسابات. بإدارة اﾟماﾟية واﾟتقارير باﾟدفاتر واﾟغش اأخطاء اﾞتشاف ارتباط مسؤ゚و

ية اقـتصرت -3  اﾟذي اﾟمراجعة واﾟفحص نطاق حدود في واﾟغـش مدقق اﾟحسابات حول اأخطاء مسؤ゚و

 اﾟمطلوبة .  اﾟمهنية اﾟعناية  عندما يبذل فيه قام

ين   ( Sarbanes oxley )مما استدعى اﾟمشروع اأمريﾞي إصدار قانون ﾟتحديث اﾟرقابة على اﾟمسؤ゚و
ات ومراقبي اﾟحسابات فيها 2002 /في عام ين واﾟماﾟيين باﾟش゙ر حيث قامت هيئة . هو قانون اﾟمسؤ゚و

تداول اأوراق اﾟماﾟية في اﾟوايات اﾟمتحدة اامريﾞية بدراسة اﾟمخاﾟفات اﾟماﾟية اﾟتي اﾞتشفت خال اﾟسنوات 
ات اﾟمقيدة اﾟسابقة بما يتعلق باﾟجوانب اﾟمحاسبية واﾟتدقيقية واإفصاح في اﾟقوائم اﾟما ﾟية ﾟهذﾟ ケلش゙ر

 ,AICPA، وذﾟك بهدف تحديد مواطن اﾟضعـف في اﾟقوانين واﾟقواعد اﾟمنظمة ﾟسوق رأس اﾟمال باﾟبورصة

 2002 : 3)). 
  

 القوائم المالية: الحتيال والغـش في آثار من للحد المدقق يطبقها التي والختبارات ثامناا : اإجراءات
الحتيال والغش على قائمة المرﾜز المالي  آثار من للحد المدقق يطبقها التي والختبارات اإجراءات -1

 ) الميزانية العامة (:
ز اﾟماﾟي اﾟى تحسين         تسعى اادارة عن طريق ااساﾟيب اﾟتي تمارسها على عناصر قائمة اﾟم゙ر

ة وذﾟك من خال تضخيم قيم ااصول او تخفيض قيم اﾟمطلوبات ز اﾟماﾟي ﾟلش゙ر او ﾞليهما معا  اﾟم゙ر
ة او اﾟربحية وغيرها، واﾟجدول  وذﾟك ﾟغرض تحسين عرض اﾟنسب اﾟماﾟية اﾟمشتقة منها مثل نسب اﾟسي゚و
ز اﾟماﾟي وااجراءات اﾟمضادة اﾟتي  ااتي يتضمن عرضًا اهم اجراءات ااحتيال اﾟمتعلقة بقائمة اﾟم゙ر

 .ايتوجب على اﾟمدقق اﾟخارجي تطبيقه

 (1جدول )
 الحتيال المتعلقة بقائمة المرﾜز المالي واإجراءات المضادة التي يتوجب على المدقق تطبيقهاأساليب 

 اجراءات اﾟمدقق اﾟمضادة              واﾟغش إجراءات أساﾟيب ااحتيال اﾟبنود
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 اﾟنقدية
 

عدم اإفصاح عن بنود  -1
 اﾟنقـدية اﾟمقيدة .

اﾟتاعب في أسعار اﾟصرف  -2
ترجمة بنود اﾟنقدية اﾟمستخدمة في 

 من اﾟعمات اأجنبية.

استبعاد اﾟنقدية اﾟمقيدة عند احتساب    -1 
ة .  اﾟسي゚و

اﾟتحقق من صحة أسعار اﾟصرف  -2
 وتصحيح اﾟخطأ أن وجد .

ااستثمارات 
ة  اﾟمتدا゚و

 
 

ة  -1 تقييم ااستثمارات اﾟمتدا゚و
 بأسعار اﾟسوق غير اﾟصحيحة.

إعادة تصنيف ااستثمارات  -2
ة اﾟى طويلة ااجل عند من  متدا゚و

 هبوط أسعارها اﾟسوقية.

 اﾟتحقق من صحة اأسعار اﾟمستخدمة. -1
اﾟتحقق من مبررات إعادة اﾟتصنيف حسب  -2

اﾟقواعد اﾟمنصوص عليها في معايير اﾟمحاسبة 
ية .  اﾟد゚و

 اﾟذمم اﾟمدينة
 
 

عدم اﾞﾟشف عن اﾟديون  -1
اﾟمتعثرة بقصد تخفيض قيمة 
اﾟمخصص وعدم اﾞﾟشف عن 

 اﾟحسابات اﾟراﾞدة .
تضمين رقم اﾟمدينين بذمم  -2

مدينة أطراف ذات صلة او 
ات تابعة او زميلة .  ش゙ر

ادراج بعض اﾟذمم اﾟمدينة  -3
طويلة ااجل ضمن اأصول 

ة .  اﾟمتدا゚و

ق من طلب ﾞشف باﾟذمم اﾟمدينة واﾟتحق -1
 نسبة اﾟمخصص اﾟى اجماﾟي اﾟذمم اﾟمدينة.

فحص ﾞشوفات اﾟذمم اﾟمدينة واﾟتحقق من  -2
ات اﾟتابعة واﾟزميلة  استبعاد اﾟذمم اﾟمدينة ﾟلش゙ر

 واافصاح عنها في بند مستقل.
 
  
اﾟتحقق من صحة اﾟتصنيف واستبعاد  -3

ة اﾟمدينة ااجل .  اﾟذمم من اﾟذمم اﾟمتدا゚و
 

 اﾟمخزون اﾟسلعي
 
 
 
 
 

تضمين ﾞشوف اﾟجرد  -1
 بضاعة راﾞدة او تاﾟفة.

اﾟتاعب في أسعار تقييم  -2
 اﾟمخزون اﾟسلعي.

اﾟتغيير غير اﾟمبرر في  -3
 طريقة تسعير اﾟمخزون .

 

فحص ﾞشوفات اﾟجرد واﾟتحقق من اﾟوجود  -1
 اﾟفعلي ﾟأصناف اﾟموجودة باﾟمخزن.

 اﾟتحقق من صحة أسعار اﾟمخزون قياسا -2
 باأسعار اﾟجارية.

مراجعة رأي اإدارة حول مبررات اﾟتغيير  -3
 واثر ذﾟك على اﾟقوائم اﾟماﾟية.
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ااستثمارات  
 طويلة ااجل

 
 
 
 

اﾟتغيير في طريقة اﾟمحاسبة  -1
عن ااستثمارات طويلة ااجل 
مثل اﾟتحول من طريقة اﾞﾟلفة اﾟى 

 طريقة حق اﾟملﾞية .
ة  -2 عدم اظهار نصيب اﾟش゙ر

ات اﾟتابعة اام  في خسائر اﾟش゙ر
 او اﾟزميلة.

عدم استبعاد اﾟعمليات -3
ة اام و  اﾟمتبادﾟة بين اﾟش゙ر
اتها اﾟتابعة من اﾟقوائم  ش゙ر

 اﾟموحدة .

اﾟتحقق من ذﾟك اﾟتغيير عن طريق تقرير  -1
اﾟمدقق وااثار اﾟمترتبة  على ذﾟك في قائمتي 

ز اﾟماﾟي.  اﾟدخل واﾟم゙ر
 
ة اام إعادة تعديل بنصيب ربح ا -2 ﾟش゙ر

ات اﾟتابعة او اﾟزميلة.      بخسائر اﾟش゙ر
 
ظهار اثارها على  -3 استبعاد تلك اﾟعمليات وا 

 اﾟقوائم اﾟماﾟية.
 

 اأصول اﾟثابتة
 
 
 
 
 
 

عدم ااﾟتزام بمبدأ اﾞﾟلفة  -1
اﾟتاريخية واتباع طريقة إعادة 
ظهار  اﾟتقييم باﾟقيمة اﾟسوقية وا 
اﾟفائض في قائمة اﾟدخل بدا من  

 اظهارケ ضمن حقوق اﾟملﾞية.
 ااندثارات عن نسب تخفيض -2

 اﾟمتعارف عليها.  اﾟنسب
إجراء تغيير غير مبرر في  -3

 طريقة احتساب ااندثار.

اﾟتحقق من ااﾟتزام بمبدأ اﾟتﾞلفة اﾟتاريخية  -1
واﾟتحقق من صحة عملية اﾟتقييم وبأنها تمت 
بواسطة مختصين واستبعاد اﾟفائض من قائمة 

ز اﾟماﾟي وادراجه اﾟدخل ضمن حقوق  اﾟم゙ر
 اﾟمساهمين.

اﾟتحقق من تلك اﾟنسب وتعديل مصروف  -2
 ااندثار.

مراجعة رأي اإدارة حول ذﾟك اﾟتغيير  -3
واﾟتحقق من اثارケ اﾟمتراﾞمة على اﾟبيانات 

 اﾟمحاسبية.

ااصول غير 
 اﾟملموسة

تقيم اأصول  اﾟمباﾟغة في -1
غير اﾟملموسة بما يخاﾟف اأسس 

 اﾟصحيحة.
ااعتراف باأصول غير  -2

ملموسة بشﾞل يخاﾟف اﾟمعايير 
اﾟمحاسبية  ﾞااعتراف باﾟشهرة 

 غير اﾟمشتراة.

اﾟتحقق من صحة اأسس اﾟمتبعة في  -1
 اﾟتقييم وفق اأسس اﾟصحيحة .  

 
اﾟتحقق من اأصول غير اﾟملموسة  -2

وااعتراف باأصول غير اﾟمشتراة واجراء 
ز  اﾟتعديات اﾟازمة أثر ذﾟك على اﾟم゙ر

 اﾟماﾟي. 
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تخفيض نسب إطفاء تلك  -3
اأصول عن اﾟمعدات اﾟمتعارف 

 عليها.
اﾟتغيير غير اﾟمبرر في  -4

  طريقة اإطفاء ﾟهذケ اأصول.

إعادة اﾟنظر في قيمة تلك اأصول بقائمة  -3
ز اﾟماﾟي ومصروف اإطفاء بقا ئمة اﾟم゙ر

 اﾟدخل.
اﾟتحقق من مبررات اإدارة بشأن تغير   -4

طرق إطفاء اأصول غير اﾟملموسة ودراسة 
 اثارケ في اﾟقوائم اﾟماﾟية.

اﾟمطلوبات 
ة  اﾟمتدا゚و

عدم ادراج أقساط اﾟقروض  -1
طويلة ااجل اﾟمستحقة ضمن 

ة.  اﾟمطلوبات اﾟمتدا゚و
تسديد قروض قصيرة ااجل  -2

عن طريق ااقتراض طويل 
 ااجل.

اﾟتحقق من اثبات تلك اأقساط ضمن  -1
عادة احتساب نسب  ة وا  اﾟمطلوبات اﾟمتدا゚و

ة.  اﾟسي゚و
اﾟتحقق من ذﾟك ودراسة اثارケ على اﾟفوائد  -2

واأصول اﾟمقدمة ﾞضمانات ونسب اﾟرفع 
 اﾟماﾟي.

اﾟمطلوبات 
 طويلة ااجل

اﾟحصول على قرض طويل  -1
ااجل قبل انتهاء اﾟفترة اﾟماﾟية 
واستخدامه في تسديد قرض 

 قصير ااجل.
استدعاء موعد استحقاقها  -2

واضافة اﾟمﾞاسب اﾟمتحققة اﾟى 
صافي اﾟربح دون اإفصاح عنها 

 ضمن اﾟبنود غير اﾟعادية.

اﾟتحقق من اﾟحصول على قرض طويل  -
ااجل قبل انتهاء اﾟسنة ﾟسداد قرض قصير 
ااجل ذﾟك وعمل اﾟتعديات اﾟازمة في نسب 

 اﾟماﾟي. اﾟرفع
تخفيض صافي اﾟربح ومعاﾟجة اثر ذﾟك  -2

 على اﾟنسب اﾟماﾟية.
 

 ( 139 137-، 2002 مطر،  )                                 
 

 الدخل : الحتيال والغش على قائمة آثار من للحد المدقق يطبقها التي والختبارات اإجراءات -ثانياا 
اﾟدخل  قائمة عناصر على تمارسها أساﾟيب ااحتيال واﾟغش اﾟتي استخدام اإدارة من تسعى       

 تضخيم من خال وذﾟك حقيقية صورية غير أرباح بإظهار اﾟربح تحسين واﾟمصروفات( إﾟى )اإيرادات

 أرقام تدخل اﾟتي اﾟنسب اﾟماﾟية تحسين أجل من وذﾟك مًعا ﾞليهما أو اﾟمصروفات تخفيض أو اﾟمبيعات

لفتها اﾟمبيعات فاءة اﾟنشاط اﾟربحية ﾞنسب احتسابها في اﾟدخل وصافي ゙و ، واﾟجدول ااتي يتضمن ゙و
عرضا اهم إجراءات أساﾟيب ااحتيال اﾟمتعلقة بقائمة اﾟدخل واإجراءات اﾟمضادة اﾟتي يتوجب على 
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اﾟمدقق اﾟخارجي تطبيقها . واﾟشﾞل ااتي يوضح أساﾟيب ااحتيال واإجراءات اﾟتي يطبقها اﾟمدقق ﾟلحد 
 من اثار ااحتيال واﾟغش.

 (2جدول )
جراءات المدقق المضادة الواجب تطبيقها  أنواع أساليب الحتيال المتعلقة بقائمة الدخل وا 

 إجراءات اﾟمدقق اﾟمضادة ﾟهذケ ااساﾟيب واﾟغش أساﾟيب ااحتيال إجراءات اﾟبنود

 اﾟمبيعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجراء صفقات بيع صورية  -1
اﾟماﾟية ﾟيتم قبل انتهاء اﾟفترة  

اﾟغاءها احقًا في اﾟفترة 
 اﾟقادمة.

 حقيقية بيع صفقات إجراء -2

 .سهلة بيع بشروط

 
تسجيل بضاعة اأمانة  -3

اء ﾞمبيعات.  اﾟمرسلة ﾟل゙و

اﾟتحقق من فواتير اﾟبيع وخصوصا  -1
ﾟلصفقات اﾟمنفذة مع اأطراف ذات اﾟعاقة 

ات اﾟتابعة واﾟزميلة.  ة ﾞاﾟش゙ر  باﾟش゙ر
 
اﾟتحقق من شروط اائتمان بما فيها  -2

فاية مخصصات  شروط اﾟسداد واﾟخصم ゙و
 اﾟديون اﾟمشﾞوك فيها.

اﾟتحقق من مستندات شحن اارساﾟيات  -3
ومطابقتها مع مستندات تسدي اثمان اﾟبضاعة 

اء.  اﾟواردة من اﾟ゙و

 ﾞافة اﾟبضاعة
 اﾟمباعة   
 
 
 
 

اﾟتغيير غير اﾟمبرر في  -1
 اﾟمخزون.طريقة تقييم 

تضمين  ﾞشوف اﾟجرد  -2
 أصنافا راﾞدة.

تأجيل اثبات فواتير مشتريات  -3
خاصة باﾟفترة اﾟماﾟية اﾟحاﾟية ﾟلفترة 

 اﾟماﾟية اﾟتاﾟية.

اﾟرجوع اﾟى مبررات اإدارة ﾟتغيير طريقات  -1
 تقييم اﾟمخزون واثرケ على اﾟبيانات اﾟماﾟية.

من تﾞوين مخصص ﾟهبوط  اﾟتحقق -2
 اأسعار. 

 اﾟمراجعة اﾟمستندية ﾟفواتير اﾟمشتريات. -3 
 

مصروفات 
 اﾟتشغيل

ايرادية ا  رسملة مصروفات -1
تنطبق عليها شروط اﾟرسملة مثل 

 مصروفات اﾟصيانة.
اﾟتغيير غير اﾟمبرر في طرق  -2

اندثار اأصول اﾟثابتة واطفاء 
 اأصول غير اﾟملموسة.

اﾟتحقق من مدى تورط شروط اﾟرسملة في  -
 ذﾟك اﾟمصروف.

 
اﾟرجوع اﾟى رأي اإدارة ﾟمعرفة أسباب  -2

 اﾟتغيير وبيان اثارケ على اﾟقوائم اﾟماﾟية.
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استخدام معدات اندثار او  -3
إطفاء اقل من اﾟمتعارف عليه في 
اﾟصناعة اﾟتي تعمل ضمنها 

 اﾟمنشأة.  

عادة احتساب  -3 مصروف اﾟتحقق من ذﾟك وا 
 ااندثار وفقا ﾟلمعدات اﾟمتعارف عليها.

 ااعمال نتيجة 
 ﾟأنشطة غير

 اﾟتشغيلية

عدم اإفصاح عن اأثر اﾟمترتب 
على قرار اغاق خط انتاج يؤثر 

جوهري على نتيجة اعمال  لﾞبش
 اﾟمنشأة.

تقدير اثر اغاق اﾟخط اإنتاجي على نتيجة 
 ااعمال واخذケ بنظر ااعتبار.

 اﾟبنود
ااستثنائية 
واﾟبنود غير 

 اﾟعادية 

تضمين ربح اﾟتشغيل أرباح ناتجة 
عن بنود استثنائية او غير عادية 
دون اإفصاح عن طبيعة تلك 

 اﾟبنود.

 استبعاد أرباح تلك اﾟبنود من اﾟربح اﾟتشغيلي.

 استبعاد أرباح تلك اﾟبنود من اﾟربح اﾟتشغيلي.
 

 ( 133 – 132:  2006مطر، )
اﾟباحثة مما سبق أن هناك أساﾟيب متـنوعة وعديدة تمارسها أدارة اﾟوحدة ااقتصادية  تستخلص        

حسب أهدافها واﾟظروف اﾟمتعلقة بها واﾟفرصة اﾟمتاحة امامها من اجل اﾟتحﾞم في اﾟنشاط ااقتصادي 
اﾟتي تهتم باأعمال واﾟتـقارير اﾟماﾟية اﾟناتجة عنه، ووجدت اﾟباحثة أنه باﾟرغم من قيام هيئات اﾟرقابة اﾟماﾟية 

اﾟية من اجل تحسين عملية اﾟعرض واﾟتـقييم، اﾟتسجيل  اﾟمحاسبية واﾟماﾟية على وضع معايـير اﾟتقارير اﾟم 
واافصاح اﾟمحاسبي . اا أن إدارات اﾟوحدات تحاول استغال في تلك اﾟمعايير ﾟممارسة عمليات اﾟغش و 

ا اﾟخاصة على حساب منافع ومصاﾟح اأطراف اأخرى . ااحتيال في اﾟقوائم اﾟماﾟية وذﾟك ﾟتحقيق منافعه
يزة اﾟرقابة ضرورية ﾟلحد من خطر اﾟغش وااحتيال اﾟذي تمارسه اإدارة في اﾟبيانات  وبهذا يمﾞن اعتبار ゙ر

 . ائم ﾟتجنب حاات اﾟغش وااحتيالاﾟماﾟية وارساء مناخ م



 الفصل الرابع
دراسる تطبيقيる لحاات الغش 

 وااحتيال                              
نبذة تعريفيる عن  -المبحث ااول

ديوان الرقابる الماليる ااتحادي في 
るالدراس るوالشركات عين ベالعرا 

تحليل لعينる من  -المبحث الثاني
 تقارير ديوان الرقابる الماليる ااتحادي
ونماذج من حاات الغش و ااحتيال 

 るمن قبل ديوان الرقاب るالمكتشف
るالمالي 

 



 Βヱدراسة تطبيقية حاات الغش وااحتيال                               – رابعالفصل ال

 

 امبحث ااول
 نبذة تعريفية عن ديوان الرقابة امالية ااحادي ي العراق والشركات عينة الدراسة

 راق .ـادي في العـابة المالية التحـية عن ديوان الرقـريفـذة تعـنب -أولا 

 راق .ـادي في العـابة المالية التحـوان الرقـلدي التاريخيور ـطـالت -(1        
 . التحاديالرقـابة المالية  وانـديمهام  -(2        
  احيات الديوان .ـات وصـاصـصـتـخأ -(3        

 ة . ـينة الدراسـات عـن الشرﾜـية عـريفـنبذة تع -ثانياا  

 .لطة(ـتـ)مساهمة مخ زراعيقطاع  /ذورـإنتاج الب ةيـراقـشرﾜة العـال -(1
 .لطة (ـتـمة مخـ) مساهمور/ قطاع صناعي ـتـويق الـصنيع وتسـية لتـراقـشرﾜة العـال -(2
 
 راق .ـادي في العـابة المالية التحـن ديوان الرقـفية عـريـذة تعـنب -أولا 

 راق :   ـادي في العـابة المالية التحـلديوان الرق يخيالتار طور ـالت -(1
باسم)دائرة مراجعة  1920بدأت اﾟرقابة اﾟماﾟية في اﾟعراق بتأسيس دائرة في وزارة اﾟماﾟية سنة        

ت أعمال تدقيق مصروفات اﾟدوائر اﾟمشﾞلة من اﾟناحية اﾟمحاسبية واستنادا إﾟى  عموم اﾟحسابات( ت゚و
ﾟية واﾟمحاسبة مع تطور ، وقد تطورت اﾟرقابة اﾟما1925اﾟقانون اأساس ﾟلمملﾞة اﾟعراقية اﾟصادر عام 

ة ﾞما أن صدور دستور اﾟعراق عام  قد نص صراحة على إنشاء ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية،وقد  1927اﾟد゚و
وحتى اﾟوقت اﾟحاضر بمراحل متعددة ارتبطت بشﾞل وثيق  9/3/1927مر اﾟديوان منذ تأسيسه في 

ان  قد صدر أول قانون ﾟديوان اﾟرقابة بتطور ااحوال اﾟسياسية وااقتصادية واﾟتشريعية في اﾟعراق ،゙و
. إذ نصت اﾟمادة اﾟثانية منه 1927( ﾟسنة 17اﾟماﾟية وهو قانون دائرة تدقيق اﾟحسابات اﾟعامة رقم)

على تأسيس دائرة تقوم بتدقيق مصروفات ومدخوات اﾟدوائر اﾟحﾞومية وتوابعها جميعها على أن تﾞون 
حيث ضم  1927صدر أول تشﾞيل ﾟهذケ اﾟدائرة عام برئاسة موظف باسم)مراقب اﾟحسابات اﾟعام( وقد 

مراقب اﾟحسابات اﾟعام ومعاونه ودائرة ﾟلتدقيق وأخرى ﾟلحسابات وقد أﾟحقت بها فيما بعد شعبة ﾟتدقيق 
حيث أصبح مراقب  1935حسابات اﾟميناء في اﾟبصرة، وقد جرى تعديل اﾟقانون أول مرة في عام 

ن من قبل رئيس اﾟوزراء ويقترن تعيينه بموافقة مجلس اﾟوزراء، اﾟحسابات اﾟعام بموجب هذا اﾟتعديل يعي
أما اﾟتعديل اﾟثاني فﾞان يرمي إﾟى توسيع اختصاصات اﾟديوان في اﾟمراقبة اﾟحسابية ﾟتشمل تدقيق 
اﾟمصروفات واﾟمدخوات واﾟمهمات واﾟلوازم واﾟتعيينات واﾟترفيعات وما يتعلق بخدمات اﾟموظفين في 

 سسات اﾟتي تديرها من اﾟناحية اﾟحسابية.دوائر اﾟحﾞومة واﾟمؤ 
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وقد تم إعداد ائحة إصدار  1927( ﾟسنة 17جرت محاوات إﾟغاء قانون رقم) 1968وقبل عام 
ان اﾟمشروع اﾟمقترح يقضي بمنح جهاز  قانون جديد يدعى))قانون سلطة اإشراف واﾟرقابة اﾟماﾟية(( ゙و

ﾟية اختصاصا في توجيه ااتهام واﾟماﾟرقابة اﾟم اﾞحﾟلنظر واﾟ عام، واختصاصا قضائيًاﾟحق اﾟبة باﾟمطا
 [. 125: 1964في اﾟمخاﾟفات اﾟماﾟية.] اﾟنقشبندي، 

باسم))قانون ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية(( واﾟذي نص على تأسيس  1968( ﾟسنة 42وقد صدر قانون رقم)
نمطًا علميًا جديدًا ﾟلرقابة سلطة ﾟلرقابة اﾟماﾟية تدعى))ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية((،وقد تبنى هذا اﾟقانون 

اﾟماﾟية في جانبيه اﾟنظري واﾟتطبيقي حيث بنيت أحﾞام هذا اﾟقانون على أساس)نظرية اإشراف( واﾟتي 
  -تأخذ بمبادئ ثاثة هي:

 تنسيق ااختصاصات وضم أنواعها اﾟمختلفة. -1
 اﾟجمع بين أسلوب اﾟرقابة اﾟماﾟية اﾟعامة واﾟرقابة اﾟماﾟية اﾟخاصة. -2
3- ﾞﾟفاءة.رقابة ا 

برزت اﾟحاجة إﾟى  1968نتيجة ﾟلتنمية ااقتصادية وااجتماعية اﾟتي شهدها اﾟعراق بعد عام         
رقابة أﾞثر حزمًا وتطورًا وأﾞثر وضوحًا في اﾟهدف واأسلوب وااختصاص واﾟصاحيات، فقد شرع 

تمﾞين اﾟديوان من توفير متطلبات اﾟعمل اﾟرقاب 1980( ﾟسنة 194اﾟقانون رقم) ي وما يحتاجه من ゚و
موارد ومستلزمات خدمية ومعلومات سواء ﾟغرض إبداء اﾟرأي باﾟبيانات اﾟماﾟية أو تقويم مستوى أداء 
اأجهزة اﾟتنفيذية وعاقة ذﾟك باأهداف واﾟغايات اﾟتي خصصت اﾟموارد ااقتصادية من أجلها وإيجاد 

دارية تتناسب مع مراحل تطور ااقتصاد اﾟوط ني وتعطي ﾟلديوان اﾟمرونة اﾞﾟافية في هياﾞل تنظيمية وا 
تخطيط مهماته وتوزيع اختصاصاته وتوفير اإشراف اﾟازم وتوجيه اﾟعمل اﾟرقابي وتطوير قواعد 
ة جميعها  وأصول وطرق ووسائل تنفيذケ وتقويم نتائجه وتمﾞين اﾟديوان من تغطية دوائر ومنشآت اﾟد゚و

وقد  1990( ﾟسنة 6ءة واﾟفاعلية، فقد شرع اﾟقانون رقم)بأعمال اﾟرقابة واﾟتدقيق بأعلى مستوى من اﾞﾟفا
  -حددت مهمات وصاحياته ونطاق عمل اﾟديوان على اﾟنحو ااتي :

  الرقابة المالية ديوان اممه -ثانياا  
اﾟمعدل اﾟمهمات اﾟتي  1990 ( ﾟسنة6ة اﾟماﾟية رقم)حددت اﾟمادة اﾟثانية من قانون ديوان اﾟرقاب      

 -يقوم بها اﾟديوان على اﾟنحو اآتي:
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اﾟرقابة على حسابات اﾟجهات اﾟخاضعة ﾟها وتدقيقها واﾟتحقق من سامة تطبيق اﾟقوانين واأنظمة  -1
 -واﾟتعليمات اﾟماﾟية على أن يشمل ذﾟك:

ااعتمادات اﾟمقررة ﾟها في فحص وتدقيق معامات اإنفاق اﾟعام ﾟلتأﾞد من سامتها وعدم تجاوز  -أ
اﾟموازنة، واستخدام اأموال اﾟعامة في اأغراض اﾟمخصصة ﾟها، وعدم حصول هدر أو تبذير أو سوء 

 تصرف فيها وتقويم مردوداتها.
فحص وتدقيق معامات تخمين وتحقيق وجباية اﾟموارد اﾟعامة ﾟلتأﾞد من مائمة اإجراءات  -ب

 اﾟمعتمدة وسامة تطبيقها.
داء اﾟرأي في اﾟقوائم واﾟبيانات واﾟتقارير اﾟمتعلقة بنتائج اأعمال واأوضاع اﾟماﾟية ﾟلجهات إب -ج

اﾟخاضعة ﾟلرقابة وبيان ما إذا ﾞانت منظمة وفق اﾟمتطلبات اﾟقانونية واﾟقواعد واأصول اﾟمحاسبية 
ز اﾟماﾟي وعوائد ااستثمار اﾟمقررة ونتيجة اﾟنشاط.  اﾟمعتمدة وتعﾞس حقيقة اﾟم゙ر

 رقابة وتقويم اأداء. -2
 تقديم اﾟعون اﾟفني في اﾟمجاات اﾟمحاسبية واﾟرقابية. -3
ة ﾟلمحاسبة واﾟتدقيق. -4 ية اﾟمقب゚و  نشر أنظمة اﾟمحاسبة واﾟتدقيق اﾟمستندة على اﾟمعايير اﾟد゚و
اﾞﾟشف من خال اﾟتدقيق وتقويم اأداء على أدﾟة اﾟفساد، ااحتيال، اﾟتبديد، اإساءة، وعدم  -5
نفاق اأموال اﾟعامة واستعماﾟها.ا  ﾞﾟفاءة في اأمور اﾟتي تتعلق باستام وا 

اﾟتحقيق واﾟتبليغ في اأمور اﾟمتعلقة بﾞفاءة اإنفاق واستعمال اأموال اﾟعامة ﾞما هو مطلوب  -6
 رسميًا من قبل اﾟسلطة اﾟتشريعية اﾟوطنية.

د أو سوء استخدام أو عدم اﾞﾟفاءة في تحال ﾞل ادعاءات أو أدﾟة اﾟفساد أو ااحتيال أو اﾟتبدي -7
اإنفاق واستعمال اأموال اﾟعامة إﾟى اﾟمفتش اﾟعام ﾟلوزارة ذات اﾟعاقة أو مباشرة إﾟى اﾟمفوضية اﾟعامة 

 ﾟلنزاهة.
 عماﾟه ﾞمؤسسة تدقيق عليا ﾟلعراق.فرض اأنظمة واإجراءات ﾟلقيام بأ -8

  -: اختصاصات وصاحيات الديوان -ثالثا
ﾞما صاحيات اﾟديوان ونطاق رقابته ( من اﾟقانون اختصاصات و 6( اﾟفقرة )7اﾟمادة )اوضحت  

 ( :  5:  2011:)ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية ااتحادي اﾟمعدل،  يلي
 ﾞافة تخطيطا او جباية او انفاقا. فحص وتدقيق اإيرادات واﾟنفقات اﾟعامة وااﾟتزامات اﾟماﾟية  (1
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ﾞانت  سوآءواﾟمعامات ذات اﾟعاقة بمهام اﾟرقابة اﾟماﾟية ﾟلديوان حق ااطاع على اﾟوثائق  (2
 سرية. عادية او

تؤدي اعمال اﾟرقابة واﾟتدقيق وفقا ﾟلقواعد وااصول واﾟمعايير اﾟمعتمدة واﾟطرق واﾟوسائل اﾟمتعارف  (3
  عليها .

في حاﾟة عدم توفير اﾟسجات اﾟضرورية ﾟممارسة اﾟديوان اعماﾟه في اﾟتدقيق وتقييم ااداء  (4
مﾞتوبا اﾟى اﾟمفتش اﾟعام ﾟلوزارة اﾟمعنية وعلى اﾟوزارة خال يومان ان توفر  ان يقدم طلبا فلأخير

اﾟسجات ﾟديوان اﾟرقابة او تبين ااسباب اﾟتي ادت اﾟى اامتناع وفي حاﾟة عدم اقتناع اﾟديوان 
  بذﾟك يحيل اﾟموضوع اﾟى مفوضية اﾟنزاهة اﾟعامة.

اﾟسرية وصاحية اصدار تقارير سرية مادام اﾟمدقق حاصا على  ﾟلديوان صاحية تدقيق اﾟبرامج (5
 اﾟتخويل اامني اﾟمناسب .

  -نبذة تعريفية عن الشرﾜات عينة الدراسة: -ثانياا 
 
  الشرﾜة العراقية إنتاج البذور / قطاع زراعي )مساهمة مختلطة( : -(1

ة  بموجب شهادة اﾟتأسيس اﾟمرقمة ش وفقا 5/ 1989   / 10في  3275  /تأسست اﾟش゙ر
ات ذي اﾟعدد 21أحﾞام  اﾟمادة ) اﾟمعدل برأسمال قدرケ خمسون  ﾟ )1983سنة (36( من قانون اﾟش゙ر

 . 2006( ملياران دينار في عام 000 000 2000مليون دينار وازداد تدريجيا اﾟى ان اصبح )
 

 الشرﾜة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / قطاع صناعي ) مساهمة مختلطة ( . -(2
ة بموجب شهادة اﾟتأسيس اﾟمرقمة س/  اﾟصـادرة عـن وزارة  1989/  1/  29في  3187تأسست اﾟش゙ر

اﾟتجارة برأس مال قدرケ ) خمسون مليون دينار ( وتحددت أهدافها بعمليـات تصـنيع وتعبئـة وتسـويق اﾟتمـور 
 واق اﾟخارجية إضافة اﾟى اﾟتسوق اﾟمحلي .اﾟى اأس

ة وتطورها وبما يتناسب مع اﾟتغيرات فقد تم زيادة رأس مال ﾟعدة مرات )رسـملة  ونتيجة ﾟعمل اﾟش゙ر
ـــــــي  ـــــــة اﾟعامـــــــة ف ـــــــاب اﾟعـــــــام( ﾟيصـــــــبح رأس اﾟمـــــــال بموجـــــــب قـــــــرار اﾟهيئ مبلـــــــغ  2010/  2/  28وااﾞتت

 . دينار )خمسة عشر مليار دينار( 15000000000
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 امبحث الثاني
وماذج من حاات الغش و  امالية ااحاديتقارير ديوان الرقابة حليل لعينة من 

 ااحتيال امكتشفة من قبل ديوان الرقابة امالية
 -تمهيد:

ااحتيال اﾟتي تم ااطاع عليها  اﾟغش و يتناول هذا اﾟمبحث دراسة وتحليل ﾟحاات
واﾟمﾞتشفة من أجهزة اﾟرقابة اﾟخارجية ) ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية ( بصفته اﾟجهة اﾟعليا ﾟلرقابة واﾟتدقيق 

ساءة اﾟتصرف فياﾟغش و  يهدف إﾟى اﾟحد واﾞتشاف هفي اﾟعراق ، حيث أن عمل اﾟمال  ااحتيال وا 
 .اﾟعام

 بتحليل ةاﾟباحثامت ق ، وحياد بموضوعية ﾟه اﾟازمة اتاﾟبيان وجمع اﾟبحث أهداف تحقيق وبغية
ات اﾟعراقية اﾟخاضعة ﾟتدقيق ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية ومن  اﾟماﾟية اﾟبيانات قطاعين ﾟعينة من اﾟش゙ر

ة اﾟعراقية ﾟتصنيع وتسويق إنتاج اﾟبذور / قطاع زراعي ة اﾟعراقية゙رشﾟل مختلفين هي  ، اﾟش゙ر
ات اﾟش゙ر تخص اﾟتي ااتحادي اﾟماﾟية اﾟرقابة ديوان تقارير عن فضا( . ﾟتمور / قطاع صناعيا

 مع اﾟشخصية واﾟمقابات اﾟميدانية اﾟزيارات وأجراء (ﾟ2010  ،2011  ،2012لسنوات )

ين  اﾟخبرة وذويومراقبي اﾟحسابات  اﾟماﾟية اﾟرقابة ديوان وموظفي اتاﾟش゙ر تلك ومنتسبي اﾟمسؤ゚و

 -:هي أربعة محاور إﾟى اﾟتحليلية اﾟدراسة توزيع تم وقد ، اﾟمجال هذا في وااختصاص
  

 ينة البحثدراسة وتحليل القوائم المالية للشرﾜات ع -المحور الول :
دراسة وتحليل تقارير ديوان الرقابة المالية التي تخص الشرﾜات عينة  -المحور الثاني :

 .البحث
 قبل ديوان الرقابة المالية نماذج من حالت الغش والحتيال المﾜتشفة من -المحور الثالث:
دراسة وتحليل نماذج لحالت الغش والحتيال المﾜتشفة من قبل ديوان الرقابة  -المحور الرابع

 المالية
 

 -الشرﾜة العراقية إنتاج البذور / قطاع زراعي ) مساهمة مختلطة ( : -1
 : للشرﾜة القوائم المالية وتحليل دراسة - اأول المحور

 
 المرﾜز المالي(: ﾜشف (للشرﾜة  العامة الميزانية -أولا 

ة تمتلﾞه ما اﾟعامة اﾟميزانية تظهر  أو اﾟتزامات من عليها يترتب وما موجودات من اﾟش゙ر

غرض ,معينة زمنية مدة مطلوبات في  ،اﾟعامة  اﾟميزانية في اﾟظاهرة اأرقام على اﾟتعرف ゚و
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ة مدى اﾟتزام ومعرفة واأنظمة واﾟتعليمات اﾟصادرة من اﾟجهات اﾟمعنية اﾟقوانين  بمتطلبات اﾟش゙ر
ية ة اﾟعامة اﾟميزانية دراسة ﾟذﾟك سيتم  واﾟمعايير اﾟمحلية واﾟد゚و ،  2010وتحليلها ﾟلسنوات )  ﾟلش゙ر

ااتي: 2012،  2011  -( ゙و
 (1جدول ) 

 زانية العامة للشرﾜة ـنها في الميـع واإيضاحالبنود رض ـع البند
اﾟثابتة اﾟموجودات 

اﾟموجودات و 
 اﾟمخزنية

ة اﾟعامة اﾟميزانية في اﾟثابتة اﾟموجودات عرض تم  نحو على ﾟلش゙ر

 .اﾟميزانية صلب في اﾟدفترية باﾟقيمة أجماﾟي

 اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في عنه اإفصاح تم فقد فيها اﾟتفصيل أما

 واﾟذي أند ثارات من بها وما يرتبط اﾟثابتة اﾟموجودات ﾞشف اﾟمسمى

لفها اﾟموجودات هذケ انواع يوضح  واﾟتسويات اﾟسنة بداية في اﾟتاريخية ゙و
 اﾟدفترية اﾟقيمة اﾟى وصوا واﾟمتراﾞمة اﾟسنوية و أاندثارات اﾟسنة خال

ان  اﾟماﾟية اﾟسنة نهاية في  من( 10) باﾟفقرة جاء ماذﾟك حسب ゙و

ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار  .1997 سنة في اﾟمعدل( 1) رقم اﾟد゚و
 تحت مشروعات 
 اﾟتنفيذ

ة اﾟعامة اﾟميزانية في اﾟتنفيذ تحت مشروعات عرض تم نحو  على ﾟلش゙ر
 ﾞشف اﾟمسمى اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في اإفصاح تم وقد أجماﾟي

 اﾟفعلية ﾟغاية واﾞﾟلف اﾟمشروعات تلك أنواع عن اﾟتنفيذ تحت اﾟمشروعات

ان اﾟميزانية تأريخ  اﾟمعيار من( 10) باﾟفقرة جاء ما مع متفقاً  ذﾟك ゙و

ي اﾟمحاسبي  . 1997 سنة في اﾟمعدل( 1) رقم اﾟد゚و
ة اﾟعامة اﾟميزانية في اﾟمخزون عن اإفصاح تم اﾟمخزون  أجماﾟي نحو على ﾟلش゙ر

 ﾞشف اﾟمسمى اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في اإفصاح تم وقد

 تأريخ ﾟغاية اﾟرئيسية اﾟفئات حسب اﾟخزين مبلغ تفاصيل عن اﾟمخزون
 اﾟقيمة أو اﾟتاريخية باﾞﾟلفة اﾟتام اإنتاج من مخزونها تقييم وتم ، اﾟميزانية

 اﾟمحاسبية اﾟقاعدة متطلبات مع يتفق وهذا اقل أيهما اﾟصافية اﾟتحصيلية

 جمهورية في واﾟرقابية اﾟمحاسبية اﾟمعايير مجلس من اﾟصادرة (5)رقم

 اﾟعراق.
 واأرصدة اﾟمدينون

 اﾟمدينة

 

ة اﾟعامة اﾟميزانية صلب في اﾟمدينة اﾟذمم مباﾟغ عرض تم  بشﾞل ﾟلش゙ر

 اﾟغير، ﾟدى واﾟتأمينات اﾟمدينة اﾟذمم على شملت واﾟتي أجماﾟي

 نقدية وفروقات اﾟمستحقة واإيرادات مقدما اﾟمدفوعة واﾟمصاريف
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 اﾟمنتسبين وسلف اﾟنشاط أغراض وسلف اﾟتعويض ومخزنيه و طلبات  

 اﾟمعيار منو(  -66)باﾟفقرة  جاء ما مع يتفق اإفصاح هذا وان

ي اﾟمحاسبي  عن واإفصاح اﾟمعدل ﾟ 1997سنة - (1رقم ) اﾟد゚و

 واﾟباﾟغ اﾟديون تلك ﾟمواجهة تحصيلها في اﾟديون اﾟمشﾞوك مخصص

 امﾞانية ﾟعدم وذﾟك دينارًا( مليون وخمسون ئةوخمسما مليار عشر )ستة

 . 9/4/2003 قبل منحلة ﾟجهات تعود أنها اﾟديون تلك تحصيل
ة اﾟعامة اﾟميزانية في اﾟنقدية اﾟمﾞونات عرض تم اﾟنقدية         نحو على ﾟلش゙ر

 في عنه اإفصاح تم فقد فيها اﾟتفصيل أما , اﾟميزانية صلب في أجماﾟي

هذケ  أنواع يوضح اﾟذي اﾟنقود ﾞشف اﾟمسمى اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف
 اﾟمحاسبي اﾟمعيار من ز( -66) اﾟفقرة متطلبات مع يتفق وهذا اﾟنقود

ي  (.1) رقم اﾟد゚و
 اﾟميزانية صلب في فقط اﾟمدفوع ااسمي اﾟمال رأس عن حاإفصا تم اﾟمال رأس

م اﾟعامة ة ゚و ة مال رأس عن مﾞونات اإفصاح يتم ﾟلش゙ر  نحو على اﾟش゙ر

ة أدارة ﾟمجلس اﾟسنوي اﾟتقرير في او ,اﾟميزانية صلب في مفصل  اﾟش゙ر

ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار من أ( -74) اﾟفقرة متطلبات مع يتفق ا وهذا  اﾟد゚و

 اﾟمعدل .ﾟ1997سنة /  (1) رقم
ز قائمة في ااحتياطيات عرض تم ااحتياطيات  بما ( أجماﾟي نحو على اﾟماﾟي اﾟم゙ر

ي ااول اﾟمحاسبي اﾟمعيار مع يتفق  اﾟتفصيل اما منه (10) اﾟفقرة ، اﾟد゚و

 تفاصيل فيه تظهر اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في عنه اإفصاح تم فيها

ة اﾟنوع حسب ااحتياطيات  يتفق وهذا ,اﾟسنة خال احتياطي ﾞﾟل واﾟح゙ر

 . اﾟمعيار ﾟنفس( 11( اﾟفقرة متطلبات مع
 واأرصدة اﾟدائنون 

 اأخرى اﾟدائنة   
 

 ﾞشف في اأخرى اﾟدائنة واﾟذمم اﾟدائنين اجماﾟي عن اإفصاح تم

ة اﾟعامة اﾟميزانية  ﾞشف في عنه اإفصاح تم فقد فيها اﾟتفصيل اما ﾟلش゙ر

 ومتطلبات يتفق وهذا اﾟدائنين ﾞشف اﾟمسمى اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق
ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار  1997 سنة اﾟمعدل ح( -66) اﾟفقرة ااول اﾟد゚و
ات تلزم واﾟتي  ادنى ﾞحد صلبها في اﾟعامة اﾟميزانية- تحتوي بأن اﾟش゙ر

 . اأخرى اﾟدائنة واﾟذمم اﾟدائنة اﾟذمم ﾟبنود
ة اﾟعامة اﾟميزانية ااستثمارات اﾟماﾟية في عرض تم اﾟماﾟية ااستثمارات   نحو على ﾟلش゙ر
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 ﾞشف اﾟمسمى اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في اإفصاح تم وقد أجماﾟي

لف تلك أنواع عن ااستثمارات اﾟماﾟية اﾟشراء واﾟقيمة  ااستثمارات ゙و
 ااسمية ﾟاسهم وعدد هذケ اأسهم واارباح اﾟمستلمة.

 -حساب اأرباح والخسائر : -ثانيا
 ئرساـواﾟخ اارباح سابـح دادـعأ يتم اﾟماﾟية اﾟسنة خال اﾟنشاط يجةـتـن اﾟى اﾟوصول لـأج من 

ﾟن يرادأ لىـمل عـيشتذي ـواﾟجاري شاطـاﾟاسب اﾞمﾟمصروفات واﾟغ ،وا  رضـاﾟع وىـمست رفةـمع رضـ゚و
ة زامـاﾟت مدى رفةـومع اﾟحساب ذاـه بنود دراسة مـتـسي اارباح سابـح في صاحـوااف  رـاييـباﾟمع اﾟش゙ر
ية يةـاسبـاﾟمح  -:اﾟحساب هذا دادـأع في واﾟمحلية اﾟد゚و

 (2جدول )
 سائر للشرﾜة ـشف اأرباح والخـنها في ﾜـع واإيضاح البنودرض ـع البند

ة واﾟخسائر اأرباح حساب صلب في اإيرادات بنود عرض تم اايرادات  على ﾟلش゙ر

ي اﾟمعيار اﾟمحاسبي من (75اﾟفقرة )وفق   على 1997/ سنة (1)رقم اﾟد゚و

 .اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في مفصل نحو
 واﾟخسائر اأرباح حساب صلب في طبيعتها حسب اﾟمصروفات عرض تم اﾟمصروفات

ة ي اﾟمعيار من (77) اﾟفقرة متطلبات مع يتاءم وهذا ﾟلش゙ر  ااول اﾟد゚و

 .اﾟمعيار نفس من  (83)  واﾟفقرة
اﾟفائض )اﾟعجز( 

 اﾟقابل ﾟلتوزيع
ة اﾟخسائر و اأرباح حساب صلب في واﾟخسارة اﾟربح صافي عرض تم  ﾟلش゙ر

ي اﾟمعيار من (ﾟ75لفقرة ) اﾟعراقية إنتاج اﾟبذور وفقا  ااول ﾟسنة اﾟد゚و
ذﾟك- نفسه اﾟمعيار من أ( -86) اﾟفقرة ومتطلبات اﾟمعدل 1997/  اﾟفقرة  ゙و

 اﾟمعلومات عن اإفصاح بشأن (6)رقم  اﾟمحلية اﾟمحاسبية اﾟقاعدة من (12)

 اﾟمعايير مجلس من اﾟصادرة اﾟمحاسبية واﾟسياسات باﾟقوائم اﾟماﾟية اﾟمتعلقة

 ،2011، 2010اأرباح ﾟلسنوات ) حساب أظهر وقد واﾟرقابية اﾟمحاسبية
ة ( أن2012  ( 2344551) اﾟباﾟغو  نشاطها في متراﾞماً   عجزاً  حققت اﾟش゙ر

اﾟف دينار )مليارين وثاثمائة واربعة واربعين مليون وخمسمائة وواحد 
ة اﾟباﾟغ) ) ( اﾟف دينار 3140000وخمسين اﾟف دينار، من رأس مال اﾟش゙ر

ت ﾟعدم اتخاذ ثاث مليارات ومائة واربعون مليون دينار( موقوف في اﾟسجا
ات رقم )76)إطفائه، أي اجراء  ( 21( من اﾟفصل اﾟسابع من قانون اﾟش゙ر

ة ﾟ1997سنة  ) اﾟمعدل ( اﾟخاص باأرباح واﾟخسائر اﾟتي اوجبت على اﾟش゙ر
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ة يجب اتخاذ احد %75في حال بلوغ اﾟخسائر نسبة ) ( من رأس مال اﾟش゙ر
ة.  اﾟمال او اﾟتوصيةااجراءين اما زيادة او تخفيض رأس   بتصفية اﾟش゙ر

 
 -ﾜشف التدفق النقدي: -ثالثاا 

ة بمعـرفة ﾞيفية قيامها  يهتم مستخدمي اﾟبيانات اﾟماﾟية نقدية وما يعادﾟها، بغض اﾟ باستخـدامﾟلش゙ر
ات ذات اﾟقطـاعات اﾟمخـتـلفة وفيما أذا ﾞانت هذケ اﾟنقدية باإمﾞان اﾟنظـر  اﾟنظر عن طبيعة اأنشطة ﾟلش゙ر

ـات اﾟيها ـة، حيث أن اﾟش゙ر دة ﾟإيرادات  على أنها اﾟمنتوج اﾟنهائي ﾟلش゙ر باﾟرغم من أخـتـاف أنشطـتها اﾟم゚و
゙ـون بحـاجة اﾟى اﾟنقـدية، ﾟتتمﾞن من تأدية وظـائـفها اﾟتشـغـيلية وسـداد أﾟتـزاماتها. وبناًء على  واﾟمـصروفات ت

ات بأعداد قائمة اﾟتدفق اﾟن ذﾟك ي اﾟسابع في يتطلب قيام ﾞافة اﾟش゙ر قدي وهذا ما نص عليه اﾟمعيار اﾟد゚و
    . 1996( ﾟسنة /7واﾟقاعدة اﾟمحاسبية اﾟمحلية رقم ) 1992( منه ﾟسنة / 3اﾟفقرة )

 ( 3جدول )
 ﾜشف التدفق النقدي في نهاـع واإيضاحالبنود  رضـع البـند

 من اﾟنقدية اﾟتدفقات
 اﾟتشغيلية اأنشطة

ة اﾟنقدية اﾟتدفقات ﾞشف أعداد تم  بشﾞل اﾞﾟشف فقرات عرض وتم ﾟلش゙ر

ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار مع متفقا وجاء تفصيلي /  ﾟسنة ااول اﾟد゚و
ي اﾟمحاسبي واﾟمعيار (1) اﾟفقرة ،اﾟمعدل1997  ﾟسنة اﾟمعدل اﾟسابع اﾟد゚و

 من( 2) اﾟفقرة مضمون مع يتناسب وبما (3و 1)  اﾟفقرتين في1992 /

 اﾟمعايير مجلس عن اﾟصادرة (7)رقم  اﾟعراقية اﾟمحاسبية اﾟقاعدة

 مع تفصيلي بشﾞل 1996 عام اﾟعراق جمهورية في واﾟرقابية اﾟمحاسبية

 اﾟمباﾟغ عن واإفصاح , وااستثمارية اﾟتشغيلية اأنشطة أنواع بيان

 . حساباتها أرصدة حسب واﾟمدفوعة اﾟمقبوضة
 

    -نتيجة النشاط : -رابعاا 
ة -أ ى ﾟلعمليات اﾟجارية فائضا  2010خال اﾟسنة  اظهرت نتيجة اﾟنشاط اﾟجاري ﾟلش゙ر في اﾟمرحلة اأ゚و

( ケ873515مقدار )ف دينارﾟثمانمائة وثاثة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة عشر ا ( ف دينارﾟا )
وثاثة واربعون مليون  ( اﾟف دينار )ستمائة643106( بمقدار )2009ويزيد على فائض اﾟسنة اﾟسابقة )

ة من خال دراسة ومائة وستة ااف دينا ر( ، تم استخاص اﾟمؤشرات اﾟتاﾟية عن نتيجة نشاط اﾟش゙ر
ما يلي :  بياناتها اﾟماﾟية ﾟلسنوات ゙و
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( اﾟف دينار )خمسمائة وستة 576807بمقدار ) 2010(: زيادة إيرادات اﾟنشاط اﾟجاري خال سنة 1)
(. مقارنة باﾟسنة  %60)  وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة ااف دينار( على اﾟسنة اﾟسابقة وبنسبة

( اﾟف دينار ) اربعمائة 491062( بسبب زيادة صافي اﾟمبيعات خال اﾟسنة اﾟحاﾟية بمقدار )2009)
(  نتيجة زيادة اﾞﾟميات 2009وواحد وتسعون مليون واثنان وستون اﾟف دينار ( عن اﾟسنة اﾟسابقة )

ن ) ثمانية ااف ومئتان وأربعة وعشرون ( ط8224اﾟمستلمة من بذور اﾟحنطة ﾟلموسم اﾟحاﾟي واﾟباﾟغة )
 ( طن )ستة ااف وخمسمائة وواحد طن( ﾟلموسم اﾟسابق.6501طن( بعد ان ﾞانت )

( اﾟف دينار )ثاثة وثمانون مليون 83258بمقدار ) 2010(: زيادة ايراد اﾟموجودات اﾟثابتة خال سنة 2)
ة بأبرام عقود استئجار مخازن ومائتان وثمانية وخمسون اﾟف دينار( على اﾟسنة اﾟسابقة نت يجة قيام اﾟش゙ر

 بابل اﾟمبردة خال اﾟسنة باإضافة اﾟى عقود ااستئجار اﾟمدورة من اﾟسنة اﾟسابقة. 
ى 2011اما خال اﾟسنة ) -ب تطور( في من اﾟعمليات اﾟجارية ( حصل نمو )( في )اﾟمرحلة اا゚و

ﾟيصل اﾟ نشاطﾟمرحلة من اﾟا ケفائض حيث ارتفع خال هذﾟ( 100386( وبزيادة مقدارها )864138ى )ا
( واﾟتي تمثل 2011اﾟف دينار ) مائة مليون وثاثمائة وستة وثمانون اﾟف دينار( خال اﾟسنة اﾟحاﾟية )

( اﾟف دينار ) 763752( ﾟنفس اﾟمرحلة واﾟباﾟغ ) 2010( من فائض اﾟسنة اﾟسابقة )%13نسبة )
وخمسون اﾟف دينار( ويستمر باارتفاع باﾟمرحلة اﾟنهائية سبعمائة وثاثة وستون مليون وسبعمائة واثنان 

( اﾟف دينار )تسعمائة وثاثة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانون اﾟف دينار( ﾟ953780لنشاط اﾟى )
( اﾟف دينار )ثمانون 80265( وبزيادة مقدارها )873515( اﾟباﾟغ )2010مقابل فائض اﾟسنة اﾟسابقة )

( من فائض اﾟسنة اﾟسابقة ، ومن خال %9اﾟف دينار( وتشﾞل نسبة )مليون ومائتان وخمسة وستون 
ة ﾟلسنة اﾟحاﾟية ومقارنتها مع اﾟسنة اﾟسابقة تم استخاص اﾟمؤشرات  دراسة وتحليل اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟلش゙ر

ما يلي :  -اﾟتاﾟية ゙و
ة وسبعة و عشرون ( اﾟف دينار ) ثاث مليارات ومائ3127675أوا: زيادة ايراد اﾟنشاط اﾟجاري بمقدار )

  -( واﾟناتجة عن :2010( عن اﾟسنة اﾟسابقة )%91مليون وستمائة وخمسة وسبعين اﾟف دينار( وبنسبة )
( اﾟف دينار )مليارين وتسعمائة واثنين وأربعين مليون 2942843(: زيادة صافي اﾟمبيعات بمقدار )1)

( نتيجة زيادة اﾞﾟميات 2010اﾟسابقة )( عن اﾟسنة %90وثمانمائة وثاثة وأربعين اﾟف دينار( وبنسبة )
( طن ) احد عشر اﾟف وخمسمائة وواحد 11541اﾟمستلمة من بذور اﾟحنطة ﾟلموسم اﾟحاﾟي واﾟباﾟغة )

( طن ) ثمانية ااف ومئتان وأربعة وعشرون طن ( ﾟلموسم اﾟسابق 8224واربعون طن ( بعد ان ﾞانت )
 باإضافة اﾟى زيادة أسعار بيع اﾟحنطة .

( اﾟف دينار ) ستمائة وخمسة وخمسين 655269يادة مصاريف اﾟمستلزمات اﾟسلعية بمقدار )(: ز 2) 
زت 2010( عن اﾟسنة اﾟسابقة )%8مليون ومائتين وتسعة وستين اﾟف دينار( وبنسبة ) ( واﾟتي ت゙ر
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ية بمقدار ) ( اﾟف دينار )ستمائة وثاثة 643783معظمها في زيادة مصاريف اﾟخامات واﾟمواد اأ゚و
 ( .2010عين مليون وسبعمائة وثاثة وثمانين اﾟف دينار( وبنفس اﾟنسبة عن اﾟسنة اﾟسابقة )وأرب

( اﾟف دينار )مائة وعشرة مايين وخمسة 110145(: زيادة مصارف اﾟمستلزمات اﾟخدمية بمقدار )3)
زت في زيادة اﾟمصروفات اﾟتاﾟ%31وأربعين اﾟف دينار( وبنسبة )   -ية:( عن اﾟسنة اﾟسابقة واﾟتي ت゙ر

 اسم اﾟحساب
 

اﾟمصروف خال 
 2011اﾟسنة 

 اﾟف دينار

اﾟمصروف   خال 
 2010اﾟسنة 

 اﾟف دينار

 مقدار اﾟزيادة
 اﾟف دينار

ة اﾟزيادة نسب
% 

 103 54812 53157 107969 خدمات صيانة
نقل وايفاد 
 15 24867 163076 187943 واتصاات

اﾟمﾞافآت ﾟغير  
 23 14745 62575 77320 اﾟعاملين

مصروفات 
 167 23702 14165 37867 خدمية اخرى

( اﾟف دينار ) مائة وأربعة وسبعين مليون واربعمائة 174413(: زيادة إيرادات ااستثمارات اﾟماﾟية )4)
ة بتسجيل مباﾟغ 2010( عن اﾟسنة اﾟسابقة )%160وثاثة عشر اﾟف دينار( وبنسبة ) ( نتيجة ﾟقيام اﾟش゙ر

ات خال هذケ اﾟسنة اأسهم اﾟمستلمة مجانا )  اﾟرسملة ( عن مساهمتها في رؤوس اأموال بعض اﾟش゙ر
( اﾟف دينار )مائة وواحد وثاثون مليون وثاثمائة واثنان وتسعون اﾟف دينار( ومبلغ 131392واﾟباﾟغة ) 

اﾟف دينار( عن أرباح بيع جزء من اسهم وعشرون  ( اﾟف دينار )ثاثة واربعون مليون واحدى43021)
ة  ﾟدى اﾟمصرف اﾟمتحد ﾟاستثمار على حساب اإيرادات بدا من تسجيله ﾟحساب ااحتياطيات  اﾟش゙ر

( اﾟخاصة باأرباح اﾟرأسماﾟية اﾟصادرة عن مجلس اﾟمعايير 12وذﾟك خافا ﾟلقاعدة اﾟمحاسبية رقم )
 اﾟمحاسبية واﾟرقابية في جمهورية اﾟعراق. 

ﾟك يجب عﾞس اﾟمبلغ أعاケ على حساب ااحتياطيات وااﾟتزام بمتطلبات اﾟقواعد اﾟمحاسبية أجراء ﾟذ
 اﾟمعاﾟجات اﾟقيدية اﾟصحيحة .

( اﾟف دينار )مائتين وخمسة وعشرين مليون 225814(: انخفاض اإيرادات ااخرى بمقدار )5)
 ( . 2010ابقة )( عن اﾟسنة اﾟس%79وثمانمائة وأربعة عشر اﾟف دينار( وبنسبة )

( اﾟف دينار )مائة 106830(: ارتفاع رصيد مصاريف اﾟفوائد وايجارات ااراضي اﾟمدينة بمبلغ )6) 
 ( .2010( عن اﾟسنة اﾟسابقة )%25وستة مايين وثمانمائة وثاثون اﾟف دينار( وبنسبة )
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ى من اﾟعمليات اﾟجارية ارتفع ا2012ﾟاما خال اﾟسنة ) -ج فائض بمقدار ( وفي اﾟمرحلة اأ゚و
( اﾟف دينار )ملياران وتسعمائة وستة وستون مليون واربعمائة وأربعة وتسعون اﾟف دينار( 2966494)

( اﾟف دينار )مليارين ومائة واثنين مليون وثاثمائة وستة وخمسين اﾟف دينار( 2102356وبزيادة قدرها )
( اﾟف دينار ) ﾟ864138باﾟغ )( ا2011( من فائض هذا اﾟنشاط ﾟلسنة اﾟسابقة )%243وتمثل نسبة )

ثمانمائة وأربعة وستون مليون ومائة وثمانية وثاثون اﾟف دينار(، وقد ارتفع اﾟفائض في اﾟنتيجة اﾟنهائية 
( اﾟف دينار ) ثاث مليارات ومائتين وأربعة وتسعين مليون واربعمائة وثمان ﾟ3294488لنشاط اﾟى )

( اﾟف دينار )تسعمائة وثاثة وخمسون 953780بقة اﾟباﾟغ )وثمانين اﾟف دينار( مقابل فائض اﾟسنة اﾟسا
( اﾟف دينار )مليارين وثاثمائة وأربعين 2340708مليون وسبعمائة وثمانون اﾟف دينار( وبزيادة قدرها )
( ، ومن 2011( من فائض اﾟسنة اﾟسابقة )%245مليون وسبعمائة وثمانية ااف دينار( وتشﾞل نسبة )

ﾟسابقة تم استخاص خال دراسة وتحليل اﾟسنة اﾟية ومقارنتها باﾟحاﾟلسنة اﾟ ة بيانات اﾟماﾟية ﾟلش゙ر
 -اﾟمؤشرات اﾟتاﾟية :

( اﾟف دينار )اربع مليارات وثاثمائة وأربعة وأربعين 4344007زيادة إيرادات اﾟنشاط اﾟجاري بمقدار ) -1
 -:اﾟناتجة عنو  (2011( مقارنة باﾟسنة اﾟسابقة )%66مليون وسبعة ااف دينار( وبنسبة )

( اﾟف دينار )اربع مليارات ومائة واثنى عشر مليون 4112420أ( زيادة صافي اﾟمبيعات بمقدار )
( نتيجة زيادة اﾞﾟميات اﾟمستلمة 2011( عن اﾟسنة اﾟسابقة )%66واربعمائة وعشرين اﾟف دينار( وبنسبة )

( طن اﾟمستلم في اﾟموسم 11541ب )( طن مقارنة 20012من بذور اﾟحنطة ﾟلموسم اﾟحاﾟي واﾟباﾟغة )
 اﾟسابق .

( اﾟف دينار )مائة وأربعة مايين وستمائة وخمسة وستين 104665ب( زيادة ايراد بيع اﾟمخلفات بمقدار )
 ( بسبب زيادة ﾞمية مخلفات اﾟحنطة اﾟمباعة .%123اﾟف دينار( وبنسبة )

عشر مليون ومائتين وأربعة  ( اﾟف دينار ) ثمانية18264ج( زيادة إيرادات اﾟنشاط اﾟخدمي بمقدار )
( عن اﾟسنة اﾟسابقة ، عن أجور اﾟوزن اﾟمستلمة من اﾟمزارعين عن %7وستين اﾟف دينار( وبنسبة )

 مبيعات بذور اﾟحنطة .
( اﾟف دينار ) سبع مليارات ومائة وعشرة مايين 7110846زيادة اﾟمستلزمات اﾟسلعية بمقدار ) -2

زت معظمها في زيادة %84وبنسبة )وثمانمائة وستة وأربعين اﾟف دينار(  ( عن اﾟسنة اﾟسابقة واﾟتي ت゙ر
ية بمقدار )  ( اﾟف دينار ) سبع مليارات وواحد وأربعين مليون 7041522مصاريف اﾟخامات واﾟمواد اأ゚و

( عن اﾟسنة اﾟسابقة نتيجة زيادة اﾞﾟميات اﾟمستلمة %84وخمسمائة واثنين وعشرين اﾟف دينار( وبنسبة )
 نطة .من محصول اﾟح

( اﾟف دينار )مائة مليون ومائتين وسبعة وستين اﾟف 100267زيادة اﾟمستلزمات اﾟخدمية بمقدار ) -3
زت اﾟ%21دينار( وبنسبة ) وااتصاات( زيادة في )مصاريف اﾟنقل واايفاد ( عن اﾟسنة اﾟسابقة وت゙ر
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ين اﾟف دينار( وبنسبة ( اﾟف دينار )مائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وأربع115748بمقدار )
 ( عن اﾟسنة اﾟسابقة. 62%)
( اﾟف دينار )واحد وعشرين مليون وثمانمائة وسبعة وأربعين 21847ااندثارات اﾟتي زادت بمقدار ) -4

( مقارنة باﾟسنة اﾟسابقة. إضافة اﾟى ذﾟك اﾟفوائد اﾟمدينة اﾟتي انخفضت %40اﾟف دينار( وبنسبة )
ة وتسعة وأربعين مليون وخمسمائة وثاثة وأربعين اﾟف دينار( وبنسبة ( اﾟف دينار )مائ149543بمقدار)

 ( عن اﾟسنة اﾟسابقة .28%)
 -( : 2012،  2011،  2010العجز المتراﾜم للسنوات )  -ب

ة خال اﾟسنة ) ( اﾟف دينار 2344551( وجود عجز متراﾞم بمبلغ )2010أظهرت اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟلش゙ر
( %117وأربعين مليون وخمسمائة وواحد وخمسين اﾟف دينار( ويشﾞل نسبة ) )مليارين وثاثمائة وأربعة

ة اﾟباﾟغ ) ( اﾟف دينار )ملياري دينار( وذﾟك ﾟعدم قيامها باتخاذ أي اجراء 2000000من رأس مال اﾟش゙ر
ة اﾟقيام بدراسة واقع حال نشاطها اتخاذ اإجراءات اﾟمنصوص  اطفاء هذا اﾟعجز مما يتطلب من اﾟش゙ر

ات رقم )76في اﾟمادة )عليها  اﾟمعدل مقارنة  ﾟ )1997سنة 21( من اﾟفصل اﾟسابع من قانون اﾟش゙ر
( من رأس %75( واﾟذي يشﾞل نسبة )2344551( حيث ازال اﾟعجز اﾟمتراﾞم واﾟباﾟغ )2012باﾟسنة )

ة اﾟباﾟغ ) ( اﾟف دينار )ثاث مليارات ومائة واربعون مليون دينار( موقوف في 3140000مال اﾟش゙ر
ﾟسجات ﾟعدم اتخاذ أي اجراء إطفاءケ ، علما بأن ظهور اﾟعجز بهذا اﾟمبلغ وبهذケ اﾟنسبة من رأس اﾟمال ا

ة باتخاذ اإجراءات اﾟمنصوص عليها باﾟمادة ) ات رقم 76يلزم اﾟش゙ر ( من اﾟفصل اﾟسابع من قانون اﾟش゙ر
ﾞة في حال بلوغ اﾟخسائر ) اﾟمعدل ( اﾟخاص باأرباح واﾟخسائر اﾟتي اوجبت على اﾟشر 1997( ﾟسنة 21)

ة يجب اتخاذ احد ااجراءين اما زيادة او تخفيض رأس اﾟمال او %75نسبة ) ( من رأس مال اﾟش゙ر
ة.  اﾟتوصية بتصفية اﾟش゙ر

 -الموازنات التخطيطية : -خامساا 
( ، فقد 2010ات واايرادات خال اﾟسنة ) من خال فحص نتائج اﾟموازنة اﾟتخطيطية ﾟلمصروف

اﾟموازنة ، حيث ﾟوحظ حصول اﾟعديد من حاات اﾟتجاوز ة اجراءات تقدير تخصيصات عدم دق ﾟوحظ
ية على اﾟتخصيصات اﾟمرصدة ﾟبعض اﾟنفقات ما موضح في ادنا دون استحصال اﾟموافقات ااص゚و ، ゙و

:- 

رقم 
 اﾟحساب

 اﾟمبلغ اﾟمخصص اسم اﾟحساب
 اﾟف دينار

 اﾟمباﾟغ اﾟمتحققة
 اﾟف دينار

 نسبة اﾟتنفيذ
% 

 113 250987 222000 اﾟمصروفات اﾟرأسماﾟية 11
 115 608589 528750 رواتب واجور 31
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ات رقم 117( وتنفيذا أحﾞام اﾟفقرة ) رابعا ( من اﾟمادة ) 2011اﾟسنة )  اما خال ( من قانون اﾟش゙ر
ة موازنتها اﾟتخطيطية وتمت اﾟمصادقة عليها من قبل  1997( ﾟسنة / 21) ) اﾟمعدل (. اعدت اﾟش゙ر

ة باﾟقرار اﾟمتخذ باﾟجلسة رقم ) ة اﾟتنفيذ وقد بلغت نسب 31/3/2010( اﾟمنعقدة في 12مجلس ادارة اﾟش゙ر
دينا بخصوصها ااتي :%80ااجماﾟية ﾟهذケ اﾟموازنة )  -( ゚و

، هدايا ، اﾟموازنة وهي )اجور اعمال اضافيةﾟم يتم اﾟصرف على بعض بنود اﾟصرف اﾟمحددة في  -أ
( اﾟف دينار )خمسة عشر 15750خدمات محاسبية ، مصروفات عرضية ( واﾟتي مجموع مباﾟغها )

 دينار( . مليون وسبعمائة وخمسون اﾟف
ما مبين %16تدني اﾟصرف وعدم تجاوزケ نسبة ) -ب ( من اﾟمباﾟغ اﾟمخصصة ﾟبعض اﾟمصروفات ゙و

: ケجدول ادناﾟفي ا- 
رقم 

 اسم اﾟحساب اﾟحساب
 مبلغ اﾟتخصيص

 اﾟف دينار
 اﾟمبلغ اﾟمصروف

 اﾟف دينار
 نسبة اﾟتنفيذ

% 
 7 36 500 غاز 3222
 ﾞ 200 20 10تب تعليمية 3253
3271 ケ16 486 3000 ميا 
 ﾞ 5000 771 15هرباء 3271

تم اﾟتجاوز على اﾟمباﾟغ اﾟمخصصة ﾟبعض اوجه اﾟصرف وبنسب تجاوز تراوحت ما بين  -ج
(51%- 931%: ケما مبين ادنا   -( ゙و

رقم 
 اﾟحساب

 مبلغ اﾟتخصيص اسم اﾟحساب
 اﾟف دينار

 اﾟمبلغ اﾟمصروف
 اﾟف دينار

نسبة اﾟتجاوز 
% 

 204 9109 3000 اثاث 
 51 52769 35000 صيانة مباني 
 303 12098 3000خدمات ﾟبحاث  

 112 7825699 6975105 مستلزمات سلعية 32
 117 41648 35700 ااندثارات 37
 135 50521 37300 مصروفات تحويلية 38
 164 132830 81000 مصروفات اخرى 39
 116 10327706 8937500 اايرادات 4
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 واستشارات
 931 77320 7500 مﾞافآت ﾟغير اﾟعاملين 

مصروفات خدمية   
 اخرى

15000 37867 152 

، مما يتطلب عدم اﾟمباﾟغة عداد تقديرات اﾟموازنة اﾟتخطيطيةيؤشر عدم مراعاة اﾟدقة في اوهذا 
 .وء اﾟمصروفات اﾟمتوقع صرفها فعاً وااﾟتزام بتنفيذها وان يتم اﾟتخطيط في ضفي اعداد هذケ اﾟتقديرات 
( تم اعداد اﾟموازنة اﾟتخطيطية وتمت اﾟمصادقة عليها من قبل مجلس 2012وخال اﾟسنة )

ة بموجب اﾟقرار رقم )  .26/2/2011ة اﾟعاشرة اﾟمنعقدة في ( اﾟمتخذ باﾟجلس4ادارة اﾟش゙ر
 

رقم 
 اﾟحساب

 اسم اﾟحساب
اﾟمبلغ 
 اﾟمخطط

 اﾟف دينار

 اﾟمصروف اﾟفعلي
 اﾟف دينار

 % نسبة اﾟتنفيذ

 113 800477 706000 اﾟرواتب وااجور 31
 151 15591813 10358100 اﾟمستلزمات اﾟسلعية 32
 119 570146 477500 اﾟمستلزمات اﾟخدمية 33
 64 392457 612000 فوائد وايجارات اراضي مدينة 36
 12 76095 612000 ااندثارات 37
 101 102202 101000 اﾟمصروفات اﾟتحويلية 38
 47 57068 120750 اﾟمصروفات ااخرى 39
 83 10532493 12747382 ايراد اﾟنشاط اﾟنباتي 41
 275 112630 41000 ايراد اﾟنشاط اﾟتجاري 42
 134 280783 210000 ايراد اﾟنشاط اﾟخدمي 43
 658 526167 80000 دائنةفوائد وايجارات ااراضي  46
 ̶ 9360159 ̶ ااعانات 47
 345 72514 21000 اايرادات ااخرى 49

زيادة اﾟمباﾟغ اﾟمصروفة على بنود )اﾟرواتب وااجور واﾟمستلزمات اﾟسلعية واﾟخدمية واﾟمصروفات  -1
( على اﾟتواﾟي دون %1و  %19و  %51و %13اﾟتحويلية( عما هو مخطط ﾟها وبنسب بلغت ) 
ية على هذا اﾟتجاوز .  استحصال اﾟموافقات ااص゚و
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ارتفاع اﾟمخطط اﾟفعلي )إيرادات اﾟنشاط اﾟخدمي واﾟتجاري واايرادات ااخرى وفوائد وايجارات  -2
،  %245، %175،  %34اع بلغت نسب تنفيذها )اراضي دائنة( عن ما هو مخطط ﾟها وبنسب ارتف

 .( ﾟلبنود اﾟمذﾞورة على اﾟتواﾟي 558%
: ケما موضح في ادنا ة ゙و  -سادسا: تقرير ادارة اﾟش゙ر

ة ﾟلسنة )  -أ ة ﾟم تلتزم بتقديم  2010من خال دراسة وتحليل اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟلش゙ر ( احظنا أن اﾟش゙ر
 تقرير اادارة اﾟخاص بها . 

ة ﾟلسنة ) -ب احتوائه ( احظنا عدم 2011من خال اطاعنا على تقرير اادارة اﾟمقدم من قبل اﾟش゙ر
( اﾟصادرة عن مجلس اﾟمعايير اﾟمحاسبية 6على اﾟمعلومات اﾟمدرجة ادناケ خافا ﾟلقاعدة اﾟمحاسبية رقم )

واﾟرقابية في جمهورية اﾟعراق بشأن اافصاح عن اﾟمعلومات اﾟمتعلقة باﾟبيانات اﾟماﾟية واﾟسياسات 
 -اﾟمحاسبية  :

ات ااخرى ة في رؤوس اموال اﾟش゙ر  وممثليها في مجاﾟس ادارتها . اوا: مساهمة اﾟش゙ر
ة ونسب اﾟنمو .  ثانيا: نسب استغال اﾟطاقات اﾟتصميمية واﾟمتاحة واﾟمخططة ﾟلش゙ر

 ثاﾟثا: نظام اﾟتﾞاﾟيف اﾟمعتمد في توزيع اﾟمصاريف على مراﾞز اﾞﾟلف .
( احظنا اختاف في بعض اﾟبيانات اﾟمثبتة في اﾟتقرير عن ما مثبت في 2012وخال اﾟسنة ) -ج
ﾟا:ケجدول ادناﾟما مبين في ا  -بيانات اﾟماﾟية ゙و

اﾟمبلغ بموجب تقرير  اسم اﾟحساب
 اﾟف ديناراإدارة / 

اﾟمبلغ بموجب اﾟبيانات   
 اﾟف ديناراﾟماﾟية / 

 اﾟفرق
 اﾟف دينار

ااحتياطي 
 ااﾟزامي

354603 519327 164724 

 2344551 2344551 ̶ اﾟعجز اﾟمتراﾞم
اﾟتصميمية واﾟمتاحة واﾟمخططة ونسب استغال هذケ اﾟطاقات ونسب اﾟنمو في ﾟم يتم تثبيت اﾟطاقات  -د

انتاج اﾟسنة اﾟحاﾟية مقارنة باﾟسنة اﾟسابقة . مما يستدعي اياء ااهمية اﾟازمة ﾟتقرير اادارة واﾟتأﾞد من  
ة .دقة اﾟبيانات واﾟمعلومات اﾟمثبتة فيه ومطابقتها ﾟلبيانات اﾟمقدمة من ااقسام اﾟمعنية في   اﾟش゙ر

في وان هناك اخطاء في اعداد اﾟموازنة يجب تافيها اعداد اﾟخطط  في دقةاﾟأن هذا يشير اﾟى عدم و 
ة  .اﾟمستقل وتقدير مصاريف اﾟش゙ر

 
 -تقارير ديوان الرقابة المالية التحادي : –المحور الثاني  
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مدى اﾟتزام ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية سيتم دراسة تقارير ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية ااتحادي وتحليلها ﾟمعرفة   
ة ) اﾟعراقية إنتاج اﾟبذور / قطاع زراعي ( بمتطلبات معايير  عن اعداد اﾟتقارير حول اﾟقوائم اﾟماﾟية ﾟلش゙ر
ات وأهم اﾟماحظات واﾟتحفظات اﾟواردة في  اعداد  اﾟتقارير واانظمة واﾟقوانين واﾟتعليمات اﾟخاصة باﾟش゙ر

ااتي : 2012 – 2010 تلك اﾟتقارير ﾟلفترة من )  -( ゙و
 -الموجودات الثابتة : – اولا 

ة خال اﾟسنة )  -أ ما موضح ادناケ: 2010قامت اﾟش゙ر   -( بجرد موجوداتها اﾟثابتة بتاريخ اﾟميزانية ゙و
( من خال قيام هيئة اﾟرقابة اﾟماﾟية بأجراء مطابقة رصيد مخصص ااندثار اﾟمتراﾞم بموجب اﾟسجات 1

ما يلي :   -اﾟماﾟية مع اﾟرصيد بموجب اﾟسجات اﾟتفصيلية ﾟوحظ وجود اﾟفروقات اﾟتاﾟية ゙و

 اسم اﾟحساب
رصيد اﾟسجات 
 اﾟماﾟية / دينار

رصيد اﾟسجات 
 اﾟتفصيلية / دينار

 ديناراﾟفرق / 
 زيادة )  نقص (

 7120315 50882417 58002732 اات ومعدات
 17295 52297827 52280532 وسائل نقل وانتقال

 83691 15401752 15485443 اﾟعدد واﾟقواﾟب
 609042 30085579 30694621 ااثاث

ة بتخصيص مبلغ )2 ( اﾟف دينار ) مئتان وعشرة مليون دينار( أعمار وصيانة 210000( قيام اﾟش゙ر
وذﾟك عن طريق منح سلفة أغراض اﾟنشاط اﾟى اﾟلجنة  2010معمل اﾟصويرة خال اﾟسنة اﾟحاﾟية 

مائة )( اﾟف دينار 170388وبلغ اجماﾟي مباﾟغ اﾟمصروفات ) 12/4/2009اﾟمشﾞلة ﾟتنفيذ ااعمال في 
وسبعون مليون وثاثمائة وثمانية وثمانون اﾟف دينار( واﾟتي تم تسويتها ﾟحساب اﾟموجودات اﾟثابتة 
واﾟمصاريف دون تثبيتها على حساب مشروعات تحت اﾟتنفيذ خافا ﾟمتطلبات اﾟنظام اﾟمحاسبي اﾟموحد 

م يجر استغال اﾟمرافق اﾟتي تم اع  مارها أغراض اﾟنشاط .علما بأن عمليات ااعمار ﾟم تنتهي بعد ゚و
ة وتدقيق اﾟجرد في 2011خال اﾟسنة ) -ب  ( تم تشﾞيل ﾟجان ﾟجرد اﾟموجودات اﾟثابتة ﾟلش゙ر

 -حيث اجرت هذケ اﾟجان اعماﾟها في نهاية اﾟسنة وتم اﾟتوصل اﾟى ااتي: 27/12/2010
م تضمينها حقل ( اقتصرت على اثبات اﾟرصيد اﾟفعلي ﾟلجرد دون ان يت2011ان قوائم اﾟجرد ﾟسنة ) -1

خاص ﾟرصيد اﾟسجات ﾟتسهيل مهمة اﾟمقارنة بين اﾟرصيدين وتحديد اﾟفروقات بينهما )ان وجدت(. ﾟذﾟك 
 يجب ان تتضمن قوائم اﾟجرد حقل خاص ﾟرصيد اﾟسجات.

ة في سجات اﾟموجودات اﾟثابتة واﾟباﾟغ مجموعها  -2 ﾟم يتم تثبيت اقيام ااراضي اﾟعائدة ﾟلش゙ر
ة ( اﾟف دين19399) ار )تسعة عشر مليون وثاثمائة وتسعة وتسعون  اﾟف دينار( وعليه اعتمدت اﾟش゙ر
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أرصدت اﾟسجات اﾟماﾟية اغراض اعداد اﾟبيانات اﾟماﾟية. ﾟذﾟك نوصي بضرورة اثبات أقيام ااراضي 
 اﾟمذﾞورة في سجات اﾟموجودات اﾟثابتة. 

ة ﾞما في من خال قيام هيئة اﾟرقابة اﾟماﾟية بأجراء مطابقة ﾟعي -3 نة من قوائم اﾟجرد اﾟذي أجرته اﾟش゙ر
مع ارصدت سجات اﾟموجودات اﾟثابتة ظهرت ﾟنا بعض اﾟفروقات باﾟزيادة واﾟنقص ﾟعدد  13/3/2011

ة ﾟغرض متابعتها واتخاذ  من اﾟموجودات وفي مواقع متفرقة ﾟم تظهرها اﾟمطابقة اﾟمعدة من قبل اﾟش゙ر
ﾟما مشار اﾞ ازمة بشأنهاﾟجدول ااتي :اإجراءات اﾟيها في ا- 

 رصيد اﾟسجات رصيد اﾟجرد نوع اﾟموجود اسم اﾟموقع
 اﾟفرق زيادة
 ) نقص (

 UPS ─ 7 (7)جهاز مزود اﾟمقر

أجهزة اﾟسيطرة  بابل
 ااوتوماتيﾞية

1 12 (11) 

 23 ─ 23 ا نية جهاز ﾞرأفتي نهر سعد

 اﾟلطيفية
ما طور ﾞهربائي 

 2 ─ 2 ( حصان150)

( احظنا وجود اخطاء في احتساب قسط ااندثار ﾟلموجودات اﾟمشتراة خال  2012) وخال اﾟسنة  -ج
ما مبين في اﾟجدول  1994( ﾟسنة 9اﾟسنة خافا ﾟتعليمات ااندثار واطفاء اﾟموجودات اﾟثابتة رقم ) ゙و

: ケادنا-  

 اﾞﾟلفة اﾟموقع اسم اﾟموجود
 اﾟف دينار

 تاريخ اﾟشراء
مبلغ ااندثار 

 اﾟمحتسب
 ديناراﾟف 

مبلغ ااندثار 
 اﾟصحيح
 اﾟف دينار

تحوير اﾟقبان 
 اارضي

 333 533 13/10/2011 16000 اﾟنهروان

تبديل مقياس 
اﾟوزن من 

ميﾞانيﾞي اﾟى 
 اﾞﾟتروني

مزرعة 
 اﾟخور

50000 18/11/2011 1500 833 

ماﾞنة عزل 
 اﾟحنطة

 956 637 29/5/2011 8500 اايطاﾟي
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ماﾞنة خياطة 
 ااﾞياس

 72 45 16/7/2011 720 اﾟصويرة

ية من اﾟضروري  ﾟذﾟك جراء اﾟمطابقات اأص゚و توجيه اإدارة بضرورة اﾟقيام بعملية اﾟجرد اﾟشامل وا 
اعادة احتساب قسط ااندثار اﾟسنوي وفقا اﾟقيام بأهميته في اﾟرقابة واﾟسيطرة على هذケ اﾟموجودات ، 

توجيه قسم اﾟرقابة اﾟداخلية ﾟنقاط اﾟضعف في نظامها واﾟضبط اﾟداخلي في إجراء ﾟتعليمات ااندثار اعاケ و 
ة بترميز موجوداتها اﾟثابتة ﾟغرض اﾟسيطرة عليها وتسهيل  م تقم اﾟش゙ر جراء اﾟمطابقات ، ゚و اﾟجرد اﾟشامل وا 

تسهيل مهام ﾟجان اﾟجرد .  عملية جردها ، نوصي بترميز اﾟموجودات اﾟثابتة ﾟلسيطرة عليها ゚و
 -الموجودات المخزنية : -انياا ث
عند مطابقة ارصدة اﾟموجودات اﾟمخزنية ﾟمخزني اﾟمتنوعات واﾟوقود واﾟزيوت بموجب اﾟسجات  -أ

اظهرت نتائج اﾟمطابقة بعض اﾟفروقات  31/3/2010اﾟماﾟية مع ارصدتها بموجب قوائم اﾟجرد في 
:ケجدول ادناﾟما موضح في ا  -باارصدة ゙و

بموجب اﾟسجات رصيد  اسم اﾟمخزن
 اﾟماﾟية / دينار

رصيد بموجب قوائم اﾟجرد 
 دينار /

 اﾟفرق / دينار

 1475000 2770000 1295000 مخزن اﾟمتنوعات
مخزن اﾟوقود 

 (8041990) 425350 8467340 واﾟزيوت

ان رصيد مخزن اادوات ااحتياطية ازال موقوف ومدور من سنوات سابقة واﾟباﾟغ رصيدケ بموجب  -ب
( اﾟف دينار )خمسة مايين خمسمائة وسبع واربعون اﾟف دينار( وفقا ﾟما تظهرケ 5547اﾟسجات اﾟماﾟية )

ة خال هذケ اﾟفترة وذﾟك ﾟعدم اتخاذ ااجراءات اﾟمناسبة بشأنها .  اﾟسجات اﾟماﾟية ﾟلش゙ر
ﾟمخزونة اقتصرت قوائم جرد هذケ اﾟموجودات على اثبات اﾟرصيد اﾟفعلي ﾟلمواد ا 31/3/2011وفي  -ج

دون ان يتم تضمينها ﾟحقول تبين رصيد اﾟسجات وحاﾟة اﾟمادة اﾟمخزنية اﾟمجرودة وفروقات اﾟجرد ) ان 
 وجدت ( ان بقاءها يعرضها ﾟلتقادم واﾟتلف .

وعند مطابقة اﾞﾟميات اﾟمستلمة واﾟمباعة ﾟمحصول اﾟحنطة من قبل قسم اﾟسيطرة اﾟمخزنية ظهرت  -د
تم تثبيتها ذمة على امين اﾟمخزن وعدد من حراسة موقع غماس اﾟذين نتيجة ﾟذﾟك فروقات باﾟنقص 

ما موضح باﾟجدول ااتي :   -ازاﾟوايعملون باﾟمعمل ومدير موقع ابو غريب ゙و

 اسم اﾟمخزن
اﾞﾟمية 

اﾟمستلمة / 
 (1طن )

اﾞﾟمية 
اﾟمباعة/ طن 

(2) 

ﾞمية اﾟفقد 
اﾟمسموح به 

 (%7)نسبة

 ﾞمية اﾟنقص
 طن

1- (2+3) 

 قصمبلغ اﾟن
 اﾟف دينار
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(3) 
 107748 151 172 2130 2453 معمل غماس

اﾟمخزن اﾟمبرد / 
 ابو غريب

1813 1648 127 38 27563 

( اﾟف دينار )ثاثة وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة 73769من خال ذﾟك تم تسديد مبلغ )  
ة ﾟغاية  مدير معمل . وتم رفع دعوى قضائية من قبل  19/4/2011وستون اﾟف دينار( من قبل اﾟش゙ر

دينا ااتي بشأن ذﾟك : م يسدد أي مبلغ ﾟغاية تاريخه، ゚و ة ゚و  ابو غريب ضد اﾟش゙ر
بدا من  6/2/2011تم تضمينهم قيمة اﾟنقص بسعر اﾟشراء استنادا ﾟقرار مجلس اادارة بتاريخ  -اوا

 اﾞﾟلفة اﾟفعلية اﾟتي تمثل سعر اﾟشراء مضافا اﾟيها اﾟمصاريف ااخرى . 
حساب ايراد اﾟنشاط اﾟنباتي بدا تم تثبي -ثانيا ت قيمة اﾟنقص على حساب فروقات اﾟنقدية واﾟمخزنية ゚و

حساب اﾟتعويضات عن اضرار ﾟعدم استام  من حساب سلف اﾟمنتسبين ﾟصدور قرار نهائي باﾟتضمين ゚و
 مباﾟغ اﾟتعويضات ﾟغاية نهاية اﾟسنة اﾟماﾟية .

عشر مليون وسبعمائة واربعة وتسعون اﾟف دينار(  ( اﾟف دينار ) ثاثة13794تم اطفاء مبلغ ) -ثاﾟثا
من قيمة اﾟنقص اﾟحاصل في مخازن معمل غماس من اايرادات اﾟمتحققة عن فرق سعر بيع اﾟطن 

 اﾟواحد من مخلفات اﾟمعمل عن باقي اﾟمعامل .
ة بتثبيت اﾟشلب اﾟمستلم خال اﾟسنة اﾟباﾟغ ﾞلفته ) -ھ ن ( اﾟف دينا゚رحساب مخزو 52736قامت اﾟش゙ر

ية انه ايمثل انتاج تام، ﾟذﾟك  اانتاج اﾟتام بدا من تثبيته على حساب مخزون اﾟخامات واﾟمواد اا゚و
 نوصي بتثبيتها على حساب اﾟمخزون .

( اﾟف دينار ) مائتين 277وجود نقص في رصيد مخزون اانتاج اﾟتام ﾟمحصول اﾟشلب بمقدار ) -و
( طن بموجب سجات 537,69تنادا اﾟى رصيدケ اﾟباﾟغ )وسبعة وسبعين اﾟف دينار( حيث تم تقييمه اس

( ﾞغم. 343( طن أي بفرق مقدارケ )880,69 اﾟسيطرة اﾟمخزنية في حين ان رصيد اﾟجرد اﾟفعلي بلغ )
 ﾟذﾟك يجب تقييم اﾟمخزون بموجب اﾟجرد اﾟفعلي ﾟلمخزون .

ة بتثبيت قيمة اﾟمخزون في نهاية اﾟسنة اﾟماﾟية مدينا على ح -ز ساب اﾟمخزون ودائنا ﾟحساب قيام اﾟش゙ر
اﾟمستلزمات اﾟسلعية ويتم عﾞس اﾟمعاﾟجة اعاケ في اﾟسنة اﾟاحقة . ﾟذﾟك توصي اﾟباحثة بأعتماد 
اﾟمعاﾟجات اﾟمحاسبية اﾟصحيحة في اثبات اﾟمخزون في اﾟسجات ووفقا ﾟما ورد في اﾟنظام اﾟمحاسبي 

 اﾟموحد .
 -اﾟنقدية : -ثاﾟثا
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اجراء مطابقة ﾟلحسابات اﾟجارية ﾟلمصارف واﾟتي تم تزويدنا بها من  وعند 2010خال اﾟسنة / –( 1)
ة اظهرت نتائج تدقيقنا ما يلي:  قبل اﾟش゙ر

ظهور فروقات بين ارصدة اﾟحسابات اﾟجارية في اﾟسجات اﾟماﾟية وارصدتها اﾟمثبتة في ﾞشف  -أوا
: ケما مبين ادنا  -اﾟمطابقة ゙و

ة مع مصرف اﾟشرق اأوسط اﾟعراقي / عند مطابقة رصيد اﾟحساب اﾟجاري  -ثانيا ﾞما في  ﾟ6688لش゙ر
( اﾟف دينار ) خمسة مايين ومائة وستة عشر اﾟف 5116مع اﾟسجات وجود مبلغ ) 31/3/2010

م تظهر في اﾟسجات اﾟمدورة من اﾟسنوات اﾟسابقة  دينار( عن مسحوبات ظاهرة في ﾞشف اﾟمصرف ゚و
ة اإجراءات اﾟازمة وذﾟك عن قيمة اﾟصﾞين اﾟمسحوبين بصورة مﾞرر  ة من قبل اﾟمصرف ﾟم تتأخذ اﾟش゙ر

 بشأن تصفيتها .
  -( اﾟف دينار ما يلي:10087عند مطابقة رصيد حساب اﾟمساهمين في مصرف اﾟرشيد اﾟباﾟغ ) -ثاﾟثا
( اﾟف دينار ) أربعون مليون 40622) 31/3/2010( بلغ رصيد بموجب تأييد اﾟمصرف ﾞما في 1

اﾟف دينار( في حين ان رصيد اﾟحساب بﾞشف اﾟمصرف باﾟتاريخ أعاケ وستمائة واثنان وعشرين 
( اﾟف دينار ) تسعة وثاثون 39811)صفر( إضافة اﾟى ذﾟك فأن رصيد اﾟحساب بموجب اﾟسجات ) 

مليون وثمانمائة واحدى عشر اﾟف دينار( ﾟذﾟك يجب متابعة اﾟفروقات أعاケ واتخاذ اإجراءات اﾟمناسبة 
 ﾟذﾟك.

ات ظاهرة في اﾟسجات ﾟم تظهر في ﾞشف اﾟمصرف مضت عليها اﾟمدة اﾟقانونية بلغ ( وجود سحوب2
ة أي اجراء بشأنها.812مجموعها )   ( اﾟف دينار ) ثمانمائة  واثنا عشر اﾟف دينار( ﾟم تتخذ اﾟش゙ر

ة بمعاﾟجة نتيجة مطابقة ﾞشف اﾟمصرف مع اﾟسجات ) اﾟفرق بين رصيد اﾟسجات  -رابعا قامت اﾟش゙ر
واﾟرصيد بموجب ﾞشف اﾟمطابقة( واﾟمدور من سنوات سابقة ﾟمصرف اﾟرشيد/ فرع ابي غريب /  اﾟماﾟية

 اسم اﾟمصرف
ف رصيد اﾟمصر 

بموجب اﾟسجات 
 ﾟماﾟية / دينارا

رصيد اﾟسجات اﾟمثبت 
في ﾞشف اﾟمطابقة / 

 دينار

اﾟفرق / 
 دينار

مصرف اﾟشرق اأوسط 
 6688اﾟعراقي ﾟاستثمار/ 

74862755 72617905 2244850 

مصرف اﾟرشيد ابي غريب 
/ 10087 

 )حساب اﾟمساهمين(
39810558 41340709 1530151 
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( اﾟف دينار ) مليون وثاثمائة وسبعة عشر اﾟف دينار( ضمن حساب 1317واﾟباﾟغ )  10086
 مصروفات سنوات سابقة دون اﾟتحري عن أسباب ظهور تلك اﾟفروقات.

ة ﾟوحظ ااتي :( من خال تدق 2012اما خال اﾟسنة )    -يقنا ﾟسجل اﾟصندوق في مقر اﾟش゙ر
ين ، احدهما 1 ( عدم قيام امين اﾟصندوق بإيداع اﾟمباﾟغ اﾟمقبوضة في اﾟمصرف بل يتم تﾞليف مخ゚و

محاسب اﾟصرف اﾟذي يقوم بتحرير اﾟصﾞوك وتنظيم سندات اﾟصرف مع اﾟعلم وجود صلة قرابة ﾟه مع 
اﾟنقد باإضافة اﾟى عمله بشعبة اﾟموجودات واﾟرواتب اما باﾟنسبة امينة اﾟصندوق واﾟثاني يقوم بإيداع 

ﾟلمباﾟغ اﾟنقدية اﾞﾟبيرة فيتم ايداعها عن طريق اﾟشخص اﾟذي يسدد اﾟمبلغ مباشرة، بسبب اﾟظروف اأمنية 
ة . عدم توفير جهاز ﾟفحصها في اﾟش゙ر  واﾟتخوف من اﾟعمات اﾟمزورة ゚و

باﾟغ نقدا بدا من صﾞوك خافا ﾟلتعليمات اﾟصادرة من مجلس ( قيام امين اﾟصندوق باستام بعض اﾟم2
ة اﾟتي حددت اﾟمباﾟغ اﾟنقدية اﾟمستلمة نقدا بواقع ) ( اﾟف دينار )مئتين وخمسين اﾟف 250إدارة اﾟش゙ر

ة اا انه ﾟم يتم تزويدنا بها.  دينار( وما زاد بموافقة اﾟمدير اﾟمفوض ﾟلش゙ر
ة بأجراء تسوية قيديه ﾟل3 مباﾟغ اﾟمسحوبة في اﾟسنوات اﾟسابقة بصورة مﾞررة من رصيد ( قامت اﾟش゙ر

سبعة مايين ( اﾟف دينار )7362اﾟغ مجموعها ) حسابها اﾟجاري ﾟدى مصرف اﾟشرق اأوسط واﾟب
وثاثمائة  واثنان وستون اﾟف دينار( وذﾟك بقيدها مصروفا على حساب مصروفات اﾟسنوات اﾟسابقة 

 وفقا ﾟذﾟك. دون اﾟتحري عن أسبابها ومعاﾟجتها 
( أظهرت ارصدة اﾟمصارف اﾟمدرجة ادناケ دائنة خافا ﾟطبيعتها اﾟمحاسبية بسبب تحرير صﾞوك بأﾞثر 4

ة أسباب ذﾟك بأنها تعتمد في اﾟصرف من هذケ اﾟحسابات على  من اﾟرصيد اﾟدفتري وقد بررت ﾟنا اﾟش゙ر
 -رصيدها اﾟمفتوح ﾟدى نفس اﾟمصارف بحساب اﾟتوفير :

 اﾟدائن / اﾟف دينار اﾟرصيد اسم اﾟمصرف
 152856 مصرف اﾟشرق اأوسط / جاري
 85991 مصرف اﾟباد اإسامي / جاري

 
اﾟتأﾞد من وجود رصيد في اﾟحساب اﾟجاري قبل تحرير اﾟصﾞوك ﾟسحب اﾟمباﾟغ مما يتطلب   

 وعدم اﾟخلط بين اﾟرصيد اﾟجاري وحساب اﾟتوفير.
( اﾟف دينار )مليون ومائة وتسعة ااف دينار( اﾟحاصل بين رصيد 1109( تم تثبيت اﾟفرق اﾟباﾟغ )5

ة ﾟدى مصرف اﾟرشيد ابي غريب / مساهمين بموجب اﾟسجات اﾟباﾟغ ) ( اﾟف 42144حساب اﾟش゙ر
جب واﾟرصيد بمو  31/3/2012دينار )اثنان واربعون مليون ومائة وأربعة واربعون اﾟف دينار( ﾞما في 

( اﾟف دينار )واحد واربعون مليون وخمسة وثاثون اﾟف دينار( واﾟمدور من 41035اﾟمطابقة اﾟباﾟغ )
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سنوات سابقة على حساب اﾟفروقات اﾟنقدية واﾟمخزنية اﾟمدينة وتنزيلها من حساب اﾟمصرف بدا من 
 اﾟتحري عن أسباب ظهورها .

 
 -المدينون والدائنون : – رابعاا 

( اﾟف دينار 12637792) 31/3/2010حسابات اﾟمدينون واﾟدائنون في بلغ مجموع ارصدة   
( 4378908ائة واثنان وتسعون اﾟف دينار( و))اثنا عشر مليار وستمائة وسبعة وثاثون مليون وسبعم

اﾟف دينار )أربعة مليارات وثاثمائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وثمانية ااف دينار( على اﾟتواﾟي 
دينا بصددها ما يلي: ﾞ31/3/2010ما في   -゚و

يبين اﾟجدول ادناケ تحليل اعمار اأرصدة اﾟمدينة واﾟدائنة اﾟموقوفة في اﾟسجات واﾟمدورة من اﾟسنوات  -أ
ما يلي :   -اﾟسابقة ゙و

 اأرصدة اﾟمدينة

 رقم
 اسم اﾟحساب اﾟحساب

 2003قبل /
 اﾟف دينار

   3 −1من 
 سنة

 اﾟف دينار

 سنة 3اﾞثر من 
 ديناراﾟف 

 اﾟمجموع/
 اﾟف دينار

1611 
عماء قطاع 

 اشتراﾞي
2700 ─ ─ 2700 

1614 
عماء قطاع 

 خاص
3891896 ─ ─ 3891896 

165 
مدينو نشاط 

 جاري
91508 44184 ─ 135692 

 69284 ─ ─ 69284 فروقات مخزنيه 1665
 2141410 2130284 10977 149 اضرار حرب 1666

سلف أغراض  1671
 اﾟنشاط

1725 ─ 128 1853 

 12178 ─ ─ 12178 سلف اﾟمنتسبين 1672
 6255013 2130412 55161 4069440  اﾟمجموع

 
 اأرصدة اﾟدائنة
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رقم 
 اﾟحساب

 2003قبل  اسم اﾟحساب
 اﾟف دينار

 سنة3−1من 
 اﾟف دينار

سنة            3اﾞثر من 
 اﾟف دينار

 اﾟمجموع
 اﾟف دينار

تأمينات  2661
 مستلمة

─ 3455 ─ 3455 

إيرادات  2662
 مستلمة مقدما

─ 290 9879 10169 

2663 
مصاريف 
 مستحقة

─ 58022 2921853 2979875 

 2993499 2931731 61767 ─  اﾟمجموع
 

 -حيث يتضح ﾟنا من اﾟجدول أعاケ ااتي :
( اﾟف دينار )ست 6255013: شﾞلت اأرصدة اﾟمدينة اﾟموقوفة واﾟمدورة من سنوات سابقة مبلغ )أواً 

( من اجماﾟي رصيد %49مليارات ومئتان وخمسة وخمسون مليون وثاثة عشر اﾟف دينار( وتشﾞل نسبة )
 .  31/3/2010اﾟمدينون ﾞما في 

من اأرصدة اﾟموقوفة، اما اأرصدة  (%65نسبة ) 2003: وشﾞلت اأرصدة اﾟموقوفة قبل عام ثانياً 
 ( من اأرصدة اﾟموقوفة . %34( سنوات شﾞلت نسبة )3اﾟموقوفة أﾞثر من )

مليار وسبعمائة وخمسة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون اﾟف ( اﾟف دينار )1715896مبلغ ) -ثاﾟثاً 
م تسدد عن قيمة مبيعات بذور اﾟحنطة و  1999دينار( بذمة اﾟمزارعين منذ عام / تقاوي اﾟبطاطا باأجل ゚و

م تتجاوز نسبة اﾟتحصيل  ة دعاوي قانونية ضدهم ゚و ة ﾟغاية تاريخ اعداد اﾟتقرير وقامت اﾟش゙ر اﾟى اﾟش゙ر
ة اﾟى فترة طويلة استحصال اﾟمبلغ أعاケ .%6خال اﾟسنة )  ( اامر اﾟذي يعني حاجة اﾟش゙ر

( من اجماﾟي أرصدة اﾟدائنين ﾞما %68سنوات سابقة )رابعا: شﾞلت اأرصدة اﾟدائنة اﾟموقوفة واﾟمدورة من 
( من اجماﾟي %98( سنوات نسبة )3وشﾞلت اأرصدة اﾟموقوفة ﾟلفترة اﾞثر من ) 31/3/2010في 

دينا بشأنها ااتي :  -اأرصدة اﾟموقوفة ゚و
ن ( اﾟف دينار ) ثاثة مليارات وثاثمائة وواحد وسبعو 3371557تضمنت اأرصدة اﾟدائنة مبلغ ) -أ

مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون اﾟف دينار( واﾟمثبت على حساب اﾟمصاريف اﾟمستحقة وغير اﾟمدفوعة 
ملياران وتسعمائة وواحد وعشرون ( اﾟف دينار )2921853تضمن مبلغ )واﾟم ﾞ31/3/2010ما في 

ارة اﾟماﾟية عن اﾟفوائد اﾟمستحقة على اﾟقرض اﾟمستلم من وز نمائة وثاثة وخمسون اﾟف دينار( مليون وثما
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( سنوات 10اﾟمتراﾞمة من سنوات سابقة ورغم اﾟمفاتحات اﾟعديدة ﾟوزارة اﾟماﾟية ﾟتقسيط اﾟمبلغ على مدى )
 اا أنه ﾟم تحصل اﾟموافقة ﾟغاية تاريخ اعداد اﾟتقرير .

اربعمائة وأربعة ( اﾟف دينار )444938لها اﾟباﾟغ )ان اﾟمبلغ اﾟمخصص ﾟلديون اﾟمشﾞوك في تحصي -ب
( من رصيد حساب %11ن مليون وتسعمائة وثمانية وثاثون اﾟف دينار( واﾟذي شﾞل نسبة )واربعو 

 اﾟعماء غير ﾞافي ﾟمقابلة احتماات عدم تحصيل اﾟديون اﾟمشار اﾟيها .
ة بأرسال تأييدات باأرصدة اﾟمدينة واارصدة اﾟدائنة ﾟلجهات ذات اﾟعاقة اا أنه ﾟم يتأيد  -ج قامت اﾟش゙ر

 لك اﾟجهات ﾟلتأييدات . ﾟنا استام ت
واﾟباﾟغ  31/3/2012وشﾞلت اأرصدة اﾟمدينة اﾟموقوفة واﾟمدورة منذ سنوات سابقة خال اﾟفترة  -د 

( اﾟف دينار )ست مليارات وستون مليون وثمانمائة وثاثة ااف دينار( نسبة 6060803مجموعها )
اﾟموقوفة واﾟمدورة منذ اﾟفترة ما قبل  ( من اجماﾟي رصيد اﾟمدينين، وبلغ مجموع اأرصدة اﾟمدينة43%)

( اﾟف دينار ) ثاث مليارات وتسعمائة واحدى عشر مليون وثاثمائة 3911360مبلغ ) 2003احداث / 
( من اجماﾟي اأرصدة %65( من اجماﾟي هذا اﾟرصيد ونسبة )%28وستون اﾟف دينار( وتشﾞل نسبة )

( اﾟف دينار )ملياران 2112336ث سنوات واﾟباﾟغة )اﾟموقوفة ، وشﾞلت اأرصدة اﾟموقوفة أﾞثر من ثا
( من اجماﾟي اأرصدة %35ومائة واثنى عشر مليون وثاثمائة وستة وثاثون اﾟف دينار( نسبة )

 ( من رصيد اﾟمدينون .%15اﾟموقوفة ونسبة )
بع ( اﾟف دينار )ار 4629811بلغ مجموع اأرصدة اﾟدائنة اﾟموقوفة واﾟمدورة من سنوات سابقة ) -ھ

( من %85مليارات وستمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة واحدى عشر اﾟف دينار( وتشﾞل نسبة )
واﾟباﾟغة  2003بل احداث اﾟسنة /اجماﾟي رصيد اﾟدائنين وشﾞلت اأرصدة اﾟدائنة اﾟموقوفة من ق

جماﾟي ( من ا%3( اﾟف دينار )مائة وسبعة وستون مليون وسبعة وسبعون اﾟف دينار( نسبة )167077)
( من اجماﾟي اأرصدة اﾟدائنة اﾟموقوفة وبلغت اأرصدة اﾟموقوفة أﾞثر من %4رصيد اﾟدائنون ونسبة )

ثاث مليارات واربعمائة وأربعة ثمانون مليون وثاثمائة ( اﾟف دينار )3484368ت اﾟباﾟغة )ثاث سنوا
( من رصيد %64سبة )( من اجماﾟي اأرصدة اﾟموقوفة ون%75ثمانية وستون اﾟف دينار( نسبة )و 

 اﾟحساب.
( اﾟف دينار )اربع مليارات ومائة وسبعة مايين واربعمائة 4107444تضمنت اأرصدة اﾟدائنة مبلغ ) -ر

بضمنها مبلغ  31/3/2012وأربعة واربعون اﾟف دينار( عن اﾟمصاريف اﾟمستحقة وغير اﾟمدفوعة ﾟغاية 
وخمسون مليون ومائتان وتسعة وعشر اﾟف دينار( ( اﾟف دينار )ثاث مليارات وسبعمائة 3750219)

عن اﾟفوائد اﾟمستحقة على اﾟقرض اﾟمستلم من وزارة اﾟماﾟية واﾟمتراﾞمة من سنوات سابقة واﾟتي تشﾞل نسبة 
خمس مليارات وستة وعشرون مليون ( اﾟف دينار )5026815م واﾟباﾟغ )( من مبلغ اﾟقرض اﾟمستل75%)

 ( واﾟذي ﾟم يجري تسديدﾟ ケغاية تاريخه .وثمانمائة وخمسة عشر اﾟف دينار
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 -الستثمارات المالية : -خامساا 
ات ااخرى خال اﾟسنة /  ة في رؤوس اموال اﾟش゙ر بلغ رصيد حساب ااستثمارات اﾟماﾟية ﾟلش゙ر

  -ومن خال دراستنا احظنا ااتي: 31/3/2010( اﾟف دينار ﾞما في 872258) 2010
ة ومن سنوات سابقة عن استثماراتها اﾟماﾟية في رؤوس أموال ( باﾟرغم من عدم تحقيق أي أرباأ ح ﾟلش゙ر

ات واﾟمدرجة  ات خال اﾟسنة موضوع اﾟتقرير اا أنها قامت بااﾞتتاب في رؤوس أموال بعض اﾟش゙ر اﾟش゙ر
( دينار ) مائتان وتسعة وسبعون مليون وستمائة وتسعة عشر اﾟف  279619586أناケ وبمبلغ ) 

ما موضح ادناケ :وخمسمائة وستة وثمانو   -ن دينار ( بسعر دينار واحد ﾟلسهم ゙و

ة  اسم اﾟش゙ر
نسبة ااﾞتتاب 

% 
عدد اأسهم قبل 

 ااﾞتتاب
عدد اأسهم 
 اﾟمﾞتتب بها

عدد اأسهم بعد 
 ااﾞتتاب

اﾟمصرف اﾟمتحد 
 ﾟ 300 71994990 215984970 18799960استثمار

ي  مصرف اﾟبصرة اﾟد゚و
 ﾟ 36،3333 2692813 979205 3672018استثمار

ة صناعة اﾞﾟارتون  986890 493445 493445 100 ش゙ر

ة اﾟصناعات  ش゙ر
 87166305 29055435 58110870 50 اﾟخفيفة

  279619586   اﾟمجموع
ات اﾟمدرجة  ج( من خال قيامنا بأجراء مطابقة ﾟعدد ااسهم اﾟمستثمرة في رؤوس اموال اﾟش゙ر
ة بموجب اﾟسجات  ات وااسهم اﾟتي تمتلﾞها اﾟش゙ر ادناケ بموجب اﾟتأييدات اﾟمرسلة من تلك اﾟش゙ر

احظنا وجود اﾟفروقات اﾟتاﾟية اﾟتي يجب اﾟتحري عن اسبابها  31/3/2010اﾟماﾟية ﾞما في 
ما مبين في اﾟجدول ااتي :ومعا   -ﾟجتها ゙و

 

ة  اسم اﾟش゙ر
عدد ااسهم بموجب 

ة  سجات اﾟش゙ر
 عدد ااسهم بموجب اﾟتأييد

ة اﾟعراقية انتاج وتسويق  اﾟش゙ر
 اﾟلحوم

13333332 15999998 

 96195887 73458679 مصرف اﾟشرق ااوسط ﾟاستثمار
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 12210213 10175178 اﾟمصرف ااهلي اﾟعراقي
 ─ 3187046 اﾟموصل ﾟاستثمارمصرف 

ة تأييدات عن مساهمتها في  2011اما خال اﾟسنة / -د     ة ﾟم تقدم ﾟنا اﾟش゙ر احظنا أن اﾟش゙ر
ات اﾟمدرجة في اﾟجدول ادناケ واﾟباﾟغ مجموعها ) ( اﾟف دينار )اثنان وتسعون مليون 92982اﾟش゙ر

ارصدة هذケ اﾟمساهمات واﾟظاهرة في وتسعمائة واثنان وثمانون اﾟف دينار( ﾟغرض اﾟتحقق من صحة 
ة .  سجات اﾟش゙ر

ة  مبلغ ااستثمار / اﾟف دينار اسم اﾟش゙ر
ة صناعة اﾟمواد اانشائية  4080 ش゙ر

ة اﾟحديثة ﾟانتاج اﾟزراعي واﾟحيواني  44375 اﾟش゙ر
 43540 اﾟمصرف اﾟتجاري اﾟعراقي
ة صناعة اﾞﾟارتون  987 ش゙ر

 92982 اﾟمجموع
ة -ذ بتقييم استثماراتها اﾟماﾟية وفقا ﾟسعر ااقفال في سوق اﾟعراق ﾟأوراق اﾟماﾟية في  عدم قيام اﾟش゙ر

( اﾟخاصة بمحاسبة ااستثمارات واﾟصادرة عن مجلس 14خافا ﾟلقاعدة اﾟمحاسبية رقم ) 31/3/2011
قيمة بأن تﾞلفة تملك ااستثمار هي باﾟفي جمهورية اﾟعراق واﾟتي تقضي ) اﾟمعايير اﾟمحاسبية واﾟرقابية

يس قيمتها ااسمية ( .  اﾟعادﾟة ﾟأوراق اﾟماﾟية اﾟمصدرة ゚و
 -( احظنا ااتي : 2012وخال اﾟسنة ) 

ة ) -أ ( اﾟف دينار )مليار ومائتان وثاثة 1213139بلغ مجموع ااستثمارات اﾟماﾟية طويلة ااجل ﾟلش゙ر
مجموع مساهمتها في رؤوس وتمثل  31/3/2012عشر مليون ومائة وتسعة وثاثون اﾟف دينار( ﾞما في 

ات واﾟمصارف وبزيادة مقدارها ) ( اﾟف دينار  )اثنين وخمسين مليون ومائتي 52200أموال بعض اﾟش゙ر
ات اأخرى  ة في عدد من اﾟش゙ر اﾟف دينار( عن اﾟسنة اﾟسابقة واﾟناجمة عن بيع جزء من مساهمات اﾟش゙ر

ين واثنين وأربعين اﾟف دينار( مقابل زيادة ( اﾟف دينار )مائة واثنى عشر مليون ومائت112242وبمبلغ )
( اﾟف دينار )مائة وأربعة وستين مليون 164442في مساهماتها اأخرى عن اﾟرسملة وااﾞتتاب وبمبلغ )

ة جراء مساهمتها في رؤوس  واربعمائة واثنين وأربعين اﾟف دينار( ، وقد ﾟوحظ عدم تحقيق أي أرباح ﾟلش゙ر
ات اﾟباﾟغ مجموعها ( اﾟف دينار )اربعمائة وواحد وسبعون مليون وسبعمائة وستون 471760) أموال اﾟش゙ر

 ケتي ا يتحقق عنها أرباح بأن قيمة قسم من هذﾟة أسباب عدم تصرفها باأسهم ا اﾟف دينار( وبررت اﾟش゙ر
ة .  اأسهم اقل من دينار وأن بيعها سيحقق خسارة ﾟلش゙ر
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ﾞة وعددها بموجب ﾞتاب اﾟتأييد اﾟصادر من عدم مطابقة عدد اأسهم اﾟظاهرة في سجات اﾟشر  -ب 
:ケمدرجة ادناﾟجهتين اﾟا- 

اسم اﾟجهة 
 اﾟمستثمر بها

عدد اأسهم 
بموجب سجات 

ة  اﾟش゙ر

عدد اأسهم 
 اﾟماحظات اﾟفرق/ سهم بموجب اﾟتأييد

مصرف اﾟموصل 
 ﾟلتنمية وااستثمار

ان قرار اﾟرسملة قبل  924620 5146629 4222009
 اﾟماﾟيةانتهاء اﾟسنة 

ة اﾟعراقية  اﾟش゙ر
إنتاج وتسويق 

اﾟلحوم 
واﾟمحاصيل 

 اﾟحقلية

8149998 14149998 
600000

0 

تم بيع اأسهم 
بتاريخ 

27/2/2012 

 -تقييم نظام الرقابة الداخلية : – سادساا 
ما هو موضح   ة احظنا وجود نقاط ضعف فيه ゙و ومن خال تقيمنا ﾟنظام اﾟرقابة اﾟداخلية في اﾟش゙ر
:ケادنا 

وائح مﾞتوبة معتمدة تحدد ضوابط اﾟقبض واﾟصرف واايداع .  اوا: عدم وجود سياسات ゚و
ة بمسك سجل خاص ﾟلسيطرة على اﾟمستندات اﾟمهمة .  ثانيا: عدم قيام اﾟش゙ر

ة .  ثاﾟثا: عدم وجود توصيف وظيفي ﾟأعمال واﾟمهام اﾟمﾞلف بها ﾟلعاملين في اﾟش゙ر
ة .رابعا: عدم وجود ترميز ﾟلموجودات   اﾟثابتة في اﾟش゙ر

ة تحدد فيها مواقف ﾞل مادة  خامسا: عدم وجود تقارير دورية ترفع من قبل امناء اﾟمخازن في ادارة اﾟش゙ر
ة اتخاذ ااجراءات بصددها .  ومدى اﾟحاجة ﾟتعزيزها مع تأشير اﾟمواد اﾟراﾞدة واﾟمستهلﾞة واﾟبطيئة اﾟح゙ر

 --طاع صناعي ) مساهمة مختلطة (:الشرﾜة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / ق -2
  -للشرﾜة العراقية لتصنيع وتسويق التمور : القوائم المالية وتحليل دراسة  -اأول المحور

 -: المرﾜز المالي( ﾜشف (للشرﾜة العامة الميزانية :أول
تبين هذケ اﾟقائمة اﾟوضع اﾟفعلي ﾟلوحدة ااقتصادية ، وذﾟك من خال إظهار جميع اﾟمعلومات   

 اأساسية اﾟخاصة باﾟموجودات واﾟمطلوبات وحقوق اﾟملﾞية واﾟتي تهم اﾟجهات اﾟداخلية واﾟخارجية .

غرض ة مدى اﾟتزام ومعرفة ،اﾟعامة  اﾟميزانية في اﾟظاهرة اأرقام على اﾟتعرف ゚و اﾟقوانين  بمتطلبات اﾟش゙ر
يةواأنظمة واﾟتعليمات اﾟصادرة من اﾟجهات اﾟمعنية واﾟمعايير اﾟمحلية   اﾟميزانية دراسة ﾟذﾟك سيتم  واﾟد゚و
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ة( اﾟعامة  ، 2010( وتحليلها ﾟلسنوات اﾟثاث ) اﾟعراقية ﾟتصنيع وتسويق اﾟتمور / قطاع صناعي اﾟش゙ر
ااتي :2012، 2011  -( ゙و

 (1) جدول
 طريقة عرض اﾟفقرة واافصاح عنها في اﾟميزانية اﾟعامة اﾟفقرة

ﾟموجودات ا
اﾟثابتة 

اﾟموجودات و 
 اﾟمخزنية

ة اﾟعامة اﾟميزانية فيواﾟمخزنية  اﾟثابتة اﾟموجودات عرض تم  نحو على ﾟلش゙ر

 .اﾟميزانية  صلب في اﾟدفترية باﾟقيمة أجماﾟي

 اﾟمسمى اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في عنه اإفصاح تم فقد فيها اﾟتفصيل أما

 هذケ انواع يوضح واﾟذي أند ثارات من بها وما يرتبط اﾟثابتة اﾟموجودات ﾞشف

لفها اﾟموجودات  أاندثاراتو  اﾟسنة خال واﾟتسويات اﾟسنة بداية في اﾟتاريخية ゙و

ان اﾟماﾟية اﾟسنة نهاية في اﾟدفترية اﾟقيمة اﾟى وصوا واﾟمتراﾞمة اﾟسنوية ذﾟك  ゙و
ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار من( 10) باﾟفقرة جاء ماحسب   في اﾟمعدل( 1) رقم اﾟد゚و

 .1997 سنة
مشروعات تحت 

 اﾟتنفيذ
ة اﾟعامة اﾟميزانية في اﾟتنفيذ تحت مشروعات عرض تم  أجماﾟي نحو على ﾟلش゙ر

 تحت اﾟمشروعات ﾞشف اﾟمسمى اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في اإفصاح تم وقد

ان اﾟميزانية تأريخ اﾟفعلية ﾟغاية واﾞﾟلف اﾟمشروعات تلك أنواع عن اﾟتنفيذ  ذﾟك ゙و

ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار من( 10) باﾟفقرة جاء ما مع متفقاً   في اﾟمعدل( 1) رقم اﾟد゚و

 . 1997 سنة
ة اﾟعامة اﾟميزانية في اﾟمخزون عن اإفصاح تم اﾟمخزون  تم وقد أجماﾟي نحو على ﾟلش゙ر

 تفاصيل عن اﾟمخزون ﾞشف اﾟمسمى اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في اإفصاح

 من مخزونها تقييم وتم ، اﾟميزانية تأريخ ﾟغاية اﾟرئيسية اﾟفئات حسب اﾟخزين مبلغ

 يتفق وهذا اقل أيهما اﾟصافية اﾟتحصيلية اﾟقيمة أو اﾟتاريخية باﾞﾟلفة اﾟتام اإنتاج

 اﾟمحاسبية اﾟمعايير مجلس من اﾟصادرة (5) رقم اﾟمحاسبية اﾟقاعدة متطلبات مع

 اﾟعراق . جمهورية في واﾟرقابية
 اﾟمدينون

 اأرصدة و 
 اﾟمدينة ااخرى

ة اﾟعامة اﾟميزانية صلب في اﾟمدينة اﾟذمم مباﾟغ عرض تم  يأجماﾟ بشﾞل ﾟلش゙ر
 مقدما اﾟمدفوعة واﾟمصاريف اﾟغير ﾟدى واﾟتأمينات اﾟمدينة اﾟذمم على شملت واﾟتي

 أغراض وسلف اﾟتعويض ومخزنيه طلبات نقدية وفروقات اﾟمستحقة واإيرادات

 منو(  -66)باﾟفقرة  جاء ما مع يتفق اإفصاح هذا وان) اﾟمنتسبين وسلف اﾟنشار

ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار  واإفصاح عن،  لاﾟمعد ﾟ 1997سنة - (1رقم ) اﾟد゚و
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 ) ( واﾟباﾟغ اﾟديون تلك ﾟمواجهة تحصيلها في ﾟلديون اﾟمشﾞوك مخصص ضخامة
 9/4/2003 قبل منحلة ﾟجهات تعود أنها اﾟديون تلك تحصيل امﾞانية ﾟعدم وذﾟك

. 
ة اﾟعامة اﾟميزانية في اﾟنقدية اﾟمﾞونات عرض تم اﾟنقدية  في أجماﾟي نحو على ﾟلش゙ر

 باﾟقوائم ملحق ﾞشف في عنه اإفصاح تم فقد فيها اﾟتفصيل أما , اﾟميزانية صلب

 متطلبات مع يتفق وهذا هذケ اﾟنقود أنواع يوضح اﾟذي اﾟنقود ﾞشف اﾟمسمى اﾟماﾟية

ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار من ز( -66) اﾟفقرة  (.1) رقم اﾟد゚و
 اﾟعامة اﾟميزانية صلب في فقط اﾟمدفوع ااسمي اﾟمال رأس عن حاإفصا تم اﾟمال رأس

م ة ゚و ة مال رأس عن مﾞونات اإفصاح يتم ﾟلش゙ر  في مفصل نحو على اﾟش゙ر

ة أدارة ﾟمجلس اﾟسنوي اﾟتقرير في او ,اﾟميزانية صلب  مع يتفق ا وهذا اﾟش゙ر

ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار من أ( -74) اﾟفقرة متطلبات ﾟسنة /  (1) رقم اﾟد゚و
 اﾟمعدل .1997

ز قائمة في ااحتياطيات عرض تم ااحتياطيات  مع يتفق بما ( أجماﾟي نحو على اﾟماﾟي اﾟم゙ر

ي ااول اﾟمحاسبي اﾟمعيار  اإفصاح تم فيها اﾟتفصيل اما منه (10) اﾟفقرة ، اﾟد゚و

 اﾟنوع حسب ااحتياطيات تفاصيل فيه تظهر اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في عنه

ة  ( 11( اﾟفقرة متطلبات مع يتفق وهذا ,اﾟسنة خال احتياطي ﾞﾟل واﾟح゙ر
 . اﾟمعيار ﾟنفس

 اﾟدائنون

 واأرصدة

 اﾟدائنة

 ااخرى

 اﾟعامة اﾟميزانية ﾞشف في اأخرى اﾟدائنة واﾟذمم اﾟدائنين اجماﾟي عن اإفصاح تم

ة  اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في عنه اإفصاح تم فقد فيها اﾟتفصيل اما ﾟلش゙ر

ي اﾟمحاسبي اﾟمعيار ومتطلبات يتفق وهذا اﾟدائنين ﾞشف اﾟمسمى  ااول اﾟد゚و

ات تلزم واﾟتي 1997 سنة اﾟمعدلح(  -66) اﾟفقرة  اﾟميزانية- تحتوي بأن اﾟش゙ر

 . اأخرى اﾟدائنة واﾟذمم اﾟدائنة اﾟذمم ﾟبنود ادنى ﾞحد صلبها في اﾟعامة
 ااستثمارات

 اﾟماﾟيية
ة اﾟعامة اﾟميزانية اﾟماﾟية فيااستثمارات  عرض تم  تم وقد أجماﾟي نحو على ﾟلش゙ر

 عن ااستثمارات اﾟماﾟية ﾞشف اﾟمسمى اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في اإفصاح

لف تلك أنواع اﾟشراء واﾟقيمة ااسمية ﾟاسهم وعدد هذケ اأسهم  ااستثمارات ゙و
 واارباح اﾟمستلمة .
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بعد أن استدرجنا اﾞﾟشف اﾟتحليلي اعاケ احظنا عدم دقة عرض حساب ايرادات ااستثمارات   
( اﾟف دينار )اربعة مايين واربعمائة وواحد وسبعون اﾟف دينار( في ﾞشف اﾟعمليات 4471اﾟماﾟية اﾟباﾟغ )

دا من اﾟجارية حيث جرى عرضها ضمن اايرادات اﾟجارية )حساب فوائد وايجارات اراضي دائنة( ب
اايرادات اﾟتحويلية وااخرى ، خافا ﾟتعليمات اﾟنظام اﾟمحاسبي اﾟموحد ، مما يتطلب عرضها ضمن حقل 

 اايرادات اﾟتحويلية وااخرى وفقا ﾟتعليمات اﾟنظام اﾟمحاسبي اﾟموحد . 
 -: اأرباح والخسائر :ثانياا 

هذا و واﾟخسائر  اارباح حساب اعداد يتم اﾟماﾟية اﾟسنة خال اﾟنشاط نتيجة اﾟى اﾟتوصل أجل من 
غرض ،واﾟمصروفات واﾟمﾞاسب اﾟجاري اﾟنشاط ايراد يتضمن اﾟحساب  اﾟعرض واافصاح مستوى معرفة ゚و

ة واﾟخسائر اارباح حساب في  هذا اﾟحساب فقرات دراسة سيتماﾟعراقية ﾟتصنيع وتسويق اﾟتمور  ﾟلش゙ر
ة اﾟتزام مدى ومعرفة ية اﾟمحاسبية باﾟمعايير اﾟش゙ر  :اﾟحساب هذا أعداد في واﾟمحلية اﾟد゚و

                                                    
 (2) جدول

 طريقة عرض اﾟفقرة واافصاح عنها في ﾞشف اأرباح واﾟخسائر  اﾟفقرة
ة واﾟخسائر اأرباح حساب صلب في اإيرادات بنود عرض تم اايرادات وفق  على ﾟلش゙ر

ي اﾟمعيار اﾟمحاسبي من (75اﾟفقرة )  مفصل نحو على 1997/ سنة (1)رقم اﾟد゚و

 .اﾟماﾟية باﾟقوائم ملحق ﾞشف في
ة واﾟخسائر اأرباح حساب صلب في طبيعتها حسب اﾟمصروفات عرض تم اﾟمصروفات  ﾟلش゙ر

ي اﾟمعيار من (77) اﾟفقرة متطلبات مع يتاءم وهذا  من  (83)  واﾟفقرة ااول اﾟد゚و

 .اﾟمعيار نفس
اﾟفائض 

)اﾟعجز( اﾟقابل 
 ﾟلتوزيع

ة اﾟخسائر و اأرباح حساب صلب في واﾟخسارة اﾟربح صافي عرض تم  ﾟلش゙ر

ﾟ عراقيةﾟتموراﾟوفقاً  تصنيع وتسويق ا ( لفقرةﾟ75) معيار منﾟي ا  ااول ﾟسنة اﾟد゚و
ذﾟك- نفسه اﾟمعيار من أ( -86) اﾟفقرة ومتطلبات اﾟمعدل 1997/  (12) اﾟفقرة  ゙و

 اﾟمتعلقة اﾟمعلومات عن اإفصاح بشأن (6)رقم  اﾟمحلية اﾟمحاسبية اﾟقاعدة من

 اﾟمحاسبية اﾟمعايير مجلس من اﾟصادرة اﾟمحاسبية واﾟسياسات باﾟقوائم اﾟماﾟية

ة ( أن2012، 2011، 2010اأرباح ﾟلسنوات ) حساب أظهر وقد واﾟرقابية  اﾟش゙ر

( اﾟف دينار )مليار وستة وثاثون 1036493) مقدارケ   نشاطها فيفائضًا  حققت
مليون واربعمائة وثاثة وتسعون اﾟف دينار ( في اﾟمرحلة اﾟثانية بزيادة مقدارها 

( اﾟف دينار )ثاثة وخمسون مليون وثمانمائة وثاثة وسبعون اﾟف دينار(  53873)
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  (.2011، 2010وات اﾟسابقة )عن اﾟسن
بعد ان استدرجنا اﾞﾟشف اﾟتحليلي احظنا أن حساب اﾟمتاجرة واارباح واﾟخسائر واﾟتوزيع ا   

( من 14( من اﾟفائض اﾟمتحقق مما يشﾞل مخاﾟفة ﾟلمادة )%15يظهر احتساب حصة اﾟضريبة وبنسبة )
فقا )اﾟمعدل( ، مما يستدعي اﾟقيام بأعداد هذا اﾞﾟشف و 1982( ﾟسنة /113قانون ضريبة اﾟدخل رقم )

 .ﾟتعليمات اﾟنظام اﾟمحاسبي اﾟموحد
 -: ﾜشف التدفق النقدي:ثالثاا 

ة بعدم اعداد ﾞشف اﾟتدفق اﾟنقدي ﾟلسنة اﾟماﾟية اﾟمنتهية في  واﾟسنوات  31/8/2010استمرار اﾟش゙ر
( اﾟصادرة عن مجلس اﾟمعايير اﾟمحاسبية واﾟرقابية في 7اﾟسابقة ، وذﾟك خافا ﾟلقاعدة اﾟمحاسبية رقم )

 اﾟعراق ، مما يتطلب اعداد هذا اﾞﾟشف وفقا ﾟلقاعدة اﾟمحاسبية اعاケ .  جمهورية
 -:  نتيجة النشاط :رابعاا 

ة خال اﾟسنة /  ى واﾟثاني مقدارケ ) 2010حققت اﾟش゙ر ( اﾟف 812616فائضا في اﾟمرحلتين اا゚و
)ستمائة  ( اﾟف دينار662852دينار )ثمانمائة واثنا عشر مليون وستمائة وستة عشر اﾟف دينار( و)

واثنان وستون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون اﾟف دينار( على اﾟتواﾟي وبانخفاض عن اﾟمرحلتين 
( ケسابقة مقدارﾟلسنة اﾟ ثانيةﾟى وا ( اﾟف دينار )سبعمائة وستة وستون مليون واربعمائة 766415اا゚و

ون وسبعة ااف ( اﾟف دينار )تسعمائة واربعة وعشرون ملي924007وخمسة عشر اﾟف دينار( و)
: ケجدول ادناﾟما مدرج في ا  -دينار( على اﾟتواﾟي ゙و

 اﾟمرحلة
نتيجة نشاط اﾟسنة اﾟمنتهية في 

 اﾟف دينار /31/8/2010
نتيجة نشاط اﾟسنة اﾟمنتهية في 

 /اﾟف دينار 31/8/2009
مقدار اانخفاض 

 اﾟف دينار
ى  766415 1579031 812616 اا゚و
 924007 1586859 662852 اﾟثانية

ة ﾟلسنة اﾟحاﾟية ومقارنتها باﾟسنة اﾟسابقة         ومن خال دراستنا  ﾟلبيانات اﾟماﾟية / نتيجة اﾟنشاط  ﾟلش゙ر
 -استخلصنا بعض اﾟمؤشرات اﾟتاﾟية :

)مليار وستمائة وثمانية وعشرون ( اﾟف دينار )1628150ري بمقدار )انخفاض ايرادات اﾟنشاط اﾟجا -أ
عن اﾟسنة اﾟسابقة واﾟناتجة في معظمها عن انخفاض  9%37( وبنسبة ) مليون ومائة وخمسين اﾟف دينار

ة /  ( اﾟف دينار )خمسمائة وسبعة وستين مليون 567322بمقدار ) 4121حساب صافي مبيعات اﾟش゙ر
بمقدار  425(  وانخفاض حساب اايرادات اﾟمتنوعة / اثمائة واثنان وعشرين اﾟف ديناروث
( اﾟناتجة عن اجور ليون وثاثمائة وعشرين اﾟف ديناراحد وثاثين م(اﾟف دينار )سبعمائة وو 731320)

اﾟتفريغ واﾟتحميل واﾟوزن ﾟلتمور اﾟمستلمة أغراض وزارة اﾟزراعة تنفيذا ﾟعقد استام اﾟتمور مقابل انخفاض 
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( اﾟف دينار )ثاثمائة وخمسين مليون 350340بمقدار ) 437حساب ايرادات خدمات متنوعة / 
 بعين اﾟف دينار( اﾟمتأتية عن تبخير اﾟتمور وفحصها .وثاثمائة وار 

( اﾟف دينار )ستمائة وتسعون مليون وسبعمائة 690783انخفاض اﾟمصروفات اﾟجارية بمقدار ) -ب
وثاثة وثمانون اﾟف دينار( عن اﾟسنة اﾟسابقة واﾟناتجة في معظمها عن انخفاض مصاريف خدمات 

سمائة واربعة وعشرين مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين اﾟف ( اﾟف دينار )خم524797اﾟتشغيل بمقدار )
دينار( بسبب انخفاض انتاج اﾟتمور اﾟمصنعة ، اضافة اﾟى انخفاض مصروفات اﾟمستلزمات اﾟسلعية 

اﾟف دينار )مائتين وثمانين مليون ومائة وتسعة عشر اﾟف دينار( مقابل ارتفاع  2801199بقدار )
 اﾟمصروفات اﾟتحويلية وااخرى .

 -احظنا من خال دراستنا ﾟنتيجة اﾟنشاط ااتي : 2011خال اﾟسنة /و 
ة في  -أ ى واﾟثانية مقدارケ ) 31/8/2011حققت اﾟش゙ر ( اﾟف دينار 1269609فائضا في اﾟمرحلتين اا゚و

تسعمائة ( اﾟف دينار )982620دينار( و) ) مليار ومائتان وتسعة وستون مليون وستمائة وتسعة اﾟف
ى واﾟثانية واثنان وثمانون  مليون وستمائة وعشرون اﾟف دينار( على اﾟتواﾟي وبزيادة عن اﾟمرحلتين اا゚و

( ケسابقة مقدارﾟلسنة اﾟ456994اربعمائة وستة وخمسون مليون وتسع( ف دينارﾟا ) مائة واربعة وتسعون
( ديناربعمائة وثمانية وستون اﾟف ( اﾟف دينار )ثاثمائة وتسعة عشر مليون وس319768)اﾟف دينار( و

: ケما مبين ادنا  -على اﾟتواﾟي ゙و

 اﾟمرحلة
نتيجة نشاط اﾟسنة اﾟمنتهية في 

 اﾟف دينار31/8/2011

نتيجة نشاط اﾟسنة 
اﾟمنتهية في 

 اﾟف دينار 31/8/2010

 مقدار اﾟزيادة
 اﾟف دينار

ى  456994 812615 1269609 اا゚و
 319768 662852 982620 اﾟثانية

اﾟماﾟية / نتيجة اﾟنشاط ﾟلسنة اﾟحاﾟية ومقارنتها باﾟسنة اﾟسابقة ومن خال دراستنا ﾟلبيانات 
ة تم استخاص اﾟمؤشرات اﾟتاﾟية :  -ﾟلش゙ر

( اﾟف دينار )احد عشر مليار وسبعمائة 11768026زيادة ايرادات اﾟنشاط اﾟجاري بمقدار ) -اوا 
اﾟسنة اﾟسابقة وذﾟك ( عن ايرادات %428وثمانية وستين مليون وستة وعشرين اﾟف دينار ( وبنسبة )

( اﾟف دينار )اثنا عشر مليار وثاثمائة وسبعة ﾟ12357295زيادة اﾟمبيعات اﾟتي بلغت خال اﾟسنة )
( اﾟف 445494وخمسون مليون ومائتان وخمسة وتسعون اﾟف دينار( مقارنة بمبلغ اﾟسنة اﾟسابقة اﾟباﾟغة )

( من %85تسعون اﾟف دينار( وتمثل نسبة )دينار )اربعمائة وخمسة واربعون مليون واربعمائة واربعة و 
 اجماﾟي ايرادات هذケ اﾟسنة .
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ة من ايراد اﾟفوائد اﾟدائنة اﾟمتأتية من حساب اﾟتوفير ﾟدى اﾟمصرف  –ثانيا  زيادة اايرادات اﾟمتحققة ﾟلش゙ر
( اﾟف دينار )واحد وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية وستون اﾟف 51568اﾟمتحد ﾟاستثمار بمقدار )

 ار( عن اﾟسنة اﾟسابقة .دين
( اﾟف دينار )احد عشر مليار وثاثمائة واثنين 13622601زيادة اﾟمصروفات اﾟجارية بمقدار ) –ثاﾟثا 

وستين مليون وستمائة وواحد اﾟف دينار( عن اﾟسنة اﾟسابقة اﾟناتجة  اﾟناتجة معظمها عن زيادة ايرادات 
)احد عشر مليار ومائتان وواحد وسبعين مليون  ( اﾟف دينار11271277اﾟمستلزمات اﾟسلعية بمقدار )

( اﾟف دينار 123365ومائتين وسبعة وسبعين اﾟف دينار( ، مقابل انخفاض اﾟمستلزمات اﾟخدمية بمقدار )
ذﾟك ارتفاع اﾟمصروفات اﾟتحويلية  )مائة وثاثة وعشرين مليون  وثاثمائة وخمسة وستين اﾟف دينار ( ゙و

 وااخرى.
ة أظهرت نتيجة  2012اما خال اﾟسنة / وعند دراسة وتحليل اﾟبيانات اﾟماﾟية / نتيجة اﾟنشاط ﾟلش゙ر

  -اﾟنشاط ما يلي:
ة في  -أ ى من نتيجة اﾟنشاط اﾟجاري بلغ مقدارケ  31/8/2012حققت اﾟش゙ر فائضا في اﾟمرحلة اا゚و
ر( ( اﾟف دينار )مليار ومائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة وثاثة وثمانون اﾟف دينا1115983)

( ケف 153625وبأنخفاض مقدارﾟمائة وثاثة وخمسون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ا( ف دينارﾟا )
( ケما حققت فائضا مقدارﾞ ، سابقةﾟسنة اﾟعن ا )مليار وستة وثاثون 1036493دينار( ف دينارﾟا )

( اﾟف دينار 53873مليون واربعمائة وثاثة وتسعون اﾟف دينار ( في اﾟمرحلة اﾟثانية بزيادة مقدارها )
)ثاثة وخمسون مليون وثمانمائة وثاثة وسبعون اﾟف دينار(  عن اﾟسنة اﾟسابقة ،ومن خال دراستنا فقد 

 -:ﾞنا من استخاص اﾟمؤشرات اﾟتاﾟيةتم
( اﾟف دينار )مليار وثمانمائة وواحد وستين 1861005انخفاض ايرادات اﾟنشاط اﾟجاري بمقدار ) -(1)

( عن ايرادات اﾟسنة اﾟسابقة وذﾟك انخفاض اﾟمبيعات بمقدار %13ار( وبنسبة)مليون وخمسة ااف دين
( اﾟف دينار )مليار وخمسمائة وخمسة وثاثين مليون ومئتان واربعة وثاثين اﾟف دينار( 1535234)

ة بتخفيض ﾞميات اﾟتمور اﾟمستلمة عما  مقارنة باﾟسنة اﾟسابقة ويرجع سبب هذا اانخفاض اﾟى قيام اﾟش゙ر
اﾟف دينار ) اربعمائة وخمسون  (4509عليه في اﾟسنة اﾟسابقة ارتفاع اسعار اﾟتمور اﾟى اﾞثر من ) ﾞان

 اﾟف دينار( ﾟلطن اﾟواحد بسبب ﾞثرة اﾟطلبات على اﾟتمور اﾟعراقية .
( مليون دينار )مائة وواحد وستون مليون 161انخفاض حساب ايراد موجودات ثابتة بمقدار ) -(2)

اﾟسابقة ﾟتضمن اﾟحساب ﾟلسنة اﾟسابقة ايرادات مستلمة تخص اﾞثر من فترة اي عن دينار( عن اﾟسنة 
 فترات ﾟسنوات سابقة .
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ة من ايرادات اﾟفوائد اﾟدائنة واﾟمتأتية من حساب اﾟتوفير ﾟدى  -(3) زيادة اايرادات اﾟمتحققة ﾟلش゙ر
ون مليون وثاثة واربعين ( اﾟف دينار ) مائتين وستة وعشر 226043اﾟمصرف اﾟمتحد ﾟاستثمار بمقدار )

 اﾟف دينار( عن اﾟسنة اﾟسابقة وذﾟك ﾟزيادة اﾟمباﾟغ اﾟمودعة ﾟدى اﾟمصرف .
( اﾟف دينار )مليار واربعمائة وواحد وثمانين 1481336انخفاض اﾟمصروفات اﾟجارية بمقدار ) -(4)

 -ادناケ تفاصيله :مليون وثاثمائة وستة وثاثين اﾟف دينار( عن اﾟسنة اﾟسابقة ، وندرج في اﾟجدول 
 اسبابه اﾟف دينار مبلغ اارتفاع اﾟف دينار مبلغ اانخفاض تفاصيل اﾟحساب

شراء خامات واﾟمواد  ̶ 1479054 اﾟمستلزمات اﾟسلعية
ية )تمور خام(  اا゚و

  ̶̶ 155915 خدمات اﾟتشغيل
  ̶ 24782 اﾟضرائب واﾟرسوم

( اﾟف دينار )ستة وخمسين مليون ومائة 56127زيادة اﾟمستلزمات اﾟخدمية بمقدار ) -(5)  
ذﾟك انخفاض اﾟمصروفات اﾟتحويلية وااخرى .  وسبعة وعشرين اﾟف دينار( ゙و

 -اﾟخطة اﾟتشغيلية واانتاجية : -ب
ة ونتا 31/8/2010في  ئج تنفيذها ومن خال قيامنا بفحص اﾟخطة اﾟتشغيلية اﾟمعدة من قبل اﾟش゙ر

 -حصلنا على بعض اﾟمؤشرات اﾟتاﾟية :
ة استام تمور بواقع ) -اوا ( طن ) تسعة عشر اﾟف وخمسمائة وخمسون 19550خططت اﾟش゙ر

: ケجدول ادناﾟما مدرجة با  -طن ( أغراض اانتاج واﾟتسويق )اﾟبيع ﾞتمور خام( ゙و
 نسبة اﾟتنفيذ % اﾟمستلم فعا / طن اﾟمخطط / طن نوع اﾟتمور

 80 15018 18750 زهدي
 16 117 750 ساير
 56 28 50 ملون

 78 15163 19550 اﾟمجموع
وناحظ من اﾟجدول اعاケ تدني ﾞميات اﾟتمور نوع ) ساير واﾟملون ( وهي  من اﾟتمور ذات اﾟنوعية 
ز استام اﾟتمور من اﾟنوع اﾟزهدي أغراض اﾟتصدير  اﾟجيدة ذات اﾟطلب في اسواق اﾟتصدير حيث يت゙ر

 واﾟتصنيع .
ة باستام مﾞبس  اﾟتمور اﾟنموذجي ﾞمنحة من منظمة اﾟيونيدو واﾟباﾟغة قيمتها  -ثانياً  قيام اﾟش゙ر

( دوار )مليون وثاثة وخمسين اﾟف وتسعمائة وثاثة وثمانين اﾟف دوار( اا ان اﾟمﾞبس 1053983)
 مبيعات خال اﾟسنة .تشير اﾟسجات اﾟماﾟية اﾟى تحقيق اي  ازال انتاجه تجريبي حيث ا
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 ﾟم تتوفر ﾟدينا اﾟمعلومات اﾟخاصة باﾟطاقات اﾟتصميمية واﾟمتاحة ﾟلمﾞائن واﾟمعدات اانتاجية . -ثاﾟثاً 
ة استام تمور بواقع ) 31/8/2011اما خال اﾟسنة اﾟمنتهية في  ( طن 22500خططت اﾟش゙ر

ما مبين )اثنين وعشرين اﾟف وخمسمائة طن(  أغراض ااستام واﾟتسويق ) ا ﾟبيع تمور خام ( ゙و
:ケجدول ادناﾟبا 

 نسبة اﾟتنفيذ % اﾟمستلم فعا / طن اﾟمخطط / طن نوع اﾟتمور
 183 39654 21650 زهدي
 20 171 850 ملون

 177 39825 22500 اﾟمجموع
ة من     من خال اﾟجدول اعاケ ناحظ تدني ﾞميات اﾟتمور نوع )اﾟملون( حيث ﾟم تتمﾞن اﾟش゙ر

استام اﾞﾟميات اﾟمخططة من اﾟتمور اﾟملونة واﾟساير خال هذケ اﾟسنة وذﾟك ارتفاع نسبة اﾟملوحة في 
 مياケ اﾟسقي وذﾟك اثر سلبيا على نوعية اﾟتمور واﾟمواصفات .

وعند فحص اﾟخطة اﾟتشغيلية ونتائج تنفيذها تم استخاص  31/8/2012وخال اﾟسنة اﾟمنتهية في 
 -اﾟمؤشرات اﾟتاﾟية :

 ﾟم يتم تثبيت اﾟطاقات اﾟتصميمية واﾟمتاحة ﾟمنتج اﾟتمور من اﾟنوع ) زهدي ، ملون( . -( 1)
م يتحقق اي انتاج . –( 2) ات باﾟتخطيط انتاج تمور نوع ) زهدي( ゚و  قيام اﾟش゙ر
ة ﾟلسنة اﾟحاﾟية مقارنة باﾟسنة اﾟسابقة عدى انخفاض نسب اا -(3) نتاج اﾟمتحقق ﾞﾟافة منتجات اﾟش゙ر

( %142 - %169منتجي )اﾟدبس واﾟخل( حيث ارتفعت نسب انتاجها مقارنة باﾟسنة اﾟسابقة وبنسبة )
 على اﾟتواﾟي .

 -الموازنات التخطيطية : -خامساا 
ة بأعداد اﾟموازنة اﾟتخطيطية ﾟلمصروفات واايرادات ﾟلسنة اﾟماﾟية اﾟمنتهية في  عدم قيام اﾟش゙ر

وعدم متابعة نتائج اﾟتنفيذ اﾟفعلي وتقديم تقارير دورية بشأنها بغرض اﾟوقوف على  31/8/2010
ات 117اانحرافات اﾟحاصلة واﾟعمل على تصحيحها خافا ﾟلفقرة )خامسا( من اﾟمادة ) ( من قانون اﾟش゙ر

لى " متابعة اﾟخطة اﾟسنوية وتقديم تقارير دورية اﾟى ) اﾟمعدل( اﾟتي نصت ع 1997( ﾟسنة /21رقم )
 مراقب اﾟحسابات وتقرير سنوي اﾟى اﾟهيئة اﾟعامة عن نتائج تنفيذ اﾟخطة " .

احظنا وجود تجاوز في اﾟصرف على اﾟمباﾟغ اﾟمخططة بموجب اﾟموازنة  2011وخال اﾟسنة / 
ية ﾟهذケ ( دون استح%223اﾟتخطيطية ﾟبعض اﾟمصروفات وبنسب وصلت اﾟى ) صال اﾟموافقات ااص゚و

اﾟتجاوزات في اﾟصرف اضافة اﾟى تدني نسب اﾟتنفيذ ﾟبعض اﾟمصروفات ااخرى اامر اﾟذي يؤشر عدم 
: ケجدول ادناﾟما موضح في ا  اﾟدقة في وضع تقديرات اﾟموازنة ゙و
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رقم اﾟدﾟيل 
 اﾟمحاسبي

اﾟمبلغ اﾟمخطط  اسم اﾟحساب
 اﾟف دينار

 اﾟمبلغ اﾟمصروف
 اﾟف دينار

 نسبة اﾟتجاوز دار اﾟتجاوزمق
% 

 22،5 (236285) 1286285 1050000 اﾟرواتب وااجور 31

32 
اﾟمستلزمات 

 اﾟسلعية
9870500 11560367 (1689867) 17 

33 
اﾟمستلزمات 
 1 (2867) 277867 275000 اﾟخدمية

39 
اﾟمصروفات 

 223 (200698) 290698 90000 ااخرى

وعدم  اعاケ يستوجب اﾟتقيد باﾟصرف في ضوء اﾟموازنة اﾟتخطيطية اﾟموضوعة سابقاً  تقدم مما  
ة.   تجاوزها مع مراعاة اﾟدقة بأعداد اﾟموازنة اﾟتخطيطية في ضوء ااحتياج اﾟفعلي ﾟلش゙ر

احظنا وجود تجاوز على بعض ابواب اﾟصرف اﾟمحددة بموجب اﾟموازنة  2012وخال اﾟسنة /
ية ﾟهذケ اﾟتجاوزات اضافة اﾟى تدني نسب اﾟتنفيذ ﾟبعض  اﾟتخطيطية دون استحصال اﾟموافقات ااص゚و

ما موضح باﾟجدول ااﾟمصروفات ااخرى اامر اﾟذي يؤشر عدم اﾟدقة في وضع تقديرات   :ياتاﾟموازنة ゙و
رقم اﾟدﾟيل 
 اسم اﾟحساب اﾟمحاسبي

 اﾟمبلغ اﾟمخطط
 اﾟف دينار

 اﾟمبلغ اﾟمصروف
 اﾟف دينار

 مقدار اﾟتجاوز
 اﾟف دينار

 نسبة اﾟتجاوز
% 

 4 7742 207742 200000 اات ومعدات 113

114 
وسائل نقل 

 وانتقال
50000 61008 10008 22 

 100 782 782 ̶ عدد وقواﾟب 115

32 
مستلزمات 

 69 4629687 10081313 14711000 سلعية

38 
مصروفات 
 51 29615 30385 60000 تحويلية

( مليون دينار ) تسعة عشر مليار 19378بلغت اايرادات اﾟمخططة في اﾟموازنة اﾟتخطيطية ) -ج
( مليون دينار )اثنا 12657وثاثمائة وثمانية وسبعون مليون دينار( في حين بلغت اايرادات اﾟمتحققة )

ة اتخاذ ما %65مليار وستمائة وسبعة وخمسون مليون دينار( اي بنسبة )عشر  ( مما يتطلب من اﾟش゙ر
 يلزم ﾟتحقيق اايرادات اﾟمخططة او توخي اﾟدقة في  ذﾟك .
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من اشﾞال  ان اﾟتجاوز على اﾟتخصيصات اﾟمعتمدة او اﾟتاعب باﾟتبويبات اﾟمحاسبية يعد شﾞاً حيث 
ﾟذي ابي ااشرافي ﾟلجنة اﾟتدقيق يعد مهما ﾟلحد من حاات ااحتيال واﾟغش اااحتيال واﾟتاعب فاﾟدور اﾟرق
 . يؤدي اﾟى اختاس اﾟمال اﾟعام

 -تقرير ادارة الشرﾜة : – سادساا 
ة ﾟلسنة اﾟمنتهية في  ، احظنا  31/8/2010من خال دراسة تقرير اادارة اﾟمقدم عن نشاط اﾟش゙ر

ة باإفصاح عن بعض  اﾟمعلومات واﾟمؤشرات في تقريرها عن نشاطها ﾟلسنة اعاケ مما عدم قيام اﾟش゙ر
( اﾟخاصة باإفصاح اﾟصادرة عن مجلس اﾟمعايير اﾟمحاسبية 6يشﾞل مخاﾟفة ﾟلقاعدة اﾟمحاسبية رقم )

 -واﾟرقابية في جمهورية اﾟعراق وهي :
ة .%5اسماء اﾟمساهمين اﾟذين يملﾞون اﾞثر من ) -1  (  من رأسمال اﾟش゙ر
ة في سد اﾟطلب نسب  -2 ة ومدى مساهمة اﾟش゙ر استغال اﾟطاقة اﾟتصميمية واﾟمتاحة واﾟمخططة ﾟلش゙ر

 على منتجاتها وخدماتها .
 نسب ومديات اﾟنمو اﾟتطور في اانتاج مقارنة باﾟسنوات اﾟسابقة . -3
 ﾞلف ونسب اﾟهدر واﾟضياع واﾟتلف في اﾟموارد اﾟمتاحة مقارنة باﾟسنوات اﾟسابقة . -4
5- ﾞمشاﾟجتها مع بيان اسبابها .اﾟمعاﾟ متخذةﾟة وااجراءات ا  ل واﾟمعوقات اﾟتي واجهت اﾟش゙ر

ة باإفصاح عن بعض اﾟمعلومات واﾟمؤشرات  31/8/2011وخال اﾟسنة اﾟمنتهية في  ﾟم تقم اﾟش゙ر
 -اﾟتاﾟية :

ة ونتائج تنفيذها . -أ  اﾟخطة اﾟتشغيلية ﾟلش゙ر
ما عدم تطابق بعض اﾟبيانات اﾟواردة في تقري -ب ر اادارة مع اﾟمعلومات اﾟواردة في خطة اإنتاج ゙و

 -يلي :
 -الطاقة النتاجية : -اولا 

 ﾞمية اﾟطاقة بموجب خطة اانتاج / طن ﾞمية اﾟطاقة بموجب تقرير اادارة / طن اسم اﾟفرع
 10550 2000 بغداد
 10500 2500 بابل

 ﾞ 3000 10500رباء
 -حسابات المساهمين : -ثانياا  

تطابق ااسهم ﾟبعض اﾟمساهمين بين ما ورد في ﾞشف حساب رأس اﾟمال وبين عدد ااسهم عدم 
 اﾟواردة في تقرير اادارة .
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ة  31/8/2012وفي  اﾟسنة اﾟمنتهية في  ومن خال دراسة تقرير اادارة اﾟمقدم عن نشاط اﾟش゙ر
خال هذケ اﾟسنة مما يشﾞل  احظنا عدم تضمين تقرير اادارة باﾟعديد من اﾟمؤشرات اﾟماﾟية عن نشاطها

 -( ومن هذケ اﾟمؤشرات ما يلي :6مخاﾟفة ﾟلقاعدة اﾟمحاسبية رقم )
 اجماﾟي عدد اﾟعاملين موزعا حسب اﾟمستويات اادارية واﾟفنية .  -أ

 حاات اﾟتاعب وااختاس  ) ان وجدت ( خال اﾟسنة . -ب
 واﾟمواد مخزنيه في تقرير اادارة .ﾟم يتم اافصاح عن اتاف وشطب اﾟموجودات اﾟثابتة   -ج
  

 -( : 2012،  2011،  2010تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات ) –المحور الثاني 
  -الموجودات الثابتة والمخزنية : –اولا 
ة بجرد موجوداتها اﾟثابتة واﾟمخزنية ومطابقة نتائج اﾟجرد مع  31/8/2012في    قامت اﾟش゙ر

يق محاضر اﾟجرد واجراءات اﾟمطابقة مع اﾟسجات وتم استخاص اﾟماحظات اﾟسجات ومن خال تدق
 -اﾟتاﾟية :

ة مع ما  -أ من خال قيام هيئة اﾟرقابة اﾟماﾟية بأجراء مطابقة ﾟعينة من نتائج اﾟجرد اﾟذي اجرته اﾟش゙ر
ل ادناケ  يقابلها في اﾟسجات اﾟماﾟية في اﾟسجات اﾟمختصة فقد تم تأشير اﾟماحظات اﾟموضحة باﾟجدو 

ة بتأشيرها ، اامر اﾟذي يؤشر شﾞلية اجراءات اﾟمطابقة  وعدم جدية  اﾟلجان اﾟتي قامت  اﾟتي ﾟم تقم اﾟش゙ر
 -بعملية اﾟمطابقة ، ونذﾞر منها اامثلة ااتية :

 اسم اﾟموجود اﾟموقع
 اﾟرصيد بموجب اﾟسجات

 عدد /
اﾟرصيد بموجب 

 اﾟجرد
 اﾟفرق

 زيادة ) نقص(

مقر 
ة  اﾟش゙ر

يز اﾟدبسجهاز   (1) ̶ 1 ت゙ر

دة ﾞهرباء  (2) ̶ 2 م゚و
 19 33 14 مطافئ حريق بابل
 (10) 11 21 مبردة هواء بغداد

اما ، لﾞة واﾟمفقودةمما يتطلب اتخاذ ااجراءات اﾟازمة بخصوص اﾟتصرف باﾟموجودات اﾟمسته  
 واﾟمخزنية احظنا ااتي: وعند اﾟقيام بجرد اﾟموجودات اﾟثابتة  31/8/2011خال اﾟسنة اﾟمنتهية في 

ة بهذا اﾟتاريخ مع ما  -ا قامت هيئة اﾟرقابة اﾟماﾟية بأجراء مطابقة ﾟعينة من نتائج اﾟجرد اﾟذي اجرته اﾟش゙ر
ة ، مما يتطلب متابعة  يقابلها في اﾟسجات اﾟماﾟية حيث احظنا وجود فروقات ﾟم تؤشر من قبل اﾟش゙ر

 واتخاذ اﾟدقة في اجراءات اﾟمطابقة  .هذケ اﾟفروقات واتخاذ ما يلزم بشأنها 
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وجود بعض اﾟموجودات اﾟثابتة ظاهرة في اﾟسجات وغير ظاهرة في اﾟجرد وقد تم تثبيت ماحظة   -2
ة اسباب وتواريخ  فقدان  تلك اﾟمواد . م تبين ﾟنا اﾟش゙ر  ازائها بأنها مفقودة ゚و

3- ﾟائن اﾞمﾟعديد من اﾟثابتة اﾟموجودات اﾟم يجر يجري تضمين قوائم جرد اﾟ ة مستهلﾞة ﾟمقر اﾟش゙ر
حصرها بقوائم منفصلة ﾟغرض استبعادها من اﾟسجات اﾟمختصة وتسجيلها في حساب مخزن اﾟمخلفات و 
اﾟمستهلﾞات ، مع اﾟعرض انها قد ادخلت اﾟى مخزن اﾟمخلفات واﾟمستهلﾞات دون تنظيم اﾟقيود اﾟمحاسبية 

ة ازاﾟت تقوم باحتساب ااند ثار اﾟسنوي على هذケ اﾟموجودات ، ﾞما مبين في اامثلة ﾟها علما إن اﾟش゙ر
 -اﾟتاﾟية :

 مﾞان اﾟتواجد اﾟعدد اسم اﾟموجود
ة 1 جهاز غسل اﾟتمور  مخزن مستهلﾞات / مقر اﾟش゙ر
ة 4 ماﾞنة خياطة اﾞياس  مخزن مستهلﾞات / مقر اﾟش゙ر

ية ة 2 رافعة ش゙و  ساحة مقر اﾟش゙ر
اآات وتنزيلها من اﾟسجات واجراء اﾟقيود اﾟمحاسبية من اﾟضروري اﾟقيام بشطب تلك ﾟذﾟك   

 اﾟازمة واﾟتصرف بها وفق ااصول .
( دينار )سبعون اﾟف وثمانمائة وتسعة 70809مقدارケ ) تضمين حساب مشروعات تحت اﾟتنفيذ مبلغاً  -4

( موقوف ومدور منذ سنوات يمثل  قيمة عدد تم شراءها منذ عدة سنوات ومازاﾟت غير مستخدمة  دنانيير
في اﾟنشاط ، نوصي بتسليمها اﾟى اﾟقسم اﾟمعني ﾟضمان ااستفادة منها واجراء اﾟتسويات اﾟقيدية اازمة 

 وفق تعليمات اﾟنظام اﾟمحاسبي اﾟموحد .
دينا بصدد 20،297اﾟخام في اﾟمﾞبس اﾟنموذجي ) بلغت ﾞمية اانتاج غير اﾟتام من اﾟتمور -5 ( طن ゚و

 -ذﾟك ما  يلي :
( دينار )ثاثة وثاثون مليون وستمائة وتسعة 33689432جرى تسجيل قيمة تلك اﾟتمور اﾟباﾟغة ) -اوا

ية ، خافا ﾟتعليمات اﾟنظام  وثمانون اﾟف واربعمائة واثنان وثاثون دينار( في مخزن اﾟخامات واﾟمواد اا゚و
 اﾟمحاسبي اﾟموحد .

( ﾟلطن اﾟواحد واﾟتسويقية بمبلغ %5تم تحميل قيمة تلك اﾟتمور بحصة من اﾞﾟلف اادارية وبنسبة ) -ثانيا
ة ببيعها خافا ﾟلقاعدة 10) ( ااف دينار )عشرة ااف دينار( ﾟلطن اﾟواحد باﾟرغم من عدم قيام اﾟش゙ر

سبية واﾟرقابية في جمهورية اﾟعراق مما اظهر قيمة ( اﾟصادرة عن مجلس اﾟمعايير اﾟمحا5اﾟمحاسبية رقم )
ية بغير حقيقتها .  تلك اﾟتمور اﾟظاهرة في مخزن اﾟخامات واﾟمواد اا゚و

وعند تحليل اﾟموجودات اﾟثابتة استخلصنا بعض اﾟمؤشرات  31/8/2012اما خال اﾟسنة اﾟمنتهية في 
 -اﾟتاﾟية :
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ة ﾞتاب تأمين من دائرة اﾟ -أ ةتسجيل اﾟعقاري تؤيد ﾟم تقدم ﾟنا اﾟش゙ر ة ﾟلش゙ر ، عائديه اﾟعقارات اﾟممل゙و
ة بهذا  نوصي بضرورة اﾟحصول على تأييد اﾟجهة اعاケ وتزويد هيئة اﾟرقابة اﾞﾟلفة بتدقيق بيانات اﾟش゙ر

 اﾟتأييد .
ﾟم نتمﾞن من مطابقة ارصدة اﾟموجودات اﾟمخزنية اﾟظاهرة في اﾟسجات اﾟماﾟية مع ما يقابلها من  -ب

رة على اﾟموجودات اﾟمخزنية ﾟعدم جمع وترصيد سجات اﾟسيطرة اﾟمخزنية وعلى مستوى ﾞل سجل اﾟسيط
حساب ، مما يتوجب باﾟضرورة جمع وترصيد سجات اﾟحسابات اﾟمخزنية أغراض احﾞام اﾟرقابة 

 واﾟسيطرة عليها .
ة ، او عدم تشﾞيل  تقدم ان عدم ااهتمام بجرد اﾟموجودات اﾟثابتة واﾟمخزنية نستنتج مما ﾟلش゙ر

 ﾟجان ﾟجرد هذケ اﾟموجودات او عدم تسعير اﾟمواد اﾟمجرودة او تصنيفها او تسجيلها ﾟدى مؤسسات
اﾟتسجيل اﾟعقاري او عدم اﾞﾟشف عن اﾟفروقات اﾟمخزنية وتضمين مباﾟغها يؤدي اﾟى حاﾟة من ااحتيال  

 .تاعب بهذケ اﾟموجوداتت اﾟسرقة و واﾟغش حيث تشير اغلب نتائج اﾟجرد اﾟى وجود حاا
 

 -النقدية في الصندوق ولدى المصارف : – ثانياا 
ة في بغداد واﾟمحافظات  31/8/2010خال اﾟسنة اﾟمنتهية في  -أ بلغ عدد اﾟحسابات اﾟمصرفية ﾟلش゙ر

( اﾟف دينار )ثاثة عشر مليار وثاثمائة 13349904( حساب برصيد اجماﾟي مقدارケ )23ااخرى )
ة بتزويدنا بﾞشوفات اﾟم م تقم اﾟش゙ر صارف وتأييد وتسعة واربعون مليون وتسعمائة واربعة اﾟف دينار( ゚و

اﾟمصرف بصحة اﾟرصيد ، اضافة اﾟى عدم تنظيم مطابقة ﾞشف اﾟمصرف مع اﾟسجات ﾟتلك اﾟحسابات 
ة ﾟديها  ، ﾟذﾟك نوصي بتزويدنا باﾞﾟشوفات اﾟتحليلية وبتأييدات اﾟمصارف بصحة ارصدة حسابات اﾟش゙ر

 31/8/2010في وتنظيم مطابقات ﾞشف اﾟمصرف مع اﾟسجات وخاصة اﾟحسابات اﾟتي بلغت ارصدتها 
 -)صفر ( :

ة باﾟعملة ااجنبية  ) اﾟدوار ( وفقا ﾟسعر  -ب ﾟم يتم اعادة تقييم بعض ارصدة اﾟحسابات اﾟمصرفية ﾟلش゙ر
( دينار عراقي  )اﾟف ومائة وثمانون دينار عراقي ( ﾞﾟل دوار امريﾞي ﾞما في 1180اﾟصرف اﾟباﾟغ )

زي اﾟعراقي خاف ﾟلقاعدة اﾟمحاسبية رقم وحسب نشرة ااسعار اﾟصادرة عن اﾟبنك ا 31/8/2010 ﾟم゙ر
( اﾟصادرة عن مجلس اﾟمعايير اﾟمحاسبية واﾟرقابية في جمهورية اﾟعراق عن اثار تغيير اسعار اﾟصرف 4)

ة بأجراء مقاصة بين اﾟزيادة واﾟنقص في اﾟتقييم مقارنة باﾟسجات وتسجيل  اا أن اﾟماحظ قيام اﾟش゙ر
 754049( في نهاية اﾟسنة بمبلغ )148ة بموجب اﾟقيد اﾟمرقم )اﾟصافي على حساب مصروفات عرضي

اﾟف دينار )خمسة وسبعين مليون واربعمائة واربعة ااف دينار( نوصي بإظهار اﾟزيادة في اﾟتقييم ضمن 
 -حسابات اايرادات واﾟنقص في اﾟتقييم ضمن حسابات اﾟمصروفات ومنها :

 -ا ااتي :احظن 31/8/2011أما خال اﾟسنة اﾟمنتهية في 
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ة مبلغ ) -أ ( اﾟف دينار )تسع مليارات 9669963أظهر حساب اﾟنقود ضمن اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟلش゙ر
واﾟذي يمثل  31/8/2011وستمائة وتسعة وستون مليون وتسعمائة وثاثة وستون اﾟف دينار(  ﾞما في 

ج( من  -ﾟ16لفقرة ) اﾟرصيد اﾟنقدي ﾟحساب اﾟتوفير اﾟمفتوح ﾟدى اﾟمصرف اﾟمتحد ﾟاستثمار ، خافا
( اﾟصادر عن مجلس اﾟمعايير اﾟمحاسبية واﾟرقابية. واﾟذي يستلزم تبويبه ضمن 14اﾟقاعدة اﾟمحاسبية رقم )

 حسابات ااستثمارات اﾟماﾟية .
ة بغلق حساب مصرف اﾟرافدين / فرع عمان )اﾟمجمد( / -ب ( دوار 20558واﾟباﾟغ ) ﾟ7472م تقم اﾟش゙ر

( دينار )اربعة وعشرون 24320315انون وخمسون دوار اي ما يعادل ))عشرون اﾟف وخمسمائة وثم
مليون وثمانمائة وعشرون اﾟف وثاثمائة وخمسة عشر دينار( في نهاية اﾟسنة ، حيث ﾟم يعد ﾟلمصرف 

 أي سيطرة عليه .
ة ﾟم تقم باﾟماحظات ااتية : 2012وخال اﾟسنة /  -احظنا أن اﾟش゙ر

ة بأعداد مط  -أ ابقة ﾟحساباتها اﾟجارية ﾟدى بعض اﾟمصارف ﾞما ﾟم نحصل على تأييد ﾟم تقم اﾟش゙ر
ة عليها منذ سنوات  31/8/2012اﾟرصيد ﾞما في  وقد اتضح ﾟنا إن تلك اﾟحسابات متوقفة وأتوجد ح゙ر

 -وفيما يلي تلك اﾟحسابات :

 رقم اﾟحساب اسم اﾟمصرف
رصيد اﾟسجات 

في 
31/8/2012 

 اﾟبيان
اخر 
ة  ح゙ر

اء / اﾟنور /  اﾟو゙ر
 مساهمين

2800008 39756844 

تم تزويدنا بﾞتاب تأييد اﾟرصيد 
( دينار 2907732بمبلغ )

واحظنا وجود فرق  بين رصيد 
 ケمصرف قدرﾟسجات ورصيد اﾟا

 ( دينار .1067959)

 

اﾟرافدين / براثا / 
 دينار

1644 7095095 
ﾟم نزود بﾞتاب يؤيد صحة 

 اﾟرصيد
 

اء / اﾟرئيسي  اﾟو゙ر
 دينار/

810600 1610800 
ﾟم نزود بﾞتاب يؤيد صحة 

 اﾟرصيد
2007 

ة اﾟمفتوح ﾟدى اﾟمصرف اﾟمتحد ﾟاستثمار  -ب من خال قيامنا بمطابقة ﾞشف اﾟحساب اﾟجاري ﾟلش゙ر
( احظنا وجود ايداعات في اﾟسجل موقوفة من سنوات سابقة ﾟم تظهر في ﾞشف اﾟمصرف 1344برقم )

ة ( دينار )مائتان وستة وخمسين اﾟف وستمائة دينار( ، وقد ظهرت في ﾞشف اﾟمطابق256600بلغت )
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ة وغير ملغي في اﾟمصرف( ، مما يستدعي اتخاذ ااجراءات  باسم )شيك مصدق ملغي من قبل اﾟش゙ر
 اﾟازمة ﾟلتحري عن اسباب ذﾟك ومعاﾟجته .

ة بتسجيل فروقات اﾟزيادة اﾟجردية اﾟحاصلة في اﾟمواد اﾟمخزنية )تعبئة وتغليف( مقارنة  -ج قامت اﾟش゙ر
ئة وثمانية وتسعون اﾟف ومائتان وخمسة وعشرون دينار( في ( دينار )ما198225مع اﾟسجات اﾟباﾟغة )

حساب احتياطيات رأسماﾟية بدا من حساب فروقات نقدية ومخزنية مما يشﾞل مخاﾟفة ﾟتعليمات اﾟنظام 
يس حساب  اﾟمحاسبي اﾟموحد ، مع اﾟعرض في حاﾟة ثبوت وجود اﾟزيادة في حساب ايرادات عرضية ゚و

 احتياطيات رأسماﾟية .
جميع ما ورد اعاケ من نقاط خلل وضعف جوهرية وعدم معاﾟجتها قد يؤدي اﾟى وجود ان حيث 

ة، وخاصة اﾟنقدية اﾟمدورة واﾟموقوفة من سنوات  حاات احتيال وغش وباﾟنتيجة اختاس اﾟنقدية ﾟدى اﾟش゙ر
م تظهر في ﾞشف اﾟمصرف مما يتطلب تشﾞيل ﾟجان  سابقة اﾟمتمثلة بإيداعات اﾟظاهرة في اﾟسجات ゚و

ات ﾟلقيام بمهامها عن طريق تنسيق جهودها مع اﾟمدقق اﾟخارجي اﾟمتمثل بديوان ت دقيق في هذケ اﾟش゙ر
 اﾟرقابة اﾟماﾟية ااتحادي تساعد في اﾟحد من هذケ اﾟمخاﾟفات واﾟتجاوزات على اﾟمال اﾟعام .

 -المدينون والدائنون : -ثالثاا 
( اﾟف دينار )ملياران وستمائة 2628275بلغ رصيد حساب مدينو نشاط غير جاري مبلغا مقدارケ ) -أ

بضمنها مباﾟغ  2010وثمانية وعشرون مليون ومائتان وخمسة وسبعون اﾟف دينار( في نهاية اﾟسنة 
م يتم استحصال تلك اﾟمباﾟغ باﾟرغم من نفاذ تلك اﾟتعاقدات . تها مع اﾟغير ゚و  متحققة عن  عقود مشا゙ر

( اﾟف دينار )تسعة 19005ا اﾟباﾟغ رصيدケ )عدم تناسب مخصص اﾟديون اﾟمشﾞوك في تحصيله -ب
( اﾟف دينار )ثاثة مليارات 3807743عشر مليون وخمسة اﾟف دينار( مع اجماﾟي اﾟديون اﾟباﾟغ )

( )خمسة %0،5وثمانمائة وسبعة مايين وسبعمائة وثاثة واربعون اﾟف دينار( اﾟذي يشﾞل نسبة )
ﾟ مناسبﾟتخصيص اﾟف( منها مما يستلزم اخذ اﾟديونتفباأﾟادي حاات تعذر تحصيل بعض ا. 

ة بأعداد ﾞشوفات خاصة بتحليل اعمار اﾟديون وعلى مستوى  اﾟحسابات اﾟفرعية  -ج قامت اﾟش゙ر
 واﾟتفصيلية ﾟحسابات اﾟمدينون واﾟدائنون دون توحيدها على مستوى اﾟحسابات اﾟرئيسية واإجماﾟية. 

واﾟظاهرة ضمن  31/8/2010ر اﾟمستلمة ﾞما في بلغت ارباح اﾟمساهمين من اارباح اﾟمتحققة وغي -د
( اﾟف دينار )ثاثمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة واثنان 325142حساب دائنو توزيع اارباح )

(اﾟف 74361واربعون اﾟف دينار( في حين بلغ رصيد تلك اأرباح بموجب سجات اﾟمساهمين )
ﾟأربعة وسبعون مليون وثاثمائة وواحد وستون ا(دينار( ケاي بفرق مقدار )ف دينار 250781ف دينارﾟا )

)مائتين وخمسين مليون وسبعمائة وواحد وثمانين اﾟف دينار( ، مما يتطلب دراسة هذケ اﾟفروقات ومتابعتها 
 ومعرفة اسبابها .

 -احظنا ااتي : 2011وخال اﾟسنة / 
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من سنوات سابقة قسما منها عدم وجود متابعة جدية ومستمرة ﾟتصفية اارصدة اﾟموقوفة واﾟمدورة  -أ
 مخاﾟفة ﾟطبيعتها اﾟمحاسبية ، مما يستدعي باﾟضرورة تﾞثيف اﾟجهود ﾟمتابعة تصفية هذケ اﾟفروقات.

( اﾟف دينار )اثنان وعشرون مليون 22512اظهر حساب فروقات نقدية ومخزنية مبلغ مدين ) -ب
اربعمائة وثاثة وسبعين اﾟف دينار( ( اﾟف دينار ) 473وخمسمائة واثنا عشر اﾟف دينار( ودائن بمبلغ )

ة ااجراءات اﾟازمة بشأنها . ﾞ31/8/2011ما في   موقوف ومدور منذ سنوات سابقة وام تتخذ اﾟش゙ر
 

 -الستثمارات المالية :  -رابعا ا 
بلغ مجموع ااستثمارات اﾟماﾟية طويلة ااجل  31/8/2010خال اﾟسنة اﾟماﾟية اﾟمنتهية في 

( اﾟف دينار )اربعمائة وثمانية وعشرون مليون وستمائة وواحد وثمانون اﾟف 428681) بتاريخ اﾟميزانية
ة في رؤوس اموال ) ات اﾟقطاع اﾟمختلط 14دينار( واﾟتي تمثل مجموع مساهمات اﾟش゙ر ة من ش゙ر ( ش゙ر

( اﾟف دينار )واحد واربعون مليون وثاثمائة وثمانية وسبعون اﾟف 41378واﾟخاص وبزيادة مقدارها )
دينا بشأنها ما يلي :دي  -نار( عن اﾟسنة اﾟسابقة ゚و
ﾟم يتم تزويدنا بﾞتب صادرة عن اﾟجهات اﾟمستثمر ﾟديها تؤيد صحة ااستثمارات اﾟماﾟية ﾟمساهمة  -أ

ات وعدم وجود اسهم مرهونة او محجوزة من قبل جهات اخرى. ة في رؤوس اموال تلك اﾟش゙ر  اﾟش゙ر
احظنا  عدم تطابق ارصدة حسابات ااستثمارات اﾟواردة  31/8/2011وخال اﾟسنة اﾟماﾟية اﾟمنتهية في 

ما مبين باﾟجدول  باﾞﾟشف اﾟتحليلي اﾟمرفق باﾟبيانات اﾟماﾟية مع ارصدتها بموجب سجل ااستاذ اﾟعام ゙و
: ケادنا- 

قم  ر
 اﾟحساب

اﾟرصيد بموجب ااستاذ  اسم اﾟحساب
 اﾟعام / اﾟف دينار

اﾟرصيد بموجب اﾞﾟشف 
ساب اﾟتحليلي ﾟح

 ااستثمارات / اﾟف دينار

1512 
استثمارات طويلة ااجل في 

 اﾟقطاع اﾟتعاوني
66997 ̶ 

1513 
استثمارات طويلة ااجل في 

 اﾟقطاع اﾟمختلط
376850 423789 

1514 
استثمارات طويلة ااجل في 

 اﾟقطاع اﾟخاص
13156 33214 

 457003 457003 اﾟمجموع 
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ومن خال دراستنا وتحليلنا ﾟاستثمارات  31/8/2012في اما خال اﾟسنة اﾟماﾟية اﾟمنتهية 
 اﾟماﾟية احظنا ااتي :

( اﾟف دينار )خمسمائة 562919بلغ مجموع ااستثمارات اﾟماﾟية طويلة ااجل بتاريخ اﾟميزانية ) -أ
ة في رؤوس  واثنان وستون مليون وتسعمائة وتسعة عشر اﾟف دينار( واﾟتي تمثل مجموع مساهمات اﾟش゙ر

ات اﾟقطاع اﾟمختلط واﾟخاص وبزيادة مقدارها )14اموال ) ة من ش゙ر ( اﾟف دينار )مائة 105916( ش゙ر
قيمة اسهم مجانية  وخمسة مايين وتسعمائة وستة عشر اﾟف دينار( عن اﾟسنة اﾟسابقة واﾟتي تمثل

ات ات اﾟثمانية واﾞتتاب ﾟدى )ست ش゙ر ة اي عوائد عن استثماراتها ﾟلش゙ر م تستلم اﾟش゙ر ااخرى وهي ) ( ゚و
ة اﾟصناعات اﾞﾟارتونية ،  ة ااصباغ اﾟحديثة ، ش゙ر ة اﾟصناعات اﾟخفيفة ، ش゙ر اﾟمصرف ااهلي ، ش゙ر

ة اﾟعراقية ﾟلنقل اﾟبري ة بغداد ﾟلمشروبات اﾟغازية اﾟش゙ر ة اﾟوطنية ﾟلنشر  ( ،، ش゙ر اضافة اﾟى اﾟش゙ر
 .واﾟتوزيع ومصرف اﾟبصرة اﾟذين هم خارج اﾟتداول منذ سنوات سابقة 

ة باحتساب مخصص هبوط اﾟقيمة اﾟسوقية ﾟاستثمارات في ااوراق اﾟماﾟية وذﾟك ﾟعدم  -ب ﾟم تقم اﾟش゙ر
( 14قيامها بتقييم تلك ااسهم باﾞﾟلفة او اﾟسوق ايهما اقل طبقا ﾟمقتضيات اﾟقاعدة اﾟمحاسبية رقم )

مخاطر تصفية بعض  اﾟصادرة عن مجلس اﾟمعايير اﾟمحاسبية واﾟرقابية في جمهورية اﾟعراق ﾟمواجهة
ات او انخفاض قيمتها اﾟسوقية عن ﾞلف ااسهم اﾟمشتراة ، مما يتطلب تخصيص مبلغ ﾟمواجهة  اﾟش゙ر

. ケيها اعاﾟمشار اﾟقاعدة اﾟاسهم وتقييم ااسهم وفق اﾟ سوقيةﾟقيمة اﾟهبوط ا 
 

 -تقويم نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي : – خامساا 
 اتية:ة تﾞونت ﾟدينا اﾟماحظات ابفحص نظام اﾟرقابة اﾟداخلية اﾟمعتمد في اﾟش゙رمن خال قيامنا        
ة ورفع تقارير شهرية او فصلية  -اواً  عدم اﾟتزام قسم اﾟرقابة اﾟداخلية بأعداد برنامج يغطي انشطة اﾟش゙ر

ة تتضمن نشاطها خال اﾟفترةاﾟى ادارة  ، سجل ةجرد اﾟموجودات اﾟثابتة واﾟمخزني، مثل قوائم اﾟش゙ر
 .نوصي بضرورة مراعاة ذﾟك مستقباً  ،اﾟمقبوضات، سجل اجور اﾟموظفين، وصوات اﾟقبض، قوائم اﾟبيع

ة باﾟتأمين على موجوداتها اﾟثابتة واﾟمخزنية ضد اﾟسرقة واﾟحريق اضافة اﾟى عدم  -ثانياً   عدم قيام اﾟش゙ر
ة  من  ذوي اﾟحيازة ،  .أجراء اﾟازمﾟذﾟك نوصي ب اجراء اﾟتأمين على موظفي اﾟش゙ر

ﾟم يتم تدقيق قوائم جرد اﾟموجودات اﾟثابتة واﾟمخزنية واعداد مطابقات اﾟحسابات اﾟجارية ﾟلمصارف  -ثاﾟثاً 
ة  ة بذﾟك وتأشيرها بما يؤيد تدقيقها من قبل قسم اﾟتدقيق اﾟداخلي في اﾟش゙ر رغم توصية مجلس ادارة اﾟش゙ر

 ، مما يلزم باتخاذ اﾟازم بخصوص  ذﾟك .
ة تقوم بترقيم مستندات اﾟقيد واﾟصرف يدويا مما يضعف من اجراءات اﾟرقابة واﾟسيطرة ا -رابعاً  زاﾟت اﾟش゙ر

 عليها ، نوصي  باستخدام نماذج مطبوعة ومتسلسلة ﾟتافي سوء ااستخدام .



 ヱヲヶدراسة تطبيقية حاات الغش وااحتيال                               – رابعالفصل ال

 

اشراك امناء اﾟمخازن وامينة اﾟصندوق في ﾟجان اﾟجرد مما يشﾞل خلا في اجراءات اﾟضبط  -خامساً 
 اﾟداخلي .

ة بمسك سجل ﾟمراقبة اﾟمستندات اﾟمهمة -سادساً  ، او ذات اﾟثمن مثل )دفاتر اﾟصﾞوك عدم قيام اﾟش゙ر
دفاتر وصوات اﾟقبض ، استمارات فحص اﾟنوعية على اﾟتمور اﾟمصدرة ( حيث ﾟوحظ من خال تدقيق 

ة استمارة فحص اﾟنوعية ﾟلتمور .  ح゙ر
ة بتن -سابعاً  ظيم بعض مستندات اﾟصرف اضافة اﾟى قيامها باستام احظنا قيام امينة صندوق مقر اﾟش゙ر

 .، خافا إجراءات اﾟضبط اﾟداخلي اﾟمباﾟغ اﾟنقدية
 

 نماذج من حالت الغش والحتيال المﾜتشفة من قبل ديوان الرقابة المالية -المحور الثالث:
  حالت التزوير : -اولا 

 -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: -1
ين فيهـا ﾟــوحظ وجــود بسـبب عــدم قيــام بعـض اﾟجامعــات باﾟتأﾞــد مـن صــحة صــدور  -أ وثـائق اﾟطلبــة اﾟمقبــ゚و

:ケجدول أدناﾟما مبين في ا ين في بعض اﾞﾟليات، ゙و  -عدد من اﾟوثائق اﾟمزورة ﾟعدد من اﾟطلبة اﾟمقب゚و

 ( 2009و 2008و 2007) تقارير ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية ﾟلسنوات ، 
 اﾟازمة بصدد ذﾟك.وقد طلب ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية تشﾞيل ﾟجنة تحقيقيه واتخاذ اإجراءات 

 -:وزارة التربية  -2
  تربيـــةﾟ عامـــةﾟمديريـــة اﾟمشـــرفين ااختصاصـــيين فـــي اﾟخاصـــة باﾟتحقيقـــات اﾟمـــن خـــال قيامنـــا بدراســـة ا

ـــى تبـــين وجـــود) ـــة تزويـــر باﾟوثـــائق 138بغداد/اﾟرصـــافة اأ゚و ﾟمائـــة وثمانيـــة وثاثون(حا(ـــة تزويرﾟحا )
ــم يــرد اﾟدراســية تعــود ﾟســنوات ســابقة وقــد بينــت اﾟمديريــ ة بــأن نتــائج اﾟتحقيــق تــم إرســاﾟها إﾟــى اﾟــوزارة ゚و

اسم   
 اﾟجامعة

عدد اﾟوثائق 
 اﾟمزورة

 
 اﾟسنة اﾟدراسية

 
 اﾟماحظات 

 
جامعة 
 اﾞﾟوفة
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 ﾟم يتم اتخاذ أي إجراء ﾟوثائق ﾞلية)اﾟتربية ﾟلبنات و 2007-2008
اإدارة وااقتصاد( اﾟمزورة، وقد طلب ديوان اﾟرقابة ﾞلية 

 اﾟماﾟية إحاﾟتهم إﾟى اﾟقضاء إجراء اﾟازم.
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 اﾟبصرة

 
50 
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زت معظمها في اﾟدراسات اﾟمسائية واﾞﾟليات ذات  ت゙ر
ﾟغاء قبول وتخرج  اﾟقبول اﾟخاص وقد تم ترقين قيدهم وا 
اﾟطلبة اﾟذين ثبت عدم صحة صدور اﾟشهادة اإعدادية 

م يتم إحاﾟتهم إﾟى اﾟقضاء.  بعد تخرجهم من اﾞﾟلية ゚و
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وقــد طلــب ديــوان اﾟرقابــة اﾟماﾟيــة بضــرورة متابعــة نتــائج اﾟتحقيــق واتخــاذ اإجــراءات  إجــراء بشــأن ذﾟــك.
 اﾟازمة بشأنها.

  ( ثر منﾞتشاف أﾞعاملين في إحدى  20تم اﾟشهادات من قبل اﾟة تزوير وثائق تخرج بمختلف اﾟحا )
ااقتصـــادية ، وتـــم تشـــﾞيل ﾟجـــان تحقيقيـــة بهـــذا اﾟخصـــوص ، واﾟتـــي بـــدورها أوصـــت اتخـــاذ اﾟوحـــدات 

 -مجموعة من اإجراءات منها :
 نقل اﾟموظف اﾟمعني خارج مقر اﾟدائرة اﾟمنسوب إﾟيها . -أ

ته خداع اﾟدائرة . -ب  توجيه عقوبة اﾟتوبيخ ﾟمحا゚و
 أﾟيه بدون وجه حق . إعادة اﾟمباﾟغ اﾟمستلمة من قبل اﾟموما -
 تنزيل درجة وظيفية واحدة . -ت
 استحصال موافقة اﾟمرجع اﾟمختص إحاﾟته إﾟى اﾟمحاﾞم اﾟمختصة . -ث

 
  ( ثــر مــنﾞتشــاف أﾞوحــدات ااقتصــادية وبمختلــف  6تــم اﾟحــاات تزويــر أوامــر تعيــين فــي إحــدى ا )

ﾟخصـوص وقـدمت اﾟجان تحقيقيـة بهـذا اﾟ يلﾞوظائف اإدارية ، تم تشﾟتوصـيات اﾟلجنـة مجموعـة مـن ا
  -أهمها :

 إﾟغاء أمر اﾟتعيين أنه باطل . -أ
غاية صدور اأمر بإﾟغاء تعي -ب  .ينهمإعادة اﾟمباﾟغ اﾟمستلمة من قبل اﾟمعنيين من تاريخ مباشرتهم ゚و
 إحاﾟتهم إﾟى اﾟمحاﾞم اﾟمختصة إنزال اﾟعقوبة بحقهم . -ت
ﾞـل مـن ﾞـان سـبب فـي تمريـر أمـر اﾟتعيـين اﾟمـزور نتيجـة توجيه عقوبة اﾟتوبيخ أو ﾟفت اﾟنظـر إﾟـى  -ث

 إهماﾟه .
 

   ( ــة تزويــر إجــازات مرضــية عــددﾟتشــاف حاﾞيــة حســب توصــيات  2تــم اﾟتاﾟوتــم اتخــاذ اإجــراءات ا )
 -اﾟلجنة اﾟتحقيقية اﾟمشﾞلة بهذا اﾟخصوص :

 .زورة إﾟى دوائرهمإجازات مرضية م إحاﾟة من يثبت إدانته إﾟى اﾟمحاﾞم اﾟمختصة ﾟقيامهم بتقديم -أ
 .ته باﾟموضوع إﾟى اﾟمحاﾞم اﾟمختصةإحاﾟة ﾞل من يثبت اﾟتحقيق اﾟقضائي عاق -ب

 
ـي مـن قبـل  -ت ه إجازة مرضية دون صـدور ﾞتـاب أ゚و توجيه عقوبة اﾟتوبيخ إﾟى اﾟموظف اﾟمسؤول ﾟقب゚و

 اﾟدائرة يطلب فيها فحص اﾟموظف .
 .دون عذر مشروعاعتبار فترة تقديم اإجازة اﾟمرضية تغيب  -ج    
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 -:وزارة المالية / مقر الوزارة -3

 (1002حساب اأمانات رقم) 
          ケغ رصيدﾟباﾟية واﾟماﾟسجات اﾟحساب خارج اﾟ( مليون دينار)ملياران وسـتمائة وتسـعة 2659) بقاء ا

حيــث ﾟــم يــتم إدخــال اﾟحســاب اﾟمــذﾞور فــي اﾟســجات  31/12/2007وخمســون مليــون دينــار( ﾞمــا فــي 
ـــه ﾟدراســـة أســـباب بقـــاء اﾟحســـاب اﾟمـــذﾞور خـــارج 2008اﾟماﾟيـــة ﾟعـــام/ ، ممـــا يتطلـــب تشـــﾞيل ﾟجنـــة تحقيقي

دخاﾟه اﾟسجات اﾟماﾟية. جراء اﾟمعاﾟجات اﾟازمة وا    اﾟسجات وا 
  

 -وزارة التجارة: -4

باستيراد ( واﾟخاصة 1669، 1016، 440، 385بلغت قيمة اﾟحموات اﾟمفقودة ﾟاعتمادات اﾟمرقمة) -أ   
ات اﾟمجهــزة ﾟعــام/ ة بذمــة اﾟشــ゙ر ــة بواســطة شــاحنات  2005مادتي)اﾟحنطــة واﾟــرز( ﾟصــاﾟح اﾟشــ゙ر واﾟمنق゚و

ات اأهليــة تســعة وســتون مليــون وتســعمائة وواحــد أﾟــف  ( دوار)69901249) )اﾟعــون، اﾟعفتــان( اﾟشــ゙ر
ة ممـ ا يفقـد اﾟسـيطرة عليهـا، وقـد ومائتان وتسعة وأربعون دوار( ﾟم يتم تثبيتها في اﾟسـجات اﾟماﾟيـة ﾟلشـ゙ر

جـراء اﾟتحقيـق بشـأنها وتحصـيل  طلب ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية أﾞثر من مرة بضرورة تثبيتها فـي اﾟسـجات وا 
 مباﾟغها وفقًا ﾟأصول اﾟقانونية.

بلغت قيمة اأضرار واﾟنواقص اﾟخاصة بعقود توريد مادتي اﾟرز واﾟحنطـة حسـب اﾞﾟشـف اﾟمقـدم مـن  -ب
مليونـــان واثنـــان وســـبعون أﾟـــف وتســـعمائة  ( دوار)2072923) شـــعبة اﾟتعويضـــات ااســـتيراد/قبـــل قســـم 

( اعتمـاد إا انـه ﾟـم يجـر تثبيـت اﾟمبلـغ أعـاケ بقيـود محاسـبية ضـمن 19وثاثة وعشرون دوار( تتعلـق بــ)
 فــي حســابات طلبــات اﾟتعــويض وباﾟتــاﾟي فــان اﾟحســابات اﾟماﾟيــة ا تظهــر قيمــة اﾟنــواقص ممــا يشــﾞل خلــاً 

إجـــراءات اﾟرقابـــة عليهـــا ومتابعـــة تحصـــيل مباﾟغهـــا، وقـــد وجـــه ديـــوان اﾟرقابـــة اﾟماﾟيـــة بضـــرورة قيـــام قســـم 
ااستيراد بإباغ اﾟقسم اﾟماﾟي بقيمة اﾟنواقص واإضرار أوا بأول بهـدف تسـجيلها ضـمن حسـابات طلبـات 

  اﾟتعويض أحﾞام اﾟرقابة واﾟسيطرة عليها.
 
 -وزارة الصناعة: -5
 الشرﾜة العامة لصناعة الحديد والصلب  
ة في    ﾟوحظ اآتي: 31/12/2008من خال زيارة مخازن اﾟش゙ر
( اﾞﾟيماويــــــــة فـــــــــي مخـــــــــزن اﾟعــــــــدد واﾟبـــــــــاﾟغ رصــــــــيدها بموجـــــــــب اﾟبطاقـــــــــة EPOXY) وجــــــــود مـــــــــادة -أ

 ( أﾟـــف دينـــار)216مائـــة وواحـــد وأربعـــون طـــن وثمانمائـــة ﾞيلـــو غـــرام( وبقيمـــة) ) ( طـــن141.8اﾟمخزنيـــة)
وســتة عشــر أﾟــف دينــار( وهــي محفوظــة بطريقــة غيــر مرتبــة بحيــث يصــعب جردهــا وقــد تبــين إن  مــائتين
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علمــــا إن اﾟمــــادة قــــد تــــم إدخاﾟهــــا إﾟــــى اﾟمخــــازن بتــــاريخ  20/1/2005تــــاريخ صــــاحية اﾟمــــادة نافــــذ منــــذ 
2/1/2006  ケهـذﾟ مخزنيـةﾟبطاقـة اﾟم يظهـر توقيـع أو تأشـير علـى ا أي تم شراؤها وهي منتهية اﾟمفعول ゚و
ﾟمادة من قبـل ﾟجـان اﾟجـرد، وقـد طلـب ديـوان اﾟرقابـة اﾟماﾟيـة إجـراء اﾟتحقيـق فـي ﾞيفيـة شـراء واسـتام هـذケ ا

 اﾟمادة وهي نافذة اﾟمفعول.
ي اثلين( ﾟلسرقة أﾞثر من مرة خال اﾟسنوات اﾟسابقة حيث بلغت اﾞﾟمية  باﾟرغم من تعرض مادة -ب    )اﾟب゚و

( دينار)عشــرة آاف 10805) وسـبعمائة ﾞيلـو غـرام( وبقيمـة( طن)اثنـان وعشـرون طنـا 22.7) اﾟمسـروقة
ة ا زاﾟــت تحــتفظ بﾞميــة )أربعمائــة وخمســين طــن  ( طــن4509) وثمانمائــة وخمســة دنــانير( إا إن اﾟشــ゙ر

وتسعمائة ﾞيلو غرام( وفي ثاثة أمـاﾞن متفرقـة فضـًا عـن مخـزن اﾟمـواد اﾞﾟيماويـة وبصـورة غيـر منتظمـة 
ليها، مما يتطلب حسم اﾟتحقيق في موضوع اﾟسرقة وتحديـد اﾟمقصـر وتوحيـد ﾟلتمﾞن من إحﾞام اﾟسيطرة ع

مﾞان خـزن هـذケ اﾟمـادة وترتيبهـا بطريقـة تسـهل عمليـة جردهـا ومتابعتهـا خاصـة وان اﾟقيمـة اﾟسـوقية ﾟلطـن 
  .(دينار ين( مليون دينار)مليون2) اﾟواحد من هذケ اﾟمادة يبلغ

 
 -ر :حالت التاعب بالرواتب واأجــو  -ثانياا 

، حيــث قــام اﾟشخصــية اضــبارته  فتــه فــي قســم اأفــراد باﾟتاعــب فــي قــام أحــد اﾟمنتســبين مســتغًا وظي -(1
ضافة ﾞتب رسمي ، وذﾟـك ﾟلحصـول علـى درجـة أعلـى فـي ة وتزوير خاصـة اﾟخدمـة اﾟخاصـة بـهبسحب وا 

( دينـار ) 292000اﾟشـهري ) ، حيـث ﾞـان مـن اﾟمفتـرض أن راتبـه  اﾟرواتب من اﾟدرجة اﾟتي يسـتحقها سلم
مائتــان واثنــان وتســعون أﾟــف دينــار ( فــي حــين نتيجــة تاعبــه فــي ااضــبارة اﾟشخصــية تــم احتســاب راتبــه 

( دينــار ) أربعمائــة وســتة وعشــرون أﾟــف دينــار ( ، وقــد أوصــت اﾟلجنــة اﾟتحقيقيــة بهــذا 426000بمبلــغ )
 -ما يلي :باﾟخصوص 

 دائرة وذﾟك ﾟتقصيرケ في أداء واجبه اﾟتدقيقي ﾟرواتب اﾟموظفين .توجيه عقوبة اإنذار ﾟلمدقق في اﾟ -أ
توجيه عقوبة اﾟتوبيخ ﾟلماحظ في اﾟـدائرة وذﾟـك ﾟتوقيعـه علـى خاصـة اﾟخدمـة ﾟلموظـف دون تـدقيقها  -ب

 واﾟتأﾞد من صحة اﾟمعلومات اﾟواردة فيها .
شـر ﾟتـوقيعهم خاصـة اﾟخدمـة توجيه عقوبة ﾟفت اﾟنظر إﾟى ﾞل مـن اﾟمعـاون اإداري واﾟمسـؤول اﾟمبا -ت

 دون تدقيق اﾟمعلومات اﾟمدونة فيها .
 إحاﾟة اﾟمنتسب إﾟى اﾟمحاﾞم اﾟمختصة . -ث
ـــــغ أجمـــــاﾟي  -ج ـــــي بلغـــــت مبل ـــــذي ﾞـــــان يتقاضـــــاケ واﾟت ﾟـــــب ا ـــــه اأصـــــلي واﾟرات ـــــين راتب إعـــــادة اﾟفروقـــــات ب

 ( دينار ) مليون ومائتان وستة آاف دينار ( .1206000)
ـــة  توجيـــه عقوبـــة اﾟتـــوبيخ -ح ية إداريـــة أو ماﾟي ـــه إﾟـــى دائـــرة اخـــرى دون تســـليمه أي مســـؤ゚و ﾟلمنتســـب ونقل

 مستقبًا . 
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قـــام أحـــد اﾟمنتســـبين فـــي إحـــدى اﾟـــدوائر ) بدرجـــة مـــدير قســـم ( بتقـــديم وثيقـــة مـــزورة ﾟتحقيـــق مصـــلحة  -(2
 -شخصية متمثلة بزيادة راتبه اﾟشهري ، وقد أوصت اﾟلجنة اﾟتحقيقية بهذا اﾟخصوص ما يلي :

 وجيه عقوبة اﾟتوبيخ بحقه .ت -أ
 إعفاءケ من منصبه ﾞمدير أحد اأقسام في اﾟدائرة . -ب
 إحاﾟته إﾟى اﾟمحاﾞم اﾟمختصة بتهمة اﾟتزوير . -ت
( دينــار ) ثاثــة 3114000تحميلــه فروقــات اﾟرواتــب اﾟمســتلمة مــن قبلــه بــدون وجــه حــق واﾟباﾟغــة ) -ث

 مايين ومائة وأربعة عشر أﾟف دينار ( .
 

قــام أحــد اﾟمنتســبين مســتغًا وظيفتــه بإضــافة أســم وهمــي إﾟــى قــوائم اﾟرواتــب ، فضــًا عــن اســتام  -(3
ي اﾟعمـــل ( وتزويـــر تـــواقيعهم بااســـتام ، وقـــد أوصـــت اﾟلجنـــة اﾟتحقيقيـــة بهـــذا  رواتـــب اﾟمنتســـبين ) تـــا゙ر

  -اﾟخصوص ما يلي :
ي اﾟعمـل  استيفاء ﾞافة اﾟمباﾟغ اﾟمستلمة من قبل اﾟموما إﾟيه بدون وجه -أ حـق عـن رواتـب اﾟمنتسـبين تـا゙ر

 وااسم اﾟوهمي .
إحاﾟته إﾟى اﾟمحاﾞم اﾟمختصة واتخاذ اإجراءات اﾟقانونية بحقه ومع ﾞل مـن يثبـت اﾟتحقيـق اﾟقضـائي  -ب

 إدانته .
 
تــم صــرف فروقــات رواتـــب إحــدى اﾟــدوائر بـــأثر رجعــي خافــًا ﾟتعليمـــات وزارة اﾟماﾟيــة ، وقــد أوصـــت  -(4

 -ية بهذا اﾟخصوص ما يلي :اﾟلجنة اﾟتحقيق
 توجيه إدارة اﾟدائرة بااﾟتزام باﾟتعليمات وعدم إصدار أوامر خاطئة استنادًا إﾟى معلومات شفهية . -أ

توجيه عقوبة اإنذار إﾟى مدير اﾟحسابات في اﾟدائرة وذﾟك اعتمادケ علـى مﾞاﾟمـة هاتفيـة فـي إصـدار  -ب
 ﾟغ اﾟفروقات في حاﾟة عدم تسديدها .اأمر بصرف اﾟفروقات ، إضافة إﾟى تضمينه مبا

تضمين منتسبي اﾟدائرة اﾟذين ظهـرت أسـمائهم فـي أمـر اﾟصـرف اﾟمبـاﾟغ اﾟتـي تـم اسـتامها مـن قـبلهم  -ت
( دينــار ) أربعــة وثاثــون مليــون ومائــة وثاثــة وخمســون أﾟــف  34153937دون وجــه حــق واﾟباﾟغــة ) 

 .ينار ( وعلى شﾞل دفعات وتسعمائة وسبعة وثاثون د
  حالت السرقة: -ثالثاا 

ن اﾟممﾞــن اســتغاﾟها حــدثت حاﾟــة ســرقة فــي أحــد اﾟمخــازن نتيجــة وجــود ثغــرات فــي اﾟمخــزن ﾞــان مــ      
، تـــم تشـــﾞيل ﾟجنـــة اﾟحديديـــة اﾟقابلـــة ﾟلطـــي واانحنـــاء، ﾞﾟـــون اﾟمخـــزن مبنـــي مـــن اﾟصـــفائح ﾟحـــدوث اﾟســـرقة

  -: يأتيﾟهذا اﾟغرض وأوصت اﾟلجنة بما تحقيقية



 ヱンヱدراسة تطبيقية حاات الغش وااحتيال                               – رابعالفصل ال

 

أمــين اﾟمخــزن اﾟرئيســي ﾞلفــة اﾟمــواد اﾟمســروقة وبأســعار اﾟســوق اﾟمحليــة وذﾟــك إهماﾟــه غيــر تضــمين  -أ
 اﾟمتعمد في حدوث اﾟسرقة .

إحاﾟــة اﾟموضــوع إﾟــى اﾟمحــاﾞم اﾟمختصــة ﾟلبــت فيــه ﾞﾟــون اﾟلجنــة ﾟــم تــتمﾞن مــن تحديــد اﾟســارق وذﾟــك  -ب
 ﾟعدم توفر اأدﾟة اﾞﾟافية ﾟذﾟك .

ئرة بخصــوص تــأمين بنايــة محﾞمــة وأمينــة تســتخدم بــدًا مــن اﾟصــفائح اﾟتأﾞيــد علــى توجيــه إدارة اﾟــدا -ت
 اﾟحديدية .  

 

 -التجاوزات من قبل لجان المشتريات :حالت  -رابعاا 

ية اﾟمعمول بها فـي  -(1 تم اﾞتشاف هذケ اﾟحاﾟة حيث تبين ﾟلجنة اﾟتحقيقية عدم ااﾟتزام باﾟسياقات اأص゚و
 :أتيوقد أوصت اﾟلجنـة بمـا يلية صرف اﾟمباﾟغ ﾟلجان اﾟمشتريات، عم

( دينار )سبعمائة أﾟـف دينـار( 700000توجيه عقوبة اإنذار أحد اﾟمنتسبين وذﾟك استامه مبلغ ) -أ
من مدير اﾟحسابات بـاﾟرغم مـن ﾞونـه ﾟـيس عضـوًا فـي ﾟجنـة اﾟمشـتريات ، وقيامـه بعمليـة اﾟشـراء بمبلـغ 

نــار ( ، وبــدون حضــور أحــد أعضــاء ﾟجنــة ( دينــار ) مليــون وتســعمائة وأربعــون أﾟــف دي1940000)
، فضًا عن عدم تقديم عـروض سـعر ئة قوائم اﾟشراء وتغيير تواريخهااﾟمشتريات ، ومن ثم قيامه بتجز 

 قبل اﾟقيام بعملية اﾟشراء .  
أﾟيـه اﾟمبلـغ  توجيه عقوبة ﾟفت اﾟنظر ﾟمحاسب اﾟدائرة ﾟتجاوزケ اﾟسـياقات اﾟمعمـول بهـا وتسـليم اﾟمومـا -ب

 وبدون علم ﾟجنة اﾟمشتريات .
توجيــه عقوبــة ﾟفــت اﾟنظــر بحــق مــدقق اﾟــدائرة وذﾟــك ﾟموافقتــه علــى صــرف قــوائم اﾟشــراء بــاﾟرغم مــن  -ت

 تجزئتها .
توجيــه عقوبــة ﾟفــت اﾟنظــر إﾟــى ﾟجنــة اﾟمشــتريات فــي اﾟــدائرة ﾟتــوقيعهم علــى قــوائم اﾟشــراء بــاﾟرغم مــن  -ث

 عدم قيامهم بعملية اﾟشراء .
ذﾟك عدم اﾟتزامهم بسياقات اﾟعمل واﾟتعليمات  -(2 ﾟوحظ وجود تجاوزات ﾞبيرة من قبل ﾟجان اﾟمشتريات ゙و

  -اﾟنافذة ، تم تشﾞيل ﾟجنة تحقيقية بهذا اﾟخصوص وقد أوصت اﾟلجنة بما يلي :
ـــغ اﾟفـــرق اﾟبـــاﾟغ  -أ ـــة مبل ـــيس وأعضـــاء ﾟجنـــة اﾟمشـــتريات واﾟخاصـــة بشـــراء ســـخانات ﾞهربائي تضـــمين رئ

( دينار ) مليون دينار ( مع توجيه عقوبة اإنذار بحقهم ﾟتسببهم في هدر اﾟمـال اﾟعـام ، 1000000)
 نتيجة تقديم قوائم شراء أعلى من اأسعار اﾟسائدة في اﾟسوق .

( دينـــار ) أربعمائـــة وأربعـــون أﾟـــف  440000تضـــمين رئـــيس وأعضـــاء ﾟجنـــة اﾟمشـــتريات بمبلـــغ )  -ب
ء أجهــزة مختلفــة بأســعار مبــاﾟغ فيهــا قياســًا ﾟأســعار اﾟســائدة فــي دينــار ( ، وذﾟــك ﾟتقــديمهم قــوائم شــرا
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اﾟسوق بفرق اﾟمبلغ اﾟمذﾞور ، وتوجيه عقوبة اإنذار بحـق أعضـاء اﾟلجنـة نتيجـة اخـتاس مبلـغ اﾟفـرق 
 فيما بينهم .

توجيــه عقوبــة ﾟفــت اﾟنظــر بحــق ﾞــل مــن رئــيس وأعضــاء ﾟجنــة اﾟمشــتريات ﾟعــدم خــروج ﾞافــة أعضــاء  -ت
 اﾟقيام بعملية اﾟشراء وعدم اﾟتزامهم باﾟسياقات اﾟمعمول بها .اﾟلجنة عند 

 
 -استغال المنصب اإداري لختاس المال العام :حالت  -خامساا 

، اﾟبنايات )أعمال مدنية، ﾞهربائية، ميﾞانيﾞية(تم صرف مباﾟغ ﾞبيرة على تنفيذ أعمال تأهيل إحدى  -(1
 -:أتيبهذا اﾟخصوص وأوصت اﾟلجنة ما ي وتم تشﾞيل ﾟجنة تحقيقية

توجيــه عقوبــة اإنــذار إﾟــى ﾞــل مــن مــدير عــام اﾟــدائرة ومــدير اﾟفــرع وذﾟــك بســبب قيــامهم بتســليم مــواد  -أ
ين خافـــًا ﾟلتعليمـــات ، وفـــي حاﾟـــة عـــدم اســـترجاع هـــذケ اﾟمـــواد يـــتم  إنشـــائية تعـــود ﾟلـــدائرة إﾟـــى أحـــد اﾟمقـــا゚و

 تضمينهم مباﾟغها من حسابهم اﾟخاص .
تضـمين أحــد اﾟمهندســين اﾟعــاملين فــي اﾟــدائرة فقــرة تشـغيل اأجهــزة واﾟضــمان ﾟمــدة ثاثــة أشــهر وذﾟــك  -ب

علمـــه أيضــًا بـــأن اﾟتشـــغيل ﾟ100%عــدم تنفيـــذها مــن قبـــل اﾟمقـــاول ، وقيامــه بتأييـــد اانجــاز بنســـبة ) ( ، ゚و
(  1200ي اﾞﾟشــف ) واﾟصــيانة ا تــتم إا عــن طريــق اﾟمقــاول اﾟمجهــز ﾟلجهــاز ، علمــًا أن مبلــغ اﾟفقــرة فــ

 دوار ) أﾟف ومائتان دوار أمريﾞي ( .
تشﾞيل ﾟجنة فنية متخصصة في مجال اأعمال ) اﾟمدنية ، اﾞﾟهربائية ، اﾟميﾞانيﾞية ( ، يﾞون علـى  -ت

ية عن أي خلل  عاتقها تدقيق اأعمال اﾟمنفذة من ناحية اﾟمواصفات واﾞﾟميات واأسعار وتحملهم اﾟمسؤ゚و
 قتهم اﾟخاصة .في اﾟعمل وعلى نف

قيـــام مـــدير فـــرع فـــي إحـــدى اﾟـــدوائر باســـتغال منصـــبه اإداري وعـــدم اﾟتزامـــه باﾟســـياقات واﾟتعليمـــات  -(2 
اﾟنافذة ، وخاصة فيما يتعلق باﾟصرف وقيامه بتزوير ﾞتاب رسمي واستغال منصبه بإجبار اﾟموظفين 

راء مﾞيفــات بأســعار مرتفعــة عــن بــاﾟتوقيع علــى قــوائم اﾟشــراء نيابــًة عــن ﾟجنــة اﾟمشــتريات واﾟخاصــة بشــ
 ( ケســـوق وبفـــرق قـــدرﾟـــف وم 1125أســـعار اﾟ( دوار ) أ) ـــيﾞـــة وخمســـة وعشـــرون دوار أمري ـــم ائ ، ت

  أتي:حقيقية بهذا اﾟخصوص وأوصت بما يتشﾞيل ﾟجنة ت
زيـــة بخصـــوص اﾟصـــرف  -أ ـــاء مـــدير اﾟفـــرع مـــن منصـــبه ﾟعـــدم اﾟتزامـــه باﾟســـياقات واﾟتعليمـــات اﾟم゙ر إعف

ﾟى اﾟته إﾟحا  محاﾞم اﾟمختصة ﾟتزويرﾞ ケتاب رسمي .وا 
توجيـــه عقوبـــة اإنـــذار ﾟأشـــخاص اﾟـــذين تـــم إجبـــارهم بـــاﾟتوقيع علـــى قـــوائم اﾟشـــراء نيابـــًة عـــن ﾟجـــان  -ب

 اﾟمشتريات ، وذﾟك ﾞﾟونهم وافقوا في اانصياع أوامرケ اﾟمخاﾟفة ﾟلقانون .
 إحاﾟة اﾟقضية إﾟى اﾟمفوضية اﾟعامة اﾟنزاهة . -ت
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   3)- ﾟوحــــدة مــــن خــــال اﾟلة مــــن قبــــل اﾞمشــــﾟتحقيقيــــة اﾟلجــــان اﾟــــدوائر مــــن قبــــل اﾟتفتيشــــية إحــــدى اﾟزيــــارة ا
دارية من قبل مدير ا   يأتي:ﾟفرع ، وقد أوصت اﾟلجنة بماااقتصادية ، ﾟوحظ وجود تجاوزات ماﾟية وا 

إحاﾟـــة مـــدير اﾟفـــرع إﾟـــى اﾟمحـــاﾞم اﾟمختصـــة وذﾟـــك اســـتغاﾟه اﾟمـــال اﾟعـــام ﾟتحقيـــق أغراضـــه اﾟخاصـــة  -أ
ته تضليل اﾟلجنة بﾞونه يسﾞن في دار حﾞومي في حين أنه يسﾞن في دارケ اﾟخاص ، وتم ضـبط  ومحا゚و

ة في دارケ اﾟخاص واستغاﾟه اﾟشخصي ﾟها دون وجه حق .  مجموعة من اأجهزة واأثاث اﾟعائدة ﾟلد゚و
 توجيه عقوبة اﾟتوبيخ إﾟى مدير اﾟفرع وعدم تسليمه أي منصب إداري مستقبًا . -ب
يه عقوبة ﾟفت اﾟنظر إﾟى أمين اﾟمخزن في اﾟفرع وذﾟك ﾟقيامه بتنظيم مستند إدخال مخزني ﾟلمواد توج -ت

 واﾟمستغلة من قبل مدير اﾟفرع دون إدخاﾟها اﾟمخزن أو اﾟدائرة .
 . 1999( ﾟسنة  ﾟ100ى اﾟقرار رقم ) تضمين مدير اﾟفرع قيمة اﾟمواد واﾟمستغلة من قبله استنادًا إ -ث

 
 -: دارات الوحدات القتصاديةالفروقات في النقد المستلم من قبل إحدى احالت  -سادساا 
( دينار ) خمسة وخمسون  55000000تم اﾞتشاف نقص ﾟدى موظف اﾟحسابات بحدود مبلغ )        

يـــة بهـــذا مليـــون دينـــار ( مـــن مجمـــوع اﾟســـلف اﾟممنوحـــة ﾟـــإدارة مـــن قبـــل اﾟـــدائرة ، تـــم تشـــﾞيل ﾟجنـــة تحقيق
ﾟلجنة بمااﾟيأتيخصوص وأوصت ا: 
ية اﾟموظـــف اﾟحســـابي عـــن ضـــياع مبلـــغ )  -أ ( دينـــار ) خمســـة وخمســـون مليـــون  55603655مســـؤ゚و

وستمائة وثاثة أﾟف وستمائة وخمسة وخمسون دينار ( من اﾟمباﾟغ اﾟمسلمة أﾟيـه ذمـة نتيجـة تسـليمها إﾟـى 
 ئرة إبراء ذمته .اﾟلجان اﾟفرعية وعدم تقديم وصوات ااستام واﾟصرف إﾟى اﾟدا

 تضمينه اﾟمبلغ وأعادته إﾟى اﾟدائرة . -ب
ية حسابية مستقبًا .معاقبته باﾟتوبيخ ونقله من وظيفته وعدم ت -ج  سليمه مسؤ゚و
 

ــال المﾜتشــفة مــن قبــل ديــوان الرقابــة نمــاذج لدراســة وتحليــل  -المحــور الرابــع حــالت الغــش والحتي
 -المالية:

  حالت التزوير  -أولا 

 

ضعف إجراءات اﾟرقابة اﾟداخلية واﾟضبط اﾟداخلي واﾟخاصة باإجراءات اإداريـة ومتابعتهـا وخاصـة           
، فضًا عن إهمال ) أﾞثر من ثاثة أشهر ( جلرج واإجازات اﾟمرضية طويلة اأفيما يتعلق بوثائق اﾟتخ

أســاﾟيب ممــا يــؤدي إﾟــى تمريــر حيــان اﾟمــوظفين ﾟإجــراءات واﾟتعليمــات اﾟنافــذة أو اﾟتواطــؤ فــي بعــض اأ
 .اﾟغش وااحتيال
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 التاعب بالرواتب والجور  حالت  -ثانياا 
 

يفيـة احتسـابها وتسـجيلها            عدم ااﾟتزام باأنظمة واﾟتعليمات اﾟنافذة واﾟخاصة باﾟرواتب واأجور ゙و
ـذﾟك اإهمــال وصـرفها ، فضـًا عـن ضـعف إجـراءات اﾟرقابــة اﾟداخليـة واﾟخاصـة باﾟرواتـب واأجـو  ر ، ゙و

واﾟتقصـــير مـــن قبـــل اﾟعـــاملين فـــي اﾟقســـم اإداري اﾟخـــاص بمتابعـــة شـــؤون اﾟمـــوظفين واﾟعـــاملين بمـــا فيـــه 
يفية احتساب درجاتهم اﾟوظيفية .   اﾟترقيات واﾟعاوات ゙و

 
   ادارات الوحدات القتصادية أحدى ةالمخازن التابع ىالسرقة في أحد التح -ثالثاا 

 

، فضًا ازنوفر اﾟحصانة وشروط اأمان ﾟلمخعدم ت اﾟسبب اﾟرئيس ﾟحدوث حاات اﾟسرقة هو إن          
زن اﾟمتمثــل فــي علمــه بوجــود نقــاط ضــعف وخلــل فــي مبنــى اﾟمخــزن ﾞــان مــن اعــن إهمــال أمــين اﾟمخــ

ـذﾟك ضـعف إجـراءات اﾟضـبط واﾟسـيطرة واﾟرقابـة اﾟداخليـة  اﾟممﾞن أن تستغل وتؤدي ﾟحدوث اﾟسـرقة ، ゙و
 وجودات واﾟمواد اﾟمخزنية من مخاطر اﾟسرقة وااختاس. على اﾟم

 
 من قبل لجان المشتريات  حالت التجاوزات المالية  -رابعاا 

  

عدم اختيار اﾟلجان بصورة جيدة ممـن تتـوفر فـيهم هو من أبرز اأسباب ﾟحصول اﾟتجاوزات  إن          
ـذﾟك اﾟمهارات واﾟمؤهات اﾟازمة باإضافة إﾟى اأمانة واﾟنزاهة فـي اﾟعمـل  عـدم ااﾟتـزام باﾟتعليمـات ゙و

، فضًا عن ضعف إجراءات اﾟرقابة اﾟداخلية مما افذة بخصوص تشﾞيل ﾟجان اﾟمشترياتواﾟضوابط اﾟن
اﾟتـي تقـوم بهـا حاات اﾟتاعب وعلى وجه اﾟخصوص اﾟتجـاوزات  يؤدي إﾟى وجود خرق يسمح بتمرير

 . بعض من تلك اﾟلجان
 

 اإداري لختاس المال العام استغال المنصب -خامساا 
إن عـدم اختيــار اﾟعناصــر اﾟنزيهــة واأمينــة ﾟلمناصــب اإداريــة يعــد مــن أبــرز اأســباب اﾟتــي تــؤدي           

جــراءات اﾟضــبط اﾟــداخلي مــن قبــل أجهــزة اﾟرقابــة  ــذﾟك ضــعف اﾟرقابــة وا  إﾟــى حــدوث هــذケ اﾟحــاات ، ゙و
ات اﾟتابعــة واﾟمرتبطـــة اﾟداخليــة فــي اﾟوحــدات ااقتصــادية ﾟلرقابــة واﾟســيطرة علــى اﾟــدوائر واﾟفــروع واإدار 

باﾟوحدة وخاصـة اﾟتـي تقـع خـارج مقـر اﾟوحـدة ، فضـًا عـن خضـوع أجهـزة اﾟرقابـة اﾟداخليـة وفروعهـا فـي 
 . ة اإدارة وتنفيذ وتحقيق رغباتهاهذケ اﾟدوائر واﾟفروع واإدارات إﾟى سيطر 

 
 الفروقات في النقد المستلم من قبل إحدى اإدارات   -سادساا 
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إن ضعف نظام اﾟرقابة اﾟداخلية على اﾟسـلف اﾟممنوحـة إﾟـى اﾟـدوائر اﾟمرتبطـة باﾟوحـدة ااقتصـادية           
يعد سببًا رئيسًا ﾟحدوث هذケ اﾟحاات ، فضًا عن ضعف إجراءات اﾟرقابة واﾟضبط اﾟداخلي علـى اﾟـدوائر 

ﾞـــذﾟك عـــدم ااﾟتـــزام باﾟتعليمـــات واإدارات اﾟفرعيـــة اﾟمرتبطـــة باﾟوحـــدة واﾟتـــي تﾞـــون خـــارج مقـــر اﾟوحـــدة ، و 
واأنظمة اﾟنافذة وخاصة فيما يخص منح وتسوية اﾟسلف ، حيث أن هنـاك نقـاط ضـعف ﾞثيـرة يمﾞـن مـن 

 . اعب واﾟمخاﾟفات نتيجة هذا اﾟضعفخاﾟها تمرير اﾟت
 
ااتحادي حول  ومن خال دراسة وتحليل اﾟقوائم اﾟماﾟية وتقرير اإدارة وتقارير ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية        

ات عينة اﾟبحث وتحليلها ذﾟك توضيح نماذج ﾟحاات اﾟغش وااحتيال اﾟمﾞتشفة من قبل اﾟديوان  اﾟش゙ر ゙و
تبين أن اثر تلك اﾟماحظات اﾟتي تم تأشيرها من خال تحليل اﾟقوائم اﾟماﾟية واﾟماحظات  ودراسة اسبابها،

وهذا مايثبت صحة  ناتاﾟواردة في تقارير ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية ﾟها أثر ﾞبير على مصداقية تلك اﾟبيا
في البيانات المالية أجهزة الرقابة المالية دور في الحد من عمليات الغش و الحتيال الفرضية الولى " 

 ".للشرﾜات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية
                        

ات ستنتج من وبناًء على ماتقدم ن          دراسة وتحليل اﾟقوائم اﾟماﾟية وتقارير ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية ﾟلش゙ر
  -: ما يأتياﾟقطاعات اﾟمختلفة  اﾟعراقية ذات

ات  -أواً  ،  اﾟماﾟية اﾟقوائم وأعداد اﾟمحاسبية اإعمال تنفيذ في اﾟموحد اﾟمحاسبي اﾟنظام أتبعتأن اﾟش゙ر
ة قد قيدت ة ودوائر دارةا باأساس مخرجاته مخصصة تﾞون اﾟذي اﾟنظام هذا باﾟيات حيث أن اﾟش゙ر  اﾟد゚و

 . اأخرى باأطراف ااهتمام دون
ات عينة  -ثانياً  اﾟبحث وفق اﾟنموذج اﾟمرفق بتعليمات اﾟنظام اﾟمحاسبي تم تنظيم اﾟميزانية اﾟعامة ﾟلش゙ر

ات في تقييم موجوداتها اﾟثابتة على اﾞﾟلفة  1998( ﾟسنة /1اﾟموحد رقم ) ، حيث اعتمدت إدارة اﾟش゙ر
ذﾟك قامت باحتساب ااندثار اﾟمتراﾞم عليها وفق طريقة اﾟقسط اﾟثابت ، دون مراعات اﾟتغيرات  اﾟتاريخية ゙و

، مما يدل على صعوبة استخدام اأرقام اﾟظاهرة في باﾟموجودات اﾟمحتفظ بها ر اﾟخاصةفي اأسعا
 . ﾞات اﾟعراقية ذات اﾟنشاط اﾟمختلفاﾟميزانية اﾟعامة ﾟلشر 

ات اﾟماﾟية اﾟقوائم حول اﾟديوان تقارير ﾞانت -ثاﾟثاً  ، حيث اشارت اﾟى  متحفظة اﾟمذﾞورة ﾟلسنوات ﾟلش゙ر
ات أنشوجود اﾟعديد من اﾟمخاﾟفات اثناء   .طتها اﾟمختلفةممارسات تلك اﾟش゙ر

ية ااساسية ﾟمراقبي اﾟحسابات تتمثل في ان يوضح في تقريرケ رايه ﾟأطراف اﾟمستفيدة  -رابعاً  أن اﾟمسؤ゚و
ذﾟك دون وجود أي خط او غش  أفي ما اذا ﾞانت اﾟقوائم اﾟماﾟية قد عرضت بشﾞل صادق وعادل ام ا ゙و

حريفات جوهرية و انها ا تتضمن أي اسلوب من اساﾟيب ااحتيال ، او تجاوزات على اﾟمال اﾟعام او ت
 نقوم وان اﾟمهني اﾟسلوك قواعد بمتطلبات نتقيد اﾟمعايير أن تلك وتتطلب اﾟتدقيق اﾟمعتمدة، ﾟمعايير وفقاً 
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 جوهرية أخطاء خاﾟية من اﾟماﾟية اﾟقوائم ﾞانت إذا فيما معقول تأﾞيد على ﾟلحصول اﾟتدقيق ءاواجر  بتخطيط
   .ةاﾟماﾟي اﾟقوائم في فصاحاتواا ﾟلمباﾟغ ثبوتية تدقيق بيانات على ﾟلحصول .وافعال ااحتيال

ات اﾟعراقية عينة اﾟبحث اﾟتي تم ااسترشاد بها من محتوى تقارير  -خامساً  أن اﾟحاات اﾟخاصة باﾟش゙ر
ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية وتم اإباغ عنها إﾟى اﾟجهات اﾟمختصة إيائها ااهمية اﾟازمة واتخاذ اإجراءات 

تﾞرار في اﾟسلبيات اﾟازمة ﾟمعاﾟجة وتصفية اﾟسلبيات واﾟماحظات واﾟتحفظات اﾟمﾞتشفة ، احظنا 
واﾟماحظات ﾟنفس اﾟوحدة ااقتصادية من سنة ماﾟية أخرى ، مما يدل إﾟى عدم اتخاذ اإجراءات اﾞﾟفيلة 
ﾟلحد منها أو تعمدها في بعض اﾟحاات ﾟغرض حصول إرباك في اﾟعمل اﾟمحاسبي واﾟماﾟي مما يؤدي 

ة . ومن بين اأسباب اﾟرئيسة ﾟحدوث هذケ إﾟى صعوبة اﾟقيام بعمليات اﾟتدقيق وفق أدﾟة اﾟتدقيق اﾟمعتمد
  -اﾟحاات هي :

عدم ااﾟتزام باﾟمعايير واﾟقواعد اﾟمحاسبية اﾟمعتمدة وخاصة فيما يتعلق باﾟقيام بعمليات اﾟجرد اﾟشامل  -1
ية ﾟتمرير ااحتيال وااخطاء واﾟغش ﾟلموجودات اﾟثابتة ﾞﾟي ا يتم اﾞتشافها  جراء اﾟمطابقات اأص゚و وا 

 أجهزة اﾟرقابية .من قبل ا
هناك حاات ﾞثيرة ﾟلتاعب ﾟغرض اختاس وسرقة اﾟنقدية ، فضًا عن تجدد وابتﾞار اساﾟيب  -2

 ااحتيالووسائل اخرى ﾟلقيام بعملية ااختاس ، باإضافة إﾟى وجود اﾟوقت اﾞﾟافي إخفاء عملية 
 واﾟغش عن طريق اﾟتاعب باﾟسجات اﾟماﾟية دون ماحظة ذﾟك.

أن ظهور أرصدة حسابات اﾟذمم اﾟمدينة واﾟدائنة على عﾞس طبيعتها هو عدم تطبيق اﾟتعليمات  -3
اﾟنافذة واﾟقواعد واﾟمبادئ اﾟمحاسبية اﾟمعتمدة بشﾞل صحيح ودقيق ، فضًا عن ضعف إجراءات اﾟرقابة 

أما ﾟتغطية  اﾟداخلية واﾟضبط اﾟداخلي على هذケ اأرصدة ، مما يؤدي إﾟى إساءة اﾟتصرف في اﾟحسابات
عجز أو اختاس ومن ثم يتم معاﾟجة فرق اﾟمبلغ اﾟمختلس في حسابات اﾟذمم اﾟمدينة واﾟدائنة ﾞأرصدة 

 مدورة من سنة إﾟى اخرى . 
صادية إن ضعف إجراءات اﾟضبط واﾟسيطرة على اﾟموجودات واﾟمواد اﾟموجودة داخل اﾟوحدة ااقت -4

، فضًا عن عدم توفر اﾟحصانة واﾟحماية اﾟازمة حتيالحاات اﾟغش واا يعد من أبرز اأسباب ﾟحدوث
ﾟها ، باإضافة إﾟى وجود عدد من اأشخاص سواء اﾟعاملين في اﾟوحدة أو من خارجها ا تتوفر فيهم 

ة دون حصول حاات إساءة اﾟتصرف باﾟموجو   .دات واﾟمواد واختاسها أو سرقتهااأمانة واﾟنزاهة ﾟلحيل゚و
ة مما يتطلب بذل اﾟجهود استرداد تلك ااماك واستغاﾟها بما يخدم وجود تجاوز على اما -5 ك اﾟد゚و

ات عينة اﾟدراسة.  اهداف اﾟش゙ر
عدم قيام قسم اﾟتدقيق اﾟداخلي بمطابقة وتأشير سجل اﾟصندوق اضافة اﾟى عدم تدقيق اﾟعديد من  -6

يس ايداعها  ات اضافة ﾟتدقيق قسائم اايداعات بشﾞل اجماﾟي ゚و اﾟمستندات واﾟقيود اﾟتي قامت بها اﾟش゙ر
 اﾟضبط اﾟداخلي. اول باول اضافة ﾟلمخاﾟفات اﾟتي تم تثبيتها مما يدل على ضعف اجراءات اﾟرقابة و 
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وجود فروقات في مخازن اﾟبضائع اﾟمعدة ﾟلبيع ويتطلب ذﾟك ااسراع باستحصال مباﾟغ اﾟنقص  -7
 اﾟظاهرة في اﾟمخازن بعد ان تم اصدار اوامر اﾟتضمين من اﾟوزارة. 

وجود مواد راﾞدة وبطيئة في مخزن اادوات ااحتياطية واﾟذي يتطلب حصر تلك اﾟمواد وبيعها على  -8
ة في حاﾟة عدم وجود حاجة ﾟها. وف  ق قانون بيع وايجار اموال اﾟد゚و
ة واﾟذي يتطلب حصرها وتثبيتها على مخزن  -9 وجود مواد مستهلﾞة ومتضررة ضمن مخازن اﾟش゙ر

 اﾟمخلفات واﾟمستهلﾞات واستبعادها من مخازنها ااصلية.
ت اﾟمتعلقة بها واﾟخاصة بشعبة ﾞثرة اﾟحك واﾟشطب واﾟتغيير في مباﾟغ اﾟقيود وتبويبات اﾟحسابا -10

ااعتمادات اﾟمستندية من دون تعزيز ذﾟك باﾟتواقيع مما يتطلب تشﾞيل ﾟجنة تحقيقية ﾟتحديد ااسباب 
ية اﾟتقصيرية .   واﾟمسؤ゚و

عدم ااﾟتزام باﾟتخصيصات اﾟمرصدة في اﾟموازنة إذ تم اﾟتجاوز على هذケ اﾟتخصيصات مما يفقد  -11
 ب ااﾟتزام باﾟتخصيصات اﾟمرصدة من خال اﾟرقابة اﾟفعاﾟة . هدف اﾟموازنة عليه يتطل

ات اجنبية مما يتطلب  -12 ة ﾟحصصها من اارباح من خال استثمارها في ش゙ر عدم متابعة اﾟش゙ر
ة من اارباح وتثبيتها في  ة بعملة اﾟدوار ﾟلتحقق من حصة اﾟش゙ر متابعة وتقديم اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟلش゙ر

 اﾟسجات اﾟماﾟية . 
ة وجود موقوفات من سنوات سابقة ﾟم  -13 عند مطابقة ﾞشوفات اﾟمصارف اﾟتي تتعامل معها اﾟش゙ر

 يجر متابعتها مما يقتضي اجراء اﾟتحقيق واﾟوقوف على اسباب ظهور تلك اﾟموقوفات.
 

ية قانونية أوًا تبدأ م وبناءً        ية ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية هي مسؤ゚و ن على ما تقدم ناحظ إن مسؤ゚و
ﾟعمل اﾟمعدل( واﾟقوانين ااخرى اﾟنافذة واﾟتي تحﾞم ا) 2011( ﾟسنة 6ابة اﾟماﾟية رقم )قانون ديوان اﾟرق

 في ﾞبيرا وفعااً  ﾞان ااتحادي اﾟماﾟية اﾟرقابة دور ديوان أن، باإضافة اﾟى اﾟماﾟي واﾟمحاسبي واﾟتدقيقي

ات اﾟعراقية اﾟتي تم  في واﾟضعف اﾟقوة نقاط تحديد ، وتحليلها ﾟلسنوات موضوع اﾟتقرير دراستهااﾟش゙ر
ات أعمال نتائج وتقويم  تضمنتها اﾟتي واﾟتحفظات واﾟماحظات ويتم ذﾟك من خال اإيضاحات اﾟش゙ر

متابعتها ( محل اﾟتدقيق . و 2012،  2011،  2010ادي ﾟلسنوات )ااتحاﾟماﾟية  اﾟرقابة ديوان تقارير
قابة ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية خال اﾟمدة اﾟمحددة ﾟها ﾟغرض تصفيتها من قبل اﾟجهات اﾟخاضعة ﾟر 

فاية اإجراءات اﾟمتخذة من قبل اإدارة ﾟلوحدة  واﾟحصول على اإجابة بشﾞل رسمي وبيان مدى ﾞفاءة ゙و
ية هذا اﾟديوان تتمثل في ابداء اﾟرأي اﾟفني اﾟمحايد عن اﾟبيانات اﾟماﾟية اﾟمقدمة ،  ااقتصادية. وان مسؤ゚و

ية و  ن مسؤ゚و ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية اﾞتشاف ااحتيال واﾟغش واﾟمخاﾟفات واأخطاء ، فرض عليه أداء ا 
مهامه وأهدافه بموجب اﾟقواعد واﾟمعايير اﾟمعتمدة وباﾟطرق واﾟوسائل اﾟمتعارف عليها ، وهذا ما ورد في 

بة اﾟماﾟية حيث (  من قواعد وتعليمات ومعايير اﾟسلوك اﾟوظيفي واﾟمهني ﾟموظفي ديوان اﾟرقا1اﾟمادة )
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تؤدي أعمال اﾟرقابة واﾟتدقيق وفقًا ﾟلقواعد واأصول واﾟمعايير اﾟمعتمدة واﾟطرق واﾟوسائل ) نصت على أن
عداد اﾟتقارير اﾟرقابية وانتهاء بمتابعته دارة اﾟعمل اﾟرقابي وا  ا اﾟمتعارف عليها ابتداء من اﾟتخطيط وا 

ن بذل اﾟعناية اﾟوظيفية واﾟمهنية اﾟمطلوبة ومراعاة ، وعلى موظف اﾟديواوتصفية اﾟماحظات اﾟواردة فيها
وهذا ما أدﾟة اﾟعمل اﾟمعمول بها في اﾟديوان وااﾟتزام بتطبيق اﾟمعايير واﾟقواعد اﾟمحاسبية اﾟمعتمدة . 

اللتزام بتطبيق معايير التدقيق ذات الصلة يؤدي الى الحد من عمليات ة الثانية " فرضياليثبت صحة 
 الغش والحتيال.
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 الفصل اخامس
 ااستنتاجات والتوصيات

 -:تمهيد
من خال اﾟدراسة اﾟتطبيقية اﾟتي اجرتها اﾟباحثة في ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية واطاعها على عينة 

ات عينة  اﾟبحث ، من خال دراسة وتحليل اﾟقوائم اﾟماﾟية من تقارير اﾟهيئات اﾟتدقيقية اﾟعاملة في اﾟش゙ر
ات وتقارير ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية ، فأن هذا اﾟفصل يتناول ع رضا ﾟمجمل ااستنتاجات اﾟتي ﾟهذケ اﾟش゙ر

ا من هذ / اﾟمبحث ااول في اﾟفصل ااول تطرح ، وذﾟك اجابة على ااسئلة اﾟتي اﾟباحثة توصل اﾟيهات
وعلى ضوء ذﾟك يمﾞن عرض ،  اﾟبحث عليها واﾟفرضيات اﾟتي بني اﾟبحثة مثلت بمشﾞلتواﾟتي  اﾟبحث

ما ي ات عينة اﾟبحث ゙و  : يأتاهم ااستنتاجات وفق ما تم اﾟتوصل اﾟيه من خال اﾟدراسة اﾟتحليلية ﾟلش゙ر
 

  الستنتاجات المبحث اأول :
ساءة اﾟقويم غير اﾟسلوك في تنعﾞس ومتشابﾞة متعددة ااحتيال واﾟغش أسباب إن -1  استعمال وا 

 تشريعية ، أدارية ، ، قانونيةثقافية أسباب)  اﾟى ااسباب هذケ وتعود خاصة، ﾟمﾞاسب اﾟعامة اﾟوظيفة
 ااحتيال ، ااقتصادي ااحتيال ، ااحتيال اﾟماﾟي مثل متعددة أشﾞال ﾟاحتيال أن ﾞما ،( اﾟخ...

 -... اﾟخ، على سبيل اﾟمثال: ااداري
 اﾟنقدية اﾟمتجمعة في قاصة اﾟوحدة ااقتصادية .اختاس وسرقة  -أ

 اﾟتاعب في وصوات اﾟقبض وتحريفها اختاس مباﾟغها . -ب
ل واﾟغش موجودة في جميع اﾟدول واﾟمجتمعات أا أنها ﾞانت على اﾟرغم من أن ظاهرة ااحتيا -2

، وذﾟك بفضل اﾟجهود اﾟى مستوى اﾟمشﾞلة اﾟرئيسة في محاسبة ااعمال وبين اﾟموظفين أترقىمحدودة 
ة من جانب اﾟدول اﾟتي سنت اﾟقوانيين واانظمة اﾟتي تجرم ااحتيال واﾟغش، وبفضل اﾟجهود  اﾟمبذ゚و
ااخرى اﾟتي تبذﾟها منظمات ااعمال من خال اﾟتدقيق على اﾟبيانات اﾟماﾟية واﾟمحاسبية باأضافة اﾟى 

 ﾟلحد من أنتشارها ونموها على نطاق واسع. اﾟجهود اﾟتي يبذﾟها ااﾞاديميون في معاﾟجة هذケ اﾟظاهرة
من مستخدمي اﾟتقارير اﾟماﾟية  اﾟقيام بدراسات بحثية حول ااحتيال واﾟغش واشراك اصحاب اﾟمصاﾟح -3

     على سبيل اﾟمثال : اﾟموردين، اﾟدائنيين، اﾟمستثمرين ... اﾟخ.
ة عن ااخطاء واﾟغش / ااحتيال في اﾟموجودة اﾟقوائم اﾟماﾟية، ﾟذﾟك يجب  -4 أن اادارة هي اﾟمسؤ゚و

على مراقب اﾟحسابات أن يحصل منها على )شهادة اادارة(، توضح فيها أن اادارة أعدت اﾟقوائم اﾟماﾟية 
 عارف عليها.تاستنادا اﾟى اأعراف واﾟمعايير اﾟمحاسبية اﾟم

 سابات ا يعتبر مسؤوًا عن منع ااخطاء واﾟغش في اﾟقوائم اﾟماﾟية.أن مراقب اﾟح -5
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ذﾟك مساعدة اﾟديوان  -6 ة وهيئاتها، ゙و يرتﾞز عمل ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية على ايرادات ومصروفات اﾟد゚و
ﾟلجهات اﾟخاضعة ﾟرقابته على أدارة شؤونها بأسلوب يمﾞنها من سد اﾟثغرات اﾟتي تستغل ارتﾞاب اﾟغش 

 يال في اﾟتقارير اﾟماﾟية بااعتماد على اﾟقوانيين وااجراءات اﾟمنظمة ﾟها. وااحت
اﾟمعايير اﾟمحاسبية  تﾞون فيها تﾞون ممارسة أساﾟيب اﾟغش وااحتيال بشﾞل ﾞبير في اﾟوحدات اﾟتي -7

ية واﾟمحلية على مرونة ﾞبيرة في ااختيار بين اﾟطرق واﾟسياسات اﾟمحاسبية، حيث أن هذケ اﾟمر  ونة اﾟد゚و
 تخلق حافز ﾟدى اادارة ﾟلتاعب بأرقام اﾟدخل.

ية ومحلية ذات  -8 إَن اﾟتقارير اﾟماﾟية اﾟمستندة في إعدادها إﾟى قواعد ومعايير وتطبيقات محاسبية د゚و
ثقة ومصداقية وقابلية ﾟلمقارنة باﾟنسبة اﾟى مراقبي اﾟحسابات أﾞثر مما يساعد على توحيد اﾟتقارير اﾟماﾟية 

إﾟى اﾟقواعد واﾟمعايير نفسها في ااعداد مما يوفر ﾟمراقب اﾟحسابات إمﾞانية اﾟتعرف إﾟى نتائج باستنادها 
 .عمال اﾟفروع ومقارنتها بشﾞل أفضلا

يات اﾟمؤيدة ﾞافه ﾟصحة اﾟعملية اذ يتم تنظيم صك احقا مما  -9 عدم ارفاق اﾟصﾞوك اﾟمحررة مع اا゚و
  وث ااحتيال واﾟغش في اﾟتقارير اﾟماﾟية .يشﾞل خلا في ااجراءات وباﾟتاﾟي احتمال حد

موظفو اﾟرقابة اﾟخارجية في اﾟوحدات ااقتصادية  يعد تواجد موظفي اﾟرقابة واﾟتدقيق خاصة -10
 ケقائمين بهذﾟدى اﾟ فاتﾟمخاﾟغش واﾟاب اﾞغ اأهمية في منع وارتﾟها ، عاما باﾟ تابعةﾟفروع اﾟدوائر واﾟوا

د اﾟخوف واﾟتردد وخلق عامل ادبي ونفسي قبل ااقدام عليه ، فضا اﾟحاات او اﾟحد منها ، نتيجة  ت゚و
عن ااطاع على اﾟحاات اﾟمﾞتشفة وقت وقوعها او اﾞتشافها ﾟحث اإدارة على اتخاذ اإجراءات 

ذﾟك اإجراءات اﾟواجب اﾟقيام بها   ﾟمنع تﾞرار مثل هذケ اﾟحاات . اﾟازمة بصددها ゙و
يات قلة اهتمام ادارات  -11 ات عينة اﾟبحث بتحديد اهداف ومسؤ゚و اقسام اﾟرقابة اﾟداخلية في اﾟش゙ر

 وصاحيات اﾟعاملين في اﾟقسم وهذا يؤدي اﾟى ارباك اﾟعمل وتداخله فيما بين موظفي قسم اﾟرقابة
مما  اﾟمعنية ااقسام مع اﾟماﾟية اﾟرقابة ديوان ماحظات تصفية بمتابعة اﾟخاصة اﾟرقابية ااجراءات ضعفو 

 يؤثر سلبًا في اداء ااعمال بطريقة صحيحة.
إبداء اﾟمدقق رأيًا نظيفًا إنما يعني أنه مقتنع بعداﾟة اﾟبيانات اﾟماﾟية اﾟتي قام بتدقيقها وتمتد قناعته  -12

 ﾟتشمل ﾞافة تلك اﾟبيانات ومحتوياتها اﾟتفصيلية وأنها خاﾟية من ااخطاء واﾟتحريف أو سوء اﾟعرض
عدة طبقًا ﾟلمبادئ واﾟسياسات اﾟمحاسبية اﾟمعتمدة واﾟمطبقة باتساق على صعيد اﾟفترات اﾟجوهري وأنها م

ذا تبين بعد ذﾟك أن اﾟبيانات اﾟماﾟية ﾟيست ﾞما هي موصوفة بمقتضى رأي اﾟمدقق  اﾟماﾟية اﾟمتعاقبة، وا 
اﾟماﾟية  فإن ذﾟك يعﾞس أهم وجه من وجوケ مخاطر اﾟرقابة اﾟمتمثل في اﾟرأي غير اﾟسليم في اﾟبيانات

 اﾟمدققة .
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تتصف تقارير هيئات اﾟرقابة اﾟماﾟية بتﾞرارها ﾟلماحظات من سنة أخرى ، على اﾟرغم من   -13
تطبيق اﾟوحدات اﾟمراقبة أغلب اﾟماحظات اﾟمذﾞورة ، بسبب اعتماد هيئات اﾟرقابة  ﾞأساس ﾞﾟفاءة أداء 

 أعضائها على عدد اﾟماحظات اﾟواردة في تقاريرها .
ية ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية  -14 ااخطاء واﾟغش من جهة ، وعدم وضع أدﾟة تدقيق  ﾞتشافباإن مسؤ゚و

  ケقواعد  تساعدﾟية من جهة اخرى ، فرض عليه أداء مهامه وأهدافه بموجب ا في تجنب هذケ اﾟمسؤ゚و
اعد ( من قو  1واﾟمعايير اﾟمعتمدة وباﾟطرق واﾟوسائل اﾟمتعارف عليها ، وهذا ما ورد في اﾟمادة ) 

 وتعليمات ومعايير اﾟسلوك اﾟوظيفي واﾟمهني ﾟموظفي ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية .  

هناك عدة جهات معنية بتطبيق اساﾟيب ااحتيال منها من هو مشارك و منها من هو مستفيد و  -15
ة اﾟتي تمثل ااطار اﾟقانوني و اﾟتشريعي  منها من يأخذ اﾟدورين معًا ، و أول هذケ اﾟجهات هي اﾟد゚و

ليا و اﾟتنفيذية اﾟذي يتم تطبيق اساﾟيب ااحتيال ضمنه ، و ﾞذﾟك مجلس اادارة و اادارة بمستوياتها اﾟع
ة  ، أما ااخرين من أصحاب اﾟمصلحة  اﾟمتمثلين باﾟموردين و اﾟمقرضين و غيرهم ا يمﾞنهم اﾟمشا゙ر

ة عن ابطريقة مباشرة في تطبيق اساﾟيب ااحتيال  ا إذا تم تفعيل دورهم من قبل اﾟجهات اﾟمسؤ゚و
ة  في تطبيق هذケ  تﾞون نابعة من صحة عمل اﾟجهات ااخرى استفادتهماﾟتطبيق ، و ﾞذﾟك  اﾟمشا゙ر

 . ااساﾟيب
16-  ケغة في اعداد هذﾟمباﾟتخطيطية ، مما يتطلب عدم اﾟموازنة اﾟدقة في اعداد تقديرات اﾟعدم مراعاة ا

 اﾟتقديرات وااﾟتزام بتنفيذها وان يتم اﾟتخطيط في ضوء اﾟمصروفات اﾟمتوقع صرفها فعا .
ية أهميته على توجيه اإدارة من اﾟضروري  -17 جراء اﾟمطابقات اأص゚و اﾟقيام بعملية اﾟجرد اﾟشامل وا 

اعادة احتساب قسط ااندثار اﾟسنوي وفقا ﾟتعليمات اﾟقيام بو في اﾟرقابة واﾟسيطرة على هذケ اﾟموجودات ، 
 .توجيه قسم اﾟرقابة اﾟداخلية ﾟنقاط اﾟضعف في نظامها ااندثار اعاケ و 

ة ﾟم تقدم ﾟنا اغلب تأييدات اا -18 رصدة اﾟمدينة واﾟدائنة من اﾟجهات ذات اﾟعاقة ، حيث بينت اﾟش゙ر
، نوصي بتﾞثيف اﾟجهود واﾟحصول على تلك اﾟتأييدات وتقديمها اﾟى هيئة اﾟرقابة اﾟماﾟية اﾟمﾞلفة بتدقيق 

ة ﾟلتحقق من صحة اارصدة اﾟظاهرة في اﾟسجات .   حسابات اﾟش゙ر
19- ﾟمعتمدة او اﾟتخصيصات اﾟتجاوز على اﾟاً اﾞمحاسبية يعد شﾟتبويبات اﾟال  تاعب باﾞمن اش

ﾟغش ا غشااحتيال واﾟلحد من حاات ااحتيال واﾟ تدقيق يعد مهماﾟلجنة اﾟ رقابي ااشرافيﾟدور اﾟذي فاﾟ
 . يؤدي اﾟى اختاس اﾟمال اﾟعام

ة ، او عدم تشﾞيل ﾟجان ﾟجرد هذケ اﾟموجودات  ن عدم ااهتمام بجرد اﾟموجودات اﾟثابتة واﾟمخزنيةأ -20 ﾟلش゙ر
اﾟتسجيل اﾟعقاري او عدم اﾞﾟشف عن  او عدم تسعير اﾟمواد اﾟمجرودة او تصنيفها او تسجيلها ﾟدى مؤسسات

اﾟفروقات اﾟمخزنية وتضمين مباﾟغها يؤدي اﾟى حاﾟة من ااحتيال  واﾟغش حيث تشير اغلب نتائج اﾟجرد اﾟى 
 .تاعب بهذケ اﾟموجوداتاﾟوجود حاات اﾟسرقة و 
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عدم ااﾟتزام باﾟقوانين واأنظمة واﾟتعليمات من بعض اإدارات واﾟعاملين خاصة ما يتعلق باﾟجوانب  -21
ذﾟكاﾟماﾟية واﾟرقابية وعدم ااﾟتزام باﾟقواعد واﾟمعايير اﾟمحاسبيـة واﾟرقابية اﾟمعتمدة  اﾟلوائح  افتقار ، ゙و
 .قانونية غير بأساﾟيبواﾟتشريعات اﾟى اﾟشفافية مما يدفع باﾟمفسدين اﾟى استغال ذﾟك ﾟتحقيق اهدافهم 

 جهود تظافر خال من يتم بل واحدة، رقابية جهة على تقتصر ا احتيال واﾟغشا مﾞافحة أن -22
 اﾟعموميين اﾟمفتشين ومﾞاتب اﾟنزاهة هيئة انشأ إذ اﾟعراقي اﾟتشريع ما تبناケ وهذا ، عدة رقابية أجهزة
 .اﾟماﾟية اﾟرقابة ديوان عن فضاً 

 اادارات على اﾟعموميين واﾟمفتشين اﾟماﾟية اﾟرقابة ديوان قبل من واﾟتدقيق اﾟرقابة أعمال تنفذ -23
ى اﾟنزاهة هيئة اما ، بوزارة اﾟمرتبطة غير واﾟجهات اﾟعام اﾟقطاع ومؤسسات اﾟحﾞومية  اﾟتحقيق فتت゚و
 اﾟتي اﾟشﾞاوى طريق عن أو موظفيها طريق عن تﾞتشفها اﾟتي ااحتيال واﾟغش قضايا في اﾟقضائي

 . اﾟعموميين واﾟمفتشين اﾟماﾟية اﾟرقابة ديوان من اﾟمحاﾟة أو تردها
 

 امبحث الثاني
 التوصيات

  ﾟجانب اﾟتي تم طرحها بخصوص اﾟى ما من خال ااستنتاجات اﾟتوصل اﾟعملي تم اﾟنظري وا
 -: ييأت

يات بين اﾟوظائف اإدارية واﾟعناوين اﾟوظيفية ﾟمنع ارتﾞاب أفعال  -1 فصل اﾟصاحيات واﾟمسؤ゚و
تو  ااحتيال اﾟفرصة ﾟلقائمين بهذケ ااعمال من إخفاء وتمرير مخططاتهم  وفيراﾟغش واﾟمخاﾟفات ゚و

 واﾞتشافها.
تطوير نظام اﾟرقابة اﾟداخلية في ضوء اأدﾟة اﾟمعتمدة بما يساهم في منع واﾞتشاف أفعال ااحتيال  -2

ية اﾟملقاة على عاتق اإدارة ، ﾟحماية موارد اﾟوحدة ااقتصادية و  اﾟغش واﾟمخاﾟفات ودعم اﾟمسؤ゚و
دة وااﾟتزام باﾟقوانين عن تطبيق اﾟمعايير واﾟقواعد واأنظمة اﾟمحاسبية في اﾟوح واأموال اﾟعامة فضاً 

 واأنظمة واﾟتعليمات اﾟنافذة وضمان تنفيذ ااعمال بدقة ووضوح .

ﾟغرض  اافصاح عن حاات اﾟغش وااحتيال في اﾟتقارير اﾟماﾟيةيتوجب على مراقب اﾟحسابات  -3
 اﾟتي تخضع اﾟوحدة ﾟسلطتها عندما يشك في أحتمال اﾟرقابيةمستخدمي اﾟقوائم اﾟماﾟية واﾟجهة حماية 

 وجود غش واحتيال ﾟه أثر مادي على اﾟقوائم اﾟماﾟية.

واﾟذي من شانه أن يؤثر على ケ اﾟغش وااحتيال اعندما ا تتخذ ادارة اﾟوحدة ااجراءات اﾟقانونية أتج -4
مصداقية اقرارات اادارة ، ﾟذﾟك يصبح من اﾟضروري على مراقب اﾟحسابات اانسحاب من عملية 

 اﾟمراجعة.
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يئات واﾟدراسات ااﾞاديمية بتوعية مستخدمي اﾟقوائم اﾟماﾟية بأثار وانعﾞاسات قيام اﾟمنظمات واﾟه -5
ممارسة أساﾟيب اﾟغش وااحتيال على قراراتهم ااستثمارية، واﾟعمل على أستحداث آﾟيات مناسبة 
فيلة ﾟلحد من هذケ ااساﾟيب داخل اﾟوحدة ااقتصادية واﾟتي ا تتأتى اا بتﾞاثف اﾟجهود بين  ゙و

  ات اﾟعاقة.اﾟجهات ذ

ية اﾟملقاة  -6 تطور اﾟتشريعات واانظمة اﾟمحددة ﾟعمل مراقبي اﾟحسابات خاصة اﾟجانب اﾟمتعلق باﾟمسؤ゚و
على ﾞاهلهم في اﾞتشاف ااخطاء اﾟجوهرية واﾟمخاﾟفات واﾟتصرفات اﾟغير قانونية في اﾟتقارير اﾟماﾟية، 

باستقاﾟية ومهنية عاﾟية بعيدا عن  مما يدفع بمراقبي اﾟحسابات على أداء عملية اﾟرقابة واﾟتدقيق
 ضغوط اادارة.

اﾟحرص على اختيار اﾟعاملين في اﾟوحدة بخاصة في اإدارات اﾟحسابية واﾟرقابية ممن تتوفر فيهم  -7
اﾟمهارات اﾟعلمية واﾟفنية واﾟخبرة في اﾟتخصص ، وأن يتصفوا باﾟنزاهة واأمانة واﾟحرص على اﾟعمل 

ﾟمدة من خال ااطاع على سيرتهم اﾟ هم ، فضًا عن خضوعهمﾟ شخصيةﾟمقابات اﾟجراء ا ذاتية وا 
 من اﾟتدريب قبل تعيينهم . 

يز ااهتمام باﾟتدريب اﾟمهني اﾞﾟافي ﾟلعاملين في اﾟنشاط اﾟرقابي في ديوان اﾟرقابة اﾟماﾟية مع اﾟت -8 ゙ر
في اﾟوحدات  اﾟتنظيمية واﾟقانونية اﾟتي في ظلها يتم تأدية اﾟمهام واﾟوظائفاإجراءات على فهم 

 اﾟحﾞومية اﾟخاضعة ﾟلرقابة واﾟتدقيق . 

إزاﾟة جميع اﾟقيود واﾟمحددات على نطاق عمل مراقب اﾟحسابات ﾟيتمﾞن من أداء عملية اﾟتدقيق وأبداء  -9
اﾟرأي اﾟفني اﾟمحايد بمدى صدق وعداﾟة اﾟقوائم اﾟماﾟية ، وفيما أذا ﾞانت تحتوي على بيانات ﾞاذبة 

 .  قةإباغ اﾟجهات ذات اﾟعا
ااحتيال ر ، أن يأخذ بنظر ااعتبار حاات ينبغي على مراقب اﾟحسابات عند أبداء اﾟرأي في اﾟتقري -10

 ケهذ ケية اادارة أتجا واﾟغش اﾟمﾞتشفة ومدى تأثيرها على صدق وعداﾟة اﾟقوائم اﾟماﾟية ، ومسؤ゚و
باغ اﾟجهات ذات اﾟعاقة ، ﾞما يجب أن يتم ابداء اﾟرأي طبقا ﾟمعايير اﾟتدقيق اﾟمعتمدة  اﾟحاات وا 

 ومدى احتواء اﾟقوائم اﾟماﾟية ﾟلبيانات اﾞﾟاذبة .
ات بأعداد ﾞشف اﾟتدفقات اﾟنقدية اﾟى جانب ﾞل من ﾞشوفات اﾟدخل  -11      ضرورة اﾟزام ﾞافة اﾟش゙ر

ز اﾟماﾟي واﾟتغيرات في حقوق اﾟملﾞية واايضاحات واﾟماح   .ظات اﾟمتممة ﾟلبيانات اﾟماﾟيةواﾟم゙ر
على اأجهزة اﾟعليا ﾟلرقابة اﾟماﾟية أن توﾟي اهتماما متزايدا نحو تقاريرها اﾟمختلفة واﾟتي تعدها عن  -12

ز ااخطاء واﾟغش نتائج فحصها وتدقيقها من خال ان ا يﾞون هدفها ﾞشف  نما ت゙ر فحسب ، وا 
مراجعة ماحظاتها ،  مستقبا اوقوعه معاﾟجة وتفادياهتمامها على تحديد أسباب ذﾟك واقتراح وسائل 

 . واﾟتأﾞد من تطبيقها من قبل اﾟوحدة
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ﾟتأﾞيد على ااﾟتزام باﾟقوانين واأنظمة واﾟتعليمات اﾟنافذة واﾟحرص على تنفيذها من خال اﾟزيارات ا -13     
ذﾟك دراسة اﾟميدانية ﾟإدارات واﾟفروع واأقسام ﾟمعرفة سير  اﾟتشريعات اأعمال فيها ومدى اﾟتزامها ، ゙و

عن اﾟمخاﾟفات واﾟتصرفات غير اﾟقانونية  باﾞﾟشف ترتبط اﾟتي واﾟلوائح اﾟقوانين تلك وخاصه اﾟنافذة
 .اﾟماﾟية باﾟخطورة تتسم وظائف تشغل اﾟتي او تلك اﾟعليا اادارية ﾟلجهات

 بأداءوذﾟك ﾟغرض ااستمرار اﾟرقابة اﾟماﾟية ااتحادي  ﾟديوان اﾟممنوحة اﾟصاحيات عوتوسي زيادة -14

ケرقابي دورﾟافة على اﾞ  مؤسساتﾟها اﾟ تابعةﾟوحدات اﾟجوهرية في تصحي واﾟتي ح اانحرافات وااخطاء اﾟا
ون اﾟذينومراقبي اﾟحسابات  اﾟمدققين مناﾟعدد اﾟازم  توفير ىمدو قوم بتدقيقها ت  .اﾟرقابةمهمة  يت゚و
 في اﾟحديثة اﾟتقنيات واستخدام أدائهم نميةوت اﾟحسابات قبيﾟمرا واﾟمهني اﾟعلمي باﾟتأهيل ااهتمام -15

 طويرﾟت اﾟتدقيق واﾟهيئات اﾟرقابية ب بمﾞات ﾟلعاملين مستمرة تدريبية برامج وضع خال من أعماﾟهم إنجاز
 . اأعمال دنيا في اﾟمستمرة اﾟتطورات مع يتاءمﾟ أدائهم مستوى

تجاケ اإدارات غير اﾟمتعاون مع اأجهزة اﾟرقابية اسن قوانين أو إصدار تعليمات  تتسم باﾟشدة  -16
إمﾞانية فرض عقوبات مادية تتمثل في عملية حجب مخصصات  عواﾟمتأخرة في إرسال بياناتها اﾟماﾟية م

 . ت أو ترقيات أو فرض غرامات ماﾟيةأو مﾞافئا
يز ضرورة -17 ات توافرها ومدى جنة تدقيقيةﾟ تشﾞيل ضوابط على اﾟت゙ر  اﾟعراقية اﾟمساهمة ﾟدى اﾟش゙ر

 .أعضائها ﾟدى واﾟمحاسبية اﾟماﾟية واﾟخبرة ااستقاﾟية توافر واسيما
ات في اﾟخارجية اﾟماﾟية اﾟرقابة نظام تحديثيجب  -18  بﾞفاءة عملها أداء من ﾟتمﾞينها اﾟعراقية اﾟش゙ر

 واقتراح وسائل ﾟمعاﾟجتها.  واﾟغش ااحتيال عمليات عن اﾞﾟشف، ﾟتتمﾞن من وفاعلية
ه رأيأن يبدي باﾟماﾟية و اﾟقوائم عند تدقيق اﾟمطلوبة اﾟمهنية على مراقب اﾟحسابات أن يبذل اﾟعناية  -19

 . قوائممستخدمي تلك اﾟ رغبة وحاجةومراعاة  )اﾟمهني( اﾟفني اﾟمحايد
بدراسة متعمقة ﾟقضايا اﾟغش وااحتيال  ينبغي على اﾟمنظمات اﾟمهنية واﾟجهات اﾟرقابية اﾟقيام -20

ﾟلتعرف على اﾟطرق وااساﾟيب اﾟمستخدمة في ذﾟك، ومن ثم وضع اﾟمعايير وااجراءات واﾟسياسات اﾟتي 
 يجب على اﾟمدقق أتباعها في معاﾟجة هذケ اﾟقضايا.

ع من اﾟضروري أن تمارس اﾟجهات اﾟرقابية دورها اﾟمنوط بهافي اﾟرقابة على اﾟمهنة، ووض -21
ذﾟك تطبيق اﾟجزاءات على من يرتﾞبها. اﾟتشريعات اﾞﾟفيلة ﾟمنع  ااخطاء واﾟغش في اﾟقوائم اﾟماﾟية ゙و

عدم قبول اﾟنسخ اﾟثواني أي وثيقة أو محرر رسمي مهما ﾞانت اأسباب واﾟمبررات وعدم اﾟتهاون  -22
ر اﾟمرضية وااعتيادية ، اأوام بهذا اﾟخصوص ، وخاصة فيما يتعلق باﾟوثائق اﾟدراسية ، اأجازات

 اﾟخاإدارية باﾟترفيع واﾟعاوة ...
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ة موظفي  -23 ة من ذوي ااختصاص واﾟفنيين وبإشراف ومشا゙ر حث اإدارة على تشﾞيل ﾟجان مشت゙ر
قسم اﾟتدقيق اﾟداخلي ﾟلقيام بعملية اﾟجرد ، وتشﾞيل ﾟجان فنية ﾟلوقوف على اﾟفروقات اﾟمﾞتشفة وتحديد 

ية عن   . فروقات اتخاذ اإجراءات اﾟازمةهذケ اﾟ اﾟمسؤ゚و
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A 
 

Abstract 

The study draws its importance through shed light on the behavior and 

actions of fraudulent and that cause distortions related material effect on the 

financial to the various economic units menus and highlight the role of financial 

control devices in reducing the incidence of fraud, by focusing on auditing 

standards in the areas of fraud, as well as to reach conclusions and 

recommendations that contribute to the reduction of excesses in some 

accounting standards and methods of preparation of financial reports. Where 

methods of fraud exist in all stages of the preparation of reports and financial 

statements until the end of the session, and increase the diversity of cases of 

fraud in the majority of economic units and creating multiple methods to pass 

these cases by management or employees led to the difficulty of preventing, 

detecting, and have become a significant burden on economic unity. So it 

became the responsibility lies with the management and auditors in those units, 

to develop procedures and methods to reduce fraud and scams. Based on the 

foregoing could be limited to research problem the following questions: What is 

the fraud that affects the health of the financial statements, how the financial 

control devices commitment to economic units in the reduction of the methods 

of fraud, cheating and what is the role of the Office of Financial Supervision at 

the discovery of a fraud indicators. In light of this concludes the researcher: 

The causes of fraud and multiple intertwined reflected in the non-ethical 

conduct and abuse of public office for special gains, and return the reasons to 

(cultural reasons, legal, administrative legislative ... etc), and to defraud 

multiple forms such as fraud financial, economic fraud, fraud, administrative ... 



B 
 

etc. it is the responsibility of Supreme audit detects errors and fraud on the 

one hand, and not to put audit evidence to help him avoid this responsibility on 

the other hand, the imposition by the performance of its tasks and objectives 

under the rules and standards and ways conventional means, this is what is 

stated in Article (1) of the rules and regulations and standards for career and 

professional conduct for the BSA. The researcher recommends the 

development of legislation and regulations specific to the work of the auditors' 

special aspect placed responsibility on their shoulders in the discovery of 

substantial irregularities mistakes illegal in the financial reports and behavior, 

forcing monitors accounts to perform process control and audit independence 

and professionalism away from administration pressure. The Supreme Audit 

Institutions should pay increasing attention towards their respective reports and 

prepared for the results of inspection and audit by not to be aimed at detecting 

errors and fraud, but has focused on identifying the reasons for this and 

suggest ways to address and prevent their occurrence in the future, review the 

comments and make sure to apply before Unit. 
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