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 الملخص
 

كثير من االحيان ما يواجه المدققون مشكللة فكي تقيكيل التحريفكات الملتشكفة فكي القكوالل الماليكة مكن حيك  مكد      

اليكات كونها جوهرية او ال ، وحدود مسؤولية المدقق عن هذا التقييل ، وهذا يتطلب توضكي  مسكؤوليات المكدقق و

التقييل . اكتسبت هذه الدراسة اهميتها اذ سلطت الضكو  علكى مسكؤوليات المكدقق وانواعهكا وذلك  سكلطت الضكو  

تهكد  هكذه الدراسكة الكى  يكان مفهكوم  (.1550على اساليب التقييل للتحريفكات الملتشكفة وفقكا لمعيكار االنتوسكاي  

شفة فكي القكوالل الماليكة وككذل   يكان مسكؤوليات التحريفات وانواعها ، التعر  على اساليب تقييل التحريفات الملت

اعتمد الباحثان في الجانب العملي على السجالت المحاسبية  المدقق و التحديد مسؤولية تقييل التحريفات الملتشفة.

 ( فكي تشكصيا التحريفكات.2013،  2012،  2011والقوالل المالية للشركة العامة لتصكني  الحبكوو وللسكنوات  

استنتاجات اهما وجود تحريف في عملية االعتكرا   كريراد  يك  الطحكين ،ككذل  وجكود  دراسة  عدةاختتمت هذه ال

توصيات اهمها ضكرورة المكام  تحريف في تبويب ايراد  ي  النصالة من المطاحن االهلية . وخلصت الدراسة لعدة

دات  ي  الطحين ، وكذل  تعديل وضرورة تعديل قيود االعترا   ريراالمدققين  المسؤوليات الملقاة على عاتقهل ، 

 .تبويب ايراد  ي  النصالة من المطاحن االهلية

 

                                                                            

             

The role of the auditor in evaluating the misstatements discovered in the financial statements in 
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Abstract 
 

Often, auditors face a problem in evaluating the misstatements discovered in the financial statements from the recent 

extent of being material or not, and the limits of the auditor's responsibility for this evaluation. This requires 

clarification of the auditor's responsibilities and the evaluation mechanisms. This study gained its importance from 

shedding  light on the responsibilities of the auditor and their types, and that shed light on the methods of evaluation 

of the misstatements discovered according to the INTOSAI Standard (1450). This study aims to explain the concept 

of misstatements and their types, to identify the methods of evaluating the misstatements discovered in the financial 

statements, as well as to explain the auditor's responsibilities, specifically the responsibility for evaluating the 

discovered misstatements. In the practical aspect, the two researchers relied on the accounting records and financial 

statements of the General Company for Grain Processing for the years (2011, 2012, 2013) in diagnosing 

misrepresentations. This study concluded several conclusions, the most important of which are the existence of a 

distortion in the process of recognizing the revenue from the sale of flour, as well as the existence of a distortion in 

the classification of revenues from the sale of bran from private mills. The study sets several recommendations, the 

most important of which is the need to familiarize auditors with the responsibilities entrusted to them, the necessity to 

amend the restrictions on recognition of flour sales revenues, as well as to amend the classification of revenues from 

the sale of bran from private mills.  
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 المقدمة

تهككد  القككوالل الماليككة الككى تقككديل معلومككات مفيككدة للمسككتصدمين     

الككداخليين والصككارجيين ، و التككالي فككان اي معلومككة  يككر صككحيحة 

يسعى المدقق تتضمنها هذه القوالل قد تفقد هذه القوالل قيمتها. لذل  

الى إضفا  الموثوقيكة  كالقوالل الماليكة ، اذ ان القكوالل الماليكة قكد ال 

تصلكككو مككككن التحريفككككات سككككوا  فككككي المبلكككك  او البنككككد او العككككر  

واالفصاح، لذا سعت المنظمات المهنية الدولية الى اصدار معايير 

تكدقيق تحككدد دور المككدقق فككي تقكويل اثككر تلكك  التحريفككات الملتشككفة 

دقيق علكى القكوالل الماليكة ومكد  عكدالتها وتمثيلهكا لنتيجكة خالل الت

  550اذ صككدر معيككار التككدقيق الككدولي  النشككاو والمركككم المككالي.

لمنظمككة االنتوسككاي لةجهككمة العليككا  1550واتبعككه اصككدار معيككار 

للرقا ككة الماليككة والمحاسككبية ، حيكك  يهككد  المعيككاران الككى تحديككد 

ت الملتشكككفة واثرهككا علكككى مسككؤولية المكككدقق فككي تقكككويل التحريفككا

القوالل المالية ، ولغر  تحقيق اهدا  البح  تل تقسل البح  الكى 

ار عككة مباحكك  تبنككى المبحكك  االول منهجككة البحكك ، امككا المبحكك  

الثكاني تضككمن استعراضكا لالد يككات المتعلقكة  المككدقق ومسككؤولياته 

والتحريفات ومفهومها وانواعهكا. وتنكاول المبحك  الثالك  الجانكب 

لكككي وهكككو تحديكككد اسكككاليب التقيكككيل وفقكككا لمكككا ورد فكككي معيكككار العم

( ، واخيككككككرا  ككككككين المبحكككككك  الرا كككككك  اهككككككل 1550االنتوسكككككاي  

  .اناالستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث

 مشكلة البحث

 مشكلة البحث

هنال  اللثير من الحاالت التي يلون فيها المدققين  ير ملمكين      

 المسؤوليات الملقاة على عاتقهل  عد اكتشافهل للتحريفكات  اخطكا  

او احتيال(   سبب عدم وضوح هذا المسؤوليات من جهكة  وككذل  

عدم وضوح اساليب التقييل التي يلجأ اليها المدققون عنكد اكتشكافهل 

  ، و التالي املانيكة لتعرضكهل للتقاضكي للتحريفات من جهة اخر

 رأي قد ال يلون مناسبا للقوالل الماليكة. أل دالهلاو العقو ات نتيجة 

تلمن مشللة البح  في عدم وضوع مد  مسؤوليات المكدقق فيمكا 

يتعلق  تجمي  وتقييل التحريفات الملتشفة في القكوالل الماليكة خكالل 

ييل التكي يعتمكدها المكدقق التدقيق ، وكذل  عدم وضوح اساليب التق

عنككد تقيككيل التحريفككات الملتشككفة سككوا  كانككت اخطككا  او عمليككات 

 احتيال.

 هدف البحث

  يان مفهوم التحريفات وانواعها. .أ 

تسككليا الضككو  علككى اسككاليب تقيككيل التحريفككات الملتشككفة فككي  .و 

 القوالل المالية.

 يككان مسككؤوليات المككدقق و التحديككد مسككؤولية تقيككيل التحريفككات  .ج 

 الملتشفة.

  البحث أهمية

 تقككويل فككي المككدقق يمارسككه الككذي الككدور علككى الضككو  تسككليا    

 المبكال  فكي سكوا  التكدقيق عمليكة خالل عليها المتعر  التحريفات

 االنتوسكككاي تكككدقيق لمعكككايير وفقكككا واالفصكككاح والعكككر  والبنكككود

 .التقييل عملية  ها تجري التي وااللية( 1550 

 فرضيات البحث 

يسككتند البحكك  علككى فرضككية مفادهككا ان التعريككف  مسككؤوليات     

المككدقق فيمككا يتعلككق  تجميكك  التحريفككات وتقييمهككا وكككذل  التعريككف 

 اسككككاليب تقيككككيل التحريفككككات الملتشككككفة وفقككككا لمعيككككار االنتوسككككاي 

 ( يسكككاهل فكككي حمايكككة المكككدقق مكككن التعكككر  للتقاضكككي و1550 

 العقو ات وفقا للقوانين والتعليمات النفاذة.

 صادر جمع البيانات م

لغر  تغطيكة البحك  مكن الجانكب النظكري :  الجانب النظري -

اعتمكككد الباحككك  علكككى اللتكككب العر يكككة واالجنبيكككة والرسكككالل 

واالواري  والدوريات المتوفرة في الجامعات و المنشورة فكي 

 االنترنت.

ان علكى السكجالت المحاسكبية و اعتمكد الباحثك:  الجانب العملكي -

لشكككركة العامكككة لتصكككني  الحبكككوو للسكككنوات القكككوالل الماليكككة ل

الكككككككككى المقكككككككككا الت   اإلضكككككككككافة(  2013، 2012،  2011 

 الشصصية.

 االطار النظري

 تعريف التدقيقاوال : 

عر  التدقيق حسب جمعية المحاسكبة االمريليكة   انكه  عمليكة     

منهجية للحصول علكى أدلكة موضكوعية وتقييمهكا  شكأن التأكيكدات 

واألحداث االقتصادية للتحقق من درجكة التوافكق حول اإلجرا ات 

 ككككين التأكيككككدات والمعككككايير الموضككككوعة وإ ككككال  النتككككال  إلككككى 

 .المستصدمين المهتمين(

ان التعريكف اعكاله تضكمنت عكدة مفكردات مرككمة سكو  يتناولهككا 

 - اختصار : انالباحث

للقيككام  عمليككة التككدقيق يجككب ان يلككون هنالكك  معلومات ماليككة  .1

في شلل يملن التحقق منه ، ومعايير تلون اساسا و ير مالية( 

 لتقييل المعلومات .

تصتلف معايير تقيكيل المعلومكات اعتمكادا علكى المعلومكات التكي  .2

يتل تدقيقها ، مثال في تدقيق القوالل المالية التاريصية يكتل اعتمكاد 

معككايير اعككداد التقككارير الماليككة الدوليككة ، امككا عنككد فحككا نظككام 

                ( مككككككثال. (cosoة فيككككككتل اعتمككككككاد اوككككككار الرقا ككككككة الداخليكككككك

 5: 2012. ،ey.al  A. Arens) 
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لتحقيق الغر  من التدقيق  يجب على المدقق الحصكول علكى  .3

ادلة كافية ومناسبة ،اذ تمثل االدلة المعلومات التي يسكتند اليهكا 

المدقق فكي رأيكه ، ويجكب علكى المكدققين تحديكد كميكة ونوعيكة 

االدلككة الالةمككة ، وتقيككيل مككا اذا كانككت المعلومككات تتوافككق مكك  

 ( 15: 2002المعايير المحددة. لطفي،

يجب أن يلون المدقق مؤهالً لفهل المعكايير المسكتصدمة ويجكب  .5

أن يلون مؤهالً لمعرفة أنواع وكمية األدلة التي يجب تجميعها 

مككن أجككل الوصككول إلككى النتيجككة الصككحيحة  عككد فحككا األدلككة. 

يجككب أن يلككون لككد  المككدقق موقككف عقلككي مسككتقل.  سككالمي 

فكككا  اذ يسكككعى المكككدققون إلكككى الح ( 233:  2011واخكككرون ، 

على مستو  عاٍل من االستقاللية للحفا  على ثقة المستصدمين 

 االعتماد على تقاريرهل.  البًكا مكا يطلكق علكى المكدققين الكذين 

يبلغكون عكن البيانكات الماليككة للشكركة اسكل المكدققين المسككتقلين. 

على الر ل من أن هؤال  المدققين يحصلون على اجور تكدقيق 

ادة مكا يلونكون مسكتقلين  مكا يلفكي من قبل المنشاة ، إال أنهل عك

إلجككككرا  عمليككككات تككككدقيق يملككككن االعتمككككاد عليهككككا مككككن قبككككل 

 المستصدمين.

إعداد تقرير التدقيق الذي ينقل نتكال  التكدقيق إلكى المسكتصدمين  .5

 والكككككذي يمثكككككل الكككككرأي الفنكككككي المهنكككككي المحايكككككد للمكككككدقق .

 (2:  2012 قماو ، 

 اهداف التدقيقثانيا : 

فككي السككا ق كانككت عمليككة التككدقيق مجككرد وسككيلة الكتشككا  مككا     

يوجككد فككي الككدفاتر والسككجالت مككن اخطككا  او  كك  او تالعككب او 

تموير ، وللن تغيرت هذه النظكرة عنكدما قكرر القضكا  االنلليكمي 

م ان اكتشا  الصطا والغك  لكيه هكدفا للتكدقيق . عبكد  1921عام 

 200يق الكككدولي   واشكككار معيكككار تكككدقيق التكككدق ( 2:  2015هللا ،

( الككى انككه تطككورت  عككد ذلكك  اهككدا  التككدقيق علككى مككر  2الفقككرة 

السككنين مكك  التطككورات االقتصككادية وتطككور حاجككات المسككتصدمين 

ليصككل الككى تعككمة درجككة الثقككة المسككتصدمين فككي القككوالل الماليككة ، 

ويتحقق ذلك  مكن خكالل ا كدا  رأي فنكي محايكد حكول مكا اذا كانكت 

اعدادها ، من جمي  النواحي الجوهرية ، وفقكا  القوالل المالية قد تل

الوكار التقريككر المكالي المعتمككد ،  معنكى اخككر مكا اذا كانككت القككوالل 

المالية قد تكل عرضكها  صكورة عادلكة وحقيقكة مكن جميك  النكواخي 

 .(25:  2011 معايير التدقيق الدولية ،  الجوهرية

 مسؤوليات المدققثالثا : 

   المسؤولية القانونية -

تحتل المسؤولية القانونية وما يترتب عليها مكن تبعكات المرككم     

االول في اهتمامات المهنكة ، وحتكى يصكب   اإلملكان تصكور ذلك  

فان اللثير من شركات التدقيق انفقت ماليكين الكدوالرات كتلكاليف 

ان اخكككالل المكككدقق  واجباتكككه يجعلكككه  لتسكككويه القضكككايا القانونيكككة.

الناجمككة عككن ذلكك  ممككا يفسكك   مسككؤوال عككن النتككال  او االضككرار

المجال لمساللته امام القضا  ومطالبته  التعويض عن ما يملن ان 

يصيبها من ضرر، ويأمل المجتمك  فكي تقريكر المكدقق ان يقكدم لكه 

صككورة واضككحة عككن وضكك  المنشككاة التككي قككام  تككدقيقها واكتشككف 

 دحككدوح واخككرون ،  التحريفككات التككي تلككون حككدثت خككالل الفتككرة

2002  :193). 

كما أن للدعاو  القضالية أثار خطيرة وضارة على المسكوولية     

المهنية للتدقيق والمدققين، اذ أصب  من الواضك  احتيكاج المجتمك  

للتأكيكد المسكتمر علككى أن يلونكوا المكدققون خاضككعين لرقا كة أكثككر 

فعاليكككة،  اإلضكككافة إلكككي أن المسكككؤولية القانونيكككة والمهنيكككة تحفكككم 

أفضككل، وهككذا  يعككد  رهككان واضكك  وكككافي  المككدققين للعمككل  شككلل

لالحتيككاج لتفعيككل مهنككة التككدقيق والعمككل علككى تصفككيض احتمككاالت 

الدعاو  القضالية ضد ملاتب المدققين ، وتوفير القناعة المعقولكة 

التكدقيق قكد  لةورا  المعنية والمهتمة  مهنكة التكدقيق   كأن أعمكال

ممككا يصككدم  نفككذت  درجككة عاليككة مككن اللفككا ة والسككرعة واألمانككة،

األهككدا  العامككة للمجتمكك  ويضككفي  مميككداً مككن الثقككة والمصككداقية 

 ( 105:  2012واالعتماد على عمل المدقيق.   رشوان ،

 : تيالمسؤولية القانونية الى االت وقد قسم

 المسؤولية المدنية ) العقدية ( : -

تعر  المسؤولية المدنية على انها  الجكما  الكذي يترتكب علكى     

نتيجة إخالله  التمامه الذي أد  إلى إلحاق الضرر   الدالن المدين 

و نكككككا  علكككككى  (552-502:  2019 الميكككككادي ، وإفقككككار ذمتكككككه .

التعريف المتقدم فكان المسكؤولية المدنيكة تتميكم  انهكا : تقكوم  علكى 

الضكرر الكذي يلحكق  كالفرد، ومكن ثكل يلكون الجكما  فيهكا تعكويض 

أن ينكككمل عكككن  تضكككررعكككن ذلككك  الضكككرر. ويحكككق للم تضكككررالم

التعككويض أو يتصككال  عليككه ، كمككا انهككا تصضكك   مككن حيكك  المبككدأ 

للقاعدة التي مفادها أن كل خطأ ألحق ضرراً  كالغير يلكمم مرتلبكه 

 .(5-1: 2011،   علي التعويض

اذ يملككن ان يعتبككر المككدقق خارقككا لشككروو العقككد اذا حصككل احككد 

 ( :15: 2002، الذنيبات  تية : االمور اال

 رصدار تقرير نظيف دون االلتمام  معايير التدقيقاذا قام   .1

 لل يقدم التقرير في الوقت المتفق عليه. .2

 اسرار العميل.  رفشا قام  .3

 الفشل في اكتشا  التحريفات الجوهرية.  .5

 )المسؤولية اتجاه الطرف الثالث(المسؤولية التقصيرية  .أ 
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تنال مهنة التدقيق اهتماما كبيكرا ومتمايكدا فكي االوسكاو الماليكة     

والقانونيككة واالقتصككادية المعاصككرة ، نظككر لمككا لككرأي المككدقق مككن 

اهميكككة اساسكككية عنكككد اتصكككاذ القكككرارات مكككن االوكككرا  المصتلفكككة 

المستفيدة من القوالل المالية ، وان اي اخالل مكن المكدقق  واجباتكه 

المصتلفكة المسكتصدمة للقكوالل  ورا  كاأليؤدي الى الحكاق الضكرر 

 و المطالبككككة  ككككالتعويض للمقاضككككاةالماليككككة ، ممككككا قككككد يعرضككككه 

يتمثكككككل الطكككككر  الثالككككك  . (19:  2002  صكككككبحي واخكككككرون ، 

 األشككصاغ  يككر اصككحاو المنشككاة متمثلككين  المسككاهمين الحككاليين 

والمككرتقبين ، البككالعين ، الككدالنين ، البنككوظ ، المككو فين، و معنككى 

اذ ال  ؤولية اتجاه الغير ممن لل يرتبا المدقق معهل  عقكد.اخر المس

عكن ككل ضكرر ينكت   المسكؤوليةيملن للمدقق ان يتصلكى عكن هكذه 

عن مصالفة احلام القكانون المكنظل للمهنكة ، وال يسكتطي  ان يتصلكى 

عككن المصالفككات حتككى وان لككل يشككترظ فيهككا ، اال ان ثبككت انككه قككام 

ا ، وان لكككل تكككتل معالجتهكككا عنهككك  كككاإل ال  المتطلبكككات الضكككرورية 

وهنكاظ مكن يكر  انكه ال . (350:  2011حكولي ،   الشلل الكالةم 

عقككد ، ويكككر  الككبعض االخكككر ان   ككدونتوجككد مسككؤولية للمكككدقق 

المككدقق يلككون مسككؤوال اتجككاه الطككر  الثالكك  ان تككوفرت الشككروو 

 ( :12: 2002التالية  الذنيبات ،

الماليكككة  وجكككود عالقكككة  كككين التحريكككف الموجكككود فكككي القكككوالل .1

 والضرر الذي لحق  المستفيد.

ان يلون المدقق علكى علكل او يتوجكب عليكه ان يعلكل ان هنالك   .2

 ورفا ثالثا سيعتمد على القوالل المالية.

ماديككا  سككيلون الضككرر فككأنيلككون اهمككال المككدقق ماديككا  عنككدما .3

 ايضا.

ان الرأي االكثر عقالنية هو  ان المدقق يلكون  انوير  الباحث     

اتجاه الطر  الثال  ، على اعتبكار ان القكوالل الماليكة فكي مسؤوال 

االسككككاد معككككدة للمسككككتصدمين الككككداخليين والصككككارجيين  الطككككر  

الثالككك (، وان قيكككام المكككدقق  تكككدقيق هكككذا القكككوالل واضكككفا   عكككض 

اعتمادهككا مككن قبككل المسككتفيدين ،  أل ككرا الموثوقيككة عليهككا هككو 

نكت  عكن اهمكال  وللن هذه المسؤولية تلون ان يلون هكذا الضكرر

 المدقق اهماال جسيما او قام  عمل من اعمال الغ .

 المسؤولية الجنائية )الجزائية ( : .ب 

 ينمككا كانككت معظككل القضككايا المرفوعككة ضككد المككدققين تنطككوي      

على تعكويض المكدعي عكن قيمكة الصسكالر الناتجكة عكن المسكؤولية 

ما يلككون التعاقديككة او التقصككيرية ، تنشككا المسككؤولية الجناليككة عنككد

ان المسؤولية الجناليكة هكي المسكؤولية  الفعل موجها ضد المجتم .

الناتجة عن فعل جرمي يقوم  كه المكدقق اثنكا  ممارسكته عملكه ، اذ 

ان الفعل الجرمي يؤدي الى الحاق االضرار  المجتم  ، وما يميم 

المسؤولية الجنالية عكن المسكؤولية المدنيكة انهكا مسكؤولية يتحملهكا 

ل القانون اذا توفر القصد الجنالي و اي علمه  الجريمة المدقق  حل

ومشاركته  ها كأن يتعمد اعداد تقرير كاذو او يتعمد ا فال وقكال  

اذ يعتبككككر المككككدقق  (19: 2019 ةهيككككرة ،  معينككككة فككككي تقريككككره.

مسككؤوال امككام الهيوككات الضككريبية المصتصككة مككثال  سككبب اعتمادهككا 

من قبله ، كذل  يتحمكل المكدقق المسكؤوليات  مقدمةعلى التقارير ال

التي تنا عليها القوانين في حالة قيامه  اعمال التموير او اتال  

االوراق الرسمية وادلة االثبات ، كما يتحمكل المكدقق المسكؤوليات 

القانونية عن قيامكه فاشكا  االسكرار ، وحسكب القكوانين التكي تحلكل 

 (225،  2011كل  لد. الحسيني ، 

 (التأديبيةالمسؤولية المهنية ) .ج 

عكن ككل مصالفكة او تقصكير  يتحمل المدقق المسؤولية التأديبيكة     

      (11:  2015او اخالقكككي فكككي القواعكككد المهنيكككة.   كككوعمة ،  فنكككي

اذ تلكككون هكككذه المسكككؤولية  عيكككدة عكككن اي مسكككاللة قانونيكككة ، وان 

المدقق االخالل   هذه المسؤولية وعدم االلتمام  ها يعر  سمعت 

وكرامتككه للضككياع ، وقككد تككؤدي الككى خروجككه مككن المهنككة  صككورة 

 .(33:  2011نهالية  الغانل ، 

حي  ان القبول االجتماعي لدور المدقق وضكصامة المسكؤولية      

الملقاة على عاتقهل دفعهل الى تنظيل انفسهل في منظمات مهنية في 

للسكلوظ  معظل دول العالل ، وقد قامت هذه المنظمات  وضك  دليكل

المهنككي  الككذي يتوجككب علككى االعضككا  االلتككمام  ككه حرصككا علككى 

كرامة المهنة، واال تعرضكوا للمسكاللة المهنيكة والتكي تتكراوح  كين 

التنبيكككه واالنكككذار او تعليكككق العضكككوية او الحرمكككان مكككن مماولكككة 

 (.102:  2012المهنة. المغر ي  ، 

 مسؤوليات المدقق الواردة في معايير التدقيق الدولية .د 

سككعت المعككايير الدوليككة الككى تحديككد مسككؤوليات المككدقق فككي عككدة 

معايير ال راةها ولفت انتباه المدقق اليها  غية تركيم المكدقق علكى 

هككذه المسككؤوليات  نتنككاول  عككضهككذه الجوانككب المهمككة ، وسككو  

 : تيوكاال

دقيق مسؤولية المدقق بشاا  االتفااع علاى طاروط ارتبااط التا .1

 (012)معيار التدقيق الدولي 

كثيرا من المدققين ادينوا في الكدعاو  القانونيكة ولكل يسكتطيعوا     

الككدفاع عككن انفسككهل  سككبب عككدم وجككود عقككد مسككبق  ككين المككدقق 

 والمنشاة الصاضعة للتدقيق تبين ما للطرفين مكن حقكوق وواجبكات.

الفقكرة  210تناولت معايير التدقيق الدولية و التحديد المعيار رقل  

تككي يتحملهككا المككدقق عنككد االتفككاق علككى شكككروو ( المسككؤولية ال2

التدقيق.اذ اوجب المعيار على المدقق التاكد من توافر عدة شروو 

 مسبقة للدخول في ارتباو تدقيق وهي كالتالي :

 . تحديد ما اذا كان معايير المحاسبة المعمول  ها مقبولة 
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  الحصول على موافقكة االدارة  انهكا تكدرظ وتتحمكل مسكؤوليتها

اد القككوالل الماليكة وبقككا للمعككايير المعمكول  هككا ، تككوفير عكن اعككد

رقا ككة داخليككة فعالككة العككداد قككوالل ماليككة تصلككو مككن تحريفككات 

 جوهرية.

  تملين المدقق مكن الوصكول الكى جميك  المعلومكات الضكرورية

وذات الصلة  اعداد القوالل المالية ، كذل  الوصول  ير المقيكد 

روريا للحصكول علكى الى اي شكصا داخكل المنشكاة يعتبكر ضك

 ( 132:  2011دليل تدقيق. معايير التدقيق الدولية ، 

مسؤولية المادقق عام متابعاة مراعااة االنظماة واللاوائ  مام  .2

قبل االدارة عند تدقيق القوائم المالية )معياار التادقيق الادولي 

052) : 

( مسكؤولية المكدقق  2الفقكرة  250يميم معيار التدقيق الكدولي      

 من القوانين واللوال  :  ين فوتين

مباشكر علككى القكوالل الماليككة : علكى سككبيل  تككأثيرعكدم التككمام لكه  .1

المثال عدم االلتمام  قانون الضرالب او انتهاكه ،  حي  يكؤدي 

الككى عككدم االلتككمام هككذا الككى التككاثير المباشككر علككى مصككرو  

 الضريبة والضرالب المستحقة.

 معكايير  مباشر علكى القكوالل الماليكة : تأثيرعدم التمام ليه له  .2

( ان مسكككؤولية المكككدقق عكككن  211:  2011التكككدقيق الدوليكككة ، 

كشككف االلتككمام  يككر المباشككر محككدودة نوعككا مككا ، اذ مككن  يككر 

المعقول ان يلون المدقق خبيكرا  جميك  االنظمكة واللكوال  ذات 

المنشككاة ، وكككذل  ال يمتلكك  المككدقق دلككيال علككى   أعمككالالصككلة 

 يككر  تككأثيرواللككوال  التككي تلككون ذات   األنظمككةااللتككمام عككدم 

 مباشكككككككر اال حكككككككين تحقكككككككق  رامكككككككة معينكككككككة او عقو كككككككة.

 150: 2019 ، J. Louwers)  وفي العادة يكرتبا هكذا النكوع

من عدم االلتمام   مجاالت التشغيل  درجة اكبكر مكن ارتباوهكا 

 هكا   النواحي المالية والمحاسبية ، قد تحتكاج التلكاليف المتعلقكة

مثكل الغرامككات  إلككى أن يككتل إ هارهكا فككي القككوالل المالية. عككدم 

االلتمام : تصرفات المنشأة  ر فال أحلام األنظمة، أو اللكوال ،  

 أو ارتلاو ما يتعار  معها سوا   تعمد، أو  دون تعمد(. 

معقككول  ككان  تأكيككدويتحمككل المككدقق مسككؤولية الحصككول علككى     

القوالل المالية كلل  خالية من تحريف جوهري نكات  عكن  ك  او 

مباشككر علككى  تككأثيرواللككوال  التككي لهككا   األنظمككةخطككأ فككي االلتككمام 

واللككوال    األنظمككةالقككوالل الماليككة.، وفككي حالككة وجككود عككدم التككمام 

مباشر على القوالل المالية ، يجب علكى المكدقق  تأثيرالتي ليه لها 

انعلاسات عدم االلتمام علكى الجوانكب االخكر  للتكدقيق  مكا تقييل  

في ذلك  تقكدير المراجك  للمصكاور ومكد  االعتمكاد علكى االفكادات 

الملتو ككة . االفككادات الملتو ككة : يككان ملتككوو تقدمككه االدارة الككى 

المككدقق للمصككادقة علككى  عككض االمككور ، او لتككدعيل ادلككة تككدقيق 

القكككككوالل الماليكككككة ،  اخكككككر  ، وال تتضكككككمن االفكككككادات الملتو كككككة

واالقككرارات الصاصككة  هككا او الككدفاتر والسككجالت المؤيككدة( وكككذل  

 (M. Flood ، 2019: 11 انعلاد  ذل  على رأي المدقق.

مسؤولية المدقق عم تقييم التحريفاات المتعارف عليهاا  ا    .3

 (052التدقيق )معيار التدقيق الدولي 

يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق عكن تقيكيل اثكر التحريفكات      

التحريفكككات  يككككر  وتكككأثيرالتكككي تكككل تشصيصكككها علكككى التكككدقيق ، 

 المصكككححة ان وجكككدت علكككى القكككوالل الماليكككة ، اذ اوجكككب معيكككار

التدقيق على المدقق تجمي  التحريفكات الكي يشصصكها اثنكا  عمليكة 

ات تشككير الككى وجككود التككدقيق وتحديككد مككا اذا كانككت هككذه التحريفكك

تحريفككات اخككر  ، او كككان مجمككوع هككذه التحريفككات يقتككرو مككن 

كمككا اوجككب  حككدود االهميككة النسككبية التككي حككددها المككدقق مسككبقا.

المعيككار علككى المككدقق ان يبلكك  المسككتو  االداري المناسككب  جميكك  

 لكددارةالتحريفات التي قكام  تجميعهكا خكال عمليكة التكدقيق ليتسكنى 

وفكي حالكة رفضكت االدارة اتصكاذ االجكرا ات التكي اتصاذ الالةم ، 

يراها المدقق ضرورية ، اوجب المعيار على المدقق اعكادة تقكدير 

االهميكككة النسكككبية وتكككاثير التحريفكككات  يكككر المصكككححة علكككى رأي 

المدقق ، كذل  على المدقق االتصال  المللفين  الحوكمة.  معايير 

 (501-505:  2011التدقيق الدولية ، 

 لتحريفتعريف ا -

يأخذ التحريكف فكي معكاجل اللغكة معنكى التغييكر والميكل  الللمكة     

امككا التحريككف فككي التككدقيق فقككد . (3: 2011عككن معناهككا  حسككنية ، 

( وكككذل  معيككار التككدقيق 1550  عرفككه معيككار تككدقيق االنتوسككاي

(   انككه خاخككتال   ككين مبلكك   نككد مككن  نككود 5الفقككرة   550الككدولي  

القوالل المالية او عرضه او تصنيفه او االفصاح عنكه ، ومكا يجكب 

ان يلون عليه مبلك  البنكد او عرضكه او تصكنيفه او االفصكاح عنكه 

ان تنشكأ  اوار التقرير المالي المعمول  ه ، ويملن يتطلبهوبقا لما 

 معككايير التككدقيق الدوليككة ،  التحريفككان عككن وريككق خطككأ او  كك خ

ومكككن اعكككاله يتبكككين ان  التحريكككف ياخكككذ شكككللين . (502:  2011

 اساسيين هما الصطا واالحتيال  ما في ذل  الفساد .

 انواع التحريفات -

 تنقسل التحريفات الى نوعين اساسيين وهي : 

متعمكدة  صكفة عامكة ، ان االخطا  هكي افعكال  يكر :  االخطا  .1

وتنقسككل الككى اخطككا  حككذ   اي حككذ  عمليككة او رصككيد مككن 

السجالت ( واخطا  اضكافة  أي اضكافة رصكيد او عمليكة الكى 

السكككجالت( او قكككد تنكككت  االخطكككا  عكككن التسكككجيل  قكككيل  يكككر 

كمكا عكر  الصطكا  انكه  (20:  2011صحيحة.   نصر علكى ،

ق ، انمكا تقك  تل  االفعال التي ال ترتلب  نا  علكى تصكميل سكا 

 سبب جهل او عدم دراية  المبادئ المحاسبية المتعار  عليهكا 

  (51:  2002، او  سبب التقصير واالهمال.  لطفي ، 
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ان املانية وجود اخطكا  فكي المسكتندات والسكجالت المحاسكبية     

امر وارد جدا ، ويرج  السبب الى المراحل المتعددة التي تمر  هكا 

 القوالل المالية النهالية.البيانات للوصول الى 

هنال  عدة اسباو تكؤدي الكى وقكوع اسباب الوقوع في اال طاء : 

 ( : 592:  2019االخطا  اهمها التالي  سارة واخرون ،  

 .الجهل  المبادئ المحاسبية نتيجة نقا الصبرة المحاسبية 

 .تقصير واهمال المو فين في تأدية الواجبات المنووة  هل 

  الر بككة فككي اخفككا  اخككتالد او عجككم ممككا يككؤدي الككى ارتلككاو

 االخطا  الخفا  المصالفات.

   ر بككة االدارة واسككتعدادها الرتلككاو االخطككا  لتحقيككق  ككر

 معين مثل التهرو الضريبي. 

 االحتيال  الغ (:  .2

 : ان االحتيكال هكو مفهكوم قكانوني لكه تفسكيرات  مفهوم االحتيال

وي تحتككه مسككميات كثيككرة عككدة ومشككللة اجتماعيككة خطيككرة تنطكك

ويككؤثر سككلبا علككى مجتمكك  االعمككال   ،  مككا فككي ذلكك  المككدققون 

المسككؤولون عككن ا ككدا  الككرأي فككي البيانككات الماليككة ، مجلككه 

 االدارة ، المسككتثمرون ، مككديرو المنشككاة ، و قيككة المسككتفيدين.

يتضككمن مصككطل  االحتيككال عككادة انشككطة مصتلفككة مثككل السككرقة 

د و سككككيل االمككككوال والرشككككوة والفسككككاد والتككككأمر واالخككككتال

واال تككماة وتقليككد الماركككات. ومككن المملككن ان يلككون االحتيككال 

 ey.al، .2011:  39مككككككن داخككككككل المنشككككككاة او خارجهككككككا.  

Chiahemba Ajekwe) 

 : يعككر  االحتيككال  موجككب معيككار التككدقيق  تعريككف االحتيككال

(  انه فعل مقصود من قبكل شكصا او 11الفقرة  250الدولي  

اكثككر فكككي االدارة واولوككك  المللفكككين  الحوكمكككة والمكككو فين او 

اوكرا  ثالثكة ، ويتعلككق هكذا الفعككل  اسكتصدام الصككداع مكن اجككل 

الحصول على مصلحة  ير قانونية.  معايير التدقيق الدوليكة ، 

2011 : 212) 

كما عر  االحتيال  انه تعمد اخفا  او تعكديل البيانكات  غكر      

الحصككول علككى منككاف  خاصككة ، او تضككليل وككر  اخككر والحيلولككة 

 ينككه و ككين الحصككول علككى حقوقككه المشككروعة او تحميلككه  مككا يميككد 

عن التماماته الحقيقة او الحصول على اصكول وممتللكات الوحكدة 

  كككككككككرا  الصاصكككككككككة .االقتصكككككككككادية السكككككككككتصدامها فكككككككككي اال

 (12:  2012 الحلو ، 

  اسباب ارتكاب االحتيا 

سككوا  كككان اي نككوع مككن انككواع التحريفككات ، واالحتيككال علككى      

وجككه الصصككوغ  وسككوا  كككان القككالل  ككه االدارة او المككو فين ، 

هنالكك  ثككالث مسككببات رليسككية جمعككت فككي مصطككا سككمي  مثلكك  

 كريسي لالحتيال :

 

Dorminey , Jack , A. Scott Fleming, Mary-

JoKranacher , and Richard A. Riley (The 

Evolution of Fraud Theory ) American 

Accounting Association , Vol. 27, No. 2 , 2012 , 

555-579 

 : أو الحافم يحفكم الفكرد علكى التصكر   شكلل  يكر   الضغوط

قا لكة للمشكاركة  قانوني. الضغا الناشئ عادة عن مشكللة  يكر

م  االخكرين ، لكه أهميكة حاسكمة فكي فهكل الكداف  فكي االحتيكال. 

وذلكك  ألن عككدم القككدرة علككى مشككاركة المشككاكل مكك  ا خككرين 

يحفم الجاني  ما يلفي على التصر   شلل  يكر قكانوني لحكل 

الضغوو التكي تكل تحديكدها كمحفكمات شكالعة للسكلوظ للتهل.مش

( 2الضكككغوو الماليكككة    (1االحتيكككالي قكككد تكككتلصا  التكككالي:  

( ضكككغوو أخكككر  مثكككل 5( ضكككغوو العمكككل  و  3الرذالكككل   

 الر بككة فككي امككتالظ المككواد التككي تعلككه نظككرالهل األكثككر ثككرا 

 30-1 :2012 ،Dellaportas).   

  هككي القككدرة علككى ارتلككاو االحتيككال. يعتقككد مرتلككب الفرصااة

الجريمة أنه يملن له أن يتصور ويرتلب أفعكال االحتيكال دون 

يتل اللشكف عنكه. وتجكدر اإلشكارة إلكى أن الجكاني يجكب أن أن 

ينظككر إلككى الفككرغ علككى أنهككا حقيقيككة ، ممككا يعنككي أن الفرصككة 

ليسكككت حقيقيكككة  شكككلل ضكككمني. وقكككد أككككدت الدراسكككات علكككى 

االحتيككال أن الفرصككة متاحككة أيًضككا مككن خككالل موقككف وسككلطة 

فكي الشكركة تمكن  السكلطة  األفراد داخل الشكركة. ملانكة عاليكة

 .( L. Vousinas،  2012: 312  درةوالق

  العنصر الثال  في مثلك  االحتيكال هكو المبكررات. المبررات .

وتعنكي الليفيككة التككي يبككرر  هكا المحتككال المحتمككل الجريمككة قبككل 

ارتلاو االحتيال. حتى عندما تلون الفرغ والضغوو الماليكة 

 (Fisher ، 2015:  10موجودة . 

   انواع االحتيا 

  همكا التقريكر المكالي   نوعان اساسيان في االحتيال هماهنال      

 :المحتال واختالد االصول( 
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  احتيا  االدارة )التقارير المالية( .أ 

يستصدم مصطل   احتيال التقكارير الماليكة ( لوصكف مجموعكة     

واالسككاليب التككي تسككتصدمها االدارة فككي العككادة او  مككن السككلوكات

خكداع المسكتثمرين واصكحاو المو فين لتضليل القوالل الماليكة ، و

 .(A. ZAHRA، 2001: 122 المصلحة

اعر  احتيال التقارير المالية  أنه خاخطا  متعمكدة ،  مكا فكي ذلك  

في البيانات المالية لصداع مسكتصدمي  إ فال المبال  أو اإلفصاحات

البيانات المالية. يملن أن يلون السبب فكي ذلك  هكو جهكود اإلدارة 

إلدارة األر اح من أجل خداع مستصدمي البيانات المالية من خالل 

 التككككككأثير علككككككى تصككككككوراتهل حككككككول أدا  الليككككككان ور حيتككككككه خ.

 531 :2012 ،arens .ey.al) 

 ا ت س او سرقة االصو   .ب 

اختالد او سرقة االصول امر شال  و شلل اكبكر ممكا تعتقكده ان  

معظككل المنشككاة ، ويملككن ان يلككون لككه تككاثيرات كبيككرة علككى نجككاح 

 االعمال ، وفي اخطر االحوال يملن ان يؤدي الى فشكل االعمكال.

ان الثقكككة عنكككدما تلكككون فكككي  يكككر محلهكككا ، وسياسكككات التو يكككف 

ضكوا ا داخليكة قويكة ، واالشرا   ير اللافية ، والفشل في تنفيكذ 

جميعها تصلق  يوكة ناضكجة الرتلكاو االحتيكال و التحديكد اخكتالد 

االصول. لذل  فان سرقة او اخكتالد االصكول يتعلكق  الفرصكة ، 

و التالي فان على المنشاة اتصذا خطوات لتقليل هذه الفرصة ، للن 

لككيه  معنككى ان تركككم المنشككاة علككى منكك  االحتيككال لدرجككة انهككا 

: 2-1ها على تحقيق اهدافها التي وجكدت مكن اجلهكا. تضعف قدرت

2019، P. Kennedy) 

 منظمة االنتوساي  -

لمنظمكككة الدوليكككة لةجهكككمة العليكككا للرقا كككة الماليكككة والمحاسكككبة     

هي منظمة دوليكة مركميكة للرقا كة الماليكة الصارجيكة (  األنتوساي

تضكككل الصطكككوو التوجيهيكككة والمبكككادئ األساسكككية للرقا كككة  (العامكككة

منظمكككات إقليميكككة  1الماليكككة والمحاسكككبة، تتكككوةع نشكككاواتها علكككى 

موةعة عالميا، تحمل المنظمة مسكؤولية تكوفير الكدعل الضكروري 

لةجهمة الرقا ية العامة في دول المنطقة، وتهيوة هياكل وإوارات 

 عليكككا فكككي ككككل  لكككدمؤسسكككاتية تكككنظل عمكككل األجهكككمة الرقا يكككة ال

 https://www.intosai.org/ar /) 

اساات تقياايم التحريفااات المكتشاافة  اا   التاادقيق وفااق معيااار  -

 1052االنتوساي 

يحتككاج المككدقق إلككى تلصككيا التحريفككات التككي تككل العثككور عليهككا     

أثنككا  التككدقيق لتحديككد مككا إذا كانككت جوهريككة وتحتككاج إلككى تسككجيلها 

وتصحيحها. قد يلون التحريف في البيانات هكو الفكرق  كين المبلك  

المذكور في البيانات المالية مقا كل مكا يجكب اإل كال  عنكه  موجكب 

وًما  ، أو إ فال مبلك  يجكب اإلفصكاح مبادئ المحاسبة المقبولة عم

يتطلكب معيكار تكدقيق  عنه وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولكة عموًمكا. 

( مككن  550( وكككذل  معيككار التككدقيق الككدولي   1550االنتوسككاي  

المككدقق ان يقككوم  تقيككيل التحريفككات الملتشككفة اثنككا  عمليككة التككدقيق 

ريفات التي ليسكت  سوا   المبال  او االفصاحات ( ماعدا تل  التح

ذات تككاثير جككوهري والتككي تلككون  العككادة صككغيرة الحجككل ، مكك   

مراعككات الصصككالا النوعيككة للتحريككف التككي سككيتل التطككرق اليهككا 

ان عمليككة  انويككر  الباحثكك. (550الحقا. معيككار التككدقيق الككدولي 

التقيككيل مككا هككي اال المعنككى االخككر لتطبيككق الصطككوة االخيككرة مككن 

ة ، والتككي تتمثككل فككي مقارنككة التحريفككات خطككوات االهميككة النسككبي

وهنالكك   الملتشككفة مكك  مقككدار االهميككة النسككبية الموضككوعة مسككبقا.

ثككالث اسككه لتقيككيل التحريفككات الملتشككفة الككى  تحريفككات جوهريككة 

 -خالل التدقيق :

الحتياااا ( تعتبااار االسااااس االو  : ا  التحريفاااات المتعمااادة )ا -

 تحريفات جوهرية 

ألن االحتيكككككال يكككككنعله علكككككى صكككككدق وموثوقيكككككة اإلدارة أو     

المو فين ا خرين المعنيين. ونظرا الن ارتلاو االحتيال ينطكوي 

علككى دوافكك  وفككرغ وتبريككرات ، وعلككى الككر ل مككن ان  عكككض 

التبريرات قد تبدو منطقة ، اال ان الغك  فكي العكادة ال يلكون حكدثا 

االنتشكارية التكي  منعمال ، أي  معنى اخر ان الغ  من التحريفكات

يلككون تأثيرهككا فككي اكثككر مككن ملككان واحككد واكثككر مككن قالمككة ماليككة 

( ، وكذل  تاثيره على A. Arens .ey.al، 2012: 231واحدة.  

النسككككب الرليسككككية او تصككككنيف الككككدين او االتفاقيككككات التعاقديككككة ، 

اللبير علكى قكرارات المسكتصدمين ، وهكو مكا يبكرر  و التالي تاثيره

 اعتبككككار التحريفككككات الناتجككككة عككككن الغكككك  تحريفككككات جوهريككككة

كمككا ان التحريككف  أ(.15، الفقككرة  550  معيككار التككدقيق الككدولي  

النات  عن    االدارة يصب  اكثر اهمية وجوهرية من التحريف 

ي النككات  عككن  كك  المككو فين  اخككتالد او سككرقة االصككول( ، ففكك

الظرو  التي ترتلب فيها االدارة الغ  ، يكؤدي ذلك   الضكرورة 

الككى قيككام المككدقق  رعككادة تقككيل نماهككة االدارة ومككد  اعتمككاده علككى 

االدلككة فككي السككا ق والتككي كانككت فككي موضكك  الشكك  ، كككذل  اعككادة 

تقييمه لدفادات الملتو ة التكي حصكل عليهكا مكن االدارة ، وصكحة 

 (J. Louwers، 2019: 129السجالت والوثالق. 

( ان  عض  39الفقرة  250كذل  اشار معيار التدقيق الدولي       

انككواع االحتيككال وفككي  ككرو  اسككتثنالية ، قككد يضككطر المككدقق الككى 

االنسحاو من عملية التدقيق وا ال  جهات معينكة قكد تلكون داخكل 

ارة التصكر  المنشاة او خارجها ، وخصوصا عنكدما ال تتصكذ االد

 (223:  2011 معايير التدقيق الدولية ، لغ  .المناسب حيال ا
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االسااااس الثااااني : اال طااااء التاااي تصااال الاااى عتباااة االهمياااة  -

 دة مسبقا تعتبر تحريفات جوهرية النسبية المحد

يقوم المدقق عكن البكد   كالتصطيا لعمليكة التكدقيق  تحديكد مبلك       

علككى حلمككه المهنككي ومعككرفتهل  يمثككل مقككدار االهميككة النسككبية  نككا ا

التفصككيلية  المنشككاة مكك  مراعككاة المسككتصدمين األساسككيين للقككوالل 

المالية  حي  تلون المبال  التي تقل عنكه ليسكت ذات شكان  معيكار 

أ ( ، ويمثل هذا المبل  ايضا الفاصكل 2الفقرة  550التدقيق الدولي 

دة او الذي لو وصلت اليها االخطا  الملتشكفة سكوا   صكورة منفكر

متجمعة  قد يعتبرها المكدقق جوهريكة ، وخكالل عمليكة التكدقيق قكد 

يغيككر المككدقق مككن مقككدار االهميككة النسككبية حسككب متطلبككات سككير 

العملية التدقيقكة ، اذا قكد تسكتجد امكور تجعكل المكدقق يعطكي اهميكة 

 Moroney، 2011: 125نسككبية لبنككد اكثككر مككن  ككاقي البنككود.  

.ey.al  ) 

النسككبية حسككب مككا جككا  فككي معيككار التككدقيق  ة األهميككويقصككد      

(  المبل  او المبال  التي يضعه المدقق  2الفقرة  320الدولي رقل  

عند مستو  اقل من االهمية النسبية للقوالل المالية كلل ، لكيصفض 

الى ادنى مسكتو  مناسكب احتمكال ان يتجكاوة مجمكوع التحريفكات 

ة للقككوالل الماليككة  يككر المصككححة و يككر الملتشككفة االهميككة النسككبي

( و عكد ذلك  يقككوم 529:  2011كلكل(.  معكايير التكدقيق الدوليكة ، 

المدقق  تجميك  االخطكا  ذات الشكان فكي المبكال  سكويا و االخطكا  

(  ،  5الفقكرة   550معيار التكدقيق الكدولي    سويا اإلفصاحانفي 

 وال يجوة تجمي  االخطا  في المبال  م  االخطا  في االفصاحات

الخككتال  نككوع الصطككا ، ليقككارن االخطككا  المجمعككة  عككد ذلكك  مكك  

االهمية النسبية المحددة سلفا وهو ما يسكمى  عمليكة تقيكيل االخطكا  

الملتشفة ، ليتاكد من مد  اهميتها النسبية وتأثيرها الجوهري مكن 

عدمككه علككى القككوالل الماليككة، ويعتبككر التحريككف  سككوا  الحككذ  او 

المحاسبية   مبلغكا او افصكاحا( جوهريكا  االضافة(  في المعلومات

، فككي ضككو  الظكككرو  المحيطككة ،الككذي يتجكككاوة حككدود االهميكككة 

النسبية يملن ان يؤدي الى تغيير حلل الفكرد المناسكب الكذي يعتمكد 

 (Soltani   2001:  229  على المعلومات.

ان عمليكككة وضككك  تقكككديرات االهميكككة النسكككبية  انويكككر  الباحثككك    

ل التحريفككات الملتشككفة ومقارنتهككا مكك  االهميككة وكككذل  عمليككة تقيككي

النسبية لتحديد التحريفات الجوهرية منها ،  تمثل التجسيد الحقيقكي  

للحلككل المهنككي للمككدقق  ، ينبغككي علككى المككدقق ان يلككون حككذرا فككي 

احلامكككه فيمكككا يتعلكككق  تقيكككيل التحريفكككات ، و التحديكككد فيمكككا يتعلكككق 

يرات و السياسككككككات  التقككككككد التحريفككككككات المحتملككككككة  المتعلقككككككة 

(، اذ ان التحريفات المحتملة تصض   شلل كبير لنوعين المحاسبية

اذ يجككب  مككن االجتهككادات ، اجتهككادات االدارة ، واجتهككاد المككدقق.

على المدقق تقييل ما إذا كان الفرق  ين التقديرات المدعومة  شلل 

ا أفضل  أدلة التدقيق والتقديرات المدرجة في البيانكات الماليكة وفقك

لرؤيككة االدارة ، والتككي تعتبككر معقولككة  شككلل فككردي ، يشككير إلككى 

ككككذل  هنالككك   عكككض  تحيكككم محتمكككل مكككن جانكككب إدارة الشكككركة.

التحريفات التي تتجاوة مستو  االهميكة النسكبية المحكددة مكن قبكل 

المدقق للن ال يصنفها على انها جوهرية  حسب الظرو  ، مثكال 

ود المصككمون والمككدينون ذلك  قككد ال يعككد التصككنيف الصكاوئ  ككين  نكك

مهمككا ، ان ككككان مسككتصدم البيانكككات الماليكككة مهككتل  االصكككول  يكككر 

: 20المتداولكككة كضكككمان للقكككر  الكككذي ينكككوي منحكككه للمنشكككاة.  

2012. ،ey.al A. Arens ) 

االسااااس الثالاااث : اال طااااء التاااي تحتاااوي علاااى  صاااائص  -

 -نوعية:

اذ ان هنال  تحريفات ال تصل الى حدود االهمية النسبية التكي      

حددها المدقق للن يقيمهكا المكدقق علكى انهكا جوهريكة اسكتنادا الكى 

الفقكرة  550( و معيكار التكدقيق الكدولي  1550معيار االنتوسكاي  

 أ( ولعدة اسباو منها : 12

 .االخل  االلتمام  المتطلبات التنظيمية 

   يككر الصككحي  لسياسككة محاسككبية لهككا تككاثير اختيككار او التطبيككق

 يككر جكككوهري علكككى القككوالل الماليكككة للفتكككرة الحاليككة للكككن مكككن 

المرج  ان يلون لها تاثير جوهري على القكوالل الماليكة للفتكرة 

 المستقبلية.

  . االخطا  التي تؤدي الى ةيادة ملافوات االدارة 

 للصطككأ صككلة  ا فككال ذكككر معلومككات ال يتطلبهككا اوككار التقريككر 

المالي المنطبق  شلل خاغ ، للنها  حسب حلل المكدقق مهمكة 

لفهككل المسككتصدمين للمركككم المككالي او االدا  المككالي او التككدفقات 

 (515:  2011،  معايير التدقيق الدوليةالنقدية للمنشاة.

  ما اذا كان نظام او اللحة او اوكار التقريكر المكالي المعمكول  كه

يتعلكق  القيكاد واالفصكاح  يؤثر على توقعات المستصدمين فيمكا

عن  نود معينكة مثكال ذلك   معكامالت االوكرا  ذات العالقكة ، 

 ملافاة االدارة او المللفين  الحوكمة ( .

  ما اذا كان االهتمام منصبا على جانب معين من اعمال المنشكاة

، التي تل االفصاح عنها  شلل منفصل في القوالل المالية  علكى 

ناؤهككا حككديثا(. معيار التككدقيق الككدولي سككبيل المثككال اعمككل تككل اقت

 أ(10، الفقرة  320

   يعككد الصطككا جككوهري ان كككان هنالكك  عواقككب يحتمككل  هورهككا

 نتيجة االلتمامات التعاقدية.

  يعد الصطا جوهري اذا اثرت على اتجاه توةيك  االر كاح ، ككان

 تكككككككؤدي الكككككككى قلكككككككب الكككككككر   الكككككككى خسكككككككارة او العلكككككككه.

 321 :2012 ، A. Arens .ey.al ) 

 .يتمثل الصطا في اخفا  معامالت  ير مشروعة 
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   2015: 210يكككؤثر الصطكككأ علكككى توقعكككات المحللكككين،M. 

Johnstone .ey.al  ) 

  اإلفصككاحان الرليسككية فيمككا يتعلككق  الصككناعة التككي تعمككل  هككا

المنشكككاة  مثكككال تلكككاليف البحككك  والتطكككوير لشكككركات االدويكككة( 

 أ(10الفقرة  320 معيار التدقيق الدولي 

ضككرورة االشككارة الككى انككه فككي منشككاة القطككاع العككام ، فككان  مكك      

تقويل التحريفات الكى جوهريكة او  يكر جوهريكة ، قكد يتكاثر ايضكا 

  مسؤوليات المدقق التي تحددها القوانين االنظمة والتعليمات. 

 االطار العملي

 نبذة تعريفية عم الشركة العامة لتصنيع الحبوب

 الوحيككدة العامككة الشككركة الحبككوو لتصككني  العامككة الشككركة تعككد     

،  التموينية البطاقة مشروع لدعل الطحين مادة انتاج عن المسؤولة

،  العراقكي المكواون حيكاة فكي اساسكية مكادة الطحكين مادة تعتبر اذ

 للثكروة المهمكة االعكال  مكن تعبر والتي النصالة مادة انتاج وكذل 

 الووني اإلقتصاد دعل في المساهمة إلى  الشركة تهد  .الحيواني

 الصبككم إنتككاج علككى واإلشككرا  الطحككين وتوةيكك  إنتككاج مجككال فككي

 التصطيطية. والقرارات التنمية خطا وفق والصمون

وسككيتنال الباحثككان فككي ادنككاه واقكك  المعالجككات المحاسككبية فككي      

 الشركة والتحريفات المشصصة في هذه المعالجات وكالتالي :

ان المعالجة المحاسبية المتبعة في الشكركة ايراد بيع الطحيم :  .1

  ككاإليرادهككو ان تقككوم الشككركة  ككاالعترا    ككاإليرادلالعتككرا  

 الطحككن( والتجهيككم للككوكال  و فككي   اإلنتككاجمقككدما قبككل البككد  

من الشكركة   عض االحيان قبل استالم المواد االولية  الحنطة(

، ان هذه المعالجة قد ال تلون مؤثرة ان  العامة لتجارة الحبوو

كانت خالل اشهر السنة ، كون ان عملية استالم المواد االولية 

 الحنطككة( وعمليككة الطحككن وعمليككة  التجهيككم سككو  تككتل قبككل  

انتهككا  السككنة الماليككة واعككداد القككوالل الماليككة  و التككالي يصككب  

تعلكككق االيكككراد ملتسكككبا ومتحققكككا . امكككا عنكككدما يلكككون االيكككراد ي

تكاريخ القكوالل الماليكة ،  ، اذ سيحل  االخيرة من السنة  األشهر

فان عملية استالم االيراد قكد تلكون فكي سكنة وعمليكة االنتكاج و 

التجهيم للوكال  سكو  تكتل فكي سكنة اخكر  لجميك  الطحنكة او 

لجم  منها ، و التالي فقد تل االعترا   االيراد وتوةيك  ار كاح 

 هكذا االيكراد ، وهكذا مكا يحصكل فكي دون تسليل المنت  الصاغ 

 الشركة العامة لتصني  الحبوو. 

ان المعالجككة المحاسككبية المتبعككة مككن قبككل الشككركة فيمككا يتعلككق      

وقد تحتوي على شبهة احتيال  وجوهرية  االيرادات  ير صحيحة

كونها ال تاخذ  االعتبار اخكتال  التوقيكت  كين تكاريخ االعتكرا  ، 

هيم الذي قد يتصاد  م  انتها  السنة الماليكة  االيراد وتاريخ التج

و التالي توةيك  ار كاح مكن ايكرادات والدخول في سنة مالية جديدة 

 ال تصا السنة الحالية.

 االساس في اعتبار هذه التحريفات جوهرية : -

والسبب في اعتبار  تحريفات االيكرادات جوهريكة اسكتناد الكى      

الثال  من اسه تقييل التحريفكات التكي تكل ذكرهكا  االول و االساد

 في المبح  الثاني من الفصل الثال  ولعدة اسباو :

علككى  ان اليكة الشكركة فككي االعتكرا  المبلككر  كااليراد لككه تكاثير .أ 

اتجكاه توةيكك  االر ككاح   الميككادة( ، خصوصككا وان المصككاريف 

التي تقا ل هذا االيراد لل يتل انفاقها ، وكذل  لل يتل تثبت التكمام 

  مقا ل هذا االيراد الذي تل استالمه مقدما.

ان التحريف الذي يتعلق  االيرادات من التحريفكات االنتشكارية  .و 

ماليككة واحككدة( اذ يككؤثر    التككي يلككون تاثيرهككا  ككاكثر مككن قالمككة 

،  االنتاح والمتاجرة وقالمة العمليات الجاريةا تدا ا على قالمة 

و التالي على الحصا الموةعة  موجب قانون الشركات رقل 

،  وكككككذل  التككككاثير علككككى قالمككككة الميمانيككككة  1221لسككككنة  22

 يكككر الموةعكككة و التحديككد فكككي مبكككال  االحتياويككات واالر كككاح 

التكككي تلكككون نسكككب اسكككتقطاعها مكككن  ح( دالنكككو توةيككك  االر كككا

ويكر  الباحك  ان المعالجكة الصكحيحة  .الفالض القا ل للتوةي 

القبض لالعترا   االيراد في ضل اختال  التواريخ  ين فترة 

 فترة التجهيم تلون كالتالي :  اإليراد و ين االعترا و

 في تاريخ استالم ايرادات الطحين يسجل القيد التالي : -

 

 عملية تجهيم الطحين للوكال  يسجل القيد التالي :عند انتها   -

 

امككا فككي الحالككة التككي تنتهككي السككنة الماليككة ولككل تنتهككي عمليككة  -

التجهيم فيتل عمل نفه القيد اعاله وللن  قيمة كميكات الطحكين 

 المجهمة ما قبل تاريخ انتها  السنة المالية.

 ايراد بيع النخالة االهلية .0

ان الشككركة العامككة لتصككني  الحبككوو قككد  و ككت ايككراد النصالككة      

المتولككدة عككن عمليككة الطحككن فككي المطككاحن االهليككة ضككمن حسككاو  

 االيككرادات التحويليككة( اذ قامككت  اسككتحداث حسككاو  نصالككة  59\

(. ان هذا التبويب له تأثير جوهري على 59323المطاحن االهلية 

لككى خسككارة المرحلككة نتيجككة النشككاو للمرحلككة االولككى قككد يككؤدي ا
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االولككى ، خصوصككا وان هككذه المبككال  كبيككرة نسككيبا كمككا مبككين فككي 

يدخل ضمن  59\الجدول ادناه ، اذ ان حساو االيرادات التحويلية 

المرحلة الثانية من كشف العمليات الجارية وفقا للنظكام المحاسكبي 

الموحككد ، وهكككي المرحلكككة التكككي تصكككور النشكككاو  يكككر االعتيكككادي 

لتككالي يجككب اسككتبعاده عنككد احتسككاو االر ككاح القا لككة للشككركة ، و ا

 للتوةي   حصة المو فين ( .

 الف دينار \المبل   السنة

2011 25112312 

2012 29222535 

2013 11253911 

 

ان مبررات الشركة فكي اعتبكار هكذه االيكراد ضكمن االيكرادات     

 التحويليكة هكو  سككبب وجكود عقكد  ككين الشكركة و المطكاحن االهليككة

و التالي فهو نات  عن التمام قكانوني مكن جانكب ، والجانكب الثكاني 

ان  انكككه نكككات  عكككن عمليكككة لكككل تنفكككق الشكككركة عليهكككا اي تلكككاليف .

مبررات الشركة  اعتبكار هكذا االيكراد ضكمن االيكرادات التحويليكة 

  ير منطقية لعدة اسباو وكالتالي :

ان نشكاو الشكركة العامكة لتصكني  الحبكوو االساسكي  السبب االو 

هو انتاج الطحكين والنصالكة ، و التكالي فكان هكذا االيكراد متولكد مكن 

صلب نشاو الشركة. وليه كما اعتبرته الشركة ضمن االيكرادات 

التككي اوضككحها النظككام المحاسككبي الموحككد   يشككمل  59 \التحويليككة 

لوحككدة االقتصككادية هككذا الحسككاو االيككرادات التككي تحصككل عليهككا ا

نتيجككة احلككام قانونيككة او قككرارات اداريككة خككارج نشككاوها االنتككاجي 

و التككالي ال تعتبككر مككن مفككردات الككدخل القككومي للونهككا ال تضككيف 

 شيوا عليه(.

ان الشككركة العامككة لتصككني  الحبككوو تنفككق فككي عككدة  الساابب الثاااني

اوجككه للحصككول علككى هككذا االيككراد ،  معنككى اخككر ان الشككركة لككل 

علكككى هكككذا االيكككراد دون تحمكككل اي تلكككاليف ، اذ تتحمكككل  تحصكككل

( دوالر 10الشركة تلكاليف المكواد الصكام  الحنطكة( وككذل  مبلك   

عن كل ون مطحون من مادة الطحين ، وكذل  ان هكي المسكؤولة 

 عن دف  تلاليف النقل من المطاحن االهلية الى الوكال .

فككي المطككاحن  االضككافة الككى ذلكك  فككان ايككراد الطحككين المنككت       

االهلية يتل تبويبكه ضكمن ايكرادات النشكاو الجكاري ، فكي حكين يكتل 

استبعاد ايراد النصالة من ايراد النشكاو الجكاري ، ر كل ان االثنكين 

 هما منتجان اساسيان للشركة.

 االساس في اعتبار هذا التحريف جوهريا -

ان اعتبكككار ايكككراد نصالكككة المطكككاحن االهليكككة ضكككمن حسكككاو      

او ايكرادات النشكاو الجكاري ال يلكون لكه  59\التحويلية االيرادات 

االثر على مقدار الر   القا ل للتوةي  النهالي ضمن قالمة االنتكاج 

والمتككاجرة او العمليككات الجاريككة ، للنككه سككو  يككؤثر علككى نتيجككة 

النشاو للمرحلة االولى من جانب ، ومن جانب ثاني يجب استبعاد 

المكككو فين مكككن االر كككاح هكككذه االيكككرادات عنكككد احتسكككاو حصكككة 

 1221\لسكنة  22الموةعة وفقا لما جا  في قكانون الشكركات رقكل 

(  البند  ثانيا  2002لسنة  15المعدل  التعديل الثاني  القانون رقل 

( والتكي نصكت علكى  تسكتبعد االر كاح والصسكالر  11: من المكادة 

الرأسمالية واية ار اح او خسكالر ناجمكة عكن النشكاو  يكر العكادي 

ان  لشركة من الكر   الصكا  ال كرا  توةيك  حصكة العكاملين(ل

تبويكككب الشكككركة لحسكككاو يقككك  ضكككمن نشكككاو الشكككركة وايراداتهكككا 

التشغيلية وتحويلكة الكى ايكراد ال يقك  ضكمن نشكاو الشكركة لكه اثكر 

كبيككر، كككون ان المبلكك  كبيككرا نسككبيا اوال وان كككان نككوع التحريككف 

يكة النسكبية التكي مكن يتعلق  تصنيف االيراد ، يتجكاوة حكدود االهم

المملككن ان يحككددها المككدقق ، ثانيككا ان هككذا التبويككب افقككد مككو في 

الشركة جم ا كبيرا من ار كاحهل التكي مكن المملكن ان يسكتلموها . 

وهككذان السككببان ينضككويان تحككت االسككاد الثككاني مككن اسككه التقيككيل 

 .1550وفقا لمعيار االنتوساي 

وممككا تقككدم تبككين لنككا ان التحريككف مفهككوم شككامل ينطككوي تحتككه     

مفهومين رليسكيين همكا الصطكا واالحتيكال ، ان الصطكا يعنكي الفعكل 

 يككر المتعمككد ، فككي حككين ان االحتيككال يشككير الككى الفعككل المتعمككد 

ويلكككون علكككى شكككللين ، احتيكككال القكككوالل الماليكككة والكككذي تقكككوم  كككه 

المهككا الماليككة ، وسككرقة االدارات فككي العككادة مككن خككالل تمويككر قو

االصول والذي يقوم  ه المو فين في العادة واالدارات فكي  عكض 

االحيكان. كككذل  تبكين ان هنالكك  ضككغوو وفكرغ وتبريككرات للقيككام 

  عملية االحتيال.

كما تبين ايضا ان ليه جمي  التحريفات تؤخد  االعتبكار علكى      

جوهرية، في انها جوهرية ، فقد تلون هنال  اخطا   سيطة و ير 

حككين ان هنالكك  اخطككا  كبيككرة وعمليككات احتيككال ينبغككي ان تتصككذ 

المككدقق والمنشككاة اجككرا ات  شككانها ، ان عمليككة فصككل التحريفككات 

التي تحتاج أي اجرا  معين والتحريفات التي ال تحتاج الى اجكرا  

تسكمى  عمليكة تقيكيل التحريفكات. سككو  نتنكاول فكي المبحك  التككالي 

ية المكدقق عكن متا عكة التحريفكات التكي قكام من هذا الفصل مسكؤول

 تشصصككيها علككى انهككا جوهريككة ، وكككذل  اجككرا ه فككي حالككة قامككت 

 االدارة  االخذ  توجيهات المدقق او لل تاخذ.

 االستنتاجات والتوصيات

 انيتناول هكذا المبحك  اهكل االسكتنتاجات التكي توصكل اليهكا الباحثك

 وهي كما يلي :

 االستنتاجات

ت الملقكككاة علكككى عكككاتق المكككدقق ممكككا تكككوفر كثكككرة المسكككؤوليا .1

  الضرورة ضغووا اضافية على شصا المدقق.
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كثرة المسؤوليات الواردة ضمن معايير التكدقيق الدوليكة والتكي  .2

 الضرورة سو  تضيف المميكد مكن الصكعو ات الكى عمليكات 

 التدقيق.

فكككي  تحريكككف واضككك  فكككي توقيكككت االعتكككرا   كككااليرادوجكككود  .3

 الشركة العامة لتصني  الحبوو.

وجكككود تحريكككف واضككك  فكككي تبويكككب ايكككراد  يككك  النصالكككة فكككي  .5

 المطاحن االهلية تسبب في فقدان الشركة لحقوق مو فيها.

 التوصيات

ضرورة ان يلكون المكدقق مكؤهال  ملمكا  متطلبكات هكذه المهنكة  .1

 لممارستها وتحمل مسؤولياتها.

المنظمكات المهنيكة ضرورة وجود تنسكيق عكالي المسكتو   كين  .2

والقانونية لوض  حدود لمسكؤوليات المكدقق القانونيكة والمهنيكة 

ضكرورة ككذل     شلل كافي يسهل للمدققين فهمه وااللتمام  ه.

المككام المككدققين  معككايير التككدقيق الدوليككة والمسككؤوليات الككواردة 

فيهككا لتجنككب التقصككير اثنككا  عمليككة التككدقيق و التككالي التعككر  

 للتقاضي.

ة قيام الشركة  تعديل قيود االعتكرا   كاإليراد وفكق مكا ضرور .3

ذكككر فككي البحكك  ، وكككذل  اخككذ اخككتال  التككواريخ  ككين عمليككة 

 استالم االيراد واالنتاج  االعتبار.

تعديل تبويب االيرادات المستلمة عكن  يك  النصالكة المنتجكة مكن  .5

المطككاحن االهليككة لتلككون ضككمن ايككرادات النشككاو الجككاري  مككا 

 الشركة ومو فيها.يضمن حقو  
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