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  بسم اهللا الكريم ذو الفضل العظيم و اإلحسان نور السموات و األرض
صلى اهللا عليه و الصالة  على عبير الورد و الريحان، السراج المنير في كل وقت وحين محمد 

  وسلم
  أبي لو اجتمعت بحور الدنيا كلها لتكون مدادا، و أوراق الشجر كلها..... أمي 

يشتاق إليكم قلبي وأنتم بين . لتكون كتابا، لما كفتني ألوفي حقكما علي من الشكر والعرفان
  أضلعي وتشتاق إليكم عيني و أنتم

  أطال اهللا عمركما....................في سوادها 
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 هورعايت هتوفيق على نحمده البحث، ذاه إتمام على أعاننا الذي هللا الحمد
 ...وبعد

العون   يد مد من لكل والتقدير والعرفـان الشكر بجزيل نتقدم أن لنا يطيب
صديقي    المشرف األستاذ بالذكر واخص ، البحث هذا إنجاز في ساهم و

 نتقدم بجزيل كما المخلصة، ونصائحه ، القيمة واقتراحاته توجيهاته على فؤاد
 مناقشته لهذه شرف سأنال الذين المناقشة، لجنة أعضاء كل إلى الشكر

 الدراسة،
 هتوجيهات و نصائحه مجمل على والعرفـان الشكر كل مني فـليم
 االقتصادية العلوم كلية أساتذة كل و العلمي مسارنا ستنير التي وانتقـاداته

 .باليسير ولو البحث ذاه إنجاز في فضل ليم كان الذين التسيير وعلوم
 ، البحث ذاه إنجاز في الفضل لو كان من لكل والتقدير بالشكر ونتقدم

  . خير كل عنا اهللا مهجزا

  

  

أبي مولود بوبكر
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 ملخص

تسليط الضوء على مسؤوليات املراجع اخلارجي حول الكشف عن الغش من خالل تطبيق معايري  إىل ادراستندف 
م املهنية  احلسيات مراجعواملراجعة الدولية ومدى التزام   م يف حتديد خماطر الغش و حتديد العوامل اليت  إيلمبسؤوليا تعزز قدر

   اكتشافه إىلتؤدي 
,  الدراسة فرضيات فكرة يف يصب حمور كل ، حماور بثالثة متعلقة أسئلة تضمن استبيان على دراستنا يف اعتمدنا  وقد

 اعتمدنا وقد.حسابات، وأساتذة  حمافظي حماسبني، مشلت عينة على الدراسة متت حبيث.  والية ورقلة مستوى على توزيعه مت وقد
 معاجل اجلداول االلكرتونية وبرنامج )SPSS( للعلوم االجتماعية اإلحصائية احلزمة برنامج على االستبيانات بيانات التحليل يف
)EXCEL(.  

املراجع اخلارجي غري ملزم قانونيا على اكتشاف الغش بل تقع على عاتق املكلفني يف  أن إىلدراستنا خلصت  األخريويف 
 رأي بإبداءالتخطيط يف عملية املراجعة  عمليةعلى املراجع  بدل العناية املمكنة مبمارسة الشك املهين وذلك يف  أن أال اإلدارة

  .شفافية  أكثرسليم وواضح ذات مصداقية و 
 .الغش , يات املراجع اخلارجي مسؤول:  فتاحيةات الملمالك

Summary 
Our study on the subject to clarify the responsibilities of the external auditor on the 
detection of fraud through the application of international auditing and account auditors 
of their professional responsibilities to improve their ability to determine risk fraud and 
identify the factors that lead to discovery. 
We have adopted in our study to a questionnaire included questions related to the three 
axes, each axis is in the idea of hypotheses of the study, it was distributed throughout the 
wilaya de Ouargla. the study is a sample flakes accountants, auditors of the accounts, and 
teachers that we have adopted in the questionnaires. The package of statistical data 
analysis software for social sciences (SPSS) processor and spreadsheet (EXCEL). 
Therefore our study concluded that the external auditor is not responsible legally on the 
discovery of the fraud. but responsible taxpayers in the administration, but rather 
references that are possible to exercise professional skepticism and echidna in the review 
process and thus make a correctly and clearly credible and transparent. 
Keywords: the external auditor responsibilities, fraud
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  توطئة  . أ

، حيث االقتصاديةاملؤسسات  شهدنه الذيو التوسع  احملاسبةعلى  طرأ الذينتيجة التطور  تاحلساباجاءت مراجعة 

ا إليهاحتتاج  رئسيهمهنة  أصبحت جيري داخل املؤسسة هدا من جهة ،  من متابعة كل ما معظم املؤسسات حيث متكن أصحا

ماهلم وحتقيق  رأسو تطورها حيث تساعد املسامهني على احملافظة على  املؤسسة و استمرارها أداءملا هلا من دور كبري يف حتسني 

  .أخرىمن جهة  االقتصاديةيف ظل الظروف  أرباح

عملية املراجعة ومها حدثني يف  أهمده الوظيفة ودلك لتحقيق التوازن بني  ختتصوجود مراجعة  األمرا ذويتطلب ه

،حيث يعترب املراجع اخلارجي مسؤوال  اإلدارةداقية يف القوائم املالية املعدة من قبل صاجلوهرية والثقة وامل واألخطاءاكتشاف الغش 

فين حمايد حول سالمة القوائم امللية  رأي إلبداءعنها و دلك بالتخطيط لعملية املراجعة  حاالنفضا الت الغش و اعن معظم ح

 وصحتها

  إشكالية الموضوع  . ب

  .نطرح التساؤالت التالية اإلشكاليةعن  لإلجابةيف اكتشاف الغش و  اخلارجياملراجع  مسؤوليةما مدى 

 املراجع اخلارجي مسؤوال عن اكتشاف الغش ؟ يعترب هل .1

 عة الدولية املراجع اخلارجي يف اكتشاف الغش ؟جمعايري املرا هل تساعد .2

 ؟ يعترب املراجع اخلارجي قد قصر بالقيام بواجباته املهنية عند االكتشاف الالحق للغشهل  .3

  لفرضيات الموضوعا  . ت

م على اكتشاف الغش يعزز مما الدولية املراجعة مبعايري احلسابات مراجعوا يلتزم  .1  ؛ قدر

 ؛اجتاه اكتشاف الغش  املهنية ك مبسؤولياتهيدر  اخلارجياملراجع  .2

 .بني املراجع اخلارجي و املسؤوليات اجلزائية و املدنية عند عدم اكتشاف الغش توجد عالقة .3

  

  



 مقدمة
 

 ج 
 

  مبررات اختيار الموضوع   . ث

  ذاتية  وأخرىاختيار املوضوع يف مربرات موضوعية  أسبابتتمثل 

  ؛اليت تواجههم عند القيام مبهامهماملسؤوليات  بأهم املراجعني إدراكمعرفة مدى 

 ؛ملستخدمي القوائم املالية أمهيتهتقريره و  إصدارتقرير املراجع اخلارجي عند  أمهية 

 ؛تعليق املوضوع مبجال التخصص 

 الرغبة و امليول لالطالع على مهنة املراجعة،و العمل امليداين ملراجعي احلسابات. 

  الدراسة أهمية  . ج

الدراسة بسبب الطلب املتزايد على مهنة املراجعة من اجل احلصول على قوائم مالية موثقة تعرب عن املوقف  أمهيةمتكن 

  .املايل للمؤسسة حبيث ميكن االعتماد عليها يف صنع القرارات

املستوى  إىلة مهنة املراجع أداءكاتب املراجعة،و بالتايل ارتفاع درجة م أداءعلى  إجابتاتعزيز ثقافة املراجعة مما ينعكس 

  .املطلوب

  الدراسة  أهداف  . ح

اعليه،ومراعاة تطبيقه، احملافظة الداخلية ونظام سليم للرقابة  إقامةعن  املسؤولةاملؤسسة هي  إدارة أن إظهار_  هي املسؤولة  وأ

  ؛عن وجود الغش والتحاليل يف القوائم املالية

  ؛يكتشفها أناملخاطر اليت ميكن للمراجع اخلارجي  أهم إظهار_ 

  .مراجعة احلسابات بأداءاجلوانب املهنية املتعلقة  أهمالوقوف على _ 

  

  

  



 مقدمة
 

 د 
 

  منهج الدراسة   . خ

نعتمد على املنهج الوصفي التحليلي  الفر طيات واثباتعن التساؤالت  لإلجابةمبختلف جوانب املوضوع و  لإلحاطة

  .املناسب، لذلك من خالل طرح املوضوع من اجلانب العلمي

فيما يتعلق جبوانب الدراسة ومث اختيار  آرائهم ، لتقصياالستبيان املوجه للمراجعني اخلارجني أداةاعتمدت الدراسة على 

 .SPSS  اإلحصائيةمن خالل برنامج املعاجلة  الفرضيات

  خطة وهيكل الدراسة  . د

تتضمن  اليتقدمة و اخلامتة امل إىل باإلضافةفصلني نظري وتطبيقي  إىلتقسيمه  إىلبغرض دراسة هذا املوضوع قمنا 

  العناصر املتفق عليها منهجيا 

  "أدبيات النظرية والتطبيقية للدراسة : "الفصل األوليف 

سابقة هلا عالقة باملوضوع واهم  اتما املبحث الثاين تناولنا دراسأتطرقنا يف املبحث األول مسؤوليات املراجع اخلارجي،

  . أوجه االختالف و التشبه بني هذه الدرسان

  "تتضمن الدراسة امليدانية: "الفصل الثاينأما 

خصص لدراسة احلالة من خالل حتليل نتائج االستبيان املوجهة لفائدة املراجعني اخلارجيني من اجل استقصاء آرائهم يف 

  .بالشكل املطروح يف الدراسة معااستيمدى وحتليلها وتقييم  املوضوع



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



يالمراجع الخارج تالنظریة لمسؤولیاالفصل األول                                       األدبیات   
 

2 
 

  

  : تمھید

من هذه اخلدمة، هلذا وجب  نلقد ارتبطت مهنة مراجع احلسابات ارتباطا بنوعية اخلدمة املقدمة للعمالء و املستفيدي

ا وكذا قواعد السلوك املهين تلزوما على املراجع تطبيق املعايري الدولية للمراجعة و االلتزام باملسؤوليا   .املتعلقة 

فيه عن مسؤولية املراجع  أشار الذي 240للمعايري معيار  إصداراتهولعلى ما جاء به االحتاد الدويل للمحاسبني عن 

تمع املايل  أطيافكافة   لضغوطاتوالغش ومنعه صدوره يف القوائم املالية وهذا نتيجتا  األخطاءاخلارجي يف كشف  عدم  بتأكيدا

  .مستقل وموضوعي وشفاف ميكن االستفادة منه رأي إىلغش يف تلك القوائم بعد صدورها للوصول  أووجود تالعب 

عن مسؤوليات املراجع يف كشفه عن الغش والعوامل املؤثرة يف اكتشافه يف ظل املعايري  فصلالا لذلك تطرقنا يف هذ

  .ا املعمول

  :مبحثني مها إىلمن هذا املنطلق لقد مت تقسيم هذا الفصل 

 ؛ 240طبيعة ممارسة الغش و اخلطأ حسب معيار الدويل : المبحث األول 

 الدراسات السابقة: المبحث الثاني.  
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  240طبیعة ممارسة الغش و الخطأ حسب معیار الدولي : المبحث األول

  240معيار الدولي  به ما جاءأهم   

يف كشف الغش و اخلطأ يف القوائم  راجعبشأن مسؤولية امل تياصلوضع اإلرشادات و التو  240لدويل جاء املعيار ا  

اليت هلا عالقة باملدقق،و األخطاء النامجة عن سوء استخدام وذلك بتمييز بني الغش و اخلطأ وبني أنواع الغش ،املالية 

 1. األصول،وتبني مسؤولية املدقق الكتشاف األخطاء اجلوهرية اليت تؤدي إىل الغش و االحتيال

  مفهوم الخطأ: المطلب األول

  تعريف الخطأ: أوال

يف القوائم املالية،مثال خطا يف مجع  إىل أن اخلطأ يعين تعريفات غري مقصودة) 240(أشار املعيار الدويل للتدقيق

أو تفسري مغلوط للحقائق،أو خطأ يف تطبيق املبادئ  وأو يف معاجلتها أو يف تقدير حماسيب غري صحيح ناتج عن السه تالبيانا

  2).2003االحتاد الدويل للمحاسبني (احملاسبية املتعلقة بالقياس أو االعرتاف أم التصنيف أو العرض أو اإلفصاح

نظام حماسيب ويف  أيعرف على انه يؤدي إىل تعريف غري معتمد يف التقارير املالية و أن احتمال حدوثه وجود يف  كما

  3.مرحلة من مراحل عملية إعداد التقارير املالية أي

من التعارف نستنتج على أن األخطاء غري املعتمدة اليت ترتكب على بناء تصميم سابق، إمنا تقع بسبب مجل أو عدم 

 .ية احملاسبني باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها، أو بسبب تقصري أو إمهال يف أداء عملهمادر 

 

 

  

                                                             
  .240معيار التدقيق الدويل رقم  2003اإلحتاد الدويل للمحاسبني إصدارات املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكد وقواعد أخالقيات املهنة  1
  .نفس املرجع 2
  
  .37ن، ص األرد –عمان ) 2007(علم تدقيق احلسابات الناحية النظرية والعلمية ، دار وائل للنشر : عبد اهللا خالد ملني  3
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  همفهوم الغش وخصائص: المطلب الثاني

  مفهوم الغش : أوال

 : أنه ISA 240التدقيق الدويل  معيار طبقا ملا أشار إليه

  وذلك  ،املكلفون بالرقابة أو املوظفون أو أطراف خارجيةالغش فعل مقصود من قبل شخص واحد وأكثر يف اإلدارة، أو

  1؛باستعمال اخلدع من أجل احلصول على مصلحة غري عادلة أو غري قانونية

  وهذا بغرض احلصول على ،الغش يعتمد على إخفاء أو تعديل البيانات أو تظليل طرف أخر أو حتميله مبا يزيد عن التزاماته

 2؛منافع خاصة

 ميكن تعريف الغش على أنه فعل مقصود من طرف شخص واحد أو أكثر ويرتكب بسابق إصرار وسوء  من خالل ما سبق

 3؛وميكن أن يرتكب الغش على الطرق التالية. نية

 ؛التالعب يف الدفاتر و السجالت بقصد إخفاء عجز أو اختالس 

 املالية التالعب يف احلسابات بالدفاتر و السجالت بقصد التأثري على مدى داللة القوائم.  

  أنواع الغش: ثانيا

  4:حددت األخطاء املعتمدة كنوع من املخالفات وعادة تتم تقسيمها إىل

 غش في الدفاتر والسجالت : 

  :ويقصد به هو إخفاء عجزا أو اختالس بقصد االستعمال الغري جيد ألحد املوجودات وتتمثل يف 

 ؛إثبات مدفوعات ومهية يف دفاتر املشروع 

  تغطية أخرى؛ واردة بسجالت املستودعات واختالسعدم إثبات بضائع 

 

                                                             
  .25مرجع سابق ص  1
  .135، ص )1990(،الدار اجلامعية بريوت " املراجعة بني النظرية والتطبيق"الصبان حممد مسري و القيومي حممد  2
  .24، ص)2002(طبعة األوىل غايل جرج دانيال تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتديات االلفية الثالثة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، مصر ال 3
  .32مرجع سابق ص  4
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  دفاتر والسجالتالغش في حسابات : 

حيث ميكن أن تتغلب اإلدارة ،ه املايل ركز ويقصد به التأثري على مدى صدق القوائم املالية على نتيجة أعمال املشروع وم 

 ،ومن الصعب اكتشاف مثل هذا النوع من الغش بالرغم من تأثريه الكبري على صدق وعدالة القوائم املالية ،اإلجراءات الرقابة ىعل

 :وينشأ باألشكال التالية

  أخرى؛تضخيم أرباح املشروع كأن يثبت مبيعات ومهية أو يغايل يف تقدير بضاعة 

 أو طلب إعانة من الدولة تقليل أو ختفيض األرباح بقصد التهرب من الضرائب. 

 1مواطن الخطأ الناشئة عن عملية الغش 

  لغش يف بيانات السجالت احملاسبية؛ا -

  ؛)على املستندات عدم اإلفصاح(التالعب يف األدلة -

  ؛أخطاء الناشئة عن اختالس األصول -

  ؛سوء توزيع األصول -

  :يلي كماارتكاب األخطاء و الغش، وهي   2هذه املراحل مواطن متر البيانات احملاسبية على ثالثة مراحل أساسية وتعترب      

 :ويرتكب اخلطأ أو الغش يف )مرحلة إثبات العمليات(: المرحلة األولى  - أ

  .حماسبيةذف عمليات كان جيب قيدها وختص فرتة و ذلك حب،) املدين و الدائن(حتليل العمليات احملاسبة إىل طرفها-

 :ترتكب األخطاء أو الغش يف و)  التجميعمرحلة الرتحيل و (: المرحلة ثانية - ب

قصد بأو استخراج األرصدة من مراكز احلسابات،و تكون أخطاء مرتكبة أو  ذاألستاجتميع دفاتر اليومية أو ترحيل إىل دفرت -

  .الغش

  

                                                             
لد  1   2،2010،العدد  37مندر طالل مومين ومعاد ابو الرب، دراسات العلوم اإلدارية، ا
تدقيق احلسابات 2 تمع العريب ) 1(الوقاد،سامي حممد وديان، ألي حممد  ٌ   99-98، عمان األردن ص )2010(،ٌ الطبعة األوىل مكتبة ا
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 : وترتكب عادة بـ) مرحلة إعداد القوائم:(المرحلة الثالثة  - ج

  ؛بعض األصول بأكرب من قيمتها احلقيقية دإظهار قي -

 إيرادات غري حمققة؛إظهار بنود  -

   .ةعدم التفريق بني اإليرادات العادية وغري العادية يف حسابات الفرت  -

  مسؤوليات المراجع الخارجي في اكتشاف الغش : المطلب الثالث

دف إىل معاونة اجلمعية العامة للمسامهة يف الرقابة و  يقوم املراجع اخلارجي مبراجعة احلسابات بوظيفة حماسبة و قانونية،

اية عملية املراجعة يقوم املراجع بإعداد تقريره النهائي،وملا كان هذا التقرير تتعلق به مصاحل  اإلشراف على أعمال اإلدارة، ويف 

املستخدمني اآلخرين فقد محل املشروع مسؤولية املراجع عن صحة املعلومات اليت يتضمنها التقرير

  :وتتمثل مسؤولية املراجع اخلارجي يف األيت 1

  ؛مسؤولية فنية 

 ؛)تأديبية(مسؤولية أخالقية 

 ؛مسؤولية مدنية 

 مسؤولية جنائية. 

  :وضح طبيعة تلك املسؤوليات األربعن يلي ماويف 

  

  

  

  

                                                             
  21،ص2002،آب )51(، جملة املدقق،العدد 1985لسنة ) 32(نصار حممد البطوش، املسؤولية التأديبية ملرققي احلسابات يف قانون مهنة تدقيق احلسابات رقم  1
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  مسؤولية المراجع الخارجي القانوني: الفرع األول

  الفنية تالمسؤوليا: أوال

  .1تتعلق هذه املسؤولية بأهم وجبات املراجع اخلارجي،اليت تتخلص يف األيت

  طبقت وبشكل سليم القواعد و املبادئ احملاسبية األساسية املتعارف عليها و املقبولة مسؤولية يف التحقيق من أن املؤسسة قد

 ؛قبوال عاما

  ن نصوص القوانني و اللوائح و األنظمة والعقود وغريها من الوثائق اليت تنظم أعمال وأنشطة أمسؤولية يف التحقيق من

 .املؤسسة قد روعيت ومت تطبيقها بشكل سليم

  )التأديبية(المسؤولية األخالقية : ثانيا 

على املراجع أن ال يتصرف بشكل يسيء إىل  جيب ،تتعلق هذه املسؤولية باألعمال املخلة باألخالقيات وكرامة املهنة

مسعة املهنة، فكل مهنة ومنها مهنة املراجعة هلا منظمات تقوم بتحديد القواعد األخالقية و أدبيات وواجبات السلوك املهين 

  .إلعطاء املهنة

سؤولية التأديبية و اخلبري احملاسب و احملاسب املعتمد امل يتحمل احلاسب 01-10القانون رقم على سبيل املثال حسب 

، وتتمثل العقوبات التأديبية اليت ميكن احتادها معن خمالفتهم أو تقصري تقين، أو أخالقي يف القواعد املهنية عند ممارسة وظائفه

ا، وفق الرتتيب التصاعدي  فان قام املراجع  2فتحدد درجات األخطاء والعقوبات اليت تقابلها عن طريق التنظيمحسب خطور

من األعمال املخلة بقواعد وأخالقيات وكرامة املهنة، فان املنظمة املهنية تقوم بتوقيع عقوبات تأديبه عليه،وهذه  أيبارتكاب 

  .العقوبات قد تكون التأديب و اللوم أو تعليق العضوية لفرتة حمدودة أو احلرمان من مزاولة املهنة مدى احلياة

  

  

  
                                                             

، 3جامعة اجلزائر- صادية و التجارية وعلوم التسيريعبد السالم عبد اهللا سعيد أبو سرعة، التكامل بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية رسالة ماجستري، كلية العلوم االقت 1
  60، ص2009/2010

  10، ص 2010يونيو  29، اجلزائر، املؤرخ يف 42، العدد63يتعلق مبهن اخلبري احملاسيب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد، املادة  01-10اجلريدة الرمسية القانون رقم   2
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  مسؤولية المدنية:ثالثا

دنية للمراجع يف مسؤولية جتاه العميل وجتاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم املالية،فهي تنطوي على خمالفة تتمثل املسؤولية امل

ؤالء يف ز رر املادي و املعنوي جضحقوق عميل املراجعة أو الطرف الثالث،ويقتصر العقاب هنا على دفع تعويض ال اء الذي حلق 

  :نوضح هلذين النوعني من املسؤولياتيلي  ويف ما1حالة ارتكاب أخطاء أو تقصري

 ؛مسؤولية املراجع اخلارجي اجتاه عمالئه 

إن مسؤوليات املراجع جتاه عمالئه قد تكون مسؤوليات ظاهرة أو مسؤوليات ضمنية،فالعقد يف حد ذاته ينص على 

فإذا اخل مراجع  2القانونية عن اإلمهال مسؤوليات املراجع الظاهرية،ينما متكن املسؤوليات الضمنية التعاقدية يف مسؤوليات املراجع

احلسابات بأحكام العقد الذي بينه وبني عمالئه فانه يتحمل مسؤولية ذلك األخالق، كما انه يعرض للمسائلة عن اإلمهال يف 

  .3أداء املهام املطلوبة إذا مل يبذل العناية املهنية املعقولة وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها

 راجع اخلارجي اجتاه الطرف الثالث؛ملمسؤولية ا 

الة وقوع أضرار مادية ناجتة عن إمهال وتقصري منه اجتاه الطرف الثالث من حإن مراجع احلسابات يعترب مسؤوال يف 

 مستخدمي القوائم املالية بالرغم من عدم وجود عقد بينه وبينهم، ويف معظم احلاالت اليت يتعرض فيها املراجعون للمحاكمة نتيجة

عدم اكتشاف غش أو تالعب يف عملية املراجعة، فان السبب الرئيسي هو فشل املراجع يف بدل العناية املهنية الكافية للقيام 

  .4باملهام املوكلة إيه

  المسؤولية الجنائية: رابعا

عمالئه وجتاه الطرف الثالث لقد سبق وأوضحنا يف الفقرة السابقة أن املسؤولية املدنية للمراجع تتمثل يف مسؤوليته اجتاه 

  . 5من مستخدمي القوائم املالية،واليت تعطي احلق للطرف املتضرر احلصول على تعويضات يتناسب مع حجم ذلك الضرر

                                                             
  .60مرجع سابق ص   1
  73، ص 2004دخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان األردن هادي التميمي،م 2
  .5مرجع سابق ص  3
لد ال  4 ، ص 2008لعدد األول غزة، سادس عشر، ايوسف حممد جربوع،املراجعة و جمالت مسامهة املراجع اخلارجي يف التدقيق من التأثري على القوائم املالية يف عملية املراجعة،ا

236.  
  .60مرجع سابق ص  5
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لذلك جند أن مراجع احلسابات نفسه مسؤوال  1فاملسؤولية اجلنائية هي مسؤولية شخصية، خالف املسؤوليات املدنية

  2نصوص قانون لعقوبات يف احلاالت التاليةجنائيا عند خمالفته لبعض 

 ؛تأمر املرجع مع اإلدارة على توزيع أرباح صورية حول أرباح املؤسسة  

 ؛اليت ارتكبها بعض املسئولني يف املؤسسة تإغفال املراجع وتغاضيه عن بعض االحنرافا 

 الكذب يف كتابة تقرير وعدم احرتام سر املهنة.  

  في اكتشاف الغش وإبالغ عنه مسؤولية المراجع: الفرع الثاني

جيب على مراجع احلسابات إن يقدر اخلطر الناشئ على أن تلك القوائم تأثرت بأخطاء و غش جوهرية ألنه سوف 

  .طة املراجعة وتصميم برنامج الفحصيعتمد على مستوى اخلطر عند وضع خ

الكافية و اليت تتطلب منه دراسة و معرفة عامة  يعترب املراجع غري مسؤوال عن منع الغش ولكن عليه بدل العناية املهنية

حول املؤسسة وفحص و تقيم نظام الرقابة الداخلية و فحص احلسابات و القوائم املالية ،بعد ذلك يتم حتديد اإلجراءات الالزمة 

ه احلذر املهين وواجبات يف عمل برنامج التدقيق الشامل إذا توقع املراجع وجود حتريف مادي يف القوائم املالية من خالل ممارست

  .3املهنة املتعارف عليها

  أهم اإلجراءات المتبعة لإلبالغ عن الغش : الفرع الثالث

  اإلجراءات المتخذة من طرف المراجع الخارجي :أوال

  ؛)يةمستخدمي القوائم املال(جيب على املراجع اخلارجي أن يلتزم مببدأ السرية الذي مينعه من إبالغ عن الغش ألطراف ثالثة 

 يف حالة عدم املصادقة على حسابات املؤسسة أو اهليئة املراقبة خالل سنتني "على انه 27املادة  01-10 4كما نص القانون

 ".احلسابات إعالم وكيل اجلمهورية املتخصص إقليميا بذلك راجعماليتني يتعني على م

  .أما بالنسبة إلبالغ مستخدمي القوائم املالية

                                                             
يري الدولية، الدار اجلمعية،تأسيس سابق، حممد مسري الصيان، عبد الوهاب ناصر علي، املراجعة اخلارجية املفاهيم االساية و آليات التطبيق وفق للمعايري املتعارف عليها و املعا  1

  .134، ص 2002
  .60مرجع سابق ص  2
  99- 98،ص 2008عة،منشورة ،فلسطني ازرق ايوب كرسوع،مذكرة ماجستري،خماطر املراجعة وجماالت املراجع اخلارجي يف التحقيق من تاثريها على القوائم املالية و عملية املراج  3
7، ص 2010يونيو  11،اجلزائر،املؤرخ يف 42،العدد31ملادة يتعلق مبهن اخلبري احملاسيب و حمافط احلسابات و احملاسب املعتمد، ا 01-10اجلريدة الرمسية القانون رقم   4  
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جيب على املراجع اخلارجي أن يبدي رأي متحفظا أو سلبيا إذا تبني اخلطأ أو الغش يؤثر تأثري ماديا على القوائم املالية،    

ميكن حملافظ احلسابات االطالع يف " 01-10من قانون  31 1وله احلق يف االطالع على كل وثائق املؤسسة كما نصت املادة 

احملاسبية وبصفة عامة كل الوثائق التابعة للهيئة أو املؤسسة، وان يطلب كل التوضيحات وقت ويف عني املكان على السجالت  أي

، وإذا منعته إدارة املؤسسة من االطالع على كل الوثائق فانه يصدر رأيا متحفظا أو مينع إبداء رأيه "و التفتيشات اليت يراها الزمة

ة، وميكن حملافظ احلسابات أن ينسحب من عملية املراجعة عندما ال حول تلك القوائم نتيجتا لوجود عراقيل يف عملية املراجع

  . تتخذ املؤسسة إجراءات اجتاه الغش الذي يراه املراجع تضليال حىت ولو مل يكن هذا الغش يؤثر تأثري ماديا على القوائم املالية

  مسؤولية مراجع الحسابات عن عدم اكتشاف الغش بعد صدور تقريره : ثانيا

إلزام قانوين على مراجع احلسابات للقيام بإجراءات على القوائم املالية اليت غطاها تقريره، إال إذا وصلت ال يوجد 

  . معلومات أكيدة إليه بان تلك القوائم قد تأثر بأعمال غش

  2:ويف هذه احلالة جيب على مراجع احلسابات القيام مبا يلي

  ذا الغش؛ تأثربالغ كل ما يبإأن يطلب من إدارة املؤسسة القيام 

 مع الغش الذي مت اكتشافه؛ القيام بتعديل القوائم املالية بأسرع وقت مع تعديل تقريره مبا يتالءم 

  وان جيري املطلوب يف هذه القوائم بدال من إصدار قوائم معدلة كما  زمةالالجيوز للمراجع يفصح عن املعلومات عن املعلومات

 السابق؛ورد يف النقطة 

  ؛يف حالة رفض املؤسسة فانه يقوم باإلفصاح مبنع االعتماد على تقريره وإعالم اجلهات الرقابية يف املؤسسة 

 إعالم مستخدمي القوائم املالية. 

  

  

  
                                                             

  .نفس املرجع  1
  20ص  2011، بغداد، 28ھدى خلیل إبراھیم الحسیني، مسؤولیة مراقب الحسابات، مجلة الباحث، كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة ، العدد   2
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  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  .عرض أهم الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع 

  السابقة  أهم الدراسات: المطلب األول

  الدراسات باللغة العربية :أوال 

 مدى التزام مدقق الحسابات الفلسطيني الخارجيين بتطبيق منذر طالل مومين ومعاد أبو الرب، مقال بعنوان، : دراسة

لد  )240(معيار التدقيق الدولي رقم    2014 2العدد  37اخلاص مبسؤولية املدقق عن كثف الغش ومنعه ا

م عن كشف اخلطأ أو الغش يف فلسطني و اوليؤ وجهة نظر املدققني حول مسهدفت هذه الدراسة إىل التعريف على 

،اخلاص مبسؤوليات املدقق عن كشف الغش و منعه )240(مدى التزام مدققي احلسابات القانونيني يف فلسطني مبعيار الدويل رقم 

استبيان ) 104(الضفة الغربية، وقد مت توزيعومن اجل معاجلة املوضوع اعتمد الباحثان على عينة مشلت مجيع مكاتب التدقيق يف 

  .مكتبا 81مشلت 

أدرك مدققي احلسابات القانونيني يف فلسطني ملسؤوليتهم عن كشف الغش و منها حيث أظهرت الدراسة عدة نتائج 

  )240(اخلطأ، كما بينت النتائج أن مدققي احلسابات يف فلسطني يلتزمون مبعيار الدويل رقم 

 مسؤولية المراجع الخارجي عن اكتشاف الخطأ و الغش و التصرفات غير يوسف حممود جربوع، دراسة بعنوان، مدى  :دراسة

  _2004دراسة _ القانونية بالقوائم المالية في قطاع غز بدولة فلسطين

ما يتوقعون منه أن دف الدراسة إىل التعريف عن توقعات املراجع اخلارجي الكتشاف الغش و التصرفات الغري قانونية، ك_ 

  .منه منع صدور قوائم مالية مظلة يتوقعوناالستقالل و املوضوعية كما  والنزاهة،  ويتضمن تقريره الكفاية الفنية، 

من اجل معاجلة هذه الدراسة اعتمد الباحث من خالل دراسة على أسلوب استقرائي وصفي حتليلي و اعتمد على 

عتمد على عينة مشلت مكاتب املراجعة وقد تضمن االستبيان موضوع الدراسة وعوامل تصميم استبيان ملعاجلة املوضوع حيث ا

  .حيث تبث نتائج الباحث فيما يلي.العالقات بني الرقابة الداخلية و اإلدارة و حمافظي احلسابات يف كشف اخلطأ

  نظام سليم للرقابة؛ قامةإلإن إدارة املنشأ هي املسؤولة عن منع 
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 يبدل العناية املهنية  أنارجي مسؤوال عن منع األخطاء و الغش و التصرفات غري القانونية، لكن جيب عله ال يعترب املراجع اخل

 قة صحيحة وكتابة التقرير النهائي؛الكافية و املعقولة الجناز عملية املراجعة بطري

 التقارير المالية مسؤولية مراجع الحسابات عن اكتشاف التظليل في حسني امحد دمحوح، مقال بعنوان، : دراسة

لد رقمللشركات الصناعية و العوامل المؤثرة في اكتشافها العدد  22، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانون، ا

 ؛2006األول 

 دف هذه الدراسة إىل حتليل اإلصدارات املهنية املتعلقة مبسؤولية املراجع اخلارجي عن كشف التظليل يف التقارير املالية 

على استبيان عاجل فيه  دمن اجل معاجلة هذا املوضوع اعتمد الباحث على أسلوب استقرائي، وصفي حتليلي حيث اعتم و

املوضوع حيث مشلت هذه العملية عينة من مراجعي احلسابات وأخرى ملديري شركات املسامهة يف اململكة األردنية حيث تتضمن 

تظليل يف التقارير املالية و العوامل املرتبطة مبراجعي احلسابات و املؤسسة و اإلدارة هذه االستبيان العوامل املؤثرة يف اكتشاف ال

  .وح املسؤولية خبصوص الغشضلتمكن املشكلة يف عدم و 

  حيث أظهرت النتائج أن هناك عوامل مرتبط مبراجعي احلسابات يف اكتشاف التظليل وذلك من خالل فهم

  املراجع ملسؤولية املهنة؛ 

  فقد اعتمدت الدراسة على املدرسني املاليني لشركات املسامهة ومكاتب املراجعة ملعرفة املؤثرات يف التقارير 

 .املالية
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  الدراسات باللغة األجنبية: ثانيا

 دراسة: Stéphanie D,Moussalli,O Rould Crayand Golchau, lluminating the 

lumits of Audititor,Accountbillty for Frand Detection, Journal of 

business,Industryord Economics Volume 17 Sprug 2012  

ز للكشف عن هدفت الدراسة إىل مدى استجابة املراجعة يف كشف الغش حيث أظهرت هذه الدراسة عن وضع حواج

إليهم، واملسؤولية املهنية ملراجعي احلسابات  املنمطةالذي أظهره بني اإلدارة و مراجعي احلسابات و املسؤوليات  ؤالتواطالغش و 

حيث أفصحت عن معايري اليت تردع مثل هذه املسارات و التصرفات الغري قانونية و أيضا كفاءة نظام الرقابة الداخلية يف كشف 

  .الغش

أ و أساتذة و مراجعني، حيث خلصت توصيات هذه .م.ام الباحث مبحادثة كبار مكاتب احملاسبة يف الوالياتحيث ق

 . الدراسة عن مسؤولية مراجعي احلسابات يف كشف الغش كما أن اإلدارة هي املتسبب األول يف الغش

 دراسة: Marczewski and Akers,CPAS Percoptions of the inpact of SAS 

99,the CPA Journal.Jun 2005 ;75 ;6 ;ABT /INFORMGLObol page 38 

بعد صدوره،كما  99هدفت الدراسة إىل تقييم إدراك مدققي احلسابات القانونيني لتأثري معيار التدقيق األمريكي بالغش 

،إلظهار االختالفات بينهما خصوصا فيما يتعلق بإجراءات كشف  SAS 82ا املعيار مبعيار تعرضت الدراسة إىل مقارنة هذ

الغش ومنعه،ولتحقيق أهداف الدراسة مت أتباع املنهج الوصفي التحليلي حيث مت توزيع استبيان على عينة من احملاسبني وعددهم 

 عامني و أظهرت النتائج أن حملاسبني الدين حماسبني 150من مدرسني وشركاء شركة ويسكونس و  150حماسب منها  300

  .وتأثريه على املدقق يف كشف الغش 99مشلتهم الدراسة على دراية تامة باملعيار 
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 دراسة: Gowthorpeaud Amat,creative Accounting :Some EthicoL Issuesof 

Macro-and Micro-Monipulotion,jornol of Business Ethics March  

 حيث وصفت النوع األول بالتالعب الكمي و هذا بالضغط يبلتالعاهدفت هذه الدراسة إىل حتليل نوعني من السلوك 

الكبري ضد منظم احملاسبة يف السلطة إلصدار تعليمات ختدم مصاحل معدي القوائم املالية أما بالنسبة للنوع الثاين وصف بالتالعب 

  .اسبة اليت تنحاز لصاحل الشركةاجلزئي حيث نعاجل، األخري األرقام احمل

حيث قامت الدراسة بتحليل حالتني من حاالت التالعب من منظور أخالقي دراسة أجريت يف اسبانيا حيث مت توزيع 

استبيان على شركة مراجعة احلسابات و أظهرت أن التالعب بنوعيه يعد غش يف احلسابات من قبل معدي القوائم  33

  .قيق إغراض معديها فقطاملالية،وهذا يؤدي إىل حت

  مميزات الدراسة:المطلب الثاني

  متيزت هذه الدراسات على الدراسات السابقة يف النقاط التالية

  ا عاجلت موضوع على قدر كبري من األمهية وهو مسؤولية املراجع اخلارجي (طبقت هذه الدراسة يف بيئة خمتلفة عن غريها كو

 ؛)يف كشف الغش

 ؛240اخلارجي حول اكتشاف الغش وكيفية التعامل معه يف ضوء املعيار الدويل  إبراز مسؤولية املراجع 

  لية املراجع اخلارجي يف كشف و هذا على مستوى والية ورقلة حول مسؤو ،التعرف على أراء احملاسبني و حمافظي احلسابات

 الغش؛

  لية املراجع اخلارجي يف كشف الغش؛حماولة أخد نظرة عامة حول مسؤو 

  على مسؤولية املراجع ومسامهته يف احلد من الغشالتعرف.   
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  الفصل خالصة

  

 تأديبية(املراجع اخلارجي اجتاه الغش  تومسؤوليا وأنواعهم الغش و مفهمن النظري  اإلطاريف  إليهبناء على ما تطرقنا   

اليت تقع على عاتقه، حيث تكمن مسؤولية املراجع من تأكد من صحت القوائم املالية وخلوها من ) املسؤولية اجلنائية إىلومدنية 

ه القانون و املعايري الدولية من خالل دوللوصول إىل رأي مستقل موضوعي جيب على املراجع العمل وفق ما حيد ،و الغش األخطاء

  .وما يتعرض له من مسائلة قانونية عند تقصريه ألداء مهامه، اجتاه املؤسسة همسؤولياته والتزامات

من حيث اهلدف وطريقة املعاجلة ،يف دراستنا  إليهالدراسات السابقة اليت حتدثت على نفس الطرح الذي اشرنا  أهم إىلكما تطرقنا 

  .واهم النتائج
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 :تمهيد
 من ،وسنحاول للدراسة النظرية اخللفية إىل هفي تطرقنا حيث النظري، اجلانب يف والتمثل الدراسة من األول للجزء استيفائنا بعد

 مدى حول مهنظر  وجهات لتقصي ذاهو  ، نياخلارجي نيراجعامل ئة ف من عينة على النظري اجلانب إسقاط الفصل ذاه خالل
 . اليةامل التقارير يف قانونية ريالغ مارساتامل اكتشاف يف راجعامل مسؤولية
 اليت الطرق مهوا يالداخل الرقابة نظام كفاءة على حماورها تتضمن استبيان استمارة بتصميم قمنا الدراسة ذهه دفه ولتحقيق
 الصورة تعكس صادقة مالية لتقارير همهام أداء خالل من بالوصول هوعي راجعامل قدرة مدى وعلى الغش اكتشاف يف تساعد
 .للمؤسسة احلقيقية

 اليت السابقة والدراسات راجعةامل جمال يف والوطنية الدولية لتقياتامل أمهها صادرامل من العديد إىل ناأجل ،املتغريات ذهه خضم ويف
ال، ذاه يف نيتخصصامل األساتذة بعض أراء وكذا ، خمتلفة تناايب يف أجريت  امإلمت ناسبةامل اإلجراءات مبختلف قمنا مث ا

 :التالية باحثامل الفصل ذاه خالل من ونتناول الدراسة،
 امليدانية الدراسة يف املتبعة واإلجراءات الطريقة أداة :األول املبحث 

 .نتائج الدراسة امليدانية، تفسريها ومناقشتها :الثاين املبحث
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 الميدانية الدراسة في المتبعة واإلجراءات الطريقة  :األول المبحث

  نظر وجهة من وهذا ،مسؤولية املراجع اخلارجي يف الكشف عن الغشعلى  أساسي بشكل امليدانية الدراسة تتمحور

 على املبحث هذا يشتمل حيث،) واملالية احملاسبة يف أساتذة( األكادمييني نظر وجهة ومن )حسابات حماسبني،حمافظي( املهنيني

  .امليدانية بالدراسة املتعلقة بيانات مجع يف املستعملة األدوات و الطريقة حتديد

  الطريقة المتبعة : المطلب األول

 مصادر وأهم الدراسة، وعينة جمتمع على التعرف خالل من الدراسة هذه يف املتبعة لطريقةا عرض املطلب هذا يتناول

  .البيانات هذه مجع أدوات إىل باإلضافة البيانات

  مجتمع وعينة الدراسة : الفرع األول

 ، خصصني يف جمال احملاسبة والتدقيقاملت اجلامعيني األساتذةمتمثلة يف  ينيكادمياألمت حصر جمتمع الدراسة يف فئتني فئة 

ا من بني  أنوروعي يف اختيار جمتمع الدراسة امليدانية  احلسياتوفئة املهنيني واملتمثلة يف اخلرباء احملاسبني وحمافظي  يكون مفردا

  .الذين تتوفر لديهم اخلربة العلمية والعملية  األشخاص

ورفض البعض منهم  إىلوبالنسبة لعينة الدراسة مل يتم حتديدها بشكل مسبق قبل توزيع االستبيان ونظرا لصعوبة التقرب 

 ،ورقلة( عرب عدت مناطق مشلت    استوجب علينا ضرورة االعتماد على اكرب عدد من العينات املمكنة على االستبيان ، اإلجابة

تمع قمنا بتوزيع حوايل توللحصول على اكرب عينة مع ، )حاسي مسعود  ،تقرت استمارة مشلت املهنيني  65ربة عن ا

 اإلبقاءتقرر  عملية الفرز والتبويب والتنظيم ، رة وبعداستما 40ب  كادميينياألاستمارة و  25ب ) حسابات حماسبني،حمافظي(

استمارات وهذا  10باقي االستمارات املقدرة ب  إلغاءوهذا بعد  االستمارات لتمثيل عينة الدراسة ،استمارة من جمموع  55على 

  .لضياعها  أو اإلجاباتبسبب النقص يف 
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حيث راعينا يف ،هذا مل يؤثر على موضوعية الدراسة امليدانية  آن إالورغم العمل على مجع اكرب عدد من االستبيان 

   :على عينة الدراسة املالحظةومن بني النقاط ،اختيار عينة الدراسة العناصر املناسبة واليت تفيدنا يف احلصول على نتائج موضوعية 

  من اجل نيل هذه الشهادة ؛ خبري معتمد أو يزاولون تربص أوعلى اعتماد حمافظي احلسابات  متحصلني أساتذةوجود 

  ممن لديهم خربة ميدانية معتربة يف جمال احملاسبة واملراجعة؛ األكادميينيوجود بعض 

  عليا أكادمييةوجود مهنيني متحصلني على  شهادات. 

  االستبيان باستمارة الخاصة اإلحصائيات )1-2( :رقم الجدول

 %النسبة المئوية  تالتكرارا البيان

 %100 65 الموزعةاالستمارات 

 % 10,77 07 االستمارات المفقودة

 %   4,62 03 االستمارات الملغاة

 %84,61 55 االستمارات الصالحة لتحليل
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  جمعها  وأدواتالدراسة وطرق  انبي: الفرع الثاني 

  : الدراسة انبي. 1

  :يفيما يل الومتثاجلانبني النظري وامليدان ،  علىفيها  االعتماد لقدمتو 

مكان مسح الدراسات السابقة للموضوع ومراجعة الدراسات املنشورة حول حيث حاولنا يف هذا اجلزء بقدر اإل: الجانب النظري

 باإلضافة، )كتب، مقالت، ورسائل جامعية(م مجيع الوسائل املتاحة موضوع الغش و مسؤوليات املراجع اخلارجي ، وهذا باستخدا

  .على املنشورات كاجلرائد الرمسية ومنشورات ملنظمات مهنية عاإلطال إىل

 هذه قسمت وقد، األسئلة من جمموعة يتضمن الذي االستبيان على البينانمجع  يف اعتمدناويف هذا اجلزء  :الجانب الميداني

 احملاسبني، من (جمموعة, عشوائية عينة على االستبيان بطرح قمنا مث ومن الدراسة، فرضيات حسب أجزاء ثالثة إىل األسئلة

  .) احملاسبة يف متخصصني وأساتذة احلسابات، حمافظي

  :جمع البيانات  أدوات. 2

الواقع ،  من املعلومات و البيانات جلمع الدراسة يف عليها االعتماديتم  اليت الرئيسية األداة متثل استمارة االستبيان

  . الدراسة مشكلة واحملاسبني وطلبة لدراسات العليا حولاحلسابات  حمافظي نظر وجهات أراء يف واملتمثلة

 على ها تصميم واملضمون، فقد مرّ  الوضوح و البساطة حيث من العلمي شكلها يف منظمة و دقيقة االستمارة تكون لكي و

 :مراحل ثالثة

 األويل التصميم مرحلة: 

 جمموعة من صياغة متّ  و الدراسات السابقةالنظري  اجلانب امن انطالق و االستمارة، إعداد يف األوىل اخلطوة املرحلة هذه تعترب

 : ما يلي األسئلة إعداد يف راعينا املوضوعة، ولقد والفرضيات البحث إشكالية ذلك يف مراعني األسئلة

  ؛صياغة عبارات األسئلة بطريقة بسيطة وواضحة لتفادي االلتباس -

  استعمال لغة سليمة؛ -
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  ؛وربطها باألهداف املرجوة من الدراسة امليدانية ترتيب األسئلة وتسلسلها -

  .ترتيب األسئلة وتدرجها وتسلسلها وربطها باألهداف املرجوة من الدراسة امليدانية -

وذالك بغية التأكد من  املختصني يف احملاسبة واملراجعة، األساتذة بعض على عرضها متّ  األسئلة إعداد من االنتهاء بعد

ولقد ، تفادي األخطاء التقنية واملنهجية اليت قد حتول دون الوصول إىل األهداف املنشودةو  وصياغة األسئلة، سالمة بناء االستمارة

  ؛مت الرد من بعض األساتذة 

 مرحلة التصميم النهائي:  

رحلة التصميم النهائي ، انتقلنا إىل م املختصني األساتذة قبل من املقدمة املالحظات االعتبار بعني األخذ و املراجعة بعد

  :وبعد تصحيح األخطاء والتعديل النهائي مت توزيع االستبيان مستعينني يف ذالك على  لالستبيان، 

  ورقلة؛ يف منطقة تقرت و ألفراد العينة خصوصا املباشر التسليم -

  .منطقة حاسي مسعودفيما خيص االستمارات املوزعة يف ) املهنة أصحاب و األكادمييني(الزمالء  ببعض االستعانة -

اإلجابة من خالل  على احلصول مت حيث توزيعها طرق الختالف تبعاً  اختلفت فقد االستمارات اسرتجاع طرق عن أما

  :يلي ما

  املستجوبني؛ من مباشر بشكل اإلجابة على احلصول -

 .م االستعانة مت الذين الزمالء قبل من االستمارات استالم -

  : محتوى االستبيان . 3

  :استمارة االستبيان جزئيني من األسئلة   احتوت

  ؛عينة الدراسة خاص باألسئلة املتعلقة بالبيانات الشخصية ألفراد: الجزء األول

  ؛ثالث حماور متعلق باألسئلة اخلاصة بفرضيات الدراسة حيث قسم إىل :الجزء الثاني
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 ؛معايري املراجعة الدوليةعلى  حول تطبيقو  األوىل بالفرضية متعلقة أسئلة تضمن األول احملور -

املنهية اليت متكنه من  املراجع اخلارجي مسؤولياته مدى إدراك الثانية واملتعلقة بالفرضية متعلقة أسئلة تضمنالثاين  احملور -

 ؛اكتشاف الغش

واملدنية عند عدم  بعالقة املراجع اخلارجي مبسؤولياته اجلزائيةالثالثة واملتعلقة  بالفرضية متعلقة أسئلة تضمنالثالث  احملور -

 .اكتشاف الغش

وبغرض القيام بدراسة ميدانية موضوعية تساعدنا على حتقيق أهداف حبثنا ، مت إعداد األسئلة على أساس مقياس 

الثالثي واخلماسي ، حسب املعطيات والبيانات املطلوبة من كل سؤال ، باإلضافة إىل حتديد أراء ) LikertScale(ليكارت 

  :رات االستبيان ، ويسهل ترميز وتنميط اإلجابات كما هو مبني يف اجلداول التالية أفراد العينة لفق

  األدوات و اإلجراءات المتبعة: المطلب الثاني 

  :وحناول من خالل هذا املطلب إيضاح األدوات اإلحصائية والربامج املستخدمة يف معاجلة االستبيان

  المتبعةاألدوات اإلحصائية والقياسية : الفرع األول 

بعد االنتهاء من صياغة األسئلة مت اللجوء إىل بعض األساتذة املختصني للتأكد من اجلانب الشكلي  :تحكيم االستبيان.1

والتقين لالستمارة باإلضافة إىل أساتذة خمتصني يف جمال املراجعة للتأكد من اجلانب املوضوعي لالستمارة ، وتغطية مجيع جوانب 

ه اإلجراءات من تفادي بعض األخطاء التقنية ، واملنهجية اليت قد حتول دون الوصول لتحقيق أهداف البحث ، وقد مكنتنا هذ

  .االستبيان ؛ومتت صياغة االستبيان بناء على املالحظات والتوصيات الواردة من األساتذة احملكمني 

 Cronbach's(الفاكرونباخ إلحصائي استخدمنا املؤشر ا, من اجل اختبار ثبات االستبيان ": اختبار ثبات االستبيان.2

Alpha( ، مل فإذا .( 1,0 ) والواحد الصفر بني قيما يأخذ آلفاكرونباخ معامل أن حيثوهي طريقة لقياس ثبات االستبيان 

 فإن البيانات يف تام ثبات هناك كان إذا العكس على و للصفر، مساوية تكون املعامل قيمة فإن البيانات يف ثبات هناك يكن
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 العينة نتائج عكس من البيانات مصداقية زيادة تعين آلفاكرونباخ معامل قيمة زيادة أن أي .الصحيح الواحد تساوي ملااملع قيمة

  1" الدراسة جمتمع على

 فرد، 55من املكونة الدراسة عينة إجابات على آلفاكرونباخ الثبات و املصداقية اختبار تطبيق عند : الثبات اختبار نتائج

  .إحصائيا مقبول و  جيد اإلجابات بني االرتباط أن يبني وهذا) 0.713( بلغت آلفا قيمة أن وجدنا

  األدوات المستخدمة في تحليل نتائج االستبيان: الفرع الثاني 

ملعاجلة املعطيات  (EXCEL)بعد حتصيل االستبيانات املقبولة ، مت االعتماد يف عرض وحتليل املعطيات على برنامج 

اليت تكون يف شكل جداول ليرتمجها إىل رسومات بيانية يف أعمدة ، لتسهيل عملية املالحظة والتحليل بغية التحليل اجليد 

، ومن هذه التحاليل  (SPSS)للبيانات، كما مت استخدام بعض األساليب اإلحصائية املتاحة يف برنامج احلزمة اإلحصائية 

  :حصائي الوصفي وما يندرج حتته من حتليل انتهجنا التحليل اإل

 حتليل التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الصفات الشخصية والوظيفية ملفردات الدراسة؛ 

 حساب املتوسطات احلسابية ملعرفة مدى ارتفاع واخنفاض استجابة عينة الدراسة لكل عبارة؛ 

 ات عينة الدراسةحساب االحنرافات املعيارية ملعرفة مدى احنراف استجاب. 

  : ما يليولتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مجعت ، استخدمنا العديد من األساليب اإلحصائية اليت تتمثل يف 

 استخراج التكرارات والنسب املئوية لكل عبارة يف االستبيان؛ -

 قياس املتوسطات احلسابية لكل عبارة يف االستبيان؛ -

 .لكل حمور من حماور الدراسةحساب االحنراف املعياري  -

  

  
                                                             

: الندوة العاملية لشباب اإلسالمي ، املتاح على املوقع ، SPSSالبرنامج اإلحصائيتحليل بيانات االستبيان باستخدام وليد عبد الرمحن خالد الفرا، 1
: 35 2014 à 14-04-Consulted le 18www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=570&d...  

http://www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=570&d...
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  نتائج الدراسة الميدانية، تفسيرها ومناقشتها: المبحث الثاني

وسنتعرض يف هذا املبحث إىل املطلب األول والذي يتم فيه عرض النتائج املتحصل عليها من الدراسة وتفسريها ؛                         

  .و مناقشة النتائج املتحصل عليها واملطلب الثاين الذي يتم فيه حتليل االستبيان 

  عرض نتائج الدراسة وتفسيرها: المطلب األول

املذكورة األدوات اإلحصائية والربامج من خالل االستبيان ويتم تفسريها ب نعرض يف هذا املطلب النتائج املتوصل إليها و

  .سلفا

  الخصائص العامة لعينة الدراسة: الفرع األول

يتناسب مع أفراد  اختيار الفئات ومافة املهنية لكل فرد، وقد قمنا بفئات متثل الوظي 5مت تقسيم أفراد العينة إىل  :الوظيفة .1

 :العينة، وحتصلنا على التوزيع التايل

  الوظيفة حسب العينة أفراد توزيع) : 1-2( الشكل     الوظيفة حسب العينة أفراد توزيع): 2-2(الجدول

 

  

  ) Excelوبرنامج  االستبيان على اعتمادا( الطالب إعداد من : المصدر

النسبة 

  المئوية

  الوظيفة التكرار

 ذستاأ 10 %18.2

 مساعد مراجع 5 %9.1

 محاسب معتمد 10 %18.2

 حسابات محافظ 20 %36.4

 خبیر محاسبي 10 %18.2

  المجموع 55 %100

 

18%

9%

18%37%

18%
استاد

مساعد مراجع

محاسب معتمد

محافط حسابات

خبیر محاسبي
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من خالل اجلدول والشكل السابق يتضح لنا توزيع النسب حسب الوظيفة احلالية ألفراد العينة ، حيث جند أن النسبة 

و أستاذ و خبري حماسيب  محاسب معتمدأما النسبة الثانية لكل من ,   36,40%واليت متثل) حسابات محافظ(األكرب تعود لفئة 

  .  %9,10متثل  مساعد مراجعلكل فئة، وفئة    %18,20بنسبة 

 :المؤهل العلمي .2

العينة حسب المؤهل  أفرادتوزيع ) : 2-2(الشكل            العينة حسب المؤهل العلمي أفرادتوزيع ): 3-2(الجدول

 العلمي

  

  

  

  

  

  

  

 ) Excelوبرنامج  االستبيان على اعتمادا( الطالب إعداد من :المصدر

يوضح لنا اجلدول والشكل السابقني ، الدرجات العلمية والشهادات املتوفرة لدى افرد العينة ، فكانت نسبة احلاصلني 

، واحلاصلني على   %32.70، بينما كانت نسبة احلاصلني على شهادة املاجستري و ماسرت  % 43,60على شهادة الليسانس 

  . % 23,60شهادة دراسات عليا 

م ميثلون جزء كبري من شرحية املهنيني ،  املالحظ أن اكرب نسبة كانت على مستوى احلاصلني على شهادة الليسانس كو

ا تغطي الوظائف األربعة وتليها نسبة احلاصلني على شهادة املاجستري ك أساتذة ، خرباء حماسبة ، حمافظي حسابات ، حماسب ( و

  ) .معتمد 

  النسبة  التكرار  املؤهل العلمي

 43.60%  24  ليسانس

 32.70% 18  ماسرت /ماجستري

  23.60%  13  عليادراسات 

موع   %100  55  ا
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 :التخصص العلمي  .3

  العينة حسب التخصص العلمي أفرادمتثيل توزيع : ) 3-2(الشكل العينة حسب التخصص العلمي       أفرادتوزيع  ):4-2(الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  ) Excelوبرنامج  االستبيان على اعتمادا( الطالب إعداد من : المصدر

من خالل اجلدول والشكل السابقني ، نالحظ التوزيع النسيب حسب التخصص العلمي ، حيث جند ختصص دراسات 

بالنسيبة  %18,20، مث تليها نسبة  %69,10حماسبية ميثل النسبة العالية من بني التخصصات األخرى وهذا بنسبة 

، وان ارتكاز عينة الدراسة على  % 12,70للمتخصصني يف مالية املؤسسة ، وأخريا ختصص تدقيق و مراقبة التسيري بنسبة 

مكاتب احملاسبني و حمافظي احلسابات ، واألساتذة املتخصصني يف احملاسبة  ختصصي احملاسبة واملالية اعتمادنا يف الدراسة على

 .واجلباية ، وهو مؤشر جيد ألنه مرتبط بالتخصص 

 

 

 

  النسبة  التكرار  التخصص العلمي

 69,1%  38  دراسات محاسبية

  18.2%  10  مالية المؤسسة

  12.7%  7  تدقيق و مراقبة التسيير

 %100  55  المجموع

 

69%

18%

13% دراسات محاسبیة

مالیة مؤسسة

تدقیق ومراقیة التسییر
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  :الخبرة المهنية .4

  العينة حسب سنوات الخبرة أفرادتوزيع ) : 4-2(الشكل        العينة حسب سنوات الخبرة أفرادتوزيع ): 5-2(الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  ) Excelوبرنامج  االستبيان على اعتمادا( الطالب إعداد من : المصدر

 47,30العينة ، حيث جند نسبة  ألفرادمن خالل اجلدول والشكل السابق نالحظ توزيع النسبة حول سنوات اخلربة 

م مابني  % م اقل من   %34,50سنوات، ونسبة  10و  5خرب  10من  أكثرسنوات، أما الذين ميتلكون خربة  5خرب

  .، وهي نسبة عادية بالنسبة لتوزيع العينة على متغري الوظيفة املهنية  %18.20بنسبة  افكانو سنوات 

  باتجاه آراء المستجوبين حول محاور االستبيانالنتائج المتعلقة : الفرع الثاني

يوضح اجلدول األول النتائج اليت مت التوصل إليها حول أسئلة احملور  :نتائج آراء المستجوبين تجاه فقرات المحور األول .1

 .تساعد املراجع اخلارجي على كشف الغش اليت معايري املراجعة الدوليةبتطبيق األول من االستبيان، واملتعلق 

  

  

  النسبة  التكرار  فئة الخبرة

 34.5%  19  سنوات 05أقل من 

  47.3%  26  سنوات 10 – 05

 10من  أكثر

  سنوات

10  % 18.2  

موع  %100  55  ا

 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

عنوان المخطط
سنوات 5اقل من 

 10الى  5من 
سنوات

 10اكثر من 
سنوات
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 .للكشف عن الغش ةالمعيار الدوليتطبيق  حولالنتائج المتعلقة ): 6-2(جدول

االتجاه 

العام 

 للعينة

االنحراف  الرتبة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

موافق 

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 العبارة

 

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

موافق 

 بشدة

التأھیل العلمي و  .1 / / / 19 36 4,65 0,480 1

العملي للمراجع 

في  یساعدهالخارجي 

إتباع اإلجراءات الالزمة 

  .كشف الغشل

65,50 34,50 / / / 

المراجع الخارجي  .2 / 19 34 2 / 2,69 0,540 3 محاید

معیار المراجعة  یطبق

للكشف عن  240الدولي 

  / 34,50 61,80 3,60 / .الغش

 

المراجع یقوم  .3 / 2 11 39 3 3,78 0,599 3 محاید

بإجراء الخارجي 

المراجعة التحلیلیة 

 .للقوائم المالیة للمؤسسة

5,50 70,90 20,00 3,60 / 

موافق 

 بشدة

تقع المسؤولیة  .4 / / 6 49 / 3,89 0,315 1

سیة الكتشاف الغش یالرئ

األشخاص  من على كل

المكلفین بالرقابة الداخلیة 

 .في المؤسسة و إداراتھا

/ 89,10 10,90 / / 
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موافق 

 بشدة

المراجع الخارجي  .5 / / / 50 5 4,09 0,290 1

االستعانة یلجأ إلى 

ببعض الخبرات 

االستشاریة لزیادة قدرتھ 

 .على اكتشاف الغش

9,10 90,90 / / / 

 الموسط العام لألسئلة   3,82 0,488 / موافق

  ).spssاعتمادا على االستبيان و برنامج (من إعداد الطالب : المصدر

مراجع اخلارجي معايري املراجعة  بتطبيقأن متوسطات احلسابية للمحور املتعلق ) 6-2(نالحظ من خالل اجلدول 

و هذا يعين موافقة ) 0.599-0.290(و باحنرافات معيارية بني ) 4.65-2.69(الدولية يف الكشف عن الغش، تراوحت بني 

  :حيث.أغلبية أفراد العينة على هذا احملور و الذي يقيس مدى توافق التدقيق يف اجلزائر مع معايري التدقيق الدولية

موافق، حبيث مل جيب أي من أفراد % 34.50موافق بشدة من أفراد العينة و % 65.50نسبة ول السؤال األ لقي

من أفراد العينة % 54.50،أما بالنسبة للسؤال الثاين فقد نال نسبة )حمايد(،)غري موافق(،)غري موافق بشدة(العينة على عبارة 

غري موافق (بعبارة % 10.90،وبنسبة )موافق% (3.60،و النسبة األضعف )غري موافق(بعبارة % 30.90،و نسبة )حمايد(

بنسبة ) موافق(،أما للسؤال الثالث فقد أجاب أفراد العينة بعبارة )موافق بشدة(، حيث مل جيب أفراد العينة بعبارة )بشدة

على ) موافق بشدة(و)غري موافق(بعبارة % 5.50و%3.60، و نسبة %20.00بنسبة ) حمايد(و بعبارة % 70.90

و % 90.00بنسبة ) موافق(يب،أما السؤالني األخريين فكانت نسبة إجابة أفراد العينة بالتقريب متساوية حيث أجاب بعبارة الرتت

  . ،ومل جييبوا على العبارة األخرى%10.00بنسبة ) حمايد(بعبارة 

باإلضافة إىل ذلك يتبني لنا من خالل بيانات اجلدول موافقة عينات الدراسة على فقرات احملور األول، أد بلغ املتوسط 

تشتت كبري يف وهي تبني عدم ) 0.488(و االحنراف املعياري لعبارات احملور األول كانت ) 3.82(احلسايب العام للمحور األول 

   .أداء عينات الدراسة

 الثاينالنتائج اليت مت التوصل إليها حول أسئلة احملور  الثاينيوضح اجلدول  :المستجوبين تجاه فقرات المحور الثاني نتائج آراء 

  .يف الكشف عن الغش املهنية مبسؤوليات املراجع اخلارجيمن االستبيان، واملتعلق 
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  .الكشف عن الغشحول مسؤوليات المهنية للمراجع الخارجي في النتائج المتعلقة  ):7-2(جدول

االتجاه 

العام 

 للعينة

 الرتبة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

الحسا

 بي

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 العبارة بشدة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

 2,27 0,932 3 محاید

وجود عالقة  .1 12 22 15 6 /

شخصیة بین المراجع 

الخارجي و اإلدارة تقید 

قدرتھ على اإلفصاح 

عن وجود مؤشرات 

  .حدوث الغش

/ 10,90 27,30 40,00 21,80 

موافق 

 بشدة
1 0,591 3,95 

یعتبر المراجع  .2 / / 11 36 8

الخارجي مسؤوال عند 

تقصیره في اإلنذار 

المبكر عن وجود 

 .مؤشرات الغش

14,50 65,50 20,00 / / 

موافق 

 بشدة
1 0,488 3,95 

على المراجع  .3 / / 8 42 5

الخارجي استفسار 

اإلدارة عن صحت 

 .البیانات المالیة
9,10 76,40 14,50 / / 

 2,95 0,826 3 محاید

غیر  المراجع .4 2 14 24 15 /

مسؤول عن أي أخطاء 

 3,60 25,50 43,60 27,30 / .تواطئي في المؤسسة

یمارس المراجع  .5 / / / 45 10 4,18 0,389 2 موافق
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18,20 81,80 / / / 

الخارجي الشك المھني 

لك في مرحلة ذو

التخطیط لعملیة 

 .المراجعة

 المتوسط العام لألسئلة 3,46 0,644 / موافق

  ).spssاعتمادا على االستبيان و برنامج (من إعداد الطالب : المصدر

إىل أن املتوسطات احلسابية املتعلقة مبسؤولية املراجع اخلارجي اجتاه اكتشاف الغش، ) 7-2(اجلدول أن رقم أشار 

، وهذا يعين موافق نسبية لعينة الدراسة على )0.932-0.389(، واحنرافات معيارية بني )4.18-2.27(تراوحت بني 

  ) .موافق(الفقرات اليت وضعت ، بإجابات معظمها 

،وبنسبة )حمايد(بعبارة% 27.30العينة وبنسبة  أفرادمن ) موافق(بعبارة % 10.30نسبة  األولؤال حيث لقي الس

،أما بالنسبة السؤال الثاين فقد )غري موافق بشدة(بعبارة % 21.80، وبنسبة )غري موافق(بعبارة  األكربو هي النسبة % 40

على التوايل ) موافق بشدة(، )حمايد% (14.50 -% 20،و نسبة )موافق(العينة  بعبارة  أفرادمن % 65.50أجاب بسبة 

) موافق بشدة(العينة بعبارة  أفراد أجابللسؤال الثالث فقد  أما،)بشدة قغري مواف(،)غري موافق(العينة بعبارة ، أفرادحيث مل جيب 

غري (العينة بعبارة  أفرادمل جيب  إذ)حمايد( بعبارة% 14.50، و بنسبة %76.40بنسبة  )موافق( و بعبارة % 9.10بنسبة 

بنسبة ) غري موافق بشدة(العينة بعبارة  أفراد أجابالسؤال الرابع و الذي اختلت فيه املوازين حيت  أما،)غري موافق(،)موافق بشدة

بنسبة  األخريةقبل  والعبارات،%43.60بنسبة ) موافق(،وبنسبة معترب بعبارة %25.50بنسبة ) غري موافق(، وبعبارة 3.60%

العينةّ ، أما السؤال األخري فكانت نسبة  أفرادمل جيب عليها أي احد من ) موافق بشدة(والعبارة اليت غابت هي ،27.30%

  . ،ومل جييبوا على العبارة األخرى%18.20بنسبة ) موافق بشدة(و بعبارة % 81.80بنسبة ) موافق(إجابات أفراد العينة بعبارة 

توسط احلسايب للعبارات اخلمس اليت تدور حول مسؤولية املراجع اخلارجي اجتاه اكتشافه من خالل التحليل السابق يتضح  لنا أن امل

وهدا حسب قانون ليكارت اخلماسي ) موافق(  اإلجابةاالجتاه العام للعينة متركزت حول  أنوهدا يوضح ) 3.46(للغش كان  

)LikertScale ( باالحنراف معياري بلغ)يف أداء عينات الدراسةوهي تبني عدم تشتت كبري ) 0.644. 
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النتائج اليت مت التوصل إليها حول أسئلة احملور  لثالثايوضح اجلدول  :نتائج آراء المستجوبين تجاه فقرات المحور الثالث

  .اكتشاف الغش عدم مبسؤولية مراجع اخلارجي اجلزائية و املدنية عندمن االستبيان، واملتعلق  لثالثا

  

  المتعلقة بالمسؤولية الجزائية و المدنية للمراجع الخارجيالنتائج  ):8- 2(:جدول

االتجا

ه 

العام 

 للعينة

 الرتبة
االنحراف 

 المعياري

المتوس

ط 

الحسا

 بي

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 العبارة بشدة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

موافق 

 بشدة
1 0,570 3,84 

أصحاب  یتوقع .1 / / 14 36 5

 و المؤسسة و إدارتھا 

مستخدمي القوائم المالیة 

من المراجع الخارجي 

اكتشاف معظم حاالت 

الغش الذي یؤثر على 

  .المركز المالي للمؤسسة

9,10 65,50 25,50 / / 

 3,65 0,645 2 موافق

تؤثر المسؤولیة المدنیة  .2 / 5 9 41 /

على المراجع الخارجي 

بدل العنایة الممكنة 

اكتشاف موطن الغش في 

 القوائم المالیة

/ 74,50 16,40 9,10 / 

موافق 

 بشدة
1 0,466 3,93 

یتعرض المراجع  .3 / / 8 43 4

الخارجي للمساءلة عند 

ال یعكس تقدیمھ تقریرا 
7,30 78,20 14,50 / / 
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  ).spssاعتمادا على االستبيان و برنامج (من إعداد الطالب : المصدر

باملسؤوليات اجلزائية و املدنية للمراجع أن املتوسطات احلسابية للمحور املتعلق )  10-2( نالحظ من خالل اجلدول 

و هذا يعين موافقة أغلبية أفراد العينة ) 0.916-0.466(و باحنرافات معيارية بني ) 3.93-2.89(اخلارجي ، تراوحت بني 

 :على هذا احملور و الذي يقيس العالقة بني تقرير املراجع بعد صدوره و املسؤولية اجلزائية و املدنية للمراجع حيث

،وبنسبة )موافق(بعبارة % 65.50العينة وبنسبة  أفرادمن ) موافق بشدة(بعبارة % 9.10نسبة  األولالسؤال قي ل

،أما بالنسبة للسؤال الثاين فقد )غري موافق بشدة(، )غري موافق(، و حني مل جيب احد على عبارة )حمايد(بعبارة % 25.50

حيث مل )غري موافق% (9.10، نسبة )حمايد% (16.40،و نسبة )موافق(العينة  بعبارة  أفرادمن % 74.50أجاب بسبة 

بنسبة ) موافق بشدة(العينة بعبارة  أفراد أجابللسؤال الثالث فقد  أما،)موافق بشدة(،)غري موافق بشدة(العينة بعبارة  أفرادجيب 

غري موافق (العينة بعبارة  أفرادمل جيب  أد،  %14.50بنسبة )حمايد(،وبعبارة %78.20بنسبة ) موافق(و بعبارة % 7.30

) غري موافق) (حمايد(و بعبارة % 67.30بنسبة ) موافق(العينة بعبارة  أفراد أجابالسؤال الرابع فقد  أما، )غري موافق(،)بشدة

لحقیقة الوضعیة ا

 .لمؤسسةل

 3,62 0,593 2 موافق

یتحمل المراجع  .4 / 3 15 37 /

الخارجي المسؤولیة 

المھنیة و التأدیبیة عند 

عدم بدل العنایة وفق 

المحلیة المتعارف المعیار 

 .علیھا لكشف الغش

/ 67,30 27,30 5,50 / 

 2,89 0,916 3 محاید

 و تواطأ تماطلعند  .5 3 17 18 17 /

المراجع الخارجي في 

فإنھ یجب الغش اكتشاف 

 .تغییره
/ 30,90 32,70 30,90 5,50 

 المتوسط العام لألسئلة 3,586 0,638  موافق
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بالنسبة للسؤال  إما ،)غري موافق(،)غري موافق بشدة(العينة بعبارة  أفرادمل جيب  أدعلى التوايل ،   5.50، %27.30بنسبة 

) غري موافق(، وبعبارة %5.50بنسبة ) غري موافق بشدة(اخلامس و الذي  اختلت فيه املوازين حيت أجاب أفراد العينة بعبارة 

،والعبارة اليت غابت %30.90بنسبة  األخرية،والعبارة ما قبل %32.70بنسبة ) موافق(،وبنسبة معترب بعبارة %30.90بنسبة 

  .العينة أفرادمل جيب عليها أي احد من ) ةموافق بشد(هي 

عالقة بني تقرير املراجع بعد  توجد أنباإلضافة إىل ذلك يتبني لنا من خالل بيانات اجلدول موافقة عينة الدراسة على 

الحنراف املعياري و ا) 3.58(، أد بلغ املتوسط احلسايب العام للمحور الثالث و املسؤولية اجلزائية و املدنية للمراجع  تقريره صدوره

  .)0.638(لعبارات احملور الثالث اقل من الواحد مما يعين عدم وجود تشتت كبري يف الفقرات ،واحنراف معياري بلغ 

  تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية : المطلب الثاني

املستجوبني اجتاه  وأراءيف املطلب السابق واملتعلق باجتاه  اهلإل صحناول من خالل هذا املطلب حتليل ومناقشة النتائج املتو 

  .حماور االستبيان

  من االستبيان  األولتحليل ومناقشة نتائج المحور : األولالفرع 

 أراءوهذا ما توضحه نتائج ) موافق(العينة متركزت حول عبارة  أفراد تاجيابيا أن ىنر  )6-2(من خالل اجلدول رقم 

املراجعني اخلارجيني حول استخدامهم ملعايري املراجعة الدولية للكشف عن الغش يف القوائم املالية،  أداءاملستجوبني عن اجتاه 

حقائق ومعلومات مالية  أعطاءواملهارة املهنية واالستقاللية عامل من عوامل املراجع اليت تساعد وتساهم يف  ةالكفاءحيث تعترب 

  .سهولة يف اكتشاف الغش ومنعه يف القوائم املالية أكثرفافية مما جيعل عملية املراجعة ش وأكثربصورة صادقة 

 بالتأهيلاالهتمام  أنعلى ) موافق بشدة(و ) موافق (العينة بني  أفراد إجاباتاحنصرت  األولو فيما خيص العبارة 

من خالل وضع برامج تدريبية  عماهلمأالجناز واستخدام تقنيات حديثة  أداءهمالعلمي و العملي ملراجعي احلسابات وتطوير 

  .األعمالمع التطورات املستمرة يف عامل  يتالءموتطويره حىت  أداءهممستمرة لتحسني مستوى 

حمايدين على هذه العبارة وهذا راجع  اكانو العينة   أفراد أغلبيةللكشف عن الغش فان  240بالنسبة لتطبيق معيار  أما

ممراجعو احلسابات  أنعدم اطالعهم على نص هذا املعيار كل هذا ال يعكس على  إىل موع من  إ ليسوا على دراية كافية 
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م على اكتشاف الغش وتقييم صحت القوائم املالية وفعالية هذه املعايري للكشف عن الغش كل .(املعايري الدولية اليت تعزز قدر

تم بوضع معايري نظري   أيطارعدم وجود  إىلهذا راجع  كايف ملهنة املراجعة لذا جيب علينا النظر يف بعض اهليئات واملنظمات اليت 

ا مستمد من املعايري الدولية، وهذا ما من شئنه رفع مستو  اآلخروطنية، على عكس بعض الدول   ىواليت استحدثت معايري حملية 

  ).موثوقة معلومات صحيحة و أساسعلى  املتخذرات ورفع مستواهم وتفعيل القرا املراجعني أداء وحتسنياملهنة 

وهذا ) موافق بشدة(و ) موافق( بنيالعينة احنصرت  أفرادجابت أ أنخريتني فقد اتضح لنا األ العبارتنيفيما خيص  أما

املسؤولية  أنأغلبية املستجوبني موافقون بشدة على  أنعلى التوايل أي % 89.10و % 90.90بنسبة كبرية وصلت إيل 

ا،وهدا ما نص عليه معيار التدقيق الدويل  الرئيسية للكشف عن الغش تقع على عاتق األشخاص املكلفني بالرقابة الداخلية وإدار

  .من أولئك املكلفني بالرقابة واملوظفون باإلدارة يأيتالغش قد  أنللكشف عن الغش على  240

  من االستبيانتحليل و مناقشة المحور الثاني : الفرع الثاني

م اليت   أفرادغالبية  أنالنتائج  أشارة )7-2(من خالل اجلدول العينة امجعوا على حيادية العبارة األول لتباين إجابا

  .، حيث يعترب مثل هذا التصرف غري أخالقي ويتعارض مع أخالقيات وكرامة املهنة)حمايد(و )غري موافق(كانت تنحصر بني 

وصلت ) موافق بشدة(على عبارة  اامجعو عينة الدراسة  أراء أنلنا على  أتصحانية و الثالثة فقد أما بالنسبة للعبارتني الث

املالية  البياناتعن صحة  اإلدارةاملبكر عن وجود مؤشرات للغش واستفسار  نذارعلى التوايل فاإل% 76.40و % 65.50 إىل

ركني يف ااملش األفرادعلى  اإلجراءاتاملزيد من  تنفيذيم و املقدم تساعد املراجع اخلارجي يف اكتشاف حاالت الغش ودلك بتصم

  :يفيما يلاالستفسارات  هير املالية للمؤسسة، حيث تتمثل هذالتقار 

 بسبب الغش؛ ةلية اليت قد تكون حمرفعن خماطر القوائم املا اإلدارةاستفسار تقديرات  -

ا  اإلدارةاستفسار  - ا  أوعن خماطر الغش اليت حدد اليت من احملتمل  اتفصاحاإلاحلسابات أو عن  أرصدتعن  أوعملت 

ا خطر الغش أن  .يوجد 
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حق املراجع اخلارجي ممارسة الشك املهين وذلك يف مرحلة من  أنعينة الدراسة موافق بنسبة كبرية على  أفراد أراءوكانت 

البيانات املالية برغم من خربة املراجع وأمانة سبب وجود غش يف دركا على انه قد تكون هناك ظروف تالتخطيط لعملية املراجعة، م

  .ونزاهة اإلدارة املكلفني بالرقابة

موقف الشك املهين، و  ذاخمتالتدقيق  وأداءيقوم بتخطيط  أنعلى املدقق " 200وهذا ما جاء به معيار التدقيق الدويل 

جوهرية يف البيانات املالية، وبسبب خصائص االحتيال فان موقف الشك  أخطاءروف تسبب وجود ظركا انه قد تكون هنالك دم

  .بسبب االحتيال) الغش(اجلوهرية  األخطاءر اطبعني االعتبار خم خذلمراجع هام بشكل خاص وذلك عند األاملهين بالنسبة ل

  :من خالل ما سبق نستنتج

 ؛عن عملية املراجعة تأثرال  واإلدارةالعالقة الشخصية بني املراجع  إن 

 تجيب لضغوطات اإلدارة؛املراجع اخلارجي ال يس 

 حدود مسؤولية القانونية للمراجع؛ الشك املهين وذلك يف ممارسة 

 ال توجد مصاحل مادية للمراجع اخلارجي مع املؤسسة. 

  تحليل ومناقشة المحور الثالث من االستبيان : الفرع الثالث

 أراءوهذا ما يوضحه نتائج ) موافق(العينة امجعوا حول عبارة  أفراد إجابات أغلبية أن نرى )8-2(من خالل اجلدول 

يفة ظاملستجوبني حول عالقة املراجع اخلارجي ملسؤوليات اجلزائية و املدنية عند عدم اكتشاف الغش حيث يقوم املراجع اخلارجي بو 

دف    . يف املؤسسة اإلدارة أعمالعلى  فواإلشرااملسامهني يف الرقابة  معاونة إىلحماسبية وقانونية 

يتعرض املراجع اخلارجي للمساءلة عند تقدميه تقرير ال يعكس الوضعية احلقيقية "تفسري العبارة الثالثة  إىل باإلضافة

العديد من العوامل منها عوامل مرتبط باملراجع اخلارجي وعوامل مرتبط باملؤسسة، حيث تتمثل عوامل  إىلللمؤسسة وهدا يعود 

كل ) الكفاءةاستقاللية، املوضوعية، النزاهة، (رتبط باملراجع اخلارجي يف اخلربة املهنية وفهم املراجع اخلارجي لواجباته و مسؤولياته م

و نزهتها  أمانتها(بالنسبة للعوامل املتعلقة باملؤسسة تتمثل يف  أماهذا لتقدمي تقريرا صحيحا يعكس الوضعية احلقيقية للمؤسسة 

  ).ات الرقابية فيهااجله وكفاءة
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تغيري املراجع وهذا راجع  إجيازالعينة عن حيادية  أفراديف اكتشاف الغش امجع  ياخلارجاملراجع  متاطلفيما خيص عن  أما

  . عن ثقة املسامهني يف املراجعني يف بدل العناية الكافية لتحديد مواطن الغش ومنعه

  المطلب الثالث اختيار الفرضيات

للحكم على معنوية الفرق بني متوسط العينة ) one-semple t –test(لعينة واحدة ) T(الفرضيات  رالختبا" 

للعينة الواحدة من خالل استخدام املعادلة يف حالة الفرق بني ) t(حبساب اختبار  SPSSوقيمة ثابتة حمددة سابقا و يقوم برنامج

  2".متوسط عينة وبني متوسط جمتمع

  :التالية اإلحصائية الفرضيةبتم اختبار  اإلشارةاختبارات  مباستخداالفرضيات  روالختبا

 الصفرية  الفرضية=H0؛ 

  الفرضية البديلة =H1؛ 

 كانت   إذاsing الفرضية نقبل  0.05من  اقلH0؛ 

 كانت   إذا أماsing الفرضية  نرفض 0.05من  اكربH1 و نقبلH0. 

  تطبيق معايري املراجعة الدولية تساعد املراجع اخلارجي يف الكشف عن الغش  :األولاختبار الفرضية 

H0 تساعد املراجع اخلارجي يف الكشف عن الغش تطبيق معايري املراجعة الدولية،بالشكل املناسب والمل  :الفرضية الصفرية.  

H1 املراجع اخلارجي يف الكشف عن الغشتساعد و  تطبيق معايري املراجعة الدولية،بالشكل املناسب :الفرضية البديلة. 

  ىولاألالفرضية  اختبار) 9- 2(الجدول

  املتوسط احلسايب  اإلحصائية الداللةT    Singقيمة   نتائج الفرضية الصفرية

  3.82  0.000  125.057  مقبول

                                                             
  177ل، األردن، ص ،دار النشر و التوزیع، الطبعة األو SPSS ممحفوظ جودة، التحلیل اإلحصائي األساسي  باستخدا  2.
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  SPSSالطالب بناء على نتائج  إعدادمن  رالمصد

) 0.005(اقل من )0.00( sing اإلحصائيةالداللة  أن إىل) 9-2(وتشري النتائج اجلدول t-testلقد مت اختبار 

تطبيق معايري املراجعة الدولية،بالشكل املناسب تساعد املراجع اخلارجي يف : الفرضية البديلة رفضالفرضية الصفرية ون نقبللك ذوب

  .الكشف عن الغش

  .املراجع اخلارجي مبسؤولياته اليت متكنه من اكتشاف الغش إدراكمدى :اختبار الفرضية الثانية

H0 مبسؤولياته اليت متكنه من اكتشاف الغشاملراجع اخلارجي ليس على دراية كافية  :الفرضية الصفرية.  

H1 مبسؤولياته اليت متكنه من اكتشاف الغشاملراجع اخلارجي على دراية كافية  :الفرضية البديلة. 

  الثانيةالفرضية  اختبار) 10- 2(الجدول

  املتوسط احلسايب  اإلحصائية الداللةT    Singقيمة   نتائج الفرضية الصفرية

  3.45  0.000  65.75  مقبول

  SPSSالطالب بناء على نتائج  إعدادمن  رالمصد

) 0.005(اقل من )0.00( sing اإلحصائيةالداللة  أن إىل )10-2(وتشري النتائج اجلدول t-testلقد مت اختبار 

اليت متكنه من اكتشاف  املهنية مبسؤولياتهاملراجع اخلارجي على دراية كافية  :الفرضية البديلة قبل الفرضية الصفرية ونرفضوبدلك ن

  .الغش

  .عالقة المراجع الخارجي بالمسؤولية الجزائية والمدنية عند عدم اكتشاف الغش :الثالثةاختبار الفرضية 

H0 ال توجد عالقة بني االكتشاف الالحق للغش بعد صدور تقرير املراجع و املسؤولية اجلزائية و املدنية  :الصفرية الفرضية

  .للمراجع
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H1 توجد عالقة بني االكتشاف الالحق للغش بعد صدور تقرير املراجع و املسؤولية اجلزائية و املدنية للمراجع :الفرضية البديلة. 

  لثةالثاالفرضية  اختبار) 11- 2(الجدول

  املتوسط احلسايب  اإلحصائية الداللةT    Singقيمة   نتائج الفرضية الصفرية

  3.58  0.000  65.32  مقبول

  SPSSالطالب بناء على نتائج  إعدادمن  رالمصد

) 0.005(اقل من )0.00( sing اإلحصائيةالداللة  أن إىل )11-2(وتشري النتائج اجلدول t-testلقد مت اختبار 

توجد عالقة بني االكتشاف الالحق للغش بعد صدور تقرير املراجع و  .:وبدلك نرفد الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

  .املسؤولية اجلزائية و املدنية للمراجع
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  الفصلخالصة 

مدى مسؤولية املراجع اخلارجي يف الكشف  الدراسة املتمثلة يف ما إشكاليةعلى  اإلجابةالفصل حولنا من خالل هذا 

تناولنا هذا الفصل من خالل مبحثني،  إذعليها من خالل االعتماد على الدراسة امليدانية،  اإلجابةعن الغش، حيث حاولنا 

عرض الدراسة وحتليلها  إىلالثاين تطرقنا  املتبعة يف الدراسة امليدانية،و املبحث واإلجراءاتالطريقة  إىلتعرضنا فيه  األولاملبحث 

  :أن إىلومناقشتها وخلصت الدراسة 

  قدرة املراجعني يف الكشف عن الغش؛تطبيق معايري املراجعة الدولية تعزز 

 ؛الكفاءة املهنية الالزمة متكن املراجع اخلارجي من إبداء رأي سليم حول القوائم املالية 

  ؛منع حاالت الغش يف القوائم املاليةتوفري نظام رقايب فعال يساعد على 

 ؛االستقاللية والنزاهة واملوضوعية أطراف حمايدة لكسب ثقة مستخدمي القوائم املالية 
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  ة ــمـاتـخـال

 اليوم األعمال و املال سوق يعرفه الذيي االقتصاد لتطور كنتيجة احلايل الوقت يف وانتشارا انتعاشاالتدقيق  مهنة عرفت

اخلايل من  احملايد الفين الرأي على احلصول اجل من وذلك خارجية،أو  داخلية، أطراف من سواء متزايدا طلبا تشهد حيث

  .الختاذ قرارات إسرتاتيجية و سليمةوهذا  احلسابات مراجع يصدره الذيحاالت الغش 

ث حاولنا من خالل هذه الدراسة و اإلشكالية املطروحة فيها واملتمثلة يف مدى مسؤولية املراجع اخلارجي يف الكشف عن يح

  .يات املراجع اخلارجي ومن هو املسؤول عن الغش وعلى من تقع مسؤولية ارتكاب الغشالغش، معرفة مسؤول

ويف هذا اإلطار سعينا من خالل اجلانب النظري إىل إبراز اإلطار املفاهيم حلاالت الغش من حيث مفهومه وخصائصه وأنواعه 

از قدرات املراجع املهنية وذلك بتطبيق معايري املراجعة الدولية باإلضافة إىل دراسة مسؤولية املراجع اخلارجي يف الكشف عن الغش وذلك بإبر 

اليت تساعده يف الكشف عن الغش، باإلضافة إىل دراسة مجيع املسؤوليات اليت يتحملها املراجع على غرار املسؤولية اجلزائية واملدنية 

  .سسةوالتأديبية وهذا إلعطاء صورة واضحة ذات مصداقية تعكس الوضعية احلقيقية للمؤ 

  نتائج اختبار الفرضيات 

  :بالعودة إىل فرضيات الدراسة والنتائج املتحصل عليها من اجلانب النظري وحتليل نتائج االستبيان جند

  : الفرضية األول

إىل تطبيق املعايري الدولية و ومن خالل تعرضنا  t-testتوصلنا إىل إثبات هذه الفرضية من خالل اختبار الفرضيات 

ا  على مساعدة املراجع اخلارجي يف الكشف عن الغش و هذا من خالل اجلانب النظري أما اجلانب التطبيقي فقد مدى قدر

معايري املراجعة الدولية يف عملية املراجعة مما يعزز  أن مراجعو احلسابات يطبقون حللنا النتائج حمور األول من االستبيان أتصح لنا

م يف اكتشاف الغش   .قدر
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  :الثانيةالفرضية 

وخالل استقطاب اجلانب النظري للدراسة وتعرضنا إىل مسؤوليات املراجع  t-testاختبار الفرضيات  من خالل 

الفرضية الثانية  إثبات إىلالغش، و من خالل حتليل نتائج حمور الثاين من االستبيان توصلنا  اكتشافاخلارجي املهنية اليت متكنه من 

  .لنا أن مراجعو احلسابات على دراية كافية مبسؤوليات املهنية يف الكشف عن الغش تصححيث 

  :الفرضية الثالثة

، ومن خالل حتليل النتائج النظريمسؤوليات املراجع اخلارجي اجلزائية و املدنية و التأديبية يف اجلانب  إىلمن خالل تعرضنا 

اتضحت لنا صحت الفرضية الثالثة واليت تقول توجد  t-testتبار الفرضيات واخ االستبياناملتحصل عليها من احملور الثالث من 

  .عالقة بني اكتشاف الالحق للغش بعد صدور تقرير املراجع واملسؤولية اجلزائية واملدنية للمراجع

  :نتائج الدارسة

  مالية بصورة  حقائق ومعلومات إعطاءاملهنية واالستقاللية عامل من عوامل املراجعة اليت تساعد املراجع يف  كفاءةالتعترب

 صادقة وأكثر شفافية؛

 و التنفيذ اجليد لعملية املراجعة؛تطبيق املراجع اخلارجي ملعايري املراجعة الدولية خطوة هامة حن 

  ا؛املكلفني بالرقا األشخاصالغش على كل من  الكتشافتقع املسؤولية الرئيسة  بة الداخلية يف املؤسسة وإدار

  مرحلة التخطيط لعملية املراجعة؛اجع اخلارجي الشك املهين وذلك يفميارس املر  

  أصحاب أن باعتباريتحمل املراجع اخلارجي املسؤولية املهنية والتأديبية عند عدم بدل العناية املمكنة يف اكتشافه للغش 

 أثر على املركز املايل للمؤسسة؛ت املؤسسة ومستخدمي القوائم املالية يتوقعون من املراجع اكتشاف معظم حاالت الغش اليت
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  توصيات

 صياغة نصوص قانونية جديد تعتمد على تطبيق القوانني بشكل أفضل؛ 

 تم بوضع إطار نظري تصوري كامل ملهنة التدقيق؛  إنشاء منظمات وهيئات مهنية فاعلة 

 تفعيل االستقاللية لتعزيز املوثوقية يف تقرير املراجع اخلارجي؛ 

  وضوابط لتحديد مسؤوليات املراجع اخلارجي؛وضع قوانني 

 على املراجع القيام بإجراء املراجعة التحليلية للقوائم املالية يف بداية عملية املراجعة؛ 

 االهتمام بالتأهيل العلمي والعملي لتطوير أداء املراجعني باستخدام تقنيات حديث وبرامج تدريبية مستمرة؛ 

  إجراءات رادعة لتفادي حاالت الغشالداخلية بوضع قوانني و االهتمام بفحص نظام الرقابة. 

  أفاق البحث

ه إثراءتساهم يف  أنميكن  أخرىمفتوحا لدراسات  ىإن موضوع مسؤولية املراجع اخلارجي يف الكشف عن الغش يبق    

  :نقرتح بعض الدراسات  أنوبذلك ميكن 

 تبين معايري دولية ودورها يف احلد من حاالت الغش؛ 

 دور املراجعة التحليلية لتعزيز فعالية عملية املراجعة.
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  ةيالعرب باللغة المراجع : أوال

  الكتب/ أ

  .135، ص )1990(،الدار اجلامعية بريوت  "المراجعة بين النظرية والتطبيق"الصبان حممد مسري و القيومي حممد،  .1

األردن،  –عمان ) 2007(، دار وائل للنشر والعلمية الناحية النظريةعلم تدقيق الحسابات عبد اهللا خالد ملني،   .2

 .37ص 

موضوعات خمتارة ( ، اجلزء الثالث  SPSS باستخدام االستداللي و الوصفي اإلحصاء في مقدمة ،الفتاح عبد عز .3

 .541،ص) 

، الدار اجلامعية تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات األلفية الثالثةغايل جرج دانيال،  .4

 .24، ص)2002(للطباعة والنشر، مصر الطبعة األوىل 

المفاهيم األساسية و آليات التطبيق وفق للمعايير المراجعة الخارجية حممد مسري الصيان، عبد الوهاب ناصر علي،  .5

 .134، ص 2002، الدار اجلمعية،تأسيس سابق، المتعارف عليها و المعايير الدولية

، عمان األردن مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشرهادي التميمي، .6

 .73، ص 2004

تمع العريب ) 1(الحسابات ٌ◌تدقيقالوقاد،سامي حممد وديان، لؤي حممد   .7 ، عمان )2010(،ٌ الطبعة األوىل مكتبة ا

 .99-98األردن ص 

المراجعة و مجالت مساهمة المراجع الخارجي في التدقيق من التأثير على القوائم المالية يوسف حممد جربوع، .8

لد السادس عشرفي عملية المراجعة،   .236، ص 2008لعدد األول غزة، ، اا
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  البحوث الجامعية/ ب

مذكرة ماجستير،مخاطر المراجعة ومجاالت المراجع الخارجي في التحقيق من تأثيرها على ازرق ايوب كرسوع، .1

  .99-98،ص 2008،منشورة ،فلسطني القوائم المالية و عملية المراجعة

، كلية المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية رسالة ماجستيرالتكامل بين عبد السالم عبد اهللا سعيد أبو سرعة،  .2

  .60، ص2009/2010، 3جامعة اجلزائر-العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري

  المحكمة العلمية المجالت/ ج

مسؤولية مراجع الحسابات عن اكتشاف التظليل في التقارير المالية حسني امحد دمحوح، مقال بعنوان،  .1

لد للشركات الصناعية و العوامل المؤثرة في اكتشافها ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانون، ا

  .2006العدد األول  22رقم

لد العلوم اإلدارية تدراسامنذر طالل مومين ومعاد ابو الرب،  .2   .2،2010،العدد  37، ا

التزام مدقق الحسابات الفلسطيني الخارجيين بتطبيق مدى منذر طالل مومين ومعاد أبو الرب، مقال بعنوان،  .3

لد  )240(معيار التدقيق الدولي رقم    .2014 2العدد  37اخلاص مبسؤولية املدقق عن كثف الغش ومنعه ا

لسنة ) 32(المسؤولية التأديبية لمرققي الحسابات في قانون مهنة تدقيق الحسابات رقمنصار حممد البطوش،  .4

  .21،ص2002،آب )51(،العدد ، مجلة المدقق1985

، مسؤولية مراقب الحسابات، مجلة الباحث، كلية بغداد للعلوم االقتصاديةهدى خليل إبراهيم احلسيين،  .5

  .20ص  2011، بغداد، 28العدد 

مسؤولية المراجع الخارجي عن اكتشاف الخطأ و الغش و يوسف حممود جربوع، دراسة بعنوان، مدى  .6

  _2004دراسة _ بالقوائم المالية في قطاع غز بدولة فلسطينالتصرفات غير القانونية 
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  ن،المراسيميالقرارات،القوان/ د

 2003اإلحتاد الدويل للمحاسبني إصدارات املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكد وقواعد أخالقيات املهنة  .1

 .240معيار التدقيق الدويل رقم 

، 63يتعلق مبهن اخلبري احملاسيب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد، املادة  01-10اجلريدة الرمسية القانون رقم  .2

 10، ص 2010يونيو  29، اجلزائر، املؤرخ يف 42العدد

  ةياإللكترون المواقع/ و

 

1- www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=570&d... Consulté le 

18-04-2014 à 14 : 35 

  ةياألجنب باللغة المراجع : ايثان

2- Stephaine D,Moussalli,O Rould Crayand Golchau, lluminating the   lumits 

of Audititor,Accountbillty for Frand Detection, Journal of 

business,Industryord Economics Volume 17 Sprug 2012 

3-   Marczewski and Akers,CPAS Percoptions of the inpact of SAS 99,the 

CPA Journal.Jun 2005 ;75 ;6 ;ABT /INFORMGLObol page 38 

4-  Gowthorpeaud Amat,creative Accounting :Some EthicoL Issuesof Macro-

and Micro-Monipulotion,jornol of Business Ethics March 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=570&d...
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                استبیان 1: ملحف رقم

     جامعة قاصدي مرباح ورقلة

                  كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

  2014/2015: الموسم الجامعي                            دراسات محاسبیة و جبائیة معمقة:التخصص

  

  االستبیـــــــــــان

  

  المعلومات العامة : أوال

 أستاذ                    مساعد مراجع                          محاسب معتمد                                :          الوظیفة .1

 محافظ حسابات                 خبیر محاسبي أخرى                      

 ماجستیر                       دراسات علیا                                                لیسانس : المؤھل العلمي .2

 :التخصص العلمي .3

                   دراسات محاسبیة                  مالیة المؤسسة                          تدقیق و مراقبة التسییر                    

  سنوات  10سنوات                           أكثر من  10إلى  5سنوات                   من  5أقل من : الخبرة المھنیة .4

عمل علمي یندرج ضمن التحضیر لمتطلبات الحصول على شھادة الماستر تخصص  إطارفي 
على تساؤالتنا الستكمال ھذه  اإلجابةمعمقة، نرجو من سیادتكم  ئیةباج ودراسات محاسبیة 
في ) (ودلك بوضع عالمة " مسؤولیة المراجع الخارجي في كشف الغش"  ـالدراسة المتعلق ب

  الخانة المناسبة 

خدمة البحث  إطارفي  فظتو والمعلومات التي تدلونا بھا تبق سریة  أننحیطكم علما  األخیروفي 
  ي فحسب مالعل

  مني فائق التقدیر و االحترام شاكرین لكم تعاونكم معنا اتقبلو

  بوبكر بي مولودأ: الطالب
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  أسئلة الدراسة: ثانیا

  :المحور األول

  

  :المحور الثاني

  

  

  

  

  الفقرة  الرقم
غیر 

موافق 
  بشدة

غیر 
موافق   موافق  محاید  موافق

  بشدة

في  یساعدهالتأھیل العلمي و العملي للمراجع الخارجي   01
  .كشف الغشلإتباع اإلجراءات الالزمة 

          

 240معیار المراجعة الدولي  یطبقالمراجع الخارجي   02
  .للكشف عن الغش

          

بإجراء المراجعة التحلیلیة المراجع الخارجي یقوم   03
  .   للقوائم المالیة للمؤسسة

          

 من سیة الكتشاف الغش على كلیتقع المسؤولیة الرئ  04
األشخاص المكلفین بالرقابة الداخلیة في المؤسسة و 

   .إداراتھا

          

االستعانة ببعض الخبرات یلجأ إلى المراجع الخارجي   05
  .اكتشاف الغشاالستشاریة لزیادة قدرتھ على 

          

  الفقــــــــرة  الرقم
غیر 

موافق 
  بشدة

غیر 
موافق   موافق  محاید  موافق

  بشدة

01  
وجود عالقة شخصیة بین المراجع الخارجي و اإلدارة 

مؤشرات حدوث تقید قدرتھ على اإلفصاح عن وجود 
  .الغش

          

یعتبر المراجع الخارجي مسؤوال عند تقصیره في   02
            .اإلنذار المبكر عن وجود مؤشرات الغش

على المراجع الخارجي استفسار اإلدارة عن صحت   03
            . البیانات المالیة

غیر مسؤول عن أي أخطاء تواطئي في  المراجع  04
            .المؤسسة

لك في ذالمراجع الخارجي الشك المھني ویمارس   05
            .مرحلة التخطیط لعملیة المراجعة

 معاییر المراجعة الدولیة تساعد المراجع الخارجي على كشف الغشتطبیق 

 اكتشاف الغشالمھنیة التي تمكنھ من  بمسؤولیاتھیدرك المراجع الخارجي 
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  :المحور الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكرا على تعاونكم                                                                                                                 

  

  

  

  

  الفقرة  الرقم
غیر 

موافق 
  بشدة

غیر 
موافق   موافق  محاید  موافق

  بشدة

أصحاب المؤسسة و إدارتھا و  یتوقع  01
مستخدمي القوائم المالیة من المراجع الخارجي 

اكتشاف معظم حاالت الغش الذي یؤثر على 
  .المركز المالي للمؤسسة

          

تؤثر المسؤولیة المدنیة على المراجع الخارجي   02
اكتشاف موطن الغش في بدل العنایة الممكنة 

  .القوائم المالیة

          

یتعرض المراجع الخارجي للمساءلة عند   03
لحقیقة ال یعكس الوضعیة اتقدیمھ تقریرا 

  .لمؤسسةل

          

یتحمل المراجع الخارجي المسؤولیة المھنیة و   04
التأدیبیة عند عدم بدل العنایة وفق المعیار 

  .المحلیة المتعارف علیھا لكشف الغش

          

المراجع الخارجي في  و تواطأ تماطلعند   05
  .تغییرهفإنھ یجب الغش اكتشاف 

          

 مسؤولیة المراجع الخارجي الجزائیة و المدنیة عند عدم اكتشاف الغش
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  :2الملحق رقم 

  قائمة األستاذة المحكمین 

  المحكماسم األستاد 
  محمد قوجیل/ أ
  مقدم خالد/ أ

  :3الملحق رقم 

  معامل آلفا كورنباخ لقیاس معامل ثبات الدراسة

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,713 15 
  : 4ملحق رقم 

  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاریة 

  

 15س 14س 13س 12س 11س 10س 9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 

Valid N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,65 2,69 3,78 3,89 4,09 2,27 3,95 3,95 2,95 4,18 3,84 3,65 3,93 3,62 2,89 
Median 4,65a 2,68a 3,80a 3,89a 4,09a 2,24a 3,94a 3,94a 2,97a 4,18a 3,82a 3,72a 3,92a 3,65a 2,91a 
Mode 5 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
Std. Deviation ,480 ,540 ,599 ,315 ,290 ,932 ,591 ,488 ,826 ,389 ,570 ,645 ,466 ,593 ,916 
Variance ,230 ,292 ,359 ,099 ,084 ,869 ,349 ,238 ,682 ,152 ,325 ,415 ,217 ,352 ,840 
Range 1 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 
Sum 256 148 208 214 225 125 217 217 162 230 211 201 216 199 159 
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  :5الملحق رقم 

  التكرارات والنسب املئوية لكل سؤال

  :احملور األول أسئلة

 1س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 34,5 34,5 34,5 19 موافق

ةموافق بشد  36 65,5 65,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

قغیر مواف  19 34,5 34,5 34,5 

 96,4 61,8 61,8 34 محاید

 100,0 3,6 3,6 2 موافق

Total 55 100,0 100,0  

 3س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

قغیر مواف  2 3,6 3,6 3,6 

 23,6 20,0 20,0 11 محاید

 94,5 70,9 70,9 39 موافق

ةموافق بشد  3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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 4س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10,9 10,9 10,9 6 محاید

 100,0 89,1 89,1 49 موافق

Total 55 100,0 100,0  
  

  

 5س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 90,9 90,9 90,9 50 موافق

ةموافق بشد  5 9,1 9,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
  

  :احملور الثاين أسئلة

 6س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

بشدة موافق غیر  12 21,8 21,8 21,8 

قغیر مواف  22 40,0 40,0 61,8 

 89,1 27,3 27,3 15 محاید

 100,0 10,9 10,9 6 موافق

Total 55 100,0 100,0  

  

  

  

  

  

  

  

 7س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20,0 20,0 20,0 11 محاید

 85,5 65,5 65,5 36 موافق

ةموافق بشد  8 14,5 14,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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 9س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

بشدة موافق غیر  2 3,6 3,6 3,6 

قغیر مواف  14 25,5 25,5 29,1 

 72,7 43,6 43,6 24 محاید

 100,0 27,3 27,3 15 موافق

Total 55 100,0 100,0  

  

 10س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 81,8 81,8 81,8 45 موافق

ةموافق بشد  10 18,2 18,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

  

  :أسئلة احملور الثالث

 11س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 25,5 25,5 25,5 14 محاید

 90,9 65,5 65,5 36 موافق

ةموافق بشد  5 9,1 9,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

  

  

 8س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 14,5 14,5 14,5 8 محاید

 90,9 76,4 76,4 42 موافق

ةموافق بشد  5 9,1 9,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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 14س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

قغیر مواف  3 5,5 5,5 5,5 

 32,7 27,3 27,3 15 محاید

 100,0 67,3 67,3 37 موافق

Total 55 100,0 100,0  

  

  

  

  

  

  

  

 12س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

قغیر مواف  5 9,1 9,1 9,1 

 25,5 16,4 16,4 9 محاید

 100,0 74,5 74,5 41 موافق

Total 55 100,0 100,0  

 13س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 14,5 14,5 14,5 8 محاید

 92,7 78,2 78,2 43 موافق

ةموافق بشد  4 7,3 7,3 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 15س

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

دةغیر موافق بش  3 5,5 5,5 5,5 

قغیر مواف  17 30,9 30,9 36,4 

 69,1 32,7 32,7 18 محاید

 100,0 30,9 30,9 17 موافق

Total 55 100,0 100,0  
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  :6امللحق رقم 

  اختبار الفرضيات  

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

t1 125,057 54 ,000 3,82182 3,7605 3,8831 

t2 65,759 54 ,000 3,45818 3,3527 3,5636 

t3 65,321 54 ,000 3,58545 3,4754 3,6955 

  

  
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

t1 55 3,8218 ,22664 ,03056 

t2 55 3,4582 ,39001 ,05259 

t3 55 3,5855 ,40708 ,05489 
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