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 الملخص
تتعرض معظم الشركات لمخاطر الغش المختمفة، والتي من الممكن أن تصل في بعض حاالت الغش 

فالس بعض الشركات، خسائر استثماري ة وقضائية ضخمة، وسجن عدد من الكبيرة إلى: انييار وا 
األعضاء الفاعمين في الشركات، األمر الذي يؤدي بدوره إلى تآكل الثقة في سوق رأس المال. ونتيجة 
اآلثار السمبية السابقة، استجابت الجيات الناظمة لمينة المراجعة بإصدار عدد من المعايير التي وصفت 

 ويرتبطقارير المالية، أو عن اختالس أصول الشركة، أن ينتج عن تحريف الت الذي يمكنمشكمة الغش، 
ظيوره بوجود ثالثة عوامل ىي: الضغوط، الفرص، والمبررات. انطالقًا مما سبق، تيدف الدراسة الحالية 
في قسميا األول إلى التحقق من مدى وجود عالقة بين كل من الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية، 

أصول الشركة وبين مؤشرات عوامل الضغوط والفرص والمبررات المتعمقة بكل  والغش الناتج عن اختالس
منيما والموجودة في بيئة المراجعة السورية، واستنتاج معادلتي نموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس 
درجة نوعي الغش، كما تيدف الدراسة في قسميا الثاني إلى التحقق مما إذا كانت مينية أداء المراجع 

 سوري تشكل فرصة الرتكاب الغش بنوعيو.ال

فصول، تتشكل من خالل فصل لتمييد البحث، ثالثة فصول لمدراسة  خمسةتتألف ىذه الدراسة من 
وبغرض تحقيق أىداف البحث السابقة، صممت الدراسة الحالية بشكل  .لمدراسة الميدانية وفصلالنظرية، 

دراسات المسح )كأداتي المقابمة الشخصية، مختمط يجمع بين أدوات البحث الكمي المعتمدة في 
 ومجموعاتواالستبانة(، وبين أدوات البحث النوعي المعتمدة في المدخل االستكشافي )كالعصف الذىني 

التركيز( والتي تم تضمينيا ضمن أداة المقابمة الشخصية. تم التعرف عمى مؤشرات عوامل الغش الموجودة 
عمى المقابمة الشخصية مع المراجعين السوريين، ومن ثم مسحت آراء  في بيئة المراجعة السورية اعتماداً 

عينة من ىؤالء المراجعين باستخدام أداة االستبانة. تم تحميل البيانات الناتجة عن االستبانة والمتعمقة 
بالقسم األول باستخدام اختباري ارتباط سبيرمان وبيرسون، واختبار االرتباط الجزئي، باإلضافة لتحميل 

 السوري بيانات القسم الثاني المتعمق بمينية أداء المراجعر الخطي المتعدد. كما تم تحميل االنحدا
 .Mann-Whitneyو Kolmogorov-Smirnovباستخدام اختباري 

أظيرت نتائج التحميل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعي الغش وبين كل من مؤشرات عوامل 
كما يراىا المراجعون “ما أظيرت النتائج أن مينية أداء المراجع السوري الضغوط والفرص والمبررات، ك

تعاني من نواحي قصور عديدة يمكن أن تشكل بحد ذاتيا فرصة الرتكاب الغش، كما توجد  ”السوريون
اختالفات جوىرية بين آراء المراجعين الذين يمتمكون خبرة سابقة في اكتشاف الغش وأولئك الذين ال 

 الخبرة حول التأىيل العممي لممراجع السوري ومحافظتو عمى متطمبات التدريب المستمر. يمتمكون ىذه

 الكممات المفتاحية: مثمث الغش، مؤشرات عوامل الغش، مينية أداء المراجع السوري.
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Abstract 

Most of the companies  are exposed to different risks of fraud which may lead in some 

large fraud cases to collapse and bankruptcy of some companies, huge investment and lawsuit 

losses, and imprisonment of number of active members in the companies, which in turn lead 

to erosion of confidence in the capital market. As a result of previous negative effects, audit 

profession regulators responded by issuing a number of standards that described the problem 

of fraud and showed that fraud arises as a result of fraudulent financial reporting or 

misappropriation of company’s assets. Also, fraud presence is correlate with the existence of 

fraud risk factors: pressures, opportunities, and rationalization. 

   Proceeding from the above, the present study aims in its first part to investigate whether 

there is a relationship between fraud resulting from fraudulent financial reporting and from 

misappropriating of the company’s assets and between the fraud risk factors of pressure, 

opportunities, and rationalizations existed in the Syrian audit environment. Furthermore, this 

part seeks to conclude two multiple linear regression equations for the two types of fraud. The 

second part of the study aims to verify whether Syrian auditors professional performance 

constitutes a chance to commit fraud of both types. 

This study consists of five chapters, formed by a chapter to pave the research, three 

chapters for the theoretical study, and chapter for the field study. In order to achieve the 

objectives of the study, current study has been designed in a mixed form that combines the 

quantitative research tools adopted in the surveys (such as: personal interview, and 

questionnaire) and qualitative research tools adopted in the exploratory approach (such as: 

Brainstorming, and Focus Groups) which included within personal interview. The fraud risk 

factors exist in the Syrian audit environment were identified depending on personal interviews 

with the Syrian auditors. Also, the  Syrian auditor’s opinion was surveyed using the 

questionnaire. 

The questionnaire data related to the first part of the study were analyzed using Spearman, 

Person, and partial correlation tests, in addition to multiple linear regression analysis. The 

questionnaire data related to the second part were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test 

and Mann-Whitney test.  

The analysis clarified the presence of a statistically significant relationship between the 

two types of fraud and between each of the fraud risk factors: (pressure, opportunities, and 

rationalizations). Besides, the analysis showed that the Syrian auditors professional 

performance “as seen by the Syrian auditor” suffers from many shortcomings which could 

constitute an opportunity to commit fraud. In addition, there are substantial differences 

between the auditors opinion, who have previous experience in fraud detection, and those who 

don’t have this expertise which is related to the Syrian auditor qualifications and meeting the 

requirements of continuous training. 

 

 

Key words: fraud triangle, fraud risk factors, auditor professional performance.   
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 انشكر وانتقذير
 

زٌٍ هأتٕجّ ثجضٌم انشكش ٔااليتُبٌ ئنى أسبتزتً انذكتٕس يبْش األيٍٍ ٔانذكتٕس دمحم انجٓهٕل ان

 فضم كجٍش فً ئَجبص ْزا انؼًم. بلذيب كبيم انذػى ٔانؼهى ٔانجٓذ، ٔكبٌ نًٓ

 

خ ػهى أػضبء نجُخ انحكى ٔانًُبلشخ انتبنٍخ أسًبؤْى نتفضهٓى ثبنًٕافم كًب أتمذو ثبنشكش ئنى

 يُبلشخ ْزا انؼًم:

 انذكتٕس نطٍف صٌٕد

 انذكتٕس ػظبو لشٌظ

 انذكتٕس ػظبو انؼشثٍذ

 انذكتٕس يبْش األيٍٍ

 انذكتٕسح نٍهى انطٌٕم

 

 ػًٍذ كهٍخ االلتظبد فً جبيؼخ تششٌٍ، انذكتٕس ٌٕسف يحًٕدانسٍذ ٔأتمذو ثبنشكش ئنى 

 

 ٕا فً ْزا انؼًم.ح يشاجؼً انحسبثبد انزٌٍ سبًْكًب أتمذو ثبنشكش ئنى انسبد
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 اإلطار العام لمبحثالفصل األول: 

 :المقدمت 1.1

يزداد االىتماـ بظاىرة الغش نتيجة تزايد األزمات المالية واالقتصادية عمى المستوى العالمي، األمر 
الذي أدى بدوره إلى ظيور تساؤالت عديدة مف قبؿ المستثمريف والمساىميف الذيف أصابيـ الضرر نتيجة 

العالمية، حيث تساءؿ الكثيروف عف سبب عدـ إعطاء المراجع  المصارؼو إفبلس الكثير مف الشركات 
(. وفي نفس 2005الخارجي إشارات تحذير بخصوص الحالة االقتصادية لتمؾ الشركات )محمد وصالح، 

عف  Securities and Exchange Commission (SEC)السياؽ أعمنت ىيئة سوؽ األوراؽ المالية األمريكية 
منيا لشركات معروفة كشركتي  سوحده، خم 2010ش في شير تموز مف العاـ ظيور سبع حاالت غ

DELL and GE (Curtis, 2010 .) 
كالمجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف  لمينة المراجعةاستجابت الجيات الناظمة قد ىذا و 

(American Institute of Certified Public Accountant's )AICPA)،)  لممحاسبيف واالتحاد الدولي
(International Federation of Accountants( )(IFAC  النتشار ظاىرة الغش في شركات األعماؿ

ف بمسؤولية المراجع تجاه الغش في يالمتعمق (SAS 99, ISA 240)ف يكالمعيار  ،بإصدار العديد مف المعايير
ت الدالة عمى ظيور الغش، النشرتاف لمجموعة مف المؤشرا عرضتت .المالية موضع المراجعة التقارير

 الشركةمؤشرات ناتجة عف الضغوط المالية التي تتعرض ليا إلى يورىا والمصنفة بحسب عوامؿ ظ
موضع المراجعة، مؤشرات ناتجة عف توفر الظروؼ المواتية لظيور حادثة الغش، ومؤشرات ناتجة عف 

ذي قد يسمح ليـ بتبرير قياميـ وال ،موضع المراجعة الشركةطبيعة الجانب األخبلقي لمديري وموظفي 
 .( AICPA, 2002( ،)IFAC, 2009) دثة الغشبحا

نظرًا ألىمية ظاىرة الغش المتنامية وبغرض الوقوؼ عمى أىـ مؤشرات الغش المؤثرة عمى عمؿ و 
عادة تصنيفيا وفقًا لتصنيفات  المراجعيف السورييف، ييتـ البحث المقدـ بالتعرؼ عمى ىذه المؤشرات وا 

الدالة عميو  الدولية الثبلثة السابقة الذكر، ومف ثـ ربط كؿ مجموعة مف التصنيفات بنوع الغش المعايير
معادلة االنحدار موضع المراجعة( بيدؼ الحصوؿ عمى  الشركة، اختبلس أصوؿ )تحريؼ قوائـ مالية

مـ بوجود عدد مع العلقياس كؿ مف نوعي الغش السابقيف وفقًا لخصائص بيئة المراجعة السورية.  المناسبة
  غش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة.محدود جدًا مف الدراسات التي اىتمت بال

فصوؿ، تتشكؿ مف خبلؿ فصؿ لئلطار العاـ لمبحث، ثبلثة فصوؿ  خمسةتتألؼ ىذه الدراسة مف 
دراسة وفيما يمي سيتـ استعراض الدراسات السابقة التي تناولت  .العمميةوفصؿ لمدراسة لمدراسة النظرية، 
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يا وصياغة النماذج المرتبطة بيا، كما سيتـ التطرؽ لكؿ مف مشكمة وىدؼ كشفظاىرة الغش وسبؿ 
 وب اختبارىا، باإلضافة ليدؼ البحث والمنيج الذي سيتبع في تطبيقو.مالبحث، وفروض البحث المط

 :الدراسات السابقة 2.1
أصدر  كما (SAS 99)يير المراجعة نشرة معا AICPAأصدر المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف 

، وقد ألزمت النشرتاف المراجع بوجوب جمع (ISA 240)نشرة المعايير  (IFAC)االتحاد الدولي لممحاسبيف 
كافة المعمومات الضرورية لتقييـ التحريفات الجوىرية الناتجة عف الغش، كما أوصت نشرة معايير 

امو المينية فيما يتعمؽ بتحديد خصائص الغش وفقًا لما بضرورة تطبيؽ المراجع ألحك (SAS 99)المراجعة 
 يمي:
 الشركةعف سرقة أصوؿ  اً ناتج اً عف تقارير مالية محرفة وغش اً ناتج اً نوع الغش: ويتضمف غش .1

 موضع المراجعة.
إمكانية الغش: وتتحدد إمكانية الغش مف خبلؿ البحث في قدرتو عمى التسبب في تحريفات  .2

 جوىرية ىامة.
الغش بالنسبة لكؿ منيما  مثمثمؽ بنوعي الغش فقد قدمت النشرتاف أمثمة ليما تشمؿ مكونات وفيما يتع

 (AICPA,  2002). المبررات/االتجاىات –الفرص  –الضغوط المحفزات/وىي: 

يمكف تصنيؼ الدراسات السابقة إلى صنفيف أساسييف ىما، دراسات تـ إعدادىا مف قبؿ باحثيف 
الحسابات، ودراسات تـ إعدادىا مف قبؿ ىيئات وجيات ميتمة بمينة  أكاديمييف في مجاؿ مراجعة

فيما يتعمؽ بدراسات الباحثيف األكاديمييف، ب واآلثار الناجمة عف حوادث الغش. المراجعة أو بدراسة الجوان
الغش، فمنيا مف اىتـ بدراسة مؤشرات  كشؼالدراسات مف حيث تناوليا لموضوع منع و فقد تنوعت ىذه 

حالة  -بعنواف "إدراؾ المراجعيف لمؤشرات خطر الغش (Smith et al., 2005)كدراسة ش ظيور الغ
. وىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أىـ مؤشرات الغش بحسب رأي المراجعيف الماليزييف. كما ىدفت ماليزيا"

رات الغش في عمى إدراكيـ ألىمية مؤش ت المراجعيف الديموغرافية تأثيرلتحديد ما إذا كاف الستكشاؼ بيانا
ع البيانات الخاصة بالبحث، أما عينة الدراسة فاشتممت كوسيمة لجم االستبانةماليزيا. واستخدمت الدراسة 

 48في شركات المراجعة العاممة في مدينة كواالالمبور، استجاب منيـ  اً ممارس اً مراجع 200عمى 
 ة، وأظيرت نتائج التحميؿ بأفالمؤشرات إلى ثبلث مجموعات رئيس . وقد صنفت الدراسة تمؾاً مراجع

شخصية اإلدارة وتأثيرىا لتشغيمي ىي األىـ، تمييا االستقرار المالي واالمؤشرات المتضمنة خبلؿ مجموعة 
جعيف الديموغرافية، فمـ يتبيف . أما بالنسبة لبيانات المراعمى بيئة الرقابة، ومف ثـ تمييا الشروط االقتصادية

المراجعة، أو لسنوات خبرتو تأثير يذكر عمى  محؿدة ارتباطو مع الشركة لعامؿ جنس المراجع، أو لم َّأف
إدراكو لمؤشرات ظيور الغش بشكؿ عاـ. ولكف فيما يتعمؽ بنوع شركة المراجعة تبيف وجود فرؽ جوىري 
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بالنسبة لمؤشريف ىما: )ظيور برامج تحفيز غير موضوعية، الحساسية الشديدة تجاه سعر الفائدة(، 
الغش تبيف وجود فرؽ جوىري تجاه مؤشر ارتفاع معدؿ دوراف  كشؼرة المراجع السابقة في وبالنسبة لخب

 اإلدارة التنفيذية.

تقييـ حاالت  –الغش  بمثمثبعنواف "عامؿ خطر الغش المتعمؽ  (Lou and Wang, 2009)دراسة 
الغش والمتضمنة  مثمثوىدفت ىذه الدراسة إلى فحص عوامؿ الغش المتعمقة ب الغش في التقارير المالية".

الغش اليادفة إلى تقييـ حاالت الغش في التقارير المالية، وعمدت الدراسة إلى  كشؼفي جميع معايير 
 –الفرص  – الضغوط/المحفزاتاختبار مجموعة مف الفرضيات موزعة تبعًا لتوزيع مؤشراتو وىي: )

المالية عندما تواجو الشركة  يرالتقار ( وىذه الفرضيات ىي: )يزداد خطر تحريؼ المبررات/االتجاىات
المالية عندما تواجو  التقاريرموضع المراجعة ضغوطًا مالية، سيتوفر حافز أكبر لدى المدراء لتحريؼ 

مالية فيما يتعمؽ بإيراداتيا، يزداد احتماؿ تعرض الشركة لمغش عندما تزداد نسبة ظيور  اً الشركة ضغوط
المالية عندما تكوف  التقاريرالمتاحة لممديريف فيما يتعمؽ بتحريؼ العمميات المالية المعقدة، تزداد الفرص 

موضع المراجعة لمغش  الشركةالرقابة الداخمية لمشركة موضع المراجعة ضعيفة، تزداد احتمالية تعرض 
موضع المراجعة لمغش عندما  الشركةعندما تكثر التساؤالت حوؿ استقامة مديرىا، تزداد احتمالية تعرض 

التالية  المستقمة قة بيف مدير الشركة موضع المراجعة ومراجعيا(، واستخدمت الدراسة المتغيراتتسوء العبل
نسبة المبيعات  –نسبة األسيـ المرىونة  –الدائنوف  –نسبة المديونية  –)األخطاء في التنبؤات المالية 
، لدراسة يف المتعاقبيف(عدد المراجع –التاريخية السابقة  اإلفصاحاتعدد  –غير االعتيادية لطرؼ آخر 

، أما تنبؤي وفقًا ليذه المتغيرات نموذجعبلقتيا مع المتغير التابع المتمثؿ باحتمالية ظيور الغش وصياغة 
شركة مدرجة في سوؽ األوراؽ المالية. وأظيرت نتائج التحميؿ أف  123عينة البحث فاشتممت عمى دراسة 

وجود  –مف الشروط التالية: الضغوط المالية عمى الشركة غش التقارير المالية يرتبط بشكؿ موجب بواحد 
وجود تدىور في  -ؿ استقامة مدراء الشركة وجود أسئمة حو  –نسبة مرتفعة مف تعقيد عمميات الشركة 

الغش يعتمد عمى النسب  كشؼالعبلقة بيف الشركة ومراجعييا، كما عمدت الدراسة إلى صياغة نموذج ل
 جعة والتي تـ ذكرىا سابقًا.المالية لمشركات موضع المرا

دراسة تحميمية إلدراؾ مراجعي بعنواف " (Abdul Majid & Tsui, 2001)جاءت دراسة في نفس السياؽ 
بيدؼ فحص إدراؾ المراجعيف لمستويات  ،ونغ ألىمية عوامؿ الغش المحددة في تقييـ الخطر"غ كىون

ستة عوامؿ خطر. كما عمدت الدراسة إلى  خطر الغش ولمتصرفات غير القانونية الميمة المتعمقة بوجود
تقييـ جودة أحكاـ المراجعيف. وطبقت ىذه الدراسة عمى مرحمتيف. حيث تـ الطمب مف المراجعيف تحديد 

 ةان، واعتمادًا عمى استجابات االستبعامبًل مف العوامؿ المرتبطة بوجود التحريفات الجوىرية 15أىمية 
%( تـ 58بموضوع الغش بسبب طبيعة عممو، وبنسبة استجابة  اً ر مدير مراجعة خبي 45)عينة مكونة مف 

تعريؼ ستة مف أىـ العوامؿ السابقة ليتـ تضمينيا في مرحمة البحث الثانية، حيث تـ تصميـ النموذج 
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تـ إرساؿ  50مف أصؿ مراجع خبير  30( اعتمادًا عمى آراء  lens model)اختبار نموذج العدسة
ظيور تحريفات  ي شركات المراجعة الست الكبرى. وأظيرت نتيجة الدراسة أفمف ممارس انات إلييـاالستب

تعتبر مف أىـ العوامؿ في  الشركةجوىرية خبلؿ عمميات مراجعة سابقة، مؤشرات مخاطر استمرارية 
 تحذير المراجع لمخاطر الغش والتحريفات الجوىرية.

لمثمث الخاص بتقدير مخاطر الغش بعنواف "أثر تفصيؿ ا (Wilks & Zimbelman, 2002)دراسة أما 
فقد ىدفت إلى التحقؽ مف أف تنفيذ تقييـ  ،عمى حساسية المراجع بالنسبة لعاممي المحفزات والفرص"

الغش وصواًل لمتقييـ اإلجمالي لمغش سيزيد مف حساسية المراجع  مثمثمنفصؿ لكؿ مكوف مف مكونات 
مخاطر مبررات اإلدارة  َّبأف لبلستنتاجالمراجع بالنسبة لعاممي المحفزات والفرص، خاصًة عندما يصؿ 
أواًل: تزداد حساسية تقييـ المراجع لمخاطر لتالية: منخفضة. لذا فقد سعت الدراسة إلى طرح الفرضيات ا

والفرص بالنسبة لمتباينات في كؿ منيما عند إجرائو لتقييـ منفصؿ لكؿ مف  /الضغوطعاممي المحفزات
والفرص عندما  /الضغوطزداد حساسية المراجع لمخاطر عاممي المحفزاتالغش، ثانيًا: ت مثمثمكونات 

الغش بشكؿ مسبؽ لمتقييـ اإلجمالي أكثر مف المراجع الذي ال  مثمثلمكونات  منفصبلً  اً ينفذ المراجع تقييم
الغش عندما  مثمثينفذ ىذا التقييـ المنفصؿ، ثالثًا: يحصؿ المراجع عمى تقييـ أقؿ إلجمالي مخاطر 

وشممت الدراسة التجريبية إرساؿ  ،مثمثىذا التقييـ بتنفيذ تقييـ منفصؿ لمخاطر مكونات ىذا ال يستبؽ
تأثير مختمفة تبعًا  تحتوي عمى مؤشرات عوامؿ الغش بدرجة تالت وسيناريوىااستبانة تتمثؿ بمجموعة حا

%، وتوصمت 55بنسبة استجابة  اً مدير  52مدير مراجعة ممارس، استجاب منيـ  95 ػل  لكؿ سيناريو
الغش عمى التقييـ اإلجمالي لمخاطر الغش يتـ مف  مثمثالدراسة إلى نتيجة مفادىا أف تأثير تفصيؿ 

يقابمو وبشكؿ متوازف زيادة  ،خبلؿ زيادة تركيز المراجع عمى الخطر المنخفض لعامؿ مبررات اإلدارة
توفر لممراجع ت، لذا يتوجب أف المبررات/االتجاىاتالفرص و  تركيز المراجع عمى الخطر المرتفع لعاممي

 حالة فيـ منفصؿ لمكونات خطر الغش عند تقييـ مخاطر الغش.

( بعنواف "عوامؿ الغش المعاصرة والتنبؤ بالغش Skousen and Wright, 2006دراسة )واستقصت 
بتحريؼ  مؤشرات الغش التي ترتبط مف الناحية التجريبية بالغش المتعمؽ المالية" التقاريرالمتعمؽ بتحريؼ 

مف مؤشرات الغش المصنفة وفقًا لعوامؿ: الضغوط، الفرص  اً مؤشر  20تـ اختيار  المالية. التقارير
، وتـ استخبلصيا مف التقارير المالية المنشورة بيف SAS: 99والمذكورة في المعيار  المبررات/االتجاىاتو 

مشابية ليا لـ تتعرض  شركة أخرى 86 ػشركة تعرضت لحوادث غش، ول 86 ػل 2001و  1992عامي 
المالية، وصياغتيا  التقاريرتمت دراسة عبلقة ىذه المؤشرات بالغش المتعمؽ بتحريؼ لحوادث غش. 

استنتجت الدراسة أف: ممكية مدراء الشركة لجزء مف أسيميا موذج لمتنبؤ باحتمالية حدوث الغش. ضمف ن
 التقاريردوث الغش المتعمؽ بتحريؼ % وما يزيد، يعتبر مف أىـ المحفزات التي قد تسبب ح5وبنسبة 

المالية، كما أف ضعؼ الرقابة الداخمية وانخفاض نسبة أعضاء لجنة المراجعة المستقميف فعميًا عف إدارة 
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الشركة، وحيازة رئيس مجمس اإلدارة لمنصب الرئيس التنفيذي أيضًا تعتبر مف أىـ المؤشرات عمى وجود 
 المالية. لتقاريرافرص تتيح حدوث الغش المتعمؽ بتحريؼ 

المالية لمشركات المدرجة  التقاريرث إيجابي حوؿ عوامؿ غش بعنواف "بح (Chen, 2006)دراسة سعت 
المالية باالعتماد  التقاريرالضغوط والفرص المسببيف لتحريؼ المحفزات/إلى دراسة عاممي  في الصيف"

و  1999المالية بيف عامي شركة مف الشركات المدرجة في سوؽ الصيف لؤلوراؽ  41عمى بيانات 
 التقاريرتحريؼ ب. وتوصمت الدراسة إلى صياغة نموذج لتقدير احتمالية ظيور الغش المتعمؽ 2004

الضغوط متمثبًل المحفزات/استنتجت الدراسة أف عامؿ  .اد عمى مؤشرات العامميف السابقيفالمالية باالعتم
ات المدرجة، وعامؿ الفرص متمثبُل بقدرة عدد بالشروط التي تفرضيا سوؽ األوراؽ المالية عمى الشرك

محدود مف المبلؾ عمى التحكـ بالشركة، قمة عدد المدراء المستقميف عف المساىميف، انخفاض عدد 
أىـ مسببات المالية، تعتبر مف  التقاريراجتماعات المدراء في الشركة، وضعؼ رقابة مجمس اإلدارة عمى 

 المالية. التقاريرريؼ حدوث الغش المتعمؽ بتح

 حالت ماليزيا" -ظهىريبعىىان "مؤشراث مثلث الغش واحخماليت  (Aghghaleh et al., 2014)اختبرت دراسة كما 

الضغوط المحفزات/مثمث الغش، واقترحت استخداـ متغيريف لقياس عامؿ  حوؿ Cresseyفائدة وظريت  مدى
ف إلى إجمالي األصوؿ، كما اقترحت ىما: نسبة إجمالي المبيعات إلى المدينيف، ونسبة إجمالي الديو 

اختبار متغيريف آخريف لقياس عامؿ الفرص ىما: عدد أعضاء لجنة المراجعة، وعدد أعضاء مجمس 
شركة مدرجة في سوؽ األوراؽ  140اإلدارة. اختبرت الدراسة المتغيرات األربعة السابقة عمى عينة مف 

ت إلى صياغة نموذج لقياس احتمالية تحريؼ شركة اكتشفت فييا حوادث غش، وتوصم 40المالية منيا 
المالية باالعتماد عمى المتغيرات السابقة، واستنتجت أف ارتفاع الديوف والمبيعات إلى المدينيف  التقارير

المالية لمتحريؼ، كما استنتجت أف االحتمالية السابقة  التقاريرترتبط بشكؿ موجب مع احتمالية تعرض 
 ص مف خبلؿ زيادة عدد أعضاء كؿ مف لجنة المراجعة ومجمس اإلدارة.تتناقص مع تناقص عامؿ الفر 

 كشؼاىتمت بعض الدراسات بدراسة إجراءات المراجعة المستخدمة بيدؼ الوقوؼ عمى إمكانية منع و و 
واىتمت الدراسة  الغش" كشؼبعنواف "تحميؿ تجريبي إلمكانية  (Moyes & Hasan, 1996). كدراسة الغش

 التقاريرالغش أثناء عممية مراجعة  كشؼعامبًل مف العوامؿ ذات العبلقة ب 218 في التحقؽ مف أىمية
المالية، والتي تتضمف عامؿ خبرة المراجع والخمفية التعميمية لممراجعيف، خبرة شركة المراجعة السابقة في 

الغش. وقد استقصت  كشؼالغش، حجـ شركة المراجعة، بعض األساليب التي تعتبر ناجحة ب كشؼ
مراجع( موزعيف عمى  1836مجتمع ) إلى% 20مراجعًا شكمت نسبة استجابة  357راسة آراء الد

مجموعتيف: المجموعة األولى مف المراجعيف عبارة عف مراجعيف أعضاء في شركات مراجعة تمارس مياـ 
 المراجعة الخارجية، أما المجموعة الثانية مف المراجعيف فيي عبارة عف مراجعيف في منشآت حكومية

بحسب عبلقتيا بأربع دوائر  الغش كشؼومراجعيف داخمييف. ىذا وقد تـ تقسيـ األساليب المستخدمة في 
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. وقد أظيرت نتائج دائرة المبيعات والتحصيؿ –ألجور دائرة ا –دائرة المخزوف  –دائرة المدفوعات وىي: 
عامؿ خبرة المراجع، الغش يزداد بازدياد  كشؼالمسح في جميع الدوائر التي تـ فحصيا أف احتماؿ 

ىا بالمعمومات البلزمة والخبرات اءأعض ود᷃تزالغش  كشؼشركات المراجعة التي لدييا خبرة سابقة في 
الغش، شركات  كشؼىـ أكثر قدرة عمى  CPAالغش، المراجعيف الحاصميف عمى شيادة  كشؼالضرورية ل

ؽ أكثر فعالية في تصميـ وتطبيؽ أكبر مف المراجعيف بحيث يكوف الفري اً المراجعة األكبر توظؼ عدد
 أساليب مراجعة المخزوف مف شركات المراجعة الصغيرة.

المالية باستخداـ مثمث  التقاريرتحريؼ  كشؼبعنواف " (Manurung and Hadian, 2013)دراسة ىدفت 
 المالية باالعتماد عمى مفيوـ مثمث التقاريرتحريؼ  كشؼإلى الحصوؿ عمى أدلة تجريبية حوؿ  الغش"

شركة مدرجة في سوؽ األوراؽ المالية، تحتوي عمى بعض الشركات  35 ػالغش. تمثمت عينة الدراسة ب
الضغوط المحفزات/المالية ىو نتائج تفاعؿ عوامؿ  التقاريراكتشؼ فييا الغش. اعتبرت الدراسة أف تحريؼ 

ميف السابقيف، الغش باالعتماد عمى العام كشؼوالفرص بشكؿ ممموس، وعمدت إلى استخبلص نموذج ل
اؼ االستقرار المالي، األىدىي: الضغوط وفقًا لثبلث فئات المحفزات/حيث تـ تصنيؼ وقياس تأثير عامؿ 

 الثانية، وعبرت عف الفئة األولى بمعدؿ نمو الموجودات، كما عبرت عف الفئة المالية، والضغوط الخارجية
رت عنيا بالرافعة المالية. أما عامؿ الفرص فتـ فعب الثالثةبمعدؿ العائد عمى إجمالي األصوؿ، أما الفئة 

قياس تأثيره مف خبلؿ الرقابة الصارمة لمجمس اإلدارة عمى إعداد التقارير المالية. واستنتجت الدراسة أف 
المالية ترتبط بشكؿ طردي بمدى االستقرار المالي لمشركة وتمكنيا مف  التقاريراحتمالية عدـ تحريؼ 
المالية بشكؿ عكسي مع ارتفاع مستوى  التقارير، بينما ترتبط احتمالية عدـ تحريؼ تحقيؽ أىدافيا المالية

/ إجمالي الموجودات(، كما أف ستوى الرفع المالي )إجمالي الديوفالضغوط المالية الناتجة عف زيادة م
إعداد  احتمالية التحريؼ تنخفض بوجود رقابة صارمة لمجمس اإلدارة عمى كافة النواحي المتعمقة بعممية

 التقارير المالية.

الغش في  كشؼبعنواف "تحميؿ تجريبي إلمكانية  (Ansah et al., 2002)دراسة في نفس السياؽ جاءت 
. قدمت الدراسة عرضًا لمزايا وعيوب استخداـ مؤشرات ظيور الغش كأداة دالة عمى ظيوره نيوزيمندا"

الموضوعية التي يزداد احتماؿ ظيور الغش عند والتنبؤ بو، فيذه المؤشرات مف حيث المزايا تمثؿ الشروط 
مؤشرات عامة ، يمكف أف تظير عندما ال يكوف رات تـ انتقادىا وفقًا لما يمي: ظيورىا، إال أف ىذه المؤش

 ػالغش ل كشؼتقدير درجة كفاءة  -1وىدفت الدراسة إلى:  ود لمغش، صعبة التطبيؽ في البحوثىناؾ وج
تحديد ما إذا كانت توجد اختبلفات  -2المطبقة عمى دائرة المخزوف،  إجراء مف إجراءات المراجعة 56

 -3نوع شركة المراجعة،  –الغش وفقًا لممنطقة  كشؼجوىرية بيف المراجعيف حوؿ كفاءة كؿ مف إجراءات 
 –سنوات خبرة المراجع  –التحقؽ مف التأثير النسبي لعوامؿ المراجعة األربعة: موقع المراجع الوظيفي 

كأداة لجمع  ةانتـ استخداـ أداة االستب .الغش في دائرة المخزوف كشؼؽ بالعممية لممراجع فيما يتعمالخبرة 
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مراجع بنسبة استجابة  110استجاب منيـ  اً ممارس اً مراجع 400البيانات البلزمة لمدراسة وأرسمت إلى 
نت اإلجابات تدؿ عمى %، ىذا وقد طمب مف المراجعيف إبداء آرائيـ حوؿ فعالية ىذه اإلجراءات، وكا29

الغش، بينما صنؼ أكثر مف  كشؼكثر فعالية في األأف أقؿ مف نصؼ ىذه اإلجراءات صنفت عمى أنيا 
منيا  15الغش، وصنؼ  كشؼنصؼ ىذه اإلجراءات عمى أنيا إجراءات معتدلة مف حيث فعاليتيا في 

النحدار بأف حجـ شركة أظير تحميؿ اقد الغش. ىذا و  كشؼعمى أنيا إجراءات قميمة الفعالية في 
الغش في  كشؼالمراجعة ومدة تعاقد المراجع وسنوات خبرتو تمثؿ تنبؤات ميمة إحصائيًا فيما يتعمؽ ب

 دائرة أعماؿ السمع ومستودعات التخزيف في نيوزلندا.  

دراسة الغش، حيث عمدت  كشؼكما اىتمت بعض الدراسات في فيـ العبلقة بيف حوكمة الشركات و 
(Saksena, 2003)  إلى دراسة تحميمية تجريبية" –بعنواف "العبلقة بيف حوكمة الشركات وغش اإلدارة .

مف ىذه الشركات اكتشفت فييا  76شركة مف الشركات المدرجة في سوؽ األوراؽ المالية،  152دراسة 
(، أما باقي الشركات فمـ تظير فييا حوادث لمغش. كما 1993 - 1982حوادث غش بيف عامي )

توجد عبلقة إيجابية بيف جودة الخدمة التي تقدميا شركة راسة مجموعة مف الفرضيات، منيا: دطرحت ال
المراجعة وبيف عدـ ظيور حادثة الغش، توجد عبلقة عكسية بيف سنوات تدقيؽ شركة المراجعة لبيانات 

ش اإلدارة، الشركة موضع المراجعة وبيف تنفيذ اإلدارة لحوادث غش، وجود لجنة مراجعة فاعمة يحد مف غ
تزداد احتمالية ظيور غش اإلدارة بزيادة نسبة ممكية أسيـ الشركة مف داخميا، يزداد عدد المدراء 

أشارت نتائج التحميؿ إلى أىمية دور قد . ىذا و ارة الشركات التي يظير فييا الغشالخارجييف في مجمس إد
 رضيات السابقة.حوكمة الشركات في الحد مف حاالت غش اإلدارة، حيث أثبتت صحة الف

 & Lenard)نفذت دراسة اإلفبلس والغش، حيث  كشؼبتطوير نماذج  اىتمت بعض الدراساتقد ىذا و 

Alam, 2009) ابتداًء مف نماذج اإلفبلس وصواًل إلى أكثر "الغش:  كشؼبعنواف "السياؽ التاريخي ل
دة مسبقًا خبلؿ أبحاث األدب اإلفبلس المع كشؼمراجعة نظرية لفيـ نماذج  مؤشرات الغش الفعالة حالياً"

 المعدة كردة فعؿ مف قبؿ الجيات الناظمة لمينة المحاسبة والجياز السياسي األمريكي تجاهو الميني، 
وقد توصمت الدراسة إلى أف النماذج التي تكتشؼ احتماؿ فشؿ الشركات  حاالت الغش واإلفبلس المتكررة.

 كشؼذلؾ عمدت الدراسة إلى تحديد ثبلثة نماذج ليمكنيا أيضًا أف تشير إلى احتماؿ وجود الغش، ل
الغش طور في عاـ  كشؼ( ونموذج واحد ل2005-1968اإلفبلس طورت خبلؿ فترة أربعة عقود )

، وذلؾ لتحديد ما إذا كانت ىذه النماذج قادرة بشكؿ صحيح عمى التنبؤ بالغش وذلؾ مف خبلؿ 1995
شركة ظيرت  13المالية ) التقاريرموذج لحوادث غش استخداـ بيانات عينتيف حديثتيف تـ اختيارىما كن

شركة لـ تظير فييا حادثة الغش(، ومف ثـ تـ  26، و2000 – 1996فييا حادثة الغش بيف عامي 
استخداـ النماذج السابقة مع إضافة متغير الغش الذي تـ تصميمو اعتمادًا عمى مؤشرات محددة لمغش 
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أدى إلى أف إضافة متغير الغش إلى نماذج التنبؤ باإلفبلس  حددت مف قبؿ المينة. ولقد وجدت الدراسة
 تحسيف أداء ىذه النماذج.

جاءت دراسة كؿ الغش  كشؼفيما يتعمؽ باستخداـ مفاىيـ عمـ النفس االجتماعي ونظريات اإلدارة في 
منع  بعنواف "استخداـ نظرية المعبة ومفاىيـ التفكير االستراتيجي في (Zimbelman & Wilks, 2004)مف 
ومنع  كشؼوركزت الدراسة عمى فحص البحوث األكاديمية التي تقيـ قدرة المراجع عمى  ،الغش" كشؼو 

الغش في التقارير المالية. وقدمت الدراسة مراجعة لمجانب النظري والبحثي التجريبي مف منطمؽ نظرية 
ية. واقترحت الدراسة إدخاؿ المعبة، عمـ النفس االجتماعي، ممارسات المراجعة، ولمجاالت البحث المستقبم

تعديبلت عمى معايير المراجعة والتي مف المفترض أف تيسر استخداـ المراجع لمتفكير االستراتيجي في 
 تخطيط –تقييـ مخاطر الغش ثبلثة مياـ خطرة لممراجعة وىي:  الغش. وقد تـ التأكيد عمى كشؼإطار 

 .تطبيؽ مخطط المراجعة –المراجعة 

 ,Shaub & Lawrenceدراسة )الغش، فقد تناولت  كشؼور الشؾ الميني لممراجع في أما فيما يتعمؽ بد

نموذج الشؾ الميني لممراجعيف مف  تحميؿ الموقؼ" –بعنواف "األخبلؽ، الخبرة، والشؾ الميني  (1996
لمثقة والشؾ، وذلؾ بغرض التطبيؽ عمى المراجعيف. وقد  (Kee & Knox's, 1970)خبلؿ اعتماد نموذج 

ىذا النموذج الشؾ الميني بأنو مينة ذات طابع أخبلقي، خبير، ويكتنفو عوامؿ ظرفية. وقد عرؼ 
اسُتخدمت معادلة النموذج لتقدير عبلقة ىذه العوامؿ الثبلثة بالشؾ الميني. وتـ اختبار ىذا النموذج عمى 

قياس وتحميؿ عامؿ مراجعًا، ينتموف لشركات المراجعة الست الكبرى. وتـ  156عينة مف المراجعيف تبمغ 
خبلؿ تسع حاالت مختمفة لمخطر )مف المنخفض إلى المرتفع(. وأشارت النتيجة مف الشؾ الميني لممراجع 

إلى أف المراجعيف يزيدوف مف حالة الشؾ الميني في حاالت: )العمميات غير االعتيادية التي تتـ مع 
ضعؼ التواصؿ بينيـ وبيف  –سابقة عدـ دقة العميؿ ال –الضغط المالي عمى العميؿ  –أطراؼ أخرى 

لشركة  ميماً العميؿ(. كما أشارت النتائج إلى أف حالة الشؾ الميني تتراجع أحيانًا عندما يكوف العميؿ 
 المراجعة.

 & Choo)ىدفت دراسة الغش، فقد  كشؼأما بالنسبة لدور بنية المعرفة لدى المراجع وخبرتو في 

Trotman, 1991) بنية المعرفة وأحكاـ المراجعيف أصحاب الخبرة وبيف المراجعيف  بعنواف "العبلقة بيف
الموجودة في أحكاـ وبنية عمؿ  طة عمؿ لمعاينة بعض االختبلفات والروابطإلى تبني خ المبتدئيف"
تذكر واستدعاء المعمومات الثابتة النموذجية بالدراسة  وعنيتلحسابات المبتدئيف وذوي الخبرة. مراجعي ا

مف خبلؿ قياـ المراجعيف بقراءة  طيا بالنتائج واألحكاـ المثبتة والحتميةالء المراجعيف وربوالشاذة مف ىؤ 
شرح ووصؼ وضع الشركة مف قبؿ مراجع حساباتيا والمتضمف وجود مشكمة أساسية فييا باإلضافة إلى 

الية وبعد مرور فترة لمدراسة يتـ العمؿ عمى استنتاج احتم ،وجود معمومات وعناصر نظامية وشاذة
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مكانية كوف ىذه العناصر حقيقية وصحيحة. تـ التوصؿ إلى أف مراجعي الحسابات ذوي الخبرة  وا 
 أما العناصر النموذجية فكانت متساوية تقريبًا. ،استطاعوا استذكار عناصر شاذة بنسبة أكبر مف المبتدئيف

مف االختبلس ( بعنواف "دور مراجعة الحسابات في الحد 1994)الشنواني،  كما ناقشت دراسة
أكثر النواحي عرضة لبلختبلس  مع التطبيؽ عمى قضايا محكمة األمف االقتصادي بدمشؽ" -والتبلعب

المدفوعات النقدية بواسطة الشيكات، المدفوعات النقدية  والتي ثبت حدوثيا في المحكمة المذكورة وىي:
أجور ك، المدفوعات النقدية عمميات االستيراد الخارجيكبواسطة أوامر الصرؼ، المدفوعات النقدية 

. وحددت الدراسة الجوانب التفصيمية خزوفالم الت الجباية،، المقبوضات النقدية بواسطة إيصاالعامميف
وأوصت بعدة توصيات منيا: ضرورة زيادة االىتماـ  ،لوقوع حادثة الغش بالنسبة لجميع العناويف السابقة
لموظائؼ ذات الطبيعة المتسمسمة، عدـ اإلفراط بالثقة  بوظيفة الرقابة الداخمية وما تنص عميو مف فصؿ

الممنوحة لمعامميف وخاصة في المجاؿ المالي، زيادة عدد العامميف في المجاؿ المالي والمحاسبي، تعريؼ 
الغش والتبلعب، ضرورة إطبلع المراجعيف عمى كافة ما يصدر مف  كشؼ فيالمراجعيف بمسؤولياتيـ 

 اجعة، ضرورة إنجاز خدمات المراجعة مف قبؿ المراجعيف األكثر تدريبًا.  معايير ومبادئ محاسبة ومر 

الخطأ والغش  كشؼالمراجع الخارجي عف  مسؤولية( بعنواف "2004دراسة )الجربوع، ناقشت قد ىذا و 
قضايا العديد مف ال الباحث. وطرح فمسطيف" –المالية في قطاع غزة  التقاريروالتصرفات غير القانونية ب

مدى وجود عبلقة بيف ضعؼ أساليب الضوابط الداخمية لمرقابة وبيف ميؿ إدارة ة ذات العبلقة مثؿ: البحثي
المالية، مدى وجود عبلقة بيف  التقاريرإلى ارتكاب األخطاء والغش والتصرفات غير القانونية في  الشركة

ببلغ الخطأ أو الغش أو التي يراجع حساباتيا المراجع وبيف إ الشركةمبدأ المحافظة عمى السرية تجاه 
التصرفات غير القانونية إلى أطراؼ ثالثة، مدى وجود عبلقة بيف نوع الرأي الذي سيبديو المراجع في 

المالية، مدى وجود عبلقة بيف  التقاريرتقريره وبيف وجود أخطاء أو غش أو تصرفات غير قانونية في 
المالية بعد صدور تقرير المراجع  التقارير البلحؽ لمخطأ والغش والتصرفات غير القانونية في كشؼال

 مسؤولياتووبيف إىمالو وتقصيره في أداء واجباتو المينية، مدى وجود عبلقة بيف تقبؿ المراجع الخارجي 
المجتمع المالي عنو  المالية وبيف رضا التقاريرالخطأ والغش والتصرفات غير القانونية في  كشؼفي 
عمى مسؤولية المراجع فيما يتعمؽ ببذؿ العناية  الباحث. وىذا وركز اكـعدـ رفع قضايا عميو أماـ المحو 

المينية البلزمة فيما يتعمؽ بفحص جياز الرقابة الداخمي واتخاذ إجراءات مراجعة سميمة تقود إلنجاز مينة 
ع موض الشركةأيضًا بالتأكيد عمى أف إدارة  الباحثالمراجعة بطريقة صحيحة وكتابة تقرير ميني. واىتـ 

 تيا مف الغش وعف سبلمة التقارير المتعمقة بيا.   شآسبلمة منالمراجعة ىي المسؤولة عف 

 التقاريرالتضميؿ في  كشؼ( بعنواف "مسؤولية مراجع الحسابات عف 2007دراسة )أحمد، كما بينت 
( فيما يتعمؽ 240أنو يمكف االستفادة مف إجراءات المراجعة الواردة في نشرة معايير المراجعة رقـ ) المالية"

مف أىـ ىذه  .المالية الخاضعة لممراجعة التقاريرالتضميؿ الذي قد تتضمنو  كشؼبزيادة إمكانية 
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تكميؼ المراجعيف ذوي الخبرة والمعرفة الكافية لمقياـ بمراجعة الحسابات ذات المخاطر اإلجراءات: 
ة، والقياـ بزيارة ربع األخير مف السنالمرتفعة، القياـ بمراجعة تفصيمية لقيود التسويات التي تتـ في ال

. ابمة لبلختبلس كالنقدية والمخزوفمفاجئة لمواقع تابعة لموحدة الخاضعة لممراجعة لجرد بعض األصوؿ الق
الدراسة أنو يمكف االستفادة مف إجراءات المراجعة الواردة في نشرة معايير المراجعة األمريكية  وأوضحت

(SAS 99) ضعة لممراجعةالمالية الخا التقاريرالتضميؿ الذي قد تتضمنو  كشؼمكانية فيما يتعمؽ بزيادة إ. 
القياـ بمراجعة تفصيمية لمحسابات ذات المخاطر المرتفعة، االستفادة مف محامي مف أىـ ىذه اإلجراءات: 

الشركة بشأف الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الشركة وتقديراتو بشأنيا، الحصوؿ عمى مصادقات مف 
. لداخمية مف حيث تصميميا وتطبيقياراؼ التي تتعامؿ معيا الشركة، وتنفيذ اختبارات موسعة لمرقابة ااألط

وتطرقت الدراسة أيضًا لكؿ مف التدابير التي تسيـ في تخفيض خطر تعرض مراجع الحسابات لمدعاوى 
 عة لتحريفات جوىرية.المالية الخاضعة لممراج التقاريرالقضائية، ولمعوامؿ التي تزيد مف احتماؿ تعرض 

أما فيما يتعمؽ بدراسات الييئات والجيات الميتمة بمينة المراجعة أو بدراسة الجوانب واآلثار الناجمة 
ا، آثارىا، وكيفية حوادث الغش، أنوعيا، اسبابي وصؼعف حوادث الغش، فقد اىتمت ىذه الدراسات في 

 كشؼبعنواف "منع و  Center for Audit Qualityدراسة مركز جودة المراجعة حيث ناقشت  إدارة مخاطرىا.
، حيث أرجعت الدراسة "تحريؼ التقارير المالية" مفيوـ تحريؼ التقارير المالية مف منظور مثمث الغش

، المبررات/االتجاىاتالضغوط، الفرص، و المحفزات/امؿ: حدوث أي تحريؼ في التقارير المالية إلى عو 
الضغوط ىي: المكاسب الشخصية وما تتضمنو تضخيـ لمحفزات/اأف أىـ ثبلثة مؤشرات لعامؿ  وبينت

لؤلداء بغرض الحصوؿ عمى التعويضات المرتبطة بكؿ مف مستوى األداء وسعر السيـ المستيدؼ، 
الحاجة لتمبية التوقعات المالية قصيرة األجؿ، والرغبة في إخفاء األمور السيئة. وفيما يتعمؽ بعامؿ 

رتبطة بو تتمثؿ بضعؼ السمة األخبلقية لئلدارة العميا، وبعدـ فعالية الفرص، فإف أىـ المؤشرات الم
، فتتمثؿ مؤشراتو بكوف األفراد الذيف يحرفوف المبررات/االتجاىاتإجراءات الرقابة الداخمية. أما عامؿ 

لجيدة التقارير المالية تتوفر لدييـ إمكانية تبرير فعمتيـ. وأضافت الدراسة إلى أف توفر السمة األخبلقية ا
لئلدارة العميا، واستخداـ الشؾ الميني في البحث عف الغش ليس فقط مف قبؿ المراجع الخارجي، بؿ أيضًا 
مف قبؿ اإلدارة العميا، لجنة المراجعة، مجمس اإلدارة، والمراجع الداخمي، وتوافر خطوط دائمة لتبادؿ 

ر المالية تعتبر مف أىـ الوسائؿ المساعدة ومشاركة المعمومات بيف كافة األقساـ المسؤولة عف إعداد التقاري
 .(CAQ, 2010)الغش  كشؼعمى منع و 

 Committee of Sponsoring Organizations of Treadway)دراسة لجنة المنظمات الراعية وقدمت 

Commission ) تحميبًل لحاالت تحريؼ 2007و 1998المالية بيف عامي  التقاريربعنواف "تحريؼ "
. وأوضحت 2007و 1998ة التي حدثت في الشركات المدرجة في البورصة بيف عامي المالي التقارير

حالة بيف عامي  294 ػحالة مزعومة لمغش في الشركات المساىمة العامة مقارنًة ب 347الدراسة أف ىناؾ 
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% مف مجمؿ 89 ػ، وأوضحت أيضًا أف الرئيس التنفيذي والمدير المالي قد اشتركوا ب1997و 1987
المالية تتمثؿ  التقاريرغش المدروسة، وأضافت الدراسة إلى أف الوسيمة األكثر شيوعًا لتحريؼ حاالت ال

 ,COSO)باالعتراؼ غير السميـ لئليرادات، يمييا تضخيـ قيمة األصوؿ أو رسممة بعض المصاريؼ 

2010) . 

 Association of Certified)دراسة جمعية فاحصي الغش المعتمديف وفي سياٍؽ متصؿ، اعتمدت 
Fraud Examiners )"ساءة المعاممة المينية عمى بيانات تـ  بعنواف "التقرير إلى األمة حوؿ الغش وا 

. وأشارت نتائج المسح الذي 2009و 2008حالة لمغش حدثت حوؿ العالـ بيف عامي  1843جمعيا مف 
يا السنوية. % مف إيرادات5تخسر بالمتوسط حوالي  دراسة أف الشركات التي تتعرض لمغشأجرتو ال

وأضافت الدراسة إلى أف الغش المتعمؽ باختبلس األصوؿ يعتبر أكثر أنواع الغش شيوعًا، حيث ظير 
بينما حمت حاالت  و أقؿ أنواع الغش مف حيث التكمفة.% مف كافة الحاالت المدروسة، ولكن90بنسبة 

ف ة الحاالت المدروسة، لك% مف كاف30الغش المتمثمة بالفساد في المرتبة الثانية، حيث ظيرت بنسبة 
المالية في المرتبة األخيرة مف  التقاريرواستقر الغش المتعمؽ بتحريؼ  بتكمفة أعمى مف تكمفة االختبلس.
% مف كافة الحاالت المدروسة، ولكنو األعمى تكمفة مف حيث الخسارة 5حيث التكرار وبنسبة تقؿ عف 

الغش. وبينت الدراسة أف أكثر أنواع الشركات عرضة التي تتحمميا الشركات التي تتعرض ليذا النوع مف 
واضافت الدراسة إلى أف  ات الصناعية، واإلدارات الحكومية.لمغش ىي البنوؾ والمؤسسات المالية، الشرك

% مف حوادث الغش المدروسة كانت تتـ عف طريؽ موظفيف في أقساـ المحاسبة، العمميات، 80أكثر مف 
وختمت الدراسة بأف أكثر مؤشرات الغش داللة ىي  دمة الزبائف، والمشتريات.لعميا، خالمبيعات، اإلدارة ا

أف مرتكب الغش يظير بمظير يفوؽ دخمو أو يكوف موضع ضغوط، وبالتالي تتبنى الدراسة عامؿ 
 (.ACFE, 2010)الضغوط كأىـ عوامؿ مثمث الغش 

بعنواف " إدارة  2011لعاـ  دراستيا المشتركة المنفذةفي  1مجموعة مف الييئات المينية قدمتكما 
إلدارة مخاطر الغش، واعتبرت ىذا  اً استباقي مدخبلً  دليؿ عممي" –مخاطر األعماؿ الخاصة بالغش 

المدخؿ كأحد أىـ الخطوات التي يمكف لمشركة اتخاذىا بيدؼ التقميؿ مف التعرض لمخاطر الغش. وبما 
 يمكف بموغو وال يمكف تحمؿ تكمفتو، فإنو يمكف ال اً أف تحقيؽ الحماية المطمقة مف مخاطر الغش يعتبر أمر 

لمشركة القياـ بمجموعة مف الخطوات اإليجابية والبناءة لمتخفيؼ مف ىذه المخاطر، وتتمثؿ ىذه الخطوات 
. الغش كشؼبمزيج مف الحوكمة الكفؤة لمخاطر الغش، تقييـ مخاطر الغش، وخطوات جوىرية لمنع و 

طوات السابقة عمى ضرورة وجود التعاوف البلـز بيف مختمؼ وفي ذات الوقت، يجب أف تشتمؿ الخ

                                                           
1
 A joint project sponsored by the Institute of Internal Auditors, the American Institute of Certified Public 

Accountants, and  the Association of Certified Fraud Examiners, published on June 22, 2011 
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 واتخاذ اإلجراء التصحيحي المناسبالجيات داخؿ الشركة بيدؼ التحقؽ مف أي شكوؾ حوؿ وجود الغش 
(IIA et al., 2011). 

 Australian Institute of) دراسة معيد الجريمة االستراليوفي ذات السياؽ أوضحت 
Criminology)  بمتى وأيف سيتـ ارتكاب الغش،  أنو ال توجد وسيمة مثالية لمتنبؤ "مؤشرات الغش"بعنواف

كؿ ما يمكف التنبؤ بو ىو التنبؤ بوجود دوافع ومحفزات لمرتكبي الغش، تترافؽ ىذه الدوافع أحيانًا  َّإف إذ
ة األكثر و. وأضافت الدراسة أف الوسيمكشفمع وجود فرص تتيح لمرتكب الغش تنفيذ فعمتو دوف أف يخشى 

طار التنظيمي اإل فعالية لمكافحة ومواجية الغش تتمثؿ بتحسيف حوكمة الشركات مف خبلؿ تضميف
 ,AIC) شفافية الممكنة في عمميات الشركةلمشركة عمى تعميمات توجب المحافظة عمى أقصى درجات ال

2001). 
من عدة جوانب، فمنيا الغش  ةمن خالل مراجعة الدراسات السابقة يتبين أنيا اىتمت بدراسة ظاىر 

من اىتم بدراسة الظاىرة من حيث المؤشرات الدالة عمى وجودىا، ومنيا من اىتم بدراسة إجراءات 
الدراسة تيدف إلى استكمال ىذه يا. و كشفيا، ومنيا من اىتم بدراسة النماذج اإلحصائية المعدة لكشف

السورية. من خالل استقصاء ماىية  دراسة المؤشرات الدالة عمى ظيور حادثة الغش في بيئة المراجعة
المؤشرات المؤثرة عمى ىذه البيئة كما يراىا المراجعون السوريون الممارسون لممينة، ومن ثم إعادة 

 االنحدار المتعدد الستنتاج معادلتيتصنيفيا وفقًا لمثمث الغش المحدد بموجب المعايير المينية، وصواًل 
الغش الناتج عن تحريف  درجة تقيس المعادلة األولىبقة، الغش وفقًا لممؤشرات السا درجةلقياس 
الغش الناتج عن اختالس  درجةقيس ت والمعادلة الثانيةموضع المراجعة، لمشركة المالية  التقارير

ة عمد الباحث الختبار فرضيمن خصوصية البيئة السورية  أصول الشركة موضع المراجعة. وانطالقاً 
السوري تعاني من نواحي قصور يمكن أن  المراجع أداء ةيمينت كان ، تتمثل باختبار ما إذاإضافية
. وذلك من وجية الرتكاب الغش بنوعيو من قبل إدارة الشركة موضع المراجعةفرصة  بحد ذاتيا تشكل

( 1994نظر المراجعين السوريين. وقد اشتقت ىذه الفرضية من النتيجة التي توصل إلييا )الشنواني، 
ر مفتش الحسابات في الكشف المبكر عن الخمل الحاصل في أنظمة الرقابة حيث اعتبر "غياب دو 

 المحاسبية لمؤسسات الدولة" من األسباب التي وفرت المناخ المالئم لحاالت االختالس. 

 مشكمة البحث: 3.1
 تكمف مشكمة البحث في التساؤالت التالية:

موضع المراجعة وبيف  لمشركة المالية التقاريربيف الغش الناتج عف تحريؼ  عبلقة ىؿ توجد .1
 ؟الشركة الضغوط المختمفة التي تتعرض لياالمحفزات و 
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موضع المراجعة وبيف وجود  شركةالمالية لم التقاريربيف الغش الناتج عف تحريؼ  عبلقة ىؿ توجد .2
 فرص تتيح حدوث الغش؟

جعة وبيف وجود موضع المرا شركةالمالية لم التقاريربيف الغش الناتج عف تحريؼ  عبلقة ىؿ توجد .3
 تبرر قياميا بيذه الحادثة؟ الشركةأفراد أو جماعات داخؿ 

المحفزات موضع المراجعة وبيف  الشركةبيف الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ  عبلقة ىؿ توجد .4
 ؟الشركة الضغوط المختمفة التي تتعرض لياو 
فرص يف وجود موضع المراجعة وب الشركةبيف الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ  عبلقة ىؿ توجد .5

 تتيح حدوث الغش؟
موضع المراجعة وبيف وجود أفراد  الشركةبيف الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ  عبلقة ىؿ توجد .6

 تبرر قياميا بيذه الحادثة؟ الشركةأو جماعات داخؿ 
 ؟فرص تتيح حدوث الغش ف وجودأداء المراجعيف السورييف وبي مينيةبيف  عبلقة ىؿ توجد .7
الغش الناتج  كشؼرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة في ىؿ توجد اختبلفات جوى .8

عف تحريؼ التقارير المالية( حوؿ كوف المراجع السوري مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه لواجباتو 
 بالصورة المثمى؟

الغش  كشؼىؿ توجد اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة في   .9
لناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة( حوؿ كوف المراجع السوري مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه ا

 لواجباتو بالصورة المثمى؟
الغش  كشؼىؿ توجد اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة في  .10

طمبات التدريب الناتج عف تحريؼ التقارير المالية( حوؿ كوف المراجع السوري يحافظ عمى مت
 المستمر؟

الغش  كشؼىؿ توجد اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة في  .11
الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة( حوؿ كوف المراجع السوري يحافظ عمى متطمبات التدريب 

 المستمر؟

 أىمية البحث: 4.1
ؤشرات الغش في العديد مف بيئات المراجعة العالمية، يتميز ىذا البحث عف األبحاث السابقة التي درست م

الغش السائدة في بيئة عوامؿ والتي تـ استعراضيا سابقاً، مف حيث أنو يسعى الستكشاؼ مؤشرات 
الحصوؿ عمى المراجعة السورية بحسب إدراكيا مف قبؿ المراجعيف السورييف الممارسيف لممينة، ومف ثـ 

معادلة االنحدار األولى ، )أثر مؤشرات العوامؿ السابقة عمى قياس الغش معادلتي تحميؿ االنحدار لتحديد
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ومعادلة االنحدار الثانية تقيس درجة الغش الناتج ، تقيس درجة الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية
، مع العمـ أف ىذا البحث يعتبر مف األبحاث القميمة التي اىتمت بقياس درجة (عف اختبلس أصوؿ الشركة

مينية بيف ما إذا كانت توجد عبلقة . كما يسعى البحث الختبار الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة
  .أداء المراجعيف السورييف وبيف وجود ظروؼ وفرص تتيح حدوث الغش

 البحث: أىداف 5.1
 ييدؼ البحث إلى ما يمي:

إلدراؾ المراجعيف استكشاؼ مؤشرات ظيور الغش السائدة في بيئة المراجعة السورية وفقًا  .1
 السورييف الممارسيف لممينة.

 التقاريرظيور الغش بنوعيو )غش ناتج عف تحريؼ  درجةقياس أثر كؿ مف ىذه المؤشرات عمى  .2
 موضع المراجعة(. الشركةالمالية موضع المراجعة، وغش ناتج عف اختبلس أصوؿ 

 لرأييـ فرصة الرتكاب الغش.  التحقؽ مما إذا كاف األداء الميني لممراجعيف السورييف يشكؿ وفقاً  .3

 فروض البحث: 6.1
 اختبارسوؼ يعتمد الباحث في إجابتو عمى أسئمة البحث ومشكمتو وتحقيؽ أىدافو مف خبلؿ 

 الفرضيات التالية:
دارتيا وبيف وجود غش ناتج  الشركةالضغوط عمى المحفزات و توجد عبلقة بيف  .1 موضع المراجعة وا 

 مالية المنشورة.ال التقاريرعف تحريؼ جوىري في 
موضع المراجعة وبيف وجود غش ناتج عف تحريؼ  الشركةالغش في  توجد عبلقة بيف فرص .2

 المالية المنشورة. التقاريرجوىري في 
موضع المراجعة وبيف  الشركةمبررات الغش لدى اإلدارة وموظفي و  اتجاىاتبيف توجد عبلقة بيف  .3

 لية المنشورة.الما التقاريروجود غش ناتج عف تحريؼ جوىري في 
دارتيا وبيف وجود غش ناتج  الشركةالضغوط عمى المحفزات و توجد عبلقة بيف  .4 موضع المراجعة وا 

 .الشركةعف اختبلس أصوؿ ىذه 
موضع المراجعة وبيف وجود غش ناتج عف اختبلس  الشركةتوجد عبلقة بيف فرص الغش في  .5

 .الشركةأصوؿ ىذه 
موضع المراجعة وبيف وجود  الشركةى اإلدارة وموظفي مبررات الغش لدو  اتجاىاتتوجد عبلقة بيف  .6

 .الشركةغش ناتج عف اختبلس أصوؿ ىذه 
 توجد عبلقة بيف مينية أداء المراجعيف السورييف وبيف وجود فرص تتيح حدوث الغش. .7
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الغش الناتج عف  كشؼتوجد اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة في  .8
قارير المالية( حوؿ كوف المراجع السوري مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه لواجباتو بالصورة تحريؼ الت

 .المثمى
الغش الناتج عف  كشؼتوجد اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة في  .9

 .ستمرتحريؼ التقارير المالية( حوؿ كوف المراجع السوري يحافظ عمى متطمبات التدريب الم
الغش الناتج عف  كشؼتوجد اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة في  .10

اختبلس أصوؿ الشركة( حوؿ كوف المراجع السوري مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه لواجباتو بالصورة 
 .المثمى

الغش الناتج عف  كشؼة في توجد اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابق .11
 افظ عمى متطمبات التدريب المستمر.اختبلس أصوؿ الشركة( حوؿ كوف المراجع السوري يح

 : منيج البحث 7.1
لمبحث يقوـ عمى الدمج بيف التصاميـ المستعرضة المبلئمة لبحوث المسح  مختمطتـ اختيار تصميـ 

، وبيف المدخؿ االستكشافي (2004ز ودافيد ناشيماز، )شافا ناشيماواألكثر انتشارًا في العموـ االجتماعية 
والمقاببلت  (Brainstorming) الذي ينطوي عمى استخداـ أساليب البحث النوعي كأسموب العصؼ الذىني

تـ اختيار طريقتيف لجمع البيانات مف خبلؿ  .(Focus Group) التركيز مجموعاتالتي يحكميا أسموب 
نموذج  االستبانة البريدية. ففيما يتعمؽ بالمقابمة الشخصية، فقد تـ اختيارالمسح ىما: المقابمة الشخصية و 

وقد تـ استخداـ السابقة الذكر،  المقاببلت المركزة ألنيا تمكف الباحث مف تضميف أدوات البحث النوعي
تكويف بغرض جمع البيانات البلزمة مف قبؿ المحاسبيف القانونييف السورييف الممارسيف لالمقابمة الشخصية 

دراؾ المراجع السوري لداللة اتصور أولي حوؿ طبيعة ظاىرة الغش في سورية، أنواعيا، مسبب تيا، وا 
ة مؤشرات عوامميا. ويتمخص اليدؼ مما سبؽ، باالطبلع عمى حوادث الغش في البيئة السورية، ومعرف

( SAS: 99, ISA,: 240يف )، ومقارنة ىذه المؤشرات بتمؾ الواردة بالمعيار مؤشراتيا كما يدركيا المراجعوف
 في حالة عدـ ذكرىا ضمف المعياريف السابقيف. االستبانةلتضمينيا في استمارة 

أقساـ، قسـ يختص بجمع بيانات المستجيبيف  ةفتكونت مف ثبلث ،أما فيما يتعمؽ باالستبانة البريدية 
الفرضيات تبار باخ يختصالشخصية، وقسـ يختص باختبار فرضيات الدراسة الست األولى، وقسـ 

بناًء عمى نتائج تحميؿ المقاببلت، والتي بشكؿ جوىري  االستبانةتـ تصميـ استمارة و  .الخمسة األخرى
في قسمو ، وبشكؿ جزئي (SAS: 99, ISA: 240)مؤشرات لمغش غير مضمنة في المعياريف بينت وجود 

 & Wilks))، (Abdul Majid & Tsui, 2001)بناًء عمى التصميـ المتبع في دراسة كؿ مف الثاني 
Zimbelman, 2002، (وShaub & Lawrence, 1996 )و مف حيث صياغة مؤشرات الغش ضمف حاالت أ
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 Moyes، كما تـ االعتماد عمى دراستي )سيناريوىات لكؿ نوع مف أنواع الغش( 3)تـ اختبار  سيناريوىات

and Hasan, 1996)( ،Ansah, et al., 2002 في تصميـ القسـ ) باختبار الفرضيات الخمسة الخاص
 . الغش( كشؼفي  مينية أدائيـكؿ مباشر حوؿ دور مف خبلؿ سؤاؿ المراجعيف بش) األخيرة

 محددات البحث: 8.1
تتمثؿ محددات البحث بالمحددات المكانية المتمثمة بصعوبة الوصوؿ لمعديد مف المناطؽ بغرض تنفيذ 

 نونييف السورييف إلى خارج القطر.ديد مف المحاسبيف القا، فضبًل عف ىجرة العالمقاببلت وتوزيع االستبانة

 :الخالصة 9.1
 أىميتوالعاـ لمبحث، وما يتضمنو مف دراسات سابقة، مشكمة البحث، اإلطار استعرض ىذا الفصؿ 

وبغرض تكويف صورة أولية عف الجوانب المتعمقة بالغش، البد ، فروضو، والمنيج المتبع في تنفيذه. أىدافو
عمى ماىيتو، خصائصو، أنواعو، عوامؿ حدوثو، أساليبو، والمؤشرات الدالة عمى حدوثيا وىي  مف التعرؼ

 العناويف التي سيتـ بحثيا في الفصؿ التالي.
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 طبيعة الغش وخصائصو: الفصل الثاني

 مقدمة:ال 1.2
تعػاريؼ الغػش يستعرض ىذا الفصؿ بعض الجوانػب المتعمقػة بطبيعػة الغػش وخصائصػو، حيػث ينػاقش 

الغػش  كشػؼ، أساليبو وخططو، ومف ثـ يعمد إلى استيضاح معظػـ مؤشػرات نويّ معو، مثمثالمختمفة، فئاتو، 
 عمى اختبلؼ أنواعيا.

 :تعريف الغش 2.2
تتعرض معظـ شركات األعماؿ لمخاطر الغش المختمفة، والتي مف الممكف أف تصؿ في بعض 

فبلس ب عض الشركات، خسائر استثمارية ضخمة، تكاليؼ قضائية حاالت الغش الكبيرة إلى: انييار وا 
لى تآكؿ الثقة في سوؽ رأس الماؿ. كما  كبيرة، سجف عدد ميـ مف األعضاء الفاعميف في الشركات، وا 

وصورة عدد مف الشركات حوؿ العالـ بشكؿ سمبي نتيجة المعمومات المنشورة عف دور  تأثرت سمعة
وفيما يتعمؽ باألثر المالي  (.IIA et al., 2011ارتكاب الغش ) بعض المدراء التنفيذييف الفاعميف في

( الستكشاؼ األثر االقتصادي pricewaterhousecoopers)لمغش، فقد أشار المسح المقدـ مف قبؿ شركة 
% مف المشاريع العالمية كانت ضحية لحوادث 43إلى أف  2007لمغش عمى مستوى العالـ في عاـ 

. وفي نفس (pricewaterhousecoopers, 2007) 2007إلى   2005مف  الغش خبلؿ الفترة الممتدة
% مف قيمة 5السياؽ، تشير تقديرات البنؾ الدولي إلى أف التكمفة العالمية لبلختبلس والرشوة تشكؿ حوالي 

كما بيف  .(CIMA, 2008)تريميوف دوالر أمريكي في السنة الواحدة  1.5االقتصاد العالمي، أي ما يساوي 
أف متوسط  (The Association of Certified Fraud Examiners)تقرير جمعية فاحصي الغش المعتمديف 

الغش  خططثمث  ألؼ دوالر أمريكي، بينما تسببت 160حالة غش قد وصؿ لحوالي  1822خسارة 
أمريكي، وتجاوزت خسائر ربع الحاالت  ألؼ دوالر 500بخسائر لضحاياىا مف الشركات بما يزيد عف 

 (. ACFE, 2010) المصرح عنيا عتبة المميوف دوالر أمريكي

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadwayوأوضحت لجنة المنظمات الراعية

Commission   مالية ال التقاريرحالة مزعومة لمغش المتعمؽ بتحريؼ  347في تقريرىا عف الغش أف ىناؾ
ـ اإلى الع 1998لمشركات المتداولة في سوؽ األوراؽ المالية األمريكي خبلؿ الفترة الممتدة مف العاـ 

أف الخسائر الخاصة بفترة التسعينات والتي ارتبطت بفضائح الغش الكبيرة في إلى وأشار التقرير  .2007
حالة غش،  300ي خبلؿ بميوف دوالر أمريك 120قد بمغت حوالي  Enron, WorldComشركات مثؿ: 
 .(COSO, 2010)مميوف دوالر أمريكي لكؿ حالة  400أي بمتوسط 

http://www.worldbank.org/
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باإلضافة لما سبؽ، أشارت لجنة المنظمات الراعية في تقريرىا نفسو إلى أف تأثير الغش يمتد لجميع 
الشركات بكافة أحجاميا وال يقتصر عمى حجـ معيف، حيث تشتمؿ حاالت الغش عمى شركات في مراحؿ 

بميوف  400تيا بدوف قيمة تذكر ألصوليا وإليراداتيا، وتشتمؿ أيضًا عمى شركات تقارب قيمة أصوليا نشأ
وفي استطبلع أجرتو . (COSO, 2010)بميوف دوالر أمريكي  100دوالر أمريكي، أو تزيد إيراداتيا عمى 

مف المدراء التنفيذييف لمجموعة مف الشركات  204مع عينة مف  2009لممراجعة في عاـ  KPMGشركة 
% ممف شمميـ 65مميوف دوالر أمريكي( عبر حوالي  250األمريكية )التي تزيد عوائدىا السنوية عف 

االستطبلع أف الغش يعتبر مف أكبر المخاطر التي تيدد منظماتيـ، بينما اعتبر أكثر مف ثمث المشاركيف 
 المالية ىو أكثر أنواع الغش خطورة. التقاريرريؼ في االستطبلع أف تح

لكافة أنواع الشركات مثؿ: شركات القطاع الخاص، الشركات المساىمة العامة يمتد تأثير الغش و كما 
في سوؽ األوراؽ المالية، الوكاالت الحكومية، المنظمات غير اليادفة لمربح. حيث أسيميا المتداولة 

% مف الشركات التي تعرضت 42.1أف  2010المعتمديف في عاـ  أوضح تقرير جمعية فاحصي الغش
حاالت الغش في الشركات  % مف32.1ما نسبتو لمغش ىي شركات القطاع الخاص، بينما تركز 
المنظمات غير اليادفة لمربح  %، بينما حازت16.3المساىمة العامة، تمتيا الوكاالت الحكومية بنسبة 

 ,ACFE)حاالت الغش التي تتعرض ليا أنواع الشركات المختمفة % مف 9.5عمى أقؿ نسبة بما يقارب 

2010). 

وكنتيجة مباشرة لآلثار السابقة، فقد كثر الجدؿ والنقاش في اآلونة األخيرة حوؿ ظاىرة الغش وآثارىا 
وباألخص مع بروز دور سمبي لبعض  ،Enron, WorldComمثؿ: المختمفة، خاصًة بعد إفبلس شركات 

ذا تمخض عف ىذا النقاش ل  Arthur Anderson ةفي حاالت اإلفبلس تمؾ مثؿ شركة شركات المراجع
-Sarbanesالمعايير الجديدة لمينة المراجعة، باإلضافة لعدد مف القوانيف األخرى مثؿ قانوف  مجموعة مف

Oxley Act 2002  في الواليات المتحدة. وىدفت ىذه المعايير والتشريعات إلى مبلمسة الحاجة الممحة
لكافة األطراؼ الميتمة بمينة المراجعة وباآلثار السمبية لظاىرة الغش مف مستثمريف، مراجعيف، مشرعيف 

ظاىرة الغش في الشركات وبيئة األعماؿ  كشؼوغيرىـ، وتمثمت ىذه الحاجة بالتركيز عمى محاولة منع و 
 ككؿ.

معايير المراجعة ذات  صدارية لمغش، اىتـ المسؤولوف عف افي إطار السعي لتقميص اآلثار السمب
يضاح جوانبيا كخطوة أولى  العبلقة والباحثوف دوليًا ومحميًا بمحاولة إيجاد تعريؼ شامؿ لظاىرة الغش وا 

عمى فيـ أوسع ليا وتمييدًا القتراح األطر الكفيمة بتقميصيا. فعمى سبيؿ المثاؿ  الحصوؿمف  يـتمكن
فعؿ مقصود يؤدي إلى تحريفات جوىرية أنو: الغش ب 2002في عاـ  SAS: 99عرؼ المعيار األمريكي 

. وأضاؼ المعيار أف الغش ىو مفيـو قانوني واسع (AICPA, 2002) المراجعة محؿالمالية  التقاريرفي 
قانونيًا لحدوث الغش، بؿ يقتصر اىتماميـ عمى تحديد األعماؿ  تأكيداً وأف مراجعي الحسابات ال يقدموف 
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المالية. و يشير المعيار إلى أف العامؿ األساسي  التقاريررية في تؤدي إلى ظيور تحريفات جوىسالتي 
المالية ىو  التقاريرالذي يميز بيف الغش والخطأ ىو ما إذا كاف الفعؿ الذي أدى إلى ظيور التحريفات في 
، الصادر عف 240فعؿ مقصود أو غير مقصود. في نفس السياؽ، عرؼ معيار المراجعة الدولي رقـ 

وأولئؾ  مف قبؿ شخص أو أكثر في اإلدارةعمؿ متعمد الغش بأنو: ( IFAC)ي لممحاسبيف االتحاد الدول
وف، أو أطراؼ خارجية، وينطوي ىذا الفعؿ عمى استخداـ الخداع لمحصوؿ العاممالمسؤولوف عف الحوكمة و 

الخاص  . باإلضافة لمتعريفيف السابقيف، فقد قسـ معيار المراجعةمصمحة غير عادلة أو غير قانونية عمى
ب تعريؼ الغش إلى تعاريؼ فرعية تبعًا لمشخص المشارؾ بارتكا 240بالمممكة المتحدة وأيرلندا رقـ 

: وىو الغش الذي ينطوي عمى اشتراؾ واحد أو أكثر مف الغش، وذلؾ عمى النحو التالي: غش اإلدارة
 العامميفي عمى اشتراؾ : وىو الغش الذي ينطو العامميفوليف عف الحوكمة، وغش أعضاء اإلدارة أو المسؤ 

   .(IFAC, 2009) فقط

: تحت عنواف "الغش والخطأ" الغش بأنو 2001لعاـ  240عرؼ معيار المراجعة الماليزي رقـ  كما
، أو مف أطراؼ أخرى يؤدي الى حدوث العامميفعمؿ متعمد يقـو بو فرد أو أكثر مف أفراد، اإلدارة، 

، (ACFE)ووفقًا لجمعية فاحصي الغش المعتمديف  .(Smith et al., 2005) المالية التقاريرتحريؼ في 
فالغش ىو الخداع أو التحريؼ الذي يقـو بو فرد أو كياف وىو عمى دراية بأف ىذا التحريؼ يمكف أف 

 .(Ernst &Young, 2009) يؤدي إلى بعض المنافع غير المسموح بيا لمفرد أو لمكياف أو ألي طرؼ آخر
اإلدارييف أف الغش مف الناحية الجوىرية ينطوي عمى استخداـ الخداع كما أوضح معيد المحاسبيف 

 ,CIMA)والتضميؿ لتحقيؽ منفعة غير قانونية لشخص ما في الوقت الذي يسبب فيو خسارة لشخص آخر

2009.)  
بعد استعراض ما سبؽ، يمكف تمخيص اآلراء السابقة مف خبلؿ اإلشارة لمتعريؼ الذي قدمو البحث 

سبؽ اإلشارة إليو والمنفذ في الواليات المتحدة األمريكية بيف )الجيات الناظمة والممارسة المشترؾ الذي 
لمينة المراجعة(: معيد المراجعيف الداخمييف، معيد المحاسبيف القانونييف، معيد المحاسبيف اإلدارييف، 

ؿ متعمد ومعيد فاحصي الغش المعتمديف، والذي نص عمى أف الغش ىو أي فعؿ متعمد أو أي إغفا
بغرض خداع اآلخريف، ينتج عنو تعرض مف كاف ضحيتو لمخسارة، في الوقت الذي يحقؽ فيو مرتكبو قدرًا 

 (.IIA et al., 2011)معينًا مف المكاسب 

 ,Beasley)، مثؿ: المحمييف والدولييف الباحثيفمف الغش مف قبؿ عدد   مناقشة تمت، مف ناحية أخرى

1994, AIC, 2001, Okoye et al., 2009 ،)(،1990 وفيومي، الصباف، 1986السقا، ، 1978 شركس، 
عمى أنو مثاؿ  غش اإلدارة Beasley (1994)عرؼ فعمى سبيؿ المثاؿ،  (،1999 القاضي ودحدوح،

حيث يتصرؼ المدراء بدافع المنفعة الشخصية  ،لمجوانب السمبية التي تكتنفيا نظرية اإلدارة بالوكالة
عدة  بأنو الغش Henry Campbell Black (1979)  ة المساىميف. كما عرؼكمحاولة لبلستفادة مف ثرو 
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 أفضمية معينة عمى اآلخريف لمحصوؿ عمىيمجأ إلييا الفرد  والتياستنباطيا،  لئلبداع البشري يمكفوسائؿ 
 أوالحيؿ، الخدع، المفاجآت،  كؿباإلضافة إلى أنو يشمؿ  الحقيقة خفاءمف خبلؿ اقتراحات كاذبة وا  

 ,.Okoye et al) مف قبؿ اآلخريفىا يتـ إنشاؤ  التي غير المشروعة، فيو أي شكؿ مف األشكاؿ ءاإلخفا

وجود الجناة،  دوافعالتالية:  عوامؿتوفر ال ىي نتاج، جريمة مثؿ أي عمى أنو الغش ؼّْرعُو .(2009
أف كما . (AIC, 2001) كفاءة لمنع حدوث الجريمة يذ وعدـ وجود حارس، محتمميفوأىداؼ  ضحايا

الغش الذي يرتكب ضد الشركة مف قبؿ أحد  الغش يمكف أف يصنؼ ألربع فئات عمى النحو التالي:
المدراء الرئيسييف فييا، الغش الذي يرتكب ضد الشركة مف قبؿ أحد عمبلئيا أو موظفييا العادييف، الغش 

غش الذي ، وال(face to face fraud)الذي يرتكب بشكؿ مباشر ضد شخص معيف مف قبؿ شخص آخر 
 يرتكب ضد مجموعة مف األشخاص مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ أو غيرىا مف األساليب غير المباشرة.

في تعاريؼ الباحثيف  تـ التطرؽ إليو الذي المفيوـعمى الصعيد المحمي، وافؽ تعريؼ الباحثيف لمغش 
دليس وخيانة يشمؿ كافة التصرفات التي تقوـ عمى الت( الغش بأنو 1978)شركس السابقة حيث عرؼ 

ومف  .منفعة غير مشروعة عمى حساب الغيراألمانة، بمعنى التصرفات التي تقع عف قصد وعمد لتحقيؽ 
التبلعب في البيانات المحاسبية التي تتضمنيا المستندات أو ناحية المحاسبية يعرؼ الغش بأنو ال

الصباف وفيومي ؿ مف . وأضاؼ كة بيدؼ تحقيؽ غرض معيف غير مشروعالمالي التقاريرالسجبلت أو 
الغش ينطوي عمى تعمد إخفاء أو تعديؿ البيانات بغرض الحصوؿ عمى منافع خاصة، ( إلى أف 1990)

أو لتضميؿ طرؼ آخر والحيمولة بينو وبيف حصولو عمى حقوقو المشروعة، أو تحميمو بما يزيد عف 
 .في األغراض الخاصة ستخدامياالتزاماتو الحقيقية، أو الحصوؿ عمى أصوؿ وممتمكات الشركة ال

الغش ينتج عف األخطاء التي ترتكب عف طريؽ العمد وترقى إلى مستوى ( أف 1986)السقا وذكر  
كانت بصورة بضائع أو نقد، أو تحريؼ الحسابات أ اءً وتتضمف اختبلس أصوؿ الشركة سو  الغش والتزوير

 (1999)القاضي ودحدوح كؿ مف  لمتأثير عمى عرضيا لنتائج األعماؿ ولممركز المالي لمشركة. وناقش
استيبلء شخص عمى الماؿ الموجود في عب. حيث عرفا االختبلس عمى أنو مفيومي االختبلس والتبل

كما عرفا التبلعب عمى أنو يشتمؿ عمى التبلعب بالحسابات  .يازتو بمقتضى وظيفتو بقصد التممؾح
ظيار أداء الشركة بشكؿ جيد وذلؾ لتضم ية المال التقاريريؿ وخداع مستخدمي بيدؼ تحقيؽ ربح صوري وا 

 . مف مساىميف ومقرضيف ومستثمريف

وبالتالي، يمكف تعريؼ الغش بأنو فعؿ مقصود مف قبؿ موظؼ أو أكثر مف موظفي الشركة بغرض 
أو تحريؼ قوائميا المالية بغرض تحقيؽ مكاسب غير أخبلقية. وعمى أية حاؿ  /اختبلس أصوؿ الشركة و
ؿ لظاىرة الغش فإنو مف الضروري دارسة األنواع التي يتكوف منيا أو التي عادًة وبغرض توفير فيـ أفض

 ما يتمثؿ بيا. 
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 :أنواع الغش 3.2
مرتكبو. وفي  يرتئيياأشكاؿ مختمفة، وذلؾ تبعًا لمطريقة التي  وأعادة ما يرتبط ظيور الغش بأنواع 

واع الغش المختمفة. فعمى سبيؿ المثاؿ إطار سعييـ لدراسة ظاىرة الغش، اىتـ الباحثوف بتحديد وشرح أن
ة لظيور الغش ىي ثبلثة أنواع رئيس 2010يرىا لعاـ حددت جمعية فاحصي الغش المعتمديف في تقر 

األكثر تأثيرًا عمى كافة الشركات. يرتبط النوع األوؿ منو باختبلس أصوؿ الشركة: واعتبر التقرير ىذا 
، ويتمثؿ بسرقة أو سوء استخداـ أصوؿ الشركة، كسرقة النوع مف الغش بأنو أكثر أنواع الغش شيوعاً 

 التقاريرالمخزوف أو النقد المتاح، وتحريؼ الفواتير وأجور العامميف. ويرتبط النوع الثاني منو بتحريؼ 
المالية لمشركة: واعتبر التقرير ىذا النوع مف الغش بأنو أكثر أنواع الغش تكمفًة وذلؾ ألنو عادة ما يتسبب 

الية كبيرة. أما النوع الثالث فيتمثؿ بالفساد بشكؿ عاـ: كاستخداـ الرشوة، تعارض المصالح، بخسائر م
. ولقد وافؽ التصنيؼ السابؽ ألنواع الغش التصنيؼ (ACFE, 2010)وسوء استخداـ المعمومات السرية 

نواع الغش أيضًا الذي قدمو معيد المحاسبيف اإلدارييف في إنكمترا، باإلضافة لتشابو شروحات كؿ نوع مف أ
(CIMA, 2009 .وفيما يمي يوضح المخطط أدناه نسبة الخسائر التي يسببيا كؿ نوع مف أنواع الغش .) 

21%

68%

11%

                 

                     

      

      

 
  نسبة الخسائر التي يسببيا كل نوع من أنواع الغش( 1-2الشكل )

 (ACFE, 2010, Report to the nation, P. 13)المصدر: 

تعمؽ بأنواع الغش مف وجية نظر الجيات الناظمة لمينة المراجعة، فمقد ذكر المعيار أما فيما ي
يف لمغش يقعاف ضمف نطاؽ أف ىناؾ نوعيف رئيس (ISA:240)، والمعيار الدولي (SAS:99)األمريكي 

 المالية وعف سرقة أصوؿ التقاريراىتماـ مراجع الحسابات، ويشمبلف كافة التحريفات الناتجة عف تحريؼ 
ة لمغش بنوع مف التفصيؿ بناء عمى ما يمي سيتـ استعراض األنواع الرئيسالمراجعة. وفيما  محؿالشركة 
 : (AICPA, 2002( ،)IFAC, 2009)ة الميني األدبياتورد في 
 :أصول الشركة اختالس 2.3.2

ؤىبلت ٌيعًرؼ االختبلس بأنو فعؿ فردي غير عقبلني يخترؽ القانوف المرعي ويقوـ بو فرد يمتمؾ م
ويشغؿ منصبًا تنظيميًا مؤتمنًا طمعًا بموارد مالية سريعة مف خبلؿ استيبلئو عمى أمواؿ الغير عالية ثقافية 

(. واعتبر اختبلس األصوؿ مف قبؿ عدد مف الجيات المعنية بمينة المراجعة بأنو النوع 2005)العمر، 
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أف طرؽ اختبلس األصوؿ تتضمف الغش  (Albrecht et al., 2008)السائد واألكثر انتشارًا لمغش. فقد بيف 
الذي يمجأ فيو المنفذ إلى الحيؿ والخداع بغرض سرقة أو بغرض استخداـ موارد الشركة بطريقة غير 
مناسبة. وفيما يتعمؽ بيوية مرتكبي اختبلس األصوؿ فتنوعت بيف موظفيف في الشركة، زبائف أو بائعيف 

  Albrechtبلقة بالمؤسسة التي تعرضت لواقعة الغش. وأضاؼ ليسوا عمى ع اً أشخاص ف، أوقد يكونو لمشركة
يف رئيسيف: سرقة النقد، وسرقة األصوؿ إلى صنف عف اختبلسالغش الناتج يمكف تصنيؼ  إلى أنو

صوؿ غير النقدية. كما يمكف أف تتنوع الظروؼ المحيطة بحادثة الغش وىي غالبًا ما تنقسـ لثبلثة األ
( اختبلس لؤلصوؿ 2ألصوؿ قبؿ أف تسجؿ في الدفاتر أو قيود الشركة، )( اختبلس ا1أصناؼ أساسية: )
( 3و سوء استعماؿ األجيزة، المخزوف، النقد، ..إلخ(، )أليا حاليًا مف قبؿ الشركة )سرقة التي يتـ استعما

 اختبلس يتـ خبلؿ عممية شراء البضائع والخدمات )فواتير، تعويضات، مصاريؼ، أجور(.

أف اختبلس األصوؿ ىو عبارة عف ACFE (2010) الغش المعتمديف  وأوضحت جمعية فاحصي
. وأوضحت الجمعية أف اختبلس األصوؿ ة أو إساءة استخداـ موارد الشركةخديعة ينجـ عنيا عادًة سرق

أقؿ أنواع  أنوحاالت الغش، كما  ي% مف إجمال86ىو أكثر أنواع الغش شيوعًا بحيث يشكؿ ما يقارب 
ألؼ دوالر أمريكي لمحالة الواحدة. وأضافت جمعية المحاسبيف  1.35رة الغش كمفة بمتوسط خسا

القانونييف األمريكييف أف اختبلس األصوؿ يتمثؿ بسرقة أصوؿ الشركة، األمر الذي ينعكس تأثيره عمى 
المالية الخاصة بالشركة لكافة النواحي الجوىرية، وبما يتوافؽ مع المعايير المحاسبية  التقاريرعدـ عرض 

بتزوير الفواتير، ف الطرؽ السائدة لتنفيذ ىذا النوع مف الغش تتمثؿ إلى أمقبولة عمومًا. وأشارت الجمعية لا
سرقة األصوؿ، التسبب في دفع الشركة لثمف سمع أو خدمات لـ ترد، إعداد قيود وسجبلت مضممة أو 

 (.AICPA, 2002خاطئة عف طريؽ تخطي اإلجراءات الرقابية الموجودة )

ذلؾ، فقد أشار االتحاد الدولي لممحاسبيف إلى أف ىذا النوع مف الغش ينطوي أساسًا عمى  إلى جانب
، األمر الذي غالبًا ما يتـ ارتكابو مف قبؿ موظفييا وبمبالغ صغيرة نسبيًا، لكف بالرغـ سرقة أصوؿ الشركة

ت المتوفرة لدييـ مف ذلؾ يمكف أف يشترؾ المدراء أيضًا في ىذا النوع مف الغش ويستفيدوف مف الميزا
 . (IFAC, 2009)عادة  كشؼإلخفاء عممية االختبلس بوسائؿ صعبة ال

يعتبر اختبلس األصوؿ بمثابة السموؾ الذي يستغؿ بموجبو العامؿ لمركزه الوظيفي ولنواحي  وبالنتيجة
 لشركة.الضعؼ في إجراءات الرقابة الداخمية بشكؿ فردي أو بالتواطؤ مع اإلدارة لسرقة جزء مف موارد ا

 المالية: التقاريرتحريف  2.3.2
حادثة السرقة بشكميا  الغش الناتج عفلـ يقتصر اىتماـ الجيات المعنية بمينة المراجعة عمى تعريؼ 

 التقاريرالكبلسيكي فقط، بؿ اتسعت اىتماماتيا لتشمؿ نوعًا آخر مف الغش، وىو الغش المرتبط بتحريؼ 
وث ىذا النوع بفضائح كبرى الشركات في العالـ باإلضافة إلى وارتبط حد .لمشركاتالمالية المنشورة 
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الخسائر الكبيرة التي لحقت سواًء بيا، بمساىمييا، بدائنييا، وبمختمؼ الميتميف بيا. لذا صنؼ ىذا النوع 
كمفًة. وفي إطار سعييـ لتعريؼ كافة أنواع الغش بيدؼ توفير فيـ تمف الغش عمى أنو أكثر أنواع الغش 

مختمفة  تعاريؼىرة، فقد قدـ عدد مف الباحثيف باإلضافة إلى مجموعة مف الييئات والجمعيات أفضؿ لمظا
 التقاريرليذا النوع مف الغش. فمثبًل، عرفت جمعية فاحصي الغش المعتمديف نوع الغش المرتبط بتحريؼ 

. وأضافت ي لمشركةجوىرية في التقرير المالإحداث لتحريفات متعمدة أو إغفاؿ لمعمومات المالية عمى أنو 
مميوف  4.1المالية ىو أكثر أنواع الغش كمفًة بمتوسط خسارة  التقاريرالجمعية أف الغش المرتبط بتحريؼ 

فقد ذكر  ،المالية التقاريردوالر أمريكي لحالة الغش الواحدة. أما باإلشارة إلى الطرؽ السائدة لتحريؼ 
ؿ إيرادات وىمية، إخفاء التزامات أو مصاريؼ، وتضخيـ التقرير أف ىذا النوع مف الغش يرتبط عادًة بتسجي

 .(ACFE, 2010)القيمة المعمنة لؤلصوؿ المقرر عنيا 

المالية عف أنواع  التقارير الغش الناتج عف تحريؼ( أف ما يميز 1997) Guy and Pany وبيف كؿ مف  
وغالبًا مف قبؿ مستوياتيا العميا الغش األخرى ىو أف عممية تحريؼ تمؾ التقارير تتـ عادة مف قبؿ اإلدارة 

أصوؿ الشركة أنو يتـ  عف اختبلسالغش الناتج لخداع مستخدمي التقارير المالية، في حيف يغمب عمى 
أف ىذا النوع  Rezaee (2005) وأوضح .(Brennan and Mcgrath, 2007) العامميفارتكابو عادًة مف قبؿ 

لشركة لخداع أو تضميؿ مستخدمي التقارير المالية عبارة عف محاولة متعمدة مف قبؿ امف الغش ىو 
. ومف وائـ مالية تشوبيا تحريفات ماديةالمنشورة، خاصة المستثمريف والدائنيف، مف خبلؿ إعداد ونشر ق

المالية ىو ناتج تفاعؿ خمسة  التقارير الغش الناتج عف تحريؼأف  Rezaee (2005) جية أخرى أضاؼ 
( 2004)حماد التبلعب، المحفزات، الرقابة، والنتيجة النيائية. وأضاؼ عوامؿ وىي: المتبلعب، طريقة 

المالية يتمثؿ بالقدرة عمى زيادة أو تخفيض صافي الدخؿ المفصح عنو في  التقاريرإلى أف تحريؼ 
المالية.  التقاريرالمالية في المستقبؿ بغرض خمؽ انطباع مختمؼ عف الحقيقة لدى مستخدمي  التقارير
ىذا النوع مف الغش بأنو مجموعة الطرؽ واألساليب التي تستخدميا إدارة الشركة  (2010) أحمد وعرؼ

والتي تيدؼ إلى إعطاء صورة مضممة عف نتيجة أعماؿ الشركة ومركزىا المالي عف طريؽ اختيار أسس 
خفاء بعض األنشطة أو تعديميا بما يتبلءـ مع أغراض وأىداؼ اإلدارة.  قياس ووسائؿ إفصاح وا 

في دراستيا الغش  Ernst &Youngيتعمؽ بنظرة ممارسي مينة المراجعة، فقد صنفت شركة  وفيما
القيمة المطمقة لمغش، ومف كمفًة مف حيث تالمالية عمى أنو أكثر أنواع الغش  التقاريرالمرتبط بتحريؼ 

المساىمة العامة ثار السمبية الطويمة األجؿ، وبالتالي فيو أكثرىا حيازًة النتباه مدراء الشركات حيث اآل
(Ernst &Young, 2009). 

المالية، حيث  التقاريروقد اىتمت معايير المراجعة المختمفة بتعريؼ أنواع الغش المرتبطة بتحريؼ 
تحريفات متعمدة تتضمف ىذا النوع مف الغش عمى أنو  210( AUSعرؼ معيار المراجعة األسترالي )

. (AARF, 2004) رير المالية بيدؼ خداع مستخدمي تمؾ التقاريرلقيـ أو إظيارًا لقيـ أخرى في التقا إخفاءً 
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وأضاؼ كؿ مف االتحاد الدولي لممحاسبيف وجمعية المحاسبيف القانونييف األمريكية تعريفيف يتوافقاف بشكؿ 
المالية عادة ما  التقاريرتاـ مع التعريؼ السابؽ، إال أف االتحاد الدولي لممحاسبيف قد أضاؼ أف تحريؼ 

المالية فيما يتعمؽ  التقاريرنتيجة جيد مف اإلدارة بغرض إدارة اإليرادات، وبالتالي تضميؿ مستخدمي يكوف 
 .(IFAC, 2009)بأداء الشركة وربحيتيا 

وبالنتيجة، يعتبر تحريؼ التقارير المالية بمثابة فعؿ متعمد تقوـ بو إدارة الشركة إلظيار التقارير المالية 
، وذلؾ بغرض تضميؿ مستخدمي التقارير المالية مف مساىميف ودائنيف المنشورة عمى غير حقيقتيا

 وغيرىـ، بما يخدـ تحقيؽ تمؾ اإلدارة لمنافع مادية أو وظيفية. 

 :الفساد 3.3.2

صنؼ الفساد مف قبؿ الجيات الميتمة بمينة المراجعة عمى أنو النوع الثالث لمغش. فمثبًل، أشارت 
يتضمف استخداـ موظؼ لتأثيره عمى العمميات المالية أف الفساد ي الغش المعتمديف إلى جمعية فاحص

ة لشخصو أو لشخص لحصوؿ عمى منفعبالشكؿ الذي يؤثر سمبًا عمى والئو تجاه رب العمؿ، بغرض ا
إساءة شخص لمسمطة المفوضة لو بغرض الفساد عمى أنو عبارة عف  ؼٌعرّْ  . كما(ACFE, 2010)آخر 

وة مف الناحية . وبوصفيا أحد أشكاؿ الفساد، ٌتعَرؼ الرش(IIA et al., 2011)تحقيؽ مكسب شخصي 
فعؿ اجتماعي منحرؼ أخبلقيًا وقيميًا يدينو المجتمع العاـ إال أنو سائد في مرافقو االجتماعية بأنيا 
سموؾ ينطوي عمى طمب أو قبوؿ مف الناحية القانونية عمى أنيا  (. وتعرؼ الرشوة2005الرسمية )العمر، 

ود أو أي فائدة أخرى مف جانب موظؼ أو مف في حكمو وذلؾ لنفسو أو لغيره مقابؿ أداء عمؿ أو أخذ نق
أو االمتناع عف أداء عمؿ أو اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة مع عممو بذلؾ أو يعتقد خطأ أنو مف أعماؿ 

 (. 1986الوظيفة أو يزعـ ذلؾ )األلفي، 

بتحريؼ   ارتكابيا بشكؿ متعمد وىي: الغش المرتبطة، يتـ يتألؼ الغش مف ثبلثة أنواع رئيس وبالنتيجة
أصوؿ الشركة، والفساد. وبيدؼ الوصوؿ إلى فيـ أعمؽ لكؿ مف ىذه االنواع ال بد لمقوائـ المالية، سرقة 

الغش وىذا ما  ومعيفالغش  مثمثوعيا كؿ مف ممف دراسة الشروط المحيطة بكؿ منيا، والتي تشكؿ بمج
  سيتـ التعرؼ عميو الحقًا.  

 :الغش مثمث 4.2

وجد العديد مف العوامؿ التي يترافؽ ظيورىا مع تف القانونييف األمريكية إلى أنو أشارت جمعية المحاسبي
(. ىذه العوامؿ يمكف أف يشكؿ (AICPA, 2002ظيور التحريفات المادية ذات العبلقة بحدوث الغش 

ء التنفيذييف استيعابو لفيـ السبب الغش، وىو ما يتوجب عمى جميع المدرا مثمثمجموعيا ما ٌيعرؼ ب
مف الناحية  .(Biegelman and Bartow, 2006)لؤلنواع المختمفة مف الغش  العامميفالكامف وراء ارتكاب 
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المالية، حتى أف بعض  التقاريرالنظرية، أي شخص قد تتوفر لو اإلمكانات البلزمة لمضموع في تحريؼ 
 ,CAQ)مف األشخاص المعروفيف بحسف أخبلقيـ والتزاميـ  األشخاص الذيف ارتكبوا حادثة الغش كانوا

2010). 

( لعوامؿ الغش بشكؿ أساسي عمى سمسمة مف المقاببلت المنفذة مع (Cressey, 1953اعتمدت نظرية 
ش بشكؿ عاـ يتضمف ثبلث أف الغ Cresseyعدد مف األشخاص المدانيف بجريمة االختبلس. واستنتجت 

وجود حاجات وضغوط مالية،  –ف المختمس مف ارتكاب الغش، ثانيًا مكّ صة تُ وجود فر  -ة: أوالً سمات رئيس
 Cresseyوجود مبررات لمرتكبي الغش تتوافؽ مع مبادئيـ األخبلقية. وبناًء عمى ما سبؽ توصمت  -ثالثاً 

، المبررات/االتجاىاتالضغوط، الفرص، و /الغش الذي يتكوف مف المحفزات مثمثلصياغة ما يسمى ب
ما عادة ما يترافؽ ظيورىا بظيور الغش. كما تمت  إلى حدٍ ر أساس تعريؼ الشروط التي والذي يعتب

ليذه الشروط  Montgomery, Beasley, Menelaides, and Palmose (2002)اإلشارة مف قبؿ كؿ مف 
 .(Okoye et al., 2009)الغش  مثمثبأنيا تشكؿ زوايا 

صة الرتكاب حادثة الغش دوف خوؼ المرتكب مف عند توفر فر الغش  مثمثلنظرية وفقًا يحدث الغش 
والمحاكمة واإلدانة، وجود ضغوط الرتكاب الغش )مثاؿ: الضغوط المالية، الضغوط المتعمقة  كشؼال

بمناخ العمؿ، والضغوط المتعمقة بأنانية المرتكب(، ووجود مقدرة عمى تبرير الفعؿ الخاطئ. وتتضاءؿ 
. وعميو فإف شروط الغش (Lasalle, 2007)ي مف ىذه العناصر احتمالية ظيور الغش عادًة عند غياب أ

قويًا، وبالتالي فإف الغش قد  ـيعة االقتصاد سواًء كاف ضعيفًا أالثبلثة ىذه قد تظير بغض النظر عف طب
 (.(CAQ, 2010يقع في الظروؼ الجيدة والسيئة عمى حٍد سواء 

ولنطاؽ تأثيراتو، وقدمت أمثمة عف كؿ نوع مف  قدمت معايير مينة المراجعة شرحًا شامبًل ألنواع الغش،
أف ىناؾ ثبلثة شروط عادة ما  SAS: 99أنواع الغش المختمفة. فعمى سبيؿ المثاؿ: بيف معيار المراجعة 

أو وقوعيـ تحت  العامميفوجود محفزات لئلدارة أو لغيرىا مف  -يترافؽ وجودىا بظيور الغش وىي: أوالً 
وجود ظروؼ مختمفة تتمثؿ بغياب الرقابة  -ىا أسبابًا الرتكاب الغش. ثانياً والتي توفر بدور  ،ضغوط معينة

وعدـ فعاليتيا، توفر مقدرة لئلدارة تمكنيا مف تجاوز أنظمة الرقابة، وبالتالي توفر الفرص المبلئمة 
ابيـ األشخاص المتورطوف بارتكاب حادثة الغش قد تتوفر لدييـ إمكانية تبرير ارتك -الرتكاب الغش. ثالثاً 

مع الوصؼ السابؽ   (IFAC, 2009)(. كما تطابؽ الوصؼ المقدـ مف قبؿAICPA, 2002لحادثة الغش )
المالية، أو باختبلس أصوؿ الشركة، فإنو  التقاريركاف الغش مرتبطًا بتحريؼ أمف خبلؿ التقرير بأنو سواًء 

تكابو، وتوفر بعض يشتمؿ عمى وجود محفزات وضغوط الرتكاب الغش، توفر الفرصة المبلئمة الر 
 الرتكابو.  المبررات
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ة أو بتعبير آخر ىناؾ ثبلثة عوامؿ رئيسية رئيس أنواعالغش مف ثبلثة  مثمثوبناًء عمى ما سبؽ يتكوف 
المواقؼ. وىي العناويف /المبررات/االتجاىاتالضغوط، الفرص، و /المحفزاتتسبب ظيور الغش وىي: 

 :(CAQ, 2010) رات القادمة كما يميالتي سيتـ مناقشتيا في الشكؿ التالي والفق
            الضغوط /المحفزات                                                                    

                                                                                                          

 

 

 المبررات/االتجاهات                                                الفرص                       

 ش: مثمث الغ(2-2) الشكل      

 CAQ, 2010, Deterring and Detecting Financial Reporting Fraud: A Platform for)المصدر: 

Action, p.3) 

 :الضغوط/المحفزات 1.4.2
وامؿ التي تدفع الشخص الرتكاب الغش. وتشتمؿ الضغوط عمى الع بوصفياتمت مناقشة الضغوط 

أمثمة عديدة: كالتكاليؼ الطبية، االختبارات المكمفة، ومشاكؿ اإلدماف وغيرىا. وغالبًا ما تنتج الضغوط 
يجب العمؿ عف حاجات ومشاكؿ مادية ميمة ال يرى صاحبيا أنو باإلمكاف مشاركة الغير في حميا، بؿ 

وعمى أية حاؿ بعض حاالت الغش قد تنفذ بدافع الجشع فقط. وتنقسـ  .سري عمى معالجتيا بشكؿ
ضغوط سمبية وضغوط إيجابية. عندما تكوف أىداؼ العمؿ  ;الضغوط إلى نوعيف مف حيث تأثيرىا

قابمة لمتحقيؽ، عندىا يكوف تحقيؽ ىذه األىداؼ نوعًا مف الضغوط  العامؿالمطموب إنجازىا مف قبؿ 
ساىـ بدورىا في رفع مستوى اإلنتاجية، الكفاءة، والمنافسة. لكف عندما تتحوؿ الضغوط اإليجابية، والتي ت

، وقد تؤدي باألفراد ، عندىا تكوف الضغوط غير متوازنةكمفةتإلى نزعة مفرطة لتحقيؽ أىداؼ معينة بأي 
  (Okoye et al., 2009).إلى المجوء ألنشطة مشكوؾ بإمكانية أف تؤدي بالشخص الرتكاب الغش 

ووصؼ المشاركوف في النقاشات والمقاببلت التي أجراىا مركز جودة المراجعة الضغوط بأنيا عبارة 
عف مجموعة مف المنافع الشخصية وتتضمف زيادة المكافآت المادية الممنوحة بناًء عمى األداء المحقؽ، 

قصيرة األجؿ سواًء وزيادة التعويضات ذات العبلقة بأسعار األسيـ مف خبلؿ: تحقيؽ األىداؼ المالية 
خفاء أي أخبار سمبية  عف كانت مطموبة داخميًا أو متوقعة مف قبؿ المحمميف المالييف الخارجييف، وا 

 .(CAQ, 2010) المستثمريف وعف سوؽ رأس الماؿ

FRAUD 
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% مف المشاركيف أفادوا بأف الضغوط 81إلى أف  2007كما أشارت دراسة أنظمة الرقابة في عاـ  
كمفة تعتبر السبب الرئيسي الرتكاب الغش، يمييا الرغبة بتحقيؽ مكاسب تأي لتحقيؽ أىداؼ العمؿ ب

% مف المشاركيف بنفس الدراسة. ويشكؿ سموؾ الشركات بحد ذاتو عامبًل أساسيًا في 72شخصية بنسبة 
خمؽ الضغوط عمى أداء موظفييا. فعمى سبيؿ المثاؿ: قد تتصؼ بعض الشركات بالشفافية وتضع أىدافًا 

محددة لقياس أداء موظفييا، لكف بعض الشركات األخرى قد ال تكوف بيذا الوضوح وتعتمد عمى ومقاييس 
أية حوافز  العامميفثقافتيا الخاصة في التأثير عمى سموؾ موظفييا. باإلضافة لما سبؽ قد ال تتوفر لدى 

حقيقية واضحة أو بصورة احتيالية، لكنيـ قد يكونوف واقعيف تحت ضغوط نقدية إضافية لتعديؿ العمميات 
 Rezaee (. وصنفت الحوافر مف قبؿoversight systems, 2007يمكف إدراكيا لمتصرؼ بشكؿ احتيالي )

الثالث مف بيف خمسة عوامؿ تفاعمية تشرح األسباب الكامنة لظيور  عمى أنيا العامؿ التفاعمي (2005)
امؿ الثالث( عمى أصناؼ وىي: المالية وتشتمؿ المحفزات )أي الع التقاريرالغش المرتبط بتحريؼ 

المحفزات االقتصادية، المحفزات الناتجة عف خمؿ نفسي، المحفزات ذات العبلقة بالجشع، والمحفزات 
 شرحًا مفصبًل عف ىذه العوامؿ كما يمي: Rezaeeالناتجة عف خمفيات إيديولوجية. وقدـ 

الية. مثبًل: يعتبر الوفاء الم التقاريرالمحفزات االقتصادية: وىي العامؿ الشائع في تحريؼ  -1
بتوقعات سوؽ األوراؽ المالية مف أىـ المحفزات لمشركات المساىمة العامة لمتصرؼ بصورة 

 المالية. التقاريراحتيالية فيما يتعمؽ بالضموع بالغش المرتبط بتحريؼ 
ىي المحفزات المرتبطة باعتياد الشخص عمى ارتكاب  محفزات الناتجة عف الخمؿ النفسي:ال -2

 التقاريرتصرفات غير القانونية، وال تعتبر مف المسببات الشائعة لمغش المرتبط بتحريؼ ال
 المالية.

المحفزات ذات العبلقة بالجشع: وتتضمف أية ضغوط لتحسيف المستوى والمظير العاـ  -3
عند األشخاص الذيف يتوفر لدييـ  يبلحظلمشخص. ىذا النوع مف المحفزات يمكف أف 

 يدة لموصوؿ لمستويات وظيفية أعمى في الشركات التي يعمموف بيا.   سموؾ مكافح ورغبة شد
المحفزات الناتجة عف خمفيات إيديولوجية: وىي المحفزات التي تشجع أصحابيا لبلعتقاد  -4

أف لسموكيـ أولوية أخبلقية. األمر الذي مف الممكف مبلحظتو في السموؾ الذي يتصؼ ب
إلى مراكز  بشركاتيـ ييف الذيف يسعوف لموصوؿبنوع مف المغامرة لبعض المدراء التنفيذ

 ىذا السوؽ.في  مراكز شركاتيـأو إلى تحسيف  في السوؽ قيادية

ويرى بعض الباحثيف أف مرتكبي كؿ نمط مف أنماط الجريمة يمتازوف بخصائص معينة تختمؼ 
وف ىذه السمات باختبلؼ السموؾ اإلجرامي الذي يمارسونو، فالجريمة تطبع مرتكبيا بسمات معينة قد تك

نتيجة لمفعؿ اإلجرامي، وقد تكوف سببًا في ارتكابو. ومرتكبو الفساد ىـ مجموعة مف الناس ترغب في 
تحقيؽ منافعيا الشخصية والذاتية عمى حساب ما ىو عاـ، وتعبث بحقوؽ اآلخريف دوف أف تنظر لما 
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صفوف بخيانة الثقة والتناقض بيف تحدثو مف أذًى حقيقي وكبير في مجتمعيا. فمرتكبو الفساد بشكؿ عاـ يت
أدوارىـ في الحياة العامة وأدوارىـ في الحياة الخاصة بيـ، وال يمتزموف بالتزاماتيـ التنظيمية الرسمية، 

 (.2004األمر الذي يجعميـ يحتالوف عمى القوانيف ويسيئوف إلى أخبلقيات المجتمع )العيسوي، 

إلى أف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي يجدر  Brennan and Mcgrath (2007) في نفس السياؽ، أشار
التنويو عنيا، والتي تشجع اإلدارة عمى الضموع في تحريؼ التقارير المالية وىي: حزمة التعويضات التي 
تعتمد عمى اإليرادات المصرح عنيا، الرغبة بالمحافظة عمى سعر السيـ أو السعي لرفعو، الحاجة لموفاء 

لخارجية، الرغبة في تقميص االلتزامات الضريبية، الرغبة في رفع رأس الماؿ بصورة بالتوقعات الداخمية وا
إلى أف المحفزات والضغوط  ISA: 240غير مكمفة. باإلضافة لما سبؽ، فقد أشار المعيار الدولي 

ة أو خارجية داخمي وف اإلدارة نفسيا واقعة تحت ضغوطالمالية يمكف أف توجد عندما تك التقاريرلتحريؼ 
ينتج عف فشؿ معينة، قد تكوف ىذه األىداؼ بحد ذاتيا أىدافًا غير واقعية، وقد  إيراديولتحقيؽ أىداؼ 

. وبشكؿ مشابو لمضغوط والمحفزات المرتبطة (IFAC, 2009) ثار سمبية ىامة عميياآاإلدارة في تحقيقيا 
بلس أصوؿ الشركة المالية، ىناؾ نوع آخر مف الضغوط والمحفزات مرتبطة باخت التقاريربتحريؼ 

المالية. وفي ىذا السياؽ أشار  خص لمحياة بأسموب يفوؽ إمكانياتوكالمحفزات المرتبطة بدوافع الش
( أف مرتكبي اختبلس األصوؿ قد يطمحوف لموصوؿ إلى مستويات اجتماعية أرقى، وأف 2005)العمر، 

ؤىـ وأصدقاؤىـ، فتتجاوز يصبحوا مف أصحاب الثروات ويعيشوا برفاىية كتمؾ التي يعيش فييا زمبل
 – 2008لممراجعة بيف عامي  KPMGتطمعاتيـ وطموحاتيـ إمكاناتيـ المحدودة. وفي مسح أجرتو شركة 

والمدراء المشاركيف في المسح أف الضغوط تتمثؿ بالسعي غير  العامميف% مف 59أوضح  2009
يف إلى أنو يتـ تقييميـ % مف المشارك52المحدود بتكمفة معينة لتحقيؽ أىداؼ العمؿ، كما أشار 

ومكافأتيـ بناًء عمى تحقيؽ األىداؼ بحد ذاتيا بغض النظر عف الوسائؿ المستخدمة في تحقيؽ ىذه 
% مف المشاركيف إلى أنيـ يخشوف فقداف وظائفيـ في حالة فشميـ في تحقيؽ األىداؼ 49األىداؼ، وبيف 
 (.KPMG, 2009المطموبة منيـ )

زات يمكف تصنيفيا إلى صنفيف أساسييف: ضغوط ومحفزات شخصية و بالنتيجة، إف الضغوط والمحف
ضغوط ومحفزات مؤسساتية. فيما يتعمؽ بالصنؼ األوؿ، قد تشتمؿ الضغوط الشخصية عمى الحاجات 
الشخصية المرتبطة بالوفاء بااللتزامات والحاجات المادية الطارئة. كما قد تشتمؿ المحفزات الشخصية 

سيف شروط وأسموب الحياة العاـ. وفيما يتعمؽ بالصنؼ الثاني، قد تشتمؿ عمى الرغبة الشخصية لتح
الضغوط المؤسساتية عمى مختمؼ أىداؼ المؤسسة التي يستحيؿ أو يصعب تحقيقيا. كما قد تشتمؿ عمى 

في مختمؼ مستوياتيـ اإلدارية إلى السعي لتحسيف موقعيـ الوظيفي في شركاتيـ  العامميفرغبة مختمؼ 
بشكٍؿ عاـ. في الواقع العممي يمكف أف يجتمع لدى موظؼ واحد صنفا  فيوع الذي يعمموف أو في القطا

الضغوط أو حتى صنفا المحفزات الشخصية والمؤسساتية، والذي مف الممكف أف يزيد احتمالية ضموع 
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الشخص موضع ىذه الضغوط والمحفزات في ارتكاب الغش مثبًل: قد يعاني موظؼ معيف مف ضغوط 
رة في الوقت الذي يكوف فيو مطالب بتحقيؽ أىداؼ مينية غير واقعية يتوقؼ مستقبمو الميني مادية كبي

 عمى تحقيقيا.

 :الفرص 2.4.2
حتى عندما تكوف الضغوط الرتكاب الغش كبيرة، فإف الغش ال يمكف أف يحدث إذا لـ تتوفر لو الفرص 

متأصمة لمنظاـ المحاسبي لمشركة ليكوف المواتية. وتشتمؿ الفرص عمى جانبيف: جانب مرتبط بالقابمية ال
موضعًا لمتبلعب، وجانب مرتبط بالشروط التي قد تنشأ داخؿ الشركة، والتي قد تدفع نحو حدوث الغش. 
وقد يكوف لطبيعة أعماؿ الشركة ولنظاميا المحاسبي دور أساسي في توفير الفرص التي تتيح ارتكاب 

ج اإلطار الطبيعي ألعماؿ الشركة، اعتماد كؿ مف الغش كوجود عمميات ىامة مع أطراؼ أخرى خار 
، اإليرادات، المصاريؼ التي يصعب إثباتيا وتفصيميا عمى قدر كبير مف التقدير،  األصوؿ، الخصـو
وجود عمميات كبيرة ومؤثرة قرب نياية الفترة المالية والتي مف الممكف أف تضيؼ نوعًا مف التعقيد وتثير 

كانية أف تشكؿ ىذه العمميات فرصًة مبلئمًة لئلدارة لمضموع في تحريؼ العديد مف التساؤالت حوؿ إم
 التقارير المالية. 

وقد تتأثر الفرص أيضًا بالبيئة الداخمية لمشركة، والتي بدورىا تتأثر بشكؿ كبير بثقافة الشركة وبكفاءة 
ساىـ بشكؿ كبير في تأف لرقابة الداخمية لمشركة يمكف أجيزة الرقابة الداخمية فييا. حيث أف قوة نظاـ ا

الحد مف احتمالية التبلعب في النتائج أو في تنفيذ عمميات الغش. لذا مف الميـ أف يتـ التركيز بشكؿ 
كبير عمى نظاـ الرقابة الداخمية سواًء في الظروؼ االقتصادية الجيدة أو السيئة. عندما تكوف النتائج جيدة 

و الرضا والقبوؿ بالنتائج مع انخفاض التركيز عمى كفاءة والسوؽ في حالة انتعاش، ينشأ عندىا ميؿ نح
نظاـ الرقابة الداخمية، وعمى دقة تمؾ النتائج. وفي الظروؼ االقتصادية السيئة فإف الشركات تسعى 
لتحقيؽ نتائج إيجابية كثيرة مع بذؿ جيود أقؿ. حيث مف الممكف أف تمجأ تمؾ الشركات لتخفيض 

فييا نب، والتي مف الممكف أف تؤثر عمى كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية الموازنات الخاصة ببعض الجوا
(CAQ, 2010.) 

الفرص عمى أنيا عبارة عما يوفر القدرة لحدوث الغش. وبما أف مرتكب الغش ال يرغب في  ونوقشت
عف  و. وغالبًا ما تنتج الفرصكشفأف يتـ اعتقالو، لذا فيو يسعى لمتأكد مف أف نشاطو االحتيالي لف يتـ 

لمسمطة  وحيدالضعؼ في نظاـ الرقابة الداخمية، الضعؼ في نظاـ الرقابة اإلدارية، وجود مركز 
. وتعتبر (Okoye at al., 2009) أنشطة الغش كشؼوالمسؤولية، والفشؿ في تأسيس إجراءات مناسبة ل

األكبر عمى التحكـ الفرص مف بيف الشروط األساسية لحدوث الغش بمثابة القدـ التي تمتمؾ الشركة القدرة 
اإلدارييف، والذيف غالبًا ما تكوف ليـ  العامميف( أف نسبة االختبلس ترتفع بيف 2005) العمر فييا. وأوضح
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عبلقات مع أشخاص خارج مؤسساتيـ تساعدىـ عمى االختبلس الذي ينتشر بيف المستويات الوظيفية 
أحدًا لف  َّمف قوة القانوف ولديو وعي تاـ أفبر العميا أكثر مف الدنيا، ألف المسؤوؿ يمتمؾ قوة يعتبرىا أك

 يحاسبو، وبالتالي يستخدـ منصبو كوسيمة لتحقيؽ الثروات التي يطمح إلييا.

الفرص التي  2011كما ناقشت مجموعة مف الييئات المينية في دراستيا المشتركة المنفذة في عاـ 
ومف الممكف أف تشكؿ سببًا كافيًا تتيح حدوث الغش بأنيا موجودة في معظـ الشركات والمنظمات، 

لحدوث الغش. وأضافت الدراسة أف ىذه الفرص تبمغ أقصى حدودىا عند وجود ضعؼ ما في نظاـ 
الرقابة الداخمية أو عند عدـ مراعاة الشركات لمبدأ الفصؿ بيف الواجبات الوظيفية، ويشير ىذا المبدأ إلى 

وىي: القسـ المسؤوؿ عف اتخاذ القرار، القسـ المحاسبي ة بشكؿ دائـ بيف أربعة أقساـ رئيس ضرورة الفصؿ
المسؤوؿ عف تسجيؿ العممية، القسـ المسؤوؿ عف االحتفاظ باألصؿ المتأثر بالعممية، والقسـ المسؤوؿ عف 

السجبلت مع تمؾ الموجودة عمى أرض الواقع. عمى أية حاؿ، إف في مقارنة مبالغ األصوؿ المسجمة 
ألف اإلدارة تمتمؾ القدرة في  كشؼؾ المرتكبة مف قبؿ اإلدارة تكوف صعبة البعض حاالت الغش خاصًة تم

بعض األحياف عمى تجاوز نظاـ الرقابة الداخمية. لذا فإف اإلدارة يجب أف تكوف موضع رقابة دائمة مف 
عتبر قبؿ مجمس اإلدارة، ومف قبؿ لجنة المراجعة وبدعـ مف قبؿ قسـ الرقابة الداخمية في الشركة، وىو ما ي

(. باإلضافة إلى ما سبؽ، أشار المعيار IIA et al., 2011عامبًل أساسيًا مف عوامؿ إدارة مخاطر الغش )
إلى أف الفرص الرتكاب الغش يمكف أف تظير عندما يعتقد األفراد أف نظاـ الرقابة  ISA: 240الدولي  

تجاوزه. فعمى سبيؿ المثاؿ، وجود أفراد في موقع الثقة والدراية لنقاط  الداخمية ىو نظاـ ضعيؼ ويمكف
 (IFAC, 2009) موجودة في نظاـ الرقابة الداخميةالضعؼ ال

 ؼ ىامة في نظاـ الرقابة الداخميةبالنتيجة، تظير الفرص الرتكاب الغش غالبًا عند وجود نقاط ضع
اط ضعؼ نظاـ الرقابة الداخمية يمكف أف تنتج عف حوكمة غير مناسبة لمشركة. لذا فإف نققواعد ووجود 

 التصميـ غير المناسب لنظاـ الرقابة الداخمية أو مف خبلؿ الفشؿ في التطبيؽ المناسب ليذا النظاـ.

 :المبررات/االتجاىات 3.4.2

عمى أنيا تشكؿ عنصرًا حاسمًا في معظـ عمميات  المبررات/االتجاىات (Okoye et al., 2009)ناقش 
 عمى قياـ شخص بالتوفيؽ بيف سموؾ السرقة والغش، وبيف المفاىيـ المبررات/االتجاىاتوتنطوي  الغش.

كما ناقش الباحثوف السابؽ ذكرىـ بعض التبريرات المشتركة الرتكاب الغش المقبولة عمومًا.  األخبلقية
 كما يمي:

 ماية شخص مقرب.اعتقاد الشخص بأف ارتكاب الغش لو ما يبرره لحماية أفراد العائمة أو لح 
 .اعتقاد الشخص أنو سوؼ يفقد كؿ شيء إذا لـ يحصؿ عمى الماؿ كالعائمة، المنزؿ وغيرىا 
 .اعتقاد الشخص أنو ال يوجد مف يقدـ لو المساعدة مف الخارج 

http://www.aicpa.com/
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  إضفاء الشخص صفة االقتراض عمى السرقة، وعزمو الكامؿ عمى إعادة األمواؿ المسروقة في
 وقٍت الحؽ.

  الوظيفي المتعمقة بالرواتب، بيئة العمؿ، المعاممة  اشخص أنو بسبب حالة عدـ الرضقد القد يعت
 .فييامف جانب المديريف، إلخ أف شيئًا ما مستحؽ لو في ذمة الشركة التي يعمؿ 

 عاتقوعدـ قدرة الشخص أو عدـ رغبتو في فيـ النتائج التي ستترتب عمى. 
لبًا ما يبرر المختمس فعمتو نتيجة شعوره بعدـ ( إلى أنو غا1999)شتا  في نفس السياؽ، أوضح

االرتياح لظروؼ العمؿ بسبب األجر غير المناسب أو ألنو لـ يحصؿ عمى ترقية معينة أو عمى حقوقو  
ه إليو مما يجعمو غير مكترث ؤ ف العمؿ فيضعؼ ارتباطو بو وانتماع اعدـ الرضفي العمؿ مما يشعره ب

أشار المشاركوف في النقاشات والمقاببلت التي أجراىا مركز جودة بالضرر الذي يحدثو االختبلس. كما 
المراجعة أف األشخاص الذيف يرتكبوف الغش ال بد وأف تتوفر لدييـ المقدرة عمى تبرير أو تفسير نشاط 
 ةالغش المرتكب مف قبميـ. كما أشاروا إلى أنو عادًة ما تبدأ األخطاء المادية وأنشطة التبلعب بصور 

سعي لتحسيف النتائج المالية باستخداـ تعديبلت صغيرة فقط. لكف مع استمرار الحاجة لمحفاظ صغيرة، كال
عمى نسؽ التضميؿ المتبع فإف تحريفًا في مكاف ما يقود لتحريؼ في مكاف آخر حتى يقع التقرير فريسة 

 التقارير خاصة المرتبط بتحريؼ ،التضميؿ بالكامؿ، وبالتالي يفقد موضوعيتو. لذا فإف مرتكب الغش
غالبًا ما يقع فريسة حاجتو الرتكاب عمميات غش كبرى. كما يمتمؾ مرتكبو الغش حالة عقمية  ،المالية

أو حتى توفير أعذار الرتكابيـ الغش. مف خبلؿ ما تقدـ يمكف االستنتاج  ،خاصة بيـ تمكنيـ مف تبرير
خص سيميؿ إلى تبرير ارتكابو أف النزاىة الشخصية تمثؿ العامؿ األساسي في تحديد ما إذا كاف الش

لمغش. وفي معظـ الحاالت كمما ازدادت الضغوط والمحفزات الرتكاب الغش ستزداد النزعة لدى األفراد 
لتبرير ارتكابيـ لمغش. مثبًل: في البيئة التي تزداد فييا الضغوط بشكؿ كبير لتحقيؽ أىداؼ الشركة 

بأنو ال تتوفر لدييـ أية  العامميفؾ الشركة أو غيرىـ مف المالية، ستزداد احتمالية اعتقاد أعضاء إدارة تم
خيارات سوى المجوء إلى الغش إلنقاذ وظائفيـ الخاصة، وظائؼ اآلخريف، أو بالحد األدنى محاولة اإلبقاء 

 (. CAQ, 2010عمى استمرار أعماؿ الشركة التي يعمموف فييا إلى أف يحدث تحوؿ ما )

نو مف الممكف لؤلشخاص تبرير ارتكابيـ لمغش. حيث قد يمتمؾ أ ISA: 240ي لوبيف المعيار الدو 
، أو مجموعة مف القيـ األخبلقية التي تمكنيـ عف سابؽ إرادة ودراية مف بعض األشخاص موقفًا، شخصيةً 

ارتكاب أعماؿ غير نزيية. وفي بعض األحياف، يمكف لؤلشخاص الذيف يتصفوف بالنزاىة أف يشتركوا 
 .(IFAC, 2009) فرض عمييـ فييا قدر كبير مف الضغوطلبيئة التي يٌ بأنشطة الغش خاصة في ا

ألخبلقية التي تسمح لمرتكب الغش بمعتقد أو بمجموعة القيـ ا المبررات/االتجاىاتبالنتيجة، تتعمؽ 
قبوؿ عمؿ غير أخبلقي باعتباره ممارسة ضرورية إلنقاذ األسرة، العمؿ، وحتى الشركة التي يعمؿ بيا. 
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ياف قد تسمح ىذه القيـ األخبلقية لمرتكب الغش أف يبرر حصولو عمى منافع مالية غير وفي بعض األح
 قانونية بغض النظر عف أي اعتبارات أخرى.

وبالتالي، ىناؾ ثبلثة عوامؿ أو شروط يقود حدوثيا إلى االستنتاج بأنو مف الممكف أف يكوف الغش 
. المبررات/االتجاىاتو  ،الفرص ،الضغوطفزات/المحبمختمؼ أنواعو قد حدث. وىذه الشروط الثبلثة ىي: 

الغش لعدـ ذكره شرطًا إضافيًا وىو الشرط المتمثؿ بمقدرة  مثمثعمى أية حاؿ، لقد تـ انتقاد مفيوـ 
 معيفالغش إلى مفيوـ  مثمثالشخص عمى تنفيذ حادثة الغش. والذي عند إضافتو يتـ االنتقاؿ مف مفيوـ 

 قشتو في الفقرة التالية.الغش، وىو المفيـو الذي ستتـ منا
 :الغش معين 5.2

ومنع  كشؼيعتبر مفيوـ مثمث الغش ىو المفيوـ الشائع لدى أغمب الباحثيف والمحترفيف في مجاؿ 
الغش. وتـ فيما سبؽ مناقشة الشروط )العوامؿ( الثبلثة المكونة ليذا المثمث ،والتي غالبًا ما تكوف حاضرة 

ود الشروط الثبلثة السابقة قد ال يوحي بالضرورة إلى أف حادثة الغش. عمى أية حاؿ، إف وج خططضمف 
 المحرؾ األساسيالغش قد وقعت، حيث يوجد شرط إضافي قد ال يمكف التعرؼ عميو ومبلحظتو ويعتبر 

ألنشطة الغش، كما يتعمؽ ىذا الشرط بالعقؿ البشري، وبالسموؾ الفردي، ويتمثؿ بمقدرة الشخص عمى 
. تمت دراسة شرط المقدرة )مقدرة الشخص عمى ارتكاب الغش( (Rudewicz, 2011)ارتكاب الغش 

ضافتو إلى الشروط الثبلثة المكونة ل وبالتالي  Hermanson  و Wolfeالغش مف قبؿ كؿ مف  مثمثوا 
     (Wolfe and Hermanson, 2004). الغش  معيفالغش إلى مفيـو  مثمثاالنتقاؿ مف مفيـو 

 صالفر                       المحفزات/ الضغوط   

 

 

 

 المقدرة                           المبررات/االتجاهات       

 الغش معين( 3-2الشكل )

 Wolfe and Hermanson, 2004, The Fraud Diamond: Considering the Fourالمصدر: )

Elements of Fraud, p. 38)) 

يد مف حاالت الغش وبشكؿ خاص تمؾ التي ترتبط وتمت اإلشارة مف قبؿ ىذيف الباحثيف إلى أف العد
بمبالغ كبيرة ما كانت لتحدث لوال وجود الشخص المناسب الذي يمتمؾ المقدرة المبلئمة في الموقع 
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المناسب الرتكاب الغش. وقدـ الباحثاف تصورًا لتوزيع األدوار بيف الشروط األربعة لمغش كما يمي: الفرص 
الضغوط  /اـ مرتكب الغش، بينما تساىـ كؿ مف المحفزاتتساىـ في فتح الباب مشرعًا أم

لبلزمة افي دفع الشخص الرتكاب الغش، لكف الشخص يجب أف تتوفر لو المقدرات  المبررات/االتجاىاتو 
لمتعرؼ عمى الفرص المتاحة لمغش واستغبلؿ ىذه الفرص ليس لمرة واحدة فقط بؿ مرارًا وتكرارًا. وبالتالي 

لذي يجب أف يطرح بشكؿ دائـ ىو: مف ىو الشخص القادر عمى استغبلؿ الفرص فإف السؤاؿ الحاسـ ا
الغش في االعتبار يمكف شرح طريقة  معيفالمتاحة لمغش؟ ومف خبلؿ أخذ الشروط األربعة المكونة ل

 :(Wolfe and Hermanson, 2004) تفكير مرتكب الغش عمى الشكؿ التالي

 ارتكاب الغش. أو أحتاج إلى /الضغوط: أريد أف/المحفزات 
 .الفرص: توجد نقاط ضعؼ في النظاـ يمكنني استغبلليا الرتكاب الغش 
 لقد أقنعت نفسي أف ىذا السموؾ االحتيالي يستحؽ المخاطرة.المبررات/االتجاىات : 
  المقدرة: لدي المزايا والمقدرات الضرورية التي تمكنني مف استغبلؿ الفرص المتاحة الرتكاب

لتعرؼ عمى فرص محددة الرتكاب الغش ويمكنني تحويؿ ىذه الفرص إلى الغش ولقد تمكنت مف ا
 عممية غش حقيقية.

األنا، ميارات اإلقناع،  /الوظيفة، المقدرة العقمية، الثقة /ووصفت عناصر شرط المقدرة بأنيا: المنصب
 يمي الكفاءة في الكذب، والقدرة عمى إخفاء الضغوط واالرتباؾ. وتـ شرح كؿ مف ىذه العناصر كما

(Wolfe and Hermanson, 2004): 

الوظيفة: إف منصب الشخص أو موقعو الوظيفي في المؤسسة قد يوفر لو المقدرة  /المنصب -1
الرتكاب الغش. فالشخص الذي في موقع يا البلزمة لخمؽ فرص معينة أو قد يمكنو مف استغبلل

 العمؿ بشكؿ عاـ. السمطة عادًة ما يتحمى بقوة التأثير عمى حاالت معينة أو عمى بيئة
نقاط الضعؼ في نظاـ الرقابة  غش بالذكاء الكافي لفيـ واستغبلؿالمقدرة العقمية: يتحمى مرتكب ال -2

الداخمية، منصبو، موقعو الوظيفي، والصبلحيات الممنوحة لو الستخداـ أصوؿ معينة ليحقؽ 
 أكبر منفعة ممكنة.

فعة مف حب األنا والذات، وثقة عالية األنا: يجب أف يتوفر لمرتكب الغش مستويات مرت /الثقة -3
و. وتتمثؿ السمات المشتركة لمرتكبي الغش بأنيـ: يسعوف لتحقيؽ النجاح بأية كشفبأنو لف يتـ 

 تكمفة، منيمكوف بأمورىـ الشخصية، واثقوف بأنفسيـ، ونرجسيوف في كثير مف األحياف.
أو إخفاء الغش.  عمى ارتكاباآلخريف  إجبارميارات اإلكراه: وتتمثؿ بقدرة مرتكب الغش عمى  -4

فالشخص الذي يتحمَى بشخصية مقنعة سيكوف أكثر نجاحًا في إقناع اآلخريف بارتكاب الغش أو 
 في إقناعيـ بغض الطرؼ عنو.
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الكفاءة في الكذب: يحتاج النجاح في ارتكاب الغش إلى كفاءة واستمرارية في عممية الكذب مف   -5
لغش. لذا فمرتكب الغش يجب أف يتمكف مف الكذب حادثة ا كشؼقبؿ مرتكب الغش بغرض منع 

 بصورة مقنعة وأف يتوفر لديو صورة متكاممة عف كافة الجوانب ذات العبلقة.
القدرة عمى تحمؿ الضغوط: يجب أف يتوفر لدى مرتكب الغش القدرة عمى التحكـ بضغوطو.  -6

خفا  تضع مرتكبيا تحت وطأة ضغوط شديدة. ئوحيث أف عممية ارتكاب الغش وا 

( إلى أف معظـ مرتكبي االختبلس ىـ مف المتعمميف والمينييف 2005) العمر وفي سياٍؽ متصؿ، أشار
لعاطميف عف العمؿ، وأغمبيـ والمختصيف باإلدارة المالية والعموـ االقتصادية والقانونية وليسوا مف األمييف وا

خصائص الشخصية اإليجابية ف اجتماعيًا. ومع كؿ تمؾ الو ف حضاريًا وشفافو ف معرفيًا ومتمدنو متنور 
 فإنيـ يساىموف في إفساد التنظيمات الرسمية التي ينتموف إلييا.       

الغش مف خبلؿ تضمينو لػتأثير  مثمثالغش أكثر شمواًل مف مفيوـ  يفمعّ وبالنتيجة، يعتبر مفيوـ 
تعراض عامؿ المقدرة عمى ارتكاب الغش باعتباره أحد الشروط األساسية لحدوث الغش. وبعد اس

الخصائص الرئيسية لمغش وبيدؼ استكماؿ دراسة الجوانب المرتبطة بحدوثو سيتـ البحث في أىـ التقنيات 
 المتبعة في ارتكابو مف خبلؿ الفقرة التالية.

 :أساليب الغش 6.2

توجد ثبلثة أساليب شائعة تستخدـ الرتكاب الغش المرتبط بتحريؼ التقارير المالية، وباختبلس األصوؿ 
يونغ في دراستيا  و المالية، أشارت شركة إرنست التقاريرصة بشركات األعماؿ. فيما يتعمؽ بتحريؼ الخا
الية ىي: تضخيـ اإليرادات إلى أف أساليب الغش الشائعة والمرتبطة بتحريؼ التقارير الم 2009لعاـ 

لشركات أخرى  تسجيؿ مجمؿ اإليرادات عوضًا عف صافي اإليرادات، تسجيؿ اإليرادات العائدةمثؿ: )
عمى أنيا إيرادات لمشركة، تسجيؿ مبيعات وىمية، تسجيؿ مبيعات مستقبمية ضمف سجبلت الفترة الحالية، 

أحد تسجيؿ البضائع المرسمة لمغير كبضائع أمانة عمى أنيا مبيعات(، تخفيض المصاريؼ مثؿ: )تسجيؿ 
شغيمية، وبالتالي ال تؤثر عمى ضمف المصاريؼ غير الت )كمصاريؼ المشتريات( تكمفة المبيعاتبنود 

ظيارىا ضمف بند األصوؿ في قائمة المركز المالي بداًل مف  مجمؿ الربح، رسممة المصاريؼ التشغيمية وا 
االعتراؼ بيا كمصاريؼ ضمف قائمة الدخؿ، عدـ تسجيؿ بعض المصاريؼ بالمطمؽ، أو عدـ تسجيؿ 

األصوؿ بصورة غير مبلئمة مثؿ: )تعديؿ المدة بعض المصاريؼ ضمف الفترة المالية الخاصة بيا(، تقييـ 
 ,Ernst and Young، التبلعب بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية العادلة(. )الثابت المقدرة لحياة األصؿ

2009). 

المالية يمكف أف تتراوح مف تضخيـ  التقاريرأف األساليب المتبعة في تحريؼ  Rezaee (2005) بَيف
إدارة اإليرادات مف أكثر  Rezaeeى تخفيض االلتزامات والمصاريؼ. واعتبر اإليرادات واألصوؿ إل
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المالية مثؿ: )تحريؼ اإليرادات بيدؼ  التقاريراألساليب المستخدمة في حاالت الغش المرتبطة بتحريؼ 
التحقيؽ بصورة صورية: األىداؼ اإلرادية لمشركة، توقعات المحمميف، واتجاه اإليرادات(. كما أف الغش 

لمرتبط بتحريؼ التقارير المالية يمكف أف يحدث مف خبلؿ التحريؼ المباشر لممعامبلت )كإنشاء فواتير ا
ما  Hegazy and Kassem (2010)مزيفة(، ومف خبلؿ االعتراؼ المبكر بتمؾ المعامبلت. وافؽ كؿ مف 

وقيت االعتراؼ تمت مناقشتو سابقًا، حيث صنؼ أساليب الغش إلى: )اإليرادات المزيفة والتبلعب بت
باإليرادات، إخفاء االلتزامات، اإلفصاح غير المبلئـ، وتقييـ األصوؿ بصورة غير مبلئمة(، ولكؿ فئة مف 

 الفئات السابقة قدـ الباحثاف الئحة بأساليب الغش المرتبة وفقًا لؤلىمية النسبية لكؿ منيا كما يمي:

ات: والتي مف الممكف أف تنطوي عمى اإليرادات المزيفة والتبلعب بتوقيت االعتراؼ باإليراد .1
التبلعب باإليرادات المستحقة التي تتحقؽ مف استثمارات الشركة باستخداـ أرقاـ غير صحيحة 
إليرادات األسيـ الموزعة، عدـ تسجيؿ الخصومات الممنوحة لمزبائف، التسجيؿ غير السميـ 

بائف بدعوى أف الزبائف لـ يحصموا وعدـ تعديؿ رقـ الز  المستقبميةلممبيعات كاالعتراؼ بالمبيعات 
عمى فاتورة المبيعات بعد، تسجيؿ مرتجعات المبيعات بعد نياية الفترة المالية، وجود معامبلت 
غير عادية قرب نياية الفترة المالية، وجود ميوؿ إلدارة اإليرادات بحيث يتـ االعتراؼ بيا في 

ما يتـ تحقيقو مف إيرادات، تضخيـ رقـ الزبائف  السنة المالية التالية، اعتماد تعويضات اإلدارة عمى
مف خبلؿ تخفيض رقـ مخصص الديوف المشكوؾ في تحصيميا، عدـ تسجيؿ الشركة لمبضائع 
المرتجعة مف الزبائف، وجود بضائع بكميات ومبالغ كبيرة مباعة لجيات مجيولة البنية والممكية، 

في فترة مالية الحقة،  ؿ أو إعداـ ىذه الديوفعدـ قياـ الشركة بإعداـ الديوف غير القابمة لمتحصي
باإليرادات بشكؿ مبكر جدًا وقبؿ وصوؿ البضائع لمزبوف، وجود نمو متسارع أو ربحية  االعتراؼ

غير عادية لمشركة عند مقارنتيا مع الشركات األخرى التي تنتمي لنفس القطاع، وجود ارتفاع 
بيعية في مبيعات الشركة مف خبلؿ فرع غير طبيعي في فترة التحصيؿ، ظيور زيادة غير ط

 أساسي واحد أو مف خبلؿ عدد محدود مف فروع ىذه الشركة.
إخفاء االلتزامات: والتي قد تتضمف تجاىؿ االلتزامات الضريبية أو الدعاوى المستحقة، عدـ تنفيذ  .2

ا فحوصات مستقمة لمتسويات البنكية والمدفوعات، ندرة تسجيؿ مرتجعات المبيعات ومخصصاتي
أو تسجيميا بطريقة غير مبلئمة، انخفاض قيمة حساب الدائنيف في الوقت الذي تزداد فيو مدة 
الدفع لممورديف لدى الشركات المنافسة، وجود مصاريؼ تعتمد قيمتيا عمى قدر كبير مف التقدير 

 ديف.ذاتية غير اعتيادية، ظيور انخفاض حاد في فترة التسديد لممور  اً وعدـ التأكد وتتضمف أحكام
اإلفصاحات غير المبلئمة: قد تشتمؿ عمى وجود معامبلت ىامة مع أطراؼ ذات صمة بالشركة  .3

أو بأحد أعضائيا، وجود تاريخ معروؼ بخرؽ القوانيف والتشريعات أو وجود دعاوى مرفوعة ضد: 
، أو أعضاء مجمس إدارتيا، ظيور نزاعات حقيقية لمشركة مع البنوؾ حوؿ قضايا يامدرائالشركة، 
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ر اتعمؽ بالقروض طويمة األجؿ والفوائد، عدـ اإلفصاح الكافي عف استثمارات الشركة المالية، تكر ت
ظيور تدفؽ نقدي سالب مف األنشطة التشغيمية في الوقت الذي يظير في التقارير المالية لمشركة 

 أنيا حققت أرباحًا معينة أو حققت نموًا في أرباحيا.
كوجود أصوؿ تستند قيمتيا إلى قدر كبير مف التقدير وعدـ  تقييـ األصوؿ بصورة غير مبلئمة: .4

التأكد وتتضمف أحكامًا ذاتية غير اعتيادية، وجود عبلقة غير مبررة بيف األصوؿ الثابتة 
ومصاريؼ االستيبلؾ ذات الصمة، إعبلف إدارة الشركة عف استثمارات طويمة األجؿ في األصوؿ 

االستثمارات في تقارير الشركات المنافسة، تطبيؽ  في الوقت الذي يظير تناقص ىذا النوع مف
مبدأ الفصؿ بيف الواجبات بطريقة غير مناسبة، وجود مخزوف بأحجاـ وقيـ ىامة يتطمب خبرات 
خاصة لتقييمو، تسجيؿ قيـ وىمية في حساب المخزوف مع عدـ وجود ذمـ دائنة ومطموبات مقابمة 

الفعمي لممخزوف، ظيور تقّمبات غير مبّررة في لممورديف، إجراء تعديبلت مفرطة بعد اإلحصاء 
أي مف حسابات المخزوف، ارتفاع تكمفة المبيعات بصورة غير مبررة، تضخيـ قيمة المخزوف مف 

 ، وجود وحدات مخزوف متقادمة أو قميمة الدوراف.)بالطريؽ( خبلؿ تضميف مخزوف الترانزيت

% مف 61أف الغالبية العظمى وبنسبة  (COSO, 2010)وذكرت لجنة المنظمات الراعية في تقريرىا 
حاالت الغش المرتبطة بتحريؼ التقارير المالية تتـ عف طريؽ أساليب غش مرتبطة بالتبلعب بتوقيت 

% لؤلساليب المرتبطة بتضخيـ األصوؿ سواًء مف خبلؿ 51االعتراؼ باإليرادات، يمييا وبنسبة 
نما يعتبر تخفيض قيمة األصوؿ وااللتزامات تضخيـ قيمة األصوؿ أو مف خبلؿ رسممة المصاريؼ، بي

%. باإلضافة لما سبؽ، بينت جمعية المحاسبيف القانونييف 31مف األساليب األقؿ تكرارًا وبنسبة 
 مف خبلؿ ما يمي: تحقيقواألمريكية أف الغش المرتبط بتحريؼ التقارير المالية يمكف 

أو المستندات المؤيدة التي تستخدـ في  التبلعب أو التزوير أو التعديؿ في السجبلت المحاسبية .1
 المالية. التقاريرإعداد 

العرض غير الصحيح لمقوائـ المالية، أو حذؼ أحداث أو معامبلت أو أي معمومات جوىرية  .2
 أخرى منيا بصورة متعمدة.

بالمبالغ أو التبويب أو أسموب العرض  المتعمقةسوء تطبيؽ متعمد لممبادئ المحاسبية  .3
 واإلفصاح.
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سيتـ  ويبيف الشكؿ أدناه بعض أساليب الغش المتبعة في اختبلس أصوؿ الشركة وىي األساليب التي
 :(Peterson and Zikmund, 2004) شرحيا بشكؿ مفصؿ فيما يمي

 
 

  

 

 

 

                                       

 

 
 لشركة( أساليب الغش المتبعة في اختبلس أصوؿ ا4-2الشكؿ )

 ( Peterson and Zikmund, 2004, 10 truths you need to know about fraud, p. 5المصدر: )

وأوضح  .(ACFE, 2010سرقة المبالغ النقدية مف الشركة قبؿ أف تسجؿ في سجبلتيا وقيودىا ) .1
(Albrecht et al., 2008) أف ىذا النوع مف السرقة يمكف أف يحدث عند نقطة البيع، مف سندات 

 القبض أو مف المبالغ المستردة.
(. وبيف ACFE, 2010) سرقة المبالغ النقدية مف الشركة بعد أف تـ تسجيميا في سجبلتيا وقيودىا .2

(Albrecht et al., 2008)  أف ىذا النوع مف السرقة عادة ما يستيدؼ سرقة النقد المتاح في
 ة.مف وديعة معينالصندوؽ، كصندوؽ النثريات أو يتـ سحب مبالغ 

الغش المرتبط بدائرة المدفوعات: يشتمؿ الغش المرتبط بالمدفوعات عمى مجموعة متنوعة مف  .3
 األساليب ومنيا ما يمي:

  لجعؿ صاحب العمؿ  العامؿأسموب السرقة مف خبلؿ الفواتير: ويتضمف كؿ ما يقـو بو
تير يدفع مبالغ مالية مقابؿ فواتير لبضائع أو خدمات وىمية، فواتير مضخمة، أو فوا

 .(ACFE, 2010)خاصة بمشتريات شخصية 
  بتقديـ طمب السترداد  العامؿأسموب السرقة مف خبلؿ استرداد المصاريؼ: ويتضمف قياـ

 .(ACFE, 2010)مبالغ مقابؿ مصاريؼ وىمية أو مبالغ يزعـ أنو قاـ بدفعيا 

االستٌالء على 

مدفوعات 

 الشركة

الحصول على 

نقدٌة شركة 

 بأسالٌب أخرى

استخدام الغش فً 

االستٌالء على 

 المدفوعات

سرقة النقد قبل 

 تسجٌله بالدفاتر

سرقة النقد بعد 

 تسجٌله بالدفاتر

مصارٌف 

وهمٌة أو 

 مضخمة

رواتب 

 وهمٌة

مدفوعات 

لموردٌن 

 وهمٌٌن

اختالس النقد 

المتاح فً 

 الشركة



38 

 

  لسرقة الماؿ الخاص العامؿأسموب التبلعب بالوثائؽ: يشتمؿ عمى كؿ ما يقوـ بو 
أو تزوير أحد الشيكات المسحوبة عمى  احب العمؿ عف طريؽ االستيبلء عمى تمفيؽبص

 .(ACFE, 2010)أحد الحسابات المصرفية 
  :يتشابو ىذا األسموب مع أسموب السرقة مف أسموب السرقة الخاص بالرواتب واألجور

ؽ مزورة، خبلؿ الفواتير، مف حيث أف عممية دفع الرواتب تتـ بناًء عمى مستندات ووثائ
والتي تزعـ عف طريؽ الغش أف تعويضًا ما قد  العامؿكالوثائؽ الخاصة بساعات عمؿ 

 .(Albrecht et al., 2008)استحؽ لمموظؼ 
  أسموب السرقة الخاص بسجؿ المدفوعات النقدية: يشتمؿ ىذا األسموب عمى كؿ ما يقـو

اء اختبلسو لمنقد. مف إدخاالت خاطئة لسجؿ المدفوعات النقدية بغرض إخف العامؿبو 
(ACFE, 2010). 

اختبلس النقد المتاح: يتضمف كؿ األساليب التي يقـو بيا مرتكب الغش باختبلس النقد المتاح  .4
 .(ACFE, 2010)بالشركة التي يعمؿ بيا 

االختبلسات غير النقدية: وينطوي عمى كؿ ما يقوـ بو مرتكب الغش الختبلس أو إساءة استخداـ  .5
 ,.Albrecht et alنقدية كالمخزوف والمعدات، أو استخداميا لمنافع شخصية )أصوؿ الشركة غير ال

2008.) 

( إلى أف اختبلس ISA: 240في ذات السياؽ، أشار االتحاد الدولي لممحاسبيف مف خبلؿ معياره )  
 األصوؿ يمكف أف يتـ بعدة طرؽ منيا:

عداـ أرصدتيـ إلى اختبلس المتحصبلت )مثؿ توجيو المتحصبلت مف العمبلء الذيف تـ إ  .1
 حسابات بنكية شخصية(.

سرقة األصوؿ الممموسة أو الممتمكات الفكرية )مثؿ سرقة مخزوف ألغراض شخصية أو لمبيع أو  .2
سرقة خردة إلعادة بيعيا أو التآمر مع منافس عف طريؽ اإلفصاح عف معمومات تكنولوجية 

 خاصة بالشركة مقابؿ أمواؿ(.
ئع غير مستممة أو خدمات غير منفذة )مثؿ السداد لمورديف قياـ الشركة بدفع أمواؿ عف بضا .3

وىمييف أو العموالت التي يدفعيا الموردوف لمندوبي الشراء مف أجؿ رفع األسعار أو السداد 
 لموظفيف وىمييف(.

استخداـ أصوؿ الشركة استخدامًا شخصيًا )كاستخداـ أصوؿ الشركة كضماف لقرض شخصي  .4
 أو لقرض لطرؼ ذي عبلقة(.

بًا ما يصاحب سوء استخداـ األصوؿ سجبلت مزيفة أو مضممة أو وثائؽ حتى يتـ إخفاء غال .5
 حقيقة أف األصوؿ مفقودة أو أنيا قد استخدمت دوف الحصوؿ عمى الموافقات المناسبة.
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بالنتيجة: توجد العديد مف أساليب الغش التي يرتبط كؿ منيا بنوع معيف مف أنواع الغش. كما أف 
الغش مف خبلؿ رفع مستوى دراية  كشؼساليب يمكف أف يساىـ في زيادة فعالية عممية التعريؼ بيذه األ

 مراجع الحسابات حوؿ أساليب الغش المختمفة. 

 :الغش عوامل مؤشرات 7.2

إلى اآلف(  1953قدـ الباحثوف ومعايير المنظمات المينية المعنية بمينة المراجعة ) بدءًا مف عاـ 
ما تمت مناقشتو سابقًا، وقدمت مجموعة مف مؤشرات  يروط لظيور الغش وىالعوامؿ أو الشمجموعة مف 

الغش وصنفتيا بناًء عمى العوامؿ السابقة وتبعًا لكؿ نوع مف أنواع الغش. وتعود بداية ظيور نظرية عوامؿ 
(، واعتمد بناء ىذه النظرية عمى سمسمة مف المقاببلت التي أجريت مع Cressey, 1953الغش إلى )
تتميز أف حوادث الغش بشكؿ عاـ  Cresseyكانوا قد أدينوا بجرائـ االختبلس. واستنتجت أشخاص 

ة وىي: أواًل، امتبلؾ المختمس لفرصة مناسبة تمكنو مف ارتكاب الغش. ثانيًا، باشتراكيا بثبلث سمات رئيس
الغش يبرروف ف في أحداث و ع الغير. ثالثًا، األشخاص الضالعلممختمس حاجة مادية ال يمكف مشاركتيا م

المبادئ األخبلقية الخاصة بيـ. مف قياميـ بأنشطة الغش مف حيث أف ىذه األنشطة تتفؽ مع مجموعة 
الغش والذي يتكوف مف  مثمثإلى صياغة مفيوـ  Cresseyوبناًء عمى ما سبؽ توصمت 

ظيورىا مع بوصفيا العوامؿ التي إلى حٍد ما يترافؽ  المبررات/االتجاىاتالضغوط، الفرص، و المحفزات/
أف شركة Saksena  (2003) ظيور الغش. وبالنسبة لمؤشرات الغش الخاصة بتمؾ العوامؿ، ذكرت

( كانت قد عَرفت مؤشرات الغش عمى أنيا مجموعة األعراض pricewaterhouseالدراسات واألبحاث )
بر ذات عبلقة الكامنة ضمف بيئة العمؿ الخاصة بالشركة والتي مف شأنيا أف تشير إلى وجود مخاطر أك

عمى أنيا مجموعة  Moyes and Hasan  (1996). وعرفيا كؿ مفلية بصورة متعمدةالما التقاريربتحريؼ 
 Albrecht and Romney (1986) الشروط والظروؼ التي تشير إلى احتماؿ وجود الغش. واعتبرىا كؿ مف

إلى أف مؤشرات الغش  AIC  (2001)بمثابة المؤشر األساسي الذي يدؿ عمى ظيور الغش. وأضاؼ 
بمثابة الشذوذ عف أنماط السموؾ التي يمكف التنبؤ بيا، وببساطة ىي شيء خارج عف  رؼعّ تُ يمكف أف 

 اإلطار الطبيعي لممعامبلت.

لعوامؿ الغش في  Cresseyعمى نظرية  (AICPAاعتمدت جمعية المحاسبيف القانونييف األمريكية )
لمراجع بتطبيؽ عدد مف اإلجراءات الجديدة بيدؼ فحص بيئة ( الذي يطالب اSAS: 99معيار الجمعية )

الشركة وتقييـ الحجـ الكبير لممعمومات الجديدة بغرض تحديد الحقائؽ والظروؼ التي تؤشر لوجود 
 .المبررات/االتجاىاتالضغوط، الفرص، و المحفزات/
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يورىا مف درجة وبالمحصمة، تعتبر مؤشرات الغش بمثابة الظروؼ المحتممة التي يجب أف يرفع ظ
إدراؾ المراجع لتزايد مخاطر الغش المحتممة. وفيما يمي سيتـ استعراض مؤشرات الغش المختمفة وفقًا 

 لمعايير المراجعة ذات العبلقة ولممبادئ التوجييية لممارسي المينة.

مؤشرات الغش بحسب معايير المراجعة ذات العالقة والمبادئ التوجييية لممارسي  1.7.2
 :المينة

نوقش سابقًا أف بعض الشروط أو العوامؿ يترافؽ ظيورىا مع ظيور التحريفات الجوىرية الناتجة عف 
الغش. وتشكؿ ىذه الشروط بمجموعيا ما ٌيعرؼ بمفيومي "ىـر الغش" و"ماسة الغش". وبحسب معايير 

ثة أنواع مف ثبل( وغيرىا مف التقارير الخاصة بالمينة توجد ISA: 240, SAS: 99المراجعة ذات العبلقة )
نتيجة توفر ىذه الشروط الثبلثة، وىذه التحريفات ىي: )اختبلس أصوؿ الشركة، التحريفات قد تحدث 

تحريؼ التقارير المالية، والفساد(. وبينت معايير المراجعة التي تقدـ ذكرىا أف ىناؾ العديد مف مؤشرات 
تبط بدورىا مع نوع محدد مف أنواع الغش التي ترتبط مع كؿ شرط مف ىذه الشروط، وىذه الشروط تر 

التحريفات الجوىرية، وبشكؿ خاص اختبلس أصوؿ الشركة وتحريؼ تقاريرىا المالية. كما قدـ ىذاف 
المعياراف في مبلحقيما مجموعة أمثمة عف ىذه المؤشرات، وتـ تصنيفيا وفقًا لمعرض السابؽ، باإلضافة 

االت والظروؼ المختمفة التي قد تحدث وفقًا لكؿ الشتماؿ ىذه المؤشرات عمى مجموعة واسعة مف الح
 شرط مف الشروط. وسيتـ فيما يمي استعراض ىذه المؤشرات وفقًا لما جاء ضمف ىذيف المعياريف كالتالي:

تـ تصنيؼ وعرض عوامؿ خطر الغش الخاصة بالتحريفات الناتجة عف تحريؼ التقارير المالية  .1
 وفقًا لمفئات التالية:

 وتتكوف ىذه الفئة مما يمي: :المحفزات/الضغوط

  وجود تيديد لبلستقرار المالي ولمربحية بسبب ظروؼ االقتصاد، الصناعة، أو الظروؼ
 التشغيمية الخاصة بالشركة. وقد ينتج عنو: درجة عالية مف المنافسة أو درجة عالية مف

ات سرعة التأثر العالية بالتغير  –ع السوؽ، مصحوبة بيبوط في ىوامش الربح بُ شّ تَ 
 –السريعة وذلؾ مثؿ التغيرات التكنولوجية، أو تقادـ المنتج، أو تقمبات أسعار الفائدة 

اليبوط الكبير في طمب العمبلء وتزايد فشؿ نشاط العمؿ سواًء مف ناحية الصناعة، أو 
خسائر التشغيؿ التي تعرض الشركة لمتيديد الوشيؾ  –مف ناحية االقتصاد الكمي 

تكرر ظيور تدفؽ نقدي سالب مف العمميات  –البيع الجبري باإلفبلس أو الحجز أو 
التشغيمية أو مف عدـ القدرة عمى توليد تدفقات نقدية مف ىذه العمميات في الوقت الذي 

النمو السريع أو الربحية  –يتـ فيو اإلعبلف عف تحقيؽ أرباح أو تحقيؽ نمو في األرباح 
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 –خرى التي تنتمي لنفس الصناعة غير العادية خاصة عند مقارنتيا مع الشركات األ
 وجود متطمبات محاسبية، قانونية، أو تنظيمية جديدة.

  وجود ضغوط مكثفة عمى اإلدارة لموفاء بمتطمبات أو توقعات طرؼ ثالث مثؿ: التوقعات
سات الخاصة بالربحية أو بمستوى االتجاىات الخاصة بمحممي االستثمار، مؤس

و األطراؼ الخارجية األخرى، وبشكؿ خاص تمؾ ف، أاالستثمار، الدائنيف الرئيسي
التوقعات المبالغ فييا وغير المبررة بما فييا التوقعات شديدة التفاؤؿ التي تنشرىا اإلدارة 

الحاجة لمحصوؿ عمى قروض إضافية أو تمويؿ  –في تقريرىا السنوي أو في الصحؼ 
أنشطة البحث والتطوير  مويؿلحقوؽ الممكية لمحفاظ عمى مستوى المنافسة، بما في ذلؾ ت

القدرة المحدودة عمى الوفاء بمتطمبات االنضماـ لسوؽ األوراؽ  –نفاؽ الرأسمالي أو اإل
 –المالية، أو متطمبات إعادة سداد الديوف، أو أية متطمبات أخرى لتعيدات الديوف 

ضعيفة التأثيرات السمبية المتوقعة أو الحقيقية لمتقرير عف احتمالية تحقيؽ نتائج مالية 
 بالنسبة لمصفقات اليامة المعمقة مثؿ تجميع األعماؿ أو الحصوؿ عمى عقود جديدة.

  تشير المعمومات المتوفرة إلى أف الموقؼ المالي الشخصي لممديريف أو لممسؤوليف عف
الحوكمة سيكوف ميددًا باألداء المالي لمشركة الناتج عف: وجود اىتمامات مالية ميمة 

جزء ميـ مف مكافأتيـ عمى تحقيقيـ ألىداؼ طموحة فيما يتعمؽ اعتماد  –في الشركة 
الضمانات  –بأسعار األسيـ، النتائج التشغيمية، الموقؼ المالي، أو التدفقات النقدية 

 الشخصية لديوف الشركة.
  وجود ضغوط شديدة عمى اإلدارة أو األفراد المسؤوليف عف التشغيؿ لتحقيؽ أىداؼ مالية

المسؤوليف عف الحوكمة، بما في ذلؾ المبيعات المستيدفة أو محددة مف قبؿ أولئؾ 
 الحوافز المرتبطة بأىداؼ الربحية.  

 وتتكوف ىذه الفئة مما يمي:  الفرص:

  تتيح طبيعة الصناعة أو عمميات التشغيؿ في الشركة فرصًا لمتورط في إعداد تقارير مالية
أطراؼ ذوي عبلقة وليست في مزيفة، والتي يمكف أف تنشأ عف: المعامبلت اليامة مع 

االتجاه الطبيعي لمنشاط أو بمنشآت ذات عبلقة لـ يتـ مراجعتيا أو تمت مراجعتيا 
الحضور المالي القوي أو القدرة عمى السيطرة عمى قطاع  -بواسطة مؤسسة أخرى 

صناعي محدد، األمر الذي يمّكف الشركة مف فرض شروطيا عمى المورديف أو الزبائف، 
وجود أصوؿ،  –ج عنو معامبلت غير سميمة أو غير قائمة عمى اإلرادة الحرة مما قد ينت

أو التزامات، أو إيرادات، أو مصروفات مبنية عمى أساس تقديرات تتعمؽ بأحكاـ غير 
المعامبلت  –موضوعية أو عمى حالة مف عدـ التأكد ويكوف مف الصعب إثباتيا 
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بصفة خاصة تمؾ القريبة مف نياية الفترة الضخمة أو غير المعتادة، أو عالية التعقيد، و 
عمميات ىامة توجد أو تتـ  –المالية، والتي تطرح أسئمة صعبة عف الجوىر قبؿ الشكؿ 

استخداـ وسطاء  –عبر الحدود الدولية في مناطؽ تختمؼ فييا بيئة ومناخ النشاط 
 وجود حسابات –األعماؿ دوف أف يكوف لوجودىـ مبررات واضحة في نشاط العمؿ 

بنكية ضخمة أو عمميات لفروع أو لشركات تابعة في نطاقات فييا إعفاءات ضريبية 
 دوف أف يكوف لوجودىـ مبررات واضحة في نشاط األعماؿ.

 سيطرة شخص منفرد أو مجموعة صغيرة مف األفراد  دـ كفاءة الرقابة اإلدارية نتيجةع
عدـ كفاءة  –ع ىذه الحالة عمى اإلدارة بدوف توفر الرقابة الداخمية البلزمة لمتعامؿ م

إشراؼ المسؤوليف عف الحوكمة عمى عممية إعداد التقارير المالية وتقارير الرقابة 
 الداخمية.

 و غير مستقر يمكف االستدالؿ عميو مف: صعوبة  في تحديد وجود ىيكؿ تنظيمي معقد أ
التعقيد الذي  الييكؿ التنظيمي الزائد -الجية أو األفراد الذيف لدييـ سيطرة عمى الشركة 

معدؿ الدوراف  -يشمؿ منشآت قانونية غير عادية أو خطوط إدارية غير عادية لمسمطة 
 العالي لمسؤولي اإلدارة العميا والمستشاريف القانونييف أو المسؤوليف عف الحوكمة.

  الرقابة غير كافية عمى الضوابط، بما في ذلؾ الضوابط اإللكترونية، والضوابط عمى
تعييف محاسبيف أو  -الية الدورية )حينما يكوف مطموبًا إعداد تقارير خارجية( التقارير الم

أفراد لممراجعة الداخمية، أو لتكنولوجيا المعمومات ليس لدييـ الكفاءة المينية الواجبة أو 
نظـ المعمومات والحسابات غير الفعالة بما  -وجود معدؿ دوراف عاٍؿ في ىذه الوظائؼ 

 ليامة والمؤثرة في الرقابة الداخمية.في ذلؾ نقاط الضعؼ ا
و التنفيذ، أو المساندة، لقيـ الشركة أو أعدـ فاعمية اإلببلغ وتتكون هذه الفئة من:  :المبررات/االتجاىات

التدخؿ الزائد لغير  -المعايير األخبلقية فييا أو توصيؿ قيـ أو معايير أخبلقية غير مناسبة 
التاريخ  -ياسات المحاسبية أو تحديد التقديرات المحاسبية اليامة المالييف مف اإلدارة في اختيار الس

المعروؼ لئلدارة العميا وألولئؾ المسؤوليف عف الحوكمة بمخالفات قانوف رأس الماؿ أو غيره مف 
 –القوانيف والموائح أو وجود دعاوى مرفوعة ضد الشركة بتيـ التدليس أو مخالفات القوانيف والموائح 

اعتياد  -ئد لئلدارة في الحفاظ عمى أو زيادة أسعار أسيـ الشركة أو اتجاه األرباح االىتماـ الزا
و غيرىـ مف األطراؼ األخرى بتحقيؽ نتائج مستقبمية أقديـ وعود لممحمميف أو الدائنيف اإلدارة عمى ت

 فشؿ اإلدارة في تصحيح نقاط الضعؼ اليامة والمؤثرة في -غير واقعية أو طموحو أكثر مما يجب 
اىتماـ اإلدارة في توظيؼ وسائؿ غير مناسبة لتخفيض  -نظاـ الرقابة الداخمية في الوقت المناسب 

عدـ قياـ المدير بوضع  -انخفاض معنويات اإلدارة العميا  -األرباح المعمنة لتحقيؽ مزايا ضريبية 
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تكرار  -مقة النزاع بيف المساىميف في شركة مغ -حدود بيف معامبلتو الشخصية ومعامبلت الشركة 
توتر العبلقة  -محاوالت اإلدارة لتبرير النظـ المحاسبية غير المناسبة عمى أساس األىمية النسبية 

 و السابؽ ,ويتضح ذلؾ مف العوامؿ التالية:أاإلدارة ومراقب الحسابات الحالي بيف 

 اجعػػة لنػػزاع المتكػػرر مػػع المراجػػع الحػػالي أو السػػابؽ عمػػى األمػػور المحاسػػبية أو أمػػور المر ا
 أو أمور إعداد التقارير. 

  الطمبات غير المعقولة مف مراجع الحسابات، مثؿ وضع قيود زمنية غير معقولة مف أجؿ
 االنتياء مف أعماؿ المراجعة وأعماؿ اإلعداد لتقرير المراجعة.

  القيود الرسمية أو غير الرسمية عمى مراجع الحسابات التي تحد بصػورة غيػر مبلئمػة مػف
فراد أو الوصػػػػػوؿ إلػػػػػى معمومػػػػػات أو القػػػػػدرة عمػػػػػى االتصػػػػػاؿ بفعاليػػػػػة مػػػػػع االتصػػػػػاؿ بػػػػػاأل

 المسؤوليف عف الحوكمة.
  السموكيات االستبدادية لئلدارة في التعامؿ مع مراجعي الحسابات وبصفة خاصػة المتعمقػة

بمحػػاوالت لمتػػأثير عمػػى نطػػاؽ عمميػػـ أو فػػي اختيػػار أو اسػػتمرار األفػػراد المكمفػػيف بعمميػػة 
 ذيف تتـ استشارتيـ بشأنيا.المراجعة أو ال

تـ تصنيؼ وعرض عوامؿ خطر الغش الخاصة بالتحريفات الناتجة عف اختبلس أصوؿ الشركة  .2
 وفقًا لمفئات التالية:

 المحفزات/الضغوط: وتتكون ىذه الفئة مما يمي:

  يمكػػػف أف تػػػؤدي االلتزامػػػات الماليػػػة الشخصػػػية إلػػػى خمػػػؽ ضػػػغوط عمػػػى اإلدارة أو عمػػػى
 دييـ إمكانية الختبلس النقدية أو األصوؿ األخرى.الذيف ل العامميف

  الػػػذيف لػػػدييـ إمكانيػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى النقػػػد أو  العػػػامميفالعبلقػػػات العدائيػػػة بػػػيف الشػػػركة و
عمػى إسػاءة اسػتخداـ ىػذه  العػامميفاألصوؿ األخرى القابمػة لمسػرقة يمكػف أف تحفّػز ىػؤالء 

 األصوؿ أو اختبلسيا.
 ي: الفرص: وتتكون ىذه الفئة مما يم

 و الظػروؼ مػف قابميػة إسػػاءة اسػتخداـ األصػوؿ. فعمػػى يمكػف أف تزيػد بعػض الخصػػائص أ
سػػػبيؿ المثػػػاؿ تػػػزداد فػػػرص إسػػػاءة اسػػػتخداـ األصػػػوؿ عنػػػد وجػػػود: مبػػػالغ كبيػػػرة مػػػف النقػػػد 

بنػػود مخػػزوف صػػغيرة الحجػػـ عاليػػة القيمػػة أو عمييػػا طمػػب  -بالصػػندوؽ أو فػػي التعامػػؿ 
مثؿ السندات أو األوراؽ المالية لحامميا أو المعادف أصوؿ سيمة التحويؿ إلى نقد  -عاؿ 

أصوؿ ثابتة صغيرة في الحجـ أو يمكف تسػويقيا أو التػي  -النفيسة أو شرائح الكومبيوتر 
 ال تحتاج إلى التعريؼ بالممكية.
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  يمكػػف أف يػػؤدي عػػدـ كفايػػة عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة عمػػى األصػػوؿ إلػػى قابميػػة تعرضػػيا
وؿ )اخػتبلس األصػوؿ( أف خػتبلس(، و يمكػف لسػوء اسػتخداـ األصػإلساءة االستخداـ )اال

 -لوجػػود: الفصػػؿ غيػػر المبلئػػـ فػػي االختصاصػػات أو فػػي أعمػػاؿ المراجعػػة  يحػػدث نظػػراً 
اإلشػػػػراؼ غيػػػػر الكػػػػافي عمػػػػى نفقػػػػات اإلدارة العميػػػػا مثػػػػؿ مصػػػػاريؼ السػػػػفر وغيرىػػػػا مػػػػػف 

لمسؤوليف عف األصوؿ مثؿ ا العامميفاإلدارة عمى  فالرقابة غير الكافية م -المصروفات 
اختيػػػار المتقػػػدميف لموظػػػائؼ  –المتابعػػػة أو اإلشػػػراؼ غيػػػر الكػػػافي عمػػػى المواقػػػع البعيػػػدة 

حفػػظ السػجبلت الخاصػػة باألصػػوؿ  -المتعمقػة بالتعامػػؿ مػع األصػػوؿ بصػورة غيػػر مبلئمػة
ر الكافيػة لمنقػد الحمايػة غيػ -عدـ مبلءمة نظػاـ اعتمػاد المعػامبلت -بطريقة غير مناسبو 

عػػدـ إجػػراء تسػػويات األصػػوؿ بطريقػػة  -أو المخػػزوف أو األصػػوؿ الثابتػػة االسػػتثمارات  أو
 -عػػدـ توثيػػؽ المعػػامبلت فػػي حينيػػا وبصػػورة مبلئمػػة  -متكاممػػة وفػػي األوقػػات المناسػػبة 

عػػدـ الفيػػـ  -عػػدـ مػػنح إجػػازات إجباريػػة لممػػوظفيف الػػذيف يػػؤدوف وظػػائؼ رقابيػػة رئيسػػية 
عمومػػػات، والتػػػي تمّكػػػف مػػػوظفي تكنولوجيػػػا المعمومػػػات مػػػف الكػػػافي لػػػئلدارة لتكنولوجيػػػا الم

نقػػػػػػص عناصػػػػػػر الرقابػػػػػػة عمػػػػػػى السػػػػػػجبلت  -ارتكػػػػػػاب أعمػػػػػػاؿ اختبلس)سػػػػػػوء اسػػػػػػتخداـ( 
 اإللكترونية.
وتتكوف ىذه الفئة مف: التغاضي عف الحاجة إلى متابعة أو تخفيض المخاطر : المبررات/االتجاىات

أعماؿ الرقابة الداخمية عف سوء استخداـ األصوؿ التغاضي في  -المرتبطة بسوء استخداـ األصوؿ 
)اختبلس األصوؿ( نتيجة تجاىؿ عناصر الرقابة الموجودة أو مف خبلؿ الفشؿ في تصحيح أوجو 

السموكيات التي تشير إلى عدـ االرتياح أو عدـ الرضا عف  -القصور المعروفة في الرقابة الداخمية 
تغيرات في السموؾ أو أسموب الحياة ،والذي يمكف أف يبيف ال -الشركة أو طريقة معاممتيا لمموظفيف 
 التغاضي عف السرقات الصغيرة. -أنو قد تمت إساءة استخداـ األصوؿ 

وفيما يتعمؽ بالدراسات التجريبية والتقارير المقدمة مػف قبػؿ الشػركات الممارسػة والييئػات الناظمػة لمينػة 
إلى وجود فئات عديدة لمؤشرات الغػش. فعمػى سػبيؿ المثػاؿ، المراجعة، فمقد أشارت ىذه الدراسات والتقارير 

لممراجعػػػة فػػػي إطػػػار تحميميػػػا ألنمػػػاط الغػػػش فػػػي العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ إلػػػى أف تجاىػػػؿ  KPMGأشػػػارت شػػػركة 
مؤشػػرات الغػػش يعتبػػر بمثابػػة رسػػالة لمرتكبيػػو لكػػي يسػػتمروا فػػي سػػموكيـ مػػع اسػػتمرار إفبلتيػػـ مػػف العقػػاب. 

 (: KPMG, 2011عمى المراجع استقصاؤىا ما يمي ) ومف ىذه المؤشرات التي يتوجب

وجود صعوبة في التعامؿ وتضاؤؿ في الثقة بيف الشركة موضع المراجعة وبيف مراجعيا الداخمي  .1
 أو الخارجي./و

يعتبر و عوضًا عف وجود مصدر تمويؿ محدد وواضح، مصرفية متعددة تمويمية ترتيبات  وجود .2
 فافية تمويؿ نشاط األعماؿ.شلمحد مف  ىذا السموؾ بمثابة محاولة
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 إضفاء قدر كبير مف السرية عمى ما يحيط بوظيفة معينة، تشغيميا، ونتائجيا المالية. .3
سيكونوف أكثر قدرة عمى  العامميففي وظيفة معينة. حيث أف  العامميفارتفاع معدؿ دوراف  .4

تمؾ التي تكوف ارتكاب الغش في بيئة األعماؿ التي تنخفض فييا الروح المعنوية لمموظفيف أو 
 أنظمتيا الرقابية متضاربة.

والتي مف الممكف أف تكوف ممارسات غير ، معينةداخؿ وظيفة غير السوية بعض الممارسات  .5
 قانونية أو غير أخبلقية.

 يحصؿ كبار المدراء عمى تعويضات كبيرة مقابؿ تحقيقيـ لؤلىداؼ المطموبة منيـ.  .6
 افح لمبقاء في السوؽ وتنخفض مبيعاتيا وأرباحيا.الشركات األخرى المنتمية لنفس الصناعة تك .7
 وجود زيادة في أرباح الشركة ال يقابيا زيادة في التدفؽ النقدي. .8
 .وجود فروع بعيدة لمشركة ال تخضع لرقابة فعالة مف قبؿ المركز الرئيسي .9

 وأضاؼ التحميؿ أف ىناؾ خصائص محددة يتصؼ بيا مرتكب الغش مثؿ:

أو يرفض الحصوؿ عمى أي ترقية دوف أف يقدـ أية تفسيرات منطقية  مرتكب الغش ال يسعى عادةً  .1
 لتصرفو.

 لديو فرصة لمتبلعب في األجور والمكافآت الشخصية . .2
 نادرًا ما يأخذ إجازات. .3
 ال يقدـ تقارير تحتوي قيودًا محاسبية أو معمومات بصورة طوعية أو بناًء عمى طمٍب معيف. .4
 ما يكوف عرضة لؤلخطاء وسوء األداء.ال يمكف االعتماد عميو وىو دائمًا  .5
 يميؿ لمتخمص مف المـو والمسؤولية مف خبلؿ نقميا لآلخريف. .6
 يتقبؿ الضيافة المفرطة مف الغير التي تتعارض مع قواعد الشركة. .7
 يبدو مرتبكًا وتحت الضغط. .8
 الموردوف والموزعوف يشددوف عمى التعامؿ مع شخصو فقط. .9

 تجاوز نمط حياتو لحدود دخمو. .10

لنتيجة، تـ تقسيـ شروط حدوث أنواع الغش المختمفة إلى عدد مف الفئات. كما قدمت معايير وبا
المراجعة وغيرىا مف الدراسات مجموعة مف مؤشرات الغش مصنفة تبعًا لكؿ فئة مف ىذه الفئات، وبالتالي 

ر عامبًل مساعدًا فإف إدراؾ مؤشرات الغش وفقًا لتصنيفاتيا المختمفة وعبلقتيا بكؿ شرط مف الشروط سيعتب
، والطرؽ المختمفة  في إعداد أداة االستبياف الخاصة بالبحث. وفيما يمي سيتـ مناقشة أىمية ىذه المؤشرات

 الستخداميا.  
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 أىمية مؤشرات الغش: 2.7.2
الغش والوفاء  كشؼناقش العديد مف الباحثيف أىمية مؤشرات الغش ودورىا في مساعدة المراجع عمى 

أف معظـ الخبراء واألكاديمييف يتفقوف عمى أف تقييـ  Lou and Wang (2009) اتو. فقد ذكربمتطمبات واجب
المعمومات المتعمقة بالغش يتـ بشكؿ أفضؿ عندما تؤخذ مؤشرات الغش بعيف االعتبار مف قبؿ المرجع. 

ت إلى أنو إذا تـ تضميف شروط ىـر الغش ضمف قائمة مؤشراZimbelman and Wilks (2004 )وأشار 
الغش فإف المراجعيف سيكونوف أكثر قدرة عمى معالجة إشارات الغش. حيث أف تصنيؼ مؤشرات الغش 

سيوفر في الجيد المبذوؿ لمعالجة ىذه المؤشرات،  المبررات/االتجاىاتالضغوط، الفرص، /إلى المحفزات
اتيجية حوؿ ما يمكف فضبًل عف أنيا قد تمكف المراجع مف استخداـ قدراتو المعرفية لمتفكير بطريقة استر 

( قد افترض أنو كمما ازداد  (Burns, 1997إلى أف  (Smith et al., 2002)لئلدارة أف تقوـ بو. وأضاؼ 
وجود مؤشرات الغش داخؿ نظاـ الشركة، كمما ازدادت احتمالية ظيور الغش، كما أف وجود مؤشرات 

مر الذي يمّكنيـ مف إصدار إشارات الغش بحد ذاتو سينّبو المراجعيف إلى احتمالية ظيور الغش، األ
الغش ستتناقص إذا تمكف المراجعوف مف فيـ  كشؼتحذيرية مبكرة لعمبلئيـ، وبالتالي فإف احتمالية عدـ 

 (Heiman-Hoffman et al., 1996) مؤشرات الغش ومف استخداـ شكيـ الميني بطريقة  فعالة. وشدد
غش. حيث أوضح أف معرفة أىـ المؤشرات ال كشؼعمى أىمية استخداـ مؤشرات الغش في عممية 

 Hegazy and التحذيرية سيساعد المراجعيف في تقديرىـ لمخاطر الغش بصورة أفضؿ. واستنتج كؿ مف

Kassem (2010)  أف مؤشرات الغش المذكورة في معيار المراجعةSAS 99  وغيرىا مف المؤشرات يمكف
 المرتبط بتحريؼ التقارير المالية.الغش  كشؼأف تساعد المراجعيف الخارجييف في عممية 

كونيا تشكؿ لالمؤشرات  الدراسات السابقة التي درستوفيما يمي ستتـ مناقشة مؤشرات الغش بناًء عمى 
مدلوالت ىامة لظيور الغش. ىذا ويمكف تصنيؼ مؤشرات الغش إلى: )مؤشرات خاصة بشؤوف حوكمة 

المالية، مؤشرات خاصة بوجية نظر  الشركات وخصائص شركة المراجعة، مؤشرات خاصة بالنسب
المستثمريف، ومؤشرات أخرى(. فيما يتعمؽ بمؤشرات الغش الخاصة بشؤوف حوكمة الشركات وخصائص 

احتمالية حدوث  نخفضتإلى أنو:  Skousen and Wright (2006) شركة المراجعة، فقد ذكر كؿ مف
، تزداد احتمالية راجعة )المفترض استقبلليـ(لمكمما ازداد عدد أعضاء لجنة اتحريؼ متعمد لمقوائـ المالية 

كمما ازدادت نسبة المدراء احتمالية حدوث الغش  زدادتظيور الغش في ظؿ غياب وجود لجنة المراجعة، 
، تزداد احتمالية ظيور الغش عندما يكوف شخص مف أسيـ الشركة المتداولة %5الذيف يمتمكوف أكثر مف 

مجمس اإلدارة لمشركة وتنخفض ىذه االحتمالية عندما يتـ توزيع ىذيف في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس 
إلى أف: عدد سنوات مراجعة شركة  Saksena (2003) المنصبيف بيف شخصيف مختمفيف. وأوضحت

المراجعة لحسابات شركة معينة يتناسب عكسًا مع ظيور غش اإلدارة، وجود لجنة مراجعة فاعمة يشكؿ 
لغش، كمما ازداد عدد األعضاء الخارجييف في مجمس اإلدارة كمما انخفض محددًا ميمًا يعوؽ ظيور ا
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غش اإلدارة، يتأثر غش اإلدارة بامتبلؾ الرئيس التنفيذي منصب رئيس مجمس اإلدارة مف حيث أف قدرة 
 كشؼأف احتمالية  Moyes and Hasan (1996) ىذا الرئيس تزداد عمى ارتكاب الغش. واستنتج كؿ مف

ما: امتمؾ المراجع الخارجي سنوات خبرة أكثر في مينة المراجعة، كاف لدى شركة المراجعة الغش تزداد كم
. واستنتجوا أيضًا أف شركات CPAف عمى شيادة يالغش، كاف المراجعوف حاصم كشؼخبرة سابقة في 

يات )دورة عادًة ما تكوف أكثر كفاءة في استخداـ تقن العامميفالمراجعة الكبرى التي تمتمؾ عددًا أكبر مف 
 .العامميفالغش مف شركات المراجعة ذات الحجـ األصغر التي تمتمؾ عددًا أقؿ مف  كشؼالمخزوف( ل

إلى أف حجـ شركة المراجعة، موقع المراجع الوظيفي، وسنوات خبرة  (Ansah et al., 2002)وأضاؼ 
ة المنظمات الراعية الغش. كما أشارت دراسة لجن كشؼالمراجع ىي مؤشرات ىامة إحصائيًا الحتمالية 

إلى أف الشركات التي اكتشؼ حدوث الغش فييا تفصح بشكؿ ممحوظ عف وجود معامبلت مع أطراؼ 
% مف الشركات 79ذات صمة بشكؿ أكبر مف الشركات التي لـ يكتشؼ حدوث الغش فييا، حيث أف 

ذات صمة  التي اكتشؼ حدوث الغش فييا قد أفصحت في تقاريرىا المالية عف معامبلت مع أطراؼ
% مف الشركات التي لـ يكتشؼ حدوث الغش فييا، كما أف نسبة تغيير المراجع لمشركات 71مقارنة بػ 

التي اكتشؼ حدوث الغش فييا تبمغ ضعؼ مثيبلتيا مف الشركات التي لـ يكتشؼ حدوث الغش فييا 
لممتدة مف إصدارىا % لمنوع الثاني مف الشركات( خبلؿ الفترة ا12% لمنوع األوؿ مف الشركات إلى 26)

% مف حاالت تغيير 16آلخر تقارير مالية نظيفة وبيف إصدارىا آلخر تقارير مالية محرفة، كما أف 
% مف نفس النوع 40 نوع األوؿ مف الشركات، بينما عمدالمراجع قد حدثت خبلؿ فترة ارتكاب الغش في ال

 ,COSO) رتكاب حادثة الغش فيياا عيا خبلؿ السنة المالية التي سبؽمف الشركات إلى تغيير مراج

2010). 

بعض  (Spathis et al., 2002)وفيما يتعمؽ بمؤشرات الغش الخاصة بالنسب المالية، فقد استخدـ 
النسب المالية كنوع جديد مف المؤشرات، واستنتج أف احتمالية تحريؼ التقارير المالية تزداد في الشركات 

مبيعات، مديونية عالية بالنسبة لؤلصوؿ، صافي ربح منخفض التي تمتمؾ: نسبة عالية لممخزوف إلى ال
بالنسبة إلجمالي األصوؿ، رأسماؿ عامؿ منخفض بالنسبة إلجمالي األصوؿ، نسبة عالية مف المبيعات 

أف الشركات التي اكتشؼ حدوث الغش فييا تختمؼ  Persons (1995) اآلجمة إلجمالي المبيعات. واستنتج
وث الغش فييا بكونيا: تمتمؾ معداًل أقؿ لدوراف رأس الماؿ، تمتمؾ نسبة عالية عف تمؾ التي لـ يكتشؼ حد

مف األصوؿ المتداولة إلى مجموع األصوؿ، وبكونيا أصغر حجمًا مف الشركات التي لـ يكتشؼ حدوث 
الغش. سمي  كشؼنوعيف مف النسب المالية فيما يتعمؽ ب Grove and Cook (2004) الغش فييا. ودرس

النسب ، وسمي النوع الثاني مف النسب المالية بالنسب االستثمارية، وتتكوف كشؼوؿ بنسب الالنوع األ
مف أربع فئات وىي: نسب التقييـ، نسب ربحية قائمة الدخؿ، نسب كفاءة اإلدارة، ونسب القوة  ثماريةتاالس

 :كشؼالمالية.  وفيما يمي سيتـ استعراض نسب ال
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الزيادة الممموسة في مؤشر المبيعات اآلجمة إلى أف رقـ  مؤشر المبيعات اآلجمة: حيث قد تؤشر .1
المدينيف الخاص بالشركة مزور أو أف التفسيرات المنطقية ليذه األرقاـ ستتضارب مع سياساتيا 

 المعمنة في منح االئتماف مف حيث جعؿ ىذه السياسات أكثر سيولة.
بذبت نسبة ىامش الربح إلى مؤشر إجمالي الربح: يمكف أف يشير ىذا المؤشر إلى أنو إذا تذ .2

المبيعات مف فترة ألخرى، ستزداد المخاطر المتعمقة بمجوء اإلدارة لمغش بغرض إخفاء انخفاض 
 األداء التشغيمي.

مؤشر جودة األصوؿ: قد يشير ارتفاع ىذا المؤشر إلى أف إدارة الشركة قد تمجأ لرسممة  .3
 المصروفات بغرض تعويض تراجع أدائيا التشغيمي أيضًا.

 مؤشر نمو المبيعات: قد يشير ارتفاع ىذا المؤشر إلى وجود زيادة غير منطقية في المبيعات. .4
مؤشر إجمالي االلتزامات إلجمالي األصوؿ: قد يشير ىذا المؤشر إلى أف اإلدارة قد تمجأ إلدارة  .5

 التزاماتيا المستحقة بما يمكنيا مف تعويض التراجع في أدائيا االقتصادي.

إلى أف احتمالية ظيور الغش تزداد بشكؿ كبير لدى  Perols and Lougee (2010) فكما استنتج كؿ م
الشركات التي استخدمت سابقًا أساليب إلدارة اإليرادات وتمكنت مف خبلليا مف تحقيؽ توقعات المحمميف 

ليؿ عمى ف مف إيجاد دتمكّّ المالييف. كما أف ىذه االحتمالية ستزداد لدى ىذه الشركات حتى ولو لـ يتـ ال
تضخيميا لئليرادات، وحتى لو لـ تتمكف بواسطة استخداميا ألساليب إدارة اإليرادات مف تحقيؽ توقعات 

 المحمميف المالييف. 

أف  (Brazel et al., 2010)أما بالنسبة لمؤشرات الغش الخاصة بوجية نظر المستثمريف، فقد ذكر 
ذىا سوؽ األوراؽ المالية، الدعاوى غير المفصوؿ المستثمريف يميموف لمتركيز عمى التحقيقات التي تنف

فييا، وخرؽ اتفاقيات القروض. وبشكؿ معاكس، ال يولي المستثمروف قدرًا كبيرًا مف االىتماـ لحجـ 
الشركة، عمر الشركة، حاجة الشركة لتمويؿ خارجي، والستخداـ الشركة لشركات مراجعة ليست ضمف 

لممستثمريف مجموعة مف األمثمة عف مؤشرات  Rokwood (2002) شركات المراجعة األربع الكبرى. وقدـ
قياـ الشركات بالتبلعب بتقاريرىا عف اإليرادات مثؿ أنشطة االندماج المكثفة، تحقيؽ األىداؼ المتعمقة 
باإليرادات بشكؿ مستمر، ولفترة طويمة مف الزمف، وجود دوراف مستمر في منصب المدير المالي، وجود 

 ندما يرتفع رقـ مديني الشركة مف ذوي اآلجاؿ الطويمة مع انخفاض إيراداتيا.محفزات مالية، ع

ىذا وتوجد أنواع أخرى مف مؤشرات الغش ال ترتبط بقضايا حوكمة الشركات وقد ال تكوف عمى شكؿ 
إلى أف الحاالت التي تتطمب  Shaub and Lawrence (1996) نسب مالية. وفي ىذا السياؽ أشار كؿ مف

زيادة االىتماـ بتطبيقو لمشؾ الميني ىي الحاالت التي تتضمف: وجود معامبلت ىامة مع  مف المراجع
األطراؼ ذات الصمة، وجود ضغوط مالية عمى الشركة تعود لقرارات غير مناسبة تـ اتخاذىا في سنوات 

 Abdul Majid سابقة، عدـ دقة العميؿ  في السنة السابقة، ضعؼ التواصؿ بيف المراجع والعميؿ. واستنتج
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and Tsui (2001)  ،وفقًا آلراء المراجعيف أف أىـ مؤشرات الغش ىي: الصعوبة في تدقيؽ المعامبلت
المشكبلت التي تتعمؽ باستمرارية الشركة، أسموب اإلدارة التشغيمي، موقؼ اإلدارة مف التقارير المالية، 

بالنزاعات المحاسبية. كما صنؼ  التحريفات المكتشفة في عمميات المراجعة السابقة، األمور المتعمقة
(Smith et al., 2005)  مؤشرات الغش بناًء عمى مسبباتيا إلى مجموعة مف الفئات، واستنتج أف مؤشرات

الغش الخاصة بفئة "االستقرار المالي والتشغيمي" ىي أىـ مؤشرات الغش تمييا المؤشرات المتعمقة 
التقارير المالية  الغش الناتج عف تحريؼأف  Lou and Wang (2009) بخصائص الصناعة. وأضاؼ

يرتبط بشكؿ إيجابي بأي مما يمي: الضغوط المالية الكبيرة عمى الشركة أو عمى المشرؼ عمى الشركة، 
وجود نسبة عالية مف العمميات المعقدة، ظيور أسئمة عف استقامة مدراء الشركة، تدىور العبلقة بيف 

 ,.Henry et al)لمعامبلت اليامة مع األطراؼ ذا الصمة، فقد قسـ المراجع والشركة. وفيما يتعمؽ بمؤشر ا

، بيع أصوؿ ألطراؼ ذات الصمةىذه المعامبلت إلى: بيع البضائع والخدمات إلى أو شراؤىا مف ا (2006
الشركة إلى أو شراؤىا مف ىذه األطراؼ، االقتراض مف أو إقراض ىذه األطراؼ، وشراء حصة استثمارية 

 ع حصة في الشركة ليذه األطراؼ ذات الصمة.في شركات أو بي

أربعة أنواع لمغش وىي: الغش الذي يرتكب ضد  بحثت فيقد  (AIC, 2001) دراسة ىذا وذكر سابقًا أف
الشركة مف قبؿ أحد المدراء الرئيسييف فييا، الغش الذي يرتكب ضد الشركة مف قبؿ أحد عمبلئيا أو 

 face toؿ مباشر ضد شخص معيف مف قبؿ شخص آخر )موظفييا العادييف، الغش الذي يرتكب بشك

face fraud والغش الذي يرتكب ضد مجموعة مف األشخاص مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ أو غيرىا مف ،)
األساليب غير المباشرة. كما قدـ الباحثوف أمثمة عف مؤشرات الغش التي ترتبط بأنواع الغش المذكورة 

التي ترتبط بالنوع األوؿ يمكف أف تظير عمى شكؿ انخفاض في  وبخاصة أوؿ نوعيف، فبالنسبة لممؤشرات
االتجاه العاـ إليرادات الشركة، انخفاض في التدفقات النقدية، وجود ديوف مفرطة، وجود إدارة غير جيدة، 
االستغبلؿ غير المشروع ألصوؿ الشركة مف قبؿ المختمس، التغيير المفاجئ في اتجاه ثروة الشركة، تكرر 

لمفاجئ لممراجعيف، وجود تضارب فعمي أو مدرؾ في المصالح مف جانب الرئيس التنفيذي لمشركة التغيير ا
أو غيره مف المدراء، الحاالت التي يمتمؾ فييا بعض مدراء الشركة شركات خاصة بيـ ويكوف ليا 
تعامبلت أو تحصؿ عمى قروض مف الشركة التي يعمموف فييا )المعامبلت مع األطراؼ ذات الصمة(، 
عندما تكوف غالبية أسيـ الشركة ممموكة بشكؿ رئيسي مف عدد محدود مف المساىميف سيكوف لدى ىؤالء 

 المالكيف ميؿ لمتصرؼ بأصوؿ الشركة كما لو كانت خاصة بيـ. 

المختمس في العمؿ لساعات طويمة  العامؿوبالنسبة لممؤشرات التي ترتبط بالنوع الثاني ىي: انشغاؿ 
الذي يبحث عف الفرصة المناسبة الرتكاب الغش سيمجأ لتصرفات فضولية  العامؿ، دوف أف يأخذ إجازاتو

بصورة غير اعتمادية فيما يتعمؽ بتمؾ الجوانب مف عمميات الشركة التي تنطوي عمى عمميات شراء أو 
الذي يرتكب الغش قد يمجأ لبلستقالة بشكؿ مفاجئ وغير متوقع وقبؿ أف تكتشؼ  العامؿدفع مبالغ، و 
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المؤشرات التالية عمى أنيا  (Grove and Cook, 2004)الغش في الشركة. كما صنؼ كؿ مف  حادثة
مؤشرات نوعية وىي: ىبوط أسعار األسيـ، استقالة اإلدارة العميا )كالرئيسيف المالي والتنفيذي(، تداوؿ 

لرئيس التنفيذي أسيـ الشركة بيف أطراؼ داخؿ الشركة، تعمد وجود تقارير مالية غامضة ومعقدة، انزعاج ا
أف مؤشرات الغش يمكف أف تصنؼ  (Albrecht at al., 2008)مف انتقادات المحمميف المالييف. وأضاؼ 

الحاالت المحاسبية الشاذة وتتضمف اإلدخاالت الخاطئة إلى دفتر  -فئات رئيسية وىي: أوالً  6إلى 
راض الغش التحميمية وتتضمف إجراءات أع -اليومية، عدـ دقة الدفاتر، وجود مستندات ووثائؽ مزورة. ثانياً 

وجود أعراض  -تعطيؿ نظاـ الرقابة الداخمية وتجاوزه. رابعاً  -وعبلقات غير عادية وغير منطقية. ثالثاً 
تتعمؽ بنمط الحياة وتنطوي عمى أف األشخاص الذيف يرتكبوف الغش عادًة ما يسعوف لتمبية احتياجاتيـ 

التصرفات غير العادية وتشتمؿ عمى  -يف نمط حياتيـ العاـ. خامساً الفورية، ومف ثـ يسعوف تدريجيًا لتحس
أف األشخاص الذيف يرتكبوف عادًة ما يعانوف مف ضغوط مختمفة ويعمدوف بنتيجتيا إلى تغيير سموكيـ 

 وجود شكاوى ونصائح تشير إلى شيء مريب.    -ليتبلءـ مع ىذه الضغوط، سادساً 

مسألة ظيور العديد مف مؤشرات  (Dharan and Bufkins, 2003)مف الناحية العممية، ناقش كؿ مف 
. 2001المالية لشركة إنروف خبلؿ سنة أو سنتيف قبؿ ظيور فضيحة الغش في عاـ  التقاريرالغش في 

وبينا أف شركة إنروف استخدمت رقـ اإليرادات عوضًا عف رقـ األرباح في تقييـ أدائيا، قياس نجاحاتيا، 
ة حوؿ عوامؿ النمو واالبتكار في الشركة. فمثبًل، ازدادت إيرادات شركة إنروف وفي خمؽ انطباعات معين
 1996بميوف دوالر أمريكي في عاـ  13.3%، حيث نمت إيراداتيا مف 750المعمف عنيا بما يزيد عف 

، في الوقت الذي ال يزيد فيو معدؿ النمو الطبيعي 2000بميوف دوالر أمريكي في عاـ  100.8إلى 
ـ %. كما استخدمت شركة إنروف رق3إلى  2الشركات التي تنتمي لنفس الصناعة عف %إليرادات 
 يا التنفيذييف.كأساس لتعويضات مدرائ إيراداتيا

بالنتيجة، تـ التأكيد عمى أىمية مؤشرات الغش مف قبؿ العديد مف الباحثيف الذيف استخدموا ىذه 
يد مف األبحاث باستقصاء آراء المراجعيف المؤشرات كأدوات لمبحث عف الغش. فمف جية، اىتمت العد

 ,SAS: 53الخارجييف والداخمييف حوؿ األىمية النسبية لمؤشرات الغش الوراد ذكرىا في معايير المراجعة )

SAS: 82, SAS99, ISA 240 ومف جية أخرى، اىتمت العديد مف األبحاث األخرى بدراسة الفائدة .)
التعرؼ عمى الغش. باإلضافة لما سبؽ، اىتمت مجموعة أخرى النسبية لبعض النسب المالية في عممية 

مف األبحاث في دراسة العبلقة بيف قضايا حوكمة الشركات، وخصائص شركة المراجعة مف جية، وبيف 
الغش مف جية أخرى. ىذا ووجيت العديد مف االنتقادات ليذه المؤشرات مف قبؿ العديد مف  كشؼعممية 

 تـ مناقشتو في الفقرة القادمة.تور، وىذا ما سالباحثيف في العديد مف األم
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 الغش: كشفالجوانب السمبية لمؤشرات  3.7.2
الغش، إال أنو قد تـ  كشؼبالرغـ مما تـ ذكره عف فوائد لمؤشرات الغش في مساعدة المراجع عمى 

بير أف ىذه المؤشرات تعتمد بشكؿ ك Persons (1995) انتقاد ىذه المؤشرات مف عدة أوجو، حيث ذكر
، وبالتالي فإف اعمى مجموعة مف األحكاـ الذاتية و  لمعمومات المتاحة لممراجع وغير المتاحة لمعمـو

لشركات التي قد يرتكب الغش فييا المستثمريف وغيرىـ مف واضعي السياسات قد ال يتمكنوف مف تحديد ا
ه المؤشرات مع ظيور أنو قد ال يترافؽ ظيور ىذ Personsظؿ عدـ وصوليـ ليذه المؤشرات. وأضاؼ في 

الغش أحيانًا، كما أنو يصعب استخداميا في البحوث التطبيقية ويصعب استخداميا في بناء نماذج تنبؤيو. 
( أف معرفة مؤشرات الغش ال يعني النجاح في منعو أو 2004) Peterson and Zikmund ويوضح كؿ مف

انية حدوث الغش، وال تعني بصورة و، حيث أف ىذه المؤشرات تمتمؾ داللة مجردة فقط حوؿ إمككشف
تمقائية حدوثو فعبًل، إذ بمجرد مبلحظة ىذه المؤشرات يجب عمى الشركة البدء بعممية التحقؽ مف وجود 
نواحي ضعؼ في إجراءات الرقابة الداخمية والتحقؽ مما إذا كانت ىذه النواحي قد تـ استغبلليا. كما 

الغش، كما أنيا قد تعيؽ قدرة  كشؼقد ال تكوف فعالة في  أف ىذه المؤشرات  (Ansah et al., 2002)بيف
كما تبيف أف استخداـ ىذه المؤشرات في قوائـ الفحص قد ال يساعد الغش.  كشؼالمراجع أحيانًا عمى 

المراجع في معرفة وزنيا النسبي، وفي إجراء تقييـ شامؿ ألنواعيا المختمفة. وبالتالي فإنو يجب تجميع 
 Eining)ت بالشكؿ الذي يمّكف المراجع مف االستفادة منيا في عممية اتخاذ القرار وتصنيؼ ىذه المؤشرا

et al., 1997) . 

وبالتالي، يمكف إجماؿ جوانب انتقاد ىذه المؤشرات بمدى توفرىا لؤلطراؼ المختمفة، بطبيعتيا 
ف المراجع مف االستفادة االحتمالية، وفي الحاجة لتصنيفيا وفقًا لؤلىمية النسبية لكؿ منيا بالشكؿ الذي يمكّ 

 . الغش كشؼمنيا في سعيو ل

 :الخالصة 8.2
ناقش ىذا الفصؿ عددًا مف العناويف التي تتعمؽ بطبيعة الغش وخصائصو مثؿ: تعريؼ الغش، فئاتو، 

، أساليبو، وأىـ العوامؿ التي تسبب حدوثو، خاصًة شروطو ومؤشراتو ذات العبلقة المباشرة معينو، مثمثو
تطبيقية لمبحث. وأشار نقاش مؤشرات الغش خبلؿ ىذا الفصؿ إلى وجود نوعيف رئيسييف ليذه بالناحية ال

المؤشرات وىي: مؤشرات مذكورة في المعايير المينية لمينة المراجعة ومصنفة وفقًا لشروط ىـر الغش، 
ة. لذا فإنو ومؤشرات غير مذكورة ضمف تمؾ المعايير، ولكف تـ التأكيد عمى أىميتيا مف قبؿ باحثي المين

سيتـ العمؿ عمى إعادة تصنيؼ النوع الثاني ليذه المؤشرات وفقًا لشروط ىـر الغش ليصار إلى اختبار 
نوعي المؤشرات معًا في القسـ العممي مف ىذا البحث. كما أف أساليب الغش التي تمت مناقشتيا في ىذا 

حيا المراجع حوؿ كيفية حدوث الغش، الفصؿ يمكف أف توفر إمكانية اإلجابة عف التساؤالت التي قد يطر 
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لذا فمف الميـ دراستيا إلى جانب مؤشرات الغش وتحديد األىمية النسبية لكؿ منيا في بيئة المراجعة 
الغش وفقًا لمعايير المراجعة  كشؼالسورية. وفيما يمي ستتـ مناقشة مسؤولية مراجع الحسابات عف منع و 

قشتو أيضًا باعتباره عامبًل أساسيًا في بناء برنامج متكامؿ إلدارة وألبحاث األدب الميني، وىو ما سيتـ منا
 مخاطر الغش.
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عمميات  كشفالفصل الثالث: مسؤولية المراجع الخارجي عن 
 الغش ومساىمتو في إدارة مخاطرىا

 مقدمت:ال 1.3

ش، ابتداًء مف تطور الغ كشؼيناقش ىذا الفصؿ بعض الجوانب المتعمقة بمسؤولية المراجع عف 
ذاتيا  مسؤوليتو التاريخية وانتياًء بمسؤوليتو وفقًا لممعايير الحالية. وال تشكؿ مناقشة مسؤولية المراجع بحد

تـ مناقشة دور مراجع الحسابات باعتباره أحد العناصر التي تتفاعؿ بصورة تاليدؼ الوحيد لمفصؿ، بؿ س
برنامج إدارة مخاطر الغش، وىو ما يتوافؽ مع النظرة كاممة مع مجموعة مف العناصر األخرى لتشكؿ 
الغش مف المراجع إلى إدارة الشركة، والتي تتولى  كشؼالسائدة لممعايير مف حيث االنتقاؿ بمسؤولية 

دارة ىذا البرنامج.  بدورىا مسؤولية تنظيـ وا 

 :مسؤوليات مراجع الحسابات 2.3
والمحاسبي بصفة عامة، عمى أساس أنيا المرآة التي  تمثؿ مينة المراجعة الوجو المكمؿ لمعمؿ المالي

(، وموضوعية نتائج ىذا العمؿ في نياية الفترة المالية، لذلؾ تتركز ميمة عدالةتعكس مدى صدؽ )
المراجع في عممية فحص ومراجعة نتائج األنشطة واألحداث االقتصادية في إطار مجموعة مف القواعد 

(. وتعتبر حاجة مستخدمي التقارير المالية 2007المراجعة )سرايا، والمعايير التي تحكـ طبيعة مينة 
القتصادية، عف ابمثابة المسبب األساسي الذي يعطي مينة مراجعة الحسابات أىميتيا ويحدد قيمتيا 

(. لذا فإنو يترتب عمى 2006طريؽ ما تضيفو ىذه المينة مف ثقة إلى نفوس المستخدميف )دحدوح، 
ف إخبلؿ المراجع مراجع الحسابات مجموع ة مف الواجبات الضرورية إلنجاز ميامو بالصورة المبلئمة، وا 

 بأي مف ىذه الواجبات أو عدـ وفائو بيا عمى الوجو األمثؿ سيرتب عميو عدة أنواع مف المسؤولية وىي
 األنواع التي سيتـ مناقشتيا فيما يمي.

 مسؤولية المراجع القانونية تجاه العمالء: 1.2.3
مستمدة مف عقد المراجعة الذي يتـ  عقديةة مراجع الحسابات تجاه العمبلء ىي مسؤولية إف مسؤولي

َف حقوؽ األطراؼ المعنية تحدد وفقًا  تتـبيف مراجع الحسابات والعميؿ الذي  مراجعة حسابات منشأتو. وا 
سؤولية التي (، كما أف حقوؽ األطراؼ المعنية بالنسبة لممالعقديةلنصوص العقد ويطمؽ عمييا )العبلقة 

(. لذا يعتبر المراجع مسؤواًل مف 2005تقع خارج نطاؽ العقد تحدد وفقًا لمقانوف العاـ )عباس وصالح، 
التي يراجع حساباتيا. ويحكـ ىذه العبلقة العقد المبـر بينيما، أو  شركةالناحية القانونية تجاه عميمو أي ال

(. ويعد العمبلء مصدر 2004ة )جربوع، أية مستندات أو خطابات أخرى تحدد طبيعة ىذه العبلق
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التقاضي األساسي ضد المراجعيف، وتتنوع الدعاوى القانونية المرفوعة مف قبؿ العمبلء تنوعًا كبيرًا، عمى 
جعة في التاريخ المتفؽ عميو، االنسحاب مف المراجعة عمى نحو اسبيؿ المثاؿ: االدعاء بعدـ استكماؿ المر 

ش واالختبلس، خرؽ متطمبات السرية الخاصة، دعاوى اإلىماؿ )لطفي، الغ كشؼغير مبلئـ، الفشؿ في 
إف أىمية الدور الذي يضطمع بو مراجع الحسابات جعمت الدوؿ المختمفة ال تترؾ أمر و(. 2007

بتشريعات قانونية  لتقررىامسؤوليتو ليقررىا ضميره المسمكي أو نظرة المجتمع، أو المينة، بؿ تدخمت بيا 
( مف قانوف الشركات السوري لعاـ 191)(. وفي سورية بينت المادة رقـ 1999ودحدوح،  مختمفة )القاضي

مخالفة ارتكبتيا الشركة ليذا القانوف أو لنظاميا األساسي  ةأنو إذا اطمع مدقؽ الحسابات عمى أي 2011
غ ذلؾ خطيًا أو عمى أي أمور مالية ذات أثر سمبي عمى أوضاع الشركة المالية أو اإلدارية، فعميو أف يبم

، إذا إلى كؿ مف رئيس مجمس اإلدارة والوزارة وىيئة األوراؽ المالية، إذا كانت الشركة مساىمة مغفمة عامة
تجاه الشركة التي يقوـ بتدقيؽ  مراجع الحسابات مسؤوالً  يكوف ة أفضيؼ المادلـ يتـ إزالة المخالفة، وت

األخطاء التي ارتكبيا في تنفيذ عممو، أو  وحساباتيا، وتجاه مساىمييا عف تعويض الضرر الذي سببت
القوانيف أو نظاـ الشركة األساسي، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية  عدـ قيامو بالواجبات التي ترتبيا عميو

ذا  مراجعتاريخ انعقاد الييئة العامة لمشركة التي تمي فييا تقرير  بمضي ثبلث سنوات مف الحسابات، وا 
 القواعد العامة. شكؿ جرمًا فبل تسقط دعوى المسؤولية المدنية إال وفقًا ألحكاـالفعؿ المنسوب لو ي كاف

 مسؤولية المراجع تجاه الطرف الثالث: 2.2.3
يمكف أف يصبح مراجع الحسابات مسؤواًل أماـ طرؼ ثالث قد يكوف منتفعًا أساسًا وىو )الذي يتـ 

(. لذا يمكف 2005د المراجعة )عباس وصالح، التدقيؽ أساسًا ألجمو( والطرؼ الثالث ىذا ال يكوف في عق
لشركة المراجعة أف تتعرض لمساءلة قانونية بسبب الخسائر التي تمحؽ بطرؼ ثالث تحت ادعاء وقوع 
الخسائر نتيجة االعتماد عمى قوائـ مالية مضممة، ويتمثؿ الطرؼ الثالث عادًة في: المساىميف الحالييف 

(. ويأمؿ الطرؼ الثالث مف 2007والعمبلء )لطفي،  العامميفآلخريف، و والمرتقبيف، البائعيف، والدائنيف ا
تقرير المراجع أف يقدـ لو صورة واضحة عف ظروؼ الشركة التي قاـ بمراجعتيا، وأف يتحمؿ المراجع 

و لسائر المخالفات أو األخطاء كشفالمالية و  التقاريرمسؤولية اإلفصاحات غير العادلة  التي قد تظير في 
(. 1999ؿ الغش التي تكوف قد حدثت خبلؿ الفترة التي يغطييا بمراجعتو )القاضي ودحدوح، أو أعما
فإنو يجب أف يتوفر أنو لكي تنعقد مسؤولية المراجع القانونية تجاه الطرؼ الثالث  Slavin (1977) وذكر

أصاب  حصوؿ إىماؿ وتقصير مف جانب المراجع في أداء واجباتو المينية، وجود ضررثبلثة أركاف: 
إىماؿ  الغير نتيجة إىماؿ وتقصير المراجع، ووجود رابطة سببية بيف الضرر الذي لحؽ بالغير وبيف

 (.2004)جربوع،  وتقصير المراجع
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 مسؤولية المراجع الجنائية: 3.2.3
وىي المسؤولية الناجمة عف فعؿ جرمي يقوـ بو مراجع الحسابات أثناء ممارسة عممو، بموجب دعوى 

النيابة العامة وليس المتضرروف، إذ إف الفعؿ الجرمي يمحؽ الضرر بالمجتمع، ومف ىذه  عامة تحركيا
الجرائـ: جريمة اإلضرار باألمواؿ العامة مف سرقة أو اختبلس أو إساءة ائتماف، جريمة إفشاء األسرار 

اإلفبلس عف المينية واالمتناع عف الشيادة، جريمة التزوير، جريمة النصب واالحتياؿ، جريمة التسبب ب
(. وتوجد لسوء الحظ 1999طريؽ الغش، وجريمة تزويد السمطات بمعمومات مضممة )القاضي ودحدوح، 

المينة، لكف  سمعةأثر مدمر عمى  قضايا جنائية عديدة تتعمؽ بسوء السمعة لممراجعيف، وليذه القضايا
عمى استخداـ أكبر قدر مف  ومف الناحية اإليجابية قد تشجع العقوبات الجنائية المراجعيف الممارسيف

( بعض 2007(. وقدـ )سرايا، 2007العناية وممارسة األنشطة المختمفة بسموؾ أخبلقي قويـ )لطفي، 
األمثمة عف األفعاؿ التي قد ٌيسأؿ المراجع عنيا جنائيًا وىي: تآمر المراجع مع اإلدارة عمى توزيع أرباح 

واإلىماؿ في إدارة الشركة، تآمر المراجع مع  صورية عمى المساىميف حتى ال تظير نواحي القصور
مجمس اإلدارة في مجاؿ اتخاذ قرارات مضممة تضر بالشركة، إغفاؿ المراجع وتغاضيو عف المخالفات التي 
ارتكبيا بعض المسؤوليف في الشركة خوفًا عمى مصالحو الشخصية، الكذب في كتابة تقريره، ارتكابو 

( مف قانوف الشركات 192ح الشركة. كما أوضحت المادة رقـ )ألخطاء ومخالفات جسيمة تضر بمصال
لموظفيو أف ينقؿ لممساىميف أو لمغير ما  أنو ال يحؽ لمفتش الحسابات أو 2011لعاـ  29السوري رقـ 

القانوف اإلفصاح عنيا في معرض قيامو بعممو  ىذا حصؿ عميو مف معمومات ذات طابع سري، ال يوجب
قانوف تشكيؿ مف  48التعويض، وىو ما يتفؽ مع ما جاء ضمف المادة رقـ لدييا، تحت طائمة العزؿ و 
 .2009لعاـ  33رقـ مجمس المحاسبة والتدقيؽ

 مسؤولية المراجع االجتماعية: 4.2.3
إف الدور الميـ الذي أناطو المجتمع بمراجع الحسابات، جعمو يمثؿ ضمير المجتمع والحارس الواقي 

ستعماؿ، بحسب المعايير األخبلقية التي يتبناىا المجتمع في مرحمة مف مف الرشوة والفساد أو إساءة اال
المراحؿ. وال شؾ أف ىذه اليالة التي يتمتع بيا المراجع سوؼ تنيار إذا ما مارس عمبًل ال ينسجـ مع 
المعايير األخبلقية التي يحترميا المجتمع في مجاؿ عممو، فإف سكوتو عف المخالفات والسرقات المختمفة 

 (.1999عرضو إلى فقداف ىذا المركز األدبي الذي يتمتع بو )القاضي ودحدوح، سي

جراءاتو تجاه  3.3  الغش: كشفمسؤولية مراجع الحسابات وا 
الغش بتطور مينة المراجعة وتضاءلت أىمية ىذه المسؤولية  كشؼارتبطت مسؤولية المراجع عف 
معرض استعراضو لتطور أىداؼ المينة، والذي  ( في2000) جمعة مينيًا بمرور الزمف وىذا ما يشير إليو
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كذلؾ درجة االعتماد عمى نظاـ و  ،مدى التحقؽ و الفحص، يدت تطورًا ممحوظًا في أىدافيابّيف أنيا ش
 :يتمثؿ ذلؾ في العرض التاليالرقابة الداخمية، و 

  لذلؾ كانت ألخطاء، و ا ،االختبلس، التبلعب كشؼكاف اليدؼ مف المراجعة  1900قبؿ عاـ
 نظاـ الرقابة الداخمية.وجود  تتـ مراعاة، وال شاممةالمراجعة 

  صحتو تحديد مدى سبلمة المركز المالي و كاف اليدؼ مف المراجعة  1940حتى  1905مف
ولذلؾ بدأ االىتماـ بالرقابة الداخمية وتراجع دور ىدؼ  ء.األخطاالتبلعب و  كشؼباإلضافة إلى 

 الغش. كشؼ
  المراجعة تحديد مدى سبلمة المركز المالي، وتـ التحوؿ نحو  كاف اليدؼ مف 1960-1940مف

 قوة نظاـ الرقابة الداخمية.ختبارية التي تعتمد عمى متانة و المراجعة اال
 و حتى اآلف أضيفت أىداؼ عديدة لممراجعة منيا: مراقبة الخطط و متابعة  1960 العاـ مف

اب التي حالت دوف الوصوؿ إلى تنفيذىا والتعرؼ عمى ما حققتو مف أىداؼ، ودراسة األسب
األىداؼ المحددة، تقييـ نتائج األعماؿ بالنسبة إلى ما كاف مستيدفًا منيا، القضاء عمى اإلسراؼ 
مف خبلؿ تحقيؽ أقصى كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي النشاط، تحقيؽ أقصى قدر مف 

ير آثار عممية المراجعة عمى ذلؾ لصعوبة تقدد المجتمع، تخفيض خطر المراجعة و الرفاىية ألفرا
 العميؿ أو المنشآت محؿ المراجعة.

الخطأ والغش بمثابة الشغؿ الشاغؿ لممراجعيف في مراحؿ المراجعة األولى، مف خبلؿ  كشؼلذا اعتبر 
التركيز عمى المراجعة الحسابية والمستندية، بما فييا إعادة الحساب وفحص الترحيؿ والعمميات الحسابية 

ا إرضاًء لمستخدمي التقارير المحاسبية الذيف كانوا ييتموف بحماية أمواليـ مف الخطأ أو عمى اختبلفي
ما قد يوجد بالدفاتر والسجبلت مف أخطاء  كشؼالغش أو التبلعب، ومف ثـ فقد كاف المراجع مسؤواًل عف 

ة وبسيطة وكاف أو غش أو تبلعب، وقد كاف ىذا ممكنًا، فقد كانت المشاريع صغيرة الحجـ وعممياتيا قميم
المراجع يقوـ بمراجعة شاممة لجميع عمميات المشروع التي تمت خبلؿ الفترة المحاسبية تحت الفحص. 
ولكف تغير الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وظيور شركات األمواؿ التي تميزت بالحجـ 

اإلدارة فييا، ومحدودية المسؤولية  بالغة التشابؾ والتعقيد، وانفصاؿ الممكية عفالالكبير والعمميات 
لممساىميف، األمر الذي أدى إلى ازدياد أىمية مراجعة الحسابات كونيا أداة الرقابة المينية التي تطمئف 
المساىميف عمى مدى عدالة التقارير المالية، وأصبحت وظيفة المراجعة ىي إبداء الرأي بعدالة التقارير 

التقارير المالية )دحدوح، والتبلعبات التي يمكف أف تكوف في  ءجميع األخطا كشؼالمالية، وليس 
2006.) 
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 الغش بحسب معايير المراجعة: كشفتطور مسؤولية مراجع الحسابات عن  1.3.3
الغػش، مػف خػبلؿ اسػتعراض تمػؾ  كشؼفيما يمي سيتـ استعراض تطور مسؤولية مراجع الحسابات عف 

كية ، ومف ثػـ استعراضػيا وفقػًا لمعػايير المراجعػة الدوليػة. وفػي ىػذا المسؤولية وفقًا لمعايير المراجعة األمري
كػاف اليػدؼ الرئيسػي لمينػة المراجعػة  1920( أنو في فترة ما قبػؿ عػاـ 1996) Porterالسياؽ بينت دراسة 

الغػش كأحػد  كشػؼالغش، وخبلؿ فترة الثبلثينات حدث تغير كبير في اسػتعداد المينػة لقبػوؿ  كشؼيتمثؿ ب
ية المراجعة، حيث تركػز اىتمػاـ المينػة عمػى التحقػؽ مػف الحسػابات، وىػو مػا يعػزى إلػى الزيػادة أىداؼ عمم

الحاصػػمة فػػي حجػػـ وعػػدد العمميػػات المحاسػػبية لمشػػركات فػػي تمػػؾ الفتػػرة، والتػػي جعمػػت مػػف الصػػعب عمػػى 
ية المراجػػع أف يػػتمكف مػػف فحػػص كػػؿ تمػػؾ العمميػػات، وبالتػػالي بػػدأت أدبيػػات المينػػة تشػػير إلػػى أف مسػػؤول

الغش ىي مف مسؤوليات اإلدارة مف خبلؿ تفعيميػا لنظػاـ رقابػة داخميػة مناسػب يمنػع حػدوث الغػش.  كشؼ
بعنػػػواف  1939( فػػػي عػػػاـ 1وتمثػػػؿ التغيػػػر السػػػابؽ فػػػي األىػػػداؼ بإصػػػدار نشػػػرة إجػػػراءات المراجعػػػة رقػػػـ )

"Extensions of Auditing Proceduresيخطػط عمميػة  "، والتػي أشػارت إلػى أنػو يتوجػب عمػى المراجػع أف
الخطػػأ والغػػش فػػي التقػػارير الماليػػة، وأف  كشػػؼالمراجعػػة بيػػدؼ إبػػداء الػػرأي بعدالػػة التقػػارير الماليػػة ولػػيس ل

(، وبالتالي فإف الفحػص المتعمػؽ 2006الخطأ والغش ال تعد ىدفًا أساسيًا لممراجعة )دحدوح،  كشؼعممية 
ات واالختبلسات، وبالتالي ال يمكف االعتماد عميو المخالف كشؼالمالية لـ يخطط ل التقاريربإبداء الرأي في 

الماليػة بػأف  التقػارير(. ومنذ إصدار تمؾ النشرة تحاوؿ المينة إقناع مستخدمي 2003لتحقيؽ ذلؾ )غالي، 
الخطأ والغش ال يعتبر ىػدفًا أساسػيًا لممراجعػة وأف المػراجعيف يتحممػوف مسػؤولية محػدودة بخصػوص  كشؼ

ي تحقيػػؽ ىػػذا اليػدؼ. وخػػبلؿ فتػػرة السػػتينات،  تعرضػػت المينػػة النتقػػادات شػػديدة ذلػؾ، إال أنيػػا لػػـ تػػنجح فػػ
الغػش، األمػر الػذي  كشػؼمف اإلعبلـ والجيات العامػة الميتمػة بيػا نتيجػة رفضػيا القبػوؿ بمسػؤوليتيا عػف 

الغػػػش ال يقػػػع ضػػػمف إطػػػار  كشػػػؼطػػػرح تسػػػاؤالت عديػػػدة حػػػوؿ فائػػػدة مينػػػة المراجعػػػة إذا كػػػاف إلػػػى أدى 
الغػػش، وقػػد  كشػػؼاألمػػر الػػذي أثػػار العديػػد مػػف التسػػاؤالت  بخصػػوص مسػػؤولية المراجػػع عػػف  ،مسػػؤولياتيا

 Responsibilities andبعنواف " 1960( في عاـ 30ترتب عمى ذلؾ إصدار نشرة إجراءات المراجعة رقـ )

Functions of the Independent Auditor in the Examination of financial statementsارت " التػي أشػ
 (:2005إلى أنو )لطفي، 

يجػػب عمػػى المراجػػع عنػػد أداء عمميػػة المراجعػػة أف يكػػوف مػػدركًا الحتمػػاؿ وجػػود غػػش جػػوىري مػػف  .1
 عند إبداء رأيو. المالية التقاريرالمالية، األمر الذي قد يؤثر عمى عدالة  التقاريرجانب اإلدارة في 

د أمػػػور محػػػددة أثػػػارت شػػػكوكو تجػػػاه إذا اكتشػػػؼ المراجػػػع أثنػػػاء قيامػػػو بػػػأداء عمميػػػة المراجعػػػة وجػػػو  .2
احتمػػاؿ وجػػود غػػش يػػؤدي إلػػى تحريػػؼ جػػوىري، وجػػب عميػػو االتصػػاؿ بأحػػد ممثمػػي الشػػركة محػػؿ 

 المراجعة لتحديد المسؤوؿ عف ذلؾ الغش وتحديد مقدار ذلؾ الغش بدقة.
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ال أنيػا أشارت إلى أف المراجع يجػب أف يكػوف حػذرًا ومػدركًا إلمكانيػة وجػود الغػش، إ نشرة قدورغـ أف ال
)غػالي،  الغػش، ولػـ توَسػع مسػؤوليتو تجػاه ذلػؾ كشػؼتضمنت عػدـ تحميػؿ المراجػع مسػؤولية إيجابيػة عػف 

، وىذه النشرة، كالنشرة السػابقة لػـ تػنجح فػي تحقيػؽ اليػدؼ مػف إصػدارىا ومػا يػدؿ عمػى ذلػؾ تزايػد (2003
لمحدوديػػة مسػػؤولية  الخطػػأ والغػػش وتجاىػػؿ المحػػاكـ كشػػؼحالػػة التقاضػػي ضػػد المػػراجعيف إلخفػػاقيـ فػػي 

 (.2006المراجعيف وفقًا لتمؾ النشرة )دحدوح، 

( لعػػػاـ 1وكنتيجػػػة مباشػػػرة لتنػػػامي موجػػػة التقاضػػػي ضػػػد المينػػػة، صػػػدرت نشػػػرة معػػػايير المراجعػػػة رقػػػـ )
، ونصػػت عمػػى أنػػو يجػػب عمػػى المراجػػع أف يكػػوف حػػذرًا ومػػدركًا إلمكانيػػة وجػػود الغػػش عنػػد إجػػراء 1972

ى المراجػػع أف يفصػػح عػػف ذلػػؾ الغػػش، إذا كػػاف ىامػػًا بشػػكؿ كػػاٍؼ، لمتػػأثير الفحػػص العػػادي، كمػػا يجػػب عمػػ
(. وبػػيف 2004الماليػػة، وفحصػػو الػػذي تػػـ فػػي ضػػوء معػػايير المراجعػػة )درويػػش،  التقػػاريرعمػػى رأيػػو عػػف 

درويش أف ىذه النشرة تفصح عف اىتماـ أكبر بغش اإلدارة، إال أنيا تمثؿ أسموبًا سمبيًا وغيػر قػاطع، حيػث 
الغش والتقريػر عنػو، فػي حالػة إذا كػاف ىامػًا بشػكؿ كػاٍؼ  كشؼلنشرة قرنت مسؤولية المراجع عف أف ىذه ا

( بعنػواف 16صػدرت نشػرة معػايير المراجعػة رقػـ ) 1977الماليػة. وفػي عػاـ  التقػاريرلمتأثير عمى رأيػو عػف 
"The Independent Auditors Responsibility for the Detection of Errors and Irregularities ، "

الغػػػػش  كشػػػؼوالتػػػي أشػػػارت إلػػػى وجػػػوب تخطػػػػيط المراجػػػع لعمميػػػة المراجعػػػة وفقػػػًا لمشػػػػكؿ الػػػذي يتػػػيح لػػػو 
 :AICPA, SASوالمخالفات اليامػة، كمػا أف مسػؤوليتو تتحػدد فػي نطػاؽ الحػدود البلزمػة لعمميػة المراجعػة )

مسػػػؤواًل، داخػػػؿ حػػػدود عمميػػػة ( إلػػػى أنػػػو وفقػػًا ليػػػذه النشػػػرة، يعتبػػػر المراجػػع 2004) درويػػػش (. وأضػػاؼ16
الماليػة، وأف يبػػذؿ  التقػاريرالمراجعػة، عػف البحػث عػف مخالفػػات اإلدارة التػي يكػوف ليػا تػأثير جػػوىري عمػى 

الميػارة والعنايػة المطموبػػة فػي فحصػػو، ويحػافظ عمػى نزعػػة الشػؾ المينػػي لديػو أثنػاء فحصػػو، وأف يأخػذ فػػي 
أف ىذه النشرة قد تضمنت الطػابع الػدفاعي الػذي تضػمنتو  والجدير بالذكر ره إمكانية حدوث مخالفات.اعتبا

األخطػػاء والمخالفػػات  كشػػؼ(، األمػػر الػػذي يسػػمح لممػػراجعيف تبريػػر عػػدـ 30( و)1نشػػرتا اإلجػػراءات رقػػـ )
الماليػػة الػذيف توقعػوا توسػػيع  التقػارير(. لػػذا لػـ تمػؽ ىػػذه النشػرة قبػواًل لػػدى مسػتخدمي 2003اليامػة )غػالي، 

األخطػاء والمخالفػات ولػيس البحػث عنيػا فقػط، كمػا أف ىػذه النشػرة لػـ  كشػؼاجػع تجػاه نطاؽ مسػؤولية المر 
 (.2004توفر اإلرشاد الكافي لممراجعيف )درويش، 

نتيجػػة التطػػورات التكنولوجيػػػة التػػي حػػدثت خػػػبلؿ فتػػرة الثمانينػػػات، والتػػي ترافقػػت بظيػػػور حػػوادث غػػػش 
ظػػػؿ اسػػػتمرار االنتقػػػادات الموجيػػػة إلػػػى  أضػػػفت المزيػػػد مػػػف الضػػػغوط عمػػػى مينػػػة المراجعػػػة، وفػػػي ةمعقػػػد

 The Auditor( بعنػػػػواف "53نشػػػػرة معػػػػايير المراجعػػػػة رقػػػػـ ) 1988المػػػػراجعيف ُأصػػػػدرت فػػػػي عػػػػاـ 

Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities"  وتختمػؼ ىػذه النشػرة عػف النشػرة رقػـ
طابع الدفاعي الذي كاف فػي النشػرات السػابقة، إذ ألزمػت تبنت مدخبًل إيجابيًا بداًل مف ال يامف حيث أن 16

األخطػػػاء والمخالفػػػات  كشػػػؼالمراجػػػع أف يخطػػػط لعمميػػػة المراجعػػػة بشػػػكؿ يمكنػػػو مػػػف تػػػوفير تأكيػػػد معقػػػوؿ ل
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الميمػػة، وممارسػػة درجػػة مبلئمػػة مػػف الشػػؾ المينػػي، كمػػا تضػػمنت العوامػػؿ التػػي ينبغػػي عمػػى المراجػػع أف 
يـ مخػػػاطر حػػػدوث تحريفػػػات ميمػػػة فػػػي التقػػػارير الماليػػػة لمشػػػركة نتيجػػػة االعتبػػػار، عػػػف  تقيػػػ بعػػػيفيأخػػػذىا 

( أف المتطمػب 1997) لطفػي وأوضػح(.  AICPA, SAS: 53(، )2003لممخالفػات التػي ارتكبػت )غػالي، 
األخطػاء والمخالفػات يمكػف أف ىذه األساسي ليذه النشرة يقـو عمى وجوب قياـ المراجع بتقييـ ما إذا كانت 

لماليػػة تتضػػمف تحريفػػًا ىامػػًا. وتأسيسػػًا عمػػى ذلػػؾ التقيػػيـ يجػػب أف يصػػمـ المراجػػع عمميػػة ا التقػػاريرتجعػػؿ 
الماليػة.  التقػاريرالغش والمخالفػات التػي تػؤثر عمػى  كشؼالمراجعة بطريقة توفر لو تأكيدًا وضمانًا معقواًل ل

مراجػع فػي االعتبػار ( قد تضمنت العوامؿ التي يجب أف يأخػذىا ال53ورغـ أف نشرة معايير المراجعة رقـ )
، إال أنيػػػا لػػػـ تػػػوفر إرشػػػادات عػػػف شػػػركةالماليػػػة لم التقػػػاريرعنػػػد تقيػػػيـ مخػػػاطر حػػػدوث تحريفػػػات ىامػػػة فػػػي 

األىمية النسػبية لتمػؾ العوامػؿ أو عػف كيفيػة اسػتخداميا، لػذلؾ ال يمكػف االعتمػاد عمييػا كػأداة فعالػة لتحديػد 
 .(Heiman-Hoffman et al., 1996) الخطأ والغش كشؼمسؤوليات المراجع بخصوص 

( مف تمبيػة احتياجػات األطػراؼ المختمفػة فقػد اسػتبدلت 53رقـ ) نشرة معايير المراجعةنتيجة عدـ تمكف 
 Consideration of Fraud in a Financial Statementبعنػواف " 1997( لعػاـ 82رقػـ ) بنشػرة المعػايير

Audit  اقػع العممػي، وقػدمت ىػذه النشػرة إرشػادات الغػش فػي الو  كشػؼ" التي ىدفت لمسػاعدة المراجػع عمػى
 Lou andالمراجػػع لمغػػش مػػف خػػبلؿ تركيػػزه عمػػى الجوانػػب ذات المخػػاطر المرتفعػػة ) كشػػؼكيفيػػة  توضػػح

Wang, 2009المعػػايير السػػابقة والتػػػي نشػػرات أوؿ مػػرة كممػػة غػػش عمػػى عكػػس  ىػػذه النشػػرة ت(. وتضػػمن
بػيف نػوعيف لمغػش المػذيف تػـ ة المعايير ىػذه ت نشر (، وميز 2006طمح مخالفات )دحدوح، استخدـ فييا مص

 النشػػرة تالتطػػرؽ ليمػػا فػػي الفصػػؿ السػػابؽ وىمػػا: تحريػػؼ التقػػارير الماليػػة، واخػػتبلس األصػػوؿ، كمػػا عرضػػ
لمجموعة مف مؤشرات الغش المصنفة وفقًا لمعايير مختمفة ووفقًا لكؿ نوع مػف نػوعي الغػش المػذكوريف فػي 

مبػػي طموحػػات مجتمػػع تال  نشػػرة المعػػايير ىػػذه( أف 2006) دوحدحػػ (. ويػػرىAICPA, SAS: 82المعيػار )
إلػى توسػػيع مسػػؤوليات  تػػؤدلػػـ  ااألخطػػاء والغػػش، ألنيػ كشػؼاألعمػاؿ، فيمػػا يتعمػػؽ بمسػؤولية المراجػػع عػػف 

نمػا قػدم كشؼالمراجع عف  مجموعػة مػف اإلرشػادات لممػراجعيف مػف  تاألخطاء وعمميػات الغػش الماديػة، وا 
يػػػات الغػػػش أثنػػػاء قيػػػاميـ بعمميػػػة المراجعػػػة، بيػػػدؼ تحسػػػيف قػػػدراتيـ عمػػػى تنفيػػػذ أجػػػؿ زيػػػادة اىتمػػػاميـ بعمم

 مسؤولياتيـ.

حمػؿ نفػس العنػواف ت التػي 99رقػـ  بنشػرة المعػايير( 82رقػـ ) نشػرة المعػاييرتـ استبداؿ  2002في عاـ 
"Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit "مراجعػة إلى توسيع إجػراءات ال تسع والتي

(، مف خبلؿ التوسع فػي تقػدير مخػاطر الغػش، والػذي يتطمػب Lou and Wang, 2009الغش ) كشؼبيدؼ 
تطبيؽ إجراءات العصؼ الذىني بيف أعضاء فريػؽ المراجعػة الستيضػاح حػاالت التحريػؼ الممكنػة الناتجػة 

معمومػات الضػرورية عف الغش، والتوسع في تطبيؽ إجػراءات االسػتعبلـ والمراجعػة التحميميػة بيػدؼ جمػع ال
ىذا ويعتقد مجمس معايير المراجعػة أنػو إذا  .(Dezoort and Harrison, 2007لعممية تقدير مخاطر الغش )
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، فإنػو سػيؤدي إلػى إحػداث تغييػر جػوىري نشرة المعايير ىذهما تـ تبني المتطمبات واإلرشادات المقدمة في 
متحريفػػات الجوىريػػة الناشػػئة عػػف الغػػش عنػػد المراجػػع ل كشػػؼفػػي أداء المراجػػع، ومػػف ثػػـ تحسػػيف احتمػػاؿ 

ي إلػى زيػادة تركيػز المراجػع سػيؤد ىػذه النشػرةالمالية، ىذا باإلضافة إلى أف االعتماد عمى  التقاريرمراجعة 
الماليػػػة، كمػػػا يػػػوفر إرشػػػادًا  التقػػػاريرتعمػػػؽ بشػػػكو المينػػػي عنػػػد دراسػػػة مخػػػاطر الغػػػش أثنػػػاء مراجعػػػة يفيمػػػا 

غػػش إلػػى كػػػؿ مػػف اإلدارة ولجػػاف المراجعػػػة، أو أي جيػػات أخػػرى. كمػػػا المراجػػع بشػػػأف ال إعػػبلـبخصػػوص 
إمكانػػات كبيػػرة لمنيػػوض بالمينػػة، ومسػػاعدة المػػراجعيف عمػػى  افػػي طياتيػػ( SAS: 99) تحمػػؿ نشػػرة المعػػايير

(. خػػبلؿ الفتػػرة 2004أداء أعمػػاليـ بصػػورة أكثػػر فعاليػػة، وممارسػػة المراجعػػة بشػػكؿ أكثػػر ذكػػاء )درويػػش، 
" مف أجؿ استعادة ثقة جميور المستثمريف Sarbanes-Oxley Actواليات المتحدة قانوف "ذاتيا، صدر في ال

التي تزعزعت بسبب ظيور سمسة مف الفضائح المالية، كما سعى القانوف مف خبلؿ متطمباتػو إلػى تحسػيف 
عامة (، ونتج عف ىذا القانوف تأسيس مجمس رقابة محاسبة الشركات الSAS: 99استخداـ معيار المراجعة )

"Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB ويطمػػب المجمػػس أف تػػتـ اختبػػارات "
المراجعػػة بصػػورة دوريػػة وأف يػػتـ التقريػػر عػػف ىػػذه االختبػػارات بحسػػب معػػايير المراجعػػة وسياسػػات المجمػػس 

(Lenard and Alam,2009ومػػػف جانػػٍب آخػػػر، انتقػػد .)نشػػػرة المعػػايير ت (SAS: 99لكونيػػ )مػػػؿ حّْ ت ال ا
الغػش، بحيػػث اقتصػر عمػى تػوفير اإلرشػادات البلزمػة لممػػراجعيف  كشػؼالمراجػع مسػؤولية أكبػر بخصػوص 

لموفاء بمسؤولياتيـ القائمة المرتبطة بالغش طبقًا لمعايير المراجعة المتعارؼ عمييا، أي أنو ال يغير أيًا مف 
جات واإلرشادات الجديػدة لممراجػع التػي مسؤوليات المراجع، بؿ يضيؼ بعض المفاىيـ والمتطمبات واالحتيا

 (.2006تتناسب مع مسؤولياتو )دحدوح، 

(، فقد صدر في IFACوفيما يتعمؽ بمعايير المراجعة الدولية الصادرة عف االتحاد الدولي لممحاسبيف )
( وعدؿ عدة مرات إلى أف صدرت النسخة األخيرة منو في ISA: 240معيار المراجعة الدولي ) 1997عاـ 
إدارة الشركة المسؤولية عف  1997( في عاـ ISA: 240مت النسخة األولى مف المعيار ). وحمّ 2004 عاـ

الغش والخطأ، ولـ تنص صراحًة عمى مسؤولية المراجع عف ذلؾ، إال أنيا أوجبت عمى  كشؼمنع و 
يؤدي إلى المراجع عند تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة القياـ بتقدير مخاطر احتماؿ وجود غش أو خطأ 

و، تصميـ كشفالمالية، االستفسار مف اإلدارة عف أي غش أو خطأ ىاـ تـ  التقاريرتحريفات مادية في 
إجراءات المراجعة بناًء عمى عممية تقدير المخاطر وبالشكؿ الذي يمكنو مف الحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ 

ة إثبات كافية بعدـ حدوث يا، والحصوؿ عمى أدلكشفبأف التحريفات الناتجة عف الغش والخطأ يمكف 
، واختمفت عف سابقتيا 2002( في عاـ ISA: 240أخطاء أو حاالت غش مادية. ُعدلت نسخة المعيار )

الغش والخطأ، وبكونيا أكثر وضوحًا  كشؼعت األطراؼ التي تقع عمى عاتقيا مسؤولية منع و بكونيا وسّ 
عمى أف مسؤولية المراجع عف عممية الغش والخطأ، إذ نص صراحًة  كشؼبشأف مسؤولية المراجع عف 

المراجعة التي تتـ وفقًا لمعايير المراجعة الدولية تتمثؿ في توفير ضماف معقوؿ بخمو البيانات المالية مف 
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، وتمثمت التعديبلت 2004( أيضًا في عاـ ISA: 240أي تحريؼ جوىري. وعدلت نسخة المعيار )
الجديدة ذات العبلقة بتحسيف قدرات المراجعيف لموفاء  بإضافة بعض المفاىيـ، المتطمبات، واإلرشادات

 (.2007بمسؤولياتيـ، دوف المساس بطبيعة ىذه المسؤوليات )أحمد، 

الخطأ والغش لـ يعد اليدؼ األساسي لمينة المراجعة  كشؼمف خبلؿ العرض السابؽ، يتبيف أف 
 ىدفاً  كشؼاىرة، بؿ يعتبر ىذا الومعاييرىا، رغـ الدور الذي تمعبو المينة في الحد مف حدوث ىذه الظ

فرعيًا لعممية المراجعة مف خبلؿ استخداـ المراجع لشكو الميني والمتطمبات األخرى المذكورة في معايير 
 المراجعة ذات العبلقة التي ستتـ مناقشتيا في الفقرة التالية. 

 :SAS) الغش وفقًا لمتطمبات معياري المراجعة كشفإجراءات مراجع الحسابات ل 2.3.3

 (:ISA: 240( و)99
 منع عف المراجع مسؤولية دراسة في ISA 240و  SAS 99 المعياريف عمى فالباحثي مف العديد اعتمد

 ,Ramos, 2003, Dezoort and Harrison, 2007, Bunget)،(2004 درويش،: )مثؿ الغش كشؼو 

 السعي إطار في المخاطر دارةإ مبادئ تبنيا أنيما يتبيف المعياريف، ىذيف استعراض خبلؿ ومف. (2009
 عممية تنفيذ أثناء تواجييا التي المختمفة الغش مخاطر مف الحد تجاه المراجعة مينة دور تحسيف إلى

 بدءاً  المعياريف، ليذيف وفقاً  المراجعيف مف المطموبة اإلجراءات خبلؿ مف المبادئ ىذه وانعكست المراجعة،
 لتقدير البلزمة المعمومات جمع إلى المراجعة، موضع ركةالش بيئة ودراسة المراجعة فريؽ إعداد مف

 لتقييـ مباشرة كاستجابة األفعاؿ ردود مف عدد باتخاذ وانتياءً  المخاطر، ىذه تقدير ثـ ومف الغش، مخاطر
 ىذه استعراض سيتـ يمي وفيما. المخاطر ىذه تجاه المراجع استنتاجات وتوثيؽ السابقة الغش مخاطر

 .المعايير ىذه في المبينة يضاحاتلئل تبعاً  اإلجراءات
 :المراجعة فريق بإعداد الخاصة اإلجراءات 1.2.3.3

 لعممية وتنفيذه تخطيطو أثناء المراجع يتّبعو أف يجب الذي التفكير ألسموب اإلجراءات ىذه تتطرؽ
 عضاء،األ بيف داخمية نقاشات مف المراجعة عمؿ فريؽ أعضاء بيف التفاعؿ لطريقة تتطرؽ كما المراجعة،

وفقًا لما  اإلجراءات ىذه استعراض سيتـ يمي وفيما. اآلراء تبادؿ و الذىني العصؼ ألسموب واستخداميـ
 :يمي

 أىمية تطبيق المراجع لموقف الشك الميني:  1.1.2.3.3

ُيَعرؼ الشؾ الميني بأنو نمط مف التصرؼ ينطوي عمى عقمية متسائمة، كما ينطوي عمى إجراء تقييـ 
(. ويتطمب تطبيؽ ىذا التصرؼ إجراء المراجع تساؤؿ مستمر عما AICPA, 2002لمراجعة )حذر ألدلة ا

إذا كانت المعمومات وأدلة المراجعة التي تـ الحصوؿ عمييا تشير لوجود تحريؼ ىاـ ومؤثر ناتج عف 
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ابة الغش، وبالتالي يجب التحقؽ مف مصداقية المعمومات التي ستستخدـ كأدلة لممراجعة، ومف نظاـ الرق
األخذ (. لذا يفترض بالمراجع أف ينفذ ميامو مع IFAC, 2009المحيط بعممية إعدادىا وصيانتيا )

أف ىناؾ إمكانية لظيور تحريفات جوىرية ناتجة عف الغش، بغض النظر عف خبرتو السابقة  بالحسباف
 (.AICPA, 2002مع الشركة، وعف اعتقاده بأمانة ونزاىة إدارة الشركة )

 مناقشة بين أعضاء فريق المراجعة:ال 2.1.2.3.3

( مف أعضاء فريؽ المراجعة مناقشة إمكانية وجود تحريفات جوىرية في SAS: 99يطمب المعيار )
المالية، قبؿ وخبلؿ عممية جمع المعمومات، ويطمؽ عمى عممية المناقشة ىذه مع ما تتضمنو مف  التقارير

صؼ الذىني" وىو مفيوـ جديد عمى أدبيات المراجعة تبادؿ لؤلفكار بيف فريؽ المراجعة اسـ أسموب "الع
(Ramos, 2003 ويتمحور نقاش فريؽ المراجعة حوؿ: "كيؼ" و"أيف" يمكف لقوائـ الشركة المالية أف .)

خفاء ىذا  التقاريرتكوف عرضة لتحريفات جوىرية، الكيفية التي يمكف أف تمجأ ليا اإلدارة لتحريؼ  المالية وا 
ي يمكف خبلليا اختبلس أصوؿ الشركة، العوامؿ الخارجية والداخمية التي قد تؤثر التحريؼ، الكيفية الت

عمى الشركة مف خبلؿ توفيرىا لعناصر مثمث الغش التي تمت مناقشتيا في الفصؿ السابؽ، مخاطر 
تجاوز اإلدارة لنظاـ الرقابة الداخمية الخاص بالشركة، وحوؿ رد الفعؿ المبلئـ الذي يمكف لمراجع 

المالية لتحريفات جوىرية ناتجة عف  التقاريرات اتخاذه لمواجية األخطار ذات العبلقة بتعرض الحساب
 (:IFAC, 2009ئد عديدة منيا )ا(. كما ينتج عف ىذه النقاشات فو AICPA, 2002الغش )

  توفير الفرصة المبلئمة ألعضاء فريؽ المراجعة األكثر خبرة لمشاركة وجيات نظرىـ حوؿ الكيفية
 المالية لتحريفات جوىرية ناتجة عف الغش. التقاريرنية التي يمكف خبلليا أف تتعرض واإلمكا

  التقاريرتتيح لمراجع الحسابات األخذ في االعتبار رد الفعؿ المبلئـ لمواجية إمكانية تعرض 
المالية لتحريفات جوىرية ناتجة عف الغش ولتحديد أي مف أعضاء فريؽ العمؿ سيقوـ بإجراءات 

 عينة .مراجعة م
  تمكيف المراجع مف تحديد كيفية مشاركة فريؽ العمؿ فيما يتعمؽ بنتائج إجراءات المراجعة، وكيفية

 التعامؿ مع أية دعاوى ناتجة عف حوادث الغش ذات عبلقة بعمؿ المراجع. 

مف الميـ أف تستمر النقاشات بيف أعضاء فريؽ المراجعة، خبلؿ مراحؿ المراجعة المختمفة، حوؿ 
لتحريفات الجوىرية الناتجة عف الغش، مثبًل: القياـ بتقييـ مخاطر التحريفات الجوىرية الناتجة مخاطر ا

 (.AICPA, 2002عف الغش بالقرب مف انتياء عمؿ المراجعة )
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 إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة األخرى ذات العالقة: 2.2.3.3

ؿ إلى فيـ بيئة الشركة ونظاـ رقابتيا ينفذ مراجع الحسابات إجراءات تقييـ المخاطر بيدؼ التوص 
القياـ بأداء اإلجراءات التالية مف أجؿ  يولحصوؿ عمى ىذا التقييـ، يتوجب عمالداخمية، ومف أجؿ ا

 الحصوؿ عمى معمومات تستخدـ لتحديد مخاطر التحريؼ الجوىري الناتج عف الغش كما يمي: 

  اجع الحسابات أف يستفسر اإلدارة عف: استفسار اإلدارة عف األمور ذات العبلقة: يجب عمى مر
حاالت الغش القائمة أو المحتممة في الشركة، حاالت الغش التي يزعـ اآلخروف وجودىا 
بالشركة، تفيميا لمخاطر الغش عمى الشركة بما فييا المخاطر المحددة مف قبؿ الشركة والتي 

إحداثيا في الشركة بيدؼ تقميؿ  تشير إلى احتمالية ظيور الغش، برامج الرقابة الداخمية التي تـ
يا، طبيعة ونطاؽ برامج الرقابة كشفمخاطر أنواع محددة لمغش مف خبلؿ منع حدوثيا أو 

الخاصة بأقساـ الشركة التشغيمية المتباعدة جغرافيًا، الطريقة التي تتواصؿ بيا الشركة مع 
ت اإلدارة قد أعممت موظفييا حوؿ رؤيتيا ألداء األعماؿ ولمسموؾ األخبلقي، وعما إذا كان

الجيات المسؤولة عف حوكمة الشركات بخصوص الكيفية التي يمكف خبلليا لنظاـ الرقابة 
 (.AICPA, 2002التحريفات الجوىرية الناتجة عف الغش ) كشؼالداخمية أف يتمكف مف منع و 

 ية  مى عاتؽ ىذه الجيات مسؤولية إشرافاستفسار الجيات المسؤولة عف حوكمة الشركات: تقع ع
تتعمؽ بنظاـ الشركة الخاص بػ: مراقبة المخاطر، الرقابة المالية، وااللتزاـ بالقوانيف. وحيث أنو 
مف الممكف أف تتنوع مسؤوليات ىؤالء المسؤوليف عف الحوكمة واإلدارة مف شركة ألخرى، لذا 

مف  فمف الميـ أف يتوصؿ مراجع الحسابات لفيـ المسؤولية الخاصة بكؿ منيـ، وذلؾ ليتمكف
التوصؿ لفيـ الدور اإلشرافي الذي يمارسو األشخاص المناسبوف، األمر الذي يمكنو مف 
الحصوؿ عمى فيـ إضافي لػ: إمكانية تعرض الشركة لغش اإلدارة، مدى كفاءة جياز الرقابة 
الداخمية في الحد مف مخاطر الغش، كفاءة اإلدارة ونزاىتيا. والجدير بالذكر أف ىذا الفيـ يمكف 

اجع الحصوؿ عميو مف خبلؿ حضور االجتماعات التي تتـ فييا مثؿ ىذه المناقشات وقراءة لممر 
 ,IFACمحاضر مثؿ ىذه االجتماعات أو بعمؿ استفسارات مف ىؤالء المسؤوليف عف الحوكمة )

2009.) 
  استفسار قسـ المراجعة الداخمية في الشركة: يتوجب عمى مراجع الحسابات أف يقوـ باستفسار

تجاه مخاطر الغش، وعما إذا نفذ ىذا القسـ أية  جعة الداخمية في الشركة عف نظرتور قسـ الم
ذا كانت اإلدارة تستجيب و، كما يجب االستفسار عما إكشفإجراءات بيدؼ التعرؼ عمى الغش و 

تجاه النتائج التي توصؿ إلييا قسـ الرقابة الداخمية مف خبلؿ إجراءاتو، وعما إذا  بشكؿ مرضٍ 
 ,AICPAعوف الداخميوف يمتمكوف أية معمومات عف حوادث غش فعمية أو مشتبو بيا )كاف المراج

2002.) 
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  استفسار األطراؼ األخرى داخؿ الشركة: يجب عمى المراجع أف يقوـ باستفسار األطراؼ األخرى
داخؿ الشركة عف وجود حاالت غش فعمية أو مشكوٍؾ فييا، كما يجب عميو أف يستخدـ حكمو 

أي األطراؼ التي يجب توجيو االستفسارات إلييا، وخبلؿ عممية التحديد ىذه،  الميني لتحديد
عمى المراجع أف يدرؾ عما إذا كانت توجد أطراؼ أخرى داخؿ الشركة تتوفر لدييا القدرة عمى 
توفير المعمومات التي تفيد المراجع وتمَكنو مف تحديد مخاطر التحريفات الجوىرية الناتجة عف 

 (.AICPA, 2002الغش )
  مراعاة نتائج إجراءات المراجعة التحميمية المنفذة في مرحمة تخطيط المراجعة: تنفذ إجراءات

المراجعة التحميمية في مرحمة تخطيط المراجعة بيدؼ تحديد مدى وجود معامبلت، أحداث، 
كميات، أو نسب غير اعتيادية. حيث يعمد المراجع خبلؿ تنفيذه ىذه اإلجراءات إلى تطوير 

ات معينة متوقعة بشكؿ معقوؿ، بناًء عمى خبرتو وفيمو لمشركة ولمبيئة المحيطة بيا، ومف توقع
خبلؿ مقارنة ىذه التوقعات مع الكميات والنسب الفعمية المسجمة قد يتوصؿ المراجع إلى 
استنتاجات تفيد بوجود عبلقات غير اعتيادية وغير متوقعة، وىذا ما يجب أف يأخذه المراجع في 

 .(AICPA, 2002)عند تحديده لمخاطر وجود تحريفات جوىرية ناتجة عف الغش اعتباره 
 يا أمرًا غاية كشفجعؿ مف عممية تعادًة  عمميات الغش إخفاءحقيقة  َّتقييـ عوامؿ خطر الغش: إف

في الصعوبة. ومع ذلؾ، يمكف أف يتعرؼ مراجع الحسابات عمى األحداث أو الظروؼ التي 
ًا، أو توفر فرصًا الرتكاب الغش، وىي العوامؿ التي تمت تشكؿ محفزًا، أو تفرض ضغوط

مناقشتيا سابقًا. والجدير بالذكر أنو ليس مف السيؿ ترتيب عوامؿ خطر الغش بحسب أىميتيا. 
حيث تختمؼ أىمية عوامؿ خطر الغش مف شركة ألخرى. فيمكف أف توجد بعض ىذه العوامؿ 

ود مخاطر تحريفات جوىرية. وبناًء عميو في شركات ال تشير الظروؼ المحددة فييا إلى وج
يمارس المراجع حكمو الميني الشخصي عند تحديده لوجود عامؿ مف عوامؿ خطر الغش، وما 
إذا كاف سيتـ وضعو في االعتبار عند تقييـ مخاطر التحريؼ الجوىري الناتج عف الغش في 

 (.IFAC, 2009المالية ) التقارير
 مكف أف تساىـ في تحديد مخاطر وجود تحريفات جوىرية ناتجة مراعاة المعمومات األخرى التي ي

عف الغش: كالمعمومات التي تنتج عف النقاشات بيف فريؽ عمؿ المراجعة، ويمكف أف تساىـ ىذه 
المعمومات بشكؿ فعاؿ في مثؿ ىذه المخاطر. كما يمكف أف تساىـ المعمومات التي تنتج عف 

تحديده إما لقبوؿ أو لبلستمرار بتقديـ خدمات المراجعة اإلجراءات التي نفذىا المراجع في إطار 
في تقييـ ىذا النوع مف المخاطر. وباعتبار أف المخاطر المتأصمة تعتبر عامبًل أساسيًا في إدراؾ 
المراجع لخطر المراجعة الكمي، فيجب عمى المراجع أف يحدد مدى فائدة تقييمو لممخاطر 

 (.AICPA, 2002ت الجوىرية الناتجة عف الغش )المتأصمة عمى تحديده لمخاطر التحريفا
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مف خبلؿ العرض السابؽ، يتبيف أف ىناؾ مصادر مختمفة لممعمومات يجب عمى المراجع أف يسعى 
حريفات الجوىرية الناتجة مف خبلؿ إجراءاتو لمحصوؿ عمييا، في إطار التحضير لبناء تقييمو لمخاطر الت

سارات التي يجرييا المراجع مع اإلدارة، المسؤوليف عف ، وتتمثؿ ىذه اإلجراءات باالستفعف الغش
، مع مراعاة المراجع لنتائج إجراءات شركةالحوكمة، المراجعيف الداخمييف، وغيرىـ مف األطراؼ داخؿ ال

المراجعة التحميمية المنفذة خبلؿ فترة تخطيط المراجعة وتقييمو لعوامؿ الغش المختمفة. وفيما يمي سيتـ 
ت المراجع المتعمقة بعممية تحديده وتقييمو لمخاطر الغش بعد جمعو لممعمومات المطموبة استعراض إجراءا

 وفقًا لمعايير المراجعة ذات العبلقة.
 تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوىرية الناتجة عن الغش: 3.2.3.3

وىرية الناتجة عف تحديد وتقييـ مخاطر التحريفات الجتتضمف ىذه المرحمة قسميف أساسييف ىما: أواًل، 
 األخذ بالحسبافبعد  تحديد وتقييـ مخاطر التحريفات الجوىرية الناتجة عف الغشبشكؿ عاـ، وثانيًا،  الغش

تقييـ المراجع لبرامج الرقابة الداخمية المنفذة مف قبؿ الشركة موضع المراجعة بيدؼ الحد مف ىذه 
لممراجع خبلؿ ىذه المرحمة مف اإلجراءات أف المخاطر. وفيما يتعمؽ بالقسـ األوؿ، يعتبر مف المفيد 

يستفيد مف المعمومات التي تمكف مف جمعيا خبلؿ المرحمة السابقة، وأف يركز بشكؿ أساسي عمى الشروط 
الضغوط،  /مع ظيور التحريفات الجوىرية الناتجة عف الغش وىي: المحفزاتعادًة التي يترافؽ ظيورىا 

حظة جميع الشروط يفترض ضرورة مبل الّ أأية حاؿ، عمى المراجع . وعمى المبررات/االتجاىاتالفرص، 
ة السابقة ليتمكف مف تحديد حاالت الغش. وبالرغـ مف أف مخاطر التحريفات الجوىرية الثبلثة الرئيس

الناتجة عف الغش تعتبر أكبر عند ظيور جميع الشروط السابقة، إال أنو ال يمكف لممراجع أف يفترض عدـ 
إلى مف المخاطر عند غياب شرط أو أكثر مف ىذه الشروط، حيث يشير الواقع العممي  وجود ىذا النوع

صعوبة مبلحظة المراجع لوجود سموؾ لدى األفراد يشير لرغبتيـ بارتكاب الغش، أو لتحديد العوامؿ التي 
تعمؽ بمدى داللة تشير إلى احتمالية قياـ اإلدارة أو غيرىا مف األفراد بتبرير ارتكابيـ لحادثة الغش. وفيما ي

كؿ مف الشروط الثبلثة السابقة عمى ظيور الغش، فإف ىذه الداللة قد تختمؼ مف حالة ألخرى، ففي 
بعض األحياف قد يشير ظيور المحفزات والضغوط اليامة إلى إمكانية وجود مخاطر تحريفات جوىرية 

ٍف أخرى، قد يعتبر توفر ناتجة عف الغش بشكؿ منفصؿ عف أي ظيور ىاـ لمشرطيف اآلخريف، وفي أحيا
الفرص المبلئمة الرتكاب الغش بسبب غياب نظاـ رقابة داخمية فعاؿ في الشركة عامبًل رئيسيًا في تحديد 

وقدرتيـ عمى تبرير ارتكابيـ لؤلفعاؿ غير األخبلقية  العامميفمخاطر الغش، كما قد تشير مواقؼ بعض 
ضغوط  /ب الغش بغض النظر عف مدى وجود محفزاتبارتكا العامميفإلى توفير المناخ المبلئـ لضموع 

 (.AICPA, 2002أو فرص )

وقد يتأثر تحديد المراجع لمخاطر الغش بعدد مف الخصائص المتعمقة بالشركة موضع المراجع، كحجـ 
تمؾ الشركة، درجة التعقيد داخميا، وطبيعة الشركة )عائمية، مساىمة، أو غير ذلؾ(. ففي حالة الشركات 
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راعي المراجع العوامؿ التي عادًة ما تعيؽ التطبيؽ السميـ ألداء اإلدارة، مثؿ: فعالية لجنة الكبيرة، ي
المراجعة وقسـ الرقابة الداخمية، ووجود ميثاؽ رسمي لمسموؾ واألداء مطبؽ بشكؿ فعاؿ. بينما في حالة 

تكوف تمكنت مف خمؽ ، تتضاءؿ أىمية العوامؿ السابقة بحيث أف إدارة ىذه الشركات قد الصغيرةالشركات 
 العامميفالبيئة المبلئمة لبللتزاـ بالنزاىة والسموؾ األخبلقي بصورة مباشرة عف طريؽ التواصؿ الشفيي مع 

مثبًل. وعمى الصعيد التطبيقي، يتوجب عمى المراجع تقييـ ما إذا كانت مخاطر التحريفات المحددة 
المالية، أو بتصنيؼ معيف لممعامبلت  يرالتقار والناتجة عف الغش ترتبط بحساب معيف مف حسابات 

المراجع عمى تصميـ إجراءات  ة، بيدؼ مساعدالتقاريروالتأكيدات المتعمقة بيا، أو أنيا ترتبط بمجمؿ تمؾ 
 :(AICPA, 2002)مراجعة المناسبة. ويمكف تمخيص واجبات المراجع وفقًا لما سبؽ بما يمي 

 منو لمخاطر وجود تحريفات في التقارير المالية، تحديد نوع الخطر المحتمؿ تواجده، مف حيث تض
 أو لمخاطر اختبلس أصوؿ الشركة.

  المالية لمشركة. التقاريرتحديد أىمية الخطر، مف حيث إمكانية تسببو بتحريفات جوىرية في 
  المالية لتحريفات جوىرية. التقاريرتحديد احتمالية وجود الخطر، أي مدى احتمالية تعرض 
 المالية ككؿ، أو بنوع معيف مف التأكيدات،  التقاريرة الخطر، مف حيث ارتباطو بتحديد مدى شمولي

 الحسابات، أو أصناؼ معينة مف المعامبلت.

وفيما يتعمؽ بالقسـ الثاني، يعتبر مف الميـ أف يتوصؿ المراجع إلى تفيـ أنظمة الرقابة الداخمية التي 
ف لئلدارة أف تتخذ أحكامًا شخصية تتعمؽ بطبيعة و. حيث يمككشفصممتيا ونفذتيا اإلدارة لمنع الغش و 

ومدى أنظمة الرقابة التي اختارتيا لمتطبيؽ. فعمى سبيؿ المثاؿ، وخبلؿ اختيار اإلدارة ألنظمة الرقابة التي 
المالية لتحريفات جوىرية  التقاريرالغش، تقيـ اإلدارة مخاطر تعرض  كشؼسيتـ تنفيذىا بغرض منع و 
مف ىذا التقييـ، قد تستنتج اإلدارة عدـ الجدوى االقتصادية لتطبيؽ أنواع معينة  ناتجة عف الغش، وكجزء

مف أنظمة الرقابة، أو قد تختار وبشكؿ مستمر قبوؿ أنواع معينة مف المخاطر ترتبط مثبًل بضعؼ تطبيؽ 
تحديد  مبدأ الفصؿ بيف الواجبات والمسؤوليات. لذا فإف دراية المراجع بيذه المعمومات قد تساعده عمى

المالية عمى  التقاريرعوامؿ خطر الغش، والتي بدورىا تؤثر عمى تقييـ المراجع لمخاطر إمكانية احتواء 
 (.IFAC, 2009)مخاطر جوىرية ناتجة عف الغش 

 ردود األفعال تجاه مخاطر التحريفات الجوىرية المحددة الناتجة عن الغش: 4.2.3.3

لتحريفات الجوىرية المحددة، والناتجة عف الغش، والتي قد تتأثر ردود أفعاؿ المراجع تجاه مخاطر ا
في المالية بطبيعة ومدى تأثير ىذه المخاطر، وببرامج الرقابة الداخمية المطبقة  التقاريرتتعرض ليا 

ددة بثبلث طرؽ رئيسيستجيب المراجع عمومًا ليذه االشركة لتحديد ىذه المخاطر. و  ة لمخاطر المحَّ
(AICPA, 2002): 
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 عؿ لو تأثير كمي عمى كيفية سير عممية المراجعة، ويتعمؽ باعتبارات أكثر عمومًا بعيدًا عف رد ف
 اإلجراءات المحددة التي تـ التخطيط ليا مسبقًا.

  إجراءات المراجعة التي ردود أفعاؿ تجاه المخاطر التي تـ تقييميا تتعمؽ بطبيعة وتوقيت ومدى
 ىا )عمى مستوى التأكيد(.ءينبغي أدا

 عؿ يتعمؽ بأداء بعض إجراءات المراجعة المعينة لمواجية مخاطر التحريفات الجوىرية رد ف
عيف الناتجة عف الغش، والمتعمقة بتجاوزات اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخمية، مع األخذ في 

 االعتبار الطرؽ التي ال يمكف التنبؤ بيا، والتي يمكف أف يحدث عف طريقيا مثؿ ىذه التجاوزات. 
 ردود األفعال الكمية: 1.4.2.3.3

بشكؿ كمي  يؤثر الحكـ الميني لممراجع فيما يتعمؽ بمخاطر التحريفات الجوىرية الناتجة عف الغش
 :(AICPA, 2002)عمى كيفية تنفيذ عممية المراجعة وفقًا لما يمي 

 ف بأداء اختيار فريؽ العمؿ واإلشراؼ عميو: يجب أف تتناسب معرفة، ميارة، وقدرة األفراد المكمفي
مسؤوليات عممية ىامة مع تقييـ المراجع لمخاطر التحريؼ الجوىري الناتج عف الغش في ىذه 
العممية. حيث أف المراجع قد يستجيب لبعض مخاطر التحريفات المحددة والناتجة عف الغش 
بتعييف أفراد إضافييف مف ذوي الميارات المتخصصة والمعارؼ مثؿ خبراء تكنولوجية المعمومات، 
أو بواسطة تعييف أفراد أكثر خبرة في العممية. وباإلضافة لذلؾ فإف مدى اإلشراؼ يجب أف يعكس 

 تقييـ المراجع لمخاطر التحريفات الجوىرية الناتجة عف الغش.
  المحاسبية المستخدمة: يجب عمى مراجع الحسابات أف يدرؾ أسموب اختيار  السياساتدراسة

ية، وبصفة خاصة، تمؾ المرتبطة بقياسات غير موضوعية اإلدارة وتطبيقيا لممبادئ المحاسب
وبمعامبلت معقدة، وذلؾ بيدؼ تحديد ما إذا كاف الختيار وتطبيؽ ىذه المبادئ أي داللة عمى 

 إعداد تقارير مالية مزيفة.
  عدـ توقع إجراءات المراجعة: يجب عمى مراجع الحسابات أف يضمف عنصر عدـ التوقع في

 راجعة مف سنة ألخرى، مثؿ اختيار طبيعة، مدى، وتوقيت ىذه اإلجراءات.اختياره إلجراءات الم

 إجراءات المراجعة لمواجية التحريف الجوىري الناتج عن الغش عمى مستوى التأكيد:  2.4.2.3.3

إف رد فعؿ المراجع عمى مستوى التأكيد لمتعامؿ مع مخاطر التحريؼ الجوىري التي تـ تقييميا، 
 مكف أف يشمؿ تغيير طبيعة، توقيت، ومدى إجراءات المراجعة بالطرؽ التاليةوالناتجة عف الغش، ي

(IFAC, 2009): 

  تغييرات، بيدؼ اليمكف أف تحتاج طبيعة إجراءات المراجعة التي يجب تنفيذىا إلى إجراء بعض
الحصوؿ عمى أدلة مراجعة أكثر مصداقية، وذات صمة بموضوع المراجعة، أو لمحصوؿ عمى 
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ة إضافية، األمر الذي يمكف أف يؤثر عمى كؿ مف نوع إجراءات المراجعة التي معمومات مؤيد
ستتـ تأديتيا، وعمى تركيبة وتنوع ىذه اإلجراءات. مثبًل: يمكف أف تعتبر المبلحظة المادية أو 
فحص أصوؿ بعينيا مف إجراءات المراجعة األكثر أىمية، أو قد يختار المراجع استخداـ أساليب 

تعتمد عمى الحاسب اآللي بيدؼ جمع أدلة أكثر عف البيانات الموجودة في  المراجعة التي
 الحسابات اليامة، أو في ممفات المعامبلت اإللكترونية.

  مف الممكف أف يكوف توقيت اإلجراءات اليامة في حاجة إلى تعديبلت معينة، ويمكف أف يستنتج
أو قرب نياية الفترة المالية سيساعد عمى مراجع الحسابات أف القياـ باالختبارات اليامة في نياية 

 مواجية مخاطر التحريفات الجوىرية بشكؿ أفضؿ.
  تعكس إجراءات المراجعة المطبقة مدى تقدير المراجع لمخاطر التحريفات الجوىرية الناتجة عف

الغش. وىو ما ينعكس عمى زيادة حجـ العينات، أو عمؿ إجراءات تحميمية عمى مستوى التأكيد 
ليب المراجعة بالحاسب اآللي يمكف أف تساعد عمى تنفيذ اختبارات افصيبًل، كما أف أسأكثر ت

مراجعة أكثر شمواًل لممعامبلت اإللكترونية وممفات الحسابات، ويمكف أف تستخدـ مثؿ ىذه 
األساليب الختيار عينة مف المعامبلت مف الممفات اإللكترونية اليامة، وذلؾ النتقاء المعامبلت 

 صائص المحددة، أو الختبار المجتمع بأكممو بداًل مف العينة.  ذات الخ
 إجراءات المراجعة لمواجية مخاطر تجاوز اإلدارة لنظام الرقابة الداخمية:  3.4.2.3.3

يتوجب عمى مراجع الحسابات في إطار مواجيتو لمخاطر تجاوز اإلدارة لنظاـ الرقابة الداخمية، أف 
 :(IFAC, 2009مف خبلؿ )يصمـ وينفذ إجراءات المراجعة 

  التقاريراختبار مدى سبلمة القيود المحاسبية والتسويات األخرى: حيث أنو عادًة ما تنطوي 
المالية المحرفة جوىريًا نتيجة الغش عمى تبلعب في عممية إعداد التقارير المالية، عف طريؽ 

رة المالية، أو مف خبلؿ تسجيؿ قيود غير مبلئمة أو غير معتمدة خبلؿ العاـ أو عند نياية الفت
. وبالتالي فإف المحاسبيةالمالية ولـ تظير في القيود  التقاريرعمؿ تسويات لمبالغ ظيرت في 

إدراؾ المراجع لمخاطر وجود تحريفات جوىرية ناتجة عف الغش ترتبط بتجاوز أنظمة الرقابة 
ختيار القيود المحاسبية الداخمية الخاصة بالقيود المحاسبية يعتبر عامبًل ميمًا عند تحديد وا

وغيرىا مف التسويات موضع االختبار مف خبلؿ قياـ المراجع بػ: تحديد تصنيفات معينة منيا 
التأكد مف سبلمة أنظمة الرقابة الداخمية المرتبطة بعممية إعداد وترحيؿ ىذه القيود،   -لبلختبار 

راءات الجوىرية التي حيث أف توفر نظاـ رقابة فعالة سينعكس مف خبلؿ تخفيض حجـ اإلج
كانت يدوية أو أتفيـ طبيعة عممية إعداد التقارير المالية لمشركة سواًء  –سينفذىا المراجع 

تفيـ خصائص القيود المحاسبية والتسويات المحَرفة، والتي قد تشتمؿ عمى: ارتباطيا  –إلكترونية 
مؿ القيود المحاسبية، يتـ بحسابات غير اعتيادية، تنفيذىا بواسطة أشخاص ال يقوموف عادًة بع
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تسجيميا في نياية الفترة المالية أو بعد تنفيذ قيود اإلقفاؿ، كما أف ىناؾ أنواعًا معينة مف 
 الحسابات قد تتطمب اىتمامًا خاصًا نتيجة طبيعتيا المعقدة. 

  اختبار التقديرات المحاسبية: تعتبر اإلدارة مسؤولة عف اتخاذ عدد مف األحكاـ الشخصية
تراضات التي تؤثر في التقديرات المحاسبية اليامة، ومراقبة مدى معقوليتيا بشكؿ مستمر واالف

خبلؿ إعدادىا لمقوائـ المالية. حيث أنو غالبًا ما يتـ إعداد التقارير المالية المحرفة مف خبلؿ 
التحريؼ المقصود لمتقديرات المحاسبية مف خبلؿ تخفيض أو تضخيـ المخصصات بنفس 

ؼ خمؽ توازف في األرباح عمى فترتيف متتاليتيف أو أكثر، أو بيدؼ تحقيؽ المستوى الطريقة بيد
المالية مف خبلؿ التأثير عمى مدى  التقاريرالمطموب مف األرباح لكي تقوـ بخداع مستخدمي 

فيميـ ألداء وربحية الشركة. لذا يتوجب عمى مراجع الحسابات خبلؿ تقييمو ليذه التقديرات القياـ 
اـ وافتراضات إدارة الشركة موضع المراجعة ذات الصمة بالتقديرات المحاسبية اليامة بفحص أحك
المالية لمسنة السابقة بأثر رجعي، بيدؼ تحديد ما إذا كانت ىناؾ أدلة عمى  التقاريروالظاىرة في 

وجود تحيز محتمؿ مف ناحية اإلدارة، دوف التشكيؾ باألحكاـ المينية التي اتخذىا المراجع في 
 لعاـ السابؽ بناًء عمى المعمومات المتاحة.ا
  إدراؾ األسباب المنطقية لممعامبلت اليامة: حيث أف وجود عدد مف المؤشرات اليامة التي تعتبر

غير عادية، وخارج مسار أنشطة الشركة الطبيعي، يمكف أف يثير افتراضات عمى أف ىذه 
الية محرفة جوىريًا، أو بيدؼ إخفاء المعامبلت يمكف أف تكوف قد تمت مف أجؿ إعداد تقارير م

سوء استخداـ األصوؿ. لذا يتوجب عمى المراجع تقييـ: درجة تعقيد ىذه المعامبلت، ما إذا كانت 
اإلدارة قد ناقشت طبيعة وتفسير ىذه المعامبلت مع المسؤوليف عف الحوكمة في الشركة، مدى 

عمى معالجة محاسبية خاصة تختمؼ ر مناسبة، ما إذا كانت اإلدارة تصّْ  وجود عمميات توثيؽ
عف الجوىر االقتصادي لممعاممة، وما إذا كانت المعامبلت تشمؿ جيات ذات أغراض خاصة، 
أو أطراؼ ليس لدييا القدرة أو القوة المالية لدعـ المعامبلت بدوف مساعدة الشركة موضع 

 المراجعة.
 تقييم أدلة المراجعة: 5.2.3.3

، وعمى أساس إجراءات المراجعة التي تـ تنفيذىا، بتقييـ ما إذا كاف يجب أف يقوـ مراجع الحسابات
عمى مستوى التأكيد ال يزاؿ مبلئمًا. ويعد ىذا التقييـ بصورة أساسية  يتقييـ مخاطر التحريؼ الجوىر 

مسألة نوعية تستند إلى الحكـ الشخصي لمراجع الحسابات، كما يمكف أف يعطي صورة أوضح عف 
وىري الناتج عف الغش، وما إذا كانت ىناؾ حاجة إلى إجراءات مراجعة إضافية أو مخاطر التحريؼ الج

مختمفة. ويشتمؿ ىذا التقييـ عمى دراسة اإلجراءات التحميمية التي تتـ في القرب مف نياية عممية المراجعة، 
لجوىري الناتج المالية معرضة لمتحريؼ ا التقاريروالتي تيدؼ لمتوصؿ إلى االستنتاج العاـ عما إذا كانت 
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عف الغش، مف خبلؿ تحديد االتجاىات والعبلقات غير العادية، كإيرادات وأرباح نياية السنة ذات الصمة. 
وفي جميع األحواؿ ال ينبغي عمى مراجع الحسابات أف يفترض أف حادثة الغش ىي حادثة مستقمة بذاتيا، 

مكف أف تشكؿ دليبًل عمى وجود مخاطر بؿ يجب أف يقيـ المراجع ما إذا كانت التحريفات المكتشفة ي
 .(IFAC, 2009تحريؼ ذات أىمية أكبر في مكاف آخر )

 عدم قدرة مراجع الحسابات عمى االستمرار في عممية المراجعة: 6.2.3.3

قد يواجو مراجع الحسابات عددًا مف الظروؼ االستثنائية التي تثير تساؤالت حوؿ قدرتو عمى 
مراجعة، كعدـ قياـ اإلدارة باتخاذ اإلجراءات المناسبة تجاه حاالت الغش التي االستمرار في أداء عممية ال

يراىا المراجع ضرورية، داللة اختبارات المراجعة حوؿ وجود مخاطر غش جوىرية، شكوؾ المراجع حوؿ 
كفاءة ونزاىة اإلدارة أو أولئؾ المسؤوليف عف الحوكمة. ويترتب عمى مراجع الحسابات مسؤولية مينية 

انونية نتيجة تعرضو لمثؿ ىذه الظروؼ، لذا يتوجب عميو الحصوؿ عمى استشارة قانونية حوؿ وق
المتطمبات القانونية البلزمة، وليتمكف مف تحديد ما إذا كاف يتوجب عميو االنسحاب مف ارتباط المراجعة، 

ار االنسحاب واتخاذ اإلجراءات المناسبة في ظؿ أي ظروؼ استثنائية. عمي أية حاؿ، قد ال يكوف قر 
مبلئمًا في كثير مف األحياف بسبب تأثيره الكبير عمى عموـ المساىميف واألطراؼ األخرى الميتمة 

 .(IFAC, 2009بالشركة موضع المرجعة )

 :اإلدارة إقرارات 7.2.3.3

التحريفات الجوىرية في  كشؼالحسابات في  مراجعونتيجة طبيعة ظاىرة الغش والصعوبات التي يواجييا 
المالية الناتجة عف الغش، يعتبر مف الميـ أف يحصؿ مراجع الحسابات عمى إقرارات مكتوبة مف  اريرالتق

المالية، وعف تصميميا  التقاريراإلدارة ومف األطراؼ المسؤولة عف الحوكمة حوؿ مسؤوليتيا عف إعداد 
أفصحت لمراجع قد نيا الغش. وتتضمف: إقرار اإلدارة بأ كشؼوتنفيذىا لنظاـ رقابة داخمية ييدؼ لمنع و 

المالية لتحريفات جوىرية ناتجة عف الغش، معمومات  التقاريرالحسابات عف نتائج تقييميا لمخاطر تعرض 
 .(IFAC, 2009) عف أحداث الغش الفعمية أو المشتبو فييا التي قد توثر عمى الشركة

 االتصال مع اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة: 8.2.3.3

ارة، عندما يحصؿ المراجع عمى دليؿ وجود أو احتماؿ وجود حادثة غش، فإنو يتوجب فيما يتعمؽ باإلد
عميو إببلغ ىذا األمر إلى المستوى المناسب مف اإلدارة بأسرع ما يمكف، حتى لو لـ تكف حادثة الغش 

مر الذي ذات أىمية كبيرة. ويتـ تحديد المستوى المناسب مف اإلدارة بناًء عمى الحكـ الميني لممراجع، األ
يتأثر بعدة عوامؿ مثؿ احتمالية التواطؤ وطبيعة ومقدار عممية الغش المشتبو فييا. أما فيما يتعمؽ 
بالمسؤوليف عف الحوكمة، تتـ عممية االتصاؿ بالمسؤوليف عف الحوكمة إما بطريقة شفيية أو بطريقة 

، وفيما العامميفلعميا أو غيرىـ مف تحريرية فيما يتعمؽ بعمميات الغش التي يتـ ارتكابيا مف قبؿ اإلدارة ا
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يتعمؽ بطبيعة وتوقيت اإلجراءات الضرورية الستكماؿ عممية المراجعة. عمى أية حاؿ، إذا توفرت لدى 
 يوؤوليف عف الحوكمة، فإنو يتوجب عمالمراجع شكوؾ فيما يتعمؽ بنزاىة وأمانة اإلدارة أو أولئؾ المس

ة لممساعدة عمى تحديد اإلجراء المناسب الذي سيتـ اتخاذه الحصوؿ عمى االستشارة القانونية المبلئم
(IFAC, 2009). 

 التوثيق: 9.2.3.3

 (:AICPA, 2002يتوجب عمى مراجع الحسابات أف يوثؽ ما يمي )

النقاشات التي تمت بيف أعضاء فريؽ المراجعة خبلؿ مرحمة تخطيط المراجعة حوؿ احتمالية  .1
 لمراجعة لتحريفات جوىرية ناتجة عف الغش.المالية لمشركة موضع ا التقاريرتعرض 

اإلجراءات التي تـ اتخاذىا لمحصوؿ عمى المعمومات الضرورية لتحديد وتقييـ مخاطر التحريفات  .2
 الجوىرية الناتجة عف الغش.

األنواع المعينة مف مخاطر التحريفات الجوىرية التي تـ تحديدىا، ووصؼ ردود أفعاؿ المراجع  .3
 تجاىيا.

الغش ع لمنتائج التي قد يتوصؿ إلييا حوؿ عدـ وجود تحريفات جوىرية ناتجة عف تبرير المراج .4
 االعتراؼ باإليرادات بطريقة غير مبلئمة. الناتج عف

نتائج اإلجراءات المنفذة بغرض الحصوؿ عمى استيضاحات إضافية حوؿ مخاطر تجاوز اإلدارة  .5
 لنظاـ الرقابة الداخمية الخاص بالشركة.

بلقات التي أدت بالمراجع إلى االعتقاد أف ىناؾ حاجة إلجراءات مراجعة ولردود وجود الشروط والع .6
 أفعاؿ إضافية لتحديد مخاطر الغش.

طبيعة االتصاالت التي حدثت بيف المراجع واإلدارة، الجيات المسؤولة عف الحوكمة، واألطراؼ  .7
 األخرى.

بموجب المعايير المينية، وخاصة تـ فيما سبؽ االستعراض ألىـ إجراءات المراجعة المنصوص عمييا 
(. وتظير ىذه اإلجراءات طبيعة واجبات المراجع الحالية في ظؿ SAS: 99(، و)ISA: 240المعياراف )

تعقد العمميات موضع المراجعة، وفي ظؿ التحوؿ القائـ عمى أسموب المراجعة مف تفصيمي إلى اختباري، 
مختمؼ أنواع الغش والخطأ، ال بؿ يمكف اعتباره أحد  كشؼعف  معو يصعب اعتبار المراجع مسؤوالً  والذي

 المكونات األساسية التي تتفاعؿ وتكوف برنامج إدارة مخاطر الغش الفعاؿ وىو ما ستتـ مناقشتو فيما يمي.
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 إدارة مخاطر الغش: 4.3
 جميع كشؼبعد أف خمص النقاش في الفقرات السابقة إلى أنو ال يمكف اعتبار المراجع مسؤواًل عف 

أنواع الغش والخطأ في الشركة موضع المراجعة، بحيث تنحصر مسؤوليتو في تخطيط وتنفيذ إجراءات 
التحريفات الجوىرية الناتجة عف الغش، ومع مراعاة الطبيعة االختبارية لممراجعة، كاف ال  كشؼالمراجعة ل

األخطار، األمر  عمميات الشركة وسجبلتيا مف ىذه حمايةبد مف وجود أطراؼ أخرى تتحمؿ مسؤولية 
 :ISAالذي ذكر صراحًة في معايير المراجعة المختمفة. فعمى سبيؿ المثاؿ، أشار معيار المراجعة الدولي )

راؼ الغش ممقاة عمى عاتؽ إدارة الشركة واألط كشؼتبقى المسؤولية األساسية عف منع و  ( إلى أف240
لـ يغفؿ مساىمة ( SAS: 99مريكي ). كما أف معيار المراجعة األاألخرى المسؤوليف عف الحوكمة

، بؿ أورد دوره في إطار مناقشتو لبرنامج إدارة مخاطر الغش اإلطارالمراجع في مساعدة اإلدارة في ىذا 
في ممحقو. وفيما يمي سيتـ العرض لمفيوـ إدارة المخاطر بشكؿ عاـ، ثـ ستتـ مناقشة إدارة مخاطر الغش 

قشتيا في األبحاث والمعايير الخاصة بمينة المراجعة وببرامج بشكؿ مفصؿ وفقًا لممحاور التي تمت منا
 إدارة المخاطر.

 ماىية المخاطر:  1.4.3

كانت أيرتبط وجود المخاطر باحتماؿ حدوث خسائر مرتبطة بممارسة أي نشاط في أي شركة سواًء 
ؿ حصوؿ خدمية، أو تجارية، أو صناعية، أو غيرىا، ويمكف أف يكوف لممخاطر أثر إيجابي مف خبل

مشاريع جديدة أو المضاربة أو المجازفة في األسيـ والعمبلت وغير ذلؾ بدخوؿ الأرباح مف المخاطرة في 
مزيج مرّكب مف احتماؿ تحّقؽ الحدث ونتائجو، حيث أف (. وتعرؼ المخاطر بأنيا 2007مي، )بجير 

ابية أو تيديدات لمنجاح جميع المياـ تتضمف إمكانية لتحقؽ أحداث ونتائج قد تؤدي إلى تحقيؽ فرص إيج
(IRM, 2002 وفيما يتعمؽ بالجانب السمبي لممخاطر، ٌتعرَّؼ بأنيا مجموعة .)التي تظير بصورة  التكاليؼ

(. مما سبؽ يمكف إيجاز مفيوـ المخاطر بكونيا مجموعة Crouhy et al., 2006مفاجئة وغير متوقعة )
 أو تمؾ التي قد تتعرِّض ليا مف الخارج.اآلثار غير المتوقعة لؤلحداث المختمفة داخؿ الشركة 

، سيتـ فيما يمي التعرؼ عمى النواحي األساسية التي يتكوف تـ إيجاز ماىية المخاطر المختمفةبعد أف 
 منيا برنامج إدارة المخاطر بشكؿ عاـ.

 المفيوم العام إلدارة المخاطر:   2.4.3
فة التي تؤدييا. ويعتبر تحديد مستوى عدـ تواجو الشركات حاالت عدـ التأكد نتيجة األنشطة المختم

التأكد المقبوؿ بمثابة التحدي األساسي ليذه الشركات. وىنا يكمف دور إدارة المخاطر في المساعدة عمى 
(. ويعود ظيور أوؿ شكؿ COSO, 2004التعامؿ الفعاؿ مع حاالت عدـ التأكد والمخاطر المرتبطة بيا )
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سنة، مف خبلؿ عقود التأميف التي تعتبر بدورىا أحد  3900ألشكاؿ إدارة المخاطر إلى ما قبؿ 
(. وبدورىا تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا في اإلدارة Molak, 1997استراتيجيات التعامؿ مع المخاطر )

مجموعة اإلجراءات التي تتبعيا المؤسسات بشكؿ منظـ لمواجية يجية ألي مؤسسة. وٌتعرَّؼ بأنيا االسترات
لمصاحبة ألنشطتيا، بيدؼ تحقيؽ المزايا المستدامة مف كؿ نشاط ومف كؿ محفظة مف األخطار ا
عممية تحديد وتقدير جميع األخطار التي تؤثر عمى (. وتعرؼ إدارة المخاطر بأنيا IRM, 2002األنشطة )

 كة بشكؿ موسع إلدارة ىذه األخطارقيمة الشركة، كما تشتمؿ عمى عممية تطبيؽ استراتيجية الشر 
(Meulbroek, 2002 وعرفت أيضًا بكونيا .) عممية مستمرة تشتمؿ عمى تصميـ وتشغيؿ أنظمة الرقابة

الداخمية التي تيدؼ إلى تخفيض األخطار التي جرى تحديدىا خبلؿ عممية تقدير المخاطر عمى مستوى 
 Crouhy)عممية مستمرة لتخفيض مخاطر الشركة (. كما عرفت بأنيا Gleim and Flesher, 2010الشركة )

et al., 2006فمسفة  (. وأشار ميثاؽ إدارة المخاطر التأسيسي الصادر عف لجنة المنظمات الراعية إلى أف
مجموعة المعتقدات والمواقؼ المشتركة التي تشكؿ الكيفية التي تدرؾ بيا إدارة المخاطر تشتمؿ عمى 

ؽ اليومي ألنشطة وانتياًء بالتطبي الشركة مخاطر كؿ ما تقـو بو بدايًة مف تطوير استراتيجيتيا الخاصة
(. وبالتالي فإف التركيز األساسي إلدارة المخاطر ينصب عمى التعرؼ COSO, 2004) الشركة المختمفة

عمى األخطار المختمفة ومحاولة معالجة ىذه األخطار، وبالتالي إضافة أقصى قيمة مضافة مستدامة 
اإليجابية والسمبية لكؿ العوامؿ التي تؤثر عمييا. مف  لكافة أنشطة الشركة، والمساعدة عمى فيـ الجوانب

خبلؿ ما سبؽ يعتبر التعرؼ عمى ماىية المخاطر المختمفة عامبًل أساسيًا في فيـ اآللية المتبعة في عممية 
 إدارتيا، األمر الذي ستتـ مناقشتو فيما يمي.

 مكونات برنامج إدارة المخاطر:        1.2.4.3

يـ العوائد المختمفة التي تيدؼ إلى تحقيقيا عندما تضع لنفسيا استراتيجية تتمكف الشركة مف تعظ
وأىدافًا تسعى مف خبلليا إلى تحقيؽ التوازف األمثؿ بيف األىداؼ المتعمقة بالنمو والعائد وبيف المخاطر 

ية (. ىذا وتتنوع مداخؿ فمسفة عممية إدارة المخاطر تبعًا لمجيات الرسمCOSO, 2004المرتبطة بيا )
الدراسة، حيث اقتصر اىتماـ البعض، مثؿ دراسة معيد المحاسبيف اإلدارييف في إنكمترا، عمى تفيـ طبيعة 

تحديد  -1عممية إدارة المخاطر تتكوف مف:  األخطار وتحديدىا تمييدًا إلدارتيا، وذكرت ىذه الدراسة أف
ىذه تطوير استراتيجية استجابة  -3ا، تفيـ ىذه المخاطر وتحديد أىميتيا ومدى تأثيرى -2مواطف الخطر، 

تطبيؽ إجراءات  -5تطبيؽ استراتيجية إدارة المخاطر وتوزيع المسؤوليات الضرورية،  -4المخاطر، 
(، بينما CIMA, 2008) ية وتصحيح األخطاء في حاؿ وجودىامراجعة كامؿ العمم -6الضبط ومراقبتيا، 

ت لقدرة الشركة عمى تحقيؽ أىدافيا، وىو ما ارتبطت فمسفة البعض بنظرتو لممخاطر عمى أنيا محددا
ذىب إليو معيار إدارة المخاطر الذي أوضح أف عممية إدارة المخاطر تنطمؽ مف تحديد الشركة ألىدافيا 
االستراتيجية، مرورًا بمرحمة تقييـ الخطر وما تتضمنو مف فحص، تحميؿ، ووصؼ لمخطر، وصواًل إلعداد 
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(، ومنيا مف IRM, 2002التخاذ القرار المناسب في مواجية الخطر )تقرير بالخطر، الذي يميد بدوره 
ارتبطت فمسفتو بنظرة أوسع، كميثاؽ إدارة المخاطر التأسيسي الصادر عف لجنة المنظمات الراعية، الذي 
اعتبر أف تفيـ البيئة الداخمية لمشركة يعتبر بمثابة نقطة البداية لعممية إدارة المخاطر، ومف ثـ يتـ تحديد 
األىداؼ االستراتيجية وغيرىا، وصواًل لفحص الحاالت المختمفة وتقييـ المخاطر، ثـ االستجابة ليا بتطبيؽ 
إجراءات الضبط الداخمية، وانتياًء بتبادؿ المعمومات ومراقبة كامؿ عممية إدارة المخاطر لمحصوؿ عمى 

 (. COSO, 2004التغذية العكسية البلزمة )

تـ التطرؽ ألىـ عناصر عممية إدارة المخاطر المذكورة في المداخؿ السابقة مما سبؽ ذكره، سي انطبلقاً 
 وفقًا لما يمي:

 تفيم البيئة الداخمية لمشركة: 1.1.2.4.3

تعكس البيئة الداخمية السمات العامة لمشركة، وتؤثر عمى إدراؾ أفرادىا لممخاطر المختمفة، كما تعتبر 
مية إدارة المخاطر األخرى، بحيث جميع المكونات األخرى البيئة الداخمية األساس لسائر مكونات عم

ستطبؽ في ىذه البيئة، وتشتمؿ البيئة الداخمية لمشركة عمى عوامؿ عدة منيا: فمسفة الشركة تجاه إدارة 
المخاطر، مستوى المخاطر المقبوؿ، مستوى رقابة مجمس اإلدارة، قيـ النزاىة واألخبلؽ، كفاءة العامميف 

 ,COSOقة تعييف اإلدارة لخطوط السمطة والمسؤولية، وطريقة تنظيـ وتطوير العامميف )في الشركة، طري

2004.) 
 :وغيرىا االستراتيجية األىداف تحديد 2.1.2.4.3

يشتمؿ ىذا العنصر عمى قياـ الشركة بتحديد األىداؼ االستراتيجية وغيرىا ووضع األسس الخاصة 
ا يشير إلى أف الشركة عند تحديدىا لمطرؽ البديمة المختمفة بأنشطة العمميات، التقارير، وااللتزاـ. كم

، فإنيا تعمد إلى تحديد المخاطر المرتبطة بكؿ منيا وتأثيراتيا المختمفة، وبما أف التحقيؽ استراتيجيتي
تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية يتطمب تجزئتيا إلى أىداؼ قصيرة األجؿ، فإف المخاطر المرتبطة بيذه 

حديدىا أيضًا. بعد تحديد األىداؼ بأنواعيا المختمفة، يتوجب عمى اإلدارة تحديد المستوى األىداؼ يجب ت
المقبوؿ لممخاطر المرتبطة بكؿ نوع مف األنواع السابقة، وتحديد مستوى االنحراؼ المقبوؿ فيما يتعمؽ 

 (.COSO, 2004بتحقيؽ ىذه األىداؼ )
 دراسة الواقعة وتحديدىا: 3.1.2.4.3

لشركة الوقائع المحتممة الحدوث التي يمكف أف تؤثر عمى الشركة، وتحدد ما إذا كانت تدرس إدارة ا
ستؤثر سمبًا أو إيجابًا فيما يتعمؽ بقدرة الشركة عمى تطبيؽ استراتيجيتيا وتحقيؽ أىدافيا المختمفة. تمثؿ 

ابة ليا بالصورة األحداث ذات األثر السمبي المخاطر التي تتطمب مف اإلدارة القياـ بتقييميا واالستج
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المناسبة، بينما تمثؿ األحداث ذات األثر اإليجابي فرصة إضافية لزيادة إمكانية تحقيؽ أىداؼ الشركة 
(COSO, 2004.) 

 تقييم المخاطر: 4.1.2.4.3

تـ تحديد المخاطر المرتبطة بالوقائع المختمفة خبلؿ المرحمة السابقة، تيتـ المرحمة الحالية يبعد أف 
يرات المختمفة ليذه المخاطر واحتماالت حدوثيا باستخداـ عدد مف المعايير المتسقة الكمية بتقييـ التأث

يقتصر  أالّ ف مف تحميؿ المخاطر المتنوعة بحسب أولوياتيا. كما أنو يجب والنوعية التي يمكف أف تمكّ 
المخاطر عمى  اىتماـ عممية التقييـ ىذه عمى التأثير المالي لممخاطر فقط، بؿ يجب أف يشمؿ تأثيرات

استمرارية الشركة وسمعتيا أيضًا. وبشكٍؿ عاـ تنطوي عممية تقييـ المخاطر عمى مراعاة عامميف رئيسييف 
 (: CIMA, 2008ىما )

عامؿ شدة التأثير: إف تقييـ األثر المحتمؿ لممخاطر قد يشوبو نوع مف التعقيد مف حيث تنوع  .1
طر نفسو قد يتكرر حدوثو لعدد مف المرات النتائج التي قد تنتج عف نفس الخطر، أو أف الخ

خبلؿ فترة معينة مف الوقت. لذا يجب التنبؤ بيكذا نوع مف التعقيدات، كما يجب التنبؤ بأسوأ 
 سيناريو يمكف أف يحدث خبلؿ سنة مالية كاممة.

عامؿ احتمالية الحدوث: ويتـ تقييـ ىذا العامؿ وفقًا لعدة أسس )اإلجمالي، الصافي أو المتبقي،  .2
واألساس المستيدؼ(. حيث ينطوي األساس اإلجمالي عمى تقييـ المخاطر المتأصمة في الواقعة، 
وفي غياب أية إجراءات قد تتخذىا الشركة لمتقميؿ مف احتمالية حدوثيا، بينما يأخذ األساس 
جراءات الشركة المتخذة لمتقميؿ مف فرص حدوث  الصافي في عيف االعتبار الشروط الحالية وا 

ر، أما بالنسبة لؤلساس المستيدؼ لممخاطر فيو يعكس مستوى المخاطر المقبوؿ لمشركة المخاط
ييـ والذي تـ تحديده سابقًا خبلؿ مرحمة تحديد األىداؼ المختمفة. ومف المتعارؼ عميو أنو يتـ تق

 :المخاطر وفقًا لمجدوؿ التالي

 (: تقييـ مخاطر الغش1-3جدوؿ )

 احتمال الحدوث درجة األثر

 مرجح الحدوث عمرتف

 محتمؿ الحدوث معتدؿ

 بعيد الحدوث منخفض
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 االستجابة لممخاطر: 5.1.2.4.3

بعد االنتياء مف عممية تحديد وتقييـ المخاطر في المراحؿ السابقة، يمكف البدء بتطوير استراتيجية 
 (:CIMA, 2008) االستجابة ليذه المخاطر مف قبؿ اإلدارة. وتنطوي ىذه االستراتيجية عمى عدة فئات

 .الحفاظ عمى مستوى المخاطر المطموب: كاختيار قبوؿ مستوى منخفض مف المخاطر 
  ؼ عف بيع أنواع مَعينة مف البضائع الذي قد ينتج عف االستمرار في بيعيا تَجنُّب المخاطر: كالتَوق

 مخاطر معينة.
  حد مف المخاطر.تخفيض المخاطر: مف خبلؿ تطبيؽ ضوابط التَحكُّـ واإلجراءات المصمَّمة لم 
  .نقؿ المخاطر: مف خبلؿ نقؿ أثر المخاطر لمغير عف طريؽ التأميف مثبًل 

مع أخذ استراتيجية االستجابة بعيف االعتبار، تعمد الشركة إلى تقييـ احتماالت المخاطر وتأثيراتيا 
عمى المخاطر عمى أساس مبدأ العائد والتكمفة، ومف ثـ تعمد إلى اختيار طريقة االستجابة التي تحافظ 

المتبقية ضمف مستوى المخاطر المقبوؿ. ومف أجؿ البدء بتطبيؽ االستراتيجية المختارة، تعمد اإلدارة إلى 
إعبلـ األطراؼ المسؤولة عف تطبيؽ االستراتيجية بالمعمومات الضرورية بشأنيا، ولضماف فعالية ىذه 

تشغيمي معيف ضمف إطار زمني محدَّد،  الخطوة فمف األساسي تعييف مسؤولية تطبيؽ كؿ جزء منيا لمدير
 (.COSO, 2004)مع محاولة الحصوؿ عمى التعاوف البلـز مف األطراؼ المسؤولة عف تطبيقيا 

 إجراءات الرقابة:  6.1.2.4.3

ىي مجموعة السياسات واإلجراءات التي تساعد عمى التأكد مف أف استجابة الشركة لممخاطر قد تـ 
تشتمؿ ىذه السياسات واإلجراءات عمى األنشطة المتعمقة بػ: الموافقات، تنفيذىا بالشكؿ المناسب. و 

التفويض، التحقؽ، المطابقة، األداء التشغيمي، حماية األصوؿ، والفصؿ بيف الواجبات. وتنقسـ أنشطة 
 (:Dutta et al., 2009تبعًا لمدور المناط بكؿ منيا وىي )مختمفة الضبط ىذه إلى أنواع 

 لخاصة بمنع حدوث الخطر: ييدؼ ىذا النوع مف الضوابط لمنع حدوث إجراءات الرقابة ا
 األخطاء واختبلس األصوؿ، كالضوابط التي تمنع تنفيذ عمميات ذات خصائص معينة، ويشتمؿ

تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف الواجبات، المراجعة اإلدارية لمعمميات، ىذا النوع مف الضوابط عمى: 
عمميات، التحقؽ مف كماؿ مميات، التحقؽ مف معقولية الالضبط المزدوج، التحقؽ مف دقة الع

 . العمميات
  األخطاء التي  كشؼالخطر: ييدؼ ىذا النوع مف الضوابط إلى  كشؼبإجراءات الرقابة الخاصة

لـ تتمكف ضوابط المنع مف إيقاؼ حدوثيا، مثؿ تقارير األخطاء التي يولدىا النظاـ الحاسوبي 
 دوثيا.لكؿ عممية تحتوي خطأ ما بعد ح
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  يا كشفبالتصحيح: تيدؼ ىذه الضوابط إلى تصحيح األخطاء التي تـ إجراءات الرقابة الخاصة
 ، كتصحيح األخطاء التي كشؼ عنيا تقرير األخطاء الحاسوبي.كشؼبموجب ضوابط ال

  كشؼبالتوجيو: بشكؿ مخالؼ لمضوابط السابقة التي تيدؼ إلى منع، إجراءات الرقابة الخاصة ،
طاء وما ينتج عنيا مف آثار سمبية، تيدؼ ضوابط التوجيو إلى إظيار الشركة وتصحيح األخ

بصورة إيجابية ضمف المجتمع الذي توجد فيو، كوجود سياسة في الشركة تقضي بوجوب الشراء 
 مف المورديف المحمييف.

  بالتعويض: ىي مجموعة الضوابط التي تساىـ في سد أي نقص يشوب إجراءات الرقابة الخاصة
 وع مف الضوابط السابقة.أي ن

 الحصول عمى المعمومات وتبادليا: 7.1.2.4.3

يجب أف يدعـ برنامج إدارة المخاطر عممية تحديد المعمومات الميمة، الحصوؿ عمييا، وتبادليا 
ف األفراد مف الوفاء بمسؤولياتيـ بالصورة المناسبة، وبما بالصيغة وبالوقت المناسب، وبالشكؿ الذي يمكّ 

(. ىذا وتتنوع مصادر Gleim and Flesher, 2010الفيـ المناسب لطبيعة واجباتيـ ومسؤولياتيـ )يوفر ليا 
المعمومات، حيث يسيـ نظاـ المعمومات الداخمي في توليد المعمومات الداخمية، كما أنو قد يمكف الحصوؿ 

رجية األساس عمى المعمومات مف مصادر خارجية أيضًا، وتشكؿ المعمومات سواًء الداخمية أو الخا
 (.COSO, 2004المناسب إلدارة المخاطر والتخاذ القرارات المناسبة التي تيدؼ لتحقيؽ أىداؼ الشركة )

 تقييم إجراءات الرقابة: 8.1.2.4.3

ىي عممية تقييـ كفاءة إجراءات الرقابة المنفذة خبلؿ فترة معينة، كما أنيا تمّكف اإلدارة مف اتخاذ 
أي خمؿ في ىذه اإلجراءات، وبالتالي ضماف تشغيؿ إجراءات الرقابة بالصورة  القرارات المناسبة لتصحيح

(. Gleim and Flesher, 2010المناسبة، أو تعديميا بناًء عمى التغُّيرات الموجودة في البيئة المحيطة )
ة، وبشكٍؿ عاـ، تخضع جميع العناصر السابقة التي تمثؿ برنامج إدارة المخاطر لرقابة ولمراجعة مستمر 

 (.CIMA, 2008) ةويتـ السعي لتطوير ىذا البرنامج بحيث يصبح جزءًا مف عمؿ كؿ فرد مف أفراد الشرك

 برنامج إدارة مخاطر الغش:  3.4.3
 ,SAS: 99تظير الدراسات المختمفة لمجيات المعنية بمينة المراجعة وبدراسة ظاىرة الغش، كدراسة: )

KPMG, 2006, CIMA, 2008, CAQ, 2010ذا البرنامج يعتبر حجر األساس في السعي لتخفيض ( أف ى
مخاطر الغش، مف خبلؿ خمؽ بيئة عمؿ يصعب حدوث ظاىرة الغش فييا. ويعتبر برنامج إدارة مخاطر 
الغش جزءًا فرعيًا مف برنامج إدارة المخاطر العاـ الذي تـ استعراضو فيما سبؽ، مع مراعاة بعض 

وبالنسبة لمكونات برنامج إدارة مخاطر دروسة وبأسموب التطبيؽ. الخصوصية المتعمقة بطبيعة الظاىرة الم
الجيات الناظمة والممارسة لمينة لمنفذة في الواليات المتحدة بيف الغش، فقد أوضحت الدراسة المشتركة ا
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دارييف، ومعيد قانونييف، معيد المحاسبيف اإل: معيد المراجعيف الداخمييف، معيد المحاسبيف الالمراجعة
الغش المعتمديف، اتحاد المحاسبيف الكندييف، جمعية التزاـ وأخبلؽ الشركات، وجمعية المحاسبيف فاحصي 

أف برنامج إدارة مخاطر الغش يتكوف مف حوكمة مخاطر الغش، تقييـ  ،،،القانونييف في كاليفورنيا وغيرىا
 ,.IIA et al)الغش، والتحقؽ مف الغش واتخاذ الخطوات المناسبة  كشؼمخاطر الغش، منع الغش، 

، 2006لممراجعة في عاـ  KPMG. بينما ركزت دراسات أخرى كالدراسة المنفذة مف قبؿ شركة (2011
، والدراسة المنفذة مف قبؿ االتحاد 2008ودراسة معيد المحاسبيف اإلدارييف في انكمترا المنفذة في عاـ 

الستجابة لمغش وتناولت ، واكشؼعمى جوانب منع،  2012العالمي لممحاسبيف اإلدارييف في عاـ 
موضوع حوكمة مخاطر الغش مف جانب دورىا في منع الغش. مف جانب آخر، ناقشت دراسة مركز 

تكويف ثقافة الشركة األخبلقية المناسبة ودور الشؾ الميني جودة المراجعة دور حوكمة الشركات في 
ة مكونات برنامج إدارة مخاطر تـ مناقشتف ظيور الغش وآثاره. وفيما يمي سألطراؼ الحوكمة في الحد م

لمكونات برنامج  (IIA et al., 2011)الغش وفقًا لمدراسات سابقة الذكر، مع االعتماد عمى تصنيؼ دراسة 
إدارة المخاطر نظرًا إلجماع مجموعة كبيرة مف الييئات الميتمة بموضوع مخاطر الغش عمى اعتماد ىذه 

مكونات ومكونات برنامج إدارة المخاطر العاـ التي تمت المكونات، ونظرًا لوضوح العبلقة بيف ىذه ال
 مناقشتيا فيما سبؽ.

 حوكمة مخاطر الغش: 1.3.4.3

كانت مسؤولية الحد مف مخاطر الغش ممقاة عمى عاتؽ المراجع الخارجي، ولكف مع الوقت، تضاءلت 
ضع المراجعة والتي مسؤوليتو، لترتبط مسؤولية الحد مف مخاطر الغش باإلطار الكمي لحوكمة الشركة مو 

تشتمؿ مسؤولياتيا عمى ضماف جودة، نزاىة، شفافية، وموضوعية التقارير المالية، حماية أصوؿ الشركة، 
 (.Rezaee, 2005)وكفاءة بنية الرقابة الداخمية فييا 

، يجب عمى برنامج الغش تقع ضمف إطار حوكمة الشركاتلذا وباعتبار مسؤولية الحد مف مخاطر 
الغش أف يتواجد بالشكؿ المناسب وبموجب سياسة مكتوبة، ليتمكف مف تمبية توقعات مجمس إدارة مخاطر 

اإلدارة واإلدارة العميا فيما يتعمؽ بإدارة مخاطر الغش. ولتحقيؽ ذلؾ، تسعى الشركات لتطوير ثقافة الشركة 
ارة الشركة بحيث تشتمؿ عمى أداء فعاؿ لحوكمة الشركات فييا. وتتضمف ىذه الثقافة حصوؿ مجمس إد

عمى التأكيدات البلزمة بأف يتـ مراعاة أخبلقيات العمؿ في كافة نواحي: التوظيؼ، التقييـ، الترقية، 
مع الزبائف، المورديف، وبغيرىـ مف أصحاب المصمحة  العامميف، وبعبلقة العامميفالتعويضات الخاصة ب

جمس اإلدارة بشكؿ فعاؿ إلى تحديد . ومف جانب آخر، تتضمف ىذه الثقافة سعي مشركةاالقتصادية في ال
الجوانب الخاصة باألخبلؽ وبتأثير السموؾ األخبلقي عمى استراتيجية العمؿ، التشغيؿ، وعمى استمرارية 

، كشؼويعتبر ىذا  الجانب األخبلقي بمثابة حجر األساس في التمييد لمنع،  ،الشركة عمى المدى الطويؿ
العبلقة بالغش. وفي سياؽ متصؿ، يعرض ظيور حوادث الغش  والحد مف األفعاؿ الجرمية المرتكبة ذات
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في الشركة، الشركة ومرتكب الغش لعواقب وخيمة، سواًء بسبب المسؤولية الجزائية التي يفرضيا القانوف، 
أو بسبب المسؤولية المدنية التي تنشأ عف الضرر الذي قد يصيب حممة األسيـ عند ظيور حوادث الغش 

يب الشركة متمثمة بمجمس اإلدارة وباإلدارة العميا ليذه المخاطر مف خبلؿ تشغيؿ في الشركة، لذا تستج
برنامج إدارة مخاطر الغش ضمف اإلطار العاـ لنظاـ حوكمة الشركات. والجدير بالذكر، أنو لمتأكد مف 

 في الشركة العامميففعالية برنامج إدارة المخاطر في الشركة، يجب دراسة وظيفة ومسؤوليات مختمؼ 
( تجاه ىذا البرنامج بما ،،،، المراجع الداخمي، وغيرىـالعامميف)مجمس اإلدارة، لجنة المراجعة، اإلدارة، 

 .(IIA et al., 2011)يشمؿ السياسات العامة، الوصؼ الوظيفي، وتفويض السمطات 

يمكف االستنتاج مما سبؽ أف حوكمة مخاطر الغش تتعمؽ بأوؿ مكونيف مف مكونات برنامج إدارة 
المخاطر العاـ، والمتمثميف بتفيـ البيئة الداخمية لمشركة، وبتحديد األىداؼ االستراتيجية وغيرىا، حيث ال 
تسعى الحوكمة في ىذا الجانب إلى دراسة البيئة الداخمية فقط، بؿ تسعى إلى إيجاد البيئة األخبلقية 

الممقاة عمى عاتؽ كؿ فرد مف أفراد والمينية المناسبة، مف خبلؿ التعريؼ الصريح لممسؤوليات والواجبات 
  .الشركة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الشركة ومواجية مخاطر الغش التي قد تعيؽ الشركة عف تحقيؽ أىدافيا

 مجمس اإلدارة: 1.1.3.4.3

عادًة ما تمتمؾ الشركات المساىمة العامة مجمس إدارة يتكوف مف أعضاء مف داخؿ الشركة )مدراء 
لدى الشركة(، ويعتبر مجمس  العامميفرج الشركة )مف حممة األسيـ غير وموظفيف( وأعضاء مف خا

اإلدارة بمثابة السمطة الحاكمة في الشركة، ويديف بالوالء المطمؽ ليا، ويعتبر مؤتمف عمى مصالحيا 
(. كما يعتبر مجمس اإلدارة مسؤواًل بشكٍؿ كامؿ عف Gleim and Flesher, 2010ومصالح المساىميف )

 (CAQ, 2010)أعماؿ الشركة، ما تتضمنو مف إدارة لممخاطر وا عداد لمتقارير المالية  اإلشراؼ عمى
ويتوجب عميو التحقؽ مف كوف اإلدارة قد صممت ووثقت برنامج إدارة مخاطر الغش بغرض تحفيز 
 السموؾ األخبلقي لمموظفيف، الزبائف، والمورديف. وليتمكف المجمس مف الوفاء بمسؤولياتو السابقة يتوجب

 :(IIA et al., 2011)عميو 

 .السعي لتفيـ مخاطر الغش 
   ،مراقبة عممية تقييـ مخاطر الغش، لمتأكد مف كوف مخاطر الغش قد تـ أخذىا في عيف االعتبار

 مف عممية تقييـ المخاطر الكمية لمشركة. اً باعتبارىا جزء
 غش، السياسات، تنفيذ إجراءات الرقابة الضرورية عمى تقارير اإلدارة الخاصة بمخاطر ال

جراءات الرقابة الخاصة باإلدارة، كما يتوجب عمى المجمس إعداد آلية معينة تكفؿ حصولو عمى  وا 
، المراجع الداخمي، المراجع الخارجي، العامميفالمعمومات الدقيقة وفي الوقت المناسب مف اإلدارة، 

 وغيرىـ مف األطراؼ ذات المصمحة بالشركة حوؿ أي حادثة غش محتممة.
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   وضع السمة األخبلقية لئلدارة العميا، مف خبلؿ الوصؼ الوظيفي لمرئيس التنفيذي، وكؿ ما يتعمؽ
، التقييـ، والتعويض. كما يجب أف يتوفر لدى المجمس القدرة عمى االحتفاظ التعييفبعمميات 

 بالخبراء الخارجييف عند الحاجة ليـ ودفع المستحقات المالية المترتبة عمى ىذا االحتفاظ.
  .تزويد المراجع الخارجي باألدلة حوؿ مشاركة المجمس الفعالة واىتماميا بإدارة مخاطر الغش 
   عمى المجمس أف يتأكد مف توفر الموارد البلزمة لو، وأف يجيز توفير ىذه الموارد لمشركة لتتمكف

 مف تحقيؽ أىدافيا المتعمقة بإدارة مخاطر الغش.
   لجاف المجمس سمطاتو الرقابية بعضيا أو كميا لبعض يمكف لمجمس اإلدارة أف يختار تفويض

 .كمجنة المراجعة مثبلً 

 لجنة المراجعة: 2.1.3.4.3

ىي إحدى لجاف مجمس اإلدارة التي يجب عمى جميع أعضائيا أف يكونوا مستقميف وغير موظفيف في 
(. وفي ىذا الشأف Dutta et al., 2009الشركة، كما يجب أف يكوف أحد أعضائيا يمتمؾ خبرة مالية عالية )

مركز جودة المراجعة أنو يجب أف يتوفر لدى أعضاء لجنة قبؿ أشار المشاركوف في البحث المنفذ مف 
المراجعة الدراية الكافية بالصناعة وبالشركة ليتمكنوا مف تحديد المخاطر المالية وتمؾ المرتبطة بأعماؿ 

لجنة المراجعة مسؤولة عف اإلشراؼ عمى عممية الشركة والتي يمكف أف تزيد مف احتماالت الغش. وتعتبر 
إعداد التقارير المالية، إجراءات الرقابة، وظيفة التدقيؽ الداخمي، ووظيفة التدقيؽ الخارجي بما تتضمنو مف 
تعييف، عزؿ، وتعويض لممراجع الخارجي. كما تتحمؿ المجنة مسؤولية مراقبة تطبيؽ اإلدارة لمسياسات التي 

. كما (CAQ, 2010) خاطر المرتبطة بالتقارير الماليةقية في الشركة وتحد مف المتعزز البيئة األخبل
تتحمؿ لجنة المراجعة مسؤولية التقييـ الفعاؿ لمخاطر الغش واالستجابة ليا، وخاصة فيما يتعمؽ بمخاطر 

تزود المجنة غش اإلدارة، الذي ينطوي عادًة عمى تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخمية في الشركة. كما 
المراجع الخارجي بالدالئؿ حوؿ التزاـ المجنة بتفعيؿ برنامج إدارة مخاطر الغش، وتناقش معو خبلؿ مرحمة 

مخاطر الغش باعتباره جزءًا أساسيًا مف أجزاء مراجعة  كشؼتخطيط المراجعة المدخؿ الذي سيستخدمو ل
سؤولية المراجع الخارجي تتضمف تخطيط أف ميجب عمى لجنة المراجعة أف تدرؾ  المالية. كما التقارير

خالية  التقاريرالمالية لمشركة لمحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ حوؿ ما إذا كانت ىذه  التقاريروتنفيذ مراجعة 
كاف سببيا الغش أو الخطأ. وليتمكف المراجع مف الوفاء بيذه المسؤولية، أمف التحريفات الجوىرية سواًء 

لمراجعة وتعاونيا مف خبلؿ إجراء نقاشات مفتوحة وصريحة مع ىذه يجب أف يحصؿ عمى التزاـ لجنة ا
المجنة حوؿ معموماتيا بوجود حوادث غش فعمية أو مشكوٍؾ بيا ذات تأثير عمى الشركة. كما تتـ مناقشة 
إجراءات رقابة المجنة عمى تقييـ مخاطر الغش واإلجراءات األخرى المتخذة بخصوص الحد مف ىذه 

 (.AICPA, 2002، )(IIA et al., 2011)المخاطر
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 اإلدارة: 3.1.3.4.3

تعتبر اإلدارة مسؤولة بشكؿ كامؿ عف سبلمة السجبلت والقيود المحاسبية، وعف تصميـ وتطبيؽ نظاـ 
دارة مخاطر األعماؿ الخاصة بالشركة، وعف التأكد مف  رقابة داخمية فعاؿ، كما تعتبر مسؤولة عف تقييـ وا 

. ومف جانب آخر، (CAQ, 2010)الرقابة الداخمية لمحد مف ىذه المخاطر  مدى االلتزاـ بتطبيؽ إجراءات
تتحمؿ اإلدارة مسؤولية استكماؿ دور مجمس اإلدارة في وضع السمة األخبلقية لباقي الشركة، وتعتبر 
مسؤولة بشكؿ كامؿ عف تصميـ وتطبيؽ برنامج إدارة مخاطر الغش بشكٍؿ فعاؿ، وعف التقرير لمجمس 

التي تـ اتخاذىا، وتمؾ التي يتوجب اتخاذىا الحقًا  واإلجراءات منتظـ حوؿ فعالية الخطواتاإلدارة بشكؿ 
. عمى أية حاؿ، يمكف لئلدارة أف تتورط بشكؿ منفرد أو (IIA et al., 2011) بيدؼ إدارة ىذه المخاطر

خفاء األفعاؿ المرتبطة بالغش، لذا تطمب المعايير ال مينية مف المراجع باالشتراؾ مع الغير في ارتكاب وا 
الخارجي إعبلـ المستوى اإلداري المناسب )مجمس اإلدارة وأولئؾ المسؤوليف عف الحوكمة( عندما تتوفر 

 لديو أدلة عف وجود حاالت غش تشترؾ بيا اإلدارة العميا.
 المراجع الداخمي: 4.1.3.4.3

اـ التي تخضع لعممية يجب أف يكوف أعضاء فريؽ المراجعة الداخمية مستقميف عف األنشطة واألقس
تدقيقيـ، كما يجب أف تكوف أنشطتيـ التنفيذية بعيدة عف التدخؿ مف أي جية. ووفقًا لمعايير التدقيؽ 

لمخاطر، أنظمة الداخمي، يعتبر المراجعوف الداخميوف مسؤوليف عف تقييـ فعالية الشركة فيما يتعمؽ بإدارة ا
جراءات الرقابة، المشاركوف في النقاش المنفذ مف قبؿ مركز جودة  وعمميات الحوكمة. ىذا وأشار وا 

المراجعة إلى أنو يجب أف تتوفر الدراية الكافية لدى أعضاء فريؽ المراجعة الداخمية، ليتمكنوا مف تقييـ 
. لذا يمكف النظر لممراجعيف (CAQ, 2010)الغش واألسموب الذي تتـ إدارتو بو مف جانب الشركة  مخاطر

خط األوؿ لمدفاع بوجو الغش، نظرًا لمعرفتيـ ودرايتيـ ببيئة العمؿ في الشركة وببنية الداخمييف عمى أنيـ ال
ف عف: تحديد األعراض التي تشير يمسؤولأنفسيـ الرقابة الداخمية فييا. باإلضافة لذلؾ، يعتبر المراجعوف 

التحقؽ مف لحدوث الغش، تحديد الفرص التي يمكف أف تتيح حدوث الغش، تقييـ ىذه األعراض والفرص، 
شعار الجيات  في  المناسبةاحتماؿ حدوثيا، تحديد ردود األفعاؿ الضرورية لمحد مف احتمالية حدوثيا، وا 

ضافية ي حادثة الغش( لمقياـ بتحقيقات إالشركة كمجمس اإلدارة ولجنة المراجعة )في حاؿ عدـ ضموعيـ ف
 (.Rezaee, 2005)حوؿ احتمالية حدوث الغش 

 خارجي:المراجع ال 5.1.3.4.3

يعتبر المراجعوف الخارجيوف بمثابة أعضاء مستقميف عف الشركة موضع المراجعة، ويقدموف تقريرىـ 
عف مراجعتيـ لمقوائـ المالية، ويبدوف رأييـ بمدى فعالية إجراءات الرقابة الداخمية التي طبقتيا اإلدارة العميا 

ا سبؽ بشكؿ مباشر لمجنة المراجعة، وىي لتحديد مخاطر الغش في الشركة. كما يرسؿ المراجع تقريره عم
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. لذا يمكف لممراجع (CAQ, 2010)المجنة التي تتولى ميمة اإلشراؼ عمى مياـ المراجع الخارجي المختمفة 
الخارجي مساعدة كؿ مف اإلدارة، مجمس اإلدارة، ولجنة المراجعة مف خبلؿ تقييمو لعمؿ الشركة، األمر 

جابة لمخاطر الغش المختمفة. وفي جميع األحواؿ، يجب المحافظة عمى الذي يميد لتقييـ، تحديد، واالست
خطوط تواصؿ دائمة بيف لجنة المراجعة والمراجع الخارجي حوؿ تقييـ اإلدارة لممخاطر المختمفة، وحوؿ 

 (.AICPA, 2002نظاـ الرقابة الداخمية المعموؿ بو في الشركة )
 تقييم مخاطر الغش: 2.3.4.3

طر الغش بشكؿ فعاؿ، يجب النظر لبرنامج إدارة مخاطر الغش عمى أنو جزء لكي تتـ إدارة مخا
مف  اً أساسي مف برنامج إدارة المخاطر الكمي لمشركة، وبالتالي يحب أف يتـ تقييـ مخاطره باعتبارىا جزء

اإلدارة  . وتتحمؿ(IIA et al., 2011)المخاطر المختمفة التي يتـ تقييميا بشكؿ دوري تمييدًا إلدارتيا الحقًا 
المسؤولية الرئيسية إلنجاز ىذا التقييـ الذي ييدؼ لمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ في الشركة، والتي مف 

ختبلس لؤلصوؿ، والفساد تحريؼ التقارير المالية، اكفة الممكف أف تكوف عرضة ألحداث الغش المختم
ىري لمقوائـ المالية وخسائر ، وما إذا كاف التعرض ليذه المخاطر يمكف أف ينتج عنو تحريؼ جو بشكٍؿ عاـ

لمشركة. ويجب أف يراعي ىذا التقييـ الخصائص الذاتية لمشركة ولمصناعة التي تنتمي إلييا، كما يجب أف 
. ويشير ممارسو مينة المراجعة إلى (AICPA, 2002يراعي حجـ الشركة ودرجة تعقيد العمميات داخميا )

ة ىي: تحديد قطاع األعماؿ الذي سيتـ تقييـ مخاطر سالغش يتألؼ مف أربع خطوات رئي أف تقييـ مخاطر
الغش ضمنو، تصنيؼ مخاطر الغش المختمفة التي مف الممكف أف تقع في ىذا القطاع، إعطاء وزف نسبي 
لكؿ خطر مف ىذه المخاطر بناًء عمى احتماؿ حدوث كؿ منيا وعمى أىمية اآلثار التي قد تنتج عنيا، 

(، وفي نفس KPMG, 2006اختيار وتطبيؽ إجراءات الرقابة المناسبة )والحد مف ىذه المخاطر مف خبلؿ 
إلى أف عممية تقييـ مخاطر الغش تشتمؿ في بادئ األمر عمى اختيار  (IIA et al., 2011)السياؽ يشير 

فريؽ التقييـ المبلئـ الذي يتكوف مف أفراد يمتمكوف معمومات وميارات مختمفة، وينتموف ألقساـ المحاسبة، 
تـ االستعانة تـ، المراجعة الداخمية، ويمكف أف وااللتزااـ التشغيمية، إدارة المخاطر، الشؤوف المالية األقس

ببعض الخبراء الخارجييف، وبعد أف يتـ تشكيؿ فريؽ التقييـ، يجب عمى أعضاء الفريؽ أف يشتركوا 
الحوافز  بجمسات لمعصؼ الذىني بيدؼ تحديد مخاطر الغش في الشركة، وتناقش ىذه الجمسات

والضغوط التي تدفع باتجاه ارتكاب الغش، الفرص التي تسمح بارتكاب الغش، إمكانية تجاوز اإلدارة لنظاـ 
الرقابة الداخمية، األشكاؿ التي يمكف أف يظير بيا الغش، وما يمكف أف يتسبب بو الغش مف آثار سمبية 

 وقانونية عمى سمعة الشركة ووجودىا.
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 الغش:مواجية مخاطر  3.3.4.3

ناقشت عدة دراسات استراتيجية إدارة الشركة في مواجية مخاطر الغش التي تـ تقييميا في الخطوة 
( أف إدارة الشركة تعمؿ عادًة عمى CIMA, 2008(، و)KPMG, 2006السابقة. حيث بينت دراسة كؿ مف )

ف مخاطر الغش بشكؿ مواجية مخاطر الغش التي تـ تقييميا مف خبلؿ تطبيقيا الستراتيجية تيدؼ لمحد م
الغش،  كشؼة وىي: منع حدوث الغش، االستراتيجية مف ثبلث مياـ رئيس متكامؿ، وتتكوف ىذه
و، ويتـ ترجمة ىذه المياـ بواسطة مجموعة مف إجراءات الرقابة الداخمية التي كشفواالستجابة لمغش بعد 

 الشكؿ التالي:سبؽ مف خبلؿ ا تتفاعؿ وتتكامؿ لمحد مف مخاطر الغش. ويمكف تمثيؿ م
                                                                    

 

 

 

 
 ( مواجية مخاطر الغش1-3الشكؿ )

 (KPMG, 2009, Integrity survey, p.21)المصدر: 

 منع مخاطر الغش:  1.3.3.4.3

المثؿ القديـ القائؿ بأف و، حيث ينطبؽ ىنا كشفتتفوؽ عممية منع الغش مف حيث األولوية عمى عممية 
درىـ وقاية خير مف قنطار عبلج. إذ أشارت المسوحات المختمفة المتعمقة بالغش إلى أف تكمفتو أصبحت 
لى أف الشركات الصغيرة لف تتمكف مف امتصاص خسائره، حيث أشار تقرير جمعية  مرتفعة جدًا، وا 

موظؼ( تعاني بشكؿ  1000أقؿ مف إلى أف الشركات الصغيرة ) 2002فاحصي الغش المعتمديف لعاـ 
(. ومف خبلؿ استرجاع Peterson and Zikmund, 2004أكبر مف تمؾ الكبيرة مف خسائر الغش وتداعياتو )

دوث الغش الغش المذيف تـ استعراضيما في الفصؿ السابؽ، يمكف إرجاع ح ومعينومفيومي مثمث الغش 
إمكانية حدوث ح لحدوث الغش، وجود فرص تتي طة وىي: توفر محفزات أو ضغو لعدد مف العوامؿ الرئيس

الغش، تمكف مرتكب الغش مف تبرير تصرفو، وأف يتوفر لدى مرتكب الغش القدرات واإلمكانيات الذاتية 
 التي تتيح لو ارتكاب الغش. 

الغش، فإف مسؤولية عممية  مثمثمف خبلؿ أخذ العوامؿ السابقة بعيف االعتبار، وخاصة مكونات 
آلية  وتوفير العامميفة كسؤاؿ كافة أقساـ الشركة، كما أف توفر إجراءات رقابية مناسب الغش تشمؿ كشؼ

اسب وغيرىا يمكف أف يوفر لمموظفيف الفرصة لممساىمة في عممية منع حدوث الغش، وفي ناإلببلغ الم
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الغش سيتـ  بأف فعؿ العامميفافة ى كالرقابية المناسبة أف تزيد القناعة لد لئلجراءاتالوقت نفسو، يمكف 
و، وىذا ما يساعد عمى جعؿ بيئة العمؿ أكثر إيجابية ويحد مف الضغوط والمحفزات الرتكاب الغش، كشف

 ءهأف الشركة التي يعمؿ بيا وزمبل عمى تبرير سموؾ الغش عندما يدرؾ العامؿكما يؤثر عمى مقدرة 
 ,CIMAصؿ، بينت دراسة )(. وفي سياٍؽ متPeterson and Zikmund, 2004بالعمؿ لف يتسامحوا معو )

( أف الطريقة الفعالة لمتعامؿ مع مخاطر الغش ىي الطريقة التي تسعى إلى تقميص المحفزات 2008
والضغوط، وتحد مف الفرص ومف قدرة مرتكب فعؿ الغش عمى تبرير فعمو. وتتكوف أدوات منع حدوث 

ألنشطة المتنوعة التي تسعى إلى الغش بحسب الدراسة السابقة مف مجموعة مف السياسات واإلجراءات، وا
الحد مف حاالت ظيور الغش ومف الخسائر التي تتعرض ليا الشركات نتيجة ىذه الحاالت، حيث أظير 

% فقط مف الشركات التي تعرضت لحاالت 16أف  2007المنفذ في عاـ  KPMGأحد أبحاث شركة 
مف  شيءاسترجاع أي  غش تمكنت مف استرجاع خسائرىا، وأف نصؼ ىذه الشركات لـ تتمكف مف

خسائرىا. وتتكوف أدوات منع حدوث الغش سابقة الذكر مف عامميف رئيسييف ىما وجود ثقافة أخبلقية 
صمبة في الشركة، ووجود نظاـ رقابة داخمية فعاؿ، ويتفرع عنيما عدد مف العوامؿ الفرعية التي ستتـ 

 مناقشتيا فيما يمي:

 لشركة:وجود ثقافة أخالقية متينة في ا –أواًل 

يتناوؿ ىذا العامؿ عددًا مف الجوانب المتعمقة ببيئة الشركة األخبلقية وبتقييـ مخاطر الغش بشكؿ 
دوري، وىي الجوانب التي تمت مناقشتيا في أوؿ مكونيف مف مكونات إدارة مخاطر الغش، كما يتناوؿ 

، واإلجراءات المتعمقة بإيجاد آلية ىذا العامؿ جوانب أخرى لـ تتـ مناقشتيا، كإجراءات إدارة الموارد البشرية
لئلببلغ عف الغش. وتتكوف إجراءات إدارة الموارد البشرية مف العديد مف المياـ كالقياـ بإجراء دورات 

، تنفيذ برامج لمتقييـ العامميفتدريبية لمموظفيف بخصوص إدراؾ مخاطر الغش، التحقؽ مف خمفية 
 مستقيميف/المقاليف، وفيما يمي سيتـ مناقشة ىذه اإلجراءات:ال العامميفوالتعويضات، إجراء مقاببلت مع 

  القياـ بإجراء دورات تدريبية لمموظفيف بخصوص إدراؾ مخاطر الغش: ويتناوؿ ىذا الجانب أىمية
مف خبلؿ تنفيذ دورات التثقيؼ والتدريب الخاصة بالغش، واعتبارىا  العامميفزيادة درجة الوعي لدى 

راتيجية إدارة مخاطر الغش، مع إيبلء االىتماـ الخاص لممديريف بمثابة جزء أساسي مف است
 ,CIMAالذيف يعمموف في دوائر مرتفعة المخاطر مثؿ دائرتي المشتريات والمدفوعات ) العامميفو 

(. وتعتبر إدارة الموارد البشرية مسؤولة عف توفير ىذا النوع مف الدورات التدريبية التي 2008
، العوامؿ التي تساىـ في العامميفالسموكية واألخبلقية المقبولة مف  تتضمف شرحًا عف: القواعد

 IIA)ارتكاب حادثة الغش، وما ىي اإلجراءات واجبة االتخاذ عند وجود شكوؾ بوجود حادثة غش؟ 

et al., 2011)( كما تشير دراسة .KPMG, 2006 إلى أنو عندما تقرر اإلدارة القياـ بيذه الدورات )
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ف : شاممة ومرتبطة بمتطمبات الوظيفة وبالمخاطر المرتبطة بيا، متكاممة مع فإنيا يجب أف تكو 
 الدورات التدريبية األخرى قدر اإلمكاف، فعالة، منتظمة، ومتكررة.

    بالشكؿ  العامميفواألطراؼ األخرى: يعتبر مف الميـ التعرؼ عمى  العامميفالتحقؽ مف خمفية
ظيفة ومف تطابؽ مياراتيـ مع ما ىو مطموب، كما يجب متيـ لمو مبلئ د مفف مف التأكّّ الذي يمكّ 

التأكد مف األمور الخاصة بنزاىتيـ الشخصية والتي قد تؤثر عمى اختيارىـ لمتوظيؼ، ىذا ويمكف 
القياـ بما سبؽ مف خبلؿ التأكد مف بيانات السيرة الذاتية لمموظفيف، وخاصة تمؾ المتعمقة بجانبي 

( إلى أىمية KPMG, 2006(، كما تشير دراسة )CIMA, 2008، )(IIA et al., 2011)التعميـ والخبرة 
أف يتـ توسيع عممية التحقؽ ىذه لتشمؿ األطراؼ ذات العبلقة بالشركة كالزبائف والمورديف وغيرىـ 

 مف األطراؼ.
    بناًء عمى أدائيـ الفعمي وكفاءتيـ،  العامميفتنفيذ برامج لمتقييـ والتعويضات: يجب القياـ بتقييـ

الذيف  العامميفربط الترقية بيذا التقييـ. ويعتبر ىذا اإلجراء استجابة لحقيقة طبيعية تشير إلى أف و 
يتـ االعتراؼ بإنجازاتيـ وبجيودىـ، قد يشعروف أف ىناؾ ما يبرر ارتكابيـ ألنشطة الغش. وفيما  لـ

 العامميفاقع تعويضات يتعمؽ بالتعويضات، يتوجب عمى إدارة الموارد البشرية أيضًا القياـ بدارسة و 
بشكؿ مبلئـ مف خبلؿ إيجاد التوازف  العامميفوالمدراء لمتأكد مف سبلمتيا، مع محاولة توجيو سموؾ 

رة، حيث أف تعويضات المدراء التي تعتمد بشكؿ كبير عمى المطموب بيف التعويضات الثابتة والمتغيّ 
المدراء لمتبلعب بنتائجيـ المالية  نتائج أعماليـ قصيرة األجؿ ، يمكف أف تشكؿ دافعًا ليؤالء

 .(IIA et al., 2011)لمحصوؿ عمى ىذه التعويضات 
    العامميفالمستقيميف/المقاليف: تعتبر سياسة إجراء المقاببلت مع  العامميفإجراء مقاببلت مع 

الغش، حيث قد تساعد ىذه  كشؼالمستقيميف والمقاليف بمثابة عامؿ مساعد في إجراءات منع و 
بلت مدراء الموارد البشرية في التعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ معمومات تتعمؽ بنزاىة اإلدارة المقاب

 . (IIA et al., 2011)الغش  وبوجود ظروؼ تساىـ بوجود

أما فيما يتعمؽ باإلجراءات المتعمقة بإيجاد آلية لئلببلغ عف الغش، فتعتبر إحدى أسس إجراءات منع 
الغش أيضًا. حيث أف العديد مف حاالت الغش يتـ  كشؼيجابًا عمى حدوث الغش، كما يمكف أف تؤثر إ

الشؾ بوجودىا مف قبؿ موظفيف آخريف غير متورطيف بيذه الحاالت، لذا يعتبر التحدي  يا أوكشف
(، CIMA, 2008يّبمغوف عف معموماتيـ وشكوكيـ لئلدارة ) العامميفاألساسي لئلدارة ىو جعؿ ىؤالء 

( أنو يجب جعؿ آلية اإلببلغ عف الغش تتـ بشكؿ يخفي ىوية الشخص ACFE, 2010وناقشت دراسة )
المباشريف  يـمدرائقد يحجبوف عف اإلببلغ عف شكوكيـ لخوفيـ مف ردة فعؿ  العامميفالمبمغ، ألف معظـ 

أو زمبلئيـ بالعمؿ، لذا يجب اتباع آلية إببلغ تتـ مف خبلؿ الياتؼ أو حتى اإلنترنت دوف كشؼ ىوية 
 ىذا وأشارت ىذه الدراسة إلى أىمية ىذا اإلجراء بكونو مف أىـ إجراءات مواجية الغش.المبمِّغ. 
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 وجود نظام رقابة داخمية فعال:  –ثانيًا 

يعرؼ نظاـ الرقابة الداخمية بأنو عممية يتـ التأثير عمييا مف قبؿ أعضاء مجمس اإلدارة، اإلدارة، 
أف أىداؼ الشركة في المجاالت التالية سيتـ تحقيقيا، ، مصممة لتوفير تأكيد معقوؿ بالعامميفوغيرىـ مف 

طبقة وىذه األىداؼ ىي )كفاءة وفعالية العمميات، موثوقية التقارير المالية، االلتزاـ بالقوانيف والتشريعات الم
(COSO, 1994 لذا يعتبر ىذا النظاـ مف مسؤوليات اإلدارة العميا في الشركة، ويجب أف يتـ توثيقو .)

بشكؿ دوري باعتباره جزء أساسي مف أجزاء إدارة المخاطر العامة في الشركة، ويشتمؿ نظاـ ومراجعتو 
الرقابة الداخمية عمى مجموعة السياسات واإلجراءات الخاصة بالموافقات والصبلحيات، الرقابة عمى 

أف يسعى  المعامبلت، مطابقة الحسابات، والحماية المادية لمموجودات. وفيما يتعمؽ بمخاطر الغش، يجب
، لتحديد مؤشرات الغش، ويجب أف يشتمؿ عمى )ضرورة وجود توقيعيف قدر اإلمكافنظاـ الرقابة الداخمية، 

عمى أخذ إجازاتيـ السنوية، االستقصاء بشكؿ عشوائي عف  العامميفلكؿ عممية ذات قيمة مرتفعة، إجبار 
إلى أف أىـ إجراءات الرقابة  (IIA et al., 2011)(. ويشير CIMA, 2008)وغيرىا مف اإلجراءات(  العامميف

الداخمية الخاصة بمنع الغش ىي: تحديد السمطات، واإلجراءات الخاصة بمستوى العمميات. حيث تشير 
اإلجراءات المتعمقة بتحديد السمطات إلى وجوب وجود تناسب بيف السمطات الممنوحة لمموظؼ مع مستوى 

اب إجراءات الرقابة األخرى وغياب مبدأ الفصؿ بيف مسؤولياتو، وأف غياب ىذا التناسب في ظؿ غي
الواجبات )وجوب الفصؿ بيف صاحب القرار بإجراء العممية، الشخص الذي يسجؿ أثر العممية، الشخص 
الذي يحتفظ باألصؿ الذي سيتأثر بالعممية، والشخص المسؤوؿ عف المطابقة بيف واقع األصؿ وما ىو 

وث الغش، أما فيما يتعّمؽ باإلجراءات الخاصة بمستوى العمميات، مّسجؿ في الدفاتر( قد يؤدي إلى حد
كالشركات خاصة كالعمميات مع الطرؼ الثالث فيمكف إيضاحيا بوجود أنواع معينة تتطمب إجراءات 

ف مراجعة ىذه العمميات يمكف أف تساعد في منع الغش.لممموكة ألحد أعضاء مجمس اإلدارةا  ، وا 

 الغش: كشف 2.3.3.4.3

تتمكف إجراءات منع الغش مف وضع حد لجميع األشخاص الذيف يسعوف الرتكابو، لذا ال بد مف  قد ال
توفر إجراءات مكممة إلجراءات منع الغش تساىـ في تمكيف الشركة مف التعرؼ عمى حاالت الغش التي 

غش تبقى حدثت بالفعؿ والتي لـ تتمكف إجراءات منع الغش مف إعاقة حدوثيا، لذا فإف إمكانية حدوث ال
 كشؼقائمة بغض النظر عف اإلجراءات المتخذة لمنع حدوثيا، وبما أف المراجع ال يتحمؿ لوحده مسؤولية 

تشارؾ ىذه المسؤولية مع اإلدارة وأولئؾ المسؤوليف عف الحوكمة، كما أف مسؤوليتو تنحصر يالغش، بؿ 
، وفي اً ة التي تمت مناقشتيا سابقالمراجعفي حدود وفائو بمتطمبات التخطيط والتنفيذ السميـ إلجراءات 

إطار تقييمو لمخاطر الغش في الشركة، لذا يتوجب عمى اإلدارة توفير المعمومات الضرورية لممراجع لتزيد 
 كشؼالغش. عمى أية حاؿ، وفي ضوء محدودية مسؤولية المراجع عف  كشؼمف قدرتو عمى عممية 

حاالت الغش  كشؼعتبر مف أنجح األطراؼ في الغش، وفشمو أحيانًا أخرى، فإف المراجع الداخمي ي
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الميمة، ىذا مف جية، ومف جيٍة أخرى تعتبر إجراءات إدارة مخاطر الغش مف أكثر األدوات المساعدة 
(. ومف أجؿ الوصوؿ إلجراءات إدارة مخاطر فعالة، البد مف اإللماـ CIMA, 2008الغش ) كشؼعمى 

ىذا  كشؼكرة حوؿ إمكانية وجود الغش وتزيد مف احتمالية ببعض المؤشرات العامة التي توفر تحذيرات مب
الغش. ىذا ونوقش سابقًا أف بعض الشروط أو العوامؿ يترافؽ ظيورىا مع ظيور التحريفات الجوىرية 

الغش"، كما  معيفالغش" و" مثمثالناتجة عف الغش، وتشكؿ ىذه الشروط بمجموعيا ما يعرؼ بمفيومي "
مف مؤشرات الغش التي ترتبط مع كؿ شرط مف ىذه الشروط، وىذه الشروط  نوقش سابقًا أف ىناؾ العديد

ترتبط بدورىا مع نوع محدد مف أنواع التحريفات الجوىرية، وبشكؿ خاص اختبلس أصوؿ الشركة وتحريؼ 
تقاريرىا المالية، و تشتمؿ ىذه المؤشرات عمى مجموعة واسعة مف الحاالت والظروؼ المختمفة التي قد 

 لكؿ شرط مف الشروط وىو ما تـ ذكره سابقًا.  تحدث وفقاً 

جراءات رقابية تيدؼ  يعتبر التعرؼ عمى مؤشرات الغش الخطوة األولى في إطار بناء أساليب وا 
 :الغش. وتشتمؿ ىذه األساليب واإلجراءات عمى عدة أنواع أىميا كشؼل

 :الغش  كشؼل ىي مجموعة اإلجراءات التي صممت خصيصاً  إجراءات الرقابة عمى العمميات
واألخطاء، وتتضمف أنشطة المطابقات، المراجعة المستقمة، الفحص والجرد المادي لمموجودات، 
تحميؿ االتجاه، والمراجعة. ولكي تتمكف الشركة مف اختيار إجراءات الرقابة المناسبة، البد ليا مف 

، وىنا تكمف أىمية ، واألسموب الذي يمكف أف يتبعوحدوثوالسعي لمتعرؼ عمى طبيعة الغش الممكف 
  (IIA et al., 2011)دور تقييـ مخاطر الغش باعتبارىا أحد العناصر الرئيسية في إدارة مخاطر

  باإلضافة إلجراءات الرقابة عمى العمميات، يمكف لمشركة استخداـ  الغش االستباقية: كشفإجراءات
ليب التكنولوجية التي يمكف أف أساليب أخرى كتحميؿ البيانات، المراجعة المستمرة، وغيرىا مف األسا

الغش. حيث يستخدـ أسموب تحميؿ البيانات التكنولوجيا لتحديد الحاالت  كشؼتساعد بكفاءة عمى 
الشاذة، االتجاىات، ومؤشرات الغش ضمف مجموعة كبيرة مف المعامبلت والقيود المحاسبية، كما 

تـ تسجيميا ضمف حسابي اإليرادات  يمكف أف يساعد ىذا األسموب عمى تتبع القيود المحاسبية التي
أو المصاريؼ بيدؼ تحسيف نتائج األعماؿ، أو بما يكفؿ لمرتكبيا حصولو عمى التعويضات المالية 
المرتبطة باألىداؼ الربحية. وبشكؿ عاـ ينطوي استخداـ أسموب تحميؿ البيانات عمى تحقيؽ الفوائد 

د، المنظمات، واألحداث، تحديد المعامبلت المثيرة التالية: )تحديد العبلقات غير الواضحة بيف األفرا
لمشكوؾ، تقييـ كفاءة إجراءات الرقابة الداخمية، تتـ مخاطر الغش ومواضع نقاط الضعؼ، والقدرة 

. وفيما يتعمؽ بالمراجعة CIMA, 2008 ،)(IIA et al., 2011)عمى تحميؿ المبلييف مف المعامبلت( )
مراجعة شاممة لجميع العمميات في الشركة، لذا يجب عمى اإلدارة المستمرة، وبما أنو يستحيؿ تنفيذ 

تطوير خطة مراجعة شاممة تستند إلى المخاطر التي تـ تحديدىا في عممية تقييـ المخاطر، كما 
يجب أف تشتمؿ خطة المراجعة عمى مجموعة مف األنشطة التي تـ إعدادىا لمتعرؼ بشكؿ معمؽ 
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جودة، مع إعطاء األولوية لمتعامؿ مع نواحي الغش األكثر عمى طبيعة ودرجة مخاطر الغش المو 
 (.KPMG, 2006خطورة )
 االستجابة لمغش: 3.3.3.4.3

يتوجب عمى إدارة الشركة إيجاد توصيؼ دقيؽ لوجية نظرىا في التعامؿ مع حاالت الغش في الشركة، 
الستجابة لمغش بمثابة وترجمة ذلؾ بشكؿ موثؽ في سياسة الغش وفي خطة االستجابة لو. وتعتبر خطة ا

األداة الرسمية التي يتـ مف خبلليا تأكيد اإلدارة اللتزاميا بأعمى المعايير القانونية واألخبلقية في كافة 
التعامبلت في الشركة، كما تمّكف ىذه الخطة مف وضع مجموعة مف الترتيبات الواضحة لمتعامؿ مع 

فيرىا لمجموعة مف اإلجراءات التي تمّكف مف جمع حاالت الغش المكتشفة أو المشكوؾ بيا، مف خبلؿ تو 
األدلة المتعّمقة بيذه الحاالت، والتي تّميد بدورىا التخاذ قرارات موضوعية مبنية عمى معمومات دقيقة 

(CIMA, 2008 وفيما يمي سيتـ مناقشة خطوات استجابة الشركة لمخاطر الغش المكتشفة أو المشكوؾ .)
 معالجة ىذه المخاطر وتقميؿ حجـ الخسائر المرتبطة بيا:فييا بالشكؿ الذي يمّكف مف 

معمومات حوؿ وجود حاالت غش حقيقية أو محتممة،  كشؼعندما يتـ  إجراء التحقيق المناسب: –أواًل 
فإنو يتوجب عمى إدارة الشركة االستجابة ليذه المعمومات مف خبلؿ اإلعداد لتنفيذ تحقيؽ داخمي شامؿ 

ى مجموعة مف الحقائؽ التي تمّكف مف الحصوؿ عمى تقييـ موثوؽ لحالة وموضوعي ييدؼ لمحصوؿ عم
الغش المشكوؾ بيا، وبالتالي تمكيف اإلدارة مف اتخاذ رد الفعؿ المناسب، كما يمّكنيا مف تّجٌنب تدّخؿ 

المعمومات  كشؼ(. وعادًة ما يتـ KPMG, 2006الحكومة مف خبلؿ إجرائيا لتحقيقات داخؿ الشركة )
، الزبائف، العامميفاالت غش حقيقية أو محتممة، مف خبلؿ المعمومات التي قد ترد مف حوؿ وجود ح

المورديف، المراجعيف الداخمييف، المراجعيف الخارجييف، أو مف خبلؿ تطبيؽ الشركة إلجراءات الرقابة عمى 
ية األولى لمقياـ العمميات، أو حتى عف طريؽ المصادفة. ويعتبر اختيار فريؽ التحقيؽ بمثابة الخطوة العمم

بعممية التحقؽ مف ىذه المعمومات. حيث يجب أف يشتمؿ ىذا الفريؽ عمى أعضاء مف مختمؼ األقساـ، 
كما يجب أف يمتمؾ أعضاؤه لمسمطة والميارة البلزمة لتنفيذ خطوات التحقيؽ كتوزيع المياـ بيف أعضاء 

، وحماية الدليؿ العامميفمع الحالة ومع الفريؽ، ترتيب أولويات العمؿ، معرفة البعد القانوني لمتعامؿ 
المادي الذي يثبت وقوع حادثة الغش، كما يتوجب عمى فريؽ التحقيؽ بعد االنتياء مف ميمتو أف يصدر 

يجب أف يمتمؾ التحقيؽ  . وفي جميع الحاالت،(IIA et al., 2011)تقريرًا لمجية المشرفة عمى التحقيؽ 
شراؼ لجنة المراجعة أو غيرىا مف لجاف مجمس الفعاؿ مجموعة مف السمات ىي: )أف يم تاز برقابة وا 

اإلدارة، أف يدار التحقيؽ مف قبؿ أشخاص مف خارج الشركة ال يمكف ليـ التحيُّز لئلدارة في التحقيؽ، أف 
تتـ مراجعة عممية التحقيؽ مف خبلؿ المراجع الخارجي بحيث يتـ تنفيذ التحقيؽ بناء عمى المدخؿ المقترح 

واإلدارييف وعدـ حجبيـ  العامميفالمالية لمشركة، أف يوجد تعاوف كامؿ مف قبؿ جميع  لتقاريرالمراجعة 
ددة إلصدار تقارير عف سير عممية  ألي معمومات تساعد في عممية التحقيؽ، اتباع بروتوكوالت محَّ
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يف( التحقيؽ، حيث توجو ىذه التقارير عادة  لممراجع الخارجي، المشرعيف، وحتى لعموـ المساىم
(KPMG, 2006.) 

 اتخاذبعد االنتياء مف عممية التحقيؽ، يتوجب عمى الشركة اتخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب:  –ثانيًا 
في مواجية النتائج التي أفرزىا التحقيؽ. وفي العديد مف الحاالت، قد يتوجب عمى الشركة  البلـز اإلجراء

يدؼ حماية األدلة، الحفاظ عمى السرية، وتقميص القياـ بعدد مف الخطوات حتى قبؿ نياية التحقيؽ ب
. وقد تشتمؿ ىذه الخطوات عمى تعميؽ عمؿ، أو إعادة تعييف بعض األفراد، أو اتخاذ إجراءات الخسائر

وفي جميع األحواؿ، يجب أف تتوافؽ اإلجراءات التصحيحية التي تتخذ . قانونية لتجميد بعض األصوؿ
والمدراء، أف يتـ تنفيذىا  العامميفروؼ القائمة، أف يشمؿ تطبيقيا جميع أثناء وبعد انتياء التحقيؽ مع الظ

فقط بعد استشارة األشخاص المسؤوليف عف اتخاذ القرار بشأنيا، وأف تستشير اإلدارة جية قانونية معينة 
 (.KPMG, 2006، )(IIA et al., 2011)قبؿ اتخاذ أي إجراء تأديبي أو قانوني بشقيو المدني والجزائي 

بلحظ مما سبؽ أف برنامج إدارة مخاطر الغش يتكوف مف عدد مف الخطوات المرتبة بتسمسؿ منطقي، ي
والتي تسعى لتفيـ بيئة العمؿ مف جية، وتنظيميا مف جية أخرى، كما تسعى لتقييـ مخاطر الغش، 

الغش  الغش، ومف ثـ االستجابة لمخاطر كشؼومواجيتيا بمجموعة مف إجراءات الرقابة اليادفة لمنع و 
د مف ىذه المخاطر وتقمِّؿ مف مستوى الخسائر التي  المكتشفة بعدد مف الخطوات التي مف الممكف أف تحَّ

 قد تمحؽ بالشركة.

 :الخالصة 5.3
تـ فيما سبؽ االستعراض لمسؤولية مراجع الحسابات المينية، ولتطور مسؤوليتو التاريخية فيما يتعمؽ 

عف ذلؾ وفقًا لمعايير المراجعة الراىنة التي تتبنى مبادئ إدارة  الغش، باإلضافة لمسؤوليتو كشؼبمنع و 
المخاطر، لذا تمت مناقشة المفيوـ العاـ إلدارة المخاطر، ومف ثـ برنامج إدارة مخاطر الغش مع ما 
تتضمنو مف دور تفاعمي لممراجع الخارجي مع مجموعة مف الجيات األخرى المسؤولة عف تفعيؿ ىذا 

والفرص قد ظير جميًا، سواًء  المبررات/االتجاىاتبالذكر أف أثر مؤشرات الضغوط و  البرنامج. والجدير
مف خبلؿ تأكيد المعايير المينية عمى دور ىذه المؤشرات في تحديد وتقييـ مخاطر التحريفات الجوىرية 

في الناتجة عف الغش، أو مف خبلؿ إبراز برنامج إدارة مخاطر الغش لدورىا في تقييـ مخاطر الغش، و 
تصميـ إجراءات رقابية تيدؼ لمنع واقعة الغش مف الحدوث، مف خبلؿ السعي إلى: تقميؿ الضغوط 
المرتبطة بالعمؿ، تخفيض مبررات ارتكاب الغش عف طريؽ إيجاد ثقافة أخبلقية متينة في الشركة، 

ما يبرزه  وتقميص الفرص المتاحة لحدوث الغش عف طريؽ تشغيؿ نظاـ رقابة داخمية فعاؿ. وبالتالي إف
النقاش السابؽ مف عبلقة بنوية ليذه المؤشرات مع تقييـ مخاطر الغش يبرر اختبارىا الحقُا كأداة 
موضوعية لقياس مخاطر الغش. وقبؿ الشروع بيذا اإلجراء، وبيدؼ مراعاة خصوصية البيئة التي سيتـ 
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يطة ببيئة المراجعة السورية، فييا ىذا االختبار وىي البيئة السورية، ال بد مف استعراض النواحي المح
سواًء مف الناحية التنظيمية والتشريعية، أو مف ناحية الدور المتنامي لمراجع الحسابات وما يرافقو مف 
توسيع لحدود مسؤولياتو، خاصًة فيما يتعمؽ بمراجعة حسابات الشركات المساىمة العامة المدرجة في 

 مصالح المساىميف في ىذه الشركات.األوراؽ المالية ، ووجوب مراعاتو لدمشؽ سوؽ 
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 مواجية في القائمة والتحديات المراجعة مينة واقع: الرابع الفصل
 سورية في الغش ظاىرة

 مقدمة:ال 1.4
يناقش ىذا الفصؿ بعض الجوانب المتعمقة بالتطور التػاريخي لمينػة مراجعػة الحسػابات فػي سػورية بػدءًا 

صػػػدار القػػػانوف ووصػػػواًل  2000مػػػف العػػػاـ   2009لعػػػاـ  33رقػػػـ الفتتػػػاح سػػػوؽ دمشػػػؽ لػػػؤلوراؽ الماليػػػة وا 
، فضػػبًل عػػف التطػػورات الجػػاري إعػػدادىا عمػػى صػػعيد المينػػة القاضػػي بتشػػكيؿ مجمػػس المحاسػػبة والتػػدقيؽ 

. كمػػا يعػػرض الفصػػؿ لواقػػع ظػػاىرة بتأسػػيس نقابػػة لمميػػف العمميػػة الماليػػة والمحاسػػبية فػػي سػػوريةوالمتمثمػػة 
بػػات فػػي طريػػؽ مراجػػع الحسػػابات السػػوري، وفػػي نفػػس األعمػػاؿ السػػورية ومػػا تشػػكمو مػػف عقئػػة الغػػش فػػي بي

الوقت تبرز أىمية البحث مف خبلؿ استخداـ مؤشػرات الغػش ومػا يػرتبط بيػا مػف عوامػؿ فػي إغنػاء معػارؼ 
 المراجعيف أثناء أدائيـ لواجبيـ الميني.

 :واقع مينة المراجعة في سورية 2.4
والعام  2000يخي لمينة المراجعة خالل الفترة الممتدة بين العام التار التطور  1.2.4
2011: 

فرضت التوجيػات الحديثػة لمحكومػة السػورية وضػغوطات العولمػة المختمفػة بعػض التغييػرات عمػى مينػة 
، يتعمػػؽ بالشػػركات المسػػاىمة العامػػة(المراجعػػة السػػورية، كتبنػػي معػػايير المحاسػػبة والمراجعػػة الدوليػػة )فيمػػا 

صدار مجموعػة مػف القػوانيف وافتتا ح فروع لشركات المراجعة الدولية األربع الكبرى تحت وكاالت سورية، وا 
 ستعراضيا وفقًا لما يمي:ات التي سيتـ ا(، تمؾ القرار 2008والقرارات لتطوير المينة )خوالني، 

ف التػػي أكػدت عمػى ضػػرورة اعتمػاد بيػػا 2006لعػاـ  51و  2003لعػاـ  24قػوانيف الػدخؿ المعدلػػة  -
 الدخؿ لفئات مف المكمفيف مف قبؿ مراجع حسابات معتمد.

والػذي نػص بأنػو يتوجػب عمػى كػؿ شػركة ترغػب فػي تقيػيـ  2007لعاـ  61المرسوـ التشريعي رقـ  -
الميزانيػػة الختاميػػة قبػػؿ إعػػادة  أصػػوليا أف تقػػدـ طمبػػًا بإعػػادة التقػػويـ إلػػى الػػدوائر الماليػػة مرفقػػًا بػػو

يـ مصػػادؽ عمييػػا مػػف قبػػؿ جيػػة محاسػػبية سػػورية ذات خبػػرة، أو مػػف التقػػو  التقػػويـ وميزانيػػة إعػػادة
مسجمة في وزارة االقتصػاد والتجػارة ومعتمػدة بموجػب الئحػة تصػدر عػف وزارة  شركة محاسبة دولية

الغايػة. كمػا بػيف المرسػـو أنػو عمػى كػؿ شػركة ترغػب فػي تحويػؿ شػكميا القػانوني مػف  الماليػة ليػذه
لعكس، أو مػف شػركة محػدودة المسػؤولية إلػى شػركة مسػاىمة شركة تضامف إلى شركة توصية أو ا
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السنوات الثبلث األخيرة المقدمة لمدوائر المالية، مصدقة  أو العكس، تقديـ ميزانية عف كؿ سنة مف
مػػف محاسػػب قػػانوني، وتقػػديـ تقريػػر مػػف جيػػة محاسػػبية سػػورية ذات خبػػرة، أو مػػف شػػركة محاسػػبة 

رة ومعتمػػدة بموجػػب الئحػػة تصػػدر عػػف وزارة الماليػػة ليػػذه وزارة االقتصػػاد والتجػػا دوليػػة مسػػجمة فػػي
 فبػػػيَّ الغايػػػة، يتضػػػمف تقػػػديرًا فعميػػػًا لقيمػػػة الشػػػركة وبيانػػػًا بموجوداتيػػػا ومطاليبيػػػا بتػػػاريخ التحويػػػؿ، و 

أنو عمى كؿ شركة ترغػب فػي االنػدماج مػع شػركات أخػرى تقػديـ ميزانيػة الشػركة أو  أيضاً  المرسوـ
الدامجػػػة لكػػػؿ سػػػنة مػػػف السػػػنوات  تعػػػددت ىػػػذه الشػػػركات والشػػػركة الشػػػركات طالبػػػة االنػػػدماج ميمػػػا

الثبلث األخيرة المقدمة لمدوائر المالية، وتقػديـ تقريػر مػف جيػة محاسػبية سػورية ذات خبػرة، أو مػف 
وزارة االقتصػاد والتجػارة ومعتمػدة بموجػب الئحػة تصػدر عػف  شركة محاسبة دولية مسجمة في وزارة

تقػػػديرًا فعميػػػًا لقيمػػػة الشػػػركة الدامجػػػة والمندمجػػػة وبيانػػػًا بػػػالموجودات ف الماليػػػة ليػػػذه الغايػػػة، يتضػػػم
 بتاريخ االندماج. والمطاليب

فػػي مراجعػػة حسػػابات  الػػذي نػػص عمػػى دور مراجػػع حسػػابات معتمػػد. 2006لعػػاـ  8القػػانوف رقػػـ  -
الشركات والمؤسسات االقتصػادية المعػدة عمػى أسػاس معػايير المحاسػبة الدوليػة المحدثػة عمػى ىػذا 

 قانوف ووفؽ معايير المراجعة الدولية أيضًا.ال
المتعمػؽ بإحػداث ىيئػة األوراؽ و األسػواؽ الماليػة، والػذي أوضػح أنػو مػف  2005لعاـ  22القانوف  -

 المعتمدة وتحديد ما يمي: المراجعةمياـ الييئة اإلشراؼ عمى شركات ومكاتب المحاسبة و 
   يير تقويـ األداء الذي يجب التقيد بيا مف قبؿ ومعا المراجعةاعتماد المعايير المحاسبية ومعايير

الجيات الخاضعة لرقابة الييئة، وتحديد المعايير والشروط الواجػب توافرىػا فػي مػدققي الحسػابات 
 .المؤىميف لتدقيؽ حسابات الجيات الخاضعة إلشراؼ الييئة

   ت التػػػي يجػػػب أف الماليػػػة السػػػنوية والدوريػػػة والتقػػػارير والمسػػػتندا التقػػػاريرتحديػػػد شػػػكؿ محتويػػػات
تقػػػدميا الجيػػػات المصػػػدرة التػػػي تطػػػرح أوراقػػػًا ماليػػػة لمجميػػػور، أو الجيػػػات المدرجػػػة أوراقيػػػا فػػػي 

 .األسواؽ المالية
   تحديػػد البيانػػات والمعمومػػات الواجػػب تضػػمينيا فػػي نشػػرة اإلصػػدار مػػف قبػػؿ الشػػركات والجيػػات

  .المصدرة لؤلوراؽ المالية
المتعمػؽ  2004لعػاـ  68ث المصػارؼ الخاصػة، والقػانوف المتعمؽ بإحػدا 2001لعاـ  28القانوف  -

المتعمػؽ بإحػداث شػركات التػأميف  2005لعػاـ  43بإحداث ىيئػة اإلشػراؼ عمػى التػأميف، والقػانوف 
 الخاص بتشكيؿ مجمس النقد والتسميؼ. 2002لعاـ  23الخاصة، و القانوف 

القػرار لحسابات المعتمػد. وىػي: ت مراجع اقرارات رئاسة مجمس الوزراء التي تشير لمياـ ومسؤوليا -
حوؿ نظاـ الترخيص لشركات الخػدمات والوسػاطة الماليػة، الػذي  28/8/2006تاريخ  3942رقـ 

اشترط عمى الشركات الراغبة بتقديـ طمب ترخيص مزاولة أنشطة خػدمات األوراؽ الماليػة أف يرفػؽ 
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كما اشترط القػرار عمػى الشػركات مستنداتو مع إقرار مف مراجع حسابات يفيد بقبولو التعييف لدييا، 
التػػي اسػػتكممت إجػػراءات تأسيسػػيا، أف ترفػػؽ مػػع الطمػػب الخطػػي المقػػدـ لمييئػػة اسػػـ وعنػػواف مراجػػع 

حػػػػوؿ نظػػػػاـ اإلفصػػػػاح لمجيػػػػات الخاضػػػػعة  2006لعػػػػاـ  3943القػػػػرار رقػػػػـ  -حسػػػػابات الشػػػػركة 
لمصػػػدرة لػػػؤلوراؽ إلشػػػراؼ ىيئػػػة األوراؽ الماليػػػة، الػػػذي ألػػػـز جميػػػع أعضػػػاء مجمػػػس إدارة الشػػػركة ا

الماليػػػة واعتبػػػرىـ مسػػػؤوليف مسػػػؤولية قانونيػػػة عػػػف اعتمػػػاد معػػػايير المحاسػػػبة الدوليػػػة الصػػػادرة عػػػف 
حػػوؿ نظػػاـ اعتمػػاد مراجػػع  2006لعػػاـ  3944القػػرار رقػػـ  –مجمػػس المعػػايير المحاسػػبية الدوليػػة 

األوراؽ  حػوؿ نظػاـ إصػدار وطػرح 2006لعػاـ  3945القػرار رقػـ  -الحسابات لدى ىيئػة األوراؽ 
المالية، الذي أوضح أنو يتوجب عمى كؿ شركة ترغب بزيػادة رأسػماليا، أف ترفػؽ بطمػب الحصػوؿ 

معتمػػدة مػػف مراجعػػي الحسػػابات عػػف السػػنوات الوالبيانػػات الماليػػة  التقػػاريرعمػػى الموافقػػة نسػػخة مػػف 
أييمػا أقػؿ، الثبلث السابقة عمى االكتتاب، أو عف المػدة مػف تػاريخ التأسػيس حتػى تػاريخ االكتتػاب 

الماليػة المعتمػدة مػف قبػؿ الييئػة. كمػا اشػترط  التقاريروذلؾ وفقًا لممعايير والقواعد المرتبطة بإعداد 
القػػانوف أف تشػػتمؿ نشػػرة إصػػدار عمػػى توقيػػع مراجػػع الحسػػابات الػػذي صػػادؽ عمػػى صػػحة التقػػارير 

 المالية المرفقة بالنشرة.
لعػاـ  53المعدؿ بالمرسػـو التشػريعي رقػـ  2006لمعاـ  55قانوف سوؽ دمشؽ لؤلوراؽ المالية رقـ  -

( عمػػى ضػػرورة أف تقػػوـ ىيئػػة األوراؽ واألسػػواؽ الماليػػة 57والػػذي يػػنص )بموجػػب المػػادة  2009
بتعييف مفتشي حسابات لمشػركة العضػو بنػاًء عمػى اقتػراح مػف مجمػس إدارة الشػركة، مػع مراعػاة أف 

ًا مف البلئحة المعتمدة مف قبؿ الييئة. وفيما يكوف االقتراح بناًء عمى توصية لجنة المراجعة وحصر 
 يتعمؽ بما سبؽ يجب مراعاة:

  يتـ تعييف ذات المكتب ألكثر مػف أربػع سػنوات  وأالّ ف يعيف مفتش الحسابات لسنة مالية واحدة أ
 مالية متتالية، وال يجوز إعادة التعييف بعد ذلؾ إال بعد مضي سنتيف ماليتيف.

  ت الشػػػركة القيػػػاـ بأعمػػػاؿ اذي تعينػػػو الييئػػػة العامػػػة لتػػػدقيؽ حسػػػابال يجػػػوز لمفػػػتش الحسػػػابات الػػػ
 ، والتي قد تؤثر عمى حياده واستقبلليتو.المراجعةإضافية ال تدخؿ ضمف أعماؿ 

   يتوجػػب عمػػى مفتشػػي الحسػػابات كجػػزء مػػف إجػػراءات المراجعػػة أف يبمغػػوا المسػػاىميف بأيػػة أمػػور
ابػػة الداخميػػة المعمػػوؿ بيػػا فػػي الشػػركة، تقيػػيـ وفعاليػػة أنظمػػة الرق ءمػػة)مػػدى مبل :ذات أىميػػة مثػػؿ

مػػدى قػػدرة الشػػركة عمػػى االسػػتمرار فػػي مزاولػػة أعماليػػا وبشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف رأي مجمػػس اإلدارة، 
مدى التزاـ الشركة بوضع األنظمة والموائح الداخمية بكافة أنواعيا ومدى مبلءمتيا لوضع الشركة 

 ف المخالفات المكتشفة(.ومدى االلتزاـ بتطبيقيا، إببلغ مجمس اإلدارة ع
: أحػػدث ىػػذا القػػانوف نقمػػة متقدمػػة فيمػػا يتعمػػؽ بميػػاـ 2008لعػػاـ  3قػػانوف الشػػركات السػػوري رقػػـ  -

(. وعػدؿ 193ولغايػة  185مراجع الحسابات مف خبلؿ المواد الخاصػة بالشػركات المسػاىمة )مػف 
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الشػػركات محػػدودة الػػذي أوجػػب عمػػى  2011لعػػاـ  29ىػػذا القػػانوف الحقػػًا بالمرسػػوـ التشػػريعي رقػػـ 
منػو انتخػاب مػدقؽ مػف جػدوؿ المحاسػبيف القػانونييف الصػادر عػف الػوزارة  79المسؤولية في المػادة 

المعنيػػػة، عمػػػى أف يخضػػػع مػػػدققو الحسػػػابات فػػػي سػػػمطتيـ ومسػػػؤوليتيـ وواجبػػػاتيـ لمقواعػػػد المقػػػررة 
 مػا فيمػا يتعمػػؽ. أ2009لعػاـ  33لمػدققي الحسػابات فػي الشػػركات المسػاىمة المغفمػة والقػانوف رقػػـ 

( مجموعػػة مػػف المتطمبػػات 193ولغايػػة  185فػػردت المػػواد )مػػف أبالشػػركات المسػػاىمة المغفمػػة فقػػد 
 المنوطة بيذه الشركات وبمراجعي الحسابات وفقًا لما يمي:

   أنػػو يتوجػػب عمػػى الييئػػة العامػػة أف تنتخػػب جيػػة لتػػدقيؽ حسػػاباتيا لمػػدة سػػنة  185بينػػت المػػادة
ديػػد مػػف جػػدوؿ مػػدققي الحسػػابات الصػػادر عػػف الػػوزارة المعنيػػة وتقػػرر بػػدؿ ماليػػة واحػػدة قابمػػة لمتج

 أتعابيا أو تفوض مجمس اإلدارة بتحديد ىذه األتعاب.
   شروط تعييف مدقؽ الحسابات بحيث ال يجوز أف يعػيف  مػدققًا لمحسػابات  186أوضحت المادة

موظفػًا أو شػريكًا ألحػد  مف ىو مساىـ في الشركة أو مف يتعػاطى أجػرًا أو تعويضػًا منيػا أو كػاف
أعضاء مجمس اإلدارة أو كاف قريبًا لو حتى الدرجة الرابعة. كما يتوجب عمى الجية التػي سػتدقؽ 

يف فيػو عػدـ وجػود أي عبلقػة عمػؿ بَّػحسابات الشركة وقبؿ انتخابيا تقديـ تصريح لمييئػة العامػة تُ 
ة، عمى اف تتحمؿ أي ضرر تربطيا بأي مف أعضاء مجمس اإلدارة بصورة مباشرة أو غير مباشر 

 يمحؽ بالشركة نتيجة عدـ صحة ىذا التقرير.
   ميمة مدقؽ الحسابات بمراقبة أعماؿ الشركة وتػدقيؽ حسػاباتيا وفػؽ معػايير  187حددت المادة

الدولية، والبحث فيما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصػولية، والتأكػد مػف أف الميزانيػة  المراجعة
نظمػػت بصػػورة توضػػح حالػػة الشػػركة الحقيقيػػة. كمػػا يحػػؽ لمػػدقؽ الحسػػابات وحسػػابات الشػػركة قػػد 

االطػػػبلع فػػػي كػػػؿ وقػػػت عمػػػى دفػػػاتر الشػػػركة وحسػػػاباتيا وأوراقيػػػا وصػػػندوقيا ولػػػو أف يطمػػػب مػػػف 
 مجمس اإلدارة أف يوافيو بالمعمومات البلزمة لمقياـ بوظيفتو. 

   ريػػػرًا خطيػػػًا )موضػػػحًة أنػػػو يتوجػػػب عمػػػى مػػػدقؽ الحسػػػابات أف يضػػػع تق 188كمػػػا حػػػددت المػػػادة
تفاصػػيمو( يتمػػوه أمػػاـ الييئػػة العامػػة عػػف الحالػػة الماليػػة لمشػػركة وميزانيتيػػا والحسػػابات التػػي قػػدميا 

ف يقتػرح فػي ىػذا التقريػر إمػا أراحات المختصة بتوزيع األربػاح، و أعضاء مجمس اإلدارة وعف االقت
مػا بحجػب الػػرأي أو ا  حفػظ، و تالمصػادقة عمػى البيانػات الماليػة بصػورة مطمقػة بػػدوف تحفػظ أو مػع 

 ي معارض.أإعطاء ر 
   ّمسؤوليات مدقؽ الحسابات والتي سبؽ وذكرت في الفصؿ السابؽ 191ت المادة بين. 

القاضي بتشكيؿ مجمس المحاسبة والتدقيؽ الذي ييدؼ إلى اإلشػراؼ  2009لعاـ  33القانوف رقـ  -
وزيػػػر الماليػػػة كػػػرئيس مػػػف  2يتكػػػوف المجمػػػس بموجػػػب المػػػادة . و المراجعػػػةعمػػػى مينػػػة المحاسػػػبة و 

لممجمس، معاوف وزير المالية لمضرائب والرسوـ نائب لمرئيس، مدير عاـ ىيئػة الضػرائب والرسػوـ، 
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مػػدير عػػاـ ىيئػػة اإلشػػراؼ عمػػى التػػأميف، وكيػػؿ الجيػػاز المركػػزي لمرقابػػة الماليػػة، المػػدير التنفيػػذي 
ألسػػػواؽ الماليػػة المخػػػتص لسػػوؽ دمشػػؽ لػػػؤلوراؽ الماليػػة، عضػػو مجمػػػس مفوضػػي ىيئػػة األوراؽ وا

، نائب حاكـ مصرؼ سورية المركػزي، رئػيس مجمػس إدارة جمعيػة المحاسػبيف المراجعةبالمحاسبة و 
القػػانونييف، مػػدير التجػػػارة الداخميػػة فػػػي وزارة االقتصػػاد، أحػػػد أعضػػاء الييئػػػة التدريسػػية اختصػػػاص 

عػػػف خمػػػس سػػػنوات،  محاسػػػبة فػػػي إحػػػدى الجامعػػػات السػػػورية ومػػػف المػػػزاوليف لممينػػػة لمػػػدة ال تقػػػؿ
شػػػػخص مػػػػف ذوي الخبػػػػرة واالختصػػػػاص فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص، وثبلثػػػػة مػػػػف الخبػػػػراء فػػػػي معػػػػايير 

شػػروط الحصػػوؿ عمػػى شػػيادة محاسػػب  9. كمػػا حػػدد ت المػػادة المحاسػػبة والمراجعػػة مػػف المػػزاوليف
قػػانوني بػػػ: أف يكػػوف عربيػػًا سػػوريًا أو مػػف فػػي حكمػػو أو مػػف رعايػػا الػػدوؿ العربيػػة المجػػازيف شػػرط 

سػػنة، غيػػر محكػػوـ بإحػػدى  50 سػػنة وأف ال يزيػػد عػػف 25ؿ عمػػره عػػف معاممػػة بالمثػػؿ وأف ال يقػػال
الجرائـ التي تمس األمانة والشػرؼ أو إحػدى الجػرائـ االقتصػادية، غيػر مسػرح لسػبب يمػس النزاىػة 
أو شرؼ الوظيفة بناًء عمػى حكػـ قضػائي مكتسػب الدرجػة القطعيػة، أف يكػوف حػائزًا إجػازة جامعيػة 

ى كميػات االقتصػػاد والتجػارة أو مػا يعادليػا باختصػػاص المحاسػبة أو باختصاصػات أخػػرى مػف إحػد
شػػرط تػػوفر عػػدد معػػيف مػػف اختصاصػػات المحاسػػبة، وأف يجتػػاز امتحػػاف تجريػػو لجنػػة القبػػوؿ وفقػػًا 

 لمشروط والقواعد التي يحددىا المجمس.
يػتـ  تأسػيس نقابػة ل 2014تـ طرحو عمى مجمس الشعب خػبلؿ العػاـ كما أف ىناؾ مشروع قانوف  -

كما أف جمعية المحاسػبيف قػد أعػدت مشػروعًا لتعػديؿ . لمميف العممية المالية والمحاسبية في سورية
 .و سابقاً النظاـ الداخمي الذي كاف معمواًل ب

والجػػدير بالػػذكر أف حالػػة االنفتػػاح االقتصػػادي وتنػػامي عػػدد الشػػركات المسػػاىمة التػػي انتيػػى إلييػػا 
( لسػػوؽ المراجعػػة فػػي Albahloul, 2004حػػد مػػف واقعيػػة التوصػػيؼ الػػذي قدمػػو )السػػرد السػػابؽ قػػد ال ي

سػػورية، حيػػث أف تنػػامي دور أحػػد أوجػػو القطػػاع الخػػاص المتمثمػػة بالشػػركات المسػػاىمة، مػػا رافقيػػا مػػف 
تنامي دور المراجعيف )سواًء بصورة مراجعيف فردييف، شركات مراجعة وطنية، وشركات مراجعة وطنية 

يف لشركات مراجعة عالمية( فػإف ىػذا األمػر لػـ يػنعكس عمػى الػدور المحػوري لمقطػاع تضـ شركاء ممثم
العػػاـ فػػي االقتصػػاد السػػوري، ىػػذا القطػػاع الػػذي تػػتـ مراجعػػة حسػػاباتو مػػف قبػػؿ الجيػػاز المركػػزي لمرقابػػة 

ألعضػػاء فػػي جمعيػػة االماليػػة، والػػذي يقػػدـ تقػػاريره لمحكومػػة السػػورية فقػػط. أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمراجعيف 
المحاسػػبيف القػػانونييف السػػورية، وبػػالرغـ مػػف وجػػود مشػػروع قػػانوف إحػػداث نقابػػة لمميػػف العمميػػة الماليػػة 
والمحاسبية في سورية، فإف عدـ وجود ىذه النقابة يؤثر سمبًا عمى أداء المينة في سػورية، والتػي يجػب 

ييا مف حيػث اإللمػاـ أف تيدؼ لدعـ مينة المحاسبة ومحاولة الرقي بيا، ورفع مستواىا ومستوى ممارس
   (.2007بمعايير المحاسبة والتدقيؽ الدولية )دىبي، 
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 :مراجعة القطاع العام اإلداري واالقتصادي 2.2.4
تتـ مراجعة مؤسسات القطاع العاـ مف خبلؿ أجيزة الرقابة الحكوميػة المتمثمػة بالجيػاز المركػزي لمرقابػة 

عتبػػر المفػػتش العػػاـ فػػي إحػػدى ىػػاتيف الجيتػػيف بمثابػػة موظػػؼ الماليػػة والييئػػة المركزيػػة لمرقابػػة والتفتػػيش. وي
يخضع تأىيمو لمػبلؾ الجيػاز )الييئػة( الػذي يحػدد الوظيفػة والمؤىػؿ الػبلـز لشػغميا، فػي حػيف يعتبػر مراجػع 

(. وتاريخيػػًا كانػػت سػػورية مػػف 2009القطػػاع الخػػاص بمثابػػة وكيػػؿ عػػف المسػػاىميف )المػػالكيف( )األمػػيف، 
بعد اسػتقبلؿ سػورية 1920لتي أحدثت جيازًا لتدقيؽ حسابات الحكومة منذ قانوف عاـ أوائؿ الدوؿ العربية ا

عػػف الدولػػة العثمانيػػة، حيػػث ألحػػؽ ديػػواف المحاسػػبات بمجمػػس النػػواب. وقػػد أخضػػع ىػػذا القػػانوف لتعػػديبلت 
 عديػػدة خػػبلؿ مرحمػػة االسػػتعمار الفرنسػػي أخمػػت بتبعيػػة الػػديواف لمجمػػس النػػواب، إال أف دسػػتور االسػػتقبلؿ

النػواب ومنحػو صػبلحيات مطمقػة فػي تػدقيؽ حسػابات  سلمجمرسخ تبعية ىذا الديواف  1950الصادر عاـ 
الحكومة. وقد أدى تبني النيج االشتراكي وتأميـ الشركات المساىمة كميا وغيرىا مف الشركات الكبػرى إلػى 

ابة المالية عف طريؽ القاضي بإحداث الجياز المركزي لمرق 1967لعاـ  93صدور المرسوـ التشريعي رقـ 
لحػػاؽ ىػػذا الجيػػاز الناشػػئ بػػوزارة  إدمػػاج ديػػواف المحاسػػبات مػػع مديريػػة التفتػػيش المػػالي فػػي وزارة الماليػػة، وا 

ناطة وظيفة المراجعة فػي القطػاعيف االقتصػادي واإلداري بيػذا الجيػاز. وفػي عػاـ  صػدر  2003المالية، وا 
ليذا الجياز، ألحؽ الجياز بموجبو برئيس مجمػس الػوزراء متضمنًا قانونًا جديدًا  64المرسوـ التشريعي رقـ 

عوضػػػًا عػػػف وزيػػػر الماليػػػة، وعػػػد رئػػػيس الجيػػػاز بمرتبػػػة وزيػػػر، كمػػػا مػػػنح المفتشػػػوف العػػػامموف فػػػي الجيػػػاز 
مف ىػذا القػانوف الجيػاز  2(. وفي ىذا السياؽ، عرفت المادة 2010الحصانة الممنوحة لمقضاة )القاضي، 

رتبط بػػرئيس مجمػػس الػػوزراء وتيػػدؼ أساسػػًا إلػػى تحقيػػؽ رقابػػة فعالػػة عمػػى أمػػواؿ بأنػػو ىيئػػة رقابيػػة مسػػتقمة تػػ
 الدولة ومتابعة أداء األجيزة التنفيذية اإلدارية واالقتصادية لمسؤولياتيا مف الناحية المالية. 

 نيػػا ىيئػػةأب 1981لعػػاـ  24رفيػػا القػػانوف رقػػـ أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالييئػػة المركزيػػة لمرقابػػة والتفتػػيش  فقػػد ع
رقابية مستقمة ترتبط برئيس مجمس الػوزراء ىػدفيا تحقيػؽ رقابػة فعالػة عمػى عمػؿ إدارات الدولػة ومؤسسػاتيا 

نتػػاج ورفػػع مسػػتوى مػػاؿ العػػاـ، تحقيػػؽ الفعاليػػة فػػي اإلالمختمفػػة مػػف أجػػؿ: تطػػوير العمػػؿ اإلداري، حمايػػة ال
 األداء، وتسييؿ توفير الخدمات لممواطنيف.

( أف جيػات المراجعػة الحكوميػة السػابقة ال تتػوفر لػدييا معػايير مقػررة 2004) Albahloulىذا وقد أشػار 
تحكـ خدماتيا، كما أنيا ال تتبع مدخبًل ثابتًا في مراجعتيا و التقرير عنيا، وال تركز في تقريرىا عمػى مػدى 

كيزىػا كفاءة وفعالية استخداـ موارد الشركات االقتصادية موضع المراجعة ومدى سوء استخداميا. بؿ إف تر 
األخطػػػاء والغػػػش وفقػػػداف النقػػػد والعمميػػػات الماليػػػة غيػػػر السػػػميمة، وتحديػػػد مػػػدى التػػػزاـ  كشػػػؼينصػػػب عمػػػى 

 المنشآت موضع المراجعة بالقوانيف المالية السورية.
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 التحديات التي تواجو المينة: 3.2.4
 مجموعة متنوعة مف التحديات منيا:تتعرض مينة المراجعة في سورية ل

  لممحاسبيف القانونييف في سورية بالرغـ مف أف مينة المراجعة تندرج ضمف الميػف عدـ وجود نقابة
العممية التي تضطمع بدور كبيػر فػي دفػع االقتصػاد والتنميػة، ويقػع عمػى عاتقيػا مسػؤولية مراجعػة 
حسػػابات الشػػركات )المغفمػػة بأنواعيػػا، المحػػدودة المسػػؤولية، المشػػتركة والشػػركات األجنبيػػة العاممػػة 

(، باإلضافة إلى مساىمة المحاسبيف القانونييف فػي تػدقيؽ حسػابات شػركات ومؤسسػات في سورية
القطاع العاـ مف خػبلؿ المحاسػبيف القػانونييف العػامميف لػدى الجيػاز المركػزي لمرقابػة الماليػة، كمػا 
أنيػػا المينػػة العمميػػة الوحيػػدة التػػي لػػيس ليػػا تنظػػيـ نقػػابي فػػي حػػيف أف جميػػع الميػػف األخػػرى لػػدييا 

مشروع قػانوف طرح خبلؿ العاـ الجاري  وقدات تعتني بالمينة وممارسييا وتشرؼ عمييـ. ىذا نقاب
 تأسيس نقابة لمميف العممية المالية والمحاسبية في سورية. عمى مجمس الشعب ليتـ

  ال يتػػػوفر فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ السػػػورية العػػػدد الكبيػػػر مػػػف الشػػػركات المسػػػاىمة، بػػػؿ يتركػػػز النشػػػاط
ة، ويتركػػز عمػػؿ المراجػػع الخػػارجي فػػي خدمػػة ىػػذه الشػػركات. كمػػا يتصػػؼ عمػػؿ بالشػػركات العائميػػ

المراجػػع الخػػارجي المحمػػي بالفرديػػة وبضػػعؼ الكفػػاءة والخبػػرة، كمػػا يوجػػد صػػراع خفػػي بينػػو وبػػيف 
 (.2011شركات المحاسبة األجنبية )شامية، 

 سبب: فقداف وجود ضعؼ قواعد وآداب السموؾ الميني لدى جمعية المحاسبيف القانونييف السورية ب
رقابػة عمػػى طبيعػػة العبلقػػة بػيف المكمػػؼ والمراجػػع، مػػف حيػػث كتػاب التعيػػيف الموقػػع بػػيف الطػػرفيف، 
وكػػػذلؾ عمميػػػات التعيػػػيف والعػػػزؿ التػػػي يجػػػب أف تػػػتـ عػػػف طريػػػؽ الجمعيػػػة، وعػػػدـ إعطػػػاء القػػػانوف 

لعػػػدـ  لممراجػػع حػػػؽ مناقشػػػة عزلػػػو، األمػػػر الػػػذي ينػػػتج عنػػػو ضػػػعؼ اسػػػتقبللية المراجػػػع. باإلضػػػافة
تحديد مسؤوليات مراجع الحسابات بشكؿ دقيؽ، غياب وجود معايير لمراقبة جػودة أداء المراجعػة، 

 (.1991و عدـ وجود ضوابط لممنافسة بيف المراجعيف عمى العمبلء. )الحمادي، 

حيػػث لمينػػة المراجعػػة سػػواًء مػػف  وجػػود دور متنػػاـٍ ممػػا تقػػدـ ذكػػره فػػي الفقػػرات السػػابقة، يمكػػف مبلحظػػة 
الطمػػب عمػػى خػػدمات المراجعػػة مػػف قبػػؿ الشػػركات المسػػاىمة التػػي يتزايػػد  يالعمػػؿ التػػي تتجسػػد بتنػػام بيئػػة

عددىا، أو مف حيث البيئة التنظيمية والقانونية والتي تتمثؿ بمجموعة القوانيف التي ألزمت الجيات المتأثرة 
قػوانيف، والسػيما القػانوف رقػـ بيا بضرورة االسػتفادة مػف خػدمات المراجعػة وفقػًا لؤلطػر التػي جسػدتيا ىػذه ال

القاضي بتشكيؿ مجمس المحاسبة والتدقيؽ، ومشػروع قػانوف تأسػيس نقابػة لمميػف العمميػة  2009لعاـ  33
المالية والمحاسبية في سورية في حالة إقراره. وبالرغـ مف تنامي دور المينة فإنيا ال تػزاؿ تواجػو مجموعػة 

ؿ السورية ذاتيا، بينما يرتبط بعضيا اآلخر بمسػتجدات جديػدة مف التحديات التي يرتبط بعضيا ببيئة العم
 ستواجو المينة نتيجة تنامي الطمب عمى خدماتيا بشكؿ نوعي الحقًا.
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 ظاىرة الغش في سورية: 3.4
نوقشت ظاىرة الغش بنوع مف التفصيؿ في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث. حيث تـ االستعراض لمعديػد 

( الذي بيف أف 1990حديد معالـ ىذه الظاىرة، كتعريؼ )الصباف وفيومي، لى تإمف التعاريؼ التي سعت 
الغش ينطوي عادًة عمى تعمد إخفاء أو تعديؿ البيانػات بغػرض الحصػوؿ عمػى منػافع خاصػة، أو لتضػميؿ 
طػػػرؼ آخػػػر والحيمولػػػة بينػػػو وبػػػيف حصػػػولو عمػػػى حقوقػػػو المشػػػروعة، أو تحميمػػػو بمػػػا يزيػػػد عػػػف التزاماتػػػو 

وؿ عمى أصوؿ وممتمكات الشركة السػتخداميا ألغراضػو الخاصػة. ولقػد تػـ االستشػياد الحقيقية، أو الحص
بػػالتعريؼ السػػابؽ نظػػرًا الشػػتمالو عمػػى أنػػواع الغػػش الثبلثػػة: تحريػػؼ التقػػارير الماليػػة، اخػػتبلس األصػػوؿ، 

ىػػا والفسػػاد، وىػػي األنػػواع الثبلثػػة التػػي أتػػت دراسػػة جمعيػػة فاحصػػي الغػػش المعتمػػديف عمػػى ذكرىػػا فػػي تقرير 
 .2010لعاـ 

مف خبلؿ السرد السابؽ لمتطور التاريخي لمينة المراجعة في سورية، يتضح أف القفزة النوعية في دور 
مراجع الحسابات في سورية لـ تظير بشكؿ ممموس إال مؤخرًا بعد افتتاح سوؽ دمشؽ لؤلوراؽ المالية، 

لزاـ قانوف الشركات رقـ  ماد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، لمشركات المساىمة السورية عمى اعت 3وا 
المالية لمشركات المساىمة  التقاريربأسماء مراجعيف معتمديف لمراجعة  التقاريرحيث أصدرت العديد مف 

المدرجة في السوؽ، بيدؼ التأكد مف موثوقية التقارير المالية المنشورة حفاظًا عمى مصالح المستثمريف، 
اإلمكانية قائمة لظيور حوادث تحريؼ في التقارير المالية المنشورة  ولكف رغـ ىذه اإلجراءات تبقى
وراؽ المالية، بالرغـ مف عدـ وجود دالئؿ ممموسة عمى ىذه دمشؽ لؤللمشركات المتداولة في سوؽ 

الحوادث بسبب حداثة عيد ىذه السوؽ وغيرىا مف العوامؿ دوف أف يتـ إىماؿ أحداث التبلعب بالبيانات 
 يد مف الشركات )خاصة العائمية( وغير المدرجة بسبب طبيعتيا في سوؽ األوراؽ المالية.الضريبية لمعد

أما فيما يتعمؽ بنوعي الغش اآلخريف والمتمثميف بسرقة أصوؿ الشركات والفساد، فيما ظاىرتاف توجد 
بحوادث عمى وجودىما في بيئة األعماؿ السورية. فعمى سبيؿ المثاؿ، وفيما يتعمؽ  العديد مف الشواىد

( إحدى عشرة حادثة لبلختبلس حدثت وأثبتت في مختمؼ 1994)الشنواني االختبلس، ناقشت دراسة 
العامة السورية مف خبلؿ أرشيؼ محكمة األمف االقتصادي خبلؿ الفترة الممتدة بيف نياية  الجيات

لسوري، الييئة : المصرؼ الزراعي االجياتالثمانينات وبداية التسعينات مف القرف الماضي، ومف ىذه 
العامة لئلذاعة والتمفزيوف، وزارة الزراعة، الشركة العامة إلنشاءات الري ساريكو، وزارة التربية، وزارة الري، 

( مجموعة مف 2011) شامية شركة التجزئة، الشركة السورية لمنفط، ومؤسسة العمراف. كما ناقشت دراسة
امة السورية، والمثبتة بدورىا أيضًا في أرشيؼ حاالت االختبلس األخرى التي حدثت في الشركات الع

محكمة األمف االقتصادي، ومف ىذه الشركات: الشركة الحديثة لمكونسروة والصناعات الزراعية، والشركة 
، فتشير ىذه 2011العامة لممخابز. أما فيما يتعمؽ ببيانات المكتب المركزي لئلحصاء المنشورة في العاـ 
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، بزيادة 2010جريمة اختبلس تمت إدانة أصحابيا خبلؿ العاـ  50في سورية البيانات إلى أنو ارتكب 
 33والتي بمغت  2009% عف جرائـ االختبلس التي تمت إدانة أصحابيا خبلؿ العاـ 51.5قدرىا 

والتي بمغت  2008العاـ  % جرائـ االختبلس التي تمت إدانة أصحابيا خبلؿ72.4جريمة، وبزيادة قدرىا 
 (.www.cbssyr.sy ) جريمة 29

أما فيما يتعمؽ بظاىرة الفساد والتي تشتمؿ عمى أفعاؿ )الرشوة، تعارض المصالح، وسوء استخداـ 
ة في بيئة ، فيي ظاىرة متأصم2010لجنة المنظمات الراعية لعاـ  رالمعمومات السرية( بحسب تقري

المكتب المركزي لئلحصاء، ولبيانات منظمة الشفافية الدولية. ففيما يتعمؽ  لبيانات األعماؿ السورية، وفقاً 
، فإف 2011ببيانات المكتب المركزي لئلحصاء، وىي أحدث إحصاءات رسمية تـ اعتمادىا أواخر عاـ 

جريمة، بنسبة زيادة قدرىا  72قد بمغت  2010عدد جرائـ الرشوة التي تمت إدانة أصحابيا في عاـ 
جريمة، وبنسبة  52الذي بمغ خبللو عدد جرائـ الرشوة التي تمت إدانة أصحابيا  2009% عف عاـ 38

 31الذي بمغ خبللو عدد جرائـ الرشوة التي تمت إدانة أصحابيا  2008% عف عاـ 132زيادة قدرىا 
 (. أما فيما يتعمؽ ببيانات منظمة الشفافية الدولية، فقد جاء ترتيب سورية فيwww.cbssyr.syجريمة )
درجة مف عشرة عمى مقياس الفساد  2.6، وحصمت عمى 2011في عاـ  183مف أصؿ  129المرتبة 

 الخاص بالمنظمة، وىذا ما يشير إلى تفشي ىذه الظاىرة في بيئة األعماؿ السورية.

ظؿ الواقع الذي أبرزتو المؤشرات السابقة، تظير جميًا العقبات التي تعترض طريؽ مراجع في 
الغش، وخاصة تمؾ المنصوص عمييا وفقًا  كشؼلموفاء بمسؤولياتو المينية فيما يتعمؽ بالحسابات السوري 

 3943لقرار رئاسة مجمس الوزراء رقـ  المراجع السوري التقيد بيا وفقاً  لممعايير الدولية، والتي يتوجب عمى
لممراجع السوري  , لذا فإف توفر الدراية العممية2008لعاـ  3ولقانوف الشركات السوري رقـ  2006لعاـ 

عمى مواجية ظواىر الغش المختمفة  هفيما يتعمؽ بظاىرة الغش وعوامميا ومؤشراتيا يمكف أف يساعد
 المنتشرة في بيئة األعماؿ السورية. 

 مواجية ظاىرة الغش في سورية: 4.4
ممراجع بعد أف تـ التعرؼ عمى بعض أدلة وجود ظاىرة الغش في بيئة األعماؿ السورية، فإنو ال يمكف ل

السوري أف يعتبر نفسو بمنأى عف التعرض لمخاطر ىذه الظاىرة خبلؿ أدائو لواجباتو المينية، بؿ يجب 
أف يكوف مستعدًا لمواجيتيا مف خبلؿ تطوير مياراتو العممية والعممية واالطبلع عمى كؿ ما يستجد في 

فإف المراجع ال يعتبر الجية ىذا اإلطار. وبالعودة لما سبؽ ذكره في الفصؿ الثالث مف ىذا الفصؿ، 
الوحيدة المناط بيا مواجية ىذه الظاىرة، حيث أف درجة خطورتيا وصعوبة الحد منيا دفعت بالكثير مف 

 ,SAS: 99, KPMG, 2006, CIMA)الجيات الميتمة بمعالجتيا إلفراد دراسات حوؿ سبؿ مواجيتيا مثؿ: 

2008, CAQ, 2010  ) ّسموب األمثؿ لمحد مف آثار ظاىرة الغش يتمثؿ نت ىذه الدراسات أف األ، وقد بي

http://www.cbssyr.syg/
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بتفعيؿ برنامج إلدارة مخاطرىا، مف خبلؿ إيجاد بيئة عمؿ يصعب حدوث ظاىرة الغش فييا، ويشترؾ في 
تنفيذ ىذا البرنامج كؿ مف مجمس اإلدارة، لجنة المراجعة، اإلدارة، المراجع الداخمي، والمراجع الخارجي. 

داء كؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ لواجباتو بما فييا المراجع الخارجي سينعكس والجدير بالذكر أف كفاءة أ
 الغش في بيئة األعماؿ السورية الناشئة. بشكؿ إيجابي عمى الحد مف مخاطر

 :الخالصة 5.4
نػػػاقش ىػػػذا الفصػػػؿ بعػػػض الجوانػػػب المتعمقػػػة بػػػالتطور التػػػاريخي لمينػػػة مراجعػػػة الحسػػػابات فػػػي سػػػورية، 

الػػػدالئؿ الخاصػػػة بظػػػاىرة الغػػػش فػػػي ىػػػذه البيئػػػة، والتػػػي يشػػػكؿ أخػػػذىا بعػػػيف باإلضػػػافة لػػػبعض الجوانػػػب و 
االعتبػػار عػػامبًل مسػػاعدًا فػػي عمميػػة طػػرح األفكػػار والقضػػايا الداعمػػة لتنميػػة الػػوعي العممػػي والعممػػي لمراجػػع 
الحسػابات السػوري فػي إطػار أدائػو لواجباتػو ذات الصػمة بيػذه الظػاىرة. وفػي نفػس السػياؽ، يمكػف االعتمػػاد 

 ى ما سبؽ في إطار التحضير لمدراسة العممية التي ستتـ مناقشة منيجيا وأدواتيا في الفصؿ القادـ. عم
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 منيج البحث وجمع البيانات :المبحث األول

 مقدمة: 1.1.5
، ويبػػيف طػػرؽ العمميػػةبالدراسػػة نػػاقش ىػػذا الفصػػؿ منيجيػػة الدراسػػة المتبعػػة فػػي جمػػع البيانػػات الخاصػػة ي

ة التحضػػير لمعمػػؿ الميػػداني فيمػػا يتعمػػؽ بتصػػميـ وتنفيػػذ جمػػع البيانػػات التػػي تػػـ اختيارىػػا، كمػػا ينػػاقش مرحمػػ
المقػػاببلت، وتصػػميـ وتوزيػػع االسػػتبانة، ومػػف ثػػـ يعػػرض الفصػػؿ لؤلسػػاليب اإلحصػػائية المتبعػػة فػػي تحميػػؿ 
البيانات، ويبرز الخصائص الديموغرافية لمعينة المدروسة في المسػح مػف خػبلؿ تحميػؿ البيانػات الشخصػية 

   الواردة في االستبانة.  

 منيج البحث وطرق جمع البيانات:  2.1.5
استكشاؼ مؤشرات ظيور الغش السائدة في بيئة المراجعة السورية بانطبلقًا مف أىداؼ البحث المتمثمة 

ظيور  درجة قياس أثر كؿ مف ىذه المؤشرات عمىو  وفقًا إلدراؾ المراجعيف السورييف الممارسيف لممينة.
المالية موضع المراجعة، وغش ناتج عف اختبلس أصوؿ  لتقاريراالغش بنوعيو )غش ناتج عف تحريؼ 

والتحقؽ مما إذا كاف األداء الميني لممراجعيف السورييف يشكؿ وفقًا لرأييـ  موضع المراجعة(. شركةال
وبغرض التحقؽ مف فروض البحث المتمثمة بوجود عبلقة بيف نوعي الغش سابقي  فرصة الرتكاب الغش.
، باإلضافة لعامؿ المبررات/االتجاىاتالضغوط والفرص و المحفزات/اممو المتمثمة بالذكر وبيف مؤشرات عو 

أداء المراجع السوري. فقد تـ اختيار منيجية تنطوي عمى استخداـ أدوات البحثيف الكمي والنوعي وىي 
 المنيجية الموضحة فيما يمي. 

 أدوات البحث الكمي:  1.2.1.5

ت البلزمة الختبار فروض البحث. إذ إف أسموب المسح يسمح تـ اختيار اسموب المسح لجمع البيانا
(. 2007بدراسة العبلقة القائمة بيف المتغيرات والتوصؿ إلى نتائج حوؿ تأثير كؿ منيا باآلخر )طايع، 

في المجتمع  معيفكما أنو أسموب يمكف الباحث مف استطبلع الرأي حوؿ قضية معينة ذات طابع 
طرائؽ لجمع  وـ االجتماعية االختيار بيف ثبلثيمكف لمباحثيف في العم(. وبما أنو 2011)الجديمي، 

البيانات مف خبلؿ المسح وىذه الطرائؽ ىي: االستبانة البريدية، المقاببلت الشخصية، والمقاببلت الياتفية 
 (، فقد تـ اختيار كؿ مف االستبانة البريدية والمقابمة الشخصية2004)شافا ناشيماز ودافيد ناشيماز، 

وسيمة لجمع المعمومات بأنيا  تعرؼكأدوات لجمع البيانات البلزمة. ففيما يتعمؽ باالستبانة البريدية، والتي 
ا مف قبؿ عينة ممثمة مف األفراد المتعمقة بموضوع بحثي معيف عف طريؽ إعداد استمارة يتـ تعبئتي

توجد عبلقة بيف نوعي الغش  (، فقد تـ اختيارىا ألنيا تمكف مف اختبار ما إذا كانت2011)الجديمي، 
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معادلتي  استنتاج(، ومف ثـ المبررات/االتجاىاتالضغوط والفرص و المحفزات/وبيف مؤشرات عواممو )
أف أداة االستبياف تـ استخدميا  نوعي الغش المحتمميف، إذدرجة قياس ل نموذج االنحدار الخطي المتعدد

 ,Brazel et al., 2010جوانب مختمفة مثؿ: ) ليذا الغرض في الدراسات التي تناولت ظاىرة الغش مف

Abdul Majid and Tsui, 2001, Moyes and Hasan, 1996, Okoye et al., 2009, Smith et al., 2005, 

Wilks and Zimbelman, 2002 أما فيما يتعمؽ بالمقاببلت الشخصية، والتي توصؼ بأنيا مقابمة تتـ .)
ابمة بتوجيو األسئمة لممستجيبيف بقصد استخبلص إجابات ذات صمة وجيًا لوجو، حيث يقوـ مف يجري المق

(، فقد تـ اختيارىا بغرض جمع البيانات البلزمة 2004، شافا ناشمياز ودافيد ناشميازبفروض البحث )
مف قبؿ المحاسبيف القانونييف السورييف الممارسيف لتكويف تصور أولي حوؿ طبيعة ظاىرة الغش في 

دراؾ المراجع السوري لداللة مؤشرات عوامميا. ويتمخص اليدؼ مما سبؽ، اببسورية، أنواعيا، مس تيا، وا 
باالطبلع عمى حوادث الغش في البيئة السورية، ومعرفة مؤشراتيا كما يدركيا المراجعوف الممارسوف، 

في  تبانةاالس( لتضمينيا في استمارة SAS: 99, ISA,: 240ومقارنة ىذه المؤشرات بتمؾ الواردة بالمعياريف )
حالة عدـ ذكرىا ضمف المعياريف السابقيف. ولتنوع مؤشرات العش وفقًا لتجربة كؿ مراجع، فقد تـ تضميف 

 المقاببلت الشخصية ببعض أدوات البحث النوعي وىي األدوات التي ستتـ مناقشتيا في الفقرة التالية. 

  أدوات البحث النوعي: 2.2.1.5
العبلقة  كشؼلمناسبة ليتـ تضمينيا في المقاببلت، وبغرض بغرض تحديد أدوات البحث النوعي ا

شرات عواممو المنصوص وجود نوعي الغش وبيف ظيور بعض أو جميع مؤ درجة الضمنية القائمة بيف 
دب الميني أو تمؾ الموجودة في البيئة السورية، تـ استخداـ المدخؿ االستكشافي عمييا في األ

(Exploratory Approach)مطموب ىنا ىو التعرؼ المبدئي عمى المشكمة كما يراىا األشخاص ، ذلؾ أف ال
ذوي الخبرة والعبلقة المباشرة بيا. وينطوي استخداـ المدخؿ االستكشافي عمى استخداـ أساليب البحث 

( Focus Groupالتركيز ) مجموعاتالنوعي كأسموب العصؼ الذىني والمقاببلت التي يحكميا أسموب 
(www.wikipedia.orgوبما أف أ .) أدوت المسح كما ىو  كإحدىداة المقاببلت الشخصية قد تـ اختيارىا

مبيف في الفقرة السابقة، فقد تـ دمج أساليب البحث النوعي ضمف المقاببلت الشخصية بغرض الحصوؿ 
 بالظاىرة المدروسة. وواضحعمى إلماـ أوسع 

( إحدى أدوات البحث Focus Groupالتركيز ) مجموعاتالتي يحكميا أسموب ببلت حيث تعتبر المقا
شخص، مع وجود وسيط يقود المبحوثيف في  12إلى  6التي تتـ عمى أساس إجراء مقابمة جماعية ما بيف 

التركيز أنيا جماعة مناقشة  مجموعاتإطار مناقشة حرة نسبيًا حوؿ موضوع المقابمة. ومف خصائص 
واعد معينة وتستخدـ لجمع بيانات أولية لمشروع بحث وتساعد عمى إعداد استبانة بحث المسح محكومة بق

(. وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الخصائص السابقة 2007وتفيـ األسباب الكامنة وراء ظاىرة معينة )طايع، 

http://www.wikipedia.org/
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شتمؿ ت تبانةاسالغرض المنشود مف اختيار أسموب المقاببلت، وىو المساعدة العممية عمى إعداد  تخدـ
 عمى مؤشرات عوامؿ الغش الخاصة ببيئة المراجعة السورية. 

وفيما يتعمؽ بالعصؼ الذىني، فقد تـ إطبلؽ ىذا المصطمح لممرة األولى مف قبؿ اليكسي أوسبورف في 
أف الغرض مف ىذا األسموب ىو توليد  Osborn. وبيف 1953في عاـ  (Applied Imagination)كتابو 

التي تتـ مقابمتيا، وبالتالي وضع ذىف مف تتـ مقابمتيـ في  والمجموعاتمفيدة مف األفراد أفكار إبداعية 
حالة مف اإلثارة والجاىزية لمتفكير في كافة االتجاىات، بغرض توليد أكبر قدر ممكف مف األفكار حوؿ 

(، 2006يري، المشكمة أو الموضوع المطروح في جو مف الحرية يسمح بظيور كافة اآلراء واألفكار )السم
(mindtools.comwww.) وعرؼ العصؼ الذىني أيضًا بأنو يعتمد عمى المساىمة العفوية لؤلفكار مف .

قبؿ كافة األفراد المشاركيف في المقاببلت، ويفيد ىذا األسموب بربط مشكمة البحث بمسبباتيا األساسية 
(Gleim and flesher) 

تمت اإلشارة فيما سبؽ إلى طبيعة منيج البحث المتبعة وماىية أدوات جمع البيانات مف أدوات بحث 
كمي ونوعي، وفيما يمي سيتـ إيضاح خطوات تنظيـ المسح، وما تتضمنو مف تحضير وتنفيذ لكؿ مف 

 المقاببلت الشخصية واالستبانة.

 : تنظيم المسح 3.1.5
عمى استقصاء آراء المراجعيف السورييف حوؿ تأثير ظيور  يعتمد تحقيؽ ىدؼ البحث بشكؿ رئيس

المالية  التقاريرظيور الغش بنوعيو )الغش الناتج عف تحريؼ درجة مؤشرات عوامؿ الغش المختمفة عمى 
لمشركة موضع المراجعة، والغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة(. لذا فإف مجتمع البحث يتمثؿ 

ف. ولتحديد ىذا المجتمع بشكؿ دقيؽ تمت مراسمة جمعية المحاسبيف بالمراجعيف السورييف الممارسي
القانونييف السورية لمعرفة العدد الدقيؽ مف المراجعيف السورييف المسجميف لدييا. وفي ذات السياؽ، ذكر 

 33في الفصؿ الرابع أنو صدر في الجميورية العربية السورية قانوف تنظيـ مينة المحاسبة والتدقيؽ رقـ 
، لذا تـ الطمب إلى جمعية المحاسبيف القانونييف السورية بياف عدد المحاسبيف القانونييف 2009 لعاـ

السورييف المرخصيف بموجب ىذا القانوف. وبالفعؿ قامت جمعية المحاسبيف القانونييف السورية باإلجابة 
ىو  30/9/2013تاريخ  عمى المراسمة السابقة وبينت أف عدد المحاسبيف القانونييف المسجميف لدييا بعد

لعاـ  33(، وأف عدد المحاسبيف القانونييف المسجميف لدييا والمرخصيف بموجب القانوف رقـ 3385)
( شركة تدقيؽ مينية. وبناًء عمى ما سبؽ تـ تعريؼ مجمع 12( محاسب قانوني، و)723ىو ) 2009

ة المرخص ليا بموجب القانوف السوري المراجعةالبحث بكافة المحاسبيف السورييف المرخص ليـ وشركات 
، وذلؾ بيدؼ السعي ألف يكوف أفراد العينة مف الممارسيف في الوقت الحالي وىذا ما 2009لعاـ  33

يضفي عمى آرائيـ درجة أكبر مف الموضوعية والموثوقية. وألف أحد أنواع الغش المدروسة يتمثؿ بتحريؼ 

http://www.mindtools.com/
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 ،شكؿ أكبر في الشركات المساىمة العامة بحكـ طبيعتوالمالية لمشركات، وىو النوع الذي يظير ب التقارير
مف قبؿ ىيئة  مراجعةوالمحاسبيف القانونييف المرخص ليـ  المراجعةفقد تـ االطبلع عمى جدوؿ شركات 

، وتبيف أف 2013ي عاـ األوراؽ واألسواؽ المالية لتدقيؽ حسابات الشركات المساىمة العامة السورية ف
 مف عينة المقاببلت.  ءليتـ االسترشاد بو الختيار جز  الجدوؿىذا وتـ اختيار ، (30عددىـ )

فقد تـ اتباع تصنيفيف  (Arber, 1993)وفقًا لما سبؽ ذكره حوؿ اختيار عينة المقاببلت، ووفقًا لتصنيؼ 
الختيار أفراد العينة، التصنيؼ األوؿ: ىو تصنيؼ احتمالي تـ اعتماده في اختيار أفراد العينة المشاركيف 

االستبانة، ألف ردودىا ستختبر إحصائيًا لمتحقؽ مف فروض البحث ولموصوؿ إلى نموذجي نوعي  في
 الغش، أما التصنيؼ الثاني: فيو تصنيؼ ىادؼ تـ اعتماده الختيار أفراد محدديف إلجراء المقاببلت معيـ

(Albahloul, 2004) . 

 االستبانةاألوؿ بتوجيو أسئمة  الرئيسيدؼ ف: يتمثؿ الالمقاببلت إلى تحقيؽ ىدفيف رئيسيىدفت أسئمة 
الثاني فتمثؿ بالتحقؽ مف معقولية  ت البحث الكمي، أما اليدؼ الرئيسوفقًا لما تـ ذكره في فقرة أدوا

 The)المنتظمة -مشروع البحث وصمتو ببيئة المراجعة السورية. ولممقاببلت ثبلثة أنواع: المقابمة المجدولة

Schedule-Structured Interview) المقابمة المركزة ،(The Focused Interview) ، والمقابمة غير الموجية
(The Nondirective Interview( )اختار الباحث نموذج 2004، شافا ناشمياز ودافيد ناشمياز .)

التركيز(،  ومجموعاتمف تضميف أدوات البحث النوعي )العصؼ الذىني  ونالمقاببلت المركزة ألنيا تمكّ 
 قابمة بأف يحدد الباحث الموضوع ويترؾ لممبحوث التعبير عف رأيو دوف مقاطعة أو اعتراضإذ تبدأ الم
ف المقاببلت تفاصيؿ مفيدة ال تسجؿ عادًة مثؿ وجيات النظر . وبشكٍؿ عاـ تؤمّ (2011)الجديمي، 

 (.Yin, 1994)الشخصية، المشاعر، والتفسيرات 

ى نتائج تحميؿ المقاببلت، والتي بينت وجود بناًء عمبشكؿ جوىري  االستبانةتـ تصميـ استمارة 
، وبشكل جزئً بناًء على أسلوب (SAS: 9, ISA: 240)مؤشرات لمغش غير مضمنة في المعياريف 

و  Wilks & Zimbelman, 2002))، (Abdul Majid & Tsui, 2001)دراستً كل من التصمٌم المتبع فً 
(Shaub & Lawrence, 1996 ) مف حيث صياغة مؤشرات الغش ضمف حاالت أو سيناريوىات وتمت

صياغتيا ضمف كؿ سيناريو بأسموب يعكس التصنيؼ السابؽ. طمب مف المستجيبيف تقدير الغش وفقًا 
 طمب مفلحجـ الرأي، الذي يضع إجابات المستجيبيف وفقًا  Likertلكؿ سيناريو باستخداـ مقياس 

إلى حٍد  مرتفع، متوسطإلى حٍد ما،  منخفض، منخفضبػ: المقدرة  شدرجة الغف لكي يصنفوا المستجيبو 
مف  طمبء المراجع السوري، و أدامينية ، فتمحور حوؿ االستبانةأما الجزء الثالث واألخير مف  .مرتفعما، 

: غير موافؽ، غير موافؽ إلى حٍد ما، محايد، موافؽ إلى حٍد ما، وموافؽ. ليختاروا اإلجابة بػف المستجيبي
التالي فإف أسئمة االستبانة ىي أسئمة مغمقة سيمة الحؿ، واإلدخاؿ إلى الكمبيوتر والتحميؿ. وال يحتاج وب

ويمتمؾ . (Albahloul, 2004)المعمومات، بؿ أف يدركوىا  المستجيبوفىذا النمط مف األسئمة أف يتذكر 
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 Tull and)قبؿ المستجيبيف مقياس ليكرت المستخدـ أيضًا ميزة سيولة التركيب نسبيًا وسيولة فيمو مف 

Hawkins, 1996) . 

تتيح االستبانة البريدية التي تـ اعتمادىا الختبار فروض البحث إمكانية الوصوؿ إلى مناطؽ جغرافية 
واسعة بأقؿ تكمفة، كما أنيا تقمؿ مف خطأ التحيز التي قد تنتج عف المقاببلت، وتحافظ عمى مجيولية 

لممستجيب إمكانية التفكير قبؿ اإلجابة في حاؿ كانت األسئمة تتطمب أكبر لممستجيب، كما أنيا تتيح 
(. إال 2004، شافا ناشمياز ودافيد ناشميازبعض التفكير، كما في حالة االستبانة الخاصة بيذه الدراسة )

بانخفاض نسبة الردود، فقد ال يتوفر لدى المستجيب فيـ جيد  يوب ىذه الطريقة تتمثؿ بشكؿ رئيسأف ع
ة، مما قد يجعمو يمتنع عف اإلجابة عف األسئمة، أو يجيب عمييا بشكؿ غير سميـ، وقد تؤثر قمة لؤلسئم

(. استجابًة لممشكمة السابقة، وبغرض رفع 2006الردود عمى معنوية النتائج المتوصؿ ليا )الدىراوي، 
تجيبيف بمغمفات إعادة درجة استجابة أفراد العينة، تـ تنفيذ العديد مف اإلجراءات التي تشمؿ: تزويد المس

مدفوعة الثمف بالرغـ مف أف أغمب الردود تـ جمعيا مف مكاف وجود المستجيبيف، التواصؿ مع العديد مف 
أياـ مف استبلميـ االستبانة، تنفيذ  10المستجيبيف بطريقة ودية، مكالمات ىاتفية لمتابعة المستجيبيف بعد 

دقيقة لشرح الغرض مف االستبانة، رسالة دعـ مف  15زيارات ميدانية لممشاركيف امتد بعضيا لمدة 
المشرفيف، التنويو في خطاب االستبانة أف كافة المعمومات التي يدلي بيا المستجيب ىي سرية وأنو ال 

 مكاف السـ المستجيب في قسـ المعمومات الشخصية.

مرحمة تنفيذ المقاببلت نفذت عممية جمع البيانات عمى فترتيف زمنيتيف مختمفتيف. تضمنت الفترة األولى 
الشخصية كمرحمة سابقة إلعداد استبانة الدراسة كما ىو موضح سابقًا، وتضمنت الفترة الثانية مرحمة 

. وسيتـ في الفقرة التالية تعريؼ الحدود الزمنية لمفترتيف السابقتيف، واإلجراءات التي االستبانةتوزيع وجمع 
 التحضير والتنفيذ.تمت فييما مع عرض كؿ فترة وفقًا لمرحمتي 

 المقابالت الشخصية: 1.3.1.5
، وفيما يمي سيتـ 2013تـ تنفيذ الجزء األوؿ مف العمؿ الميداني خبلؿ شيري نيساف وأيار مف العاـ 

 وتنفيذ المقاببلت. راستعراض تحضي

 تحضير المقابالت الشخصية:  1.1.3.1.5

ة بطبيعة ظاىرة الغش في سورية، مسبباتيا، اىتمت المقاببلت بدراسة عناويف مختمفة ذات عبلقة مباشر 
أىـ المؤشرات الدالة عمى وجودىا، وببعض الجوانب األخرى المتعمقة بيا. ىدؼ العنواف إلى جمع 
معمومات عف نظرة المشاركيف حوؿ طبيعة أحداث الغش التي يواجييا المراجعوف في بيئة المراجعة 

اف آراء المشاركيف حوؿ مسببات الغش في بيئة الشركات السورية. أما العنواف الثاني فيدؼ إلى استبي
السورية. بينما اىتـ العنواف الثالث باستقصاء آراء المشاركيف حوؿ أبرز المؤشرات الدالة عمى وجود الغش 
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مسألة أداء مراجع الحسابات الخارجي السوري، وما إذا كاف  الرابعفي الشركات السورية. وتناوؿ العنواف 
شكؿ أحد فرص ارتكاب الغش التي يمكف استغبلليا مف قبؿ إدارة الشركة ت فيو يمكف أف الضعؼ نواحي

 موضع المراجعة.

انطبلقًا مف أىداؼ البحث يتمثؿ مجتمع البحث اإلحصائي بالمراجعيف الخارجييف السورييف الممارسيف 
ات المينية السورية ، أي المراجعيف السورييف والشركلمينة المراجعة في الجميورية العربية السورية

. وتمت اإلحاطة بيذا المجتمع مف خبلؿ االطبلع عمى 2009لعاـ  33المرخص ليـ بموجب القانوف رقـ 
وخاصة أولئؾ المرخص ليـ جداوؿ المحاسبيف القانونييف األعضاء لدى جمعية المحاسبيف القانونييف، 

لقانونييف المرخص ليـ مراجعة باإلضافة لجداوؿ المحاسبيف ا 2009لعاـ  33بموجب القانوف رقـ 
حسابات الشركات المساىمة مف قبؿ ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية. أما فيما يتعمؽ بعينة 

ـّ المقاببلت، فقد  الشركات المساىمة  لمراجعة حساباتبصورة ىادفة مف أولئؾ الممارسيف العينة  اختيارت
المحيطة بحدوث الغش في بيئة الظروؼ بلزمة لتوصيؼ السورية أو مف الذيف تتوفر لدييـ الخبرة ال

وشركة مراجعة حسابات سورية. تـ االتصاؿ بجميع  باً مكت 25. واشتممت العينة عمى الشركات السورية
مقابمة ومف بينيا  12وتـ تحديد ، شركة 13أفراد العينة لشرح طبيعة المقابمة. تـ االعتذار مف قبؿ 

 الكبرى. المراجعة األربع شركتيف مف شركاتمقابمتيف مع 
 تنفيذ لممقابالت الشخصية:  2.1.3.1.5

في كؿ مف محافظتي  2013نفذ ىذا الجزء مف العمؿ الميداني خبلؿ شيري نيساف وأيار ـ العاـ 
منيا في محافظة دمشؽ، والباقي في محافظة  8مقابمة،  12دمشؽ وطرطوس. وباإلجماؿ تـ تنفيذ 

إما لضغط العمؿ أو لوجود مدراء المكاتب  13بمة األخرى والبالغة حيث رفضت طمبات المقاطرطوس، 
دقيقة وتـ تسجيؿ بعض المقاببلت  60و  45والشركات خارج القطر. تراوحت مدة غالبية المقاببلت بيف 

التي وافؽ المشاركوف عمى تسجيميا، أما تمؾ التي رفض المشاركوف تسجيميا فقد اعتمد الباحث عمى 
. وبالمجمؿ تـ تنفيذ المقاببلت مف اركيف عف طريؽ شخص مشارؾ مف طرؼ الباحثآراء المشتدويف 

وبغرض تنفيذ ما سبؽ، نفذت كؿ مقابمة مع  التركيز والعصؼ الذىني. مجموعاتي خبلؿ اتباع أسموب
وتـ استعراض محاور مدير مكتب أو شركة المراجعة وبحضور ما أمكف مف أعضاء فريؽ المراجعة، 

، وبتوجيو قميؿ مف الباحث وفقًا لسياؽ النقاش كؿ محورمناقشة  تتمثـ  ية الجمسة، ومفالمقابمة في بدا
حيث كاف لمدير الجمسة والمتمثؿ بمدير المكتب ميمة ذكر المحور والتعميؽ عميو، ومف ثـ يسيب كؿ 

في الوقت الذي تمثمت فيو عضو مف أعضاء فريؽ المراجعة بذكر تجربتو ومعموماتو عف الموضوع، 
مساىمة األساسية لمدير الشركة أو المكتب في تمخيص آراء الفريؽ والتعقيب عمى  بعضيا، وفيما يتعمؽ ال

، باالنتقاؿ مف محور آلخر خبلؿ المقابمة فقد كاف ذلؾ يتـ وفقًا لسياؽ النقاش ودوف التقيد بترتيب معيف
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ح لمباحث فيما يتعمؽ ببعض وفي ختاـ الجمسة كاف يعيد مدير المكتب تمخيص اآلراء ويقدـ بعض النصائ
 الجوانب التي تمثؿ قناعتو وقناعة فريقو الشخصية.

 االستبانة البريدية:  2.3.1.5
تـ تنفيذ الجزء الثاني مف العمؿ الميداني )االستبانة البريدية(، خبلؿ أشير تشريف األوؿ، تشريف 

. 2014نوف الثاني لعاـ ، باإلضافة لمنصؼ األوؿ مف شير كا2013الثاني، وكانوف األوؿ مف عاـ 
وتميزت مرحمة تنفيذ االستبانة البريدية باقتصاديتيا النسبية وخاصة فيما يتعمؽ بتكاليؼ السفر، وفيما يمي 

 سيتـ استعراض إجراءات تحضير وتنفيذ الجزء الثاني مف العمؿ الميداني.

 : االستبانة البريديةتحضير  1.2.3.1.5

قبؿ تنفيذ المقاببلت بناًء عمى المؤشرات المذكورة في المعياريف  تـ تصميـ استمارة استبانة مبدئية
(SAS: 9, ISA: 240( :وعمى المؤشرات المذكورة في دراسة كؿ مف ،)Brazel et al., 2010 ،Abdul 

Majid and Tsui, 2001 ،Smith et al., 2005 ،Wilks and Zimbelman, 2002 ،Okoye et al., 2009.) 
 قسـ المحاسبة، في التدريسية الييئة أعضاء السادة مف المحكميف مف مجموعة عمىتـ عرض االستبانة 

 مدى يخص فيما آرائيـ إلبداء وذلؾ ،2013خبلؿ شير أيار مف العاـ جامعة تشريف  االقتصاد، كمية
 إلى إضافة فقرة، لكؿ المغوية الصياغة سبلمة ومدى ،ضمنو تندرج الذي بالمجاؿ الفقرات ومناسبة ارتباط
 لمغرض الفقرات وشمولية صدؽ مدى تقدير تـّ  حيث ضرورية، المحّكموف يراىا أخرى مبلحظات إبداء
 يمـز ما بإجراءو  ،االختصاص ذوي مف المحكميف السادة آلراءتمت االستجابة  وقد أجمو، مف أعدت الذي
المبلحظات التي  ومف ثـ تـ تعديؿ االستمارة المبدئية وفقًا ليذه مقترحاتيـ، ضوء في وتعديؿ حذؼ مف

 & Abdul Majid) تيسايًا ألسموب التصميـ المتبع في در خمصت إلى تصميـ االستمارة بشكؿ مشابو جزئ

Tsui, 2001 ) و(Wilks & Zimbelman, 2002)( ،Shaub & Lawrence, 1996)  مف حيث صياغة
فقًا لمنتائج التي أفرزىا وو  مؤشرات الغش ضمف حاالت أو سيناريوىات، كما تـ تعديؿ االستمارة المبدئية

تحميؿ المقاببلت، بحيث يتـ مراعاة تضميف مؤشرات عوامؿ الغش المذكورة مف قبؿ المراجعيف السورييف 
األمر الذي يمكف الباحث ، ISA: 240و  SAS: 99)عينة المقابمة( والتي لـ يتـ ذكرىا بموجب المعياريف 

بدوره عمى واقعية نتائج ردود ذلؾ ينعكس و  السورية،الغش في بيئة المراجعة  مف مراعاة خصوصية ظاىرة
 .المشاركيف وتمثيميا لطبيعة توقعاتيـ

استبانة كعينة عشوائية  20، وعمى ضوء ذلؾ تـ توزيع النيائيةشبو  بصورتيا االستبانة خرجت وبذلؾ 
د عدد مف تبيف وجو ومف خبلؿ ردود المستجيبيف، تجريبية بيدؼ دراسة االستجابة مف قبؿ المراجعيف، 

لدى  دقيقة 03الشكاوي تتعمؽ بطوؿ فقرات االستبياف وطوؿ الفترة البلزمة لئلجابة عميو )التي تفوؽ 
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عادة صياغتيا مف دوف أّف يؤثر بعضيـ ذلؾ عمى جوىر االستبانة (، مما استدعى حذؼ بعض الفقرات وا 
 ومتغيراتيا

أسئمة، وييدؼ  4يحتوي القسـ األوؿ عمى ة: سؤااًل مقسمة لثبلثة أقساـ رئيس 14مف تتألؼ االستبانة 
إلى تمكيف الباحث مف جمع بيانات المستجيبيف الشخصية المتمثمة بالشيادة العممية في المحاسبة، الخبرة 

، المالية التقاريرنوعي الغش )الغش الناتج عف تحريؼ  كشؼالعممية في المحاسبة، والخبرة السابقة في 
أسئمة مصممة وفقًا لحاالت  6(. ويحتوي القسـ الثاني عمى لشركةاختبلس أصوؿ اوالغش الناتج عف 

)سيناريوىات( وموزعة بالتساوي وفقًا لنوعي الغش السابقيف. تـ تصميـ السيناريوىات الخاصة بكؿ نوع 
الضغوط، المحفزات/وامؿ: يشتمؿ كؿ سيناريو عمى درجة مختمفة لقوة تأثير كؿ مف مؤشرات عبحيث 

، وذلؾ بغرض معرفة تغايرات اإلجابة وفقًا لدرجة تأثير مؤشرات كؿ عامؿ التجاىاتالمبررات/االفرص، و 
( مؤثرة 3(غير مؤثرة إلى حٍد ما،)2(غير مؤثرة، )1مف عوامؿ الغش. تراوحت قوة تأثير المؤشرات بيف ))

 وبشكؿ( 1-5لما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )( مؤثرة(، وتوزعت السناريوىات وفقًا 4إلى حٍد ما، و)
 متطابؽ بالنسبة لنوعي الغش.

 ( تصنيؼ سيناريوىات القسـ الثاني مف االستبانة1-5جدوؿ رقـ: )

 القيمة المعطاة لدرجة التأثير درجة تأثير مؤشرات عوامل الغش الثالثة مستوى  رقم السيناريو

 2-1 غير مؤثرة إلى غير مؤثرة لحٍد ما السيناريو األوؿ

 3-2 لحٍد ما إلى مؤثرة لحٍد ماغير مؤثرة  السيناريو الثاني

 4-3 مؤثرة لحٍد ما إلى مؤثرة السيناريو الثالث

وبغرض الحصوؿ عمى بيانات تعكس بصورة أكبر تغاير المتغير التابع وفقًا لتغاير المتغيرات 
المستقمة، وفي ضوء محدودية إمكانية زيادة عدد السناريوىات، بسبب أثرىا السمبي عمى نسبة االستجابة، 

 Randomتـ اختيار درجة التأثير الخاصة بمؤشرات كؿ عامؿ بصورة عشوائية أو وفقًا ألسموب 

Assignment (www.socialresearchmethods.net) األمر الذي يمكف مف الحصوؿ عمى تصاميـ ،
المذكور أعبله، ومع حذؼ التصاميـ المتكررة، تـ الحصوؿ  مختمفة لكؿ حالة ولكف ضمف المستوى المحدد

صاميـ مختمفة، وبالتالي تـ اختيار التصاميـ الثمانية السابقة الذكر ليتـ طباعة االستبانة منيا ت 8عمى 
 ىذا تقريبًا ليتـ توزيعيا بصورة عشوائية عمى أفراد العينة. العينة الموضح أدناه وبشكؿ متساوٍ وفقًا لحجـ 

أنو يمكف الحصوؿ عمى التصاميـ الثمانية المذكورة باتباع التصاميـ العاممة  إلى ر اإلشارةتجدو 
(Factorial Designs لممتغيرات المستقمة، حيث يمتمؾ كؿ متغير مف المتغيرات )ف، وبالتالي قيمتي الثبلثة

 .(2004اشيماز، )شافا ناشيماز ودافيد ن 8=2*2*2يكوف عدد المجموعات المتولدة عف ىذا التنصيؼ: 
وفيما يتعمؽ بالقسـ الثالث مف االستبانة فتكوف مف أربعة أسئمة تتعمؽ بجوانب مينية أداء المراجع السوري. 

http://www.socialresearchmethods.net/
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: غير موافؽ، غير موافؽ إلى حٍد ما، محايد، موافؽ إلى حٍد ما، ليختاروا اإلجابة بػف وطمب مف المستجيبي
 وموافؽ.

ذكر سابقًا أنو تـ تعريؼ مجتمع البحث بكافة محدداتها، فٌما ٌتعلق باختٌار حجم عٌنة البحث و
لعاـ  33المحاسبيف السورييف المرخص ليـ وشركات التدقيؽ السورية المرخص ليا بموجب القانوف 

 بالبريد، والذيف تـ الحصوؿ عمى عددىـ مف خبلؿ مراسمة جمعية المحاسبيف القانونييف السورية 2009
( شركة 12، و)اً قانوني اً ( محاسب723)بيف أف مجتمع البحث يتكوف مف (، وت2)ممحؽ رقـ  ياإللكترون

( ليكوف االنحراؼ المعياري، بعد استشارة 40تدقيؽ مينية. ولتحديد حجـ العينة، تـ اختيار الرقـ )
%، وعمى 95مختصيف في مجاؿ اإلحصاء وتبعًا لحجـ المجتمع اإلحصائي، ثـ تـ تعريؼ فترة الثقة ب 

( بعد االسترشاد بجدوؿ توزيع األخطاء المعيارية 2.7) ػديد الخطأ المعياري المرغوب بأساس ذلؾ تـ تح
(، ومف ثـ تـ تطبيؽ القانوف التالي: )حجـ العينة = 2007الممكنة تبعًا لفترات الثقة المختمفة )طايع، 

(، والذي 2004، زشافا ناشمياز ودافيد ناشميامربع الخطأ المعياري المرغوب( ) /مربع االنحراؼ المعياري
 Green ، فمقد بيفستخداـ اختبارات االنحدار الحقاً وحدة معاينة. وألنو سيتـ ا 220بيف أف حجـ العينة ىو 

، اإلحصاء باستخداـ 1991) ، SPSS( وجود قانونيف لتحديد حجـ العينة األصغري )شعاع لمنشر والعمـو
مستقمة(، وىنا المتغيرات المستقمة لكؿ نوع ضرب عدد المتغيرات ال 8+ 50(، القانوف األوؿ ىو: )2007
. أما 74(، وبالتالي يكوف حجـ العينة األصغري ىوالمبررات/االتجاىات)الضغوط، الفرص، و  3ىي 

. 107+ عدد المتغيرات المستقمة(، وبالتالي يكوف حجـ العينة األصغري ىو104القانوف الثاني فيو: )
ىو أكبر بكثير مف حجـ العينة األصغري المحدد وفقًا  220 ػمما سبؽ يتبيف أف حجـ العينة المحدد ب

 لمقانونيف السابقيف، وبالتالي فيو مناسب أيضًا الختبارات االنحدار البلحقة. 

تمثمت الخطوة التالية لتحديد حجـ العينة باختيار تصميـ العينة المناسب، وفي ىذا السياؽ تـ اختيار 
فرص يـ العينة االحتمالية، ألف ىذا النوع مف التصاميـ يعطي العينة العشوائية البسيطة كإحدى تصام

، وبالتالي فإف في احتماؿ اختيارىا في عينة الدراسة متساوية لكؿ مفردة مف مفردات مجتمع الدراسة
لحصوؿ عمى عينة ممثمة غير متحيزة ليس لمباحث أي دخؿ في يوفر ااستخداـ ىذا النوع مف العينات 

 .(1322)الجديمي،  لؾ يمكف تعميميا عمى جميع مفردات مجتمع الدراسة األصميولذ ،اختيار مفرداتيا
وتـ تنفيذ االختيار السابؽ مف خبلؿ ترقيـ وحدات المجتمع اإلحصائي بشكؿ متسمسؿ، ومف ثـ اختيار 

 العينة وفقًا لجداوؿ األرقاـ العشوائية. 

 :االستبانة البريدية تنفيذ 2.2.3.1.5

راض إلدارة توزيع االستبياف ومدتو. بدأ تنفيذ الجزء الثاني مف العمؿ الميداني في فيما يمي سيتـ االستع
. تـ اعتماد النسخة 1320الجميورية العربية السورية في نياية األسبوع األوؿ مف شير تشريف األوؿ لعاـ 
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سبة في كمية االقتصاد مقترحات أساتذة قسـ المحا: ػل بعد تعديؿ النسخة المبدئية وفقاً  االستبانةالنيائية مف 
تصميـ الاستبانة ذات  20 ػت ووفقًا لنتائج التوزيع األولي الخاصة بالنتائج تحميؿ المقاببل، جامعة تشريف

، ، جيزت المغمفات المعنونة بعنواف المرسؿ لبلستجاباتاوتـ تصوير نسخ مني االستبانة تطبع مبدئي،ال
اؿ بأفراد العينة المختارة، باإلضافة لمشركات المينية، انات، تـ االتصوحفاظًا عمى سرعة إرساؿ االستب

اعتذر البعض منيـ إما النشغالو أو لوجوده خارج القطر، والبعض اآلخر لـ يجب عمى االتصاؿ، وفي 
الوقت نفسو، تـ التمكف مف تحديد موعد مع البعض اآلخر لتسميمو االستبانة خبلؿ األسبوع الثاني مف 

ـ السفر إلى محافظة دمشؽ خبلؿ ذلؾ األسبوع، وتـ تسميـ معظـ االستبانات شير تشريف األوؿ، حيث ت
باليد، وفي ذات الوقت، تـ التمكف مف التواصؿ مع عدد مف المحاسبيف القانونييف ومع أحد الشركات 
المينية وطمبوا إرساؿ االستبانات الحقًا. تـ العودة لمحافظة طرطوس في األسبوع الثالث مف ذات الشير، 

ـ التواصؿ مع أفراد العينة الموجوديف فييا وتـ تسميميـ نسخ االستبانات باليد، وخبلؿ توزيع االستبانات وت
في محافظة طرطوس تـ االتصاؿ بأفراد العينة الموجوديف في محافظتي البلذقية وحماه، وتـ إرساؿ النسخ 

ص، حمب، إدلب(، فمـ يتـ التمكف بالبريد. وفيما يتعمؽ بباقي أفراد العينة الموجوديف في محافظات )حم
مف االتصاؿ بمعظميـ إال البعض الذي نقؿ مكاف إقامتو لطرطوس أو دمشؽ، حيث تـ تسميميـ نسخ 
االستبانة إما باليد أو مف خبلؿ البريد ألولئؾ الموجوديف في دمشؽ. وفيما يتعمؽ بالمدة القصوى الستبلـ 

 .2013اني مف العاـ الردود، فقد تـ تحديدىا بنياية شير تشريف الث

مف استبلـ المستجيبيف لنسخ االستبانة  يوماً  15نفذت مكالمات المتابعة لمعينات المستيدفة بعد مرور 
بغرض اإلجابة عف أية استفسارات تولدت لدييـ عند قراءتيـ ليا وبغرض تذكيرىـ بالموعد األقصى 

تابعة مع أفراد العينات الذيف لـ يرسموا تـ إجراء مكالمات م 31/10/2013الستبلـ الردود، وبعد تاريخ 
في الورود لعنواف المرسؿ حتى تاريخ منتصؼ  االستباناتاستجاباتيـ، وعمى الرغـ مف ذلؾ تأخرت بعض 

انات الموزعة ونسب يما يمي سيتـ استعراض عدد االستب. وف1322شير كانوف الثاني مف العاـ 
 (:1-5االستجابات في الجدوؿ )

 عٌنة المسح(1-5جدول رقم: )

 اإلجمالً أخرى حماه الالذقٌة طرطوس دمشق العٌنات وفقاً للمحافظات

 113 45 13 25 15 235 نات الموزعةاعدد االستب

 103 16 6 8 22 51 عدد االستجابات

 %46.81 %35.55 %30 %32 %88 %48.57 نسبة االستجابة

)الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية(،  تـ إدخاؿ استجابات المشاركيف إلى الحاسب باستخداـ برنامج
، ومف ثـ تـ اختبار موثوقية البيانات مف أجؿ كافة الحاالت التي تتضمنيا االستبانة، ومف 21حزمة رقـ 

(. وتعني موثوقية αأجؿ القسـ الثالث منيا والمتعمؽ بأداء المراجع السوري، باستخداـ اختبار ألفا )
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المستخدـ أف يعكس بصورة ثابتة البنية التي يقيسيا. )شعاع لمنشر  البيانات، أنو يجب عمى المقياس
، اإلحصاء باستخداـ ،   0.828( أف تحميؿ الموثوقية أعطى α(، وتظير نتائج اختبار ألفا )1332والعمـو

(، األمر الذي يظير مستوى مقبوؿ مف التماسؾ الداخمي الستجابات αأللفا ) 3,2وىذه القيمة تفوؽ قيمة 
 نة.االستبا

االختبااااارات اإلحصااااائية وتحمياااال البيانااااات الشخصااااية لممشاااااركين فااااي .54.1
 :االستبانة

سيتـ فيما يمي استعراض األساليب اإلحصػائية المسػتخدمة فػي تحميػؿ البيانػات، سػبب اختيارىػا، النتػائج 
 التي تظير نتيجة اختبار بياناتيا.

 خصائص العينة اإلحصائية: 1.4.1.5
جػداوؿ المحاسػبيف  ة بسػيطة مػف المػراجعيف السػورييف مػف خػبلؿ االطػبلع عمػىتـ اختيػار عينػة عشػوائي

 33بموجػب القػانوف رقػـ المػراجعيف والمػرخص ليػـ  القانونييف األعضػاء لػدى جمعيػة المحاسػبيف القػانونييف
باإلضػافة لجػداوؿ المحاسػبيف القػانونييف المػػرخص ليػـ مراجعػة حسػابات الشػركات المسػػاىمة ، 2009لعػاـ 

 .ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السوريةمف قبؿ 

 ةاني. يسػػتخدـ القسػػـ األوؿ مػػف االسػػتبتخدـ االسػػتبانة الموزعػػة نػػوعيف مػػف المقػػاييس: اسػػمي، وترتيبػػتسػػ
لقسػػميف الثػػاني مقيػػاس اسػػمي، وييػػدؼ ىػػذا القسػػـ إلػػى جمػػع بيانػػات المشػػاركيف الشخصػػية. كمػػا ويسػػتخدـ ا

ث يسأؿ جميع المشاركيف في القسػـ الثػاني مػف االسػتبانة ليصػنفوا مقياس ترتيبي، حي ةانوالثالث مف االستب
 القيمػػة المقػػدرة لمغػػش( إلػػى أف 2ذو الخمػػس مراتػػب، حيػػث يشػػير الػػرقـ ) Likertإجابػػاتيـ باسػػتخداـ مقيػػاس 

، كمػػا يسػػأؿ جميػػع المشػػاركيف فػػي القسػػـ مرتفعػػة لمغػػش القيمػػة المقػػدرة( إلػػى أف 5، ويشػػير الػػرقـ )منخفضػػة
( 2ذو الخمػس مراتػػب، حيػث يشػير الػػرقـ ) Likertمقيػاس  سػػتبانة ليصػنفوا إجابػاتيـ باسػػتخداـالثالػث مػف اال

 ( إلى الموافقة.5إلى عدـ الموافقة، ويشير الرقـ )

 اختيار االختبارات اإلحصائية المناسبة: 2.4.1.5
مع بيانات ييتـ القسـ األوؿ بج ;ةتبانة تتألؼ مف ثبلثة أقساـ رئيسمما تقدـ ذكره، أف االستبيف 

المستجيبيف الشخصية، وىو القسـ الذي سيتـ تحميؿ بياناتو في الفقرة التالية، أما القسـ الثاني مف االستبانة 
األولى المتمثمة بمدى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  6 ألػإلى اختبار فرضيات البحث فييدؼ 

( وبيف اختبلس أصوؿ الشركةغش الناتج عف المالية، وال التقاريرنوعي الغش )الغش الناتج عف تحريؼ 
لكؿ نوع مف ىذيف النوعيف، واستنتاج  المبررات/االتجاىاتالضغوط والفرص و المحفزات/مؤشرات عوامؿ: 

بنوعيو. وبغرض تحقيؽ اليدؼ السابؽ، تـ تصميـ ىذا القسـ  الغش درجةقياس ل معادلتي نموذج االنحدار
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ا تتعمؽ بأحد نوعي الغش، وكؿ منيا يتضمف درجات مختمفة مني 3سيناريوىات، كؿ  6اعتمادًا عمى 
لمؤشرات عوامؿ الغش الثبلثة المدروسة وفقًا لما تـ توضيحو في فقرة تصميـ االستبانة. بعد أف تـ جمع 
 االستبانات المعادة وتفريغيا، تـ الحصوؿ عمى البيانات الخاصة بالمتغيرات الموضحة في الجدوؿ التالي:

 المتغيرات التابعة والمستقمة موضع الدراسة (:3-5الجدول )
 المتغير المستقل الثالث المتغير المستقل الثاني المتغير المستقل األول المتغير التابع األول

الغش الناتج عف  درجة
 المالية التقاريرتحريؼ 

الضغوط ذات العبلقة 
بظيور الغش الناتج عف 

 المالية التقاريرتحريؼ 

بظيور  الفرص ذات العبلقة
الغش الناتج عف تحريؼ 

 المالية التقارير

ذات  المبررات/االتجاىات
العبلقة بظيور الغش الناتج 

 المالية التقاريرعف تحريؼ 
 المتغير المستقل السادس المتغير المستقل الخامس المتغير المستقل الرابع المتغير التابع الثاني

الغش الناتج عف  درجة
 اختبلس األصوؿ

ت العبلقة الضغوط ذا
بظيور الغش الناتج عف 

 اختبلس األصوؿ

الفرص ذات العبلقة بظيور 
الغش الناتج عف اختبلس 

 األصوؿ

ذات  المبررات/االتجاىات
العبلقة بظيور الغش الناتج 

 عف اختبلس األصوؿ
الست األولى التي  فرضيات الدراسةاختبار  تـ وبشكؿ أولي وبناًء عمى طبيعة البيانات السابقة،

رض وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المتغيريف التابعيف والمتغيرات المستقمة المتعمقة بيما تفت
تقدير تـ ومف ثـ  بيرسوف وسبيرماف، واختبار االرتباط الجزئي،الموضحة أعبله باستخداـ معاممي ارتباط 

 Regression) النحداراتحميؿ نوعي الغش اعتمادًا عمى المتغيرات المستقمة المدروسة باستخداـ درجة 

Analysis ُيجري التوافؽ المطموب بيف النموذج التنبؤي وبيف يوضح اتجاه وقوة عبلقة االرتباط، و ( الذي
معرفة كاف البد مف . ولكف قبؿ اختيار تحميؿ االنحدار المناسب، البيانات المتوفرة مف خبلؿ عممية المسح

رفة طبيعة العبلقة بيف ىذه المتغيرات إف كانت خطية مع تطمبنموذج الرياضي الموافؽ، وىذا ما شكؿ ال
، كما تـ إجراء تحميؿ التبايف اختبار تحقؽ افتراضات نموذج االنحدار الخطي المتعددتـ  لذاأو غير ذلؾ. 

قيـ المعنوية لمعالـ النموذج في حالة استخدـ االرتباط الخطي لكؿ نوع اللنموذج االرتباط الخطي وحساب 
أظير أف العبلقة بيف المتغيريف التابعيف والمتغيرات المستقمة  خاصة بنوعي الغش، وىو مامف البيانات ال

ي عبلقة خطية، ومف خبلؿ ذلؾ يعتبر نموذج االنحدار الخطي المتعدد ىو النموذج المتعمقة بيما ى
 المناسب الشتقاؽ نموذجي الدراسة.

كشاؼ طبيعة البيانات الخاصة باألسئمة األربعة استأما فيما يتعمؽ بالقسـ الثالث مف االستبانة، فقد تـ 
( لمعرفة ما إذا كانت خاضعة لمتوزيع Kolmogorov-Smirnovباستخداـ اختبار )بيذا القسـ المتعمقة 

الطبيعي، ومف خبلؿ تطبيؽ ىذا االختبار عمى إجابات المشاركيف الخاصة بيذه األسئمة تبيف أف داللة 
(sig لكافة األسئمة ) > ف االختبارات  0.05مف وبالتالي فإف البيانات غير خاضعة لمتوزيع الطبيعي، وا 

نفسو باعتباره أحد  (Kolmogorov-Smirnov)لذا تـ اختيار اختبار  البلبارامترية ىي االختبارات المناسبة.
 نواحي أداء المراجعأنواع االختبارات البلبارامترية مف أجؿ التحقؽ مف الفرضية الخاصة بما إذا كانت 
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السوري تشكؿ فرصة إلدارة الشركة موضع المراجعة الرتكاب الغش. وفي سياٍؽ متصؿ، وبغرض الوقوؼ 
الغش أي تأثير عمى إجاباتيـ فيما يتعمؽ باألسئمة األربعة  كشؼعمى ما إذا كاف لخبرة المشاركيف في 

ة تختص بنوع معيف ، تـ تقسيـ المشاركيف وفقًا لمرحمتيف، كؿ مرحمبالفرضيات الخمس األخيرةالخاصة 
المالية(، ولكؿ  التقارير الغش الناتج عف تحريؼاألصوؿ، و  عف اختبلسالغش الناتج مف أنواع الغش )

 كشؼمرحمة تـ تقسيـ المشاركيف إلى قسميف تبعًا لما إذا كانت لدى المراجع المشارؾ خبرة سابقة في 
مجموعتيف الخاصتيف بكؿ مرحمة جابة الالختبار الفروؽ بيف إ Mann-Whitneyالغش، وتـ تنفيذ اختبار 

 Tاختبار البارامتري مكافئ الختبار  Mann-Whitneyكؿ نوع مف أنواع الغش. ويعتبر اختبار أو ب
 المستقؿ.

 البيانات الشخصية: تحميل 3.4.1.5
ييدؼ القسـ األوؿ مف االسػتبانة إلػى جمػع بيانػات المسػتجيبيف الشخصػية، فيمػا يتعمػؽ بالحصػوؿ عمػى 

كػؿ مػف الغػش النػاتج  كشػؼعممية في المحاسبة، الخبرة العمميػة فػي المحاسػبة، والخبػرة السػابقة فػي  شيادة
الماليػػة، والغػػش النػػاتج عػػف اخػػتبلس أصػػوؿ الشػػركة موضػػع المراجعػػة، حيػػث تسػػاىـ  التقػػاريرعػػف تحريػػؼ 

يف العمميػة البيانات الشخصية لممستجيبيف في تمكيف الباحث مف تكويف تصور واضح عف خمفية المسػتجيب
 وعف خبرتيـ العممية.

 ( نتائج إجابات المستجيبيف الشخصية لكامؿ العينة.6-5إلى ) (4-5)تقدـ الجداوؿ مف 
 أو ما يعادليا ( استجابات المشاركيف حوؿ حصوليـ عمى شيادة عممية في المحاسبة4-5جدوؿ رقـ: )

 ياإلجمال أخرى دكتوراه ماجستير دبمـو بكالوريوس ال يوجد النوع

 103 1 4 22 15 59 ال يوجد العدد
 %100 %2.9 %3.9 %21.4 %14.5 %57.3 ال يوجد النسبة  المئوية

أف كافػة أفػراد العينػة يحممػوف شػيادة عمميػة فػي المحاسػبة أو مػا يعادليػا مػف  (4-5)يظير الجػدوؿ رقػـ 
وني. وفيمػا يتعمػؽ بتػوزع العموـ االقتصادية واالدارية التػي تتػيح لحامميػا الحصػوؿ عمػى شػيادة محاسػب قػان
حممػة شػيادة البكػالوريوس  أفراد العينة بالنسبة لنوعية الشيادات التػي يحممونيػا، فيظيػر الجػدوؿ السػابؽ أفّ 

%، يمػػييـ حممػػة الماجسػػتير بنسػػبة 5270األكبػػر مػػف العينػػة بنسػػبة  النسػػبةفػػي المحاسػػبة )اإلجػػازة( يشػػكموف 
%، ويتوزع باقي أفراد العينة بيف حممة الدكتوراه 2275بنسبة %، ومف ثـ حممة دبمـو الدراسات العميا 1272
 %.171% وحممة الشيادات األخرى المعادلة بنسبة 071بنسبة 
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 ( استجابات المشاركيف حوؿ خبرتيـ العممية في المحاسبة5-5جدوؿ رقـ: )

 اإلجمالي سنة 15أكثر مف  سنة 15-11 سنة 10-6 سنة 5-1 ال يوجد المدة
 103 23 19 27 34 وجدال ي العدد

 %100 %22.4 %18.4 %26.2 %33 ال يوجد النسبة  المئوية
( أف كافػػة أفػػراد العينػػة يمتمكػػوف خبػػرة عمميػػة فػػي المحاسػػبة. حيػػث يمتمػػؾ مػػا 5-5يظيػػر الجػػدوؿ رقػػـ )

% مف أفراد العينة خبرة تمتد مف سنة إلى خمػس سػنوات، وتعمػؿ النسػبة السػابقة بحصػوؿ العديػد 00نسبتو 
خريجػػػػي كميػػػػة االقتصػػػػاد فػػػػي السػػػػنوات األخيػػػػرة عمػػػػى شػػػػيادة محاسػػػػب قػػػػانوني مػػػػف خػػػػبلؿ القيػػػػد فػػػػي مػػػػف 

% مػف أفػراد العينػة 1.71االمتحانات الدورية التي يتـ إجراؤىػا فػي الجميوريػة العربيػة السػورية، كمػا يمتمػؾ 
% 2.72ا سػػنبتو سػػنوات، أمػا بػاقي أفػراد العينػة، فيمتمػؾ مػ 23إلػى  .خبػرة عمميػة فػي المحاسػبة تمتػد بػيف 

 سنة. 25% خبرة تزيد عف 1172سنة، ويمتمؾ ما نسبتو  25خبرة تصؿ إلى 
 الغش كشؼ( استجابات المشاركيف حوؿ خبرتيـ السابقة في 6-5جدوؿ رقـ: )

الغش الناتج عف تحريؼ 
 المالية التقارير

ال توجد  توجد خبرة
 خبرة

الغش الناتج عف 
 اختبلس األصوؿ

ال توجد  توجد خبرة
 ةخبر 

 اإلجمالي

 103 27 76 العدد 23 80 العدد
 %100 %26.2 %73.8 النسبة  المئوية %22.3 %77.7 النسبة  المئوية

الغػػش النػػاتج  كشػؼ% مػػف أفػراد العينػػة يمتمكػوف خبػػرة سػابقة فػػي 2272( أف .-5يظيػر الجػػدوؿ رقػـ ) 
 كشػػؼ% مػػف افػػراد العينػػة 11.0الماليػػة لمشػػركة موضػػع المراجعػػة، بينمػػا لػػـ يسػػبؽ ؿ  التقػػاريرعػػف تحريػػؼ 

 كشػػؼ% مػػف أفػػراد العينػػة يمتمكػػوف خبػػرة سػػابقة فػػي .207ىػػذا النػػوع مػػف الغػػش. ويظيػػر الجػػدوؿ أيضػػًا أف 
% مػف أفػراد العينػة خبػرة 1.71الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة موضػع المراجعػة، بينمػا ال يمتمػؾ 

 ىذا النوع مف الغش. كشؼسابقة في 

أفراد العينة يحمموف شيادة عممية في المحاسبة أو ما يعادليا، وأف مػا نسػبتو  يتضح مما سبؽ، أف كافة
% مػػنيـ يحممػػوف شػػيادة دراسػػات عميػػا فػػي المحاسػػبة، كمػػا يمتمػػؾ كافػػة أفػػراد العينػػة خبػػرة عمميػػة فػػي .017

% منيـ خبرة تفوؽ الخمس سنوات. ومف جيٍة أخػرى، يمتمػؾ مػا يزيػد عػف 22المحاسبة، ويمتمؾ ما نسبتو 
الماليػة، والنػاتج عػف  التقاريرالغش بنوعيو الناتج عف تحريؼ  كشؼ% مف افراد العينة خبرة سابقة في 22

 اختبلس األصوؿ. 

  :الخالصة 5.1.5
عرض ىذا الفصؿ لمنيج البحث وطرؽ جمع البيانات مع ما تتضمنو مف أدوات البحثيف الكمي 

كؿ مف المقاببلت واستبانة  تحضير وتنفيذ، كما عرض لكيفية تنظيـ المسح، وما يكتنفو مف والنوعي
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تبار فرضيات الدراسة، الدراسة. ىذا، واستعرض الفصؿ لخصائص العينة اإلحصائية التي تـ اختيارىا الخ
 نجاز تحميؿ بيانات المستجيبيف الشخصية، وىي التي تمثؿ القسـ األوؿ مف بيانات الدراسة.ومف ثـ تـ إ
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جوانب ظاىرة الغش في سورية من خالل تحميل  :ثانيالمبحث ال
 المقابالت

 المقدمة: 1.2.5
ييدؼ ىػذا الفصػؿ مػف خػبلؿ المقػاببلت إلػى التعػرؼ عمػى آراء شػركات المراجعػة والمػراجعيف السػورييف 

، ة التػي اسػتيدؼ الباحػث دراسػتيارية فيمػا يتعمػؽ بالعنػاويف الرئيسػالممارسيف لممينة في بيئة المراجعة السو 
ف تحميػػؿ ردود األطػػراؼ المشػػاركة الباحػػث مػػف تكػػويف تصػػور أولػػي حػػوؿ: طبيعػػة أحػػداث الغػػش التػػي يّمكّْػػوُ 

الضػغوط، الفػرص، المحفزات/يواجييا المراجعوف في بيئة المراجعة السورية، مسببات الغػش، أىػـ مؤشػرات 
أداء المراجػع السػوري يشػكؿ وحػوؿ مػا إذا كػاف  ،الموجودة في بيئػة المراجعػة السػورية المبررات/االتجاىاتو 

أحػػد فػػرص ارتكػػاب الغػػش التػػي يمكػػف لمػػدراء الشػػركات موضػػع المراجعػػة اسػػتغبلليا. كمػػا ستسػػاعد نتػػائج 
تحميؿ ىذه المقاببلت في تصويب أسئمة االستبانة التي سيتـ إعدادىا، لذا سيتـ في ىذا الفصؿ تحميؿ ردود 

 .توضح أبرز النتائج بخبلصةلفصؿ المشاركيف حوؿ العناويف الخمسة السابقة، وينتيي ا

 المقابالت:عناوين تحميل  2.2.5
ة، وكؿ منيا يتعمؽ بجانب عناويف رئيس أربعةيدؼ إلى اختبار أجزاء، وت أربعةتتألؼ المقاببلت مف 

مف جوانب ظاىرة الغش في بيئة المراجعة السورية. وبالتالي يمكف ليذه المقاببلت أف تقدـ لمباحث تصورًا 
عف طبيعة ظاىرة الغش في بيئة المراجعة السورية، وعف مسبباتيا، والمؤشرات ذات الداللة عمى مبدئيًا 
 وجودىا.

 طبيعة أحداث الغش التي يواجييا المراجعون في بيئة المراجعة السورية: 1.2.2.5
ي ييدؼ الجزء األوؿ مف أسئمة المقابمة إلى استكشاؼ طبيعة أحداث الغش التي يواجييا المراجعوف ف

بيئة المراجعة السورية، مف وجية نظر المشاركيف، لذا تـ اختبار اليدؼ السابؽ مف خبلؿ اختبار سؤاليف 
عمى عبلقة مباشرة بيذا اليدؼ. ييدؼ السؤاؿ األوؿ إلى استقصاء آراء المشاركيف حوؿ ما إذا كاف لدييـ 

ود المشاركيف، يجد الباحث أف الغش في بيئة المراجعة السورية. ومف خبلؿ تحميؿ رد كشؼخبرة سابقة ب
الغش في بيئة المراجعة السورية. حيث  كشؼىناؾ إجماعًا بيف المشاركيف حوؿ امتبلكيـ خبرة سابقة في 

الغش، فالغش موجود  كشؼيقوؿ أحد مدراء شركات المراجعة السورية: "نعـ تتوفر لدينا خبرة سابقة في 
لفساد"، ويشير آخر "مف الطبيعي أف تكوف لدينا خبرة سابقة في بيئتنا، خاصة أنيا بيئة تكثر فييا ثقافة ا

الغش في ىذه البيئة، فالسوؽ ىنا ليست متطورة كفاية، وتغمب عمييا الشركات العائمية التي  كشؼفي 
، وىذه الشركات تحمؿ مخاطر أكبر مف العامميفيكوف فييا المالؾ ىو مدير الشركة وىو الذي يعيف 
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عة لرقابة ىيئات متخصصة )كييئة الرقابة المالية(، حيث أف الشركات الشركات المساىمة الخاض
المساىمة التي تكثر في السوؽ المتطورة تطمب مف جميع موظفييا التقيد بقواعد أخبلقية وتطبيقية صارمة" 

العديد مف حاالتو وتـ توصيؼ  كشؼويبيف أحد مدراء الشركات األربع الكبار أف "الغش موجود وتـ 
يجاد إجراءات الوقاية مف حدوثيا، لكف الأسبابيا و  يمكف الحديث بأي حاٍؿ مف األحواؿ أنو بمقدور  ا 

جميع حاالت الغش". أما السؤاؿ الثاني فييدؼ إلى استبياف آراء المشاركيف حوؿ  كشؼالمراجع الخارجي 
ردود المشاركيف  طبيعة أنواع الغش التي يواجييا المراجعوف في بيئة المراجعة السورية. ومف خبلؿ تحميؿ

يرى الباحث أف ىناؾ اتفاقًا بيف كؿ مف المشاركيف حوؿ وجود نوعي الغش في بيئة المراجعة السورية 
الطابع الغالب لمغش ىو اختبلس  مع اإلشارة إلى أفّ  المالية(، التقارير)اختبلس األصوؿ، وتحريؼ 

ت الغش المكتشفة ىي إما ناتجة موضع المراجعة، إذ يقوؿ أحد المشاركيف: "جميع حاال شركةأصوؿ ال
يغمب عمييا الغش موضع المراجعة، أو ناتجة عف تحريؼ قوائميا المالية، ولكف  شركةعف سرقة أصوؿ ال
في الشركات السورية ىو  عمى الغشالطابع الغالب  َّأفف آخر " "، ويبيّ شركةصوؿ الأالناتج عف سرقة 

فرعًا  ؤفي الكثير مف األحياف يعـ التواطتواطؤ، حيث اختبلس األصوؿ، ويتـ تنفيذه غالبًا مف خبلؿ ال
كامبًل يشترؾ فيو كؿ مف في الفرع مف مدير الفرع إلى أصغر موظؼ فيو، أما فيما يتعمؽ بالغش الناتج 

المالية  فنسبتو أقؿ في السوؽ السورية، بحكـ قمة نسبة الشركات المساىمة وألف ىذا  التقاريرعف تحريؼ 
 اج ألشخاص شديدي االحتراؼ". النوع مف الغش يحت

يتضح مما سبؽ، أنو تتوفر لدى المراجعيف الممارسيف لممينة في بيئة المراجعة السورية خبرة سابقة في 
يـ لحوادث غش خبلؿ مراجعتيـ لمشركات السورية. كشفالغش. وقد تكونت ىذه الخبرة مف خبلؿ  كشؼ

السورية، فيي تتوافؽ مع تصنيفات معايير المراجعة  وفيما يتعمؽ بطبيعة حوادث الغش الموجودة في البيئة
(SAS, 99, ISA, 240 ّمف حيث أف )  حوادث الغش في البيئة السورية تشتمؿ عمى نوعي الغش )اختبلس

تيجة طبيعة ن شركةأصوؿ ال عف اختبلسالغش الناتج المالية( مع غمبة  التقارير، وتحريؼ شركةأصوؿ ال
اختبلس يتوافؽ مع ما أشارت إليو جمعية فاحصي الغش مف حيث أف  وىذا ما. سوؽ الشركات السورية

أقؿ  إال أنو% مف إجماؿ حاالت الغش، 86بحيث يشكؿ ما يقارب  ،األصوؿ ىو أكثر أنواع الغش شيوعاً 
. ومف جانٍب آخر، فإف وجود ألؼ دوالر أمريكي لمحالة الواحدة 1.35أنواع الغش كمفة بمتوسط خسارة 

األصوؿ يرفع مف  عف اختبلسالغش الناتج المالية ولو بنسبة أقؿ مف  التقارير حريؼالغش الناتج عف ت
الغش المرتبط بتحريؼ مستوى المخاطر المالية التي قد تتعرض ليا الشركات السورية مف حيث أف 

 دةمميوف دوالر أمريكي لحالة الغش الواح 4.1المالية ىو أكثر أنواع الغش كمفًة بمتوسط خسارة  التقارير
(ACFE, 2010.) 
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 مسببات الغش في البيئة السورية: 2.2.2.5
ييدؼ الجزء الثاني مف أسئمة المقابمة إلى استبياف آراء المشاركيف حوؿ مسببات الغش في البيئة 

ف. ييدؼ السؤاؿ األوؿ إلى استقصاء آراء جزء مف خبلؿ اختبار سؤاليف رئيسيالسورية. تـ تنفيذ ىذا ال
مف مسببات أو  ببات الغش في البيئة السورية وفقًا لرأييـ ودوف تقييد اإلجابة بأيالمشاركيف حوؿ مس
ة الثبلثة التي يدرس ىذا البحث أثر مؤشراتيا عمى قياس الغش. ومف خبلؿ تحميؿ عوامؿ الغش الرئيس

 مسببات حدوث الغش في سورية ىي: الجشع وضعؼ الوازع األخبلقي، أفّ  ردود المشاركيف يجد الباحث

 ونواحيلحاجة المادية وتدني مستوى الدخؿ، ضعؼ أنظمة الرقابة الداخمية وتدني مستوى الخبرة لدييا، ا
أداء واستقبلؿ المراجع الخارجي. حيث يشير أحد المشاركيف "ىناؾ العديد مف األسباب التي تقؼ وراء 

الضغوط محفزات و الحوادث الغش في الشركات السورية، وقد تتداخؿ في بعض األحياف، ولكف أىميا 
المجاؿ يمكف استحضار حادثة االختبلس التي تعرض ليا أحد  ، وفي ىذاالعامؿالتي يتعرض ليا  المالية

 السبب الرئيس وىو المصرؼ الدولي لمتجارة والتمويؿ، حيث أفّ  17/1/2013المصارؼ السورية بتاريخ 
الذي  المصرؼطمب مف  ونتيجتيا أنّ ليذه الحادثة ىي الضغوط المالية التي تعرض ليا المختمس، وكاف 

 السنوية، وكاف نتيجة ذلؾ أفّ  مكافأتوالبنؾ رفض منحو أي قرض وحرمو مف  يعمؿ فيو عدة قروض، لكفّ 
الضغوط مف أىـ الدوافع المحفزات و فعمتو وبررىا بالظمـ الذي وقع عميو. لذا يمكف اعتبار  ارتكب المختمس

ا كاف ليذا المختمس أف يتمكف مف القياـ بفعمتو لو لـ يجد الرتكاب الغش، لكف وفي جميع األحواؿ م
الفرصة المبلئمة، وتمثمت ىذه الفرصة بقدرتو عمى فتح الخزنة بمفرده، وىذا دليؿ عمى وجود خمؿ كبير 

يشير في نظاـ الرقابة الداخمية ليذا البنؾ، حيث يتوجب أف يوجد موظفاف كحد أدنى عند فتح الخزنة" و 
يا ىو الجشع مف قبؿ إدارة الشركة كشفلمعظـ حاالت الغش التي تـ  لسبب الرئيسمشارؾ آخر "أف ا

ف مع ما بينو ويتوافؽ ما أشار إليو ىذاف المشاركا بالدرجة األولى ومف قبؿ موظفييا بالدرجة الثانية"،
(Okoye et al., 2009)  ّعف حاجات ومشاكؿ مادية  غالبًا ما تنشأ الضغوطالمحفزات و  مف حيث أف

مة ال يرى صاحبيا أنو باإلمكاف مشاركة الغير في حميا، بؿ يجب العمؿ عمى معالجتيا بشكؿ سري، مي
. وفيما يتعمؽ بدور جشع اإلدارة بارتكاب وعمى أية حاؿ بعض حاالت الغش قد تنفذ بدافع الجشع فقط

إذ  (Brennan and Mcgrath, 2007)ىذا الدور يتفؽ مع ما أشار إليو   الغش في الشركات السورية، إفّ 
حزمة التعويضات التي تعتمد عمى اإليرادات اإلدارة ذاتيا قد تنخرط بفعؿ الغش بغرض الحصوؿ عمى  َّفأ

المصرح عنيا، الرغبة بالمحافظة عمى سعر السيـ أو السعي لرفعو، الحاجة لموفاء بالتوقعات الداخمية 
. وفي في رفع رأس الماؿ بصورة غير مكمفةالرغبة و والخارجية، الرغبة في تقميص االلتزامات الضريبية، 

دراسة أنظمة الرقابة في الضغوط التي أشار إلييا المشاركوف مع المحفزات/سياٍؽ متصؿ، تتوافؽ أسباب 
عمؿ بأي الضغوط لتحقيؽ أىداؼ الالمحفزات و % مف المشاركيف أفادوا بأف 81 َّأف نتالتي بيّ  2007عاـ 
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% مف 72لغش، يمييا الرغبة بتحقيؽ مكاسب شخصية بنسبة الرتكاب ا كمفة تعتبر السبب الرئيس
 .(pricewaterhousecoopers, 2007) المشاركيف بنفس الدراسة

أما فيما يتعمؽ بنواحي الضعؼ بأنظمة الرقابة الداخمية فيوضح أحدىـ "إذا تجاىمنا عوامؿ الجشع  
ظمة نؽ الواقع، فإف نواحي الخمؿ في أوالمصالح الشخصية ورغبة اإلدارة أحيانًا بإظيار نتائج أعماؿ تفو 

الرقابة الداخمية لمشركات السورية تعتبر مف أىـ العوامؿ المساعدة عمى حدوث الغش في ىذه الشركات. 
ويعتبر عدـ امتبلؾ فريؽ الرقابة الداخمية لمخبرة البلزمة ولؤلخبلؽ الحميدة مف أىـ نواحي الخمؿ في ىذه 

األكثر تمثيبًل لنواحي الضعؼ في أنظمة رقابة الشركات السورية ىو الوجو  َّاألنظمة" ويضيؼ آخر "إف
شخاص ىـ: متخذ القرار، أ ة)والذي يوجب الفصؿ عادة بيف أربع "عدـ تطبيقيا لمبدأ الفصؿ بيف الواجبات

مف يسجؿ القيد المحاسبي لمقرار، الشخص المؤتمف عمى األصؿ المتأثر بالقرار المتخذ، والشخص الذي 
 IIA etويتشارؾ الرأياف السابقاف مع ما أوضحتو دراسة )ية الجرد الدوري عمى ىذا األصؿ(. يتولى عمم

al., 2011  تبمغ أقصى حدودىا عند وجود ضعؼ ما في نظاـ الرقابة  ارتكاب الغش فرص َّأف( مف حيث
 ISA: 240ار ، كما أشار المعيالداخمية أو عند عدـ مراعاة الشركات لمبدأ الفصؿ بيف الواجبات الوظيفية

نظاـ الرقابة الداخمية ىو نظاـ  َّأف الفرص الرتكاب الغش يمكف أف تظير عندما يعتقد األفراد أفإلى 
لكف نواحي الخمؿ السابقة في أنظمة الرقابة الداخمية ليست متماثمة في جميع أنواع  .ضعيؼ ويمكف تجاوزه

أنظمة الرقابة الداخمية مف أخطر العوامؿ  الشركات السورية، حيث يبيف أحد المشاركيف "يعتبر الخمؿ في
ما يقارب  َّالمساعدة عمى ارتكاب الغش، لكف أثر ىذا العامؿ يتضاءؿ في الشركات المساىمة، حيث أف

و مف تطبيؽ صاـر لمبدأ الفصؿ م% مف ىذه الشركات تطبؽ أنظمة قوية لمرقابة الداخمية مع ما تتخم50
% مف إجمالي سوؽ الشركات 20واقع ال تشكؿ سوى حوالي بيف الواجبات، لكف ىذه الشركات في ال

السورية(". أما عف األسموب الذي يتبعو مرتكب الغش في استغبللو نواحي الخمؿ في ىذه األنظمة والتي 
شار أحدىـ" عادة ما يسعى مرتكب الغش لمبحث عف الفرصة أؿ بدورىا فرصة الرتكاب الغش فقد تشك

و، كشفثـ يسعى الستغبلليا، ثـ يصبر لفترة، حتى عندما يتيقف أنو لف يتـ المبلئمة الرتكاب فعمتو، ومف 
 يعاود حينيا استغبلؿ الفرصة مرة أخرى وىكذا".  

اركيف بعض ىذه النواحي مف وفيما يتعمؽ بضعؼ استقبلؿ المراجع الخارجي، فقد أوضح أحد المش
فية، ألف ارتباطو مع الشركات يتـ في معظـ إف المراجع الخارجي السوري ال يتمتع باالستقبللية الكاخبلؿ "

األحياف عف طريؽ المعرفة الشخصية، فضبًل عف أف تعويضاتو واستمراره بالعمؿ مرتبط بإرضائو إلدارة 
الشركة موضع المراجعة، فإدارة الشركة ترتبط باألساس مع المراجع الذي يمبي مصالحيا. لكف ال يمكف 

اجعة السورية، فيناؾ شركات ال تقبؿ بيذا النوع مف االرتباط، لكف تعميـ ما سبؽ عمى مطمؽ شركات المر 
حاجة المراجع الخارجي تدفعو أحيانًا ألف يكوف غير مستقؿ، وتدفعو أحيانًا أخرى  َّبالمجمؿ يمكف القوؿ أف

ي أداء ىناؾ مشكمة تقنية ف َّلمتواطؤ مع اإلدارة وتمرير بعض أفعاؿ الغش"، وأوضح مشارؾ آخر أف
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إف المراجع الخارجي السوري ال يتمتع بالدراية التكنولوجية البلزمة لمراجعة السوري مف خبلؿ "المراجع 
البيانات المؤتمتة لمشركات، حيث أنو في بيئة البيانات اإللكترونية يمكف تعديؿ القيود المدخمة لبرنامج 

التوثيؽ الذي يتطمب المحاسبة، وال يمكف معرفة مف أدخؿ التعديبلت إال مف خبلؿ العودة إلى سجؿ 
كمفة في الزمف والماؿ، لذا توجد فجوة في أداء المراجع إف كاف ال يتمتع بالدراية التكنولوجية تلتفحصو 

التي تمكنو مف استخداـ برامج مراجعة آلية". أما السؤاؿ الثاني فييدؼ إلى استبياف آراء المشاركيف حوؿ 
ي الشركات السورية مع إعادة تصنيؼ المسببات المذكورة تحديد أكثر المسببات تأثيرًا عمى حدوث الغش ف

( والتوافؽ مع المشاركيف عمى المبررات/االتجاىات، الفرص، و الضغوط/أعبله لفئاتيا المدروسة )المحفزات
ىناؾ إجماعًا بيف المشاركيف حوؿ  َّأف ومف خبلؿ تحميؿ ردود المشاركيف يجد الباحثىذه التصنيفات. 

السابقة، لكف مع وجود بعض التفاوت حوؿ درجة الخطورة النسبية لكؿ منيا. وفي ىذا أىمية كافة العوامؿ 
السياؽ يذكر أحدىـ "برأيي تعتبر جميع العوامؿ السابقة عوامؿ حاسمة بالنسبة الرتكاب الغش، ولكف مع 

كات ، فعامؿ الفرص متوفر في معظـ الشر المبررات/االتجاىاتو  المحفزات/الضغوطالتشديد عمى عوامؿ: 
السورية، وخاصة عند الشركات العائمية غير الخاضعة لرقابة ىيئات إشرافية )كييئة األوراؽ المالية(، 
وبالتالي فالعامؿ الحاسـ في ارتكاب الغش يكمف في وجود شخص لديو الحافز البلـز ويمكنو تبرير 

ص المتجسد بوجود ثغرات يف مشارؾ آخر "جميع العوامؿ خطرة ولكف أخطرىا عامؿ الفر فعمتو"، بينما يبّ 
 في أنظمة الرقابة الداخمية لمشركات السورية". 

وفقًا لما سبؽ، ومف خبلؿ إعادة تصنيؼ مسببات الغش التي أوضح المشاركوف وجودىا في البيئة 
 َّ(، فإفالمبررات/االتجاىات، الفرص، و المحفزات/الضغوطالسورية وفقًا لعوامؿ الغش موضع الدراسة )

)الحاجة المادية وتدني مستوى  المحفزات/الضغوطة لمغش في البيئة السورية ىي: يسالمسببات الرئ
الدخؿ(، الفرص )ضعؼ أنظمة الرقابة الداخمية وتدني مستوى األخبلؽ والخبرة لدييا، وضعؼ استقبلؿ 

 )الجشع وضعؼ الوازع األخبلقي والديني(. المبررات/االتجاىاتوأداء المراجع الخارجي(، و 

 ؤشرات الغش في البيئة السورية:م 3.2.2.5
أبرز المؤشرات الدالة عمى ييدؼ الجزء الثالث مف أسئمة المقابمة إلى استيضاح آراء المشاركيف حوؿ 

، الفرص، المحفزات/الضغوطعوامؿ حدوث الغش في البيئة السورية والتي تتمثؿ ب وجود
ييدؼ السؤاؿ األوؿ إلى ثة أسئمة. . تـ تنفيذ ىذا الجزء مف خبلؿ اختبار ثبلالمبررات/االتجاىاتو 

ضغوط لدى إدارة الشركة محفزات و استقصاء آراء المشاركيف حوؿ أبرز المؤشرات الدالة عمى وجود 
ومف خبلؿ تحميؿ ردود المشاركيف يجد الباحث أف وموظفييا والتي قد تكوف سببًا الرتكابيـ فعؿ الغش. 

الضغوط عمى األفراد: مثؿ تدني  -1ئة السورية ىي: انتشارًا في البي المحفزات/الضغوطأكثر مؤشرات 
في الشركة، وقوع بعض العامميف تحت وطأة أعباء مالية شخصية كبيرة، التعامؿ  العامميفمستوى رواتب 
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الضغوط  -2ساعات عمؿ يوميًا.  8، دواـ العامميف ألكثر مف العامميفغير السميـ مف قبؿ اإلدارة مع 
رواتب اإلدارة العميا مقارنًة برواتب اإلدارات في شركات مماثمة، ربط المكافأة  عمى اإلدارة: ، تدني مستوى

السنوية بنتائج أعماؿ آخر السنة، وجود ضغوط عمى اإلدارة لتحقيؽ مستويات أداء مرتفعة في رقمي 
ا المبيعات واألرباح، القطاع الذي تنتمي لو الشركة موضع المراجعة يعاني مف منافسة شديدة يصعب معي

تحقيؽ نمو كبير. وفيما يتعمؽ بما سبؽ، يوضح أحد المشاركيف "يمكف االستدالؿ عمى وجود ضغوط عمى 
إدارة الشركة وموظفييا قد تكوف سببًا بارتكابيـ فعؿ الغش مف خبلؿ التقصي عف: تدني مستوى رواتب 

أميف شخصية تدفعيـ لتواإلدارة مقارنًة بالعامميف في شركات مشابية، وتعرضيـ لضغوط مالية  العامميف
 .الماؿ بأي طريقة"

مف حيث الجيد والدخؿ والمعاممة، فمنيـ مف يعاني  العامميفويشير آخر " تتنوع ضغوط العمؿ عمى  
ؿ يوميًا(، ومنيـ مف يعاني مف تدني مستوى مع ساعات عدد ساعات العمؿ )ألكثر مف ثمانيمف زيادة 

قبؿ اإلدارة في بعض األحياف"، ويضيؼ أحدىـ " أما فيما الدخؿ، ومنيـ مف يعاني مف معاممة سيئة مف 
يتعمؽ بضغوط العمؿ عمى اإلدارة فتتمثؿ بربط المكافأة السنوية بنتائج أعماؿ آخر السنة"، ويضيؼ أحد 

وجود ضغوط عمى أكثر ما يثير شكوكي حوؿ وجود ضغوط عمى اإلدارة في الشركة ىو المشاركيف "
مرتفعة في رقمي المبيعات واألرباح خاصة إذا كاف القطاع الذي تنتمي لو  اإلدارة لتحقيؽ مستويات أداء

تتشارؾ اآلراء السابقة  ".الشركة موضع المراجعة يعاني مف منافسة شديدة يصعب معيا تحقيؽ نمو كبير
مف حيث أف األشخاص الذيف يرتكبوف الغش عادًة ما يعانوف مف  (Albrecht at al., 2008)مع ما بينو 

مختمفة ويعمدوف بنتيجتيا إلى تغيير سموكيـ ليتبلءـ مع ىذه الضغوط. وفي ذات السياؽ، يعتبر: ضغوط 
ارتباط المكافأة السنوية وتعويضات المدراء بتحقيؽ األىداؼ السنوية، القطاع الذي تنتمي إليو الشركة 

مؤشرات حدوث الغش  يشيد منافسة كبيرة تنخفض معيا إيرادات وأرباح الشركات المنتمية إليو أحد أبرز
(KPMG, 2011 وأضاؼ ،)(Shaub and Lawrence, 1996)  إف وجود ضغوط مالية عمى الشركة تعود

لقرارات غير مناسبة تـ اتخاذىا في سنوات سابقة يعتبر مف المؤشرات التي تتطمب مف المراجع زيادة 
 .االىتماـ بتطبيقو لمشؾ الميني

آراء المشاركيف حوؿ أبرز المؤشرات الدالة عمى وجود فرص كما ييدؼ السؤاؿ الثاني إلى استكشاؼ 
برز مؤشرات عامؿ أؿ ردود المشاركيف يجد الباحث أف ومف خبلؿ تحميتتيح ارتكاب الغش في الشركة. 

الفرص في الشركات السورية ىي: غياب أنظمة الرقابة الداخمية، تدني مستوى خبرة وأخبلقية فريؽ الرقابة 
يؽ مبدأ الفصؿ بيف الواجبات، إىماؿ الحصوؿ عمى الثبوتيات المؤيدة لمعمميات الداخمية، غياب تطب

اليامة، تعييف موظفيف في مواقع حساسة بناء عمى صمة قرابة مع المالؾ أو اإلدارة ودوف توفر الدراية 
وجود العممية البلزمة، حالة تدني المعرفة المحاسبية لدى إدارة الشركة وارتفاعيا لدى قسـ المحاسبة، 

ارتفاع ممحوظ في معدؿ دوراف اإلدارة العميا وموظفي قسمي المحاسبة والرقابة الداخمية. وفيما يتعمؽ 
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بالمؤشرات السابقة يذكر أحدىـ "تعاني معظـ الشركات السورية )خاصة الغير مساىمة( مف غياب أنظمة 
يا نقاط ضعؼ عديدة إما مف ناحية الرقابة الداخمية، وحتى في حالة وجود ىذه األنظمة فإنو عادًة ما يشوب

ىذا النوع مف الشركات عادةً  ما  َّعف أف وأخبلقية فريؽ الرقابة نفسو، فضبلً التطبيؽ أو مف ناحية خبرة 
يتبلـز فييا ضعؼ الخبرة والدراية المحاسبية لممالؾ أو المدير، مع توفر ىذه الخبرة لفريؽ المحاسبة أو 

يف آخر "يتـ التركيز ماؿ تعرض ىذه الشركات لحاالت الغش"، كما يبّ الرقابة، األمر الذي يرفع مف احت
ة ىي: حسابات الزبائف، المخزوف، والنقدية، وىذه المراجعة عمى ثبلثة حسابات رئيس خبلؿ عممية

الحسابات ىي الحسابات التي يطرأ عمييا تغييرات دورية وبشكؿ يومي. إذ أف أية عممية تحدث في 
ر بيا أحد ىذه الحسابات، وعمى ىذه الحسابات تتركز اآلثار الكارثية لعدـ تطبيؽ مبدأ أف يتأث َّالشركة البد

أميف الصندوؽ يقوـ بتسجيؿ القيود اليومية لممدفوعات  َّأحيانًا أف يحدثالفصؿ بيف الواجبات، فقد 
تودع والمقبوضات، أو ىو مف يقـو بعممية التسويات المصرفية، وفي حاالت مشابية قد نجد أميف المس

  و مف يقوـ بعمميات الجرد السنوي"يتولى ميمة تسجيؿ قيود عمميات الشراء أو ى

ف موظؼ ما مف استغبلليا، لكؿ حادثة غش فرصة معينة تمكّْ  َّويشرح أحد المشاركيف "إذا اعتبرنا أف
وؿ مع النظرة التحميمية لممراجع تمثؿ أحد مداخؿ البحث عف وجود ىذه الفرص. فمف خبلؿ المقاء األ َّفإف

محاسب الشركة قد تثير شخصية المحاسب شكوؾ معينة لدى المراجع، األمر الذي يدفعو لتنفيذ إجراءات 
إضافية لمتقصي والتدقيؽ والتي قد تصؿ لمؤشرات معينة تؤكد شكوؾ المراجع السابقة ومف ىذه 

مة، خاصة تمؾ وجود إىماؿ كبير في الحصوؿ عمى الثبوتيات المؤيدة لكؿ عممية مسج -1المؤشرات: 
التي يتوجب إرفاقيا والتي يسيؿ الحصوؿ عمييا. فعادًة ما يتـ التغاضي عف الحصوؿ عمى الثبوتيات 
الخاصة بمصاريؼ التنقؿ والنثريات، لكف غياب فواتير السداد الرسمية التي يتـ الحصوؿ عمييا عادًة مف 

غش في الشركة، وحوؿ وجود العديد مف  الجية التي يتـ الدفع ليا البد أف يثير الشكوؾ حوؿ وجود حالة
وجود موظفيف يشغموف مواقع خطرة وتربطيـ  -2الفرص المتاحة المتمثمة بغياب إجراءات الرقابة الداخمية 

صمة قرابة بالمالؾ أو اإلدارة ودوف أف تتوفر لدييـ الشيادة العممية البلزمة، حالة تدني المعرفة المحاسبية 
يا لدى قسـ المحاسبة، ووجود ارتفاع ممحوظ في معدؿ دوراف اإلدارة العميا لدى إدارة الشركة وارتفاع

 ,.IIA et alتتوافؽ اآلراء السابقة مع ما أشارت إليو دراسة ) وموظفي قسمي المحاسبة والرقابة الداخمية".

تبمغ أقصى حدودىا عند وجود ضعؼ ما في نظاـ الرقابة فرص ارتكاب الغش  َّ( مف حيث أف2011
. ومف جانٍب آخر، أشار ية أو عند عدـ مراعاة الشركات لمبدأ الفصؿ بيف الواجبات الوظيفيةالداخم
تعييف محاسبيف أو أفراد لممراجعة الداخمية، أو لتكنولوجيا  َّإلى أف SAS: 99و ISA: 240ف المعيارا

ئؼ يعتبر مف المعمومات ليس لدييـ الكفاءة المينية الواجبة أو وجود معدؿ دوراف عاٍؿ في ىذه الوظا
 Shaub and)ت دراسة المؤشرات الدالة عمى وجود فرص الرتكاب الغش. وفي سياٍؽ متصؿ بينَّ 
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Lawrence, 1996) افتقار العميؿ لدقة تسجيؿ العمميات خاصًة خبلؿ دورات المراجعة السابقة  َّإلى أف
 .تعتبر مف مؤشرات الغش اليامة التي يتوجب عمى المراجع أخذىا بعيف االعتبار

شخاص في أأبرز المؤشرات الدالة عمى وجود  وييدؼ السؤاؿ الثالث إلى معرفة آراء المشاركيف حوؿ
الشركة تبرر ارتكابيا لفعؿ الغش. ومف خبلؿ تحميؿ ردود المشاركيف يجد الباحث أف أبرز مؤشرات عامؿ 

أو  العامميفي مف في الشركات السورية ىي: وجود ما يثير الشكوؾ حوؿ شخصية أ المبررات/االتجاىات
سوابؽ  العامميفاإلدارة، نتائج استعبلـ غير مشجعة حوؿ سموؾ بعض األشخاص في الشركة، لبعض 

بارتكابيـ لمغش، أحد أعضاء مجمس اإلدارة أو اإلدارة كاف قد غادر موقعو السابؽ في شركة أخرى بسبب 
ىماؿ اإلدارة الواضح لبللتزاـ بضوابط الرقاب ة الداخمية. وبخصوص ما سبؽ يوضح مخالفات ارتكبيا، وا 

األشخاص الذيف يرتكبوف  َّأحدىـ "مف خبلؿ خبرتنا وخاصة فيما يتعمؽ بحاالت الغش المكتشفة سابقًا، فإف
الغش يتمكنوف في مرحمة مف المراحؿ مف تبرير فعمتيـ، ويمكف أف يعزى ذلؾ لضعؼ الوازع األخبلقي 

كابيا فعؿ رتات الدالة عمى إمكانية وجود أشخاص قد تبرر تحديدًا، أما فيما يتعمؽ بالبحث عف المؤشرا
الغش، فالسبيؿ األمثؿ لذلؾ ىو مف خبلؿ تكويف انطباع أولي عف شخصية المحاسب، اإلدارة، وفريؽ 
الرقابة الداخمية، ويستكمؿ اإلجراء السابؽ بتنفيذ استعبلـ شخصي عف جميع ىؤالء عبلوًة عمى ما قد 

المريب في الشركة"،  العامميفاجعة مف قبؿ موظفي الشركة حوؿ سموؾ بعض يتبادر ألسماع فريؽ المر 
أو المدراء  العامميفويبيف أحد المشاركيف" أكثر ما يثير الشكوؾ في ىذا اإلطار ىو وجود سوابؽ لبعض 

في االشتراؾ بأعماؿ مشبوىة مثؿ )وجود دعاوي سابقة مرفوعة ضد أحدىـ بتيـ االختبلس أو التزوير(، 
اإلدارة ال تمتـز وال تشجع موظفييا عمى  َّيتعمؽ باإلدارة، قد يتضح مف خبلؿ المبلحظة األولية أف اوفيم

 االلتزاـ بقواعد الرقابة الداخمية". 

مرتكب الغش يتصؼ بأنو: )ال يسعى عادًة أو يرفض الحصوؿ  َّ( أفKPMG, 2011بينت دراسة )و 
لديو فرصة لمتبلعب في األجور والمكافآت رفو، عمى أي ترقية دوف أف يقدـ أية تفسيرات منطقية لتص

، نادرًا ما يأخذ إجازات، ال يقدـ تقارير تحتوي قيودًا محاسبية أو معمومات بصورة طوعية أو الشخصية
 وبناًء عمى طمٍب معيف، ال يمكف االعتماد عميو وىو دائمًا ما يكوف عرضة لؤلخطاء وسوء األداء، ميم

مف خبلؿ نقميا لآلخريف، يتقبؿ الضيافة المفرطة مف الغير التي تتعارض  لمتخمص مف الموـ والمسؤولية
مع قواعد الشركة، يبدو مرتبكًا وتحت الضغط، الموردوف والموزعوف يشددوف عمى التعامؿ مع شخصو 

 فقط، تجاوز نمط حياتو لحدود دخمو(.

بلت عمى دالالتيا فيما مف خبلؿ االستعراض السابؽ، يمكف إيجاز أىـ المؤشرات التي أشارت المقاب
 يتعمؽ بوجود الغش في البيئة السورية بالنسبة لنوعي الغش وفقًا لما يمي: 

في الشركة، وقوع  العامميف: والتي تتمثؿ بتدني مستوى رواتب المحفزات/الضغوطمؤشرات عامؿ  .1
ؿ ساعات عم 8بعض العامميف تحت وطأة أعباء مالية شخصية كبيرة، دواـ العامميف ألكثر مف 
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يوميًا، التعامؿ غير السميـ مف قبؿ اإلدارة مع العامميف، تدني مستوى رواتب اإلدارة العميا مقارنًة 
برواتب اإلدارات في شركات مماثمة، ربط المكافأة السنوية بنتائج أعماؿ آخر السنة، وجود ضغوط 

ع الذي تنتمي لو عمى اإلدارة لتحقيؽ مستويات أداء مرتفعة في رقمي المبيعات واألرباح، القطا
 الشركة موضع المراجعة يعاني مف منافسة شديدة يصعب معيا تحقيؽ نمو كبير.

مؤشرات عامؿ الفرص: غياب أنظمة الرقابة الداخمية، تدني مستوى خبرة وأخبلقية فريؽ الرقابة  .2
الداخمية، غياب تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف الواجبات، إىماؿ الحصوؿ عمى الثبوتيات المؤيدة 

عمى صمة قرابة مع المالؾ أو اإلدارة  ميات اليامة، تعييف موظفيف في مواقع حساسة بناءً لمعم
ودوف توفر الدراية العممية البلزمة، حالة تدني المعرفة المحاسبية لدى إدارة الشركة وارتفاعيا لدى 
ة قسـ المحاسبة، وجود ارتفاع ممحوظ في معدؿ دوراف اإلدارة العميا وموظفي قسمي المحاسب

 والرقابة الداخمية.
أو  العامميف: وجود ما يثير الشكوؾ حوؿ شخصية أي مف المبررات/االتجاىاتمؤشرات عامؿ  .3

 العامميفاإلدارة، نتائج استعبلـ غير مشجعة حوؿ سموؾ بعض األشخاص في الشركة، لبعض 
سابؽ في سوابؽ بارتكابيـ لمغش، أحد أعضاء مجمس اإلدارة أو اإلدارة كاف قد غادر موقعو ال

ىماؿ اإلدارة الواضح لبللتزاـ بضوابط الرقابة الداخمية.  شركة أخرى بسبب مخالفات ارتكبيا، وا 

فائدة االستخبلص السابؽ تكمف في مقارنة ىذه المؤشرات مع المؤشرات التي تـ  َّوالجدير بالذكر أف
ومع تمؾ المذكورة في (، Abdul Majid & Tsui, 2001)( وSmith et al., 2005استخداميا في دراستي )

( والتي سيعتمد تصميـ استبانة البحث عمييا، ليتـ تضميف االستبانة SAS: 99, ISA: 240المعياريف )
البلحقة بالمؤشرات الخاصة بالبيئة السورية والتي لـ يتـ ذكرىا في استبانة الدراستيف أو في المعيارييف 

 .سابقي الذكر

 الرتكاب الغش: فرصو بوجود وعالقتأداء المراجع السوري  4.2.2.5
مف المقاببلت إلى استقصاء آراء المشاركيف حوؿ ما إذا كاف أداء المراجع السوري  الرابعييدؼ الجزء 

قد يشكؿ فرصة إلدارة الشركات موضع المراجعة الرتكاب الغش. ومف خبلؿ تحميؿ ردود المشاركيف يجد 
عديدة، تعود إلى ضعؼ المناىج الجامعية، عدـ  قصنأداء المراجع السوري يعاني مف نواحي  َّالباحث أف

لى بيئة العمؿ الخاصة بشركات المراجعة المحمية  رغبة المراجع بتطوير ذاتو، ضعؼ استقبلؿ المراجع، وا 
يمكف أف يشكؿ فرصة قابمة  النقصوالتي تفتقر لممنيج العممي في تنفيذ خدمات المراجعة. وىذا 

يف وضع المراجعة التي لدييا نية ارتكاب الغش. وباإلشارة لما سبؽ يبّ لبلستغبلؿ أماـ إدارات الشركات م
فرصة كبيرة  الخمؿداء. ويشكؿ ىذا األ بعض نواحي الخمؿ فيلمراجع السوري مف أحد المشاركيف "يعاني ا

بالدرجة األولى إلى ضعؼ المناىج  الخمؿالرتكاب الغش مف قبؿ الشركات موضع المراجعة. ويعود ىذا 
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لى عدـ سعي معظـ المراجعيف السورييف لتطوير  الجامعية وبعدىا عف متطمبات سوؽ العمؿ مف جية، وا 
جراءات مكتوبة لتوصيؼ  أدائيـ مف جية ثانية، فأغمب شركات المراجعة السورية ال تمتمؾ سياسات وا 

ات نفيذ كؿ خطوة مف خطو ثناء تأواع الشركات و الخطوات الزمة االتباع أثناء مراجعة كؿ نوع مف أن
 .المراجعة"

ي سوؽ المراجعة السورية إلى ثبلث آخر "يمكف تصنيؼ شركات المراجعة العاممة فمشارٍؾ ويضيؼ  
الكبار، شركات في الوسط )مثؿ شركة طبلؿ أبو غزالة( وىي الشركات التي  فئات ىي: الشركات األربع

مف  ركات محمية تتألؼ عادةً عالمية، وشال عمؿ بمنيجية عممية وىي أقرب إلى شركات المراجعة األربعت
، تنفذ إجراءاتيا بغياب معظـ النماذج والمتطمبات الورقية، ودوف التقيد العامميفمدير وعدد محدود مف 

أداء الشركات  نواحي الخمؿ فيبأصوؿ التصنيؼ أو مداخؿ التدقيؽ الحديثة. وبالرغـ مما سبؽ ذكره حوؿ 
ى النوعيف األوليف لمشركات، مف تغيير مدراء فاعميف إلى أخرى قد تطرأ عم خمؿنواحي  َّالمحمية، إال أف

نقص في عدد فريؽ المراجعة المتاح، وفي كافة األحواؿ قد تعمد اإلدارة الراغبة بارتكاب حالة الغش إلى 
 .األداء لدى المراجع الخارجي لتمرر حاالت الغش التي ترغب بارتكابيا" بعض حاالت الخمؿ فياستغبلؿ 

نسبي تتوزع أسبابو بيف مناىج ال بعض نواحي النقصي أداء المراجع السوري مف وبالنتيجة يعان
لى بيئة العمؿ الخاصة بشركات  التعميـ، ضعؼ دافع التطوير الذاتي، ضعؼ استقبلؿ المراجع، وا 

 الخمؿ أو الضعؼالمراجعة المحمية والتي تفتقر لممنيج العممي في تنفيذ خدمات المراجعة. ويشكؿ ىذا 
 رص التي يمكف إلدارة الشركات موضع المراجعة استغبلليا في ارتكاب الغش.أحد الف

 :الخالصة 3.2.5
تػػـ تنفيػػذ الجػػزء األوؿ مػػف العمػػؿ الميػػداني )المقػػاببلت( مػػع عينػػة مػػف المػػراجعيف الخػػارجييف السػػورييف 

طبيعػة مى: الممارسيف في بيئة المراجعة السورية. واشتممت المقاببلت عمى خمسة محاور ىدفت لمتعرؼ ع
أحػػػػداث الغػػػػش التػػػػي يواجييػػػػا المراجعػػػػوف فػػػػي بيئػػػػػة المراجعػػػػة السػػػػورية، مسػػػػببات الغػػػػش، أىػػػػـ مؤشػػػػػرات 

الموجودة في بيئة المراجعػة السػورية، تحريػؼ الشػركات  المبررات/االتجاىات، الفرص، و المحفزات/الضغوط
، وحػػوؿ مػػا إذا كػػاف أداء العائميػػة السػػورية لمقػػوائـ الماليػػة بغػػرض تخفػػيض صػػافي الػػربح الخاضػػع لمضػػريبة

المراجع السوري يشكؿ أحد فػرص ارتكػاب الغػش التػي يمكػف لمػدراء الشػركات موضػع المراجعػة اسػتغبلليا. 
يف أنػو تتػوفر لػدى المػراجعيف السػورييف الممارسػيف خبػرة سػابقة فػي ومف خػبلؿ تحميػؿ ردود المشػاركيف، يتبَّػ

موضػػػع  شػػػركةي تشػػػتمؿ عمػػػى اخػػػتبلس أصػػػوؿ الحػػػوادث الغػػػش الموجػػػودة فػػػي البيئػػػة السػػػورية، والتػػػ كشػػػؼ
نتيجػة طبيعػة  شػركةالمراجعة وتحريؼ قوائميػا الماليػة، مػع انتشػار أكبػر لمغػش المتعمػؽ بػاختبلس أصػوؿ ال

سوؽ الشركات السورية. أما فيما يتعمؽ بمسببات أحداث الغش فتتمثؿ بعوامػؿ الغػش موضػع الدراسػة وىػي 
ي مستوى الدخؿ(، الفرص )ضعؼ أنظمػة الرقابػة الداخميػة وتػدني )الحاجة المادية وتدن المحفزات/الضغوط
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)الجشػع  المبررات/االتجاىػاتمستوى األخػبلؽ والخبػرة لػدييا، وضػعؼ اسػتقبلؿ وأداء المراجػع الخػارجي(، و 
وضعؼ الػوازع األخبلقػي والػديني(. وقػدـ المشػاركوف مجموعػة مػف المؤشػرات الدالػة عمػى وجػود كػؿ عامػؿ 

الشػركات العائميػة السػورية تحػرؼ قوائميػا الماليػة بغػرض  َّىػذا باإلضػافة إلشػارتيـ أف، مف العوامػؿ السػابقة
التػي  بعػض نػواحي الضػعؼالمراجػع السػوري يعػاني مػف  َّتخفيض صافي الربح الخاضع لمضػريبة، كمػا أف

 بؿ إدارة الشركات موضع المراجعةفرصة سانحة الستغبلليا بغرض ارتكاب الغش مف ق اقد تشكؿ بدورى
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الضغوط والفرص المحفزات/مؤشرات عوامل  :المبحث الثالث
 وعالقتيا بالغش المبررات/االتجاىاتو 

 المقدمة: 1.3.5
، والتي تتعمؽ بغرض اختبار فرضيات البحثيعرض ىذا الفصؿ لئلجراءات التفصيمية التي تـ تنفيذىا 

أداء مينية ( وبالمبررات/االتجاىاتالفرص، و ، المحفزات/الضغوطبمجمميا بمؤشرات عوامؿ الغش )
وبيرسوف  سبيرماف يسيتـ اختبار الفرضيات الست األولى باستخداـ اختبار حيث المراجع السوري. 

)بعد التحقؽ مما إذا كانت البيانات المدروسة خاضعة لمتوزيع  ، واختبار االرتباط الجزئيلبلرتباط
بالنسبة  التحقؽ مف فرضيات النموذج ار المناسب، بعد أف يتـوباستخداـ نموذج تحميؿ االنحد ،الطبيعي(

غش المتعمؽ باختبلس المالية، وال التقاريرتحريؼ الغش الناتج عف معبلقة بيف المتغيريف التابعيف )ل
والفرص  المحفزات/الضغوطالمتغيرات المستقمة المتمثمة بمؤشرات عوامؿ األصوؿ( وبيف 

المتعمقة بما األخيرة  أما فيما يتعمؽ بالفرضيات الخمس ،بكؿ مف المتغيريفالمتعمقة  المبررات/االتجاىاتو 
وما إذا  أداء المراجع السوري تشكؿ بحد ذاتيا فرصة الرتكاب الغش، مينية إذا كانت نواحي الضعؼ في

الغش بنوعيو  كشؼكانت توجد اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف الذيف يمتمكوف خبرة سابقة في 
أولئؾ الذيف ال يمتمكوف ىذه الخبرة حوؿ القضايا البحثية المتعمقة بتأىيؿ المراجع السوري، وحفاظو عمى و 

خاضعة لمتوزيع  الفرضياتفسيتـ اختبار ما إذا كانت البيانات المتعمقة بيذه  متطمبات التدريب المستمر،
ومف ارامترية ىي االختبارات المبلئمة، الطبيعي، بغرض تحديد ما إذا كانت االختبارات البارامترية أو البلب

  ثـ سيتـ اختيار االختبارات المبلئمة.

 المبررات/االتجاىااااااتوالفااااارص و  المحفزات/الضاااااغوطمؤشااااارات عوامااااال  2.3.5
 المالية: التقاريربتحريف  الناتجوعالقتيا بالغش 

الغػػش ة بػػيف األولػػى عمػػى افتػػراض وجػػود عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائي تشػػتمؿ فرضػػيات الدراسػػة الػػثبلث
 المبررات/االتجاىاتوالفرص و  المحفزات/الضغوطالمالية وبيف مؤشرات عوامؿ  التقاريرتحريؼ الناتج عف 

المتعمقػة بيػا. ولكػف قبػؿ المباشػرة باختبػار ىػػذه الفرضػيات، ال بػد مػف استكشػاؼ طبيعػة البيانػات المدروسػػة 
بشػكؿ كبيػر عػف التوزيػع الطبيعػي(، ومعرفػة لمعرفة طبيعة توزيع البيانػات )إف كانػت ىػذه البيانػات تختمػؼ 

 طبيعة العبلقة التي تربط المتغيرات المستقمة بالمتغير التابع )إف كانت خطية أـ غير ذلؾ(.
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 البيانات: التوزيع الطبيعي استكشاف 1.2.3.5
بغػػػرض استكشػػػاؼ طبيعػػػة البيانػػػات المدروسػػػة لمعرفػػػة طبيعػػػة توزيػػػع البيانػػػات )إف كانػػػت ىػػػذه البيانػػػات 

-Shapiroو Kolmogorov-Smirnovتمػػؼ بشػػػكؿ كبيػػػر عػػػف التوزيػػػع الطبيعػػػي(، فقػػػد تػػػـ تنفيػػػذ اختبػػػاري تخ

Wilk،  ،حيث أف ىػذيف االختبػاريف يعمػبلف عمػى مقارنػة العبلمػات فػي العينػة المدروسػة وفقًا لمجدوؿ أدناه
ذا كانػػت نتيجػػة مػػع مجموعػػة مػػف العبلمػػات الموزعػػة طبيعيػػًا بػػنفس قيمػػة المتوسػػط واالنحػػراؼ المعيػػاري. إ

( فيػػػذا يعنػػػي أف التوزيػػػػع لمعينػػػة ال يختمػػػؼ بشػػػكؿ كبيػػػر عػػػف التوزيػػػػع p>0.05االختبػػػاريف بػػػدوف داللػػػة )
التوزيػع المػدروس يختمػؼ  َّ( فيػذا يعنػي أفp<0.05الطبيعػي، أمػا إذا كانػت نتيجػة االختبػاريف ذات داللػة )
 (.2007، والعموـ )شعاع لمنشربشكؿ كبير عف التوزيع الطبيعي )أي أنو غير طبيعي( 

 الغش الناتج عف تحريؼ( اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات المتغيرات المستقمة والتابعة الخاصة ب7-5جدوؿ رقـ )
المالية التقارير  

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

المالية التقارير الغش الناتج عف تحريؼ  .213 309 .000 .886 309 .000 

 التقاريرالمتعمقة بتحريؼ  المحفزات/الضغوط
 المالية

.219 309 .000 .878 309 .000 

المالية التقاريرالفرص المتعمقة بتحريؼ   .205 309 .000 .881 309 .000 

المتعمقة بتحريؼ  المبررات/االتجاىات
المالية التقارير  

.221 309 .000 .877 309 .000 

ىػػي  Shapiro-Wilkو Kolmogorov-Smirnovقيمػػة الداللػػة الختبػػاري  َّ( أف7-5جػػدوؿ )ال يتضػػح مػػف
( لكافة المتغيرات، وبالتالي يمكف اعتبار البيانات المدروسػة غيػر موزعػة sig<0.05ذات داللة إحصائية )

اسػب الختبػار ختبػار المناختبػار االرتبػاط سػبيرماف البلمعممػي ىػو اال يعتبػرأولػي  بشػكؿو ، وبالتػالي طبيعيػاً 
مفػردة( يمكػف الحصػوؿ  30لكف وفي سياٍؽ متصؿ، في حالة العينػات كبيػرة الحجػـ )أكبػر مػف الفرضيات. 

بنتيجػػة انحرافػػات صػػغيرة عػػف الطبيعػػة، وبالتػػالي ال  مػػف ىػػذيف االختبػػاريف عمػػى نتػػائج ذات داللػػة إحصػػائية
اإلجػػراءات اإلحصػػائية التػػي يػػتـ  يمكػػف معرفػػة إف كانػػت ىػػذه االنحرافػػات عػػف الطبيعػػة كافيػػة لمتػػأثير عمػػى

 بيرسػوف(. مػف خػبلؿ مػا سػبؽ سػيتـ اسػتخداـ اختبػار 2007، )شػعاع لمنشػر والعمػوـتطبيقيا عمى البيانات 
دراسػػػة  لتوكيػػػد النتػػػائج التػػػي يظيرىػػػا اختبػػػار سػػػبيرماف، ىػػػذا فضػػػبًل عػػػف اسػػػتخداـ اختبػػػار االرتبػػػاط الجزئػػػي

 ات المستقمة بمعزؿ عف تأثير المتغيريف اآلخريف.االرتباط بيف المتغير التابع وكؿ مف المتغير 
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والفااااااارص  المحفزات/الضاااااااغوطاختباااااااار عالقاااااااة وتاااااااأثير مؤشااااااارات عوامااااااال  2.2.3.5
 :المالية التقاريرتحريف الناتج عن عمى الغش  المبررات/االتجاىاتو 

اللة العبلقة إلى قسميف أساسييف، ينطوي القسـ األوؿ عمى اختبار اتجاه ود ىذه تنقسـ عممية االختبار
بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمة باستخداـ اختباري سبيرماف وبيرسوف لبلرتباط، باإلضافة لتنفيذ 

مف المرتبة الثانية، بحيث تتـ دراسة تأثير متغير مستقؿ واحد والتحكـ بتأثير  اختبار االرتباط الجزئي
 تمؿ عمى استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد.. أما القسـ الثاني فيشالمتغيريف المستقميف اآلخريف

 اختبار عالقة االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة: 1.2.2.3.5

 ( نتائج معاممي ارتباط سبيرماف وبيرسوف، باإلضافة لنتائج االرتباط الجزئي8-5يظير الجدوؿ رقـ )
 بيرسوف، باإلضافة لنتائج االرتباط الجزئي(: نتائج معاممي ارتباط سبيرماف و 8-5الجدوؿ رقـ )

 اختبار سبيرماف لبلرتباط
 المحفزات/الضغوط

 التقاريرالمتعمقة بتحريؼ 
 المالية

الفرص المتعمقة بتحريؼ 
 المالية التقارير

 المبررات/االتجاىات
 التقاريرالمتعمقة بتحريؼ 
 المالية

 الغش الناتج عف تحريؼ
معامؿ  -المالية  التقارير

 تباطاالر 
0.803** 0.800** 0.776** 

 الغش الناتج عف تحريؼ
داللة  -المالية  التقارير

 االرتباط
0.0006 0.0003 0.0002 

 اختبار بيرسوف لبلرتباط
 المحفزات/الضغوط

 التقاريرالمتعمقة بتحريؼ 
 المالية

الفرص المتعمقة بتحريؼ 
 المالية التقارير

 المبررات/االتجاىات
 قاريرالتالمتعمقة بتحريؼ 
 المالية

 الغش الناتج عف تحريؼ
معامؿ  -المالية  التقارير

 االرتباط
0.799** 0.795** 0.761** 

 الغش الناتج عف تحريؼ
داللة  -المالية  التقارير

 االرتباط
0.0001 0.0001 0.0001 

 اختبار االرتباط الجزئي
 المحفزات/الضغوط

 التقاريرالمتعمقة بتحريؼ 
 المالية

 
مقة بتحريؼ الفرص المتع
 المالية التقارير
 

 المبررات/االتجاىات
 التقاريرالمتعمقة بتحريؼ 
 المالية
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 الغش الناتج عف تحريؼ

معامؿ  -المالية  التقارير
 االرتباط

0.413** 0.448** 0.222** 

 الغش الناتج عف تحريؼ
داللة  -المالية  التقارير

 االرتباط
0.0004 0.0001 0.0008 

correlation is significant at the 0.01 level ** 
correlation is significant at the 0.05 level  * 

الغش أّف قيمة معامؿ االرتباط بيف يتبيف مف الجدوؿ أعبله فيما يتعمؽ بمعامؿ االرتباط سبيرماف، 
حصائية، وىي ذات داللة إ 0.803الخاصة بو ىي  المحفزات/الضغوطالمالية و  التقارير الناتج عف تحريؼ

وىي  0.800المالية والفرص الخاصة بو ىي  التقارير الغش الناتج عف تحريؼوقيمة معامؿ االرتباط بيف 
المالية  التقارير الغش الناتج عف تحريؼقيمة معامؿ االرتباط بيف ، كما أف ذات داللة إحصائية

يتعمؽ بمعامؿ االرتباط  . وفيماوىي ذات داللة إحصائية 0.776الخاصة بو ىي  المبررات/االتجاىاتو 
المالية  التقارير الغش الناتج عف تحريؼأّف قيمة معامؿ االرتباط بيف يتبيف مف الجدوؿ أعبله بيرسوف، 

الغش وىي ذات داللة إحصائية، وقيمة معامؿ االرتباط بيف  0.799الخاصة بو ىي  المحفزات/الضغوطو 
، كما أف وىي ذات داللة إحصائية 0.795و ىي المالية والفرص الخاصة ب التقارير الناتج عف تحريؼ

الخاصة بو ىي  المبررات/االتجاىاتالمالية و  التقارير الغش الناتج عف تحريؼقيمة معامؿ االرتباط بيف 
. أما فيما يتعمؽ بمعامبلت االرتباط الجزئي، فيتبيف مف الجدوؿ أعبله وىي ذات داللة إحصائية 0.761

الخاصة بو ىي  المحفزات/الضغوطالمالية و  التقارير الغش الناتج عف تحريؼ أّف قيمة معامؿ االرتباط بيف
المالية  التقارير الغش الناتج عف تحريؼوىي ذات داللة إحصائية، وقيمة معامؿ االرتباط بيف  0.413

الغش قيمة معامؿ االرتباط بيف ، كما أف وىي ذات داللة إحصائية 0.448والفرص الخاصة بو ىي 
وىي ذات داللة  0.222الخاصة بو ىي  المبررات/االتجاىاتالمالية و  التقارير تحريؼالناتج عف 

 .إحصائية

ذات داللة إحصائية بيف الغش المرتبط بتحريؼ ارتباط موجبة يتضح مما سبؽ، أنو توجد عبلقة 
بيذا النوع المتعمقة  المبررات/االتجاىاتوالفرص و  المحفزات/الضغوطالمالية وبيف مؤشرات عوامؿ  التقارير

يف مف نتائج اختبار االرتباط . وفي سياٍؽ متصؿ، يتبّ وفقًا لكافة اختبارات االرتباط السابقة مف الغش
. قيمة معامبلت االرتباط بيف المتغير التابع وكافة المتغيرات المستقمة قد انخفضت بشكؿ كبير َّالجزئي أف

ىي  المحفزات/الضغوطالمتغير التابع ومتغير قيمة معامؿ التحديد لمعبلقة بيف  مح التبايف فإفّ طوبمص
في  التبايف% مف 17 بنسبةلوحدىا تساىـ  المحفزات/الضغوط، وىذا يعني أف 0.17( أي 0.413)²
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المالية، أما عندما لـ يتـ التحكـ بتأثير متغيري الفرص  التقارير الغش الناتج عف تحريؼ
% مف 63.8( أي بنسبة 0.799)²بمقدار  مشتركة المحفزات/الضغوط، كانت المبررات/االتجاىاتو 

المالية. وبشكؿ مشابية بالنسبة لمتغيري الفرص  التقارير الغش الناتج عف تحريؼالتبايف في 
% مف التبايف في 20، ووفقًا لنتائج االرتباط الجزئي، تساىـ الفرص لوحدىا بنسبة المبررات/االتجاىاتو 

، كانت المبررات/االتجاىاتو  المحفزات/الضغوطتأثير متغيري المتغير التابع، أما عندما لـ يتـ التحكـ ب
المساىمة المنفصمة لعامؿ  َّيف أف% مف التبايف في المتغير التابع، كما تبّ 63.2الفرص مشتركة بنسبة 

% مف التبايف في المتغير التابع، أما عندما لـ يتـ التحكـ بتأثير متغيري 4.9تبمغ  المبررات/االتجاىات
% مف التبايف في المتغير 57.9مشتركة بنسبة  المبررات/االتجاىاتوالفرص، كانت  ضغوطالمحفزات/ال

 التابع.

يتبيف مف خبلؿ العرض أعبله وجود عبلقة تفاعؿ بيف المتغيرات المستقمة، تنعكس عمى نسبة تأثيرىا 
مف حيث  (Okoye et al., 2009)عمى تغايرات المتغير التابع، وىذا يتوافؽ مع ما أشارت إليو دراسة 

)ارتفاع مستوى النزاىة( يؤدي إلى انخفاض أثر عامؿ  المبررات/االتجاىاتانخفاض مستوى عامؿ 
)انخفاض  المبررات/االتجاىاتعمى مخاطر الغش، بينما يؤدي ارتفاع مستوى عامؿ  المحفزات/الضغوط

عند مستوى الضغوط  عمى مخاطر الغش، ألنو المحفزات/الضغوطمستوى النزاىة( إلى زيادة تأثير عامؿ 
والمحفزات المنخفض، يظير الشخص عادة مستوى مرتفع مف النزاىة وينخفض مستوى 

لديو، األمر الذي ينعكس عمى انخفاض استجابتو لمضغوط أيضًا، لكف في حالة  المبررات/االتجاىات
يستجيب المستوى المرتفع لمضغوط والمحفزات، فقد يشعر الشخص أنو يخضع لضغوط قاىرة سرعاف ما 

التي تمكنو مف تبرير االستجابة ليذه الضغوط. وبشكٍؿ مشابو لما سبؽ،  المبررات/االتجاىاتليا بخمؽ 
عندما تكوف الفرص المتاحة الرتكاب الغش منخفضة بشكٍؿ كبير، يظير الشخص مستوى عاؿ مف 

لفرص المتاحة النزاىة، وال يسعى الستغبلؿ ىذا النوع مف الفرص، لكف الشخص نفسو في حالة كوف ا
 المبررات/االتجاىاتوت ويخمؽ في مقابميا فرصة ال تفَّ  ـالرتكاب الغش كبيرة، فإف الشخص يشعر أنو أما

( إلى Sirvastava et al., 2005استغبلؿ ىذه الفرصة. وفي سياٍؽ متصؿ، أشارت دراسة ) التي تسمح لو
ظيور مؤشرات أحد  َّوسة(، حيث أفوجود عبلقة تفاعمية بيف مكونات مثمث الغش )عوامؿ الغش المدر 

( يكفي لحدوث انطباع المبررات/االتجاىاتالفرص، أو ، أو المحفزات/الضغوطعوامؿ مثمث الغش )
 بوجود العامميف اآلخريف. 

 :تحميل االنحدار الخطي المتعدد 2.2.2.3.5

التابعيف )الغش بيف المتغيريف لمعبلقة التحقؽ مف افتراضات نموذج االنحدار الخطي فيما يمي سيتـ 
عمؽ باختبلس األصوؿ( وبيف المتغيرات المستقمة المتمثمة تالناتج عف تحريؼ التقارير المالية، والغش الم

 المتعمقة بكؿ مف المتغيريف. باإلضافة المبررات/االتجاىاتوالفرص و  المحفزات/الضغوطبمؤشرات عوامؿ 
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مع حوؿ األخطاء المستقمة،  Durbin-watsonار ستعراض نتائج تحميؿ التبايف لمنموذج المقترح، واختبال
  .Collinearity Statistics اختبارالتحقؽ مف مشكمة التعدد الخطي بيف المتغيرات المستقمة باستخداـ 

رسـ شكؿ انتشار البواقي المعيارية يشتمؿ التحقؽ مف افتراضات نموذج االنحدار الخطي المتعدد عمى 
متحوؿ النتيجة بناًء عمى النموذج، باإلضافة إلى رسـ المخطط التكراري ة لمقابؿ القيـ المتوقعة المعياري

 وفقًا لما ىو موضح أدناه: ومخطط االحتماؿ الطبيعي لمبواقي

   
 الضغوطالمحفزات/ الفرص المبررات/االتجاىات

حوؿ النتيجة ( رسـ شكؿ انتشار البواقي المعيارية مقابؿ القيـ المتوقعة المعيارية لمت1-5الشكؿ رقـ )
 بناًء عمى النموذج

تبدو كصؼ عشوائي مف النقاط المبعثرة  الثبلثةالمخططات  َّيف أفيتبّ  (1-5مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
بانتظاـ حوؿ القيمة وال يأخذ المخطط شكؿ قمع أو شكؿ منحني، وبالتالي يمكف اعتبار البيانات تحقؽ 

 الفرضية الخطية.

 
 ؿ الطبيعيمخطط االحتما المخطط التكراري

 رسـ المخطط التكراري ومخطط االحتماؿ الطبيعي لمبواقي( 1-5) رقـ الشكؿ
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( يتبيف أف شكؿ المخطط التكراري يبدو كتوزيع طبيعي )منحنى 1-5مف خبلؿ مبلحظة الشكؿ رقـ )
يعي والذي جرس( وىو متناظر، أما فيما يتعمؽ بمخطط االحتماؿ الطبيعي لبلنحرافات عف المنحنى الطب

معظـ النقاط  َّثؿ فييا الخط المستقيـ المنحنى الطبيعي، وتمثؿ النقاط البواقي المشاىدة، يتضح أفيم
 تتوضع عمى الخط وبقربو، وبالتالي تعتبر البواقي موزعة طبيعيًا.

 يمي: عند إجراء تحميؿ االنحدار الخطي نحصؿ عمى ماو 
 المالية( التقارير الغش الناتج عف تحريؼتابع: )المتغير ال -(:  ممخص نموذج االنحدار الخطي9-5جدوؿ رقـ )

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .868
a

 .754 .751 .679 2.129 

بػيف المتغيػر التػابع وبػاقي المتغيػرات الداخمػة  أّف قيمة معامؿ االرتبػاط المتعػدد مػا (9-5الجدوؿ )يبيف 
)وىػػي  %75( وىػػي قيمػػة جيػػدة، وتفسػػر متغيػػرات ىػػذا النمػػوذج فقػػط مػػا نسػػبتو 8680.فػػي النمػػوذج ىػػي )

وباقي النسبة تعود إلى عوامؿ  المالية، التقارير الغش الناتج عف تحريؼقيمة معامؿ التحديد( مف تغايرات 
 .يمة الخطأ العشوائيج وتحسب ضمف قلـ يتـ إدخاليا لمنموذ)كعامؿ المقدرة المشكؿ لمعيف الغش( أخرى 

وىػي قريبػة جػػدًا  Durbin-Watson. ويبلحػظ أيضػًا قيمػة اختبػار 0.75وبالتػالي جػودة تمثيػؿ ىػذا النمػوذج 
بػػأّف و نقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية القائمػػة بعػػدـ وجػػود مشػػكمة االرتبػػاط الػػذاتي  ( وبالتػػالي2.129) 2مػػف القيمػػة 
 مستقمة محققة. الاألخطاء 
ANOVAالتبايف لمنموذج المقترح ) (:  تحميؿ10-5جدوؿ رقـ )

b)- الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 430.414 3 143.471 310.924 .000
a

 

Residual 140.738 305 .461 
 

Total 571.152 308  

مف مبلحظة قيمة المعنوية أّف  ويتضح ،منموذج المقترح( نتائج تحميؿ التبايف ل23-5يف الجدوؿ )يبّ 
مقبوؿ وذو معنوية مف الناحية  ( وبالتالي يمكف قبوؿ فرضية أف النموذج المقترحα=0.05) Sig≤αقيمة 
 حصائية.اإل
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Coefficients) االنحدار الخطي المتعدد(:  تحميؿ 11-5جدوؿ رقـ )
a)- - يةالغش الناتج عف تحريؼ التقارير المال 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

      265.- 724.- 000. 4.244-  117. 495.- الثابت 1

المحفزات

 /الضغوط

.525 .066 .375 7.924 .0004 .395 .656 .799 .413 .225 .361 2.771 

 2.426 412. 249. 448. 795. 676. 428. 0001. 8.750 387. 063. 552. الفرص

المبررات

/االتجاها

 ت

.276 .069 .192 3.983 .0008 .140 .413 .761 .222 .113 .347 2.883 

 a. Dependent الماليت ( الخقاريرححريف الىاحج عه )الغش                                                                                             

Variable:    

 Bقيـ المعالـ وقيـ المعنوية ومجاؿ الثقة لكؿ متغير. يتضمف العمود  تبلحظ (11-5)مف الجدوؿ 
، وبمبلحظة قيـ العمود المالية التقارير الغش الناتج عف تحريؼلنموذج المقترح التي تؤثر عمى معامبلت ا

Sig  التي تعبر عف معنوية وداللة المعامبلت نجد أّف قيمةSig<α (α=0.05 وبالتالي جميع المعالـ )
مؿ عا قيـ حدود مجاؿ الثقة لكؿ متغير وىي كما يمي: وتظير أيضاً  معنوية ضمف النموذج.

(، وعامؿ 676.و 428.، عامؿ الفرص )ما بيف (656.و 395.بيف  ما) المحفزات/الضغوط
بيف الغش  قيمة االرتباط الجزئي مايظير الجدوؿ وكذلؾ . (413.و 140.)ما بيف  المبررات/االتجاىات

 Collinearityيف الجدوؿ أيضًا اختبار والمتغيرات المستقمة التي تـ استعراضيا في الفقرة السابقة، ويبّ 

Statistics المتغيرات  بيف اً المتعمؽ بمشكمة االرتباط المتعدد، حيث أف النموذج الجيد ال يتضمف ارتباط
مف التحقؽ مف ىذه المشكمة،  VIF (Variance inflation factor)و Tolerance المستقمة، ويمكف مؤشرا

مستقمة تفسيره مف خبلؿ المتغيرات التغير المتغير المستقؿ الذي ال يمكف  Toleranceحيث يقيس مؤشر 
فيظير حجـ المتغير المستقؿ الذي يمكف تفسيره مف خبلؿ المتغيرات المستقمة  VIFمؤشر  األخرى، أما

 ، فيذا يعتبر دليبلً 10أقؿ مف  VIFوداللة   0.1أكبر مف  Toleranceاألخرى، وبالمجمؿ إذا كانت داللة 
( 11-5الجدوؿ ) خبلؿ طي، وىو ما يمكف مبلحظتو مفعمى عدـ وجود مشكمة التعدد الخ اً كافي

 Manurung and)لممتغيرات المستقمة الثبلثة، وبالتالي ال توجد مشكمة التعدد الخطي في النموذج المقترح 

Hadian, 2013).  مف خبلؿ العرض السابؽ، يمكف صياغة نموذج االنحدار الخطي لممتغيرات المدروسة
 وفقًا لما يمي:
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Fraudulent Financial Reporting Fraud = -0.495 + 0.525 Pressure + 0.552 Opportunities + 

0.276 Rationalization +Et 

 حيث:
Y: Financial Reporting Fraud  ( المالية التقاريرالغش الناتج عف تحريؼ)  

X1: Pressure (التقاريرالمتعمقة بالغش الناتج عف تحريؼ  المحفزات/الضغوط )المالية  
X2: Opportunities  المالية( التقارير)الفرص المتعمقة بالغش الناتج عف تحريؼ  
X3: Rationalization (التقاريرالمتعمقة بالغش الناتج عف تحريؼ  المبررات/االتجاىات )المالية  
B0: -0.495 (الثابت) 
B1: 0.525 ( يةالمال التقاريرالمتعمقة بالغش الناتج عف تحريؼ  المحفزات/الضغوط ) 
B2: 0.552 ( المالية التقاريرالمتعمقة بالغش الناتج عف تحريؼ معامؿ متغير الفرص  ) 
B3: 0.276 ( المالية التقاريرالمتعمقة بالغش الناتج عف تحريؼ  المبررات/االتجاىات ) 
Et: الخطأ العشوائي 

عدد، وبناًء عمى المت الخطي اختبارات االرتباط ونتائج تحميؿ االنحدارتـ فيما سبؽ استعراض نتائج 
الغش الناتج عف األولى والتي تتمحور حوؿ  الثبلثفرضيات الدراسة التحقؽ مف النتائج السابقة، سيتـ 

 وفقًا لما يمي: المالية التقارير تحريؼ

 :اختبار الفرضية األولى -

دارتيا وبيف وجود غش ناتج عف  الشركةعمى  المحفزات/الضغوطعبلقة بيف توجد  - موضع المراجعة وا 
 المالية المنشورة. التقاريرتحريؼ جوىري في 

( وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج 11-5( و)8-5يظير الجدوالف )
، معامؿ (sig: 0.0004<0.05) المحفزات/الضغوطالمالية وبيف مؤشرات عامؿ  التقاريرعف تحريؼ 

( وذو 0.799ائية، معامؿ بيرسوف لبلرتباط موجب )( وذو داللة إحص0.803سبيرماف لبلرتباط موجب )
( وذو داللة إحصائية، كما تبيف مف تحميؿ 0.413داللة إحصائية، معامؿ االرتباط الجزئي موجب )
موجبة  T%، وقيمة 1( عند مستوى داللة 0.525االنحدار الخطي أف معامؿ االنحدار موجب )

التي تتعرض ليا الشركة موضع المراجعة  الضغوطالمحفزات/وبالتالي كمما ارتفع مستوى (. 7.924)
دارتيا بنسبة  %، وبالتالي يمكف 5.25المالية بنسبة  التقارير%، كمما ازداد الغش الناتج عف تحريؼ 10وا 

 قبوؿ الفرضية األولى.
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 :الثانيةاختبار الفرضية  -

حريؼ موضع المراجعة وبيف وجود غش ناتج عف ت شركةالغش في ال فرصبيف  توجد عبلقة -
 المالية المنشورة. التقاريرجوىري في 

( وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج 11-5( و)8-5يظير الجدوالف )
(، معامؿ سبيرماف sig: 0.0001<0.05المالية وبيف مؤشرات عامؿ الفرص ) التقاريرعف تحريؼ 

( وذو داللة 0.795بيرسوف لبلرتباط موجب ) ( وذو داللة إحصائية، معامؿ0.800لبلرتباط موجب )
( وذو داللة إحصائية، كما تبيف مف تحميؿ االنحدار 0.448إحصائية، معامؿ االرتباط الجزئي موجب )

(. 8.750موجبة ) T%، وقيمة 1( عند مستوى داللة 0.552الخطي أف معامؿ االنحدار موجب )
%، كمما ازداد الغش الناتج عف 10بنسبة لمراجعة موضع ا شركةالغش في ال فرصازدادت وبالتالي كمما 

 .الثانية%، وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية 5.52المالية بنسبة  التقاريرتحريؼ 
 :الثالثةاختبار الفرضية  -

موضع المراجعة وبيف وجود غش ناتج  الشركةتوجد عبلقة بيف مبررات الغش لدى اإلدارة وموظفي  -
 الية المنشورة.الم التقاريرعف تحريؼ جوىري في 

( وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج 11-5( و)8-5يظير الجدوالف )
(، معامؿ sig: 0.0008<0.05) المبررات/االتجاىاتالمالية وبيف مؤشرات عامؿ  التقاريرعف تحريؼ 

( وذو 0.761باط موجب )( وذو داللة إحصائية، معامؿ بيرسوف لبلرت0.776سبيرماف لبلرتباط موجب )
يف مف تحميؿ ( وذو داللة إحصائية، كما تبّ 0.222داللة إحصائية، معامؿ االرتباط الجزئي موجب )
موجبة  T%، وقيمة 1( عند مستوى داللة 0.276االنحدار الخطي أف معامؿ االنحدار موجب )

%، كمما ازداد 10بنسبة  الشركةمبررات الغش لدى اإلدارة وموظفي (. وبالتالي كمما ارتفعت 3.983)
 %، وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية الثالثة.2.76المالية بنسبة  التقاريرالغش الناتج عف تحريؼ 

 المبررات/االتجاىااااااتوالفااااارص و  المحفزات/الضاااااغوطمؤشااااارات عوامااااال  3.3.5
 :عن اختالس أصول الشركة الناتجوعالقتيا بالغش 

عمػػى افتػػراض وجػػود عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية  السادسػػةالرابعػػة والخامسػػة و تشػػتمؿ فرضػػيات الدراسػػة 
والفػػػػػرص  المحفزات/الضػػػػغوطوبػػػػيف مؤشػػػػرات عوامػػػػؿ  اخػػػػتبلس أصػػػػػوؿ الشػػػػركة النػػػػاتج عػػػػفبػػػػيف الغػػػػش 

مف استكشاؼ طبيعة  َّالمتعمقة بيا. ولكف قبؿ المباشرة باختبار ىذه الفرضيات، ال بد المبررات/االتجاىاتو 
توزيػع البيانػات )إف كانػت ىػذه البيانػات تختمػؼ بشػكؿ كبيػر عػف التوزيػع البيانات المدروسة لمعرفػة طبيعػة 
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الطبيعي(، ومعرفة طبيعة العبلقة التػي تػربط المتغيػرات المسػتقمة بػالمتغير التػابع )إف كانػت خطيػة أـ غيػر 
 ذلؾ(.

 البيانات: التوزيع الطبيعي استكشاف 1.3.3.5
عػػػة توزيػػػع البيانػػػات )إف كانػػػت ىػػػذه البيانػػػات بغػػػرض استكشػػػاؼ طبيعػػػة البيانػػػات المدروسػػػة لمعرفػػػة طبي

-Shapiroو Kolmogorov-Smirnovتختمػػؼ بشػػػكؿ كبيػػػر عػػػف التوزيػػػع الطبيعػػػي(، فقػػػد تػػػـ تنفيػػػذ اختبػػػاري 

Wilkوفقًا لمجدوؿ أدناه  ،: 
س اختبلالغش الناتج عف ( اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات المتغيرات المستقمة والتابعة الخاصة ب12-5جدوؿ رقـ )

  أصوؿ الشركة

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ؿ الشركةالناتج عف اختبلس أصو الغش   .219 309 .000 .895 309 .000 

باختبلس أصوؿ الشركةالمتعمقة  المحفزات/الضغوط  .216 309 .000 .879 309 .000 

شركةباختبلس أصوؿ الالفرص المتعمقة   .218 309 .000 .878 309 .000 

باختبلس أصوؿ المتعمقة  المبررات/االتجاىات
 الشركة

.200 309 .000 .881 309 .000 

ىػي  Shapiro-Wilkو Kolmogorov-Smirnovقيمػة الداللػة الختبػاري  َّ( أف12-5جػدوؿ )يتضح مف ال
عتبار البيانات المدروسػة غيػر موزعػة ( لكافة المتغيرات، وبالتالي يمكف ا sig<0.05ذات داللة إحصائية )

طبيعيػًا، وبالتػالي وبشػكؿ أولػي يعتبػر اختبػار االرتبػاط سػبيرماف البلمعممػي ىػو االختبػار المناسػب الختبػار 
مفػردة( يمكػف الحصػوؿ  30الفرضيات، لكف وفي سياٍؽ متصؿ، في حالة العينػات كبيػرة الحجػـ )أكبػر مػف 

لػػة إحصػػائية بنتيجػػة انحرافػػات صػػغيرة عػػف الطبيعػػة، وبالتػػالي ال مػػف ىػػذيف االختبػػاريف عمػػى نتػػائج ذات دال
يمكػػف معرفػػة إف كانػػت ىػػذه االنحرافػػات عػػف الطبيعػػة كافيػػة لمتػػأثير عمػػى اإلجػػراءات اإلحصػػائية التػػي يػػتـ 

(. مػف خػبلؿ مػا سػبؽ سػيتـ اسػتخداـ اختبػار بيرسػوف 2007، )شػعاع لمنشػر والعمػوـتطبيقيا عمى البيانات 
لتػػػي يظيرىػػػا اختبػػػار سػػػبيرماف، ىػػػذا فضػػػبًل عػػػف اسػػػتخداـ اختبػػػار االرتبػػػاط الجزئػػػي دراسػػػة لتوكيػػػد النتػػػائج ا

 االرتباط بيف المتغير التابع وكؿ مف المتغيرات المستقمة بمعزؿ عف تأثير المتغيريف اآلخريف.

والفااااااارص  المحفزات/الضاااااااغوطاختباااااااار عالقاااااااة وتاااااااأثير مؤشااااااارات عوامااااااال  2.3.3.5
 :ش الناتج عن اختالس أصول الشركةعمى الغ المبررات/االتجاىاتو 

تنقسـ عممية االختبار ىذه إلى قسميف أساسييف، ينطوي القسـ األوؿ عمى اختبار اتجاه وداللة العبلقة 
بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمة باستخداـ اختباري سبيرماف وبيرسوف لبلرتباط، باإلضافة لتنفيذ 
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ة الثانية، بحيث تتـ دراسة تأثير متغير مستقؿ واحد والتحكـ بتأثير اختبار االرتباط الجزئي مف المرتب
 المتغيريف المستقميف اآلخريف. أما القسـ الثاني فيشتمؿ عمى استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد.

 اختبار عالقة االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة: 1.2.3.3.5

 باإلضافة لنتائج االرتباط الجزئيائج معاممي ارتباط سبيرماف وبيرسوف، ( نت13-5يظير الجدوؿ رقـ )
 (: نتائج معاممي ارتباط سبيرماف وبيرسوف، باإلضافة لنتائج االرتباط الجزئي13-5الجدوؿ رقـ )

 اختبار سبيرماف لبلرتباط
 المحفزات/الضغوط

باختبلس أصوؿ المتعمقة 
 الشركة

الفرص المتعمقة 
 ركةباختبلس أصوؿ الش

 المبررات/االتجاىات
باختبلس أصوؿ المتعمقة 

 الشركة

الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ 
 معامؿ االرتباط -الشركة

0.781** 0.797** 0.803** 

اختبلس أصوؿ الغش الناتج عف 
 داللة االرتباط - الشركة

0.0009 0.0004 0.0006 

 اختبار بيرسوف لبلرتباط
 المحفزات/الضغوط

أصوؿ  باختبلسالمتعمقة 
 الشركة

الفرص المتعمقة 
 باختبلس أصوؿ الشركة

 المبررات/االتجاىات
باختبلس أصوؿ المتعمقة 

 الشركة

 اختبلس أصوؿالغش الناتج عف 
 معامؿ االرتباط  -الشركة

0.771** 0.789** 0.794** 

اختبلس أصوؿ الغش الناتج عف 
 داللة االرتباط - الشركة

0.0003 0.0007 0.0002 

 رتباط الجزئياختبار اال
 المحفزات/الضغوط

باختبلس أصوؿ المتعمقة 
 الشركة

الفرص المتعمقة 
 باختبلس أصوؿ الشركة

 المبررات/االتجاىات
باختبلس أصوؿ المتعمقة 

 الشركة

اختبلس أصوؿ الغش الناتج عف 
 معامؿ االرتباط  - الشركة

0.361** 0.382** 0.436** 
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اختبلس أصوؿ الغش الناتج عف 
 اللة االرتباط د - الشركة

0.0007 0.0004 0.0001 

correlation is significant at the 0.01 level ** 

 correlation is significant at the 0.05 level  *   

أّف قيمة معامؿ االرتباط بيف الغش يف مف الجدوؿ أعبله يتبَّ فيما يتعمؽ بمعامؿ االرتباط سبيرماف، 
وىي ذات داللة  0.781الخاصة بو ىي  المحفزات/الضغوطو  كةالناتج عف اختبلس أصوؿ الشر 

والفرص الخاصة بو ىي  الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركةإحصائية، وقيمة معامؿ االرتباط بيف 
الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ قيمة معامؿ االرتباط بيف  َّ، كما أفوىي ذات داللة إحصائية 0.797
. وفيما يتعمؽ بمعامؿ وىي ذات داللة إحصائية 0.803الخاصة بو ىي  المبررات/االتجاىاتو  الشركة

الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ قيمة معامؿ االرتباط بيف  أفَّ يتبيف مف الجدوؿ أعبله االرتباط بيرسوف، 
وىي ذات داللة إحصائية، وقيمة معامؿ االرتباط  0.771الخاصة بو ىي  المحفزات/الضغوطو  الشركة
، وىي ذات داللة إحصائية 0.789والفرص الخاصة بو ىي  تج عف اختبلس أصوؿ الشركةالغش النابيف 

الخاصة  المبررات/االتجاىاتو  الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركةقيمة معامؿ االرتباط بيف كما أف 
وؿ . أما فيما يتعمؽ بمعامبلت االرتباط الجزئي، فيتبيف مف الجدوىي ذات داللة إحصائية 0.794بو ىي 
الخاصة  المحفزات/الضغوطو الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة قيمة معامؿ االرتباط بيف  أفَّ أعبله 

الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ وىي ذات داللة إحصائية، وقيمة معامؿ االرتباط بيف  0.361بو ىي 
مؿ االرتباط بيف قيمة معا ، كما أفَّ وىي ذات داللة إحصائية 0.382والفرص الخاصة بو ىي  الشركة

وىي ذات داللة  0.436الخاصة بو ىي  المبررات/االتجاىاتو  الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة
 .إحصائية

يف مف خبلؿ العرض أعبله وجود عبلقة تفاعؿ بيف المتغيرات المستقمة، تنعكس عمى نسبة تأثيرىا يتبَّ 
رت إليو الدراسات التي سبؽ التطرؽ إلييا في عمى تغايرات المتغير التابع، وىذا ما يتوافؽ مع ما أشا

المالية كدراسة  التقاريرالعبلقة التفاعمية بيف المتغيرات المستقمة المتعمقة بالغش الناتج عف تحريؼ 
(Okoye et al., 2009)  و(Sirvastava et al., 2005.) 

 :تحميل االنحدار الخطي المتعدد 2.2.3.3.5

بيف المتغيريف التابعيف )الغش اضات نموذج االنحدار الخطي لمعبلقة فيما يمي سيتـ التحقؽ مف افتر 
المتغيرات المستقمة المتمثمة غش المعمؽ باختبلس األصوؿ( وبيف الناتج عف تحريؼ التقارير المالية، وال

 المتعمقة بكؿ مف المتغيريف. باإلضافة المبررات/االتجاىاتوالفرص و  المحفزات/الضغوطبمؤشرات عوامؿ 
حوؿ األخطاء المستقمة، مع  Durbin-Watsonعراض نتائج تحميؿ التبايف لمنموذج المقترح، واختبار الست

 . Collinearity Statisticsالتحقؽ مف مشكمة التعدد الخطي بيف المتغيرات المستقمة باستخداـ اختبار 
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البواقي المعيارية يشتمؿ التحقؽ مف افتراضات نموذج االنحدار الخطي المتعدد عمى رسـ شكؿ انتشار 
النتيجة بناًء عمى النموذج، باإلضافة إلى رسـ المخطط التكراري مقابؿ القيـ المتوقعة المعيارية لمتحوؿ 

 :ومخطط االحتماؿ الطبيعي لمبواقي وفقًا لما ىو موضح أدناه

   
 المحفزات/الضغوط الفرص المبررات/االتجاىات

لمعيارية مقابؿ القيـ المتوقعة المعيارية لمتحوؿ النتيجة بناًء ( رسـ شكؿ انتشار البواقي ا3-5الشكؿ )
 عمى النموذج

تبدو كصؼ عشوائي مف النقاط المبعثرة  الثبلثةالمخططات  َّبيف أف( يتَّ 3-5مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
بانتظاـ حوؿ القيمة وال يأخذ المخطط شكؿ قمع أو شكؿ منحني، وبالتالي يمكف اعتبار البيانات تحقؽ 

 رضية الخطية.الف

 

     
 مخطط االحتماؿ الطبيعي المخطط التكراري

 رسـ المخطط التكراري ومخطط االحتماؿ الطبيعي لمبواقي( 2-5الشكؿ )
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شكؿ المخطط التكراري يبدو كتوزيع طبيعي )منحنى  َّيف أف( يتبَّ 2-5مف خبلؿ مبلحظة الشكؿ رقـ )
ؿ الطبيعي لبلنحرافات عف المنحنى الطبيعي والذي جرس( وىو متناظر، أما فيما يتعمؽ بمخطط االحتما

معظـ النقاط  َّيمثؿ فييا الخط المستقيـ المنحنى الطبيعي، وتمثؿ النقاط البواقي المشاىدة، يتضح أف
 تتوضع عمى الخط وبقربو، وبالتالي تعتبر البواقي موزعة طبيعيًا.

 عند إجراء تحميؿ االنحدار الخطي نحصؿ عمى مايمي:
 (الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة)المتغير التابع: الغش  -(:  ممخص نموذج االنحدار الخطي14-5)جدوؿ رقـ 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .874
a

 .765 .762 .632 2.046 

يف المتغير التابع وباقي المتغيرات الداخمة في أّف قيمة معامؿ االرتباط المتعدد ب (14-5الجدوؿ )يف يبّ 
)وىي قيمة  %76.5( وىي قيمة جيدة، وتفسر متغيرات ىذا النموذج فقط ما نسبتو 8740.النموذج ىي )

، وبػػاقي النسػػبة تعػػود إلػػى عوامػػؿ عػػف اخػػتبلس أصػػوؿ الشػػركة النػػاتجمعامػػؿ التحديػػد( مػػف تغػػايرات الغػػش 
الغش( لـ يتـ إدخاليا لمنموذج وتحسب ضمف قيمة الخطأ العشوائي. أخرى )كعامؿ المقدرة المشكؿ لمعيف 
وىػي قريبػة جػدًا  Durbin-Watson. ويبلحظ أيضًا قيمة اختبػار 0.765وبالتالي جودة تمثيؿ ىذا النموذج 

بػػأّف و ( وبالتػػالي نقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية القائمػػة بعػػدـ وجػػود مشػػكمة االرتبػػاط الػػذاتي 2.046) 2مػػف القيمػػة 
 مستقمة محققة.  األخطاء

ANOVA(:  تحميؿ التبايف لمنموذج المقترح )15-5جدوؿ رقـ )
b) - اختبلس أصوؿ الشركة عف الناتج الغش 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 430.414 3 143.471 310.924 .000
a

 

Residual 140.738 305 .461   

Total 571.152 308    

 يتضح مف مبلحظة قيمة المعنوية أفَّ ( نتائج تحميؿ التبايف لمنموذج المقترح، و 25-5ف الجدوؿ )يبي
مقبوؿ وذو معنوية مف الناحية  ( وبالتالي يمكف قبوؿ فرضية أف النموذج المقترحα=0.05) Sig≤αقيمة 
 حصائية.اإل
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Coefficients) المتعدد الخطي االنحدار تحميؿ(:  16-5جدوؿ رقـ )
a)- اختبلس أصوؿ الشركة عف الناتج الغش  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

 113. 544.- )الثابج( 1
 

-4.830 .000 -.765 -.322 
     

المحفزاث

 /الضغىط

.399 .059 .290 6.754 .0007 .283 .515 .771 .361 .188 .420 2.383 

 2.549 392. 201. 382. 789. 550. 314. 0004. 7.224 320. 060. 432. الفرص

المبرراث

/االحجاها

 ث

.491 .058 .363 8.457 .0001 .377 .606 .794 .436 .235 .418 2.393 

  :a. Dependent Variable ( الىاحج عه اخخالس أصىل الشركت)الغش                                                                                          

 Bيتضمف العمود  قيـ المعالـ وقيـ المعنوية ومجاؿ الثقة لكؿ متغير. (16-5)مف الجدوؿ  يتضح
، وبمبلحظة قيـ العمود الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة معامبلت النموذج المقترح التي تؤثر عمى الغش

Sig  التي تعبر عف معنوية وداللة المعامبلت نجد أّف قيمةSig<α (α=0.05 وبالتالي جميع المعالـ )
عامؿ  متغير وىي كما يمي:قيـ حدود مجاؿ الثقة لكؿ  وتظير أيضاً  معنوية ضمف النموذج.

(، وعامؿ 550.و 314.، عامؿ الفرص )ما بيف (515.و 283.بيف  ما) المحفزات/الضغوط
بيف الغش  قيمة االرتباط الجزئي مايظير الجدوؿ وكذلؾ (. 606.و 377.)ما بيف  المبررات/االتجاىات

 Collinearityجدوؿ أيضًا اختبار يف الوالمتغيرات المستقمة التي تـ استعراضيا في الفقرة السابقة، ويبّ 

Statistics  ،داللة  َّحيث يبلحظ أفالمتعمؽ بمشكمة االرتباط المتعددTolerance  وداللة   0.1أكبر مف
VIF  لممتغيرات المستقمة الثبلثة، وبالتالي ال توجد مشكمة التعدد الخطي في النموذج المقترح  10أقؿ مف

(Manurung and Hadian, 2013)ؿ العرض السابؽ، يمكف صياغة نموذج االنحدار الخطي . مف خبل
 لممتغيرات المدروسة وفقًا لما يمي:

Misappropriation of Assets Fraud = -0.544 + 0.399 Pressure + 0.432 Opportunities + 0.491 

Rationalization +Et 

 حيث:
Y: Misappropriation of Assets Fraud  ( أصوؿ الشركة اختبلسالغش الناتج عف)  

X1: Pressure (اختبلس أصوؿ الشركةعف المتعمقة بالغش الناتج  المحفزات/الضغوط)  
X2: Opportunities  (اختبلس أصوؿ الشركةعف )الفرص المتعمقة بالغش الناتج  
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X3: Rationalization (اختبلس أصوؿ الشركةعف المتعمقة بالغش الناتج  المبررات/االتجاىات)  
B0: -0.544 (الثابت) 
B1: 0.399 ( اختبلس أصوؿ الشركةعف المتعمقة بالغش الناتج  المحفزات/الضغوط ) 
B2: 0.432 ( اختبلس أصوؿ الشركةعف المتعمقة بالغش الناتج معامؿ متغير الفرص  ) 
B3: 0.491 ( اختبلس أصوؿ الشركةعف المتعمقة بالغش الناتج  المبررات/االتجاىات ) 
Et: الخطأ العشوائي 

اختبارات االرتباط ونتائج تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد، وبناًء عمى سبؽ استعراض نتائج تـ فيما 
عف  الناتجالنتائج السابقة، سيتـ التحقؽ مف فرضيات الدراسة الثبلث األولى والتي تتمحور حوؿ الغش 

 وفقًا لما يمي: اختبلس أصوؿ الشركة
 :الرابعةاختبار الفرضية  -

دارتيا وبيف وجود غش ناتج  شركةعمى ال ات/الضغوطالمحفز توجد عبلقة بيف  - موضع المراجعة وا 
 .الشركةعف اختبلس أصوؿ 

( وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج 16-5( و)13-5يظير الجدوالف )
(، معامؿ sig: 0.0007<0.05) المحفزات/الضغوطعف اختبلس أصوؿ الشركة وبيف مؤشرات عامؿ 

( وذو 0.771( وذو داللة إحصائية، معامؿ بيرسوف لبلرتباط موجب )0.781رماف لبلرتباط موجب )سبي
يف مف تحميؿ ( وذو داللة إحصائية، كما تبَّ 0.361داللة إحصائية، معامؿ االرتباط الجزئي موجب )

موجبة  T%، وقيمة 1( عند مستوى داللة 0.399معامؿ االنحدار موجب ) َّاالنحدار الخطي أف
التي تتعرض ليا الشركة موضع المراجعة  المحفزات/الضغوط(. وبالتالي كمما ارتفع مستوى 6.754)

دارتيا بنسبة  %، وبالتالي يمكف 3.99%، كمما ازداد الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة بنسبة 10وا 
 .الرابعةقبوؿ الفرضية 

 :الخامسةاختبار الفرضية -

موضع المراجعة وبيف وجود غش ناتج عف اختبلس  كةشر الغش في ال فرصتوجد عبلقة بيف  -
 .شركةأصوؿ ىذه ال

( وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج 16-5( و)13-5يظير الجدوالف )
(، معامؿ سبيرماف sig: 0.0004<0.05) الفرصعف اختبلس أصوؿ الشركة وبيف مؤشرات عامؿ 

( وذو داللة 0.789لة إحصائية، معامؿ بيرسوف لبلرتباط موجب )( وذو دال0.797لبلرتباط موجب )
يف مف تحميؿ االنحدار ( وذو داللة إحصائية، كما تبَّ 0.382إحصائية، معامؿ االرتباط الجزئي موجب )

(. 7.224موجبة ) T%، وقيمة 1( عند مستوى داللة 0.432معامؿ االنحدار موجب ) َّالخطي أف
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دارتيا بنسبة  المحفزات/الضغوط وبالتالي كمما ارتفع مستوى التي تتعرض ليا الشركة موضع المراجعة وا 
%، وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية 4.32%، كمما ازداد الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة بنسبة 10

 .الخامسة

 :السادسةاختبار الفرضية 

ة وبيف وجود غش ناتج موضع المراجع شركةتوجد عبلقة بيف مبررات الغش لدى اإلدارة وموظفي ال -
 .شركةعف اختبلس أصوؿ ىذه ال

( وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج 16-5( و)13-5يظير الجدوالف )
(، معامؿ sig: 0.0001<0.05) المبررات/االتجاىاتعف اختبلس أصوؿ الشركة وبيف مؤشرات عامؿ 

( وذو 0.794ة إحصائية، معامؿ بيرسوف لبلرتباط موجب )( وذو دالل0.803سبيرماف لبلرتباط موجب )
يف مف تحميؿ ( وذو داللة إحصائية، كما تبَّ 0.436داللة إحصائية، معامؿ االرتباط الجزئي موجب )

موجبة  T%، وقيمة 1( عند مستوى داللة 0.491معامؿ االنحدار موجب ) االنحدار الخطي أفَّ 
%، كمما ازداد 10بنسبة  الشركة وموظفي اإلدارة لدى الغش تمبررا ارتفعتكمما (. وبالتالي 8.457)

 %، وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية السادسة.4.91الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة بنسبة 

وجود ظروف وفرص تتيح مينية أداء المراجع السوري وعالقتيا ب 4.3.5 
 :حدوث الغش

وبػػيف  عبلقػػة بػػيف مينيػػة أداء المراجػػع السػػوري  تشػػتمؿ فرضػػية الدراسػػة السػػابعة عمػػى افتػػراض وجػػود 
األخيػرة عمػى استقصػاء وجػود  وتشػتمؿ الفرضػيات األربػع .ظروؼ وفرص تتيح حدوث الغػش بنوعيػووجود 

الغػش بنوعيػو حػوؿ قضػايا التأىيػؿ  كشػؼاختبلفات جوىرية بيف المراجعيف تبعًا المتبلكيـ خبرة سابقة في 
ولكػػف قبػػؿ المباشػػرة باختبػػار ىػػذه  ى متطمبػػات التػػدريب المسػػتمر. العممػػي لممراجػػع السػػوري ومحافظتػػو عمػػ

الفرضػػيات، ال بػػد مػػف استكشػػاؼ طبيعػػة البيانػػات المدروسػػة لمعرفػػة طبيعػػة توزيػػع البيانػػات )إف كانػػت ىػػذه 
 بشكؿ كبير عف التوزيع الطبيعي(. البيانات تختمؼ

 البيانات: التوزيع الطبيعي استكشاف 1.4.3.5
البيانػػػات المدروسػػػة لمعرفػػػة طبيعػػػة توزيػػػع البيانػػػات )إف كانػػػت ىػػػذه البيانػػػات  بغػػػرض استكشػػػاؼ طبيعػػػة

رسػػػـ شػػػكؿ االنتشػػػار لبيانػػػات األسػػػئمة األربعػػػة الخاصػػػة تختمػػػؼ بشػػػكؿ كبيػػػر عػػػف التوزيػػػع الطبيعػػػي(، تػػػـ 
 :لما يميوفقًا  ،Shapiro-Wilkو Kolmogorov-Smirnovتنفيذ اختباري بالفرضية السابعة، كما تـ 
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( شػػػػػكؿ االنتشػػػػار إلجابػػػػػات المشػػػػاركيف عمػػػػػى 5-5)الشػػػػكؿ 

المراجػع الخػارجي السػوري مؤىػؿ بما إذا كاف السؤاؿ المتعمؽ 
 .عمميًا بما يكفؿ إنجازه لواجباتو بالصورة المثمى

( شكؿ االنتشار إلجابات المشاركيف عمى 6-5الشكؿ )
المراجع الخارجي السوري بما إذا كاف السؤاؿ المتعمؽ 

 .ات التدريب المستمريحافظ عمى متطمب

  
( شػػػػػكؿ االنتشػػػػار إلجابػػػػػات المشػػػػاركيف عمػػػػػى 7-5الشػػػػكؿ )

نػػػػواحي ضػػػػعؼ األداء لػػػػدى بمػػػػا إذا كانػػػػت السػػػػؤاؿ المتعمػػػػؽ 
الغػػػػػش فػػػػػي  كشػػػػؼالمراجػػػػع السػػػػػوري يمكػػػػف أف تعوقػػػػػو عػػػػػف 

 .الشركة موضع المراجعة

( شػػػكؿ االنتشػػػار إلجابػػػات المشػػػاركيف عمػػػى 8-5الشػػػكؿ )
يػػػػة اسػػػػتغبلؿ أداء المراجػػػػع السػػػػوري إمكانبالسػػػػؤاؿ المتعمػػػػؽ 

 .بغرض ارتكاب الغش

. مػػف شػػكؿ انتشػػار بيانػػات األسػػئمة األربعػػة أف البيانػػات المدروسػػة غيػػر موزعػػة طبيعيػػاً بشػػكؿ أولػػي يتبػػيف 
 Shapiro-Wilkو Kolmogorov-Smirnov( لنتػػائج اختبػػػاري 17-5باإلضػػافة لمػػا سػػػبؽ يعػػرض الجػػػدوؿ )

 يع الطبيعي لمبيانات المدروسةبغرض التحقؽ إحصائيًا مف التوز 
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( اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات المتغيرات المستقمة والتابعة الخاصة بمينية أداء المراجع السوري17-5جدوؿ رقـ )  

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
المراجع الخارجي السوري مؤىؿ 

إنجازه لواجباتو  فؿعمميًا بما يك
 بالصورة المثمى

.239 103 .000 .880 103 .000 

المراجع الخارجي السوري يحافظ 
 عمى متطمبات التدريب المستمر

.195 103 .000 .885 103 .000 

نواحي ضعؼ األداء لدى المراجع 
 كشؼالسوري يمكف أف تعوقو عف 

 الغش في الشركة موضع المراجعة
.273 103 .000 .826 103 .000 

إمكانية استغبلؿ أداء المراجع 
 السوري بغرض ارتكاب الغش

.276 103 .000 .804 103 .000 

ىي  Shapiro-Wilkو Kolmogorov-Smirnovقيمة الداللة الختباري  َّ( أف17-5جدوؿ )يتضح مف ال
سة غير موزعة ( لكافة المتغيرات، وبالتالي يمكف اعتبار البيانات المدرو sig<0.05ذات داللة إحصائية )
. وباعتباره أحد أنواع االختبارات االختبارات البلبارامترية ىي االختبارات المناسبة َّطبيعيًا، وبالتالي فإف

تشير في الوقت نفسو إلى  0.05( األصغر مف Kolmogorov-Smirnovالبلبارامترية فإف داللة اختبار )
اإلجابات إما في جانب الموافقة أو في جانب وجود اختبلفات جوىرية بيف المشاركيف، ووجود تركز في 

 الرفض لكؿ مف األسئمة األربعة المدروسة.
 السؤال األول:

( إلى تكرارات المشاركيف فيما يتعمؽ بمدى موافقتيـ أو عدـ موافقتيـ عمى 18-5يعرض الجدوؿ رقـ )
 ة المثمى.عمميًا بما يكفؿ إنجازه لواجباتو بالصور  كوف المراجع الخارجي السوري مؤىبلً 

( تكرارات السؤاؿ المتعمؽ بكوف المراجع الخارجي السوري 18-5جدوؿ رقـ )
 مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه لواجباتو بالصورة المثمى

 النسبة المئوية المجمعة النسبة المئوية التكرار مدى الموافقة
 19.4 19.4 20 غير موافؽ

 52.4 33.0 34 غير موافؽ إلى حٍد ما
 64.1 11.7 12 محايد

 89.3 25.2 26 موافؽ إلى حٍد ما
 100.0 10.7 11 موافؽ
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% منيـ غير موافقيف إلى حٍد ما، كما 33% مف المشاركيف غير موافقيف، و19.4يف الجدوؿ أف يبّ 
% مف المشاركيف عف موافقتيـ إلى حٍد 25.2% الحياد فيما يتعمؽ بيذا السؤاؿ، بينما عبر 11.7اختار 

عمميًا بما  عمى كوف المراجع الخارجي السوري مؤىبلً  بشكٍؿ تاـ وفموافق أنيـ% منيـ 10.7ما، و بيف 
% مف المشاركيف اختاروا 52.4يكفؿ إنجازه لواجباتو بالصورة المثمى. مف خبلؿ ما سبؽ، يتضح أف 

ا % الموافقة عمى مضموف السؤاؿ، وبم35.9جانب عدـ الموافقة عمى مضموف السؤاؿ وفي المقابؿ اختار
الفروؽ بيف المجموعتيف ىي فروؽ جوىرية لجانب عدـ الموافقة عمى  َّفإف 0.05( أقؿ مف sigداللة ) َّأف

 عمميًا بما يكفؿ إنجازه لواجباتو بالصورة المثمى. كوف المراجع الخارجي السوري مؤىبلً 
 السؤال الثاني:

فقتيـ أو عدـ موافقتيـ عمى ( إلى تكرارات المشاركيف فيما يتعمؽ بمدى موا19-5يعرض الجدوؿ رقـ )
  .المراجع الخارجي السوري يحافظ عمى متطمبات التدريب المستمركوف 

( تكرارات السؤاؿ المتعمؽ بكوف المراجع الخارجي السوري يحافظ 19-5جدوؿ رقـ )
 عمى متطمبات التدريب المستمر

 النسبة المئوية المجمعة النسبة المئوية التكرار مدى الموافقة
وافؽغير م  27 26.2 26.2 

 54.4 28.2 29 غير موافؽ إلى حٍد ما
 76.7 22.3 23 محايد

 97.1 20.4 21 موافؽ إلى حٍد ما
 100.0 2.9 3 موافؽ
  100.0 103 المجموع

% منيـ غير موافقيف إلى حٍد ما، كما 28.2% مف المشاركيف غير موافقيف، و26.2يف الجدوؿ أف يبّ 
% مف المشاركيف عف موافقتيـ إلى حٍد 20.4يتعمؽ بيذا السؤاؿ، بينما عبر % الحياد فيما 22.3اختار 

يحافظ عمى متطمبات عمى كوف المراجع الخارجي السوري  بشكٍؿ تاـ وفموافق أنيـ% منيـ 2.9ما، و بيف 
% مف المشاركيف اختاروا جانب عدـ الموافقة 54.4. مف خبلؿ ما سبؽ، يتضح أف التدريب المستمر
( sigداللة ) َّ% الموافقة عمى مضموف السؤاؿ، وبما أف23.3السؤاؿ وفي المقابؿ اختارعمى مضموف 

جوىرية لجانب عدـ الموافقة عمى الفروؽ بيف المجموعتيف ىي فروؽ  َّفإف (17-5)جدوؿ  0.05أقؿ مف 
 .يحافظ عمى متطمبات التدريب المستمركوف المراجع الخارجي السوري 
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 السؤال الثالث:

( إلى تكرارات المشاركيف فيما يتعمؽ بمدى موافقتيـ أو عدـ موافقتيـ عمى 20-5وؿ رقـ )يعرض الجد
الغش في الشركة موضع  كشؼنواحي ضعؼ األداء لدى المراجع السوري يمكف أف تعوقو عف كوف 

 المراجعة.
( تكرارات السؤاؿ المتعمؽ بكوف نواحي األداء لدى المراجع 20-5جدوؿ رقـ )

 الغش في الشركة موضع المراجعة كشؼتعوقو عف السوري يمكف أف 
 النسبة المئوية المجمعة النسبة المئوية التكرار مدى الموافقة
 3.9 3.9 4 غير موافؽ

 6.8 6.8 7 غير موافؽ إلى حٍد ما
 14.6 14.6 15 محايد

 41.7 41.7 43 موافؽ إلى حٍد ما
 33.0 33.0 34 موافؽ
  100.0 103 المجموع

% منيـ غير موافقيف إلى حٍد ما، كما 6.8% مف المشاركيف غير موافقيف، و3.9دوؿ أف يف الجيبّ 
% مف المشاركيف عف موافقتيـ إلى حٍد 41.7% الحياد فيما يتعمؽ بيذا السؤاؿ، بينما عبر 14.6اختار 

مكف نواحي ضعؼ األداء لدى المراجع السوري ي% منيـ أنيـ موافقوف بشكٍؿ تاـ عمى كوف 33ما، و بيف 
% مف 10.7. مف خبلؿ ما سبؽ، يتضح أف الغش في الشركة موضع المراجعة كشؼأف تعوقو عف 

% الموافقة عمى 74.7المشاركيف اختاروا جانب عدـ الموافقة عمى مضموف السؤاؿ وفي المقابؿ اختار 
يف ىي الفروؽ بيف المجموعت َّفإف (17-5)جدوؿ  0.05( أقؿ مف sigداللة ) َّمضموف السؤاؿ، وبما أف

نواحي ضعؼ األداء لدى المراجع السوري يمكف أف تعوقو عف فروؽ جوىرية لجانب الموافقة عمى كوف 
 .الغش في الشركة موضع المراجعة كشؼ

 السؤال الرابع:

( إلى تكرارات المشاركيف فيما يتعمؽ بمدى موافقتيـ أو عدـ موافقتيـ عمى 21-5يعرض الجدوؿ رقـ )
 بغرض ارتكاب الغش. أداء المراجع السوريلشركة موضع المراجعة نواحي إدارة ا إمكانية استغبلؿ

( تكرارات السؤاؿ المتعمؽ بإمكانية استغبلؿ إدارة الشركة موضع 21-5جدوؿ رقـ )
 المراجعة نواحي أداء المراجع السوري بغرض ارتكاب الغش

 النسبة المئوية المجمعة النسبة المئوية التكرار مدى الموافقة
وافؽغير م  3 2.9 2.9 

 7.8 4.9 5 غير موافؽ إلى حٍد ما
 20.4 12.6 13 محايد
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 64.1 43.7 45 موافؽ إلى حٍد ما
 100.0 35.9 37 موافؽ
  100.0 103 المجموع

% منيـ غير موافقيف إلى حٍد ما، كما 4.9% مف المشاركيف غير موافقيف، و2.9يف الجدوؿ أف يبّ 
% مف المشاركيف عف موافقتيـ إلى حٍد 43.7بيذا السؤاؿ، بينما عبر % الحياد فيما يتعمؽ 12.6اختار 

نواحي ضعؼ األداء لدى المراجع السوري % منيـ أنيـ موافقوف بشكٍؿ تاـ عمى كوف 35.9ما، و بيف 
% مف 7.8. مف خبلؿ ما سبؽ، يتضح أف الغش في الشركة موضع المراجعة كشؼيمكف أف تعوقو عف 

% الموافقة عمى 79.6عدـ الموافقة عمى مضموف السؤاؿ وفي المقابؿ اختار المشاركيف اختاروا جانب 
الفروؽ بيف المجموعتيف ىي  َّفإف (17-5)جدوؿ  0.05( أقؿ مف sigداللة ) َّمضموف السؤاؿ، وبما أف

إمكانٌة استغالل إدارة الشركة موضع المراجعة نواحً أداء المراجع فروؽ جوىرية لجانب الموافقة عمى 

 .بغرض ارتكاب الغشالسوري 

 :السابعةاختبار الفرضية 

المراجع الخارجً السوري غالبية المشاركيف تتمحور إجاباتيـ في دائرة الرفض لكوف  َّوبالنتيجة فإف

، ٌحافظ على متطلبات التدرٌب المستمرعلمٌاً بما ٌكفل إنجازه لواجباته بالصورة المثلى، ولكونه  مؤهالً 
نواحي ضعؼ األداء لدى المراجع السوري يمكف أف ئرة الموافقة عمى كوف بينما تتمحور إجابتيـ في دا

استغالل إدارة الشركة موضع ، وعمى إمكانية الغش في الشركة موضع المراجعة كشؼتعوقو عف 

. لذا يمكف االستنتاج وبحسب آراء نواحً أداء المراجع السوري بغرض ارتكاب الغشلالمراجعة 
يحتاج إلى المزيد مف التأىيؿ العممي ويحتاج لبللتزاـ المراجع السوري  َّسيف، إفالمراجعيف السورييف الممار 
ضعؼ في أدائو يمكف أف تعوقو عف النواحي بعض ، وبالتالي فيو يعاني مف بمتطمبات التدريب المستمر

الغش، وبمكف استغبلؿ نواحي الضعؼ ىذه مف قبؿ إدارة الشركات موضع المراجعة، بحيث تشكؿ  كشؼ
مف اتيا فرصة الرتكاب الغش مف قبؿ إدارات ىذه الشركات، وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية السابعة بحد ذ

 عبلقة بيف مينية أداء المراجعيف السورييف وبيف وجود ظروؼ وفرص تتيح حدوث الغش. حيث وجود
 اختبار الفروقات بين المراجعين تبعًا المتالكيم خبرة سابقة في ارتكاب الغش: 2.4.3.5

الغش أي تأثير عمى إجاباتيـ فيما يتعمؽ  كشؼغرض الوقوؼ عمى ما إذا كاف لخبرة المشاركيف في وب
تـ تقسيـ المشاركيف وفقًا لمرحمتيف، كؿ مرحمة ات الخمس األخيرة، باألسئمة األربعة الخاصة بالفرضي

تحريؼ تختص بنوع معيف مف أنواع الغش )الغش الناتج عف اختبلس األصوؿ، والغش الناتج عف 
المالية(، ولكؿ مرحمة تـ تقسيـ المشاركيف إلى قسميف تبعًا لما إذا كانت لدى المراجع المشارؾ  التقارير

جابة المجموعتيف الختبار الفروؽ بيف إ Mann-Whitneyالغش، وتـ تنفيذ اختبار  كشؼخبرة سابقة في 
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اختبار البارامتري  Mann-Whitneyكؿ نوع مف أنواع الغش. ويعتبر اختبار بكؿ مرحمة أو بالخاصتيف 
 المستقؿ. Tمكافئ الختبار 

المالية، تـ تقسيـ المشاركيف إلى مجموعتيف، مجموعة  التقاريرفيما يتعمؽ بالغش الناتج عف تحريؼ 
ىذا النوع مف  كشؼىذا النوع مف الغش، ومجموعة ليس لدييا أي خبرة في  كشؼلدييا خبرة سابقة في 

( البيانات بعد ترتيبيا بما تتضمنو مف القيمة المتوسطة لممراتب، 22-5الغش. يمخص الجدوؿ رقـ )
 ومجموع المراتب في كؿ حالة. 

الناتج عف الغش  كشؼالختبار االختبلفات بيف المشاركيف تبعًا لخبرتيـ السابقة في  رتب البيانات :(22-5الجدوؿ رقـ ) 
المالية التقاريرتحريؼ   

 رقـ السؤاؿ
الغش الناتج  كشؼخبرة سابقة في 
المالية التقاريرعف تحريؼ   

 توزيع العينة
القيمة المتوسطة 

 لممراتب
 مجموع المراتب

q1 

 3794.00 47.43 80 نعـ

 1562.00 67.91 23 ال

   103 المجموع

q2 

 3662.00 45.78 80 نعـ

 1694.00 73.65 23 ال

   103 المجموع

q3 

 4175.50 52.19 80 نعـ

 1180.50 51.33 23 ال

   103 المجموع

q4 

 4185.00 52.31 80 نعـ

 1171.00 50.91 23 ال

   103 المجموع

، باإلضافة Mann-Whitney( إلحصائيات االختبار الفعمية الختبار 23-5كما يعرض الجدوؿ رقـ )
 الموافقة. zوعبلمات  Wilcoxonإلجرائية 

المالية( لتقاريراتحريؼ الغش الناتج عف  كشؼالخبرة السابقة في )  Mann-Whitney ( إحصائية 23-5جدوؿ رقـ ) 
 اختبار 

 q1 q2 q3 q4 
Mann-Whitney U 554.000 422.000 904.500 895.000 

Wilcoxon W 3794.000 3662.000 1180.500 1171.000 

Z -2.993 -4.067 -.130 -.212 

Sig. (2-tailed) 0.0027 0.0004 0.8963 0.8317 
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، وبالتالي توجد 0.05مف  < 0.0027( لمسؤاؿ األوؿ ىي sigداللة ) َّ( أف23-5ؿ رقـ )يظير الجدو 
 الغش الناتج عف تحريؼ كشؼاختبلفات جوىرية في اإلجابة بيف المجموعة التي تمتمؾ خبرة سابقة في 

ي ىي ( لمسؤاؿ الثانsigداللة ) َّالمالية وبيف المجموعة التي ال تمتمؾ ىذه الخبرة. كما أف التقارير
، وبالتالي توجد اختبلفات جوىرية في اإلجابة بيف المجموعتيف السابقتيف حوؿ 0.05مف  < 0.0004

وبالتالي  0.05( لمسؤاليف الثالث والرابع فيي أكبر مف sigالسؤاؿ الثاني أيضًا. أما فيما يتعمؽ بداللة )
 فيي غير ذات داللة إحصائية. 

 اختبار الفرضية الثامنة:

متوسط المراتب لممجموعة  يف أفَّ نة القيـ المتوسطة لممراتب الخاصة بالسؤاؿ األوؿ يتبّ مف خبلؿ مقار 
متوسط المراتب  َّيف أف، بينما يتبّ 67.91ىذا النوع مف الغش ىو  كشؼالتي ال تمتمؾ خبرة سابقة في 

ير موافؽ( إلى : غ1)ػاإلجابات كانت مرتبة وفقًا ل َّ، وبما أف47.43لممجموعة التي تمتمؾ ىذه الخبرة ىو 
: موافؽ( فإف المجموعة ذات متوسط المرتبة األعمى ىي المجموعة التي تحتوي العدد األكبر مف 5)

العبلمات العميا، وبالتالي ىي المجموعة التي أتت إجاباتيا بالموافقة عمى مضموف السؤاؿ، أي أف 
ىي المجموعة التي تمحورت  ىذا النوع مف الغش كشؼالمجموعة التي لـ تتوفر لدييا خبرة سابقة في 

إجاباتيا في دائرة الموافقة عمى مضموف السؤاؿ األوؿ بمقابؿ المجموعة التي تمتمؾ ىذه الخبرة تمحورت 
مف حيث وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية الثامنة  إجاباتيا في دائرة عدـ الموافقة عمى مضموف السؤاؿ األوؿ.

الغش الناتج عف تحريؼ  كشؼرييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة في وجود اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السو 
 التقارير المالية( حوؿ كوف المراجع السوري مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه لواجباتو بالصورة المثمى.

 اختبار الفرضية التاسعة:

مراتب لممجموعة متوسط ال َّيف أفومف خبلؿ مقارنة القيـ المتوسطة لممراتب الخاصة بالسؤاؿ الثاني يتبَّ  
متوسط المراتب  َّف أف، بينما يتبيَّ 73.56ىذا النوع مف الغش ىو  كشؼالتي ال تمتمؾ خبرة سابقة في 

المجموعة التي لـ تتوفر لدييا خبرة سابقة في  َّ، أي أف45.78لممجموعة التي تمتمؾ ىذه الخبرة ىو 
دائرة الموافقة عمى مضموف السؤاؿ ىذا النوع مف الغش ىي المجموعة التي تمحورت إجاباتيا في  كشؼ

الثاني بمقابؿ المجموعة التي تمتمؾ ىذه الخبرة تمحورت إجاباتيا في دائرة عدـ الموافقة عمى مضموف 
الغش الناتج السؤاؿ الثاني. ويمكف شرح ىذه النتيجة بكوف المراجعيف السورييف المشاركيف والذيف اكتشفوا 

التأىيؿ العممي ونقص التدريب التي يعاني منيا  نقصسوا نواحي المالية، قد تمم التقارير عف تحريؼ
وبالتالي يمكف  ىذا النوع مف الغش. كشؼالمراجع السوري، والتي يتوجب أف يتمتع بيا لكي يتمكف مف 

مف حيث وجود اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة قبوؿ الفرضية التاسعة 
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الناتج عف تحريؼ التقارير المالية( حوؿ كوف المراجع السوري يحافظ عمى متطمبات الغش  كشؼفي 
 التدريب المستمر

األصوؿ، تـ تقسيـ المشاركيف إلى مجموعتيف، مجموعة لدييا  عف اختبلسالغش الناتج وفيما يتعمؽ ب
نوع مف الغش. ىذا ال كشؼىذا النوع مف الغش، ومجموعة ليس لدييا أي خبرة في  كشؼخبرة سابقة في 

تب، ومجموع ( البيانات بعد ترتيبيا بما تتضمنو مف القيمة المتوسطة لممرا24-5إذ يمخص الجدوؿ رقـ )
 المراتب في كؿ حالة. 

الغش الناتج  كشؼالختبار االختبلفات بيف المشاركيف تبعًا لخبرتيـ السابقة في  رتب البيانات :(24-5الجدوؿ رقـ )
األصوؿ عف اختبلس  

لسؤاؿرقـ ا  
الغش الناتج  كشؼخبرة سابقة في 

اختبلس أصوؿ الشركةعف   
 توزيع العينة

القيمة المتوسطة 
 لممراتب

 مجموع المراتب

q1 

 3713.00 48.86 76 نعـ
 1643.00 60.85 27 ال

   103 المجموع

q2 

 3630.00 47.76 76 نعـ
 1726.00 63.93 27 ال

   103 المجموع

q3 

 4019.50 52.89 76 نعـ
 1336.50 49.50 27 ال

   103 المجموع

q4 
 4039.00 53.14 76 نعـ
 1317.00 48.78 27 ال

، باإلضافة Mann-Whitney ( إلحصائيات االختبار الفعمية الختبار25-5كما يعرض الجدوؿ رقـ )
 الموافقة. zوعبلمات  Wilcoxonإلجرائية 

(س األصوؿاختبلالغش الناتج عف  كشؼالخبرة السابقة في )   Mann-Whitney إحصائية  :(25-5جدوؿ رقـ ) 
 اختبار

 q1 q2 q3 q4 

Mann-Whitney U 787.000 704.000 958.500 939.000 

Wilcoxon W 3713.000 3630.000 1336.500 1317.000 

Z -1.851 -2.490 -.537 -.700 

Sig. (2-tailed) 0.0642 0.0127 0.5911 0.4838 

، وبالتالي توجد 0.05مف  < 0.0127( لمسؤاؿ الثاني ىي sig( أف داللة )25-5) يظير الجدوؿ رقـ
عف اختبلس الغش الناتج  كشؼاختبلفات جوىرية في اإلجابة بيف المجموعة التي تمتمؾ خبرة سابقة في 
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 ( لمسؤاؿ األوؿ،sigوبيف المجموعة التي ال تمتمؾ ىذه الخبرة. أما فيما يتعمؽ بداللة ) أصوؿ الشركة
 وبالتالي فيي غير ذات داللة إحصائية.  0.05الثالث، والرابع، فيي أكبر مف 

 اختبار الفرضية العاشرة:

مف خبلؿ ما ذكر أعبله يتبيف عدـ وجود اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ 
ري مؤىؿ عمميًا بما الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة( حوؿ كوف المراجع السو  كشؼالسابقة في 

اختبلفات  ، وبالتالي يمكف رفض الفرضية العاشرة القائمة بوجوديكفؿ إنجازه لواجباتو بالصورة المثمى
الغش الناتج عف اختبلس األصوؿ(  كشؼجوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة في 

 اجباتو بالصورة المثمى.حوؿ كوف المراجع السوري مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه لو 
 الحادية عشر:اختبار الفرضية 

يف أف متوسط المراتب لممجموعة التي خبلؿ مقارنة القيـ المتوسطة لممراتب الخاصة بالسؤاؿ الثاني، يتبَّ  
متوسط المراتب  َّيف أف، بينما يتبَّ 63.93ىذا النوع مف الغش ىو  كشؼال تمتمؾ خبرة سابقة في 

المجموعة التي لـ تتوفر لدييا خبرة سابقة في  َّ، أي أف47.76ىذه الخبرة ىو لممجموعة التي تمتمؾ 
ىذا النوع مف الغش ىي المجموعة التي تمحورت إجاباتيا في دائرة الموافقة عمى مضموف السؤاؿ  كشؼ

الثاني بمقابؿ المجموعة التي تمتمؾ ىذه الخبرة تمحورت إجاباتيا في دائرة عدـ الموافقة عمى مضموف 
سؤاؿ الثاني. وبشكؿ مشابو لشرح النتيجة السابقة، يمكف شرح ىذه النتيجة بكوف المراجعيف السورييف ال

، قد تممسوا نواحي نقص التدريب التي أصوؿ الشركة عف اختبلسالغش الناتج المشاركيف والذيف اكتشفوا 
 ا النوع مف الغش.ىذ كشؼيعاني منيا المراجع السوري، والتي يتوجب أف يتمتع بيا لكي يتمكف مف 

مف حيث وجود اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف  ةَ وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية الحادية عشر 
الغش الناتج عف اختبلس األصوؿ( حوؿ كوف المراجع السوري يحافظ  كشؼ)تبعًا لخبرتيـ السابقة في 

 عمى متطمبات التدريب المستمر

 :الخالصة 5.3.5
وجػػود عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الغػػش اختبػػار جميػػع فرضػػيات الدراسػػة، وتبػػيف  تػػـ فػػي ىػػذا الفصػػؿ
 المبررات/االتجاىاتوالفرص و  المحفزات/الضغوطالمالية وبيف مؤشرات عوامؿ  التقاريرالناتج عف تحريؼ 

بلس المتعمقة بيذا النوع مف الغش، كما تبػيف وجػود عبلقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف الغػش النػاتج عػف اخػت
المتعمقة بيػذا النػوع  المبررات/االتجاىاتوالفرص و  المحفزات/الضغوطأصوؿ الشركة وبيف مؤشرات عوامؿ 

مػػف الغػػش، وتبػػيف أيضػػًا وجػػود عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مينيػػة أداء المراجػػع السػػوري وبػػيف وجػػود 
ات داللػػػة ذ جوىريػػػة ظػػػروؼ وفػػػرص تتػػػيح حػػػدوث الغػػػش. وفػػػي سػػػياٍؽ متصػػػؿ، اتضػػػح وجػػػود اختبلفػػػات
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 التقػاريرالغػش النػاتج عػف تحريػؼ  كشػؼالذيف يمتمكوف خبرة سابقة فػي إحصائية بيف المراجعيف السورييف 
 مؤىػؿ عمميػًا بمػا يكفػؿالمالية وبيف أولئؾ الػذيف ال يمتمكػوف ىػذه الخبػرة حػوؿ مػا إذا كػاف المراجػع السػوري 

اتضػػح كمػػا ، ى متطمبػػات التػػدريب المسػػتمريحػػافظ عمػػإنجػػازه لواجباتػػو بالصػػورة المثمػػى، وحػػوؿ مػػا إذا كػػاف 
الغػش  كشػؼوجود اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف المراجعيف السورييف الػذيف يمتمكػوف خبػرة سػابقة فػي 

وبػػيف أولئػػؾ الػػذيف ال يمتمكػػوف ىػػذه الخبػػرة حػػوؿ مػػا إذا كػػاف المراجػػع  اخػػتبلس أصػػوؿ الشػػركةالنػػاتج عػػف 
 .تمريحافظ عمى متطمبات التدريب المسالسوري 
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 نتائج وتوصيات البحث :المبحث الرابع

 المقدمة: 1.4.5
ؽ ىذه النتائج ، ومف ثـ يناقش مدى اتساالعمميةيعرض ىذا الفصؿ ألىـ النتائج التي أفرزتيا الدراسة 

 اً ار أفك ويقترح، كما يعرض الفصؿ لمتوصيات المستمدة مف النتائج السابقة، مع نتائج الدراسات السابقة
 لمباحثيف الميتميف بيذا المجاؿ. مستقببلً  البحث الممكنةلمجاالت 

 :العمميةنتائج الدراسة  2.4.5
 في النقاط التالية: العمميةالدراسة  أفرزتيايمكف إيجاز أىـ النتائج التي 

المالية وبيف  التقاريرتوجد عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف تحريؼ  .1
المتمثمة بارتفاع درجة المنافسة التي تتعرض ليا الشركة  المحفزات/الضغوطمؤشرات عامؿ 

فصاح الشركة عف ض الشركة لخسائر تشغيمية تسبب اإلفبلس، إوتأثيرىا عمى ىامش الربح، تعر 
وجود نمو في األرباح يترافؽ مع تدفؽ نقدي سالب مف العمميات التشغيمية، وجود ضغوط عمى 

وف فيما يتعمؽ ت االستثمارية، والدائنوف الرئيسالمؤسسا –بية توقعات محممي االستثمار اإلدارة لتم
، انخفاض درجة سيولة الشركة بالربحية، ارتباط تعويضات اإلدارة بتحقيؽ أىداؼ مالية تعسفية
ارتفع مستوى حيث كمما . وحاجتيا لمحصوؿ عمى قروض لمبقاء في موقع المنافسة

دارتيا بنسبة  التي المحفزات/الضغوط %، كمما ازداد 10تتعرض ليا الشركة موضع المراجعة وا 
%، وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية األولى 5.25الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية بنسبة 

دارتيا وبيف وجود  الشركةعمى  المحفزات/الضغوطبيف القائمة بوجود عبلقة  موضع المراجعة وا 
 .المالية المنشورة التقاريري غش ناتج عف تحريؼ جوىري ف

توجد عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية وبيف  .2
 المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ ميمة عمميات دو وجالمتمثمة بمؤشرات عامؿ الفرص 

 جوىرية تقديرات عمى المصاريؼو  ،اإليرادات ،الخصوـ، األصوؿ مف كؿ، اعتماد المعتاد
، المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود ، مدىذاتية أحكاـ تضمنيات

 المدراء في كبير تغيير وجودسيطرة فرد أو مجموعة صغيرة مف األفراد عمى إدارة الشركة، مدى 
 وفي ،الداخمية الرقابة قسـ موظفي، المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف

الغش  فرص. إذ كمما ازدادت ، ونواحي ضعؼ الرقابة الداخميةالمعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي
%، كمما ازداد الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية 10بنسبة في المنشأة موضع المراجعة 
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الغش في  فرصقة بيف عبل بوجود%، وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية الثانية القائمة 5.52بنسبة 
 .المالية المنشورة التقاريرموضع المراجعة وبيف وجود غش ناتج عف تحريؼ جوىري في  الشركة

توجد عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية وبيف  .3
 في المالييف غير لئلدارييف تدخؿ دو وجالمتمثمة بمدى  المبررات/االتجاىاتمؤشرات عامؿ 

 الضعؼ نقاط تصحيح مف إلدارة، عدـ تمكف اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار
، وجود خبلفات مع المراجع الخارجي عمى المناسب الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة
 سوابؽ وجود، مدى المالية التقارير بإعداد المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور
 الدائنيف أو لممحمميف وعود تقديـ عمى ، ومدى اعتماد اإلدارةالقوانيف خرؽ في الشركة إلدارة
مبررات الغش لدى اإلدارة وموظفي كمما ارتفعت حيث . واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ
%، 2.76ة %، كمما ازداد الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية بنسب10بنسبة  الشركة

عبلقة بيف مبررات الغش لدى اإلدارة وموظفي  وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية الثالثة القائمة بوجود
 الشركة موضع المراجعة وبيف وجود غش ناتج عف تحريؼ جوىري في التقارير المالية المنشورة.

الشركة وبيف توجد عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ  .4
ية الشخصية التي يعاني المال المحفزات/الضغوطالمتمثمة ب المحفزات/الضغوطمؤشرات عامؿ 

ىا، مدى انخفاض مستوى رواتب العامميف في الشركة، ارتفاع ساعات منيا موظفو الشركة ومدراؤ 
ي تتعرض الت المحفزات/الضغوطإذ كمما ارتفع مستوى . دواـ العامميف، وطبيعة عبلقة الشركة بيـ

دارتيا بنسبة  %، كمما ازداد الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ 10ليا الشركة موضع المراجعة وا 
عبلقة بيف بوجود %، وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية الرابعة القائمة 3.99الشركة بنسبة 

دارتيا وبيف وجود غش ناتج عف اختبلس  المحفزات/الضغوط عمى الشركة موضع المراجعة وا 
 الشركة. أصوؿ ىذه

توجد عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة وبيف  .5
، مدى تطبيؽ مبدأ الفصؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرةالمتمثمة ب مؤشرات عامؿ الفرص

ف عف األصوؿ، بيف الواجبات، سياسة تعييف العامميف، درجة رقابة اإلدارة عمى العامميف المسؤولي
مدى كفاية نظاـ الصبلحيات والموافقات عمى العمميات، مدى وجود نقد سائؿ ووحدات مخزوف 
سيمة الحمؿ ومرتفعة القيمة بشكؿ متاح، وتدني المعرفة المحاسبية لدى اإلدارة وارتفاعيا لدى 

دارتيا بنست فرص الغش في كمما ارتفع. حيث قسـ المحاسبة بة الشركة موضع المراجعة وا 
لتالي يمكف قبوؿ %، وبا4.32%، كمما ازداد الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة بنسبة 10

موضع المراجعة وبيف وجود  الشركةالغش في  فرصعبلقة بيف الفرضية الخامسة القائمة بوجود 
 .الشركةغش ناتج عف اختبلس أصوؿ ىذه 
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ناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة وبيف توجد عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش ال .6
 المخاطر تقميؿ أو لحماية فعاؿ نظاـمدى وجود المتمثمة ب المبررات/االتجاىاتمؤشرات عامؿ 

 اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات، مدى اىتماـ الشركة األصوؿ باختبلس المتعمقة
كمما . إذا لشركة، ومدى وجود تغير في سموؾ معيشة موظؼ أو أكثر مف موظفي ااألصوؿ
%، كمما ازداد الغش الناتج عف 10بنسبة  الشركة وموظفي اإلدارة لدى الغش مبررات ارتفعت

 %، وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية السادسة القائمة بوجود4.91اختبلس أصوؿ الشركة بنسبة 
تج موضع المراجعة وبيف وجود غش نا الشركةعبلقة بيف مبررات الغش لدى اإلدارة وموظفي 

 .الشركةعف اختبلس أصوؿ ىذه 

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مينية أداء المراجعيف السورييف وبيف وجود ظروؼ وفرص  وجود .7
المراجع السوري يحتاج إلى المراجعوف السوريوف الممارسوف أف . حيث أوضح تتيح حدوث الغش

، وبالتالي فيو يعاني مف ستمرالمزيد مف التأىيؿ العممي ويحتاج لبللتزاـ بمتطمبات التدريب الم
 النقصالغش، وبمكف استغبلؿ نواحي  كشؼفي أدائو يمكف أف تعوقو عف  بعض نواحي النقص

ىذه مف قبؿ إدارة الشركات موضع المراجعة، بحيث تشكؿ بحد ذاتيا فرصة الرتكاب الغش مف 
بيف مينية عبلقة  جودوبالتالي يمكف قبوؿ الفرضية السابعة القائمة بو قبؿ إدارات ىذه الشركات. 

 أداء المراجعيف السورييف وبيف وجود ظروؼ وفرص تتيح حدوث الغش.

توجد اختبلفات جوىرية ذات داللة إحصائية بيف المراجعيف السورييف الذيف يمتمكوف خبرة سابقة  .8
الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية وبيف أولئؾ الذيف ال يمتمكوف ىذه الخبرة حوؿ  كشؼفي 
إنجازه لواجباتو بالصورة المثمى، وحوؿ ما إذا  عمميًا بما يكفؿ مؤىبلً ا إذا كاف المراجع السوري م

وبالتالي يمكف قبوؿ الفرضيتيف الثامنة والتاسعة  .يحافظ عمى متطمبات التدريب المستمركاف 
الغش  كشؼي بيف المراجعيف السورييف )تبعًا لخبرتيـ السابقة فالقائمتيف بوجود اختبلفات جوىرية 

الناتج عف تحريؼ التقارير المالية( حوؿ كوف المراجع السوري مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه 
 لواجباتو بالصورة المثمى وحوؿ كونو يحافظ عمى متطمبات التدريب المستمر.

توجد اختبلفات جوىرية ذات داللة إحصائية بيف المراجعيف السورييف الذيف يمتمكوف خبرة سابقة  .9
الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة وبيف أولئؾ الذيف ال يمتمكوف ىذه الخبرة  شؼكفي 

وبالتالي يمكف قبوؿ  .يحافظ عمى متطمبات التدريب المستمرحوؿ ما إذا كاف المراجع السوري 
)تبعًا لخبرتيـ  اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييفالفرضية الحادية عشرة القائمة بوجود 

الغش الناتج عف اختبلس األصوؿ( حوؿ كوف المراجع السوري يحافظ عمى  كشؼفي  السابقة
 متطمبات التدريب المستمر.
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ال توجد اختبلفات جوىرية ذات داللة إحصائية بيف المراجعيف السورييف الذيف يمتمكوف خبرة  .10
ذه الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة وبيف أولئؾ الذيف ال يمتمكوف ى كشؼسابقة في 

. إنجازه لواجباتو بالصورة المثمى عمميًا بما يكفؿ مؤىبلً الخبرة حوؿ ما إذا كاف المراجع السوري 
 اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييفوبالتالي يمكف رفض الفرضية العاشرة القائمة بوجود 

ع السوري الغش الناتج عف اختبلس األصوؿ( حوؿ كوف المراج كشؼ)تبعًا لخبرتيـ السابقة في 
 .إنجازه لواجباتو بالصورة المثمى عمميًا بما يكفؿ مؤىبلً 

، وفيما يمي ستتـ مناقشة مدى اتساؽ ىذه النتائج مع العمميةتـ فيما سبؽ استعراض نتائج الدراسة 
 نتائج الدراسات السابقة.

 مناقشة النتائج: 3.4.5
المذكورة يمي ستتـ مناقشة النتائج  وفيما، العمميةتـ فيما سبؽ استعراض النتائج التي أفرزتيا الدراسة 

 نتائج الدراسات السابقة.حيث توافقيا مع مف  أعبله

بينت النتيجة األولى وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف تحريؼ 
تتوافؽ ىذه المتعمقة بيذا النوع مف الغش. و  المحفزات/الضغوطالتقارير المالية وبيف مؤشرات عامؿ 

النتائج التي توصمت إلييا العديد مف الدراسات األكاديمية مف حيث وجود العبلقة السابقة  النتيجة مع
 ,Skousen and Wright, 2006, Chen, 2006, Lou and Wang, 2009, Manurung and Hadianكدراسة:)

2013, Aghghaleh et al., 2014،) لتي بينتيا بعض دراسات الييئات كما تتفؽ ىذه النتيجة مع النتائج ا
والجيات الميتمة بمينة المراجعة أو بدراسة الجوانب واآلثار الناجمة عف حوادث الغش كدراسة مركز 

في حدوث  اً ميم اً دور  المحفزات/الضغوط( حيث أظيرت الدراسة أف لعامؿ CAQ, 2010جودة المراجعة )
ىي: المكاسب  المحفزات/الضغوطثة مؤشرات لعامؿ نت أف أىـ ثبلأي تحريؼ في التقارير المالية، وبيّ 

الشخصية وما تتضمنو تضخيـ لؤلداء بغرض الحصوؿ عمى التعويضات المرتبطة بكؿ مف مستوى األداء 
وسعر السيـ المستيدؼ، الحاجة لتمبية التوقعات المالية قصيرة األجؿ، والرغبة في إخفاء األمور السيئة. 

بأف أكثر مؤشرات الغش )الناتج  (ACFE, 2010)فاحصي الغش المعتمديف  نت نتائج دراسة جمعيةكما بيّ 
المالية، والناتج عف اختبلس األصوؿ( داللة ىي أف مرتكب الغش يظير بمظير  التقاريرعف تحريؼ 

كأىـ عوامؿ مثمث  المحفزات/الضغوطيفوؽ دخمو أو يكوف موضع ضغوط، وبالتالي تتبنى الدراسة عامؿ 
سترالي أنو ال توجد وسيمة مثالية لمتنبؤ بمتى وأيف سيتـ ارتكاب سة معيد الجريمة األش. وأضافت دراالغ

إف كؿ ما يمكف التنبؤ بو ىو التنبؤ بوجود دوافع ومحفزات لمرتكبي الغش، تترافؽ ىذه الدوافع  ؟، إذالغش
 و.كشفأحيانًا مع وجود فرص تتيح لمرتكب الغش تنفيذ فعمتو دوف أف يخشى 
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ة الثانية وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف تحريؼ النتيج أظيرت
الفرص المتعمقة بيذا النوع مف الغش. وتتوافؽ ىذه النتيجة مع النتائج التقارير المالية وبيف مؤشرات عامؿ 

 Skousen:) سةالتي توصمت إلييا العديد مف الدراسات األكاديمية مف حيث وجود العبلقة السابقة كدرا

and Wright, 2006, Chen, 2006, Lou and Wang, 2009, Manurung and Hadian, 2013, 

Aghghaleh et al., 2014    كما تتفؽ ىذه النتيجة مع النتائج التي بينتيا بعض دراسات الييئات ،)
لغش كدراسة مركز والجيات الميتمة بمينة المراجعة أو بدراسة الجوانب واآلثار الناجمة عف حوادث ا

في حدوث أي تحريؼ  اً ميم اً دور  الفرص( حيث أظيرت الدراسة أف لعامؿ CAQ, 2010جودة المراجعة )
سمة األخبلقية لئلدارة العميا، : ضعؼ الىمافي التقارير المالية، وبينت أف أىـ مؤشريف لعامؿ الفرص 

سترالي أنو ال توجد وسيمة مثالية جريمة األة. وأضافت دراسة معيد العدـ فعالية إجراءات الرقابة الداخميو 
إف كؿ ما يمكف التنبؤ بو ىو التنبؤ بوجود دوافع ومحفزات  ؟، إذلمتنبؤ بمتى وأيف سيتـ ارتكاب الغش

لمرتكبي الغش، تترافؽ ىذه الدوافع أحيانًا مع وجود فرص تتيح لمرتكب الغش تنفيذ فعمتو دوف أف يخشى 
لمنظمات الراعية إلى أف الشركات التي اكتشؼ حدوث الغش فييا تفصح كما أشارت دراسة لجنة او. كشف

بشكؿ ممحوظ عف وجود معامبلت مع أطراؼ ذات صمة بشكؿ أكبر مف الشركات التي لـ يكتشؼ حدوث 
% مف الشركات التي اكتشؼ حدوث الغش فييا قد أفصحت في تقاريرىا المالية 79الغش فييا، حيث أف 

 % مف الشركات التي لـ يكتشؼ حدوث الغش فييا71ت صمة مقارنة بػ عف معامبلت مع أطراؼ ذا
(COSO, 2010.) 

النتيجة الثالثة وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف تحريؼ  أوضحت
 المتعمقة بيذا النوع مف الغش. وتتوافؽ ىذه المبررات/االتجاىاتالتقارير المالية وبيف مؤشرات عامؿ 

النتيجة مع النتائج التي توصمت إلييا العديد مف الدراسات األكاديمية مف حيث وجود العبلقة السابقة 
 ,Shaub and Lawrence, 1996, Abdul Majid and Tsui, 2001, Grove and Cook,  2004)كدراسة: 

Lou and Wang, 2009, Perols and Lougee, 2010ئج التي بينتيا (، كما تتفؽ ىذه النتيجة مع النتا
بعض دراسات الييئات والجيات الميتمة بمينة المراجعة أو بدراسة الجوانب واآلثار الناجمة عف حوادث 

 ىو المبررات/االتجاىاتف مف أىـ مؤشرات عامؿ الغش كدراسة لجنة المنظمات الراعية التي أوضحت أ
غيير المراجع لمشركات التي اكتشؼ أف نسبة تتغيير مراجع الحسابات والعبلقة غير الجيدة معو، حيث 
خبلؿ الفترة  لتي لـ يكتشؼ حدوث الغش فيياحدوث الغش فييا تبمغ ضعؼ مثيبلتيا مف الشركات ا

 .(COSO, 2010) الممتدة مف إصدارىا آلخر تقارير مالية نظيفة وبيف إصدارىا آلخر تقارير مالية محرفة

ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف اختبلس  وبينت النتيجة الرابعة وجود عبلقة ارتباط موجبة
المتعمقة بيذا النوع مف الغش. والجدير بالذكر أنو  المحفزات/الضغوطأصوؿ الشركة وبيف مؤشرات عامؿ 

يوجد عدد محدود جدًا مف البحوث التي اىتمت بدراسة الغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة، حيث 
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 ,.Albrecht et alالمالية ) التقاريرراسة الغش الناتج عف تحريؼ تركز اىتماـ معظـ الباحثيف عمى د

( ودراسة جمعية Albrecht et al., 2008(. وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو كؿ مف دراسة )2008
فاحصي الغش المعتمديف، مف حيث وجود دور حاسـ لمضغوط في حدوث اختبلس أصوؿ الشركة، وأف 

 .المحفزات/الضغوطىـ مؤشرات ىذه الحاجات المادية تمثؿ أ 

النتيجة الخامسة وجود عبلقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف اختبلس  أظيرت
وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما الفرص المتعمقة بيذا النوع مف الغش. أصوؿ الشركة وبيف مؤشرات عامؿ 

 ,ACFEودراسة جمعية فاحصي الغش المعتمديف )( Albrecht et al., 2008أشارت إليو كؿ مف دراسة )

(، مف حيث مساىمة الفرص القابمة لبلستغبلؿ في حدوث اختبلس أصوؿ الشركة، وأف ضعؼ 2010
و ومعاقبتو تعتبر مف أىـ مؤشرات عامؿ كشفإجراءات الرقابة الداخمية، بحيث يشعر المختمس أنو لف يتـ 

 الفرص.

ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف الغش الناتج عف النتيجة السادسة وجود عبلقة  أوضحت
وتتفؽ المتعمقة بيذا النوع مف الغش.  المبررات/االتجاىاتاختبلس أصوؿ الشركة وبيف مؤشرات عامؿ 

( ودراسة جمعية فاحصي الغش Albrecht et al., 2008ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو كؿ مف دراسة )
في حدوث اختبلس أصوؿ  المبررات/االتجاىاتحيث أىمية عامؿ (، مف ACFE, 2010المعتمديف )

الشركة، وأف المختمس قد يبرر اختبلسو مف ظمـ وقع عميو في الشركة، أو قد يقنع نفسو أنو يستعير 
 األصؿ المختمس.

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مينية أداء المراجعيف السورييف وبيف  أشارت النتيجة السابعة إلى وجود
 ,Moyes & Hasan)مع ما أشارت إليو دراسة . وتتفؽ ىذه النتيجة د ظروؼ وفرص تتيح حدوث الغشوجو 

شركات  ألف ،وتأىيمو العممي الغش يزداد بازدياد عامؿ خبرة المراجع كشؼأف احتماؿ  حيث مف (1996
ات الضرورية بالمعمومات البلزمة والخبر  ءىاالغش تثقؼ أعضا كشؼابقة في المراجعة التي لدييا خبرة س

. وفي الغش كشؼىـ أكثر قدرة عمى  CPAالمراجعيف الحاصميف عمى شيادة أف  كما الغش، كشؼل
مف المراجعيف بحيث يكوف الفريؽ أكثر  ممكفعدد أكبر  الكبرىتوظؼ شركات المراجعة  سياٍؽ متصؿ،

نتو كؿ مف دراسة المراجعة. كما وتتفؽ النتيجة السابعة مع ما بيفعالية في تصميـ وتطبيؽ أساليب 
(Ansah et al., 2002)   و دراست(Saksena, 2003) سنوات ، و جع الوظيفيموقع المرا) أىمية حيث مف

 الغش. كشؼتو( في زيادة قدرتو عمى خبر 

الثامنة وجود اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا المتبلكيـ خبرة سابقة في  النتيجةبينت 
تحريؼ التقارير المالية( حوؿ كوف المراجع السوري مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه الغش الناتج عف  كشؼ

لواجباتو بالصورة المثمى وحوؿ كونو يحافظ عمى متطمبات التدريب المستمر. ويمكف شرح ىذه النتيجة 
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تممسوا  بكوف المراجعيف السورييف المشاركيف والذيف اكتشفوا الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية، قد
نواحي نقص التأىيؿ العممي ونقص التدريب التي يعاني منيا المراجع السوري، والتي يتوجب أف يتمتع بيا 

 ىذا النوع مف الغش. كشؼلكي يتمكف مف 

أظيرت النتيجة التاسعة وجود اختبلفات جوىرية بيف المراجعيف السورييف )تبعًا المتبلكيـ خبرة سابقة 
ختبلس أصوؿ الشركة( حوؿ كوف المراجع السوري يحافظ عمى متطمبات الغش الناتج عف ا كشؼفي 

التدريب المستمر. ويمكف شرح ىذه النتيجة بكوف المراجعيف السورييف المشاركيف والذيف اكتشفوا الغش 
الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة، قد تممسوا نواحي نقص التدريب التي يعاني منيا المراجع السوري، 

 ىذا النوع مف الغش. كشؼف يتمتع بيا لكي يتمكف مف والتي يتوجب أ

لمثمث الغش، ومع العديد مف  ((Cressey, 1953 وبالمجمؿ تتوافؽ نتائج ىذه الدراسة مع نظرية
الدراسات السابقة، مع العمـ أنو لـ تخالؼ أي مف الدراسات السابقة ىذه النظرية، ولكنيا اختمفت في 

ؤشر مف المؤشرات. وىو األمر الذي تـ تجنبو في ىذه الدراسة، حيث نتائجيا مف حيث درجة تأثير كؿ م
ناريوىات تمكف مف دراسة تأثير مكونات أو عوامؿ مثمث الغش بشكؿ يتـ تضميف المؤشرات ضمف س

وفيما يمي سيتـ استعراض  مباشر عمى متغير الغش بنوعيو، وىو ما يخدـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة.
 لنتائج المذكورة أعبلهتوصيات البحث المستمدة مف ا

 التوصيات: 4.4.5
 انطبلقًا مف نتائج البحث التي تـ ذكرىا سابقًا يوصي الباحث بما يمي:

وأف يرفع مف مستوى الشؾ يتوجب عمى مراجع الحسابات أف يتوسع في إجراءاتو الجوىرية  .1
تشغيمي المتعمقة باالستقرار المالي وال المحفزات/الضغوطالميني عند ظيور مؤشرات عامؿ 

لمشركة والتي تتمثؿ بارتفاع درجة المنافسة التي تتعرض ليا الشركة وتأثيرىا عمى ىامش الربح، 
الشركة عف وجود نمو في األرباح يترافؽ  كة لخسائر تشغيمية تسبب االفبلس، إفصاحتعرض الشر 

محممي مع تدفؽ نقدي سالب مف العمميات التشغيمية، وجود ضغوط عمى اإلدارة لتمبية توقعات 
وف فيما يتعمؽ بالربحية، ارتباط تعويضات ت االستثمارية، والدائنوف الرئيسالمؤسسا –االستثمار 

اإلدارة بتحقيؽ أىداؼ مالية تعسفية، انخفاض درجة سيولة الشركة وحاجتيا لمحصوؿ عمى 
 قروض لمبقاء في موقع المنافسة.

الميمة  عف طبيعة العمميات (خاصة بصورة)اإلدارة مف ستفسار االينبغي عمى مراجع الحسابات  .2
وغير االعتيادية، وتمؾ التي يشوبيا نوع مف التعقيد في نياية السنة المالية، وعف أسباب المغاالة 

خبلؿ )مراجع الحسابات السابؽ مف ستفسار اال كما ينبغي عميو .ذاتيةال حكاـاألفي استخداـ 
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ت سابقة مع اإلدارة، تمكف اإلدارة مف حوؿ ما إذا كانت توجد خبلفا (ةمرحمة تخطيط المراجع
تصحيح نقاط الضعؼ اليامة في نظاـ الرقابة الداخمية، ومدى وجود في اختيار السياسات 
والتقديرات المحاسبية اليامة. كما يعتبر مف الميـ أف يتـ استفسار معظـ األطراؼ ذات العبلقة 

دىا عمى تقديـ وعود لممحمميف المالييف ، ومدى اعتيابالشركة حوؿ سوابؽ اإلدارة في خرؽ القوانيف
 والدائنيف الرئيسييف تتعمؽ بتحقيقيا نتائج مستقبمية غير واقعية.

في الشركة، والبحث في خمفية الموظفيف المادية  ضرورة تقييـ المراجع لسياسة التعييف المتبعة .3
ي تغير في سموؾ ، والتحقؽ مف أومستوى الرواتب السائد في الشركة، وطبيعة عبلقة الشركة بيـ

التي قد  المحفزات/الضغوطمف أجؿ تقييـ مستوى معيشة موظؼ أو أكثر مف موظفي الشركة 
 تدفع الموظفيف الرتكاب الغش، خاصًة أولئؾ المسؤولوف عف النقد والمخزوف.

عند تقييـ المراجع لمخاطر الرقابة، يتوجب عميو أف يأخذ بالحسباف جوانب سيطرة مجموعة  .4
 وأعضاء والمستشاريف المدراء في كبير تغيير وجودمدى ، راد عمى إدارة الشركةصغيرة مف األف

 تكنولوجيا قسـ موظفي وفي ،الداخمية الرقابة قسـ موظفي، المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس
ريؽ الرقابة الداخمية، مدى ، ونواحي ضعؼ الرقابة الداخمية، نواحي خبرة وأخبلقية فالمعمومات

لفصؿ بيف الواجبات، درجة رقابة اإلدارة عمى الموظفيف المسؤوليف عف األصوؿ، تطبيؽ مبدأ ا
، مدى وجود نقد سائؿ ووحدات مخزوف مدى كفاية نظاـ الصبلحيات والموافقات عمى العمميات

 سيمة الحمؿ ومرتفعة القيمة بشكؿ متاح.

رافيـ عمى عممية إعداد في إش تفعيؿ دور لجنة المراجعة وقسمي الرقابة والتدقيؽ الداخميضرورة  .5
التقارير المالية، األمر الذي سيؤدي إلى الحد مف الفرص المتاحة أماـ إدارة ىذه الشركات 
الرتكاب تحريؼ في التقارير المالية المنشورة. كما أف لتفعيؿ دور لجنة المراجعة أثر إيجابي عمى 

ث تحريؼ جوىري في مخاطر حدو  وبالتالي عمى تخفيضأداء واستقبلؿ المراجع الخارجي، 
 التقارير المالية المنشورة.

بضرورة  تضميف متطمبات إدراج الشركات المساىمة العامة في سوؽ دمشؽ لؤلوراؽ المالية .6
دارة مخاطر الغش بشكؿ  محافظة ىذه الشركات عمى نظاـ فعاؿ إلدارة المخاطر بشكٍؿ عاـ، وا 

في الشركة باإلضافة لممراجع خاص، بحيث يشترؾ في ىذا النظاـ كافة األطراؼ العاممة 
 الخارجي، مع توضيح الدور المناط بكؿ منيا.

لتأكد مف مستوى التأىيؿ العممي لممراجع ة المحاسبيف القانونييف السورية اجمعي يتوجب عمى .7
السوري، مف خبلؿ تعديؿ االمتحاف الذي تجريو الجمعية لمحصوؿ عمى شيادة محاسب قانوني، 

(. مع AICPAالمجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف )ئية امتحاف بحيث يحاكي ولو بصورة جز 
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كـ ينبغي عمييا  مراعاة توفير المادة العممية المناسبة والتدريب الجتياز ىذا النوع مف االمتحانات.
لتأكد مف محافظة المراجع السوري عمى متطمبات التدريب المستمر، مف خبلؿ ربط صبلحية ا

 اشتراؾ المراجع في دورات سنوية تجرييا الجمعية.ترخيص مزاولة المينية ب

، وفيما يمي سيتـ التطرؽ العمميةتـ فيما سبؽ التطرؽ لمتوصيات المستقاة مف نتائج الدراسة 
 لمجاالت البحث الممكنة لمباحثيف الميتميف بموضوع الغش.

 مجاالت البحث المستقبمية: 5.4.5 
ؼ مؤشػرات عوامػؿ مثمػث الغػش السػائدة فػي بيئػة المراجعػة يتمثؿ اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة باستكشػا

السورية ، ودراسة أثػر مؤشػرات ىػذه العوامػؿ عمػى قيػاس درجػة الغػش، كمػا ييػدؼ البحػث إلػى التحقػؽ مػف 
مسػػتوى مينيػػة أداء المراجػػع السػػوري، ومػػا إذا كانػػت نػػواحي القصػػور فييػػا يمكػػف أف تشػػكؿ فرصػػة الرتكػػاب 

اسػة تػأثير مؤشػرات عامػؿ المقػدرة )المكػوف الرابػع لمعػيف الغػش( عمػى قيػاس الغش. لكف لػـ تختبػر ىػذه الدر 
، وبالتالي ئدة ميدانياً درجة الغش في بيئة المراجعة السورية، كما لـ تتطرؽ ىذه الدراسة ألساليب الغش السا

 .ف مف مجاالت البحث المستقبميةاف الجانبايعتبر ىذ

 :الخالصة 6.4.5
، كما تـ مناقشة ىذه النتائج مف حيث اتساقيا مف نتائج العمميةئج الدراسة تـ فيما سبؽ استعرض أىـ نتا

 الدراسات السابقة. كما تمت مناقشة توصيات البحث، ومجاالت البحث المستقبمية.
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التضميؿ في القوائـ  كشؼ(. مسؤولية مراجع الحسابات عف 2007أحمد، محسف بابقي عبد القادر )
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. رسالة أثر العولمة في مينة المراجعة في سورية: دراسة ميدانية(. 1331الشاىيف، عصاـ تركي )
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 القسم الثاني 

سػػـ معرفػػة وجيػػة نظػػركـ حػػوؿ تػػأثير مؤشػػرات وجػػود الغػػش المحػػددة بموجػػب المعػػايير المينيػػة )الضػػغوط، يسػػتيدؼ ىػػذا الق

( عمى قياس الغش المقدر في الشركة موضع المراجعة، وذلؾ مف خػبلؿ تقػديركـ لدرجػة الغػش  المبررات/االتجاىاتالفرص، 

مقيػػاس ليكػػرت ذي الخمػػس نقػػاط لتحديػػد درجػػة  فػػي مجموعػػة مػػف الحػػاالت التػػي تتضػػمف المؤشػػرات السػػابقة، وسػػيتـ اسػػتخداـ

( 3( مػنخفض إلػى حػٍد مػا، )2( مػنخفض، )1االحتمالية السابقة، وذلؾ مف خبلؿ وضع دائرة عمى أحد األرقاـ المتسمسمة: )

 ( مرتفع إلى حٍد ما 5( مرتفع، )4متوسط، )

 األنواع السابقة وتبعًا لدرجة تأثير كؿ مؤشر.  مع العمـ أف ىذه الحاالت تتبايف فيما بينيا تبعًا لوجود مؤشرات كؿ نوع مف

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى األول  2 (1.1.1الحالة )
(المبررات/االتجاىات  

فيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تن

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

  إف سوؽ األجيزة الكيربائية الذي تعمؿ ضمنو الشركة ال يشيد أية منافسة وىامش ربح الشركة جيد جدًا، وتاريخيًا
 لـ تعاني الشركة مف أية خسائر تشغيمية

 لتقرير المالي لمشركة وجود صافي التدفؽ النقدي الناتج عف العمميات التشغيمية موجب، في الوقت الذي يظير ا
 نمو في األرباح عف السنوات السابقة

  المؤسسات االستثمارية  –ال توجد أية ضغوط عمى اإلدارة لتحقيؽ متطمبات وتوقعات )محممو االستثمار– 
 الدائنوف الرئيسيوف( فيما يتعمؽ بالربحية

  الموقع  –النتائج التشغيمية  –بسعر السيـ ال ترتبط تعويضات اإلدارة بتحقيؽ أىداؼ مالية تعسفية فيما يتعمؽ
 والتدفؽ النقدي، واألىداؼ المالية موضوعية بشكؿ دائـ –المالي 

 سيولة الشركة جيدة جدًا وال تحتاج ألية قروض في المستقبؿ 
 ال توجد أية عمميات ميمة ألطراؼ أخرى خارج نطاؽ عمؿ المنشأة المعتاد 
  المصاريؼ( عمى أسس موضوعية -اإليرادات  –الخصـو  –تعتمد قيـ كؿ مف )األصوؿ 
 ال توجد أية عمميات معقدة وغير اعتيادي 
 ال يسيطر عمى اإلدارة فرد أو مجموعة صغيرة مف األفراد 

                                                           
2
( مؤثزة. وهي 4( مؤثزة إلى حٍد ما، )3( غيز مؤثزة إلى جٍد ما، )2( غيز مؤثزة، )1درجت تأثيز مؤشزاث عوامل الغش، )( تشيز إلى 1،1،1)  

 مزتبت على  التوالي )ضغوط(، )فزص(، )مبزراث(، وهكذا لبقيت الحاالث
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  موظفي قسـ الرقابة  –ال يوجد أي تغيير في المدراء والمستشاريف وأعضاء مجمس اإلدارة وفي موظفي المحاسبة
 لوجيا المعموماتوفي موظفي قسـ تكنو  –الداخمية 

 توجد رقابة ناقصة بشكؿ كبير 
 ال يوجد أي  تدخؿ لئلدارييف غير المالييف في اختيار السياسات والتقديرات المحاسبية اليامة 
 تتمكف اإلدارة عادًة مف تصحيح نقاط الضعؼ اليامة في نظاـ الرقابة الداخمية في الوقت المناسب 
 عمى األمور المحاسبية أو أمور المراجعة أو تمؾ المتعمقة بإعداد  ال توجد أية خبلفات مع المراجع الخارجي

 التقارير المالية
  ال توجد أية سوابؽ إلدارة الشركة في خرؽ القوانيف 
 ال تقدـ اإلدارة أية وعود لممحمميف أو الدائنيف بتحقيؽ نتائج مستقبمية غير واقعية 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 فعمرت مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى األول  (2.1.1) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

  سوؽ األجيزة الكيربائية الذي تعمؿ ضمنو الشركة ال يشيد أية منافسة وىامش ربح الشركة جيد جدًا، وتاريخيًا إف
 لـ تعاني الشركة مف أية خسائر تشغيمية

  صافي التدفؽ النقدي الناتج عف العمميات التشغيمية موجب، في الوقت الذي يظير التقرير المالي لمشركة وجود
 السنوات السابقةنمو في األرباح عف 

  المؤسسات االستثمارية  –ال توجد أية ضغوط عمى اإلدارة لتحقيؽ متطمبات وتوقعات )محممو االستثمار– 
 الدائنوف الرئيسيوف( فيما يتعمؽ بالربحية

  الموقع  –النتائج التشغيمية  –ال ترتبط تعويضات اإلدارة بتحقيؽ أىداؼ مالية تعسفية فيما يتعمؽ بسعر السيـ
 والتدفؽ النقدي، واألىداؼ المالية موضوعية بشكؿ دائـ –لي الما

 سيولة الشركة جيدة جدًا وال تحتاج ألية قروض في المستقبؿ 
 ال توجد أية عمميات ميمة ألطراؼ أخرى خارج نطاؽ عمؿ المنشأة المعتاد 
  المصاريؼ( عمى أسس موضوعية -اإليرادات  –الخصـو  –تعتمد قيـ كؿ مف )األصوؿ 
 د أية عمميات معقدة وغير اعتياديال توج 
 ال يسيطر عمى اإلدارة فرد أو مجموعة صغيرة مف األفراد 
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  موظفي قسـ الرقابة  –ال يوجد أي تغيير في المدراء والمستشاريف وأعضاء مجمس اإلدارة وفي موظفي المحاسبة
 وفي موظفي قسـ تكنولوجيا المعمومات –الداخمية 

 توجد رقابة ناقصة بشكؿ كبير 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف  ضعيؼ تدخؿ وجدي 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف األحياف مف كثير في اإلدارة تتمكف 

 المناسب
 المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع المحدودة الخبلفات بعض توجد 

 .المالية التقارير بإعداد
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  محدودة سوابؽ توجد  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف معظـ في اإلدارة تقدـ ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى األول  (1.2.1) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

  األجيزة الكيربائية الذي تعمؿ ضمنو الشركة ال يشيد أية منافسة وىامش ربح الشركة جيد جدًا، وتاريخيًا إف سوؽ
 لـ تعاني الشركة مف أية خسائر تشغيمية

  صافي التدفؽ النقدي الناتج عف العمميات التشغيمية موجب، في الوقت الذي يظير التقرير المالي لمشركة وجود
 وات السابقةنمو في األرباح عف السن

  المؤسسات االستثمارية  –ال توجد أية ضغوط عمى اإلدارة لتحقيؽ متطمبات وتوقعات )محممو االستثمار– 
 الدائنوف الرئيسيوف( فيما يتعمؽ بالربحية

  الموقع  –النتائج التشغيمية  –ال ترتبط تعويضات اإلدارة بتحقيؽ أىداؼ مالية تعسفية فيما يتعمؽ بسعر السيـ
 والتدفؽ النقدي، واألىداؼ المالية موضوعية بشكؿ دائـ –المالي 

 سيولة الشركة جيدة جدًا وال تحتاج ألية قروض في المستقبؿ 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ الميمة العمميات مف محدود عدد يوجد 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف مف القميؿ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد 

 .ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات نسبياً  قميؿ بشكؿٍ  يوجد 
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  ًاألفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر ما نادرا 
 موظفي – المحاسبة ظفيمو  وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في ما نوعاً  محدود تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة قسـ
 الخمؿ نواحي بعض مف الداخمية الرقابة تعاني 
 ال يوجد أي  تدخؿ لئلدارييف غير المالييف في اختيار السياسات والتقديرات المحاسبية اليامة 
 نظاـ الرقابة الداخمية في الوقت المناسب تتمكف اإلدارة عادًة مف تصحيح نقاط الضعؼ اليامة في 
  ال توجد أية خبلفات مع المراجع الخارجي عمى األمور المحاسبية أو أمور المراجعة أو تمؾ المتعمقة بإعداد

 التقارير المالية
  ال توجد أية سوابؽ إلدارة الشركة في خرؽ القوانيف 
 ؽ نتائج مستقبمية غير واقعيةال تقدـ اإلدارة أية وعود لممحمميف أو الدائنيف بتحقي 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى األول   (1.1.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 وتاريخياً  جيد، الشركة ربح وىامش ضعيفة منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 تشغيمية الخسائر بعض مف نادر بشكؿ الشركة عانت

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في موجب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى الضغوط بعض توجد – 
 الػتأثير دةمحدو  ولكنيا بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

  ًالتشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط ما نادرا – 
 األحياف معظـ في موضوعية المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع

 المستقبؿ في لقروض تحتاج ال وقد ما نوعاً  جيدة الشركة سيولة 
 عمميات ميمة ألطراؼ أخرى خارج نطاؽ عمؿ المنشأة المعتاد ال توجد أية 
  المصاريؼ( عمى أسس موضوعية -اإليرادات  –الخصـو  –تعتمد قيـ كؿ مف )األصوؿ 
 ال توجد أية عمميات معقدة وغير اعتيادي 
 ال يسيطر عمى اإلدارة فرد أو مجموعة صغيرة مف األفراد 
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 موظفي قسـ الرقابة  –ف وأعضاء مجمس اإلدارة وفي موظفي المحاسبة ال يوجد أي تغيير في المدراء والمستشاري
 وفي موظفي قسـ تكنولوجيا المعمومات –الداخمية 

 توجد رقابة ناقصة بشكؿ كبير 
 ال يوجد أي  تدخؿ لئلدارييف غير المالييف في اختيار السياسات والتقديرات المحاسبية اليامة 
 ضعؼ اليامة في نظاـ الرقابة الداخمية في الوقت المناسبتتمكف اإلدارة عادًة مف تصحيح نقاط ال 
  ال توجد أية خبلفات مع المراجع الخارجي عمى األمور المحاسبية أو أمور المراجعة أو تمؾ المتعمقة بإعداد

 التقارير المالية
  ال توجد أية سوابؽ إلدارة الشركة في خرؽ القوانيف 
 لدائنيف بتحقيؽ نتائج مستقبمية غير واقعيةال تقدـ اإلدارة أية وعود لممحمميف أو ا 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى األول   (2.2.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات  تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 وتاريخياً  جيد، الشركة ربح وىامش ضعيفة منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 تشغيمية الخسائر بعض مف نادر بشكؿ الشركة عانت

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في موجب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى الضغوط بعض توجد – 
 الػتأثير محدودة ولكنيا ةبالربحي يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

  ًالتشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط ما نادرا – 
 األحياف معظـ في موضوعية المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع

 ؿالمستقب في لقروض تحتاج ال وقد ما نوعاً  جيدة الشركة سيولة 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ الميمة العمميات مف محدود عدد يوجد 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف مف القميؿ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد 

 .ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة ةنياي مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات نسبياً  قميؿ بشكؿٍ  يوجد 
  ًاألفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر ما نادرا 
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 موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في ما نوعاً  محدود تغيير وجود 
 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة قسـ

 الخمؿ نواحي عضب مف الداخمية الرقابة تعاني 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف  ضعيؼ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف األحياف مف كثير في اإلدارة تتمكف 

 المناسب
 المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية موراأل عمى الخارجي المراجع مع المحدودة الخبلفات بعض توجد 

 .المالية التقارير بإعداد
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  محدودة سوابؽ توجد  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف معظـ في اإلدارة تقدـ ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع ى حٍد مامرتفع إل متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى األول  (1.2.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 ما يمي: المراجعة تبيف لكـ

 وتاريخياً  جيد، الشركة ربح وىامش ضعيفة منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 تشغيمية الخسائر بعض مف نادر بشكؿ الشركة عانت

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في موجب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى الضغوط بعض توجد – 
 الػتأثير محدودة ولكنيا بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

  ًالتشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما فيةتعس مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط ما نادرا – 
 األحياف معظـ في موضوعية المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع

 المستقبؿ في لقروض تحتاج ال وقد ما نوعاً  جيدة الشركة سيولة 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ الميمة العمميات مف محدود عدد يوجد 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف مف القميؿ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ عتمدت 

 .ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات نسبياً  قميؿ بشكؿٍ  يوجد 
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  ًاألفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر ما نادرا 
  موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في ما نوعاً  محدود تغيير دوجو 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة قسـ
 الخمؿ نواحي بعض مف الداخمية الرقابة تعاني 
 اليامة المحاسبية ديراتوالتق السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف تدخؿ  أي يوجد ال 
 المناسب الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف عادةً  اإلدارة تتمكف 
 بإعداد المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع خبلفات أية توجد ال 

 المالية التقارير
 القوانيف خرؽ في ركةالش إلدارة سوابؽ أية توجد ال  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود أية اإلدارة تقدـ ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى األول   (2.1.2) الحالة
 (تجاىاتالمبررات/اال 

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 وتاريخياً  جيد، الشركة ربح وىامش ضعيفة منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 تشغيمية الخسائر بعض مف نادر بشكؿ الشركة عانت

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في موجب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية مؤسساتال – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى الضغوط بعض توجد – 
 الػتأثير محدودة ولكنيا بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

  ًالتشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط ما نادرا – 
 افاألحي معظـ في موضوعية المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع

 المستقبؿ في لقروض تحتاج ال وقد ما نوعاً  جيدة الشركة سيولة 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ ميمة عمميات أية توجد ال 
 موضوعية أسس عمى( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ قيـ تعتمد 
 اعتيادي وغير معقدة عمميات أية توجد ال 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد رةاإلدا عمى يسيطر ال 
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 الرقابة قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في تغيير أي يوجد ال 
 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية

 كبير بشكؿ ناقصة رقابة توجد 
 اليامة المحاسبية والتقديرات سياساتال اختيار في المالييف غير لئلدارييف  ضعيؼ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف األحياف مف كثير في اإلدارة تتمكف 

 المناسب
 المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع المحدودة الخبلفات بعض توجد 

 .اليةالم التقارير بإعداد
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  محدودة سوابؽ توجد  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف معظـ في اإلدارة تقدـ ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –يف التقارير المالية( )الغش الناتج عن تحر  –المستوى األول  (2.2.1) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 وتاريخياً  جدًا، جيد الشركة ربح وىامش منافسة يةأ يشيد ال الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 تشغيمية خسائر أية مف الشركة تعاني لـ

 وجود لمشركة المالي التقرير يظير الذي الوقت في موجب، التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات طمباتمت لتحقيؽ اإلدارة عمى ضغوط أية توجد ال – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

 الموقع – التشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط ال 
 ـدائ بشكؿ موضوعية المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي

 المستقبؿ في قروض ألية تحتاج وال جداً  جيدة الشركة سيولة 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ الميمة العمميات مف محدود عدد يوجد 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف مف القميؿ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد 

 .ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات نسبياً  قميؿ بشكؿٍ  يوجد 
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  ًاألفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر ما نادرا 
 موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في ما نوعاً  محدود تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ ظفيمو  وفي – الداخمية الرقابة قسـ
 الخمؿ نواحي بعض مف الداخمية الرقابة تعاني 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف  ضعيؼ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف األحياف مف كثير في اإلدارة تتمكف 

 بالمناس
 المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع المحدودة الخبلفات بعض توجد 

 .المالية التقارير بإعداد
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  محدودة سوابؽ توجد  
 واقعية غير تقبميةمس نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف معظـ في اإلدارة تقدـ ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثاني  (2.2.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات  تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 وتاريخياً  جيد، الشركة ربح وىامش ضعيفة منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 تشغيمية الخسائر بعض مف نادر بشكؿ الشركة عانت

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في موجب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى الضغوط بعض توجد – 
 رالػتأثي محدودة ولكنيا بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

  ًالتشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط ما نادرا – 
 األحياف معظـ في موضوعية المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع

 المستقبؿ في لقروض تحتاج ال وقد ما نوعاً  جيدة الشركة سيولة 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ الميمة ممياتالع مف محدود عدد يوجد 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف مف القميؿ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد 

 .ذاتية أحكاـ يتضمنيا
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 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات نسبياً  قميؿ بشكؿٍ  يوجد 
  ًاألفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر ما نادرا 
 موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في ما نوعاً  محدود تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة قسـ
 الخمؿ نواحي بعض مف الداخمية الرقابة تعاني 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف  ضعيؼ ؿتدخ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف األحياف مف كثير في اإلدارة تتمكف 

 المناسب
 المتعمقة تمؾ أو لمراجعةا أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع المحدودة الخبلفات بعض توجد 

 .المالية التقارير بإعداد
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  محدودة سوابؽ توجد  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف معظـ في اإلدارة تقدـ ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثاني  (3.2.2) الحالة
(المبررات/االتجاىات  

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 وتاريخياً  جيد، الشركة ربح وىامش ضعيفة منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية ةاألجيز  سوؽ إف 
 تشغيمية الخسائر بعض مف نادر بشكؿ الشركة عانت

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في موجب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف رباحاأل في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى الضغوط بعض توجد – 
 الػتأثير محدودة ولكنيا بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

  ًالتشغيمية النتائج – سيـال بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط ما نادرا – 
 األحياف معظـ في موضوعية المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع

 المستقبؿ في لقروض تحتاج ال وقد ما نوعاً  جيدة الشركة سيولة 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ الميمة العمميات مف محدود عدد يوجد 
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 جوىرية تقديرات عمى األحياف مف القميؿ في( المصاريؼ - اإليرادات – لخصـوا – األصوؿ) مف كؿ تعتمد 
 .ذاتية أحكاـ يتضمنيا

 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات نسبياً  قميؿ بشكؿٍ  يوجد 
  ًاألفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر ما نادرا 
 موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في ما نوعاً  محدود تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة قسـ
 الخمؿ نواحي بعض مف الداخمية الرقابة تعاني 
 اليامة ةالمحاسبي والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف ما حدٍ  إلى ميـ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف االحياف معظـ في اإلدارة تتمكف ال 

 المناسب
 تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع نسبياً  الميمة الخبلفات بعض توجد 

 المالية التقارير بإعداد المتعمقة
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  ميمة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف بعض في اإلدارة تقدـ 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –غوط )الض –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثاني  (2.3.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 وتاريخياً  يد،ج الشركة ربح وىامش ضعيفة منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 تشغيمية الخسائر بعض مف نادر بشكؿ الشركة عانت

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في موجب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) عاتوتوق متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى الضغوط بعض توجد – 
 الػتأثير محدودة ولكنيا بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

  ًالتشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط ما نادرا – 
 األحياف معظـ في موضوعية ليةالما واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع

 المستقبؿ في لقروض تحتاج ال وقد ما نوعاً  جيدة الشركة سيولة 
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 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ ميمة عمميات وجود أحياناً  يتكرر 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف معظـ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ قيـ تعتمد 

 ذاتية أحكاـ يايتضمن
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود أحياناً  يتكرر. 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد كبير حدٍ  إلى اإلدارة عمى يسيطر 
 قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في نسبياً  ميـ تغيير يوجد 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية بةالرقا
 ما نوعاً  ضعيفة الداخمية الرقابة 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف  ضعيؼ تدخؿ يوجد 
 وقتال في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف األحياف مف كثير في اإلدارة تتمكف 

 المناسب
 المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع المحدودة الخبلفات بعض توجد 

 .المالية التقارير بإعداد
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  محدودة سوابؽ توجد  
 واقعية غير مستقبمية نتائج ؽبتحقي الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف معظـ في اإلدارة تقدـ ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثاني   (2.2.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات  تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ضعيؼ، الشركة ربح وىامش نسبياً  قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر األحياف مف كثير في الشركة تعرضت وتاريخياً 

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في سالب التشغيمية العمميات عف الناتج قديالن التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى نسبياً  ميمة ضغوط توجد – 
 بالربحية يتعمؽ مافي( الرئيسيوف الدائنوف

 النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ األحياف معظـ في اإلدارة تعويضات ترتبط 
 األحياف معظـ في واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع – التشغيمية
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 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة تحتاج أف المحتمؿ مف 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ الميمة العمميات مف محدود عدد يوجد 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف مف القميؿ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد 

 .ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف لقرببا اعتيادية وغير معقدة عمميات نسبياً  قميؿ بشكؿٍ  يوجد 
  ًاألفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر ما نادرا 
 موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في ما نوعاً  محدود تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة قسـ
 الخمؿ نواحي بعض مف لداخميةا الرقابة تعاني 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف  ضعيؼ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف األحياف مف كثير في اإلدارة تتمكف 

 المناسب
 المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى ارجيالخ المراجع مع المحدودة الخبلفات بعض توجد 

 .المالية التقارير بإعداد
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  محدودة سوابؽ توجد  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف معظـ في اإلدارة تقدـ ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما وسطمت

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثاني  (3.3.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 اجعة تبيف لكـ ما يمي:المر 

 ضعيؼ، الشركة ربح وىامش نسبياً  قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر األحياف مف كثير في الشركة تعرضت وتاريخياً 

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في سالب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى نسبياً  ميمة ضغوط توجد – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف
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 النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ فاألحيا معظـ في اإلدارة تعويضات ترتبط 
 األحياف معظـ في واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع – التشغيمية

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة تحتاج أف المحتمؿ مف 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج رىأخ ألطراؼ ميمة عمميات وجود أحياناً  يتكرر 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف معظـ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ قيـ تعتمد 

 ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود أحياناً  يتكرر. 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو دفر  كبير حدٍ  إلى اإلدارة عمى يسيطر 
 قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في نسبياً  ميـ تغيير يوجد 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة
 ما نوعاً  ضعيفة الداخمية الرقابة 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في فالماليي غير لئلدارييف ما حدٍ  إلى ميـ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف االحياف معظـ في اإلدارة تتمكف ال 

 المناسب
 تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع نسبياً  الميمة الخبلفات بعض توجد 

 المالية التقارير بإعداد المتعمقة
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  ميمة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف بعض في اإلدارة تقدـ 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –الناتج عن تحريف التقارير المالية( )الغش  –المستوى الثاني  (2.3.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ضعيؼ، الشركة ربح وىامش نسبياً  قوية منافسة يشيد ركةالش ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر األحياف مف كثير في الشركة تعرضت وتاريخياً 

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في سالب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة لسنواتا عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي
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 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى نسبياً  ميمة ضغوط توجد – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

 النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ األحياف معظـ في اإلدارة تعويضات ترتبط 
 األحياف معظـ في واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع – ميةالتشغي

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة تحتاج أف المحتمؿ مف 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ ميمة عمميات وجود أحياناً  يتكرر 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف معظـ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ قيـ تعتمد 

 ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود أحياناً  يتكرر. 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد كبير حدٍ  إلى اإلدارة عمى يسيطر 
 قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء ستشاريفوالم المدراء في نسبياً  ميـ تغيير يوجد 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة
 ما نوعاً  ضعيفة الداخمية الرقابة 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف  ضعيؼ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف ألحيافا مف كثير في اإلدارة تتمكف 

 المناسب
 المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع المحدودة الخبلفات بعض توجد 

 .المالية التقارير بإعداد
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  محدودة سوابؽ توجد  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف معظـ في اإلدارة تقدـ ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثاني  (3.2.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ضعيؼ، الشركة ربح وىامش نسبياً  قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر األحياف مف كثير في الشركة تعرضت وتاريخياً 
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 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في سالب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى نسبياً  ميمة ضغوط توجد – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

 النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ األحياف معظـ في اإلدارة تعويضات ترتبط 
 األحياف معظـ في واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع – التشغيمية

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة تحتاج أف المحتمؿ مف 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ الميمة العمميات مف محدود عدد يوجد 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف مف القميؿ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد 

 .ذاتية كاـأح يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات نسبياً  قميؿ بشكؿٍ  يوجد 
  ًاألفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر ما نادرا 
 موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في ما نوعاً  محدود تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية بةالرقا قسـ
 الخمؿ نواحي بعض مف الداخمية الرقابة تعاني 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف ما حدٍ  إلى ميـ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية قابةالر  نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف االحياف معظـ في اإلدارة تتمكف ال 

 المناسب
 تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع نسبياً  الميمة الخبلفات بعض توجد 

 المالية التقارير بإعداد المتعمقة
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  ميمة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف بعض في اإلدارة تقدـ 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثاني  (3.3.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

رائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الش

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:
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 وتاريخياً  جيد، الشركة ربح وىامش ضعيفة منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 تشغيمية الخسائر بعض مف نادر بشكؿ الشركة عانت

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في موجب التشغيمية العمميات عف ناتجال النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى الضغوط بعض توجد – 
 الػتأثير محدودة ولكنيا ربحيةبال يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

  ًالتشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط ما نادرا – 
 األحياف معظـ في موضوعية المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع

 ستقبؿالم في لقروض تحتاج ال وقد ما نوعاً  جيدة الشركة سيولة 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ ميمة عمميات وجود أحياناً  يتكرر 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف معظـ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ قيـ تعتمد 

 ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية ترةالف نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود أحياناً  يتكرر. 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد كبير حدٍ  إلى اإلدارة عمى يسيطر 
 قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في نسبياً  ميـ تغيير يوجد 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة
 ما نوعاً  ضعيفة الداخمية الرقابة 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف ما حدٍ  إلى ميـ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف االحياف معظـ في اإلدارة تتمكف ال 

 المناسب
 تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية وراألم عمى الخارجي المراجع مع نسبياً  الميمة الخبلفات بعض توجد 

 المالية التقارير بإعداد المتعمقة
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  ميمة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف بعض في اإلدارة تقدـ 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 
 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثالث  (3.3.3) الحالة

 (المبررات/االتجاىات
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تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 ي:المراجعة تبيف لكـ ما يم

 ضعيؼ، الشركة ربح وىامش نسبياً  قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر األحياف مف كثير في الشركة تعرضت وتاريخياً 

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في سالب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى نسبياً  ميمة ضغوط توجد – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

 النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية ةمالي أىداؼ بتحقيؽ األحياف معظـ في اإلدارة تعويضات ترتبط 
 األحياف معظـ في واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع – التشغيمية

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة تحتاج أف المحتمؿ مف 
 المعتاد منشأةال عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ ميمة عمميات وجود أحياناً  يتكرر 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف معظـ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ قيـ تعتمد 

 ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود أحياناً  يتكرر. 
 األفراد فم صغيرة مجموعة أو فرد كبير حدٍ  إلى اإلدارة عمى يسيطر 
 قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في نسبياً  ميـ تغيير يوجد 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة
 ما نوعاً  ضعيفة الداخمية الرقابة 
 اليامة المحاسبية والتقديرات تالسياسا اختيار في المالييف غير لئلدارييف ما حدٍ  إلى ميـ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف االحياف معظـ في اإلدارة تتمكف ال 

 المناسب
 تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع نسبياً  الميمة الخبلفات بعض توجد 

 اليةالم التقارير بإعداد المتعمقة
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  ميمة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف بعض في اإلدارة تقدـ 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط
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 -الفرص  –)الضغوط  –قارير المالية( )الغش الناتج عن تحريف الت –المستوى الثالث  (4.3.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ضعيؼ، الشركة ربح وىامش نسبياً  ةقوي منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر األحياف مف كثير في الشركة تعرضت وتاريخياً 

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في سالب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى نسبياً  ميمة ضغوط توجد – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

 النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ األحياف معظـ في اإلدارة تعويضات ترتبط 
 األحياف معظـ في واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع – التشغيمية

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة تحتاج أف المحتمؿ مف 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ ميمة عمميات وجود أحياناً  يتكرر 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف معظـ في( ريؼالمصا - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ قيـ تعتمد 

 ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود أحياناً  يتكرر. 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد كبير حدٍ  إلى اإلدارة عمى يسيطر 
 قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في نسبياً  ميـ تغيير يوجد 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة
 ما نوعاً  ضعيفة الداخمية الرقابة 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف جداً  ميـ تدخؿ يوجد 
 المناسب الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في يامةال الضعؼ نقاط تصحيح مف في اإلدارة تتمكف ال 
 بإعداد المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع كبيرة خبلفات توجد 

 المالية التقارير
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة جداً  كثيرة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود تقديـ عمى معتادة اإلدارة 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط
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 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثالث  (3.4.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

ئح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرا

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ضعيؼ، الشركة ربح وىامش نسبياً  قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر األحياف مف كثير في الشركة تعرضت وتاريخياً 

 التقرير يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في سالب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ افيص 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى نسبياً  ميمة ضغوط توجد – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

 النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ األحياف معظـ في اإلدارة تعويضات ترتبط 
 األحياف معظـ في واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع – التشغيمية

 المنافسة موقع في لمبقاء روضق عمى لمحصوؿ اإلدارة تحتاج أف المحتمؿ مف 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج ممحوظ بشكؿ أخرى ألطراؼ ميمة عمميات توجد. 
 ذاتية أحكاـ يتضمنيا جوىرية تقديرات عمى( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد. 
 المالية الفترة نياية مف بالقرب واضح بشكؿ اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر 
 الرقابة قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في كبير تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية
 كبير بشكؿ ناقصة رقابة وجود 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير دارييفلئل ما حدٍ  إلى ميـ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف االحياف معظـ في اإلدارة تتمكف ال 

 المناسب
 تمؾ أو ةالمراجع أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع نسبياً  الميمة الخبلفات بعض توجد 

 المالية التقارير بإعداد المتعمقة
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  ميمة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف بعض في اإلدارة تقدـ 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط
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 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –وى الثالث المست (3.3.4) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 
 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جدًا، ضعيؼ الشركة ربح وىامش جدًا، قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر الشركة تعرضت وتاريخياً 

 وجود لمشركة المالي التقرير يظير الذي الوقت في سالب، التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 ةالسابق السنوات عف األرباح في نمو

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى جداً  كبيرة ضغوط تجود – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

 المالي الموقع – التشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط 
  واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ –

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة ستحتاج 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ ميمة عمميات وجود أحياناً  يتكرر 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف معظـ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ قيـ تعتمد 

 ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود أحياناً  يتكرر. 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد كبير حدٍ  إلى اإلدارة عمى يسيطر 
 قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في نسبياً  ميـ تغيير يوجد 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة
 ما نوعاً  ضعيفة الداخمية الرقابة 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف ما حدٍ  إلى ميـ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف االحياف معظـ في اإلدارة تتمكف ال 

 المناسب
 تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع نسبياً  الميمة الخبلفات بعض توجد 

 المالية التقارير بإعداد المتعمقة
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  ميمة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ لدائنيفا أو لممحمميف وعود األحياف بعض في اإلدارة تقدـ 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط
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 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثالث  (4.4.4) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات  تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جدًا، ضعيؼ الشركة ربح وىامش جدًا، قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر الشركة تعرضت وتاريخياً 

 وجود لمشركة المالي التقرير يظير الذي الوقت في سالب، التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى جداً  كبيرة ضغوط تجود – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

  المالي الموقع – التشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات تبطتر 
  واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ –

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة ستحتاج 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج ممحوظ بشكؿ أخرى ألطراؼ ميمة عمميات توجد. 
 ذاتية أحكاـ يتضمنيا جوىرية تقديرات عمى( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد. 
 المالية الفترة نياية مف بالقرب واضح بشكؿ اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر 
 الرقابة قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف لمدراءا في كبير تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية
 كبير بشكؿ ناقصة رقابة وجود 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف جداً  ميـ تدخؿ يوجد 
 المناسب الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف في اإلدارة تتمكف ال 
 بإعداد المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع كبيرة خبلفات توجد 

 المالية التقارير
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة جداً  كثيرة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود تقديـ مىع معتادة اإلدارة 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط
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 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثالث  (3.4.4) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

ات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حساب

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جدًا، ضعيؼ الشركة ربح وىامش جدًا، قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر الشركة تعرضت وتاريخياً 

 وجود لمشركة المالي التقرير يظير الذي الوقت في سالب، التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى جداً  كبيرة ضغوط تجود – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( يوفالرئيس الدائنوف

 المالي الموقع – التشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط 
  واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ –

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة ستحتاج 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج ممحوظ بشكؿ أخرى ألطراؼ ميمة عمميات توجد. 
 ذاتية أحكاـ يتضمنيا جوىرية تقديرات عمى( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد. 
 المالية الفترة نياية مف بالقرب واضح بشكؿ اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود 
 ألفرادا مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر 
 الرقابة قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في كبير تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية
 كبير بشكؿ ناقصة رقابة وجود 
 اليامة لمحاسبيةا والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف ما حدٍ  إلى ميـ تدخؿ يوجد 
 الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف االحياف معظـ في اإلدارة تتمكف ال 

 المناسب
 تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع نسبياً  الميمة الخبلفات بعض توجد 

 المالية التقارير بإعداد المتعمقة
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة نسبياً  ميمة ؽسواب وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود األحياف بعض في اإلدارة تقدـ 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط
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 -الفرص  –)الضغوط  –( )الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية –المستوى الثالث   (4.3.4) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جدًا، ضعيؼ الشركة ربح وىامش جدًا، قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر الشركة تعرضت وتاريخياً 

 وجود لمشركة المالي التقرير يظير الذي الوقت في سالب، التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى جداً  كبيرة ضغوط تجود – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

 المالي الموقع – التشغيمية النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ اإلدارة تعويضات ترتبط 
  واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ –

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ ةاإلدار  ستحتاج 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج أخرى ألطراؼ ميمة عمميات وجود أحياناً  يتكرر 
 جوىرية تقديرات عمى األحياف معظـ في( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ قيـ تعتمد 

 ذاتية أحكاـ يتضمنيا
 المالية الفترة نياية مف بالقرب اعتيادية وغير دةمعق عمميات وجود أحياناً  يتكرر. 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد كبير حدٍ  إلى اإلدارة عمى يسيطر 
 قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء والمستشاريف المدراء في نسبياً  ميـ تغيير يوجد 

 ماتالمعمو  تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية الرقابة
 ما نوعاً  ضعيفة الداخمية الرقابة 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف جداً  ميـ تدخؿ يوجد 
 المناسب الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف في اإلدارة تتمكف ال 
 بإعداد المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية ألمورا عمى الخارجي المراجع مع كبيرة خبلفات توجد 

 المالية التقارير
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة جداً  كثيرة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف وعود تقديـ عمى معتادة اإلدارة 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط
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 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن تحريف التقارير المالية(  –المستوى الثالث  (4.4.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ضعيؼ، الشركة ربح وىامش نسبياً  قوية منافسة يشيد الشركة ضمنو تعمؿ الذي الكيربائية األجيزة سوؽ إف 
 اإلفبلس تسبب تشغيمية لخسائر األحياف مف كثير في الشركة تعرضت وتاريخياً 

 لتقريرا يظير الذي الوقت في األحياف، معظـ في سالب التشغيمية العمميات عف الناتج النقدي التدفؽ صافي 
 السابقة السنوات عف األرباح في نمو وجود لمشركة المالي

 االستثمارية المؤسسات – االستثمار محممو) وتوقعات متطمبات لتحقيؽ اإلدارة عمى نسبياً  ميمة ضغوط توجد – 
 بالربحية يتعمؽ فيما( الرئيسيوف الدائنوف

 النتائج – السيـ بسعر يتعمؽ فيما تعسفية مالية أىداؼ بتحقيؽ األحياف معظـ في اإلدارة تعويضات ترتبط 
 األحياف معظـ في واقعية غير المالية واألىداؼ النقدي، والتدفؽ – المالي الموقع – التشغيمية

 المنافسة موقع في لمبقاء قروض عمى لمحصوؿ اإلدارة تحتاج أف المحتمؿ مف 
 المعتاد المنشأة عمؿ نطاؽ خارج ممحوظ بشكؿ أخرى ألطراؼ ميمة عمميات توجد. 
 ذاتية أحكاـ يتضمنيا جوىرية تقديرات عمى( المصاريؼ - اإليرادات – الخصـو – األصوؿ) مف كؿ تعتمد. 
 المالية الفترة نياية مف بالقرب واضح بشكؿ اعتيادية وغير معقدة عمميات وجود 
 األفراد مف صغيرة مجموعة أو فرد اإلدارة عمى يسيطر 
 الرقابة قسـ موظفي – المحاسبة موظفي وفي اإلدارة مجمس وأعضاء ستشاريفوالم المدراء في كبير تغيير وجود 

 المعمومات تكنولوجيا قسـ موظفي وفي – الداخمية
 كبير بشكؿ ناقصة رقابة وجود 
 اليامة المحاسبية والتقديرات السياسات اختيار في المالييف غير لئلدارييف جداً  ميـ تدخؿ يوجد 
 المناسب الوقت في الداخمية الرقابة نظاـ في اليامة الضعؼ نقاط تصحيح مف في اإلدارة تتمكف ال 
 بإعداد المتعمقة تمؾ أو المراجعة أمور أو المحاسبية األمور عمى الخارجي المراجع مع كبيرة خبلفات توجد 

 المالية التقارير
 القوانيف خرؽ في الشركة إلدارة جداً  كثيرة سوابؽ وجود  
 واقعية غير مستقبمية نتائج بتحقيؽ الدائنيف أو لممحمميف ودوع تقديـ عمى معتادة اإلدارة 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط
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 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى األول  (1.1.1) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

جارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات ت

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جداً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع 
 مرتفع الشركة في الرواتب مستوى 
 ساعات 8 اؿ يتعدى وال مريح العامميف دواـ 
 أصوؿ أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة زة،ممتا العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى
 ممتازة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) بالمطمؽ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ مفو  بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 األحياف كافة في والخبرة الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف تعييف 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف فعالة رقابة توجد 
 جداً  مرضية العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال  
 لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف توحدا يوجد ال  
 جداً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو لحماية فعاؿ نظاـ يوجد 
 األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات االىتماـ يتـ 
 امميفالع معيشة سموؾ في تغير أي يوجد ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى األول  (2.1.1) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

خػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. و 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جداً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع 
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 مرتفع الشركة في الرواتب مستوى 
 ساعات 8 اؿ يتعدى وال مريح العامميف دواـ 
 أصوؿ أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ممتازة، العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى
 ممتازة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) بالمطمؽ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 األحياف كافة في والخبرة الكفاءة عمى بناء ـيت العامميف تعييف 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف فعالة رقابة توجد 
 جداً  مرضية العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال  
 نقدلم التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات يوجد ال  
 جداً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 ما حدٍ  إلى جيد األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر وتقميؿ حماية نظاـ 
 نسبياً  جيد األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات االىتماـ 
 العامميف معيشة سموؾ في جداً  محدود تغير يوجد 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع لى حٍد مامرتفع إ متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى األول   (1.2.1) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 ا يمي:المراجعة تبيف لكـ م

 جداً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع 
 مرتفع الشركة في الرواتب مستوى 
 ساعات 8 اؿ يتعدى وال مريح العامميف دواـ 
 أصوؿ أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ممتازة، العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى
 ما حدٍ  إلى جيدة الداخمية الرقابة فريؽ يةوأخبلق خبرة 
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 أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) األحياف معظـ في الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 
 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ مف المالي،

 األحياف معظـ في رةوالخب الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف تعييف 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف نسبياً  مقبولة رقابة توجد 
 نسبياً  مقبولة العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 األحياف معظـ في متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال 
 لمنقد التحويؿ مةوسي كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات ما حدٍ  إلى يوجد ال 
 نسبياً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو لحماية فعاؿ نظاـ يوجد 
 األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات االىتماـ يتـ 
 العامميف معيشة سموؾ في تغير أي يوجد ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع فع إلى حٍد مامرت متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى األول   (1.1.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 كـ ما يمي:المراجعة تبيف ل

 نسبياً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 المتوسط فوؽ الشركة في الرواتب مستوى 
 المحدودة األوقات بعض في إال ساعات 8 اؿ يتعدى وال نسبياً  مريح العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى صوؿالو  عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، نوعاً  جيدة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 ممتازة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) بالمطمؽ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 األحياف كافة في والخبرة الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف يفتعي 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف فعالة رقابة توجد 
 جداً  مرضية العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال  
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 لمنقد التحويؿ يمةوس كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات يوجد ال  
 جداً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو لحماية فعاؿ نظاـ يوجد 
 األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات االىتماـ يتـ 
 العامميف معيشة سموؾ في تغير أي يوجد ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع فع إلى حٍد مامرت متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى األول   (2.2.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 كـ ما يمي:المراجعة تبيف ل

 نسبياً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 المتوسط فوؽ الشركة في الرواتب مستوى 
 المحدودة األوقات بعض في إال ساعات 8 اؿ يتعدى وال نسبياً  مريح العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى صوؿالو  عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، نوعاً  جيدة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 ما حدٍ  إلى جيدة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
 أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) األحياف معظـ في الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا مىع الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ مف المالي،
 األحياف معظـ في والخبرة الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف تعييف 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف نسبياً  مقبولة رقابة توجد 
 نسبياً  مقبولة العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 األحياف معظـ في متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال 
 لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات ما حدٍ  إلى يوجد ال 
 نسبياً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 ما حدٍ  إلى جيد األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر وتقميؿ حماية نظاـ 
 نسبياً  جيد األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات االىتماـ 
 العامميف معيشة سموؾ في جداً  حدودم تغير يوجد 
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منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى األول  (1.2.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 نسبياً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 المتوسط فوؽ الشركة في الرواتب مستوى 
 المحدودة األوقات بعض في إال ساعات 8 اؿ يتعدى وال نسبياً  مريح العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، نوعاً  جيدة العامميف مع رةواإلدا الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 ما حدٍ  إلى جيدة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
 أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) األحياف معظـ في الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ مف المالي،
 األحياف معظـ في والخبرة الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف تعييف 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف نسبياً  مقبولة رقابة توجد 
 نسبياً  مقبولة العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 األحياف معظـ في متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال 
 لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات ما حدٍ  إلى يوجد ال 
 نسبياً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو لحماية فعاؿ نظاـ يوجد 
 األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات ماـاالىت يتـ 
 العامميف معيشة سموؾ في تغير أي يوجد ال 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى األول   (2.1.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

كـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيين

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:
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 نسبياً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 المتوسط فوؽ الشركة في الرواتب مستوى 
 المحدودة األوقات بعض في إال ساعات 8 اؿ يتعدى وال نسبياً  مريح العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، نوعاً  جيدة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 ممتازة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) بالمطمؽ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 األحياف كافة في والخبرة الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف تعييف 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف فعالة رقابة توجد 
 جداً  مرضية العمميات عمى والموافقات حياتالصبل نظاـ كفاية 
 متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال  
 لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات يوجد ال  
 جداً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 ما حدٍ  إلى جيد األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر وتقميؿ حماية نظاـ 
 نسبياً  جيد األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة جراءاتبإ االىتماـ 
 العامميف معيشة سموؾ في جداً  محدود تغير يوجد 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى األول   (2.2.1) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جداً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع 
 مرتفع الشركة في الرواتب مستوى 
 تساعا 8 اؿ يتعدى وال مريح العامميف دواـ 
 أصوؿ أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ممتازة، العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى
 ما حدٍ  إلى جيدة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
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 أثره يسجؿ مف ،القرار يتخذ مف بيف الفصؿ) األحياف معظـ في الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 
 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ مف المالي،

 األحياف معظـ في والخبرة الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف تعييف 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف نسبياً  مقبولة رقابة توجد 
 نسبياً  مقبولة العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 األحياف معظـ في متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال 
 لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات ما حدٍ  إلى يوجد ال 
 نسبياً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 ما حدٍ  إلى جيد األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر وتقميؿ حماية نظاـ 
 نسبياً  جيد األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات االىتماـ 
 العامميف معيشة سموؾ في جداً  محدود تغير يوجد 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثاني   (2.2.2) الحالة
 (بررات/االتجاىاتالم

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 نسبياً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 المتوسط فوؽ الشركة في الرواتب مستوى 
 المحدودة األوقات بعض في إال ساعات 8 اؿ يتعدى وال نسبياً  مريح العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، نوعاً  جيدة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 ما حدٍ  إلى جيدة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
 أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) األحياف معظـ في الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ مف المالي،
 األحياف معظـ في والخبرة الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف تعييف 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى ةاإلدار  قبؿ مف نسبياً  مقبولة رقابة توجد 
 نسبياً  مقبولة العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 األحياف معظـ في متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال 
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 لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات ما حدٍ  إلى يوجد ال 
 ياً نسب مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 ما حدٍ  إلى جيد األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر وتقميؿ حماية نظاـ 
 نسبياً  جيد األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات االىتماـ 
 العامميف معيشة سموؾ في جداً  محدود تغير يوجد 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –اني المستوى الث (3.2.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 نسبياً  جيد يفوالمدير  لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 المتوسط فوؽ الشركة في الرواتب مستوى 
 المحدودة األوقات بعض في إال ساعات 8 اؿ يتعدى وال نسبياً  مريح العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، نوعاً  جيدة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
  ما حدٍ  إلى جيدة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية ةخبر 
 أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) األحياف معظـ في الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ مف المالي،
 األحياف معظـ في والخبرة ءةالكفا عمى بناء يتـ العامميف تعييف 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف نسبياً  مقبولة رقابة توجد 
 نسبياً  مقبولة العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 األحياف معظـ في متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال 
 لمنقد التحويؿ وسيمة بيرةك قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات ما حدٍ  إلى يوجد ال 
 نسبياً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما نسبياً  ىاـ إىماؿ وجود 
 الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى نسبياً  ىاـ بشكؿ الداخمية الرقابة إجراءات إىماؿ 

 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف أو
 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في نسبياً  ممحوظ تغيير وجو 
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منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –الشركة(  )الغش الناتج عن اختالس أصول –المستوى الثاني  (2.3.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 نسبياً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 المتوسط فوؽ لشركةا في الرواتب مستوى 
 المحدودة األوقات بعض في إال ساعات 8 اؿ يتعدى وال نسبياً  مريح العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، نوعاً  جيدة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ بلقيةوأخ خبرة حوؿ ما نوعاً  ىامة شكوؾ توجد 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) نسبياً  ىاـ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في نسبياً  ىاـ بشكؿ موظفيف تعييف 

 البلزمة العممية الدراية لدييـ
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة رقابة في ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية في  ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 متاح بشكؿ السائؿ لنقدا مف ما حدٍ  إلى ىاـ قدر وجود 
 ما حدٍ  إلى ىاـ وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 نسبياً  ىاـ بشكؿ المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 ما حدٍ  إلى جيد األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر وتقميؿ حماية نظاـ 
 نسبياً  جيد األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات ماـاالىت 
 العامميف معيشة سموؾ في جداً  محدود تغير يوجد 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثاني   (2.2.3) الحالة
 (تجاىاتالمبررات/اال 
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تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ما حدٍ  إلى سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 ما حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 األحياف معظـ في ساعات 8 اؿ يتعدى و مزعج العامميف دواـ 
 أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، حدٍ  إلى سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ أي
 ما حدٍ  إلى جيدة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
 أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) األحياف معظـ في واجباتال بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ مف المالي،
 األحياف معظـ في والخبرة الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف تعييف 
 األصوؿ عف سؤوليفالم العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف نسبياً  مقبولة رقابة توجد 
 نسبياً  مقبولة العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
 األحياف معظـ في متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال 
 لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات ما حدٍ  إلى يوجد ال 
 نسبياً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 ما حدٍ  إلى جيد األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر ميؿوتق حماية نظاـ 
 نسبياً  جيد األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات االىتماـ 
 العامميف معيشة سموؾ في جداً  محدود تغير يوجد 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –ج عن اختالس أصول الشركة( )الغش النات –المستوى الثاني   (3.3.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ما حدٍ  إلى سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 ما حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 األحياف معظـ في ساعات 8 اؿ يتعدى و مزعج العامميف دواـ 
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 أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، حدٍ  إلى سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 
 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ أي

 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية رةخب حوؿ ما نوعاً  ىامة شكوؾ توجد 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) نسبياً  ىاـ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في نسبياً  ىاـ بشكؿ موظفيف تعييف 

 البلزمة العممية الدراية لدييـ
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة رقابة في ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية في  ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف ام حدٍ  إلى ىاـ قدر وجود 
 ما حدٍ  إلى ىاـ وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 نسبياً  ىاـ بشكؿ المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر قميؿت إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما نسبياً  ىاـ إىماؿ وجود 
 الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى نسبياً  ىاـ بشكؿ الداخمية الرقابة إجراءات إىماؿ 

 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف أو
 اعتيادي يرغ بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في نسبياً  ممحوظ تغيير وجو 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثاني   (2.3.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

ورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػ

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ما حدٍ  إلى سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 ما حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 األحياف معظـ في ساعات 8 اؿ يتعدى و مزعج العامميف دواـ 
 أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، حدٍ  إلى سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ أي
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة حوؿ ما نوعاً  ىامة شكوؾ توجد 
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 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) نسبياً  ىاـ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 
 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ تفظيح

 تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في نسبياً  ىاـ بشكؿ موظفيف تعييف 
 البلزمة العممية الدراية لدييـ

 األصوؿ عف يفالمسؤول العامميف عمى اإلدارة رقابة في ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية في  ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف ما حدٍ  إلى ىاـ قدر وجود 
 ما حدٍ  إلى ىاـ وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 نسبياً  ىاـ بشكؿ المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 ما حدٍ  إلى جيد األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر وتقميؿ حماية نظاـ 
 نسبياً  جيد األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة بإجراءات االىتماـ 
 العامميف معيشة سموؾ في جداً  محدود تغير يوجد 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع حٍد مامرتفع إلى  متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثاني  (3.2.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 مي:المراجعة تبيف لكـ ما ي

 ما حدٍ  إلى سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 ما حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 األحياف معظـ في ساعات 8 اؿ يتعدى و مزعج العامميف دواـ 
 أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، حدٍ  إلى سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ أي
 ما حدٍ  إلى جيدة الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة 
 أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) األحياف معظـ في الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ مراعاة يتـ 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ مف المالي،
 األحياف معظـ في والخبرة الكفاءة عمى بناء يتـ العامميف يفتعي 
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف نسبياً  مقبولة رقابة توجد 
 نسبياً  مقبولة العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية 
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 األحياف معظـ في متاح بشكؿ سائؿ نقد يوجد ال 
 لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات ما حدٍ  إلى يوجد ال 
 نسبياً  مرتفعة اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما نسبياً  ىاـ إىماؿ وجود 
 الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ ساختبل عمى نسبياً  ىاـ بشكؿ الداخمية الرقابة إجراءات إىماؿ 

 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف أو
 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في نسبياً  ممحوظ تغيير وجو 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –ي المستوى الثان  (3.3.2) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 نسبياً  جيد والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 المتوسط فوؽ الشركة في الرواتب مستوى 
 المحدودة األوقات بعض في إال ساعات 8 اؿ يتعدى وال نسبياً  مريح العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، نوعاً  جيدة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة حوؿ ما نوعاً  ىامة شكوؾ توجد 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) نسبياً  ىاـ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في نسبياً  اـى بشكؿ موظفيف تعييف 

 البلزمة العممية الدراية لدييـ
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة رقابة في ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 اتالعممي عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية في  ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف ما حدٍ  إلى ىاـ قدر وجود 
 ما حدٍ  إلى ىاـ وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 نسبياً  ىاـ بشكؿ المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى ةبالحاج يتعمؽ فيما نسبياً  ىاـ إىماؿ وجود 
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 الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى نسبياً  ىاـ بشكؿ الداخمية الرقابة إجراءات إىماؿ 
 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف أو

 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في نسبياً  ممحوظ تغيير وجو 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثالث  (3.3.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

نية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترو 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ما حدٍ  إلى سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 ما حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 األحياف معظـ في ساعات 8 اؿ يتعدى و مزعج العامميف دواـ 
 أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، حدٍ  إلى سيئة عامميفال مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ أي
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة حوؿ ما نوعاً  ىامة شكوؾ توجد 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) نسبياً  ىاـ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في نسبياً  ىاـ بشكؿ موظفيف تعييف 

 البلزمة العممية الدراية لدييـ
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى ارةاإلد رقابة في ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية في  ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف ما حدٍ  إلى ىاـ قدر وجود 
 ما حدٍ  إلى ىاـ وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 نسبياً  ىاـ بشكؿ المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية فةالمعر  تدني 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما نسبياً  ىاـ إىماؿ وجود 
 الحالية، لرقابةا إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى نسبياً  ىاـ بشكؿ الداخمية الرقابة إجراءات إىماؿ 

 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف أو
 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في نسبياً  ممحوظ تغيير وجو 
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منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –الشركة( )الغش الناتج عن اختالس أصول  –المستوى الثالث  (4.3.3) لحالةا
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ما حدٍ  إلى سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 ما حدٍ  إلى منخفض الشركة يف الرواتب مستوى 
 األحياف معظـ في ساعات 8 اؿ يتعدى و مزعج العامميف دواـ 
 أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، حدٍ  إلى سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ أي
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة حوؿ ما نوعاً  ىامة شكوؾ توجد 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) نسبياً  ىاـ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع رابةالق صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في نسبياً  ىاـ بشكؿ موظفيف تعييف 

 البلزمة العممية الدراية لدييـ
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة رقابة في ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية في  ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف ما حدٍ  إلى ىاـ قدر وجود 
 ما حدٍ  إلى ىاـ وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 نسبياً  ىاـ بشكؿ المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 األصوؿ اختبلسب المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما كبير إىماؿ وجود 
 أو الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة إلجراءات كبير إىماؿ وجود 

 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف
 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في كبير تغيير وجود 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما توسطم

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثالث   (3.4.3) الحالة
 (المبررات/االتجاىات
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تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 عة تبيف لكـ ما يمي:المراج

 ما حدٍ  إلى سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 ما حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 األحياف معظـ في ساعات 8 اؿ يتعدى و مزعج العامميف دواـ 
 أو النقد إلى وؿالوص عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، حدٍ  إلى سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ أي
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة مستوى تدني 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ)مطمؽ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (صؿاأل ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 العممية الدراية لدييـ تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في موظفيف تعييف 

 البلزمة
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف مناسبة رقابة وجود عدـ 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية عدـ 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف كبير قدر وجود 
 كبير وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 ألصوؿا باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما نسبياً  ىاـ إىماؿ وجود 
 الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى نسبياً  ىاـ بشكؿ الداخمية الرقابة إجراءات إىماؿ 

 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف أو
 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في نسبياً  ممحوظ تغيير وجو 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثالث   (3.3.4) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 مراجعة تبيف لكـ ما يمي:ال

 جداً  سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع 
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 كبير حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 ساعات 8 اؿ يتعدى و كبير بشكؿ سيء العامميف دواـ 
 أي وأ النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة جدًا، سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة حوؿ ما نوعاً  ىامة شكوؾ توجد 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) نسبياً  ىاـ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في نسبياً  ىاـ بشكؿ موظفيف تعييف 

 البلزمة العممية الدراية لدييـ
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة رقابة في ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات اـنظ كفاية في  ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف ما حدٍ  إلى ىاـ قدر وجود 
 ما حدٍ  إلى ىاـ وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 نسبياً  ىاـ بشكؿ المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما نسبياً  ىاـ إىماؿ وجود 
 الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى نسبياً  ىاـ بشكؿ الداخمية الرقابة إجراءات إىماؿ 

 فةالمعرو  الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف أو
 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في نسبياً  ممحوظ تغيير وجو 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثالث  – (4.4.4) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

ات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حساب

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جداً  سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع 
 كبير حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 ساعات 8 اؿ يتعدى و كبير بشكؿ سيء العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة جدًا، سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة قةعبل 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
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 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة مستوى تدني 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ)مطمؽ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 العممية الدراية لدييـ تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في موظفيف تعييف 

 البلزمة
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف مناسبة رقابة وجود عدـ 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية عدـ 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف كبير قدر وجود 
 كبير وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ مافي كبير إىماؿ وجود 
 أو الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة إلجراءات كبير إىماؿ وجود 

 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف
 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة وؾسم في كبير تغيير وجود 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثالث   (3.4.4) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

كترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإلل

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جداً  سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع 
 كبير حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 ساعات 8 اؿ يتعدى و كبير بشكؿ سيء العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة جدًا، يئةس العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة مستوى تدني 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ)مطمؽ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، تأثرالم باألصؿ يحتفظ
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 العممية الدراية لدييـ تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في موظفيف تعييف 
 البلزمة

 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف مناسبة رقابة وجود عدـ 
 العمميات عمى والموافقات ياتالصبلح نظاـ كفاية عدـ 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف كبير قدر وجود 
 كبير وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 المحاسبة قسـ لدى وارتفاعيا اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما نسبياً  ىاـ إىماؿ وجود 
 الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى نسبياً  ىاـ بشكؿ الداخمية الرقابة إجراءات إىماؿ 

 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف أو
 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في نسبياً  ممحوظ تغيير وجو 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثالث   (4.3.4) الحالة
 (المبررات/االتجاىات

ة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػ

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 جداً  سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع 
 كبير حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 ساعات 8 اؿ يتعدى و كبير بشكؿ سيء العامميف دواـ 
 أي أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة جدًا، سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة حوؿ ما نوعاً  ىامة شكوؾ توجد 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ) نسبياً  ىاـ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في نسبياً  ىاـ بشكؿ موظفيف تعييف 

 البلزمة العممية الدراية لدييـ
 األصوؿ فع المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة رقابة في ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية في  ما حدٍ  إلى ىاـ ضعؼ يوجد 
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 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف ما حدٍ  إلى ىاـ قدر وجود 
 ما حدٍ  إلى ىاـ وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 نسبياً  ىاـ بشكؿ المحاسبة قسـ لدى تفاعياوار  اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما كبير إىماؿ وجود 
 أو الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة إلجراءات كبير إىماؿ وجود 

 المعروفة الرقابة إجراءات في الضعؼ يحتصح في الفشؿ خبلؿ مف
 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في كبير تغيير وجود 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 -الفرص  –)الضغوط  –)الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة(  –المستوى الثالث   (4.4.3) الحالة
 (تالمبررات/االتجاىا

تـ تعيينكـ لمراجعة حسابات إحدى شركات تجارة الشرائح اإللكترونية العاممػة فػي السػوؽ السػورية. وخػبلؿ تنفيػذكـ إلجػراءات 

 المراجعة تبيف لكـ ما يمي:

 ما حدٍ  إلى سيئ والمديريف لمموظفيف الشخصي المالي الوضع  
 ما حدٍ  إلى منخفض الشركة في الرواتب مستوى 
 األحياف معظـ في ساعات 8 اؿ يتعدى و مزعج العامميف دواـ 
 أو النقد إلى الوصوؿ عمى عمى القادريف أولئؾ مع خاصة ما، حدٍ  إلى سيئة العامميف مع واإلدارة الشركة عبلقة 

 اختبلسيا يسيؿ أخرى أصوؿ أي
 كبير بشكؿ الداخمية الرقابة فريؽ وأخبلقية خبرة مستوى تدني 
 مف المالي، أثره يسجؿ مف القرار، يتخذ مف بيف الفصؿ)مطمؽ بشكؿ الواجبات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ غياب 

 (األصؿ ىذا عمى الجرد عممية ينفذ ومف بالقرار، المتأثر باألصؿ يحتفظ
 العممية الدراية لدييـ تتوفر أف ودوف اإلدارة أو المالؾ مع القرابة صمة عمى بناءً  حساسة مواقع في موظفيف تعييف 

 البلزمة
 األصوؿ عف المسؤوليف العامميف عمى اإلدارة قبؿ مف مناسبة رقابة وجود عدـ 
 العمميات عمى والموافقات الصبلحيات نظاـ كفاية عدـ 
 متاح بشكؿ السائؿ النقد مف كبير قدر وجود 
 كبير وبشكؿ لمنقد التحويؿ وسيمة كبيرة قيمة وذات الحجـ صغيرة مخزوف وحدات وجود 
 المحاسبة قسـ لدى ارتفاعياو  اإلدارة لدى المحاسبية المعرفة تدني 
 األصوؿ باختبلس المتعمقة المخاطر تقميؿ إلى أو حماية نظاـ إلى بالحاجة يتعمؽ فيما كبير إىماؿ وجود 
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 أو الحالية، الرقابة إجراءات تخطي خبلؿ مف األصوؿ اختبلس عمى الداخمية الرقابة إلجراءات كبير إىماؿ وجود 
 المعروفة الرقابة راءاتإج في الضعؼ تصحيح في الفشؿ خبلؿ مف

 اعتيادي غير بشكؿ أكثر أو موظؼ معيشة سموؾ في كبير تغيير وجود 

منخفض إلى حٍد  منخفض

 ما

 مرتفع مرتفع إلى حٍد ما متوسط

 القسم الثالث: 

 بناًء عمى خبرتكـ يرجى بياف رأيكـ بما يمي:

 صورة المثمى.المراجع الخارجي السوري مؤىؿ عمميًا بما يكفؿ إنجازه لواجباتو بال 

 موافؽ موافؽ إلى حٍد ما محايد غير موافؽ إلى حٍد ما غير موافؽ

  المراجع الخارجي السوري يحافظ عمى متطمبات التدريب المستمر 

 موافؽ موافؽ إلى حٍد ما محايد غير موافؽ إلى حٍد ما غير موافؽ

  ي الشركة موضع المراجعةالغش ف كشؼنواحي ضعؼ األداء لدى المراجع السوري يمكف أف تعوقو عف 

 موافؽ موافؽ إلى حٍد ما محايد غير موافؽ إلى حٍد ما غير موافؽ

 .مف الممكف أف تستغؿ إدارة الشركة موضع المراجعة نواحي ضعؼ األداء السابقة بغرض ارتكاب الغش 

 موافؽ موافؽ إلى حٍد ما محايد غير موافؽ إلى حٍد ما غير موافؽ
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 (2الممحق رقم )
 

 Abdulruhman Alhares <abdulalhares@gmail.com> 

 
 عدد المحاسبين القانونيين

 
Association Of Syrian Certified Accounta 
.. <ascasy2@hotmail.com> 

Sun, Dec 29, 2013 at 12:27 
PM 

To: Abdulruhman Alhares <abdulalhares@gmail.com> 

  بعد التحٌة  السائل الكرٌم
 

  ( 3333)   المسجلٌن فً الجمعٌة، العدد اإلجمالً للمحاسبٌن القانونٌٌن 
 ( شركات مهنٌة 12( + ) 223)   33  والعدد اإلجمالً للمحاسبٌن المرخصٌن بموجب القانون

  مع التحٌات
 أسماء

  
  
  

 >Date: Sat, 28 Dec 2013 02:07:03 +0200 
 >Subject: Fwdعدد المحاسبٌن القانونٌٌن : 
> From: abdulalhares@gmail.com 

 >To: ascasy2@hotmail.com 
[Quoted text hidden] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/ra1d7stswojh/?&v=b&cs=wh&to=abdulalhares@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/ra1d7stswojh/?&v=b&cs=wh&to=ascasy2@hotmail.com


221 

 

 (3ممحق رقم )
المالية ومؤشرات عوامل الضغوط والفرص  التقاريراختبار االرتباط بين الغش الناتج عن تحريف 

 المبررات/االتجاىاتو 

 اختبار سبيرماف لبلرتباط
Correlations 

 FS pre2 opp2 jus2 

Spearman's rho FS Correlation Coefficient 1.000 .803
**
 .800

**
 .776

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 

pre2 Correlation Coefficient .803
**
 1.000 .731

**
 .774

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 309 309 309 309 

opp2 Correlation Coefficient .800
**
 .731

**
 1.000 .738

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 309 309 309 309 

jus2 Correlation Coefficient .776
**
 .774

**
 .738

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اختبار بيرسوف لبلرتباط
Correlations 

 FS pre2 opp2 jus2 

FS Pearson Correlation 1 .799
**
 .795

**
 .761

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 

pre2 Pearson Correlation .799
**
 1 .714

**
 .766

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 309 309 309 309 

opp2 Pearson Correlation .795
**
 .714

**
 1 .727

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 309 309 309 309 

jus2 Pearson Correlation .761
**
 .766

**
 .727

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 االرتباط الجزئياختبار 

 المالية( التقارير)االرتباط الجزئي بيف الضغوط والغش الناتج عف تحريؼ 
Correlations 

Control Variables FS pre2 

opp2 & jus2 FS Correlation 1.000 .413 

Significance (2-tailed) . .000 

df 0 305 

pre2 Correlation .413 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

df 305 0 

 

 المالية( التقارير)االرتباط الجزئي بيف الفرص والغش الناتج عف تحريؼ 
 

Correlations 

Control Variables FS opp2 

jus2 & pre2 FS Correlation 1.000 .448 

Significance (2-tailed) . .000 

df 0 305 

opp2 Correlation .448 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

Df 305 0 

 

 المالية( التقاريروالغش الناتج عف تحريؼ  المبررات/االتجاىات)االرتباط الجزئي بيف 
 

Correlations 

Control Variables FS jus2 

pre2 & opp2 FS Correlation 1.000 .222 

Significance (2-tailed) . .000 

Df 0 305 

jus2 Correlation .222 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

Df 305 0 

 

 



223 

 

 (4ممحق رقم )
اختبار االرتباط بين الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة  ومؤشرات عوامل الضغوط والفرص 

 المبررات/االتجاىاتو 

 اختبار سبيرماف لبلرتباط
Correlations 

 AS pre3 opp3 jus3 

Spearman's rho AS Correlation Coefficient 1.000 .781
**
 .797

**
 .803

**
 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 

pre3 Correlation Coefficient .781
**
 1.000 .734

**
 .717

**
 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 309 309 309 309 

opp3 Correlation Coefficient .797
**
 .734

**
 1.000 .736

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 309 309 309 309 

jus3 Correlation Coefficient .803
**
 .717

**
 .736

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 اختبار بيرسوف لبلرتباط
Correlations 

 AS pre3 opp3 jus3 

AS Pearson Correlation 1 .771
**
 .789

**
 .794

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 

pre3 Pearson Correlation .771
**
 1 .717

**
 .694

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 309 309 309 309 

opp3 Pearson Correlation .789
**
 .717

**
 1 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 309 309 309 309 

jus3 Pearson Correlation .794
**
 .694

**
 .718

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 االرتباط الجزئياختبار 

 )االرتباط الجزئي بيف الضغوط والغش الناتج عف اختبلس أصوؿ الشركة(
Correlations 

Control Variables AS pre3 

opp3 & jus3 AS Correlation 1.000 .361 

Significance (2-tailed) . .000 

Df 0 305 

pre3 Correlation .361 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

Df 305 0 

 المالية( التقارير)االرتباط الجزئي بيف الفرص والغش الناتج عف تحريؼ  
Correlations 

Control Variables AS opp3 

jus3 & pre3 AS Correlation 1.000 .382 

Significance (2-tailed) . .000 

Df 0 305 

opp3 Correlation .382 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

Df 305 0 

  والغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية( المبررات/االتجاىات)االرتباط الجزئي بيف 
Correlations 

Control Variables AS jus3 

pre3 & opp3 AS Correlation 1.000 .436 

Significance (2-tailed) . .000 

Df 0 305 

jus3 Correlation .436 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

Df 305 0 

 

 

 

 



225 

 

 (5رقم ) قممح

 المالية التقاريرالمتغير التابع: الغش الناتج عن تحريف  –تحميل االنحدار الخطي المتعدد 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 jus2, opp2, pre2 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: FS 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Squa

re 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .868
a
 .754 .751 .679 .754 310.924 3 305 .000 2.129 

a. Predictors: (Constant), jus2, opp2, pre2 

b. Dependent Variable: FS 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 430.414 3 143.471 310.924 .000
a
 

Residual 140.738 305 .461   

Total 571.152 308    

a. Predictors: (Constant), jus2, opp2, pre2 

b. Dependent Variable: FS 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B Correlations Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -.495 .117  -4.244 .000 -.724 -.265      

pre2 .525 .066 .375 7.924 .000 .395 .656 .799 .413 .225 .361 2.771 

opp2 .552 .063 .387 8.750 .000 .428 .676 .795 .448 .249 .412 2.426 

jus2 .276 .069 .192 3.983 .000 .140 .413 .761 .222 .113 .347 2.883 
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 (6ممحق رقم )

 المتغير التابع: الغش الناتج عن اختالس أصول الشركة –تحميل االنحدار الخطي المتعدد 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 jus3, pre3, opp3 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: AS 

 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .874
a
 .765 .762 .632 .765 330.494 3 305 .000 2.046 

a. Predictors: (Constant), jus3, pre3, opp3 

b. Dependent Variable: AS 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 395.936 3 131.979 330.494 .000
a
 

Residual 121.798 305 .399   

Total 517.735 308    

a. Predictors: (Constant), jus3, pre3, opp3 

b. Dependent Variable: AS 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -.544 .113  -4.830 .000 -.765 -.322      

pre3 .399 .059 .290 6.754 .000 .283 .515 .771 .361 .188 .420 2.383 

opp3 .432 .060 .320 7.224 .000 .314 .550 .789 .382 .201 .392 2.549 

jus3 .491 .058 .363 8.457 .000 .377 .606 .794 .436 .235 .418 2.393 

a. Dependent Variable: AS 
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 (7ممحؽ رقـ )
 تكرارات السؤاؿ المتعمؽ بالتأىيؿ العممي لمراجع الحسابات السوري

syrian auditor qualification 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid not agree 20 19.4 19.4 19.4 

some how not agree 34 33.0 33.0 52.4 

nuteral 12 11.7 11.7 64.1 

some how agree 26 25.2 25.2 89.3 

agree 11 10.7 10.7 100.0 

Total 103 100.0 100.0  

 

 تكرارات السؤاؿ المتعمؽ بمدى محافظة المراجع السوري عمى متطمبات التدريب المستمر
syrian auditor continues improvement 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid not agree 27 26.2 26.2 26.2 

some how not agree 29 28.2 28.2 54.4 

nuteral 23 22.3 22.3 76.7 

some how agree 21 20.4 20.4 97.1 

agree 3 2.9 2.9 100.0 

Total 103 100.0 100.0  

 

الغش كشؼتكرارات السؤاؿ المتعمؽ بما إذا كانت نواحي ضعؼ األداء لدى المراجع السوري يمكف أف تعوقو عف   
syrian auditor weaknsses 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid not agree 4 3.9 3.9 3.9 

some how not agree 7 6.8 6.8 10.7 

nuteral 15 14.6 14.6 25.2 

some how agree 43 41.7 41.7 67.0 

agree 34 33.0 33.0 100.0 

Total 103 100.0 100.0  
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المراجع السوري يمكف أف تشكؿ فرصة يتـ استغبلليا مف قبؿ إدارة اء قصور أدتكرارات السؤاؿ المتعمؽ بما إذا كانت نواحي 
 الشركة موضع المراجعة بغرض ارتكاب الغش 

management could exploit auditor weaknsses 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid not agree 3 2.9 2.9 2.9 

some how not agree 5 4.9 4.9 7.8 

nuteral 13 12.6 12.6 20.4 

some how agree 45 43.7 43.7 64.1 

agree 37 35.9 35.9 100.0 

Total 103 100.0 100.0  
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 (8ممحق رقم )
الغش الناتج عف تحريؼ التقارير المالية كشؼرتب بيانات المستجيبيف الموزعة تبعًا لخبرتيـ السابقة في   

Ranks 

 exfs N Mean Rank Sum of Ranks 

syrian auditor qualification 1 80 47.43 3794.00 

2 23 67.91 1562.00 

Total 103   

syrian auditor continues 

improvement 

1 80 45.78 3662.00 

2 23 73.65 1694.00 

Total 103   

syrian auditor weaknsses 1 80 52.19 4175.50 

2 23 51.33 1180.50 

Total 103   

management could exploit 

auditor weaknsses 

1 80 52.31 4185.00 

2 23 50.91 1171.00 

Total 103   

 

الغش الناتج عف تحريؼ التقارير  كشؼبيانات المستجيبيف الموزعة تبعًا لخبرتيـ السابقة في ل  Mann-Whitneyاختبار 
 المالية

 

Test Statistics
a
 

 
syrian auditor 

qualification 

syrian auditor 

continues 

improvement 

syrian auditor 

weaknsses 

management 

could exploit 

auditor 

weaknsses 

Mann-Whitney U 554.000 422.000 904.500 895.000 

Wilcoxon W 3794.000 3662.000 1180.500 1171.000 

Z -2.993 -4.067 -.130 -.212 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 .000 .896 .832 

a. Grouping Variable: exfs 
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 (9ممحق رقم )
اختبلس أصوؿ الشركة الغش الناتج عف كشؼرتب بيانات المستجيبيف الموزعة تبعًا لخبرتيـ السابقة في   

 

Ranks 

 exas N Mean Rank Sum of Ranks 

syrian auditor qualification 1 76 48.86 3713.00 

2 27 60.85 1643.00 

Total 103   

syrian auditor continues 

improvement 

1 76 47.76 3630.00 

2 27 63.93 1726.00 

Total 103   

syrian auditor weaknsses 1 76 52.89 4019.50 

2 27 49.50 1336.50 

Total 103   

management could exploit 

auditor weaknsses 

1 76 53.14 4039.00 

2 27 48.78 1317.00 

Total 103   

 
 أصوؿ اختبلس عف الناتج الغش كشؼ في السابقة لخبرتيـ تبعاً  الموزعة المستجيبيفبيانات ل  Mann-Whitneyاختبار 

 الشركة

 

Test Statistics
a
 

 
syrian auditor 

qualification 

syrian auditor 

continues 

improvement 

syrian auditor 

weaknsses 

management 

could exploit 

auditor 

weaknsses 

Mann-Whitney U 787.000 704.000 958.500 939.000 

Wilcoxon W 3713.000 3630.000 1336.500 1317.000 

Z -1.851 -2.490 -.537 -.700 

Asymp. Sig. (2-tailed) .064 .013 .591 .484 

a. Grouping Variable: exas 

 

 

 




