
  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 
 

                   

 

  :وانـالعن

  
  

  
.تدقیقمحاسبة و تخصص:  

 

                                                                         
  قاسمي السعیدد.           .اق مرادــــالعن 

  

  
  

  الصفــة  الرتبـــة  اللجــــنة أعضاء

  ومقررا رفاــــمش  أستاذ محاضر أ  .د. قاسمي السعید

  أ مساعد أستاذ  بن وارث حجیلة..أ  
  

  متحنام رئیسا و
  

  
  
  2013/2014السنة الجامعیة: 

  

 

  

احلد من الفساد  دور حمافظ احلسا�ت يف
  .ايلــــــــامل

   ا�ٔاكدميیني وهنیني امل م�دانیة �ٓراء دراسة  - 

Université de  M'SILA 
Faculté des Sciences Économiques,     
Commerciales et des Sciences  de Gestion 
Département  Sciences Commerciales 
 

 جامعة المسیلة
  علوم التسییروكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 

  قسم: العلوم التجاریة 



 

  

  

  
 

اإلهداء و اإلهداء و 

  الشكرالشكر



  

  
 

  ::داءداءــــــــــــــــــــــــــــــإهإه

  أهدي ثمرة جهدي المتواضعةأهدي ثمرة جهدي المتواضعة

  وأدامني في طاعتهماوأدامني في طاعتهما  إلى أمي وأبي أطال اهللا في عمرهماإلى أمي وأبي أطال اهللا في عمرهما

  "عرفاناً  و إجالالً "

  شقائي وشقيقاتيشقائي وشقيقاتيأأإلى إلى 

  ""الظروف كل في لي لمساعدتهم"

  إلى أساتذتي في جميع أطوار الدراسةإلى أساتذتي في جميع أطوار الدراسة

  "الجميل لبعض رداً "

  إلى زمالء الدراسةإلى زمالء الدراسة

  للصداقة""تقديراً 

  العناق مراد



  

  :د�رشكـر وتق�  

  .احلمد هللا الذي وفقين إلمتام هذا العمل، فاحلمد هللا أوله وآخره

، إال أن أتقدم نا بصدد أضع اللمسات األخرية هلذه املذكرةوال يسعين وأ

  :بشكري وتقديري وعرفاين وامتناين إىل

  المشرف الدكتور قاسمي السعيد 

، وكذا حرصه مل يبخل علي بإرشاداته ونصائحه وتوجيهاته السديدة الذي 

  . الدائم على إمتام هذه املذكرة

   :كما أتقدم جبزيل الشكر وأمسى عبارات التقدير، إىل
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  امللخصامللخص



  الملخص:
  

ركیزة التي تحمي االقتصاد الوطني، الوجود محافظ الحسابات في المؤسسات یعتبر بمثابة  إن    
الفساد بصفة  المؤسسة ومحاربة أشكالنظرا للدور الذي یقوم بھ في زیادة الثقة في مخرجات 

وحمایة المصالح األطراف ذات الصلة  وھذا لحمایةبصفة خاصة  والفساد الماليعامة 
  االقتصادالوطني.

ابداء الرأي عن  وحیادیة فيیقوم بھ محافظ الحسابات یفرض علیھ استقاللیة  الذيالدور     
  زمالء المھنة عبر الوطن وخبرة وتعاون معتوفر الكفاءة المھنیة  وھذا یلزمالقوائم المالیة 

اشكالھ اال أن الحقیقة  بكلقامت بھا الجزائر في محاربة الفساد  والتشریعات التيرغم القوانین     
كل القانون فیھ الثغرات  تبین وجود الفساد ومنھ ان قضیة الفساد ترجع للذھنیات واألخالق البشر

  المرجع. والقیم ھيلھذا تبقي األخالق 
  

 القوانین،األخالق،األطراف ذات الصلة،  المالي،محافظ الحسابات، الفساد     :المفتاحیةالكمات 
  المؤسسات

  
  
  
  

Abstract : 
 
The presence of responsible of accounting in the company, is considered 
a support that protects the national economy, through the role plays 
conducting more confidence at the expense of the company, and fight in 
general all forms of corruptions, and financial corruption in particular , 
for all this to protect in favor for related parties, and for the protection 
of the national economy. The role that plays the responsible of the 
accounting implies the independence and neutrality of expressing his 
opinionon the financial lists, it is sufficient to have the professionalism 
and cooperation with colleagues across the country. Despite laws and 
regulations made by the Algerian government in the fight against 
corruption in all its forms, now the reality is that there is corruption and 
the issue of corruption refers to human morality, all the laws have a 
gaps, for that still the values and ethics a reference. 
 
Key of words:    Responsible accounting, financial corruption, relative 
parts,ethics,companies. 

 



 

  

  

  
 

فهرس فهرس 

  احملتوياتاحملتويات



 



I 
 

  فھرس المحتویات
 شكر وتقدیر  
 اإلھداء 
 ................................................فھرس المحتویات ...................................I  

 األشكال.......................قائمة االختصارات، الجداول و....................................VIII 

  ج- ................................................أ....................العامة....................المقدمة 

  الفصل األول : االطار العام للمراجعة

ـــهيد   05 ................................................................................................................... :متـ

I .06 ............................................................................................ .املراجعة حول عموميات 

I.1  06 ........................................................................................ .املراجعة عن تارخيية حملة 

I.2 08 ................................................................................................ .املراجعة مفاهيم 

I.3 10 ............................................................................................. .املراجعة وفروض أنواع 

I.1.3  10 ............................................................................................... املراجعة أنواع  

I..2.3  14 .............................................................................................املراجعة فروض 

I.4 15 ............................................................................................ .ملراجعة وأمهيةا أهداف 

I.1.4 15 ..............................................................................................املراجعة أهداف 

I.2.4 18 ............................................................................................... .املراجعة أمهية 

II .21 ....................................................................... .جلزائريف ا احلسابات حمافظ ملهنة نظري مدخل 

II.1 21 ............................................................................ .وخصائصه تاحلسابا حمافظ تعريف 

II.1.1  21 ................................................................................... .احلسابات حمافظ تعريف 

II.2.1 22 ................................................................................. .احلسابات حمافظ خصائص 

II.2  23 ............................................................................... .احلسابات حمافظ وواجبات حقوق 

II.1.2 23 .................................................................................... .احلسابات حمافظ حقوق 

II.2.2 24 .................................................................................... .احلسابات حمافظ وواجبات 

II.3 25 ........................................................................ .احلسابات حمافظ مهنة ممارسة وشروط مهام 



II 
 

II.1.3 25 ..................................................................................... .احلسابات حمافظ مهام 

II.2.3 25 ......................................................................................... املهنة ممارسة شروط 

II.4 26 .............................................................................................. .املهنة ممارسة معايري 

III .28 .......................................................................... .احلسابات حمافظ ملهنة املنظمة القانون أحكام 

III.1 28 ....................................................................... .هلا املنظمة واجلهات للمهنة التارخيي اإلطار 

III.1.1  29 ...........املعتمدين للمحاسبني الوطنية واملنظمة احلسابات حملافظي والغرفةالوطنية احملاسبني للخرباء الوطين املصف  

III.2.1 29 ............................................................................................ .املهنية التنظيمات 

III.3.1 30 .................................................................................. .للمحاسبة الوطين ا�لس 

III.2 31 ..............................................................................أتعابه وحتديد احلسابات حمافظ تعيني 

III.2 .1 31 ............................................................................... .احلسابات حمافظ تعيني شروط 

.2.2III31 ...................................................................................... .احلسابات حمافظ أتعاب 

III.3 32 .................................................................................. .احلسابات حمافظ مسؤوليات 

III.1.3 32 ............................................................................................. .املدنية املسؤولية 

III.2.3 33 ............................................................................................. .اجلزائية املسؤولية 

III.3.3 33 ......................................................................................... .التأديبية املسؤولية 

IV .35 ............................................................................................... .احلسابات تقاريرحمافظ 

IV.1  35 ............................................................................ .احلسابات حمافظ تقارير وأمهية مفهوم 

IV.1.1 36 ............................................................................. .احلسابات حمافظ تقرير مفهوم 

IV.1.236 ................................................................................. .احلسابات تقريرحمافظ أمهية 

IV .237 ................................................................................. .احلسابات حمافظ تقارير أنواع 

IV.2.139 ............................................................................. .احلسابات حمافظ تقرير مضمون 

IV.3 42 ............................................................................................ .التقرير إعداد معايري 

IV.443 .................................................................................................... .التقرير أمهية 

  44 ................................................................................................................. :خــــــاتـــمة



III 
 

مدخل نظري للفساد المالي الثاني:الفصل   

 

  46  ....................................................................................................................  :متهيد

I  .47  ....................................................................................................  .للفساد اإلطارالعام  

I.1  .47  .......................................................................................... .الفساد عن تارخيية حملة  

I.2  .52  ..................................................................................................  .الفساد تعريف  

I.3  .53  ...............................................................................................  .الفساد خصائص  

I.4   .55  ....................................................................................................الفساد أنواع  

II .58  ........................................................................................  .املايل للفساد املفاهيمي اإلطار  

II .1 .58  ........................................................................................... .املايل الفساد تعريف  

II .2 .60  ................................................................................  .وأشكاله املايل الفساد خصائص  

II .3 .63  ............................................................................................  .الفساداملايل أسباب  

III .65  .......................................................................... .املايل الفساد عن النامجة والتكاليف التأثريات  

III.1 .65  ................................................................................................  .آثارالفساداملايل  

III.2 .66  .......................................................................................  .الفساداملايل ختفيف سبل  

III.3  .67  ........................................................................................  .الفسادالعاملية مؤشرات  

III.4   .69  .................................................................  .الفساد مبكافحة صلة ذات اجلزائريةات التشريع  

IV  .71  ..............................................................................  .العام الامل على للرقابة املفاهيمي اإلطار  

IV  .1 .70  .................................................................................  .العام املال على الرقابة مفهوم  

IV  .2 .71  ...................................................................................  .العام املال على الرقابة أمهية  

IV  .3 .71  ...........................................................................................  .املالية الرقابة أسس  

IV  .4 .72  .......................................................................  .جلزائري التشريعا ذات املالية الرقابة أنواع  

ــــــمة ــــ   74  ................................................................................................................  :خات

  76  ....................................................................................................................  :متهيد



IV 
 

I .77  ................................................................................  .احلسابات حمافظ ملسؤولية النظري اإلطار  

I.1 .77  ............................................................................ .احلسابات حمافظ مسؤولية تطور عوامل  

I.2 .79  ............................................................................................  احلسابات حمافظ مهام  

I.1.2 .79  ..............................................................................................  .الدائمة املهام  

I.2.2 .80  ..............................................................................................  :اخلاصة املهام  

I.3 .80  ....................................................... :احلسابات حمافظ مبسئوليات الصلة ذات أطراف قرارات عالقة  

II .81  ........................................................................  .واخلطأ الغش اكتشاف يف احلسابات حمافظ دور  

II.1 .81  ............................................................................................  .واخلطأ الغش مفهوم  

II.1.1 .81  ..............................................................................................  الغش تعريف  

II.2.1 .81  ..............................................................................................  اخلطأ تعريف  

II.2 .81  ..........................................................................  ارتكا�ا وجماالت والغش األخطاء مواطن  

II.3 .82  ......................................................................  .والغش ألخطاء فيا اجلوهرية التحريفات أنواع  

II.4 .83  ...........................................  .املالية القوائم يف واخلطأ الغش ممارسات كشف يف احلسابات حمافظ موقف  

II.4.1 .83  .........................................  .املالية القوائم يف والغش اخلطأ عنداكتشاف احلسابات حمافظ إجراءات  

II.4.1.1 .83  .........................................................  .اإلدارة من إقرارات على احلسابات حمافظ حصول  

II.4.1.2 .84  .........................................................  الداخلي الضبط يف ملادي الضعفا نقاط عن التبليغ  

II.4.1.3 .84  ........................................................................  للقانون املنفذة املنظمةو السلطات  

II.4.1.4 .84  .................................................  .املراجعة عملية استكمال على احلسابات حمافظ قدرة عدم  

II.2.4 .84  ......................................................  .والغش األخطاء اكتشاف يف احلسابات حمافظ مسؤولية  

II.4.3 .86  ...............................................................:تقريره صدور بعد احلسابات حمافظ التزام درجة  

III .87  ...............................................................  .األموال غسيل عمليات كشف يف احلسابات حمافظ دور  

III.1 .87  ...........................................................................................  األموال غسيل ماهية  

III.1.1.87  ......................................................................  .األموال غسيل لظاهرة التارخيي التطور  

III.1.2 .87  ....................................................................................  .األموال غسيل مفهوم  



V 
 

III.1.3 .87  ...........................................................................  .األموال غسيل جرمية خصائص  

III.2 .88  ..............................................................................األموال غسيل لظاهرة السلبية اآلثار  

III.2.1 .88  ..........................................................................................  اآلثاراالجتماعية  

III.2.2 .88  ..........................................................................................  اآلثاراالقتصادية  

III.2.3 .88  ...........................................................................................  :اآلثارالسياسية  

III.3 .89  .............................................................................  .األموال غسيل عملية مراجعة برامج  

III.3.1 .89  ................................................................  .األموال تغسيل عمليا مراجعة ونطاق طبيعة  

III.3.2 .89  ........................................................  الفساد جرائم ملراجعة املقرتحة احلسابات حمافظ خطة  

III.3.2.189  ..............................................................................  .الفساد جرائم مراجعة خطة  

III.4 .90  ......................................................  .األموال غسل عمليات كشف يف احلسابات حمافظ إجراءات  

III.4.1 .90  .....................................................................  .األموال غسيل عمليات مواطن حتديد  

III.4.2 .90  .....................................................................................  .األموال غسل تقارير  

  91  ............................................................................................................  :الفصل خامتة

 93 .................................................................................................................... :متهيد

I .94 .................................................................................................. امليدانية الدراسة تقدمي 

I.1 94 .................................................................................................. .الدراسة منهجية 

I.1.1 94 ........................................................................................... .البيانات مجع أداة 

II.2.1 96 ................................................................................................ .الدراسة جمتمع 

II.2 96 ....................................................................................... .اإلحصائية املعاجلة أساليب 

II.1.2 96 ............................................................ .البيانات حتليل يف املستخدمة اإلحصائية األساليب 

II.2.2 98 ......................................................... .أداةالدراسة وثبات وصدق االعتمادية ختبارات إجراء 

II.1.2.2 الطبيعي إلىالتوزيع اخلضوع(االعتمادية اختبار  (Kolmogrov-Smirnov .............................. 98 

II.2.2.2 الدراسة أداة وثبات صدق اختبارCronbach Alpha . ................................................ 99 

II .100 ...................................................................................... .الدراسة نتائج وحتليل عرض 



VI 
 

II.1 101 ...........................................................................................العينة خصائص حتليل 

II.2.1 105 ....................................................................................... الدراسة نتائج حتليل 

III.2 108 ....................................................................................... الدراسة فرضيات اختبار 

II.1.2 108 ..................................................................................... األويل الفرضية اختبار 

III.2.2 111 .................................................................................... الثانية الفرضية اختبار 

II.3.2 115 ..................................................................................... الثالثة الفرضية اختبار 

II.2.4  118 ...................................................................................... الفرضيةالرابعةاختبار 

 121 .................................................................................................................. خامتة

123.........................................................................خاتمة عامة........................  

  127...............................................................قائمة المراجع................................

  132.....................................................................................قائمة المالحق..........

  



 

  

  

  
 

اجلداول اجلداول قائمة قائمة 

و األشكال و و األشكال و 

  املصطلحاتاملصطلحات



 .صطلحاتقائمة األشكال والجداول والم.......................................................................………………

VIII 
 

  .قائمة المصطلحاتأوال: 

 المصطلحات ذات الصلة بموضوع المراجعة

 The Term in Englich المصطلح باللغة العربیة

Review المراجعة   ، Audit 

 Internal Audit المراجعة الداخلیة

 External audit المراجعة الخارجیة

 American Accounting Association جمعیة المحاسبة األمریكیة

 International Standards on Auditing معاییر المراجعة الدولیة

 Audit evidence أدلة االثبات 

 General standards المعاییر العامة

 Standards of reporting معاییر اعداد التقریر

 Standards of field work معاییر العمل المیداني

 International Auditing and Assurance Standards Board مجلس المعاییر الدولیة للمراجعة

 Audit risk مخاطر المراجعة

 Stratified sampling المعاینة الطبقیة 

.قائمة الجداول ثانیا:  

  الصفحة  اسم الجدول  الرقم

  07  التطور التاریخي للمراجعة  01

  17  التطور التاریخي ألهداف عملیة المراجعة  02

  32  محافظ الحسابات سلم أتعاب  03

  67  ترتیب الدول العربیة وفق المنظمة الشفافیة الدولیة  04

  94  محاور وأقسام االستمارة  05

  95  التوزیع الجغرافي والمؤهل العلمي للعینة االختباریة  06

 95   توزیع العینة االختباریة حسب الوظیفة و التوزیع الجغرافي للعینة االختباریة  07

 96   االستمارة إحصائیات  08

.اختبار كولموجروف للمحور األول  09  98  

  99  الثاني.اختبار كولموجروف للمحور   10

  95  اختبار كولموجروف للمحور الثالث:  11

  100  للمحاور الثالثة. كرونباخ  اختبار  12

 100  خصائص متغیرات الدراسة  13

  101  توزیع عینة الدراسة حسب الجنس  14

 102  العمر  حسبتوزیع العینة  15

  102  التوزیع الجغرافي لعینة الدراسة  16

 103   توزیع العینة حسب المهنة والوالیة 17

  103  توزیع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي  18

  1O3  توزیع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي وتوزیعهم الجغرافي  19

  104  حسب الوظیفةتوزیع عینة الدراسة   20



 .صطلحاتقائمة األشكال والجداول والم.......................................................................………………

IX 
 

  104  حسب الوظیفة وتوزیعهم الجغرافيتوزیع عینة الدراسة   21

  105  الخبرة حسبتوزیع عینة الدراسة   22

  105  توزیع عینة الدراسة حسب الخبرة وتوزیعهم الجغرافي  23

  105  عرض إجابات العینة حول المحور األول  24

 106  ثاني ض إجابات العینة حول المحور العر   25

 107  ثالثحول المحور ال ض إجابات العینةعر   26

  108  األولنتائج المحور   27

  110  نتائج اختبار الفرضیة األولى.  28

  111  .نتائج المحور الثاني  29

  113  نتائج اختبار الفرضیة الثانیة  30

  115  الثالثنتائج المحور   31

  117  :نتائج اختبار الفرضیة الثالثة.  32

 118  لمتغیر الجنس   ANOVA اختبار الفروق  33

 119  لمتغیر العمر  ANOVAاختبار   34

 119  لمتغیر الوظیفة  ANOVAاختبار   35

 119  لمتغیر الخبرة  ANOVAاختبار   36

 120  لمتغیر المؤهل العلمي  ANOVAاختبار   37

  .: قائمة األشكالالثثا

 الصفحة االسم الجدول

  10  أنواع المراجعة.  01

  18  أهداف المراجعة.  02

  19  أهمیة المراجعة.  03

  20  أهمیة مراجعة الحسابات لدى مستخدمي القوائم المالیة.  04

  27  معاییر المراجعة المقبولة عموما.  05

  34  مسؤولیات محافظ الحسابات  06

  38  محافظ الحساباتأنواع تقاریر   07

  39  نموذج التقریر.  08

  41  التقریر النظیف النموذجي،  09

  51  التاریخي للفسادالتطور   10

  55  التشابك والتداخل بین حلقات الفساد  11

  59  الفساد المالي آلیات  12

  61  أسباب حدوث التالعب  13

 68  مؤشرات قیاس الفساد العالمیة  14

  99  منحنى التوزیع الطبیعي  15

  101  .توزیع عینة الدراسة حسب الجنسالتمثیل البیاني ل  16

  110  لنتائج اختبار الفرضیة األولى.التمثیل النقطي   17

  114  .التمثیل النقطي لنتائج الفرضیة الثانیة  19

  117  .التمثیل النقطي  لنتائج الفرضیة الثالثة  20

 



 

  

  

  
 

املقدمة املقدمة 

  العامةالعامة



 .المقدمة العامة......................................................................................................................

 أ 
 

  :إشكالیة البحث

تحصیل حاصل للتطور الذي شهدته المؤسسة  إالما هو المراجعة یالحظ تطورها السریع و  إن الدارس لمهنة   

عبر الزمن مس جمیع المجاالت خاصة في مجال العالقات االقتصادیة وتوسیع حجم المبادالت التجاریة مما 

جعل المؤسسة تتعامل مع أطراف مختلفة وهیئات لها مصالح داخل المؤسسة مما أدى إلى ظهور مهنة المراجعة 

ؤالء المتعاملین بكل التطورات داخل المؤسسة ومراقبة النشاطات التي تقوم بها له إیصالالتي من خاللها یمكن 

وحتى یمكن القیام بالمهمة على أكمل وجه ویجب على هذه المهنة أن تعمل على تحقیق األهداف، وفق 

الفروض التي قامت علیها، حیث تعتبر المراجعة من أهم المهن التي تستخدمها المؤسسة لمراقبة أعمالها 

وضمان حقوق األطراف ذات صلة، حیث یعتبر ظهور مسائل االقتصادیة والمالیة مثل أشكال الفساد المالي 

المتمثلة في الخطأ الغش في القوائم المالیة وغسیل األموال، الرشوة... أهم العقبات التي واجهت وال تزال تواجهه 

لمراقبة المؤسسات وللحد من هذه  أداء مهنة المراجعة ومنه كان تحصیل حاصل هو تحكیم طرف محاید

الظواهر، ولكن یتمثل في محافظ الحسابات التي تتوفر فیه جملة من خصائص تجعل من رأي الذي یبدیه في 

  القوائم المالیة في المؤسسة والمحیط في تقریر مادي یتم ترجمة فیه عمل المؤسسة.

ة عامة وأشكال الفساد المالي بصفة خاصة من الجزائر كباقي الدول تعمل جاهدة في مجال مكافحة الفساد بصف

خالل جملة من إصالحات والقوانین المعدة والمنظمة للمهن المكلفة بمراقبة المال، حیث خطت الجزائر خطوة 

المراجعة كما تم إصدار ق بتنظیم مهنة المحاسبة و المتعل 01- 10ب قانون  08-91من خالل استبدال قانون 

  ذا الهدف و هو االرتقاء بمستوى أداء المهنة مراسیم تنفیذیة تنص على ه

لذا أصبح الدور الذي یقوم به محافظ الحسابات من خالل تكییف القوانین مع المستجدات الحاصلة أهم خیار    

للحد من الفساد بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة وذلك من خالل تقویة القیم النزاهة وشفافیة واألمانة في 

  هذه المهن.

الباحثین بموضوع الدور الذي یمكن أن یقدمه محافظ الحسابات لقد اهتم الكثیر من الباحثین واألكادیمیین و    

في المؤسسات محل المراجعة من خالل الدور الذي یقدمه للجهات المهنیة إال انه من خالل هذه المذكرة وجدنا 

، الدراسات دور محافظ الحسابات مع متغیرات أخرىدراسات قلیلة في هذا الجانب، حیث تناول الباحثین في جل 

على هذا األساس قمنا من خالل هذه الدراسة بالربط بین المتغیرین، محاولین في دور ربط ذالك بالفساد المالي و 

هذا من خالل اإلجابة على ت في الحد من الفساد المالي، و ذالك إبراز الدور الذي یلعبه محافظ الحسابا

  :ة للدراسة والتي تمحورت كما یليسیاإلشكالیة الرئی

 ما مدى مساهمة تقاریر محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي؟  

  من خالل هذه اإلشكالیة نطرح األسئلة الفرعیة التالیة:   

 .كیف یساهم محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي؟ -

 .یها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها؟هل لمصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة یضفي عل -

 .خبرة محافظ الحسابات في اكتشاف مختلف ممارسات الفساد المالي؟هل تساهم كفاءة و  -

هل توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول مدى مساهمة محافظ الحسابات في الوقایة من الفساد  -

 ؟  .هل العلمي، الخبرة)المالي تعزى إلى المتغیرات الدیمغرافیة( الجنس، العمر، المؤ 
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  الفرضیات:

 .یساهم محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي -

 .مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها -

 .كفاءة و خبرة محافظ الحسابات تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي -

ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول مدى مساهمة محافظ الحسابات في الوقایة من الفساد  -

 المالي تعزى إلى المتغیرات الدیمغرافیة( الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة)  

  حدود دراسة البحث:

  إطار الدراسة مكاني على مستوى مكاتب محافظي الحسابات وفي الجزائر.   

  ج الدراسة:منه

تستدعي طبیعة الدراسة استخدام مناهج متعددة، لهذا یكون المنهج وصفي في بعض األجزاء المرتبطة بجانب    

النظري لمراجعة الحسابات وتاریخیا في األجزاء المرتبطة بالتطور التاریخي لمهنة محافظ الحسابات، باإلضافة 

  یان وتوزیعه على عینة الدراسة.إلى استخدام منهج دراسة حالة من خالل تأسیس استب

  أهمیة الدراسة:

تكمن أهمیة البحث في محاولة تسلیط الضوء على مهنة محافظ الحسابات ودور الذي یلعبه في زیادة الثقة    

في مخرجات المؤسسة، باإلضافة إلى اكتشاف كل ممارسات أشكال الفساد المالي وهنا من خالل الخدمات 

المساهمین، المدیرین، العمال، الموردین، الزبائن، البنوك والمؤسسات المالیة، فهو لألطراف ذات الصلة منها 

یخدم االقتصاد الوطني بصفة عامة وتساهم بشكل كبیر في تنمیة المجتمعات في مجال االستثمارات والكشف 

  على حاالت االسراف أو التالعب والغش حیث هي تضمن الشفافیة.

طاء العرض مختصر لمهنة المراجعة حتى یتمكن القارئ أن یتعرف على مهنة حاولنا خالل هذا البحث اع   

جاریة المراجعة وكیف تطورت في الجزائر، كما أتمنى أن یعطي هذا البحث إضافات ویغني مكتبة العلوم الت

  ، جامعة المسیلة.واالقتصادیة وعلوم التسییر

  أسباب اختیار الموضوع:

  سمحت لي باختیار هذا الموضوع . - محاسبة وتدقیق - وم التجاریةدراستنا الخاصة في میدان العل   

 رغبتي ومیولي في هذا المجال. -

 تعتبر مهنة محافظ الحسابات حدیثة تتعلق بأحداث الیوم ویجب تجدیده باستمرار. -

 أغلبیة المؤسسات تعاني من أزمات كثیر منها تواجه التصفیة والزوال. -

 صاد الحر  غیر قادة على المواجهة.توجه المؤسسات الجزائریة نحو االقت -

 مهنة المراجعة تبقى إلى غایة الیوم جدیدة وغیر معروفة في المجتمع الجزائري. -

  الدراسات السابقة:

على مستوى كلیة العلوم التجاریة واالقتصادیة وعلوم التسییر كل الدراسات التي تتعلق بموضوع المراجعة    

والخارجیة دون ربط بین المتغیرین في موضوع بحثنا فعالیة تقاریر محافظ تمس بصفة عامة المراجعة الداخلیة 

  لم نقل منعدمة. نمالي لذلك تخص موضوع قلیلة جدا إالحسابات في الحد من الفساد ال
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  أهداف البحث:

 .معرفة مدى مساهمة محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي -

 .القوائم المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیهاالتأكد بأن مصادقة محافظ الحسابات على  -

 .معرفة مدى مساهمة كفاءة و خبرة محافظ الحسابات في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي -

ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول مدى مساهمة محافظ الحسابات في الوقایة من الفساد  -

   .( الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة) ت الدیمغرافیةالمالي تعزى إلى المتغیرا

  تقسیمات الدراسة:

تالي ثالثة فصول منها الدراسة النقوم بدراسة هذا الموضوع من خالل أربعة فصول حیث كانت مقسمة ك   

  النظریة للموضوع وینصب الفصل الرابع على الجانب التطبیقي.

تناولنا في الفصل األول المراجعة وتسلسلها عبر التاریخ من خالل التطرق إلى عمومیات حول المراجعة من    

والفروض التي  وأنواعهالمحة تاریخیة عن المراجعة باإلضافة إلى التعاریف التي تناولت المراجعة أهدافها  إعطاء

   .تقامت علیها، ثم تناولنا المدخل النظري لمهنة محافظ الحسابا

 واآلثار وأنواعهلمحة تاریخیة عن الفساد  إعطاءوتطرقنا في الفصل الثاني لظاهرة الفساد المالي من خالل    

باإلضافة إلى أهم التشریعات الجزائریة التي تناولت  المختلفة وأثارهالمترتبة علیه ثم الفساد المالي وخصائصه 

ولیات محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات الفساد الفساد، وفیما یخص الفصل الثالث فتناولنا فیه مسؤ 

  المالي، منها الغش، الخطأ، غسیل األموال.

أما الفصل الرابع فهو الدراسة المیدانیة من خالل تأسیس استبیان وتوزیعه على عینة الدراسة، محاولین بذلك    

لي من خالل قیامه بمراجعة هذه معرفة الدور الذي تلعبه تقاریر محافظ الحسابات في الحد من الفساد الما

  المؤسسات.
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 تمــــهید:

إن األحداث المتتالیة التي تحدث في جمیع مجاالت الحیاة منذ نشأة اإلنسان، ونخص بذلك المجاالت    

االقتصادیة سواء كانت كلیة أو جزئیة، وظهور المؤسسات وكبر حجمها الشيء الذي أدى إلى ظهور المراجعة 

األدلة على الوقائع لبراهین و تهدف لجمع اوتطورها من أجل الحفاظ على الحقوق  والمراجعة ما هي إال عملیة 

التي قامت بها المؤسسة، بطریقة منهجیة واستعمال أدوات كفیلة للحصول على رأي فني محاید حول االقتصادیة 

، إن هذا الهدف جاء نتیجة التطور الذي صافي المركز المالي الحقیقي لها صحة القوائم المالیة للمؤسسة على

لیها في مد األطراف المختلفة باآلراء التي تعتبر مدخال أساسیا للقرارات عرفته المراجعة فضال عن الحاجة إ

  المراد اتخاذها.

هذا الفصل سنتطرق بشيء من التفصیل إلى المراجعة بصفة عامة وتسلیط الضوء على مهنة  لومن خال   

و الشكل ئیسیة محافظة الحسابات في الجزائر وضوابطها، ولتحقیق ذلك قسمنا هذا الفصل إلى أربع مباحث ر 

  .لكالموالي یوضح ذ
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المبحث الثاني: مدخل 

نظري لمهنة محافظ 

 الحسابات في الجزائر.

 

المبحث الثالث: أحكام 

القانون المنظمة لمهنة 

  محافظ الحسابات

 

المبحث الرابع: تقاریر 

 محافظ الحسابات

 

لمحة تاريخية عن 

 مراجعةال

 فروض وأنواع المراجعة
 مهام وشروط ممارسة مهنة

تعيين محافظة الحسابات  محافظة الحسابات
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 الحسابات
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 أهمية التقارير

 

 األولخاتمة الفصل 

 ممارسة مهنة معايير

 محافظة الحسابات



 .اإلطــــار العـــــــــام للــــمراجعة ...................................................................الفصل األول

6 

I ..عمومیات حول المراجعة  

المراجعة میدان واسع تطور عبر الزمن نتیجة لكبر حجم المؤسسات وضخامة الوسائل المادیة والبشریة    

التحكم فیها یوما بعد یوم وفیما یلي نسلط الضوء بصفة عامة حول النقاط المستعملة، فعملیة المراجعة یصعب 

  التالیة:

  .لمحة تاریخیة عن المراجعة  

 تعریف المراجعة.  

 فروض المراجعة.  

  أهداف و أنواع المراجعة.  

I.1  .لمحة تاریخیة عن المراجعة  

إن المالحظ لمهنة المراجعة عبر التاریخ یدرك أن المراجعة جاءت نتیجة الحاجة الماسة لها بغیة تحقیق    

طرف رؤساء القبائل أو الجماعات أو أصحاب المال والحكومات على الذین یقومون بعملیة الرقابة من 

رجع إلى حكومات قدماء المصریین االحتفاظ بالمواد في المخزونات نیابة عنهم،وٕان المراجعة تلدفع و التحصیل، ا

والیونان الذین استخدموا المراجعین بغیة التأكد من صحة الحسابات العامة، وكان المراجع وقتها یستمع إلى 

   القیود المثبتة بالدفاتر والسجالت للوقوف على مدى سالمتها من كل التالعبات واألخطاء، وبالتالي صحتها.

إن التطورات المتالحقة للمراجعة كانت رهینة األهداف المتوخاة منها من جهة ومن جهة أخرى كانت نتیجة 

البحث المستمر لتطویر هذه األخیرة من الجانب النظري بغیة جعلها تتماشى والتغیرات الكبیرة التي عرفتها حركة 

المؤسسات االقتصادیة على وجه الخصوص،  هاشهدتالتجارة العالمیة واالقتصاد العالمي بشكل عام، والتي 

  وحتى نبین التطور التاریخي للمراجعة نورد الجدول التالي:
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  .): التطور التاریخي للمراجعة1الجدول رقم (

 

  ، نقال عن :8-7طواهر محمد التهامي ، صدیقي مسعود : مرجع سابق، ص  : المصدر

LIONNEL.C ، GERARD.V. : Audit et contrôle interne, Aspects financiers, opérationnels et 

stratégiques, 4ème Edition, DALLOZ, Paris, 1992, p17. 

من خالل الجدول یمكننا مالحظة أن المراجعة كانت منذ القدم أي قبل المیالد وقد كان یقوم بها رجال الدین    

أسندت مهمة المراجعة إلى  1850إلى  1700عاقبة السارقین، وخالل الفترة من بغیة حمایة الممتلكات وم

أسندت مهمة المراجعة  1970إلى  1850المحاسبین وكان عملهم ینحصر في اكتشاف الغش، وخالل الفترة من 

إلى شخص مهني في المحاسبة والمراجعة مهمته اكتشاف الغش واألخطاء والمصادقة على القوائم المالیة 

تطورت أهداف المراجعة لتشمل المصادقة على نظام الرقابة  1990إلى غایة  1970التاریخیة، وفي مرحلة 

  الداخلیة واحترام المعاییر الدولیة المتعارف علیها.

بعد التطرق للمراجعة من الناحیة التاریخیة فیما یلي أهم المفاهیم التي تناولت المراجعة نشیر إلیها في    

  المطلب الثاني.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أهداف المراجعة  جعاالمر   مر بالمراجعةاآل  المــــدة

إلى م ق  2000من 
  میالدي 1700

الملك، إمبراطور، 
  الحكومةالكنیسة، 

  رجل الدین، كاتب
معاقبة السارق على اختالس األموال، حمایة 

  األصول

إلى  1700من 
1850  

الحكومة، المحاكم 
  التجاریة والمساهمین

  منع الغش ومعاقبة فاعلیه، حمایة األصول  المحاسب

إلى  1850من 
1900  

  الحكومة و المساهمین
شخص مهني في المحاسبة 

  أو قانوني
  وتأكید مصداقیة المیزانیةتجنب الغش 

إلى   1900من 
1940  

  الحكومة و المساهمین
شخص مهني في المحاسبة 

  و المراجعة
تجنب الغش واألخطاء، التصدیق على القوائم 

  التاریخیة المالیة

إلى  1940من 
1970  

الحكومة، البنوك 
  والمساهمین

شخص مهني في المحاسبة 
  والمراجعة

القوائم المالیة التصدیق على سالمة وانتظام 
  التاریخیة

إلى  1970من 
1990  

الحكومة، هیئات أخرى 
  والمساهمین

شخص مهني في المحاسبة 
  والمراجعة واالستشارة

التصدیق على نوعیة نظام الرقابة الداخلیة 
  واحترام معاییر المحاسبة ومعاییر المراجعة

  1990من  ابتداء
الحكومة، هیئات أخرى 

  والمساهمین
المحاسبة  شخص مهني في

  والمراجعة واالستشارة

التصدیق على الحسابات ونوعیة نظام الرقابة 
الداخلیة في ضل احترام المعاییر ضد الغش 

  العالمي
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I.2 مفاهیم المراجعة.  

  من خالل هذا المطلب نسلط الضوء عن أهم المفاهیم التي تناولت المراجعة وهي كالتالي:    

مسعى أو طریقة منهجیة مقدمة بشكل منسق «عرفت منظمة العمل الفرنسي المراجعة على أنها  :المفهوم األول

من طرف مهني یستعمل مجموعة من تقنیات المعلومات والتقییم بغیة إصدار حكم معلل ومستقل استنادا على 

  .1»معاییر التقییم، وتقدیر مصداقیة وفعالیة النظام واإلجراءات المتعلقة بالتنظیم

: المراجعة هي عملیة التحقق من صحة مزاعم شخص ما، وحتى تتم المراجعة بكافة، یجب أن مفهوم الثانيال

   2تعتمد على قواعد و معاییر منطقیة وثابتة تحدد المقصود بهذه العملیة و الظروف التي تمارس فیها.

تقني صارم وبناء بأسلوب من اختبار «" المراجعة على أنهاGERMOND "ET "BONNAULT: عرف "المفهوم الثالث

طرف مهني مؤهل ومستقل، بغیة إعطاء رأي معلل على نوعیة ومصداقیة المعلومات المالیة المقدمة من طرف 

المؤسسة وعلى مدى احترام الواجبات في إعداد هذه المعلومات في كل الظروف وعلى مدى احترام القواعد 

   3 ».الصورة الصادقة وفي الوضعیة المالیة ونتائج المؤسسة يوالقوانین والمبادئ المحاسبیة المعمول بها، ف

عملیة منتظمة للحصول على القرائن   «عرفت الجمعیة المحاسبیة األمریكیة المراجعة على أنها  المفهوم الرابع:

ة المرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادیة و تقییمها بطریقة موضوعیة لغرض التأكد من درجة مسایر 

  4 »هذه العناصر للمعاییر الموضوعیة، ثم توصیل نتائج ذلك إلى األطراف المعنیة

  من خالل هذا التعریف نفهم النقاط التالیة:    

 .المراجعة عملیة منظمة، وذلك یعني أن محافظ الحسابات یعتمد على خطة مسبقة للعمل    

 صول على أدلة وقرائن نسبیة أي غیر یجب على محافظ الحسابات أو المراجع أو المراقب القانوني الح

    مطلقة أثناء عملیة المراجعة.

 الخ) باعتباره همزة .شركاء ،یجب على محافظ الحسابات إعداد تقریر یقدم لمن یهمه األمر ( مساهمین..

  وصل بین مجلس اإلدارة و األطراف األخرى المستعملة للتقاریر المالیة.

الحسابات فحـص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والحسابات یقصد بتدقیق : «المفهوم الخامس

والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقیق فحصا انتقادیا منظما، بقصد الخروج برأي فني محاید عن مدى داللة 

ئج أعماله من القوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهایة فترة زمنیة معلومة، ومدى تصویرها لنتا

  5  ».ربح وخسارة عن تلك الفترة

                                                        
 . نقال عن: 10طواهر محمد التوهامي ، صدیقي مسعود: مرجع نفسه، ص  -1

LIONNEL.C ET GERARD.V. : Audit et contrôle interne, Aspects financiers, opérationnels et stratégiques, 

4ème Edition, DALLOZ, Paris, 1992, p22. 
، 1997، ترجمة أحمد حامد حجاج ، كمال الدین سعید ، دار المریخ،  المراجعة بین النظریة والتطبیقولیام توماس، امرسون هنكي:  - 2

 .26ة، ص المملكة العربیة السعودی
الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة  تقریر المراجعة الخارجیة في ظل حتمیة تطبیق المعاییر المحاسبة الدولیة فيحكیمة مناعي:   -3

 .11، ص 2009 -2008الماجستیر في المحاسبة، قسم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .9صطواهر محمد التهامي، صدیقي مسعود: مرجع سابق ،  -4

 . 18،ص 1990نقال عن: الصبان م س والفیومي م : المراجعة بین التنظر و التطبیق ، الدار الجامعیة ، بیروت ، 
 . 13، األردن ، صفحة 1999، دار وائل للنشر،  1، الطبعة علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریةخالد أمین:  -5
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من خالل التعاریف السابقة للمراجعة یمكن القول أن المراجعة عمل منظم یقوم به مهني، یبدأ بفحص أنظمة    

الرقابة الداخلیة وكل الحسابات المتعلقة بالمؤسسة لینتهي بتقریر یتضمن رأي فني محایدا على الوضعیة الحقیقیة 

  ل المراجعة.للمؤسسة مح

  تتمحور المراجعة حول كل من فحص وتحقیق وتقریر حیث:   

 :یقصد به فحص البیانات والسجالت المحاسبیة للتأكد من صحة وسالمـة وحقیقة العملیـات التي تم  الفحص

تسجیلهـا وتحلیلها وتبویبها، أي فحص القیاس المحاسبي وهو القیاس الكمي والنقدي لألحداث االقتصادیة 

  الخاصة بنشاط المؤسسة.

 لمالیة الختامیة كأداة للتعبیر السلیم لنتیجة أعمال : یعبر التحقیق عن الحكم على صالحیة القوائم االتحقیق

  المؤسسة، وعلى مدى تمثیل المركز المالي للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة في فترة زمنیة معینة. 

وبما أن مخرجات نظام المعلومات المحاسبیة تتواجد بالقوائم المالیة الختامیة للمؤسسة، فإن أي خلل في    

حتما إلى خلل في القوائم المالیة الختامیة بصفة آلیة، لذلك فالمراجعة بإمكانها اكتشاف  النظام المولد لها یؤدي

الخلل من خالل تقویم هذا نظام المعلومات المحاسبیة والمالحظة على االستمراریة في ظل التقید بمعاییر 

  لحقیقیة للمؤسسة .المراجعة المتفق علیها، لیسمح لهذا األخیر بتولید معلومات تكون ممثلة للوضعیة ا

نشیر إلى أن الفحص والتحقیق عملیتان مترابطتان ینتظر من خاللهما تمكین المراجع من إبداء رأي  :مالحظة

فني محاید حول ما إذا كانت عملیة القیاس لألحداث المالیة أدت إلى انعكاس صورة صحیحة وسلیمة لنتیجة 

  ومركز المؤسسة الحقیقي.

 :نتائج الفحص والتحقیق في شكل تقریر یقدم إلى األطراف المعینة سواء كانت داخل یقصد به بلورة  التقریر

  أو خارج المؤسسة، وبالتالي هو العملیة األخیرة من المراجعة وثمرتها.

  خالل المفاهیم التي تم التطرق إلیها یمكن أن نعتبر أن المراجعة هي عبارة عن ما یلي: من   

دفاتر محاسبیة وسجالت وقوائم مالیة، وقوانین خاصة بالمؤسسة یتم معالجتها  المراجعة هي تنظیم مدخالته هي"

ومن خالل  "للخروج في األخیر برأي فني محاید وهو التقریر المادي الذي یقدمه المراجع لألطراف ذات الصلة

  :هذا یمكن أن نقول

  تقریر جید = المدخالت ( معلومات المؤسسة )+ المعالجة الصحیحة

تطرق إلى أهم مفاهیم المراجعة البد من التحدث عن أهم الفروض التي قامت علیها المراجعة وكذالك وبعد ال   

  األنواع و هذا ما سیتم تناوله في المطلب الثالث.
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I.3 .أنواع وفروض المراجعة  

أنواع المراجعة كما من خالل هذا المطلب نتطرق إلى الفروض التي تقوم علیها عملیة المراجعة إضافة إلى    

  یلي:

I.1.3   أنواع المراجعة  

إن التطور المستمر في الحیاة االقتصادیة والمالیة منذ القدم صاحبه تطورا في المراجعة كوظیفة داخل    

المؤسسة وكمهمة تؤكل لشخص خارج المؤسسة یسمى بالمراجع الخارجي، فالحاجة للنوع المعین تنبثق من 

  1 نها األنواع التالیة:الحاجة لفحص بند معین داخل المؤسسة ینسجم مع طبیعة هذا النوع، فظهرت حی

  المراجعة المالیة.  

  النوعیة مراجعة.  

 مراجعة النوعیة .   

 المراجعة البیئیة.  

 المراجعة االجتماعیة.   

 أنــــــــــــــــــــــواع المراجعة. :)01(الشكل رقم 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  : من إعداد الطالب.المصدر

                                                        
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم في الجزائر على ضوء التجارب الدولیة نحو إطار متكامل للمراجعة المالیة صدیقي مسعود: -1

 .35، 31، ص ص 2003/2004االقتصادیة، قسم العلوم االقتصادیة،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 

 أنــــــــــــــــــــــواع المراجعة.

 البیئیةالمراجعة  مراجعة العملیات مراجعة المالیةال

هي المراجعة التي یركز 

المراجع عمله على 

القوائم المالیة باالعتماد 

على األدلة وقرائن یدعم 

بها رأیه، ومراجعة 

المالیة یقوم بها خبیر 

 مستقل.
 

هذا النوع من مراجعة 

یهتم بالناحیة التسییر 

في مختلف نشاطات 

التي تقوم بها 

المؤسسة أي تهتم 

بمدى نجاعة اإلدارة 

في تحكم في سیاسات 

  واألهداف المسطرة.

 

یهتم هذا النوع من 

مراجعة بالنشاطات 

التي تضر البیئة 

وعمل على تقلیل 

األخطار الناجمة عن 

هذه النشاطات 

السلبیة في 

 المؤسسة.

 

هي المراجعة التي 

تهتم بجانب اجتماعي 

مثل األجور، 

التأمینات، أي تهتم 

بالموارد البشریة أكثر 

في المؤسسات 

 یة.االقتصاد

 

تهتم بنوعیة 

األنشطة التي 

تقوم بها 

المؤسسة أي 

الجودة، تطبیق 

المعاییر 

 .المختلفة

 

  مراجعة النوعیة االجتماعیة المراجعة
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من االختصار، حیث تم  بشيءفي هذا الشكل یتضح لنا تصنیفات المراجعة من حیث الجهة التي ركزت    

، باإلضافة إلى مراجعة العملیات التي اهتمت ة التي ركزت على القوائم المالیةالتطرق إلى المراجعة المالی

كذلك المراجعة االجتماعیة ، و لبیئةبالجانب التسییري، والمراجعة البیئیة التي ركزت على النشاطات التي تضر با

تطبیق المعاییر إلنجاز النشاطات الخاصة عة النوعیة التي اهتمت بالجودة و المراجو التي اهتمت بالموارد البشریة 

  بالمؤسسة محل المراجعة. 

یة التي هي اإلشارة هنا إلى أن هذه األنواع ال ترتبط بالموضوع المراد مراجعته باستثناء المراجعة المال :مالحظة

موضوع الدراسة، لذا سوف نركز على األنواع المختلفة المرتبطة بالمراجعة المالیة انطالقا من الزوایا التي ینظر 

منها للنوع، باستثناء زاویة القائم بالمراجعة الداخلیة والخارجیة التي سوف تعالج في بند خاص بها نظرا ألهمیة 

  العنصرین في الموضوع.

  1في المراجعة اإللزامدى أوال: من حیث م

 اإللزامیةنعتمد في هذه الزاویة على درجة االلتزام القانوني للمراجعة وبالتالي نمیز بین نوعین من المراجعة    

  واالختیاریة:

هي المراجعة الملزمة ینص القوانین في الدولة المعنیة ومثال ذلك القوانین المنظمة  :اإللزامیةمراجعة  -1

لشركات المساهمة في مختلف الدول فمن أهم ما تنص علیه هذه القوانین ضرورة تعیین مراجع حسابات أو ما 

  المالیة. وقوائمهایعرف بمراقب الحسابات قانوني للشركة یتولى مراجعة حساباتها 

الناحیة أخرى قد تنص القوانین النظامیة في بعض الشركات في القطاع الخاص على ضرورة مراجعة ومن    

واضحة بالنسبة للهیئات  اإللزامیةحساباتها عن طریق المراجع القانوني مختص وفي هذا المجال تظهر المراجعة 

  والمؤسسات العامة ووحدات الجهاز اإلداري في الدولة.

معین بقانون أو بالئحة معینة، ومنها بعض المراجعات  إلزاموهي المراجعة التي تتم بدون مراجعة اختیاریة:  -2

التي قد تطلبها إدارة المنشأة من المراجع الخارجي لتحقیق غرض معین أو للتحقق من أمر ما أو التخاذ قرار 

  معین بناء على نتیجة المراجعة ومثال ذلك:

 معینة.مراجعة وفحص عملیات الخزینة في فترة  -

 مراجعة وتدقیق الحسابات وعملیات المخازن المختلفة. -

 مراجعة بعض عملیات الشراء دون غیرها أو بعض مبیعات دون غیرها. -

 مراجعة األوراق والمستندات بعض المناقصات التي تمت خالل فترة ما. -

  یكون هذا النوع من المراجعة بناء على طلب من اإلدارة بهدف معین.و 

یلزم القانون الشركات سواء كانت كبیرة أو صغیرة إال أنها في الغالب تتفق مع أحد المراجعین رغم أنه لم    

  القانونیین للفحص ومراجعة دفاترها وحسابات لألسباب التالیة:

 .االطمئنان على سالمة ما تم من عملیات وما تحقق من نتائج 

 والمستثمرین. كسب ثقة األطراف الخارجیة التي تتعامل معهم الشركة والبنوك 

 .الحفاظ على سالمة المركز المالي للمؤسسة وسمعتها التجاریة في مجال نشاطها 

  

  

                                                        
  .194-192، بیروت، لبنان، ص ص 2001، الدار الجامعیة، راجعةالمحاسبة والمكمال الدین مصطفى الدهراوي، محمد السید سرایا:  - 1
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  .1ثانیا: من حیث حجم المراجعة

  من هذه الزاویة یمكن أن نمیز بین نوعین من المراجعة هما المراجعة الكاملة والمراجعة الجزئیة. 

  :العملیات التي تمت في المؤسسة خالل الفترة وهي تتضمن فحص ومراجعة جمیع المراجعة الكاملة

 المحاسبیة، بمعنى أن تكون المراجعة شاملة للعناصر والنواحي التالیة:

 جمیع العملیات المالیة الصغیرة والكبیرة على حد سواء. -

 جمیع القیود والدفتریة المسجلة في دفاتر الیومیة على اختالف أنواعها. -

 تر األستاذ على اختالف أنواعها.جمیع الحسابات التي تتضمنها دفا -

 جمیع التسویات المحاسبیة التي تمت خالل فترة. -

 جمیع المستندات واألوراق والملفات والسجالت والدفاتر. -

  میة للرقابة یأسلوب المراجعة الكاملة في الغالب عندما تكون النتیجة التقی إتباعیلجأ المراجع الخارجي إلى

مطمئن لقوة هذا النظام فیضطر إلى استخدام أسلوب المراجعة الكاملة لتنفیذ غیر مرضیة مما یجعله غیر 

  برنامج عمله.

  :مراجعة وتدقیق بعض العملیات المعینة في شكل عینات ممثلة لمختف  وهي التي تتضمنالمراجعة الجزئیة

 ما تم من عملیات خالل الفترة ولتنفیذ هذا األسلوب قد یختار المراجع:

 ض العملیات دون غیرها.بعض القیود لبع -

 عملیات أیام معینة دون باقي األیام. -

 عینات من عملیات اإلجراءات أو المصروفات. -

ها المراجع وفي هذا المجال یجب م بو قإلى غیر ذلك من أسالیب اختیار موضوعات وعملیات المراجعة التي ی

  مراعاة ما یلي:

موضوع المراجعة على طبیعة العملیات التي سوف یقوم ال یجب على المراجع اطالع المسؤولین في المنشأة  -

 بمراجعتها والتي قام باختیارها.

ال یجب على المراجع استخدام نفس العملیات وبنفس األسلوب عند القیام بمراجعة عملیات نفس المنشاة مرة  -

 أخرى.

 عرض ألي مسؤولیة.على المراجع أن یكتب في تقریره تفاصیل وطبیعة العملیات التي قام بها حتى ال یت -

أسلوب المراجعة الجزئیة إال بعد أن یقوم بتقییم نظام الرقابة الداخلیة في  إتباعال یجب على المراجع  مالحظة:

  المنشأة والتأكد من قوة نظام الرقابة الداخلیة.

  ثالثا: من زاویة توقیت المراجعة.

  المراجعة المستمرة والمراجعة النهائیة حیث:نمیز في هذه الزاویة بین نوعین من المراجعة، هما    

  :یقوم المراجع في هذا النوع من المراجعة بفحص وٕاجراء االختبارات الضروریة على المراجعة المستمرة

المفردات المحاسبیة على مدار السنة المالیة للمؤسسة، إذ عادة ما یتم ذلك بطریقة منتظمة ووفقـا لبرنامـج زمـني 

  تجیب إلى اإلمكانات المتاحة. مضبوط مسبقا ویس

  :یستعمل هذا النوع عادة في نهایة السنة المالیة، إذ یعین المراجـع في ظل هذا النوع بعد المراجعة النهائیة

االنتهاء من التسویات وتحضیر الحسابات الختامیة وقائمة المركز المالي للمؤسسة، لیقوم المراجع بعدها بإجراء 

                                                        
  .41-40، ص ص 2007الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر،  المراجعة والتدقیق الشامل، المكتبمحمد السید سرایا: أصول وقواعد  - 1
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روریة وفق ما ینص علیه اإلطار المرجعي للمراجعة، لیتمكن من أن یبدي رأیا فنیا االختبارات والفحوص الض

  محایدا حول مدى داللة القوائم المالیة الختامیة للمؤسسة عن المركز المالي الحقیقي لها. 

  1رابعا: من حیث مدى الفحص أو حجم االختبارات

  تقسم المراجعة في هذا المجال إلى نوعین هما:

 لشاملة (التفصیلیة):المراجعة ا 

یقوم المراجع في هذا النوع من المراجعة بمراجعة جمیع القیود والدفاتر والسجالت الحسابات والمستندات، أي    

  القیام بمراجعة جمیع المفردات محل المراجعة.

على حسب وهنا یمكن أن نجد الشمولیة بالنسبة إلى شرط معین أو قد تكون بالنسبة لجمیع عملیات المؤسسة    

ما یقتضیه العقد المبرم بین المراجع وأصحاب المؤسسة والذي یوضح طبیعة وشكل المراجعة والبند أو القیود 

المراد مراجعتها وفي نجد هذا النوع من المراجعة یصلح في المؤسسات الصغیرة ومتوسطة الحجم، أما في 

المنظمة وتعرضها مع عاملي الوقت والتكالیف المؤسسات كبیرة الحجم فسوف یؤدي استخدامها إلى زیادة أعباء 

  وربما عرقلة السیر العادي لنشاط داخل المؤسسة.

 :المراجعة االختباریة 

في هذا النوع یقوم المراجع بمراجعة جزء من الكل، حیث یقوم باختبار عدد من المفردات (عینة) لكي تخضع    

  على مجموع مفردات (مجتمع) الذي تم اختیاره.لعملیات المراجعة والفحص لیعمم بعد ذلك نتائج الفحص 

إن هذا النوع من المراجعة نجده خاصة عند قیام المراجع بمراجعة المؤسسات ذات الحجم الكبیر وذات    

  العملیات المتعددة بصورة كبیرة التي یصعب فیها المراجعة الشاملة لكل العملیات.

نشیر إلى بعض الصعوبات التي تمنع تعبیر وتمثیل الحكم الصادر عن مراجعة العینة لمفردات  :مالحظة

  المجتمع كما یلي: 

 .عدم تمثیل العینة المختارة لمفردات المجتمع ككل  

 .عدم االعتماد على األدوات اإلحصائیة المناسبة الختبار العینة  

 .األخطاء الواردة عند عملیة تقدیر معالم المجتمع 

  

  

بعد التطرق إلى أنواع المراجعة خالل الفرع السابق سنتعرف خالل الفرع الثاني عن أهم الفروض التي    

  قامت علیها المراجعة.

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .350-34، ص ص 2010، مطبعة مزوار، الجزائر، المراجعة الداخلیة صدیقي مسعود، أحمد نقاز: - 1
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I..2.3  .فروض المراجعة  

تقوم المراجعة على جملة من الفروض یتخذ منها إطار نظري یمكن الرجوع إلیها في عملیات المراجعة    

  1 سنورد أهم هذه الفروض التجریبیة في اآلتي:ك لالمختلفة لذ

من خالل المالحظ أن هذا الفرض مرتبط بوجود مهنة المراجعة، فإذا لم قابلیة البیانات المالیة للفحص:  -1

هذه المهنة وینبع هذا الفرد من المعاییر المستخدمة  تكن بیانات القوائم المالیة قابلة للفحص فال مبرر لوجود

البیانات المحاسبیة، والخطوط العریضة التي تسترشد بها بإیجاد نظام اتصال بین معدي المعلومات لتقییم 

  ومستخدمیها وتتمثل هذه المعاییر في:

وذلك یعني ضرورة مالئمة المعلومات المحاسبیة الحتیاجات المستخدمین المحتملین وارتباطها المالئمة:  -

  باألحداث التي تعبر عنها.

یصل إلى  أنونعني ذلك أنه إذا قام شخصان أو أكثر بفحص المعلومات نفسها فإنه البد  للفحص:القابلیة  -

  مقاییس أو نتائج نفسها التي یجب التوصل إلیها.

  بمعنى تسجیل الحقائق بطریقة عادلة وموضوعیة. البعد عن التحیز: -

  محاسبیة.وهي خاصیة یجب أن تتحلى بها المعلومات ال القابلیة للقیاس الكمي: -

إنه من الواضح وجود تبادل  عدم وجود تعارض حتمي بین مصلحة المراجع ومصلحة إدارة المؤسسة: -2

للمنفعة بین إدارة المشروع ومراقب الحسابات باإلدارة نعتمد في اتخاذ معظم قراراتها على المعلومات المالیة التي 

سسة تستفید من المعلومات التي تم مراجعتها بدرجة ترتبط برأي مراقب الحسابات وذلك لغرض تقدم مشروع والمؤ 

  أكبر من تلك التي لم یتم مراجعتها.

نجد أن هذا الفرد  خلو القوائم المالیة وأیة معلومات أخرى تقدم للفحص من أیة أخطاء عادیة أو تواطئیة: -3

نامج المراجعة أن یوسع ضروري في جعل عملیة المراجعة االقتصادیة تتطلب من مراقب الحسابات عند إعداد بر 

  من اختیاراته وأن یتقصى وراء كل شيء بالرغم من عدم وجود أنه سوف یكشف كل هذه األخطاء.

المالحظ أن هذا الغرض یشیر إلى نقطة مهمة جدا وهي مسؤولیة مراقب الحسابات في كشف : مالحظة

  األخطاء.

یبنى هذا الفرض على أساس وجود نظام  أخطاء:وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة یبعد احتمال حدوث  -4

سلیم للرقابة الداخلیة یبعد احتمال حدوث أخطاء مما یجعل من الممكن إعداد برنامج مراجعة بصورة تحفظ من 

  مدى الفحص.

ویعني وجود لفظ احتمال أن وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة ال یبعد احتمال حدوث أخطاء، األخطاء    

كان رغم سالمة األنظمة الداخلیة المتبعة بشرط أن ال یكون هذا الخطأ جوهري یعیب القوائم  موجودة مهما

  المالیة.

التطبیق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف علیها مما یؤدي إلى سالمة تمثیل القوائم المالیة للمركز  -5

یار" الذي یستخدم للحكم على مدى سالمة تعتبر مبادئ المحاسبة المتعارف علیها "المع المالي ونتائج األعمال:

القوائم المالیة وتمثیلها الحقیقي للمركز المالي للمؤسسة ویعني هذا الفرض أن مراقبي الحسابات یسترشدون 

                                                        
 .. بتصرف21-18، اإلسكندریة، مصر، ص ص 2003 -2002، الدار الجامعیة، نظریة المراجعة وآلیة التطبیقمحمد سمیر صبان:  - 1
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بمبادئ المحاسبة المتعارف علیها للحكم على سالمة القوائم المالیة وتمثیلها الحقیقي للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة 

  محل المراجعة.

یعتبر هذا الفرض  العناصر والمفردات التي كانت صحیحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل: -6

أن العملیات التي قامت بها المؤسسة في الماضي قد تمت وفق إجراءات سلیمة وضمن نظام سلیم للرقابة 

في الحالة العكسیة  الداخلیة ستكون كذلك في المستقبل والعكس صحیح، لذا بات من الضروري على المراجع

  بذل المزید من العنایة المهنیة لكشف مواطن الضعف في اإلجراءات ونظام الرقابة الداخلیة المفروض.

یقوم المراجع في هذا البند بعمله كمراجع للحسابات، وذلك وفقا مراقب الحسابات یزاول عمله كمراجع فقط:  -7

لمراجع، بشرط أال تخل هذه االتفاقیة بمعاییر المراجعة وعلى لما توضحه االتفاقیة المبرمة ما بین المؤسسة وا

رأسها استقاللیة المراجع في عمله، ونشیر كذلك في إطار المراجعة الداخلیة على أن یلتزم المراجع بوظائفه 

  1المحددة وأن یسعى إلى تحقیق األهداف المتوخاة من العملیة.

  

بعد التعرف عن أهم أنواع المراجعة باإلضافة إلى أهم الفروض التي قامت علیها المراجعة، سنتعرف خالل    

  المطلب الرابع عن أهداف المرجعة وكذلك أهمیتها 

I.4  .أهداف وأهمیة المراجعة  

  في هذا المطلب سنسلط الضوء على أهداف وأهمیة المراجعة بصفة عامة في المؤسسة.     

I.1.4  2أهداف المراجعة  

انطالقا من التطور التاریخي للمراجعة والتعاریف المقدمة لها یظهر لنا جلیا تطور أهداف هذه األخیرة من    

  حقبة زمنیة إلى أخرى حیث تظهر أهداف للمراجعة التقلیدیة وأخرى حدیثة.

  یمكن تلخیص األهداف التقلیدیة للمراجعة في النقاط التالیة: األهداف التقلیدیة: -1

 التأكد من صحة البیانات المحاسبیة ومدى االعتماد علیها. -

 رأي فني استنادا إلى أدلة وبراهین عن عدالة القوائم المالیة وتمثیلها للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة. إبداء -

 المحاسبیة من أخطاء وغش.اكتشاف ما قد یوجد في الدفاتر والسجالت  -

 التقلیل من فرص ارتكاب األخطاء من خالل التأكد من وجود رقابة داخلیة جیدة. -

 مساعدة اإلدارة على وضع سیاسات إداریة مناسبة. -

 مساعدة الدوائر المالیة في تحدید الوعاء الضریبي. -

 مساعدة الجهات الحكومیة األخرى في تخطیط االقتصاد الوطني. -

  رق إلى األهداف التقلیدیة كان تحصیل حاصل أن نتكلم على األهداف الحدیثة للمراجعة.بعد التط   

بعد التطور الذي حصل في بیئة األعمال واالنفتاح االقتصادي الدولي وأثر  األهداف الحدیثة للمراجعة: -2

ا تطلب من المراجع العولمة على اقتصادیات الدولة ودخول تكنولوجیا والحاسوب فقد تغیرت نظرة المراجعة مم

تقدیم خدمات أخرى أهم من اكتشاف األخطاء والغش وغیرها من األهداف التقلیدیة لیقوم بعملیة المراجعة من 

                                                        
، نقال عن: لبیب ع والفیومي م: أصول المراجعة، المكتب الجامعي 16صمحمد التهامي طواهر، صدیقي مسعود : مرجع سابق،  - 1

  .15، ص 1998كندریة الحدیث، األزاریطة، اإلس
، ص 2013-2012، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، محاضرات منهجیة التدقیقیحي سعیدي:  - 2

  .3-2ص 
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أجل تحقیق أهداف العصریة التي تتالءم وبیئة األعمال الحالیة حیث أصبحت أهداف المراجعة الیوم على النحو 

  التالي:

 عرف على أسباب عدم تحقیق أهداف الموضوعة من قبل المنشأة.مراقبة الخطط ومتابعة تنفیذها وللت -

 تقییم النتائج التي تم التوصل إلیها مقارنة مع األهداف المرسومة. -

في جمیع نشاطات  واإلسرافالعمل على تحقیق أقصى درجة مكن الكفایة اإلنتاجیة والقضاء على الهدر  -

 المؤسسة.

  .تحقیق أكبر قدر ممكن من الرفاهیة للمجتمع -

یسعى المراجع من خالل عملیة الفحص والتحقیق في المؤسسة االقتصادیة إلى التأكد من الوجود والتحقق:  -أ

أن جمیع العناصر الواردة في المیزانیة وفي القوائم المالیة الختامیة موجودة فعال حیث أن المعلومات الناتجة عن 

ه الزبائن مبلغ معین عند تاریخ معین، فیسعى حینها النظام المحاسبي تقر مثال بالنسبة إلى حق المؤسسة تجا

  المراجع إلى التحقق إلثبات صحة هذه المعلومات من خالل الجرد الفعلي أو المادي للمخزونات.

تعمل المراجعة في هذا البند إلى إتمام البند السابق من خالل التأكد من أن كل عناصر الملكیة والمدیونیة:  -ب

للمؤسسة والخصوم التزام علیها. فالوحدات المتواجدة في المخزونات أو الحقوق هي حق األصول هي ملك 

شرعي لها والدیون هي مستحقة فعال ألطراف أخرى، فالمراجعة بذلك تعمل على تأكید صدق وحقیقة المعلومات 

  المحاسبیة الناتجة عن النظام المولد لها، والتي تقدم إلى األطراف ذات الصلة.

بما أن الشمول هو من بین أهم الخاصیات الواجب توافرها في المعلومة بات من ال أو الشمولیة: الكم -جـ

، من خالل احتواء 1الضروري على النظام  المحاسبي تولید معلومات معبرة وشاملة على كل األحداث التي تمت

لحدث بغیة الوصول إلى هذه المعلومة المقدمة على المعطیات والمركبات األساسیة التي تمد بصلة إلى ا

الشمولیة ینبغي التأكد من دقة وصحة البیانات المحاسبیة المثبتة بالدفاتر والسجالت من جهة ومن جهة أخرى 

العمل على التجهیز السلیم لهذه البیانات بشكل یسمح من توفیر معلومات شاملة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة 

  المراجعة إلعطاء المصداقیة لمخرجات نظام المعلومات المحاسبیة. للمؤسسة، والذي یعتبر من بین أهم أهداف

تهدف المراجعة من خالل هذا البند إلى ضرورة تقییم األحداث المحاسبیة وفقا للطرق التقییم و التخصیص:  -د

المحاسبیة المعمول بها كطرق إهتالك التثبیتات وتقییم المخزونات ثم تخصیص هذه العملیة في الحسابات 

معنیة، وبانسجام مع المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما، فااللتزام الصارم بهذا البند من شأنه أن یضمن ال

  اآلتي:

 تقلیل فرص ارتكاب األخطاء والغش.  

 ؛االلتزام بالمبادئ المحاسبیة  

 .ثبات الطرق المحاسبیة من دورة إلى أخرى 

تسعى األطراف الطالبة للمعلومات المحاسبیة إلى الحصول على معلومات ذات اإلفصاح: و العرض  -ز

مصداقیة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقة للمؤسسة من خالل إفصاح هذه األخیرة على مخرجات نظام المعلومات 

م یتماشى المحاسبیة والمتمثلة في المعلومات، التي أعدت وفق لمعاییر الممارسة المهنیة، وتم تجهیزها بشكل سلی

ومبادئ المحاسبة، فهذه المعلومات تعتبر قابلة للفحص من طرف المراجع لیثبت صحة الخطوات التي تمت 

                                                        
  . 17صطواهر محمد التهامي، صدیقي مسعود: مرجع نفسه،  -1
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داخل النظام والمولد لها من جهة ومن جهة أخرى لیتأكد من مصداقیتها من خالل التمثیل الحقیقي لوضع معین 

  داخل المؤسسة.

یة المراجعة إلى إبداء رأي فني محاید حول مدى تعبیر القوائم یسعى المراجع من خالل عملإبداء رأي فني:  -حـ

المالیة الختامیة للمؤسسة عن المركز المالي الحقیقي لها، ولكي یتسنى له ذلك ینبغي على هذا األخیر وفي 

  : 1إطار ما تملیه األبعاد النظریة و التطبیقیة إلطار المراجعة، القیام بالفحص والتحقق من العناصر اآلتیة

 التحقق من اإلجراءات والطرق المطبقة.  

 مراقبة عناصر األصول والخصوم.  

 (دفتر الیومیة)التأكد من التسجیل السلیم للعملیات.  

 التأكد من التسجیل السلیم لكل األعباء و النواتج التي تخص السنوات السابقة.  

 محاولة كشف أنواع الغش، التالعب واألخطاء.  

  ككلتقییم األداء داخل  المؤسسة.  

 .تقییم الهیكل التنظیمي  

  ویمكن إبراز تطور أهداف المراجعة عبر التاریخ وفق الجدول التالي:

  ): التطور التاریخي ألهداف عملیة للمراجعة.2الجدول رقم (
 الهدف من المراجعة الفـترة

 اكتشاف التالعب واالختالس. - 1500قبل عام 

 اكتشاف التالعب واالختالس. - 1850 -1500

  اكتشاف التالعب واالختالس - 1905 -1850

 اكتشاف األخطاء الكتابیة -

  تحدید مدى سالمة وصحة تقریر المركز المالي. - 1933 -1905

 اكتشاف األخطاء والتالعب -

  تحدید مدى سالمة وصحة تقریر المركز المالي. - 1933-1940

 اكتشاف األخطاء والتالعب -

 وصحة تقریر المركز المالي.تحدید مدى سالمة  - 1940-1960

  .17، ص 2010: صدیقي مسعود ،أحمد نقاز: المراجعة الداخلیة ، دار مزوار، الجزائر، رالمصد

من خالل هذا الجدول نالحظ أن هناك تطور ملحوظ في األهداف المرجوة من المراجعة، من مجرد اكتشاف    

المالي، حیث أن هذا الهدف األخیر أصبح ضروري تالعب واالختالس إلى تحدید مدى سالمة وصحة التقریر 

  خاصة ألي مؤسسة ترید التسعیر في البورصة.

بل وقد ذهبت أهداف المراجعة إلى أبعد من ذلك، حیث انتقلت من مجرد قیام المراجع أو محافظ الحسابات    

د یوجد بها من أخطأ أو غش بالتأكد وصحة ودقة البیانات المحاسبیة المثبتة بالدفاتر والسجالت، واكتشاف ما ق

أو تزویر، وفحص مدى فعالیة وقوة نظام الرقابة الداخلیة وخروج برأي فني محاید عن مدى داللة عن الوضعیة 

  الحقیقیة للمؤسسة (المالیة). 

  

                                                        
  نقال عن : 18طواهر محمد التهامي، صدیقي مسعود: مرجع سابق، ص  -1

 BELAIBOUD. M: Guide  pratique d’audit financier et comptable; la maison des livres ; 2eme  édition ; Alger; 

p 22-23. 
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  أهداف المراجعة): 02الشكل رقم (

  أهداف المراجعة

  

  

  أهداف ثانویة                                     أهداف خاصة                                             أهداف رئیسیة

  منع و اكتشاف                           إبداء الرأي                            

  

     

  السرقة           األخطاء                                                      

  

  

األخطاء             األخطاء          األخطاء في         األخطاء                 اختالس            التالعب في      

  تالعب

بضائع      المتكافة            المعوضة          تطبیق المبادئ      الكتابیة                 النقدیة           حسابات 

  احتیالي

  

  

  أخطاء الحذف أو السهو                                         أخطاء ارتكابیة           

  

  

  حذف كلي                 حذف جزئي                     

  

  .18، ص 2009نشر والتوزیع، عمان، غسان فالح مطارفة: تدقیق حسابات المعاصر، دار المسیرة لل :المصدر

I.2.4 1أهمیة المراجعة.  

إن المراجعة لها أهمیة كبیرة تظهر في أنها وسیلة تخدم جهات كثیرة تعتمد اعتمادا كبیرا على القوائم المالیة    

  التي یعتمدها مراجع الحسابات ومن بین هذه الجهات نذكر:

تعتمد إدارة المؤسسة على القوائم المالیة التي یتم اعتمادها من قبل مراجع الحسابات  إدارة المؤسسة: -1

وسیلة إلثبات أن إدارة المؤسسة قد مارست أعمالها  أنهاالمحاید ومستقل مما یزید الثقة في القوائم المالیة كما 

  بنجاح مما یؤدي إلى إعادة انتخاب وتحدید أعضاء مجلس اإلدارة من فترة إلى أخرى وكذلك زیادة مكافأتهم.

روبا بعد الحرب و أدى ظهور الشركات والمصانع الكبیرة في الوالیات المتحدة األمریكیة وأ المستثمرون: -2

یة وتوزیع رأس مالها على عدد كبیر من المساهمین وانفصال الملكیة عن إدارة الشركة مما جعل العالمیة الثان

الحاجة الماسة لتعیین مراجع الحسابات قانوني مستقل ومحاید، بحیث یطمئن المستثمرون الحالیون أو 

بة تصرفات إدارة الشركة المحتملون بأن أموالهم لن سوف لن تتعرض للسرقة واالختالس نتیجة قیام المراجع بمراق

  والتأكد من عدم انتهاك عقد الشركة األساسي وقانون الشركات.

تقوم معظم المؤسسات بطلب الحصول على قروض من البنوك ومؤسسات البنوك والمؤسسات المالیة:  -3

نتیجة ، وقبل أن توافق هذه البنوك على منح تلك القروض، فإنها تقوم بالفحص والتحلیل المالي و اإلقراض

                                                        
 .14-13حكیمة مناعي، مرجع سابق، ص ص  - 1
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األعمال لكل المؤسسات من قبل مراجع الحسابات قانوني مستقل ومحاید وذلك لضمان قدرة هذه المؤسسات 

  على سداد تلك القروض.

تعتمد بعض أجهزة الدولة على القوائم المالیة التي تصدرها المؤسسات في العدید من الجهات الحكومیة: -4

  األغراض منها:

 مراقبة النشاط االقتصادي. -

 م السیاسات االقتصادیة للدولة.رس -

 فرض الضرائب. -

  حیث ال یمكن للدولة للقیام بتلك األعمال نقصد تلك المراجعة التي تقوم بها المؤسسات بصفة دوریة. 
  أهمیة المراجعة.): 03الشكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دارة المؤسسة 

  

  

  
  من إعداد الطالب : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أهمیة المراجعة

 المــــــــــــــراجعة

 ةـــــــــــراف المستخدمـــــاألط

 الجهات المعنیة 

 دارة المؤسسة إ المستثمرون  البنوك والمؤسسات المالية الحكومية الجهات
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  أهمیة مراجعة الحسابات لدى مستخدمي القوائم المالیة. ):04الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ، نقال عن :21، ص 2010صدیقي مسعود ،أحمد نقاز: المراجعة الداخلیة ، دار مزوار ، الجزائر ،  :المصدر

Benoit pige , Audit st contrôle interne , éditions EMS ,2 édition Benoit Pige ,audit et contrôle 

interne ,2 édition, EME, Paris ,2004 ,P98. 

الشكل إن محافظ الحسابات یعتبر مصدر ثقة من قبل األطراف المستخدمة للمعلومة من خالل هذا    

كسها الوضعیة الحقیقیة المحاسبیة أو القوائم المالیة حیث یعتبر المسؤول األول عن صدق القوائم المالیة وع

للمعلومة، وعدم  الدور الذي یلعبه في التقلیل عدم التناسق في المعلومات بین األطراف المستخدمةللمؤسسة و 

التناسق هذا یكون حسب الحاجة من المعلومة لكل طرف سواء كان المصدر للمعلومة أو مستقبلها، وعدم 

  التناسق هذا یعكس لنا أهمیة وجود عملیة المراجعة.
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II. مدخل نظري لمهنة محافظ الحسابات في الجزائر.  

زیادة ل الرقابة على مختلف المؤسسات و المهنة من خالالمتتبع لمهنة محافظ الحسابات تبین له أهمیة هذه    

الثقة في المعلومات المنشورة التي تعدها المؤسسات عن طریق تقریر یحمل رأي فني محاید من طرف مهني 

مستقل وهو المراجع الخارجي، إذ یعتبر محافظ الحسابات من المهنیین الخارجین عن المؤسسة الذي یقوم 

م المالیة والتأكد من مطابقتها للمعاییر المقررة أو المستخدمة ومن أجل فهم مهنة محافظ بفحص الحسابات والقوائ

  :ل في هذا المبحث النقاط التالیةالحسابات ستتناو 

 .تعریف وخصائص محافظ الحسابات  

  .حقوق وواجبات محافظ الحسابات  

  .مهام وشروط ممارسة مهنة محافظة الحسابات  

 .معاییر ممارسة المهنة  

II.1 .تعریف محافظ الحسابات وخصائصه  

- 10من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف محافظ الحسابات من خالل عدة نواحي، من ناحیة القانون    

المنظم للمهنة وكذلك نظرة القانون الجزائري لمهنة محافظ الحسابات وننتهي باستخالص أهم خصائص  01

  محافظ الحسابات.

II.1.1   الحسابات.تعریف محافظ  

  .2010جوان  29المؤرخ في  01-10أوال: حسب قانون 

"یعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا 1 :2010جوان  29المؤرخ في  01-10من القانون  22تنص المادة    

القانون، كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص تحت مسؤولیته، مهمة المصادقة على صحة حسابات 

   وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشریع المعمول به ".المؤسسات والهیئات 

بعد التعرف على محافظ الحسابات من خالل القانون النظم للمهنة كان ال بد من معرفة القانون الجزائري    

  4مكرر  715ونظرته للمهنة وهذا من خالل ما جاء في نص المادة 

  ثانیا: حسب القانون التجاري.

من القانون التجاري، تم  4مكرر  715عرف القانون التجاري محافظ الحسابات وفق ما تنصت علیه المادة    

هو الذي الشخص یحقق في الدفاتر واألوراق المالیة للشركة وفي مراقبة «تعریف محافظ الحسابات على أنه: 

قریر مجلس اإلدارة أو مجلس انتظام حسابات الشركة وصحتها، كما یدقق في صحة المعلومات المقدمة في ت

المدیرین حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة وحساباتها، ویصادق 

   2».على انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة وصحتها، واحترام مبدأ المساواة بین المساهمین 

 وٕابداءأو مؤسسات مهنیة مستقلة هدفها مراجعة البیانات الختامیة  التدقیق الخارجي وظیفة یقوم بها أشخاص   

  الرأي المهني عن عدالة تلك البیانات.

                                                        
  .7، ص 22، المادة 11/06/2010، المؤرخ في 42الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  - 1
  . بتصرف188، ص 2007القانون التجاري، الجزائر،  - 2



 .اإلطــــار العـــــــــام للــــمراجعة ...................................................................الفصل األول

22 

ویطلق على الشخص الذي یقوم بعملیة التدقیق وتقدیم تقریر یبدى فیه رأیه حول القوائم المالیة للمشروع، لفظ    

ومن التسمیات المرادفة ایضا لفظ "مراجع'' و''مراقب '' و''فاحص حسابات '' ومحاسب قانوني،   Auditor''مدقق ''

  1وغیرها 

  بعد معرفة أهم تعاریف محافظ الحسابات نأتي إلى استخالص أهم خصائص التي تمیز محافظ الحسابات.   

II.2.1 .خصائص محافظ الحسابات  

  أهم خصائص محافظ الحسابات:من خال ل هذا الفرع نحاول أن نستخلص    

یتطلب محافظ الحسابات تنفیذ مهامه بكل اهتمام وثقة بهدف إنشاء أساسا متین إلصدار الكفاءة المهنیة: *

القرار والحكم النهائي كذلك یجب أن یكون لدیه شهادة تبریر مستوى محافظ الحسابات وتسجیل في المنظمة 

  ت وباإلضافة إلى أن یكون تطبیق ملزم.الوطنیة لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابا

: یعتبر میزة أساسیة للتعامل مع المؤسسات فمن المعلوم أن محافظ الحسابات یطلع ویكشف جمیع سر المهنة*

المعلومات التي یراها ضروریة للقیام بمهمته، الشيء الذي یؤدي إلى التعرف على المعلومات السریة الخاصة 

  2 ل المعلومات السریة الخاصة بالمؤسسة سواء لصالحه أو للغیر.بالمؤسسة حیث ال یمكن استغال

 :ومن بین النقاط األساسیة إلفشاء السر  

وجوب تسلیم وثائق لمصالح الضرائب في حالة استدعائه لشهادة أمام الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة وقد تكون  -

 نتیجة استعالم أو تحقیق موجه ضده.

 اعاة ضرورة احترام سر المهنة.كما أن محافظ الحسابات یجب مر  -

باإلضافة إلى ذلك فإن محافظ الحسابات ملزم بالكشف عن حقیقة الحسابات لكل الشركاء المساهمین لوكیل  -

 الجمهوریة.

یحرص محافظ الحسابات أن تكون العالقة مع الزمالء حسنة من أجل التعاون  * العالقة مع زمالء المهنة:

یحتاج إلى بعض المساعدة فأغلب المشاكل التي یواجهها محافظ الحسابات  خاصة عند تعویض بالزمیل له قد

  تكون حالة استبداله بأخر داخل نفس المؤسسة.

  فهو تغییر یتطلب من المراجع الثاني بعض الشروط لطلب توكیله لهذه المهمة:   

 مدة.التأكد من أن ال تكون دوافع هذا الطلب محاولة لتجاوز القانون أو القواعد المعت -

  اطالع الزمیل (المراجع السابق) بطلب موجه إلیه برسالة مسجلة بریدیا. -

لتحقیق ممارسة مهنة محافظ الحسابات بكل استقاللیة فكریة وأخالقیة یعتبر متنافیا مع هذه * االستقاللیة: 

 3 المهنة في مفهوم هذا القانون كل من:

 نشاط تجاري، السیما في شكل وسیط أو وكیل مكلف بالمعامالت التجاریة أو المهنیة. ممارسة 

 .القیام بمراقبة حسابات الشركات التي یمتلك فیها مساهمات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

 .قبول مهام التنظیم في محاسبة المؤسسة التي یراقب حساباتها 

 ائي لدى نفس المؤسسة التي یراقبها.وظیفة مستشار جبائي أو مهمة خبیر قض ممارسة 

                                                        
 .107خالد أمین ، مرجع سابق ، ص  - 1
بلقاسم سعودي، محاضرات التدقیق ومحافظ الحسابات، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  - 2
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 .الجمع بین ممارسة مهنة خبیر محاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب معتمد لنفس المؤسسة 

  البحث عن الزبائن بتخفیض األتعاب أو منح تعویضات أو استعمال أي شكل من أشكال اإلشهار لدى

 الجمهور.

ه یمكن أن یسجل كمحافظ الحسابات األشخاص الذین إضافة للشروط السابقة فإنالمؤهالت العلمیة والعملیة: 

 1 تتوفر فیهم المقاییس التالیة:

  المؤهالت العلمیة المتمثلة في حیازة شهادات التعلیم العالي في العلوم المالیة، شهادة المدرسة العلیا

في الخبرة للتجارة (فرع مالیة ومحاسبة) أو فرع التدقیق، الجزء األول والثاني من االمتحان األولي 

 المحاسبیة.

  ،أما المؤهالت المهنیة فتتمثل في متابعة تدریب مهني مدته سنتان یتوج بشهادة نهایة التدریب القانوني

أو إثبات خبرة قدرها عشر سنوات في المیدان المحاسبي والمالي ومتابعة تدریب مهني مدة ستة أشهر، 

حصلین على رتبة مفتش المالیة من الدرجة الثانیة أو كذلك بالنسبة ألعوان المفتشیة العامة للمالیة المت

  سنوات ضمن الهیئة. 10مفتش عام للمالیة على األقل والمتمتعون بخبرة قدرها 

II.2  .حقوق وواجبات محافظ الحسابات  

خولها له القانون والواجبات  يالتیمكن لمحافظ الحسابات أداء مهمته بكل فعالیة إذا كان على درایة بالحقوق 

  التي فرضها علیه القانون، وهي موضحة كالتالي:

II.1.2 .حقوق محافظ الحسابات  

یؤدي محافظ الحسابات مهمته على أكمل وجه خول له القانون مجموعة من الحقوق والتي نص علیها حتى    

  2 كما یلي: 01-10القانون رقم 

  على السجالت المحاسبیة والموازنات والمراسالت والمحاضر وبصفة اإلطالع في أي وقت وفي عین المكان

 عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو الهیئة.

 .ویمكنه أن یطلب من القائمین باإلدارة واألعوان التابعین للشركة كل التوضیحات والمعلومات 

 .أن یقوم بكل التفتیشات التي یراها الزمة 

 ب من األجهزة المؤهلة، الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات وكذلك من حقه أن یطل

 أخرى لها عالقة مساهمة معها.

  ویقدم له القائمین باإلدارة في الشركات كل ستة أشهر على األقل كشفا محاسبیا یعد حسب مخطط الحصیلة

 والوثائق المحاسبیة التي ینص علیها القانون.

   هیئات التسییر كتابیا في حالة عرقلة أعماله قصد تطبیق أحكام القانون التجاري.ومن حقه أیضا أن یعلم  

  تحدید مدى وكیفیات أداءه مهمة الرقابة القانونیة للحسابات وسیرورتها في إطار رسالة مرجعیة یحددها دفتر

 شروط الذي تعهد به.

  تقریره.له الحق في حضور الجمعیة العامة كلما تستدعى للتداول على أساس 

 .یحتفظ بحق التدخل في الجمعیة المتعلقة بأداء مهمته 

                                                        
جامعة المسیلة،  ،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییربلقاسم سعودي، محاضرات محافظة الحسابات، قسم علوم تجاریة،  - 1

2014.  
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  أن محافظ الحسابات حق االستقالة من دون التخلص من التزاماته القانونیة، ویجب علیه أن یلتزم بإشعار

 مسبق مدته ثالث أشهر ویقدم تقریرا عن المراقبات واإلثباتات الحاصلة.

 1مةحق مناقشة قرار عزله أمام الجمعیة العا 

أهم حقوق محافظ الحسابات كان تحصیل حاصل معرفة أهم واجبات محافظ الحسابات من  بعد التطرق إلى   

 خال ل الفرع الثاني.

II.2.2 .وواجبات محافظ الحسابات  

  تتمثل الواجبات المفروضة على محافظ الحسابات ألداء مهمته، فیما یلي:و    

الحسابات بالمصادقة على حسابات المؤسسة باسمه الخاص وتحت یقوم محافظ  األداء الشخصي للمهمة: -

  مسؤولیته، فال یمكن توكیل المهمة لشخص آخر غیره.

خص القانون محافظ الحسابات بإمكانیة االطالع على كافة المعلومات الخاصة  االلتزام بالسر المهني: -

من  72یتقید بالسر المهني بنص المادة  بالمؤسسة بما في ذلك ما یعتبر بمثابة أسرار في حدود مهامه، وال

  في الحاالت التالیة: 10/01القانون 

 فتح بحث أو تحقیق قضائیین. -

 بمقتضى واجب اطالع اإلدارة الجبائیة على الوثائق المقررة. -

  .على إرادة موكلیه بناء -

  أعاله. 5عندما یتم استدعائهم للشهادة أمام لجنة االنضباط والتحكیم المقررة في المادة  -

، أن محافظ الحسابات یقوم 01-10) من القانون 23وهذا ما نصت علیه المادة ( عدم التدخل في التسییر: -

  2 بفحص حسابات ووثائق الشركة ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها، دون التدخل في التسییر.

والعملیة واكتسابه معارف مختلفة في مجال المحاسبة  على محافظ الحسابات التمتع بالكفاءة العلمیة الكفاءة: -

وتقنیات المراجعة، كذلك الجانب الضریبي والجبائي لمعرفة حدود مهنته ومسؤولیاته وفهمه ألنظمة المؤسسة وما 

  3 یحیط بها.

  تنظیم وفحص وتقویم وتحلیل المحاسبیة ومختلف حسابات المؤسسات، أي مكونات القوائم المالیة. -

شركة والهیئات من حیث انتظامها محافظ الحسابات تتمثل في المصادقة على صحة حسابات ال مهمة -

  مطابقتها ألحكام التشریع المعمول به.و 

  إعداد خالصة نتیجة أعماله وتتمثل في تقریر یقدم لمن یهم األمر. -

  4معالجة وتصحیح األخطاء التي تم اكتشافها. -

 عملیة المراجعة  ییر المراجعة المقبولة والمتعارف علیها عند تنفیذضرورة التزام محافظ الحسابات بمعا 

 نتائج أعمال ة ومدى تمثیلها للمركز المالي و تقدیم تقریر مكتوب یبین فیه رأیه حول عدالة القوائم المالی

  المؤسسة تحت المراجعة.

                                                        
 .138ص ، 2009 عمان، والتوزیع، للنشر الرایة دار األولى، الطبعة والتدقیق، الحسابات سواد: مراجعة توفیق زاهرة  1
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عبد العالي محمدي: دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوك، ملتقى وطني حول حوكمة الشركات، جامعة محمد خیضر،  - 3
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 حول ما ورد في تقریرهالرد على أي استفسار للمساهمین اجتماع السنوي للجمعیة العامة و  ضرورة حضور  

 1آدابها و سلوكها في كل ما یتعلق بعمله زام بقواعد قانون الشرف المهني و ضرورة االلت  

بعد التطرق إلى أهم حقوق وواجبات محافظ الحسابات سنتعرف في المطلب الثالث لمهام وشروط ممارسة    

  مهنة محافظ الحسابات.

II.3  الحسابات.مهام وشروط ممارسة مهنة محافظ  

  من خالل هذا المطلب سنتعرف على مهام وشروط ممارسة مهنة محافظ الحسابات كما یلي:   

II.1.3 مهام محافظ الحسابات.  

یقوم محافظ الحسابات أثناء القیام بمراقبة حسابات المؤسسة بمجموعة من المهام والتي نصت علیها المادة    

  وهي: 10/01من القانون  23

  الحسابات السنویة منتظمة وصحیحة ومطابقة تماما لنتائج عملیات السنة المنصرمة.یشهد بأن 

 .یفحص صحة الحسابات السنویة ومطابقتها للمعلومات المبینة في التقریر الذي یقدمه المسیرون للمساهمین 

 .یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة 

 ة بكل نقص قد یكتشفه والذي یعرقل استمرار استغالل المؤسسة.یعلم المسیرین والجمعیة العام 

  إذا كانت المؤسسة تعد حسابات مدمجة فإن محافظ الحسابات یصادق على صحة وانتظام هذه الحسابات

  وذلك على أساس الوثائق المحاسبیة وتقریر محافظي الحسابات لدى الفروع التابعة لنفس المؤسسة.

II.2.3  المهنة شروط ممارسة  

لممارسة مهنة محافظ الحسابات یجب أن تتوفر في الشخص القائم بالمهمة الشروط والمؤهالت الكافیة،    

  والتمتع باالستقاللیة ألداء مهمته على أكمل وجه، والتي تتلخص فیما یلي:

 التالیة:السابق الذكر على وجوب توفر الشروط  10/01من القانون  08نصت المادة الشروط العامة:  -

 .الجنسیة الجزائریة 

 .التمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة 

  مخلة بشرف المهنة. عمدیهأن ال یكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جنایة أو جنحة 

 .أن یكون حائز للشهادة الجزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها 

  بالمالیة أن یكون مسجال بالغرفة الوطنیة لمحافظي أن یكون معتمدا من طرف الوزیر المكلف

 الحسابات.

  من هذا القانون. 06أن یؤدي الیمین المنصوص علیه في المادة 

إضافة للشروط السابقة فإنه یمكن أن یسجل كمحافظ الحسابات األشخاص الذین المؤهالت العلمیة والعملیة:  - 

 2 تتوفر فیهم المقاییس التالیة:

العلمیة المتمثلة في حیازة شهادات التعلیم العالي في العلوم المالیة، شهادة المدرسة العلیا للتجارة (فرع المؤهالت 

 مالیة ومحاسبة) أو فرع التدقیق، الجزء األول والثاني من االمتحان األولي في الخبرة المحاسبیة.

                                                        
 .138زاهرة توفیق سواد: مرجع سابق، ص   1
  بلقاسم سعودي، محاضرات محافظ الحسابات ،مرجع سابق. - 2
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توج بشهادة نهایة التدریب القانوني، أو أما المؤهالت المهنیة فتتمثل في متابعة تدریب مهني مدته سنتان ی   

خبرة قدرها عشر سنوات في المیدان المحاسبي والمالي ومتابعة تدریب مهني مدة ستة أشهر، كذلك  إثبات

بالنسبة ألعوان المفتشیة العامة للمالیة المتحصلین على رتبة مفتش المالیة من الدرجة الثانیة أو مفتش عام 

 سنوات ضمن الهیئة. 10تعون بخبرة قدرها للمالیة على األقل والمتم

یقصد باستقاللیة محافظ الحسابات عدم وقوعه ضمن حاالت التنافي والموانع التي نص علیها االستقاللیة:  -

 1 القانون، والتي من بینها:

 نشاط تجاري، السیما في شكل وسیط أو وكیل مكلف بالمعامالت التجاریة أو المهنیة. ممارسة 

 قبة حسابات الشركات التي یمتلك فیها مساهمات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.القیام بمرا 

 .قبول مهام التنظیم في محاسبة المؤسسة التي یراقب حساباتها 

 وظیفة مستشار جبائي أو مهمة خبیر قضائي لدى نفس المؤسسة التي یراقبها. ممارسة 

  ومحاسب معتمد لنفس المؤسسة.الجمع بین ممارسة مهنة خبیر محاسب ومحافظ الحسابات 

  لدى  اإلشهارالبحث عن الزبائن بتخفیض األتعاب أو منح تعویضات أو استعمال أي شكل من أشكال

 الجمهور.

II.4 2معاییر ممارسة المهنة.  

  المعاییر العامة.أوال:

  یجب أن یقوم بالفحص و باقي الخطوات اإلجرائیة األخرى شخص أو أشخاص على درجة كافیة من التأهیل

  العلمي والمهني في مجال خدمات المراجعة. 

 .یجب على المراجع أن یكون مستقال في شخصیته وتفكیره وفي كل ما یتعلق بإجراءات العمل  

 ولة عند القیام بالفحص وباقي الخطوات األخرى وكذلك عند یجب على المراجع أن یبذل العنایة المهنیة المعق

 إعداد تقریر إبداء الرأي. 

  معاییر العمل المیداني:

  یجب أن تخطط خطوات العمل المیداني تخطیطا مناسبا وكافیا ویجب اإلشراف على أعمال المساعدین إن

 وجدوا بطریقة مناسبة وفعالة. 

  یجب دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة بشكل مفصل ووافي حتى یمكن تقریر االعتماد علیه وتحدید نوعیة

 االختبارات الالزمة عند تطبیق إجراءات المراجعة. 

  یجب الحصول على أدلة وبراهین كافیة مقنعة عن طریق الفحص والمالحظة الشخصیة واالستفسارات

  مناسب إلبداء رأى عن القوائم المالیة الخاضعة لعملیة المراجعة.  والمصادقات بغرض تكوین أساس

  :الرأي إبداءمعاییر 

  یجب أن ینص تقریر إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالیة قد تم إعدادها وتصویرها طبقا لمبادئ

 المحاسبة المتعارف علیها. 
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  یجب أن ینص تقریر إبداء الرأي عما إذا كانت مبادئ المحاسبة المتعارف علیها والتي تم استخدامها في

إعداد وتصویر القوائم المالیة الخاضعة للمراجعة تتماثل مع نفس المبادئ التي استخدمت عند اإلعداد 

 وتصور القوائم المالیة الخاصة بالفترة السابقة. 

 یة تحتوى على كافة المعلومات واإلیضاحات التي یجب إعالم القارئ بهام لم یرد في یفترض أن القوائم المال

 تقریر إبداء الرأي ما یخالف ذلك. 

  یجب أن یحتوى التقریر على رأى المراجع في القوائم المالیة باعتبارها وحدة واحدة، وفي األحوال التي ال

یجب اإلشارة إلى األسباب التي أدت إلى ذلك، ویجب  یمكن إبداء الرأي على القوائم المالیة كوحدة واحدة،

أن یوضح التقریر في جمیع األحوال، خصائص وطبیعة الخدمة التي یقوم بها المراجع مع اإلشارة إلى 

 المسؤولیة التي تقع على عاتقه نتیجة أداء هذه الخدمة.

  یمكن تلخیص معاییر مهنة محافظ الحسابات من خالل الشكل التالي:

  ): معاییر المراجعة المقبولة عموما.05رقم(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .43، ص 2004عبد العال، موسوعة معاییر المراجعة، الجزء األول، الدار الجامعیة، : طارق المصدر

حتى یمكن األخذ بالرأي المترجم في التقریر یعده محافظ الحسابات الذي یجب أن تتوفر فیه مجموعة من     

الشروط الموضحة في الشكل وهي المعاییر العامة التي ترتبط بالشخص وتتمثل في التأهیل العلمي، أي 

إلى تربص یعطیه خبرة وأیضا الحصول على شهادة في االختصاص تمكنه من بذل العنایة المهنیة، باإلضافة 

معاییر العمل المیداني من خالل التخطیط السلیم للمراجعة وتقییم األدلة التي تم الحصول علیها، وفي النهایة 

  ترجمة المعلومات التي تم الحصول علیها في التقریر الذي یقدم لمن یهمه األمر.

  

  

  

  

 معاییر المراجعة المقبولة عموما.

 .العامة أو الشخصیةمعاییر ال .إعداد التقریرمعاییر  العمل المیدانيمعاییر 

 التأهیل العلمي الكافي. -

  استقالل المراجع. -

المهنیة بذل العنایة  -

 الالزمة.

 

التخطیط السلیم لعملیة  -

  المراجعة.

تقییم نظام الرقابة  -

  الداخلیة.

 .جمع أدلة اإلثبات -

مدى اتفاق القوائم المالية مع  -
  المبادئ المحاسبية.

مدى ثبات المبادئ تطبيق  -

المبادئ المحاسبیة المتعارف 

  علیها.

  مدى كفاية االفصاح اإلعالمي. -
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III. .أحكام القانون المنظمة لمهنة محافظ الحسابات  

أعطت الجزائر كسائر الدول مهنة محافظة الحسابات أهمیة كبیرة من خالل جملة من اإلصالحات التي    

قامت بها في المجال من أجل تنظیم المهنة ومهن المحاسبة مهنة المراجعة بصفة خاصة في سبیل هذا تم 

لك طبیق الجید للمهنة لذالتإصدار جملة من القوانین لتنظیم مهنة محافظ الحسابات وضمان السیر الحسن و 

  سنعالج في هذا المبحث النقاط التالیة:

  .لمحة تاریخیة عن تطور المهنة في الجزائر  

  .الهیئات المنظمة للمهنة في الجزائر  

  .تعین محافظ الحسابات وتحدید أتعابه  

  .مسؤولیات محافظ الحسابات 

III.1 .اإلطار التاریخي للمهنة و الجهات المنظمة لها  

  1أوال: اإلطار التاریخي لتنظیم المهنة 

  لقد مرت مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر بخمس مراحل أساسیة نوجزها فیما یلي:   

  : كانت المهنة خاضعة لقوانین المستعمر الفرنسي.قبل االستقالل -

عمار عانت فراغا كثیرا : كما هو الحال بالنسبة لجمیع الهیئات والمؤسسات التي خلفها االستغداة االستقالل -

والعدید من المشاكل أن على مستوى التنظیم والتسییر أو على مستوى التأطیر والكفاءات، وظلت مهنة المحاسبة 

  والمراجعة خاضعة للنصوص المستمدة من اتفاقیات ایفیان والقانون األساسي. 

على للتقنیات المحاسبیة تحت سلطة عرفت هذه المرحلة بإنشاء المجلس األ: 1991 – 1971المرحلة ما بین  -

ووصایة الوزارة المالیة، كانت من بین مهامه تحضیر المخطط الوطني للمحاسبة وضمان تنظیم المهنة 

  المحاسبة.

عرفت هذه المرحلة بإنشاء المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي  :2001-1992المرحلة ما بین  -

انتخابه من طرف المهنیین المحاسبین، وبالتالي اعتبرت هذه المرحلة ببدایة  الحسابات والمحاسبین المعتمدین، تم

  الممارسة الحرة للمهنة.

إنشاء المجالس الجهویة، حیث عرفت هذه المرحلة الكثیر من االضطرابات على  :2002ابتداء من سنة  -

  عها لوزارة المالیة.مستوى المهنة مما أدى إلى وضع حد للطابع الحر لممارسة المهنة، وٕاعادة إخضا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
1 http://www.kantakji.com/media/2321/0m026.pdf   consultée a 24/02/2014  a 08 !30 h 
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  1ثانیا: الجهات المنظمة للمهنة 

قام المشرع الجزائري بإنشاء هیئات تعمل على تنظیم مهنة المراجعة لضمان السیر الحسن لها، وتتمثل هذه    

  الهیئات فیما یلي:

III.1.1 : المنظمة الوطنیة المصف الوطني للخبراء المحاسبین و الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات و

  .للمحاسبین المعتمدین

تضمنت التعدیالت الجدیدة في مهنة المحاسبة في أطار اإلصالح المحاسبي إحداث ثالث مجالس وطنیة لها    

تعنى هذه المجالس بتنظیم المهن المتعلقة رعایة وزارة المالیة، و  تحتلوطني للمحاسبة و عالقة مباشرة بالمجلس ا

تتمثل هذه المجالس حسب نص المادة التغیرات التي تبنتها الجزائر و  فیها بشكل مناسب معبها من أجل التحكم 

  :01- 10من القانون  14

III.2.1 .التنظیمات المهنیة  

  المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبین )1

وهو تنظیم یتمتع بالشخصیة المعنویة، یضم األشخاص الطبیعیین أو المعنویین و المؤهلین لممارسة مهنة    

الخبیر المحاسب حسب الشروط التي حددها القانون، و قد تم تحدید تشكیلة هذا المجلس و صالحیاته بموجب 

ن من الجمعیة العامة من بین أعضاء منتخبی 09حیث یتكون من  24/01/2011الصادر بتاریخ  25-11المرسوم 

منهم في المجلس  03األعضاء المعتمدین و المسجلین في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبین، یعین 

 الوطني للمحاسبة كممثلین في المصف،و یكلف المجلس بالمهام التالیة :

  .بة و تسییرهاإدارة األمالك المنقولة و غیر المنقولة التابعة للمصف الوطني لخبراء المحاس -

  .تحصیل االشتراكات المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة -

  .تمثیل المصف لدى المنظمات الدولیة المماثلة -

  .إعداد النظام الداخلي للمصف الوطني لخبراء المحاسبة -

  .ضمان تعمیم نتائج األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطیه المهنة، و العمل على نشرها و توزیعها -

  .ثیل المصف لدى الهیئات العمومیة و جمیع السلطات و كذا الغیرتم -

  .تنظیم ملتقیات تكوین لها عالقة بمصالح المهنة -

إقفال الحسابات السنویة عند نهایة كل سنة مالیة، و عرضها على الجمعیة العامة مرفقة بشكل تنفیذ  -

 .المیزانیة و مشروع میزانیة السنة لموالیة

  ة الوطنیة لمحافظي الحساباتالمجلس الوطني للغرف )2

هو تنظیم یتمتع بالشخصیة المعنویة، و یضم األشخاص الطبیعیین أو المعنویین، والمؤهلین لممارسة مهنة    

وقد تم تحدید تشكیلة هذا المجلس و صالحیاته بموجب  محافظ الحسابات حسب الشروط التي یحددها القانون،

عامة من بین أعضاء منتخبین من الجمعیة ال 09حیث یتكون من  27/01/2011الصادر بتاریخ  26-11المرسوم 

منهم في المجلس  03المسجلین في جدول الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، یعین األعضاء المعتمدین و 

  الوطني للمحاسبة كممثلین للغرفة، ویكلف هذا المجلس ب:

                                                        
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص محاسبة، قسم  محاولة تحدید العوامل التي تتحكم في جودة المراجعة الخارجیة،سارة حدة بودربالة،  1

  .221 -219جاریة و علوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي باالغواط، ص ص علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم الت
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 .للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات وتسییرهاإدارة األمالك المنقولة و غیر المنقولة التابعة  -

  .تحصیل االشتراكات المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة -

  .ضمان تعمیم نتائج األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطیه المهنة، و العمل على نشرها و توزیعها -

  .على نشرها و توزیعها ضمان تعمیم نتائج األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطیه المهنة، و العمل -

 .االنخراط في كل منظمة جهویة أو دولیة تمثل المهنة بترخیص من الوزیر المكلف بالمالیة -

  .مثیل الغرفة الوطنیة لدى الهیئات العمومیة وجمیع السلطات و كذا الغیر -

  .تمثیل الغرفة الوطنیة لدى المنظمات الدولیة المماثلة  -

 .الوطنیة لمحافظي الحساباتإعداد النظام الداخلي للغرفة  -

إقفال الحسابات السنویة عند نهایة كل سنة مالیة، و عرضها على الجمعیة العامة مرفقة بشكل تنفیذ  -

  .المیزانیة و مشروع میزانیة السنة لموالیة

  المجلس الوطني للمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین )3

وهو تنظیم یتمتع بالشخصیة المعنویة، ویضم األشخاص الطبیعیین أو المعنویین، والمؤهلین لممارسة مهنة    

المحاسب المعتمد، حسب الشروط التي یحددها القانون،و قد تم تحدید تشكیلة هذا المجلس وصالحیاته بموجب 

بین من الجمعیة العامة من بین أعضاء منتخ 09حیث یتكون من  27/01/2011الصادر بتاریخ  27-11المرسوم 

منهم في المجلس  03األعضاء المعتمدین و المسجلین في جدول المنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین، یعین 

  الوطني للمحاسبة كممثلین للمنظمة،و یكلف المجلس بالمهام التالیة:

 .ي الحسابات وتسییرهاإدارة األمالك المنقولة و غیر المنقولة التابعة للغرفة الوطنیة لمحافظ -

  .تحصیل االشتراكات المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة -

  .تنظیم ملتقیات تكوین لها عالقة بمصالح المهنة -

  .ضمان تعمیم و نشر و توزیع نتائج األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطیه المهنة -

 .لوزیر المكلف بالمالیةاالنخراط في كل منظمة جهویة أو دولیة تمثل المهنة بترخیص من ا -

  .تمثیل المنظمة الوطنیة لدى الهیئات العمومیة و جمیع السلطات و كذا الغیر -

  .تمثیل المنظمة الوطنیة لدى المنظمات الدولیة المماثلة  -

 .إعداد النظام الداخلي للمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین -

ل تنفیذ ضها على الجمعیة العامة مرفقة بشكإقفال الحسابات السنویة عند نهایة كل سنة مالیة، وعر  -

  .مشروع میزانیة السنة لموالیةالمیزانیة و 

III.3.1 .المجلس الوطني للمحاسبة  

على أنه یتم إنشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزیر المكلف  04في الماد  01-10لقد نص القانون    

المحاسبي، وتنظیم ومتابعة المهن المحاسبیة ویضم المجلس ثالث بالمالیة و یتولى مهتم االعتماد والتقییس 

  .أعضاء منتخبین عن كل تنظیم مهني على األقل، كما یصدر على المجلس ثالث لجان متساویة األعضاء

تم توضیح إعادة هیكلة المجلس الوطني للمحاسبة  27/01/2011المؤرخ في  24-11وبموجب المرسوم التنفیذي    

  دید تشكیلة المجلس وتنظیمه و قواعد سیره.من خالل تح
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III.2  .تعیین محافظ الحسابات و تحدید أتعابه 

III.2. 1 شروط تعیین محافظ الحسابات.  

تعین الجمعیة العامة أو الجهاز المكلف بالمداوالت بعد موافقتها كتابیا، « من القانون على: 26تنص المادة    

، »وعلى أساس دفتر الشروط محافظ الحسابات من بین المهنیین المعتمدین والمسجلین في جدول الغرفة الوطنیة

صفة محافظ حسابات فإن عندما تعین شركة محافظة الحسابات ب«من نفس القانون على:  28كما نصت المادة 

، »هذه األخیرة تعین من بین أعضائها المسجلین في جدول الغرفة الوطنیة محافظا للحسابات یتصرف باسمها

ویجب على محافظ الحسابات أو مسیر شركة محافظي الحسابات، إبالغ لجنة مراقبة النوعیة، بتعیینه بصفة 

  ة موصى علیها.یوما عن طریق رسال 15محافظ حسابات في أجل أقصاه 

على أنه إذا فشلت المشاورات أو لم تتمكن الجمعیة  32-11من المرسوم التنفیذي رقم  15وتضمنت المادة    

العامة من تعیین محافظ الحسابات ألي سبب كان، یعین محافظ الحسابات بموجب أمر من رئیس محكمة مقر 

  1 تواجد المؤسسة.

وات قابلة للتجدید مرة واحدة، وأنه ال یمكن تعیین نفس محافظ تحدد عهدة محافظ الحسابات بثالث سن   

  حسابات بعد عهدتین متتالیتین إال بعد مرور ثالث سنوات.

III.2. 2 .أتعاب محافظ الحسابات  

: تحدد الجمعیة العامة أو الهیئة المؤهلة المكلفة 2على ما یلي  01-10من القانون  37نصت المادة    

  محافظ الحسابات في بدایة مهمته.بالمداوالت، أتعاب 

ال یمكن محافظ الحسابات أن یتلقى أي أجرة أو امتیاز مهما یكن شكله، باستثناء األتعاب، في أي حال من 

  األحوال، على أساس النتائج المحققة من الشركة أو الهیئة المعنیة. 

قیامه بعملیة المراجعة لحسابات تعرف أتعاب محافظ الحسابات على أنها المبالغ التي یتقاضاها نظیر    

المؤسسة، ویتم تحدید األتعاب بموجب العقد الذي یتم بین المؤسسة محل الفحص وبین محافظ الحسابات وفقا 

  3 للزمن الذي تستغرقه عملیة المراجعة والخدمة المطلوبة منه وحاجة عملیة المراجعة للمساعدین.

  4 تعاب محافظ الحسابات:ویجب مراعاة النقاط التالیة عند تحدید أ   

 .الوقت المطلوب للتخطیط وتنفیذ برنامج المراجعة 

 .عدد المساعدین الذین سیقومون بعملیة المراجعة 

 .حجم المؤسسة الخاضعة للمراجعة 

 .عدد التقاریر المطلوبة للعمیل 

 .طبیعة عمل المؤسسة ومدى حاجتها لخبرات وكفاءات متخصصة 

                                                        
  .7، 24، ص 02/02/2011، الصادرة في 01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد - 1
 .10، مرجع سابق، ص42الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد - 2
  .84غسان فالح مطارفة: مرجع سابق، ص  - 3
مدى حرص مكاتب التدقیق على توفیر متطلبات تحسین فعالیة التدقیق الخارجي لشركات المساهمة العامة محمد مفلح جعافرة:  -  4

  .39-38، ص ص 2008، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا، األردنیة
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وتتأثر استقاللیة محافظ الحسابات وجودة الخدمة التي یقدمها بأتعاب المراجعة التي یتقاضاها، ونتیجة  :مالحظة

بوضع بعض المعاییر الخاصة بذلك والتي من AICPA لهذا التأثر قام المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین 

  األتعاب الكلیة للمكتب. من مجموع 10%أهمها أن ال تزید قیمة األتعاب من العمیل الواحد عن 

  ): سلم أتعاب محافظي الحسابات.03جدول رقم(
السنویة (االستثمارات غیر  المبلغ اإلجمالي الخام عن الموازنة

  المعادة للتقویم) وعائدات االستغالل

  األتعاب حسب كلم / دج  لساعات العمل العدد العادي

( * )  

  120إلى أقل من 80من    240إلى أقل من  160من   ملیون دج  100حتى أقل من   

  170إلى أقل من 120من   340إلى أقل من  240من   ملیون دج 200إلى أقل من  100من   

  230إلى أقل من 170من   460إلى أقل من  340من   ملیون دج 400إلى أقل من 200من   

  300إلى أقل من 230من   600إلى أقل من  460من   ملیون دج 800إلى أقل من  400من   

  380إلى أقل من 300من   760إلى أقل من  600من   ملیون دج 1600إلى أقل من  800من   

  515إلى أقل من  380من   1030إلى أقل من  760من   ملیون دج 3200إلى أقل من  1600من   

  700منإلى أقل  515من   1400إلى أقل من  1030من   ملیون دج 6400إلى أقل من  3200من   

  900إلى أقل من 700من   1800إلى أقل من  1400من   ملیون دج 12800إلى أقل من  6400من  

  1200إلى أقل من 900من   2400إلى أقل من  1800من   ملیون دج 25600إلى أقل من  12800من  

ساعة  2400ملیون دج یضاف إلى  25.600أكثر من  

ملیون  5000ساعة لكل حصة إضافیة بـ  48أي  % 2نسبة 

  سا   4500دج حتى الحد األقصى 

     ساعة 4.500  حد أقصـى

  

  2.250حد أقصى 

  

  دج . 500(*) یحصل علیه بضرب عدد الساعات في معدل الساعات بمبلغ 

  .101، ص 2006الطبعة األولى، دار هومة، الجزائر،  ، عن المهن الحرة،على معطي اهللا، حسینة شریخ :لمصدرا

III.3 1مسؤولیات محافظ الحسابات.   

نظرا ألهمیة مسؤولیات محافظ الحسابات فقد وضعت تشریعات لهذا الغرض في مختلف دول العالم كقیود    

ثالثة أنواع من على المهام المكلف بها، وعلى هذا األساس یواجه محافظ الحسابات أثناء تأدیة مهامه 

المسؤولیات، ویتحمل محافظ الحسابات مسؤولیة عامة عن العنایة بمهمته ویلتزم بتوفیر الوسائل دون النتائج 

  التي یقوم.

III.1.3 .المسؤولیة المدنیة  

یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة المدنیة عن األخطاء التي یرتكبها أثناء تأدیة مهامه، وتحمیل المسؤولیة    

حد ذاتها البد من تحقق الثالثیة (الخطأ، الضرر، العالقة السببیة بینهما)، أما طبیعة األخطاء المرتكبة  في

  والمسؤولیة المترتبة عنها تتمثل في:

 ویتحمل كامل المسؤولیة عنها.مرتكبة من طرفه أخطاء : 

 المسؤولیة التامة، كذلك : بالنسبة لألخطاء المرتكبة من طرف مساعدیه فیتحمل أخطاء مرتكبة من الغیر

بالنسبة لألخطاء المرتكبة من طرف الخبراء المستعان بهم ویمكن العودة علیهم، أما بالنسبة لألخطاء التي 

یرتكبها مسیري المؤسسة أو مستخدمیها فیتحمل المسؤولیة فقط إذا كان على علم بها ولم یشر إلیها في 

 التقریر.

                                                        
  بلقاسم سعودي، مرجع سابق. - 1
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III.2.3 .المسؤولیة الجزائیة 

یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة الجزائیة في حالة ارتكابه لجرائم یعاقب علیها القانون، كما جاء في نص    

على أنه: "یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة الجزائیة عن كل تقصیر في القیام  10/01من القانون  62المادة 

  بالتزام قانوني"، و تنقسم هذه الجرائم إلى قسمین:

 : وتأخذ إحدى األشكال التالیة:طرفه من مرتكبة جرائم

 .قبول المهمة رغم وجود مانع من الموانع التي ینص علیها القانون 

 .إعطاء معلومات كاذبة أو تأكیدها عن وضعیة المؤسسة 

 .عدم الكشف عن الوقائع اإلجرامیة لوكیل الجمهوریة 

 .إفشاء السر المهني 

 لحسابات.الممارسة غیر المشروعة لمهنة محافظ ا 

تكون بالتواطؤ مع المسیرین أو القائمین على إدارة المؤسسة، كتقدیم  جرائم یرتكبها الغیر: المشاركة في

 معلومات خاطئة بما یخص الحسابات ووضعیة المؤسسة، التستر على أفعال المسیرین، النصب واالحتیال.

III.3.3 .المسؤولیة التأدیبیة 

المسؤولیة التأدیبیة عن بعض األعمال والتصرفات التي یقوم بها، ویتم رفع دعوى یتحمل محافظ الحسابات    

  والمثول في مثل هذه الحاالت أمام اللجان التأدیبیة واالنضباطیة على مستوى المجالس المهنیة.

للجان یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة التأدیبیة أمام ا: «1من القانون السابق على أنه 63ونصت المادة    

التأدیبیة للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالته من مهامه، عن كل مخالفة أو تقصیر تقني أو أخالقي في 

ویمكن أن تأخذ العقوبة التأدیبیة حسب درجة الفعل المركب إحدى ». القواعد المهنیة عند ممارسة وظیفته

  الحاالت التالیة:

 .اإلنذار 

 .التوبیخ 

  أشهر. 6التوقیف المؤقت لمدة أقصاها 

 .الشطب من الجدول والتوقیف النهائي 

یقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأدیبیة أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا لإلجراءات القانونیة  مالحظة:

  المعمول بها، تحدد درجات األخطاء والعقوبات التي تقابلها عن طریق التنظیم. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .10، مرجع سابق، ص 42یة، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر  -1
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 .مسؤولیات محافظ الحسابات : )06(رقمالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبالمصدر: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مسؤولیات محافظ الحسابات

  المسؤولیة التأـدیبیة  المسؤولیة الجنائیة  المسؤولیة المدنیة ( القانونیة)

هذه المسؤولیة في إخالل تكون 

محافظ الحسابات بالشروط المتفق 

خطاء التي في العقد لموكله واأل

كانت هذه  ضررا للغیر، سواءتسبب 

  األخطاء جسیمة أو تافهة مثل:

التوقیع على تقریر معد  - 

 بشكل مسبق.

إغفال عن ذكر المؤسسة  - 

محل المراجعة المرهونة 

 للغیر.

أصول  مرهونة للغیر  - 

 ولیست ملك للمؤسسة.

 

وهي الجرائم التي یرتكبها أو یشترك 

في ارتكابها اتجاه الشركة حیث 

ؤولیة بارتكاب تنحصر هذه المس

محافظ الحسابات لمخالفات منها 

 بإتباععلى أنظمة الدولة  االحتیال

أسالیب الغش والتزویر والتالعبات 

اإلداریة والغیر اإلداریة مما یترتب 

علیه تعویض أو السجن والتعویض 

معا مثل محاولة تخفیض مبلغ 

 ibsالضریبة 

تكون هذه المسؤولیة من خالل محافظ 

واجباته المهنیة مما یؤدي إلى الحسابات ب

على اللجنة التأدیبیة للمجلس  إحالته

الوطني للمحاسبة كمخالفة أحكام القانون 

الذي تناول شرف المهنة، من خالل 

  العقوبات التأدیبیة التالیة:

الوقف عن  ،التوبیخ  ،اإلنذار ،التنبیه 

  العمل لمدة زمنیة معینة .

القانون من بین األمثلة التي یعاقب علیها 

:  

التي اطلع  إفشاء المعلومات و األسرار -

 علیها.

أسلوب متعارض مع األمانة  إتباع -

 وشرف المهنة.

أن یعمل على تحدید أتعابه بشكل  -
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IV. .تقاریر محافظ الحسابات  

  یعتبر تقریر محافظ الحسابات نهایة نظام المعلومات المحاسبیة في المنشأة فهو یعطي ملخصا    

كامال ووافیا لمحتواه عن المعلومات التي تؤكد نشاط المنشأة وصحة هذه المعلومات التي تعكس الوضعیة 

  الحقیقیة للمؤسسة لذلك سنتناول في هذا المبحث النقاط التالیة:

  ریر محافظ الحسابات.مفهوم و أهمیة تقا -

  معاییر إعداد التقریر. -

  أهمیة التقاریر. -

 أنواع ومضمون تقریر محافظ الحسابات. -

IV.1  .مفهوم و أهمیة تقاریر محافظ الحسابات  

IV.1.1 .مفهوم تقریر محافظ الحسابات  

األمر داخل المؤسسة  التقریر یقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقیق وٕاثباتها في تقریر یقدم إلى كافة من یهمه   

وخارجها وهو ختام لعملیة المراجعة، حیث یبین فیه المدقق فیه رأیه الفني المحاید في القوائم المالیة ككل من 

  1حیث تصویرها للمركز المالي للمؤسسة وبیان عملیاتها بصورة سلیمة وعادلة.

مراجعته والتعرف على أنشطة المؤسسة كما یعرف بأنه"خالصة ما توصل إلیه محافظ الحسابات ومن خالل    

وفحص األدلة والمستندات واالستفسارات والمالحظات، ویعتبر التقریر الوثیقة المكتوبة التي البد من الرجوع إلیها 

  2لتحدید مسؤولیة محافظ الحسابات".

هو أداة لتوصیل الرأي كما یعرف على أنه"المنتج النهائي لعملیة مراجعة القوائم المالیة السنویة للمؤسسة، و    

الفني المحاید لمحافظ الحسابات على القوائم المالیة، ویعمل التقریر لتوصیل رسالة مكتوبة إلى مستخدمي القوائم 

  3المالیة ألصحاب المصلحة في المؤسسة".

وم، لذلك یعد التقریر وسیط أو وسیلة اتصال ونقل البیانات والحقائق والنتائج والرأي بشكل واضح ومفه   

  4وٕایضاحها لمستخدمیها الذین یهمهم األمر.

ومنه فتقریر محافظ الحسابات یعتبر وثیقة مكتوبة تحمل الرأي الفني والمحاید حول مدى داللة القوائم المالیة    

للمؤسسة لوضعیتها المالیة الحقیقیة، لغرض استخدامه من طرف جهات خارجة عن المؤسسة التي یساعدها في 

  ت.اتخاذ القرارا

  

  

  

  

  

                                                        

  .3، ص 2013، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، : محاضرات منهجیة التدقیقیحي سعیدي - 1
  .161، ص 2004، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 2ط، مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعلمیةهادي التمیمي:  -2
المفاهیم األساسیة وآلیات التطبیق وفقا للمعاییر المتعارف علیها –المراجعة الخارجیة محمد سمیر الصبان، عبد الوهاب نصر علي:  -  3

  .381، ص 2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، -والمعاییر الدولیة

 .316ص، 2000، الطبعة األولى ،دار الصفا، عمان،  المدخل الحدیث للتدقیق الحسابات :أحمد حلمي جمعة 4 -
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IV.2.1 .أهمیة تقریر محافظ الحسابات  

تتمثل أهمیة التقاریر التي یعدها محافظ الحسابات في مدى إمكانیة االعتماد والوثوق فیها من طرف األطراف    

  1التي لها صلة بالمؤسسة ومن أهمهم:

التخاذ القرارات، ومن أهم هذه یحتاج المساهمون إلى المعلومات التي تمدهم بها القوائم المالیة المساهمین:  -

  المعلومات عائد السهم واألداء المالي للمؤسسة.

یحتاج المستثمر المحتمل معلومات عن أسهم المؤسسة، خاصة عن درجة المستثمرون المحتملون:  -

تقریر عن المخاطرة المتعلقة باالستثمار في األسهم، العائد الحالي والمتوقع للسهم، واألداء المالي للمؤسسة، فال

  مراجعة القوائم المالیة سوف یدعم ثقتهم فیما تقدمه هذه المعلومات.

من أهم المعلومات التي یعتمد علیها المستشار المالي لنقابة العمال، تلك الخاصة اتحاد ونقابات العمال:  -

علومات وثقتهم بمقدرة المؤسسة الدفع أو سداد مستحقات العمال، والتقریر سوف یدعم اعتمادهم مثل هذه الم

  فیها.

تعتمد المؤسسات التمویلیة خاصة البنوك والمؤسسات االستثماریة على المؤسسات االستثماریة والتمویلیة:  -

المعلومات المالیة للشركات المقترضة، في اتخاذ قرارات منح االئتمان وتشكیل محافظ االستثمار في األوراق 

لتقریر لتحدید مدى االعتماد والوثوق في المعلومات التي توفرها القوائم المالیة، ویتم اعتماد هذه المؤسسات على ا

  المالیة.

  2باإلضافة إلى األطراف سالفة الذكر نذكر ما یلي:   

یمكنهم هذا التقریر من معرفة قدرة المؤسسة على سداد الدیون المستحقة علیها في المواعید ومن ثم  الدائنون: -

  ت التجاریة.إمكانیة التوسع في المعامال

یساعدنا هذا التقریر في التعرف بشكل دقیق على الوضع المالي  األخرى: اإلقراضالبنوك ومؤسسات  -

لعمالئها حالیا وتقدیر أوضاعهم المالیة في المستقبل من خالل المؤشرات التي یمكن أن یوفرها مثل هذا التقریر 

  لمالیة في اتخاذ القرارات.وفي ذلك ضمان لقروضها ومساعدة تلك البنوك والمؤسسات ا

حول استمراریة المؤسسة خاصة عندما یرتبطون  إرشادیةیزودهم هذا التقریر بصورة  المدینون (العمالء): -

  معها بعملیة طویلة األجل كأن تكون المؤسسة مورد رئیسي للعمیل.

یساعد مثل هذا التقریر المؤسسات والهیئات الحكومیة مثل إدارة الضرائب،  المؤسسات والهیئات الحكومیة: -

وزارة المالیة، وغیرها على معرفة نشاطات المؤسسات ووضع السیاسات الضریبیة وٕاعداد إحصائیات متعلقة 

  بالدخل القومي وغیرها.

ألنشطة االجتماعیة للوحدات یساعد هذا التقریر في تعزیز الثقة بالبیانات المالیة الخاصة با المجتمع: -

  االقتصادیة المختلفة.

  

  

  

                                                        
المتطلبات المهنیة ومشاكل الممارسة العملیة في ضوء معاییر المراجعة –خدمات مراقب الحسابات لسوق المال عبد الوهاب نصر علي:  -1

  .24، 22،  مصر، ص ص:2001، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، المصریة والدولیة واألمریكیة
  .192، ص 2007أطروحة دكتوراء دولة، المدرسة العلیا للتجارة ،  : انسجام معاییر المراجعة،عبد الكریم مقراني - 2
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IV .2 .أنواع تقاریر محافظ الحسابات  

   یترتب عن مهمة محافظ الحسابات إعداد: 10/01من القانون  25من خالل نص المادة    

  تقریر المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظامیة وصحة الوثائق السنویة وصورتها الصحیحة أو

 االقتضاء رفض المصادقة المبرر.عند 

 .تقریر المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة، عند االقتضاء 

 .تقریر خاص حول االتفاقیات المنظمة 

 .(الرواتب) تقریر خاص حول تفاصیل أعلى خمس تعویضات 

 .تقریر خاص حول االمتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین 

  نتیجة السنوات الخمس األخیرة والنتیجة حسب السهم او الحصة االجتماعیة.تقریر خاص حول تطور 

 .تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة 

 .1تقریر خاص في حالة مالحظة تهدید محتمل على استمرار االستغالل 

معنیة عن طریق أشكال وأجال إرسال التقاریر إلى الجمعیة العامة إلى أطراف تحدد معاییر التقریر و  مالحظة:

 التنظیم.

وجاء في 2على معاییر تقاریر محافظ الحسابات، 11/202من المرسوم التنفیذي رقم  02ونصت المادة رقم    

  من نفس المرسوم أنه: 06إلى  03نصوص المواد 

 ف یؤرخ تقریر محافظ الحسابات عند نهایة أشغال المراقبة، وال یمكن أن یكون هذا التاریخ سابقا لتاریخ وق

 الحسابات السنویة.

  یوما على األقل من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة. 15یجب أن یؤرخ التقریر قبل 

  ،یتضمن التقریر رقم اعتماد محافظ الحسابات ورقم تسجیله في الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، عنوانه

 إمضاءه وختمه.

 .إیداع التقریر یكون بمقر المؤسسة 

اع التقاریر السابقة الذكر یمكن تلخیص أنواع أخرى لتقاریر محافظ الحسابات والمتمثلة في باإلضافة إلى أنو    

  الشكل التالي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .07ص، مرجع سابق، 42الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1
  .19، ص 01/07/2011، المؤرخة في 30الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  - 2
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  ): أنواع تقاریر محافظ الحسابات07الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبالمصدر: 

حیث یمكن تعبیر عن رأیه المالیة  من خالل الشكل التالي نالحظ تعدد آراء محافظ الحسابات حول القوائم   

سلبیا في شكل تقریر یتم إصداره عندما تحتوي القوائم المالیة على انحرافات تتسم باألهمیة النسبیة، أي الخطر 

  .عندما ال یقتنع بالقوائم المالیةالجوهري أو یمكن امتناع عن إبداء الرأي 

اء الرأي هو أن التقریر امتناع عن إبداء الرأي نالحظ أن تمییز بین التقریر السلبي والتقریر امتناع عن إبد   

یصدر عندما ال تتوفر لمحافظ الحسابات المعرفة الكافیة أي عدم توفیر المعلومات إبداء الرأي، وأما التقریر 

  السلبي توفر لمحافظ الحسابات معرفة بعدم صدق القوائم المالیة أي توفر المعلومات مع أخطاءها.

بات تعبیر عن رأیه في تقریر نظیف أي عدم إبداء أي مالحظة حول القوائم المالیة، حیث یمكن لمحافظ الحسا

  كما أن یمكن تقدیم رأي متحفظ من خالل إصدار التقریر متحفظ للجهات المعنیة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

تقریر االمتناع 

 عن إبداء الرأي

 سلبي تقریر

 

 متحفظ

 

نظیف غیر 

 متحفظ

تقاریر محافظ 

 الحسابات
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IV.1.2 مضمون تقریر محافظ الحسابات.  

  .نموذج التقریر):08الشكل رقم(
  

  

  اسم التقریر....

  المخاطبون ....

  

  

  

  فقرة المجال

  

  

  

  

  

  

  فقرة إبداء الرأي

 

  

  المراجعة مكتب اسم

 تاریخ المراجعة

  عنوان :العنوان:

  تقریر محافظ الحسابات أو الخبیر المحاسب 

المرفقة و المعدة بتاریخ --- قمنا بمراجعة المیزانیة الختامیة للشركة  --- إلى مساهمي الشركة 

31/12/N-1،N 

و تقع مسؤولیة إعداد هذه القوائم على عائق الشركة، و تتمثل مسؤولیاتنا في إبداء الرأي في هذه القوائم 

  بناءا على مراجعتنا 

قمنا بإجراء المراجعة طبقا لمعاییر المراجعة المتعارف علیها و تتطلب هذه المعاییر أن یتم تخطیط و 

مناسب عن ما إذا كانت هذه القوائم المالیة ال یوجد بها  تنفیذ المراجعة بما یؤدي إلى الوصول إلى تأكید

  انحرافات جوهریة تتسم باألهمیة النسبیة 

و تشمل المراجعة التي تمت بناءا على أساس اختباري لجمع األدلة التي تدعم القیم  و اإلفصاح للقوائم 

لت اإلدارة إلیها و تقییم مدى المالیة و تقییم مبادئ المحاسبة المستخدمة و األحكام الجوهریة التي توص

سالمة العرض المتواجد بالقوائم المالیة كوحدة واحدة ، و بناءا على ذالك نعتقد أن المراجعة التي تمت 

  قمنا بها توفر لنا أساسا في إبداء الرأي

ذه في رأینا أن القوائم المالیة التي تم فحصها  تعبر بعدالة أو ال عدالة و ذالك لما جاء في جوانب ه

 و نتائج العملیات تتمثل في ............  N/31/12القوائم المالیة للشركة ** في 

…..  

31/12/N    

  

 .2012/2013سعودي، محاضرات التدقیق و محافظة الحسابات، مرجع سابق،  لقاسمب  :المصدر

  توضیحات :

  :على كلمة محاید، الهدف منه من متطلبات معاییر المراجعة أن یكون للتقریر عنوان یحتوى اسم التقریر

إشعار مستخدمي هذه القوائم بأن عملیة المراجعة قد تمت وقام بها محافظ الحسابات أو الخبیر المحاسب 

   .غیر متحیز في كل مرحلة

 عادة ما یوجه التقریر إلى المساهمین في الشركة أو مجلس اإلدارة أو هیئات أخرى المخاطبون :  

  :لفقرة ما یلي:تبین هذه ا :فقرة المقدمة

  اإلشارة في تعبیر بسیط إلى قیام مكتب المحاسبة أو المراجعة بأداء المراجعة و الهدف من ذالك تمییز

  التقریر عن باقي التقاریر الفحص األخرى

  یتم توضیح أنواع التقاریر المالیة التي تمت مراجعتها و الفترات المحاسبیة، تطابق المعطیات المتعلقة

   .المالیة مع ذالك و التي استخدمتها اإلدارة في التعبیر عن القوائم المالیةبالقوائم 

  اإلشارة في هذه الفقرة إلى إن القوائم المالیة هي من مسؤولیة اإلدارة و إن مسؤولیة الخبیر أو محافظ

 ،علوماتالحسابات تنحصر في إبداء الرأي حول هذه القوائم بناءا على مراجعتها و الهدف منها توصیل الم

الئمها من مبادئ لمحاسبة المتعارف علیها و اتخاذ یمضمونها أن اإلدارة هي المسئولة عن اختیار ما 
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القرارات المتعلقة بالقیاس و اإلفصاح عند تطبیق هذه المبادئ و بالتالي توضیح دور كل من اإلدارة و 

  .محافظ الحسابات

  :الحسابات في عملیة المراجعة و أن یذكر في بدایة هذه تمثل بیان فعلى بما قام به محافظ فقرة المجال

ثم یتم وصف الجوانب المهمة األخرى في المراجعة  ،الفقرة إتباعه للمعاییر المراجعة المتعارف علیها

ال توجد بها انحرافات تتسم باألهمیة  ،للتوصل إلى تأكیدات مناسبة فیما إذا كانت مكونات القوائم المالیة

ذالك أن مسؤولیة محافظ الحسابات تنحصر في البحث عن االنحرافات التي تتسم باألهمیة النسبیة ویعنى 

 النسبیة و لیس االنحرافات البسیطة التي ال تؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المالیة

 یقصد بمصطلح التأكید المناسب: اإلشارة إلى أن المراجعة ال یمكن أن تؤدي إلى تفادي االنحرافات ذات   

بمهني أخر أن المراجعون تقدم مستوى مرتفع من التأكیدات وال  ،األهمیة النسبیة بشكل كامل في القوائم المالیة

و ما تتضمنه محتویات فقرة المجال یكمن في: عملیة  ،تقدم ضمانات للتعرف على كافة أو جمیع االنحرافات

  جمع األدلة 

 ل إلیها من طرف محافظ الحسابات كما تهدف إلى توضیح : یتم فها عرض النتائج التي تم التوصفقرة الرأي

النتائج التي تم التوصل إلیها و الرأي الخاص لمحافظ الحسابات إذ تعبر كلمة في رأینا عن إمكانیة وجود 

كما ترتبط فقرة الرأي بشكل مباشر بمعاییر  المعلومات المالیة یرتبط بالقوائم المالیة حتى بعد مراجعتها،

   .متعارف علیها ومحافظ الحسابات مطالب بإبداء رأیه في القوائم المالیة كوحدة واحدةالمراجعة ال

  یحدد اسم مؤسسة المحاسبة و المراجعة و الغرض من ذالك هو تحمل المسؤولیة اسم مكتب المراجعة :

   .القانونیة و النهائیة للمراجعة التي تم تنفیذها

  :في الیوم الذي یتم فیه استكمال عملیة المراجعة ویمثل أهمیة یحدد هذا التاریخ تاریخ تقریر المراجعة

  .لمحافظ الحسابات عن فحص األحداث ذات األهمیة النسبیة التي وقعت بعد التاریخ المذكور بالقوائم المالیة
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  للمقارنة :

 .): التقریر النظیف النموذجي09الشكل رقم (

  اسم التقریر

  المخاطبون

  فقرة المقدمة

  

  

  فقرة المجال

  

  فقرة الرأي

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  اسم المراجع

  تاریخ التقریر 

  

  .649ص، 2007أمین أحمد السید لطفي: التطورات الحدیثة في المراجعة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  المصدر:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تقریر المراجع المستقل 

  مساهمي الشركة.....................إلى 

/ن، 31/12قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي للشركة................المرفقة والمعدة في 

  والقوائم المرتبطة بها، وهي: قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدیة، المعدة عن ذات السنة.

لى عاتق إدارة الشركة، أما مسؤولیتنا وتقع مسؤولیة إعداد القوائم المالیة المذكورة أعاله ع

  فتتمثل في التعبیر عن رأینا عن تلك القوائم تأسیسا على مراجعتنا.

قمنا بإجراء المراجعة طبقا لمعاییر المراجعة الدولیة ( أو یشار إلى المعاییر والممارسات 

یؤدي إلى الوطنیة المناسبة)، وتتطلب هذه المعاییر أن یتم تخطیط وتنفیذ المراجعة بما 

التوصل إلى تأكید مناسب عن ما إذا كانت القوائم المالیة ال یوجد بها تحریف یتسم باألهمیة 

النسبیة، وتشمل المراجعة بناءا على أساس اختباري جمع األدلة التي تدعم القیم واإلفصاح 

تقدیرات بالقوائم المالیة، كما تشمل المراجعة أیضا تقییم المبادئ المحاسبیة المستخدمة وال

الجوهریة التي توصلت اإلدارة إلیها وتقییم مدى سالمة العرض في القوائم المالیة كوحدة، 

  ونعتقد أن المراجعة التي قمنا بها توفر لنا أساسا مناسبا إلبداء الرأي. 

في رأینا أن القوائم المالیة توفر صورة صادقة وعادلة ( أو تعرض بعدالة ) وفق كافة جوانب 

/ن ونتائج العملیات والتدفقات 31/12نسبیة عن المركز المالي للشركة....... في األهمیة ال

  النقدیة عن نفس الفترة طبقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي.

..............................  

  يف ../../...                               العنوان................... 
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  نأتي للتعرف خالل المطلب التالي عن أهمیة التقریر.بعد التعرف عن معاییر إعداد تقاریر محافظ الحسابات    

IV.3 .معاییر إعداد التقریر  

  :1توجد معاییر إلعداد تقاریر محافظ الحسابات و البد من العمل بها وهي كما یلي    

  .أوال: معیار المبادئ المحاسبیة

 .المبادئ المحاسبیة العامة )1

 مبدأ االستمراریة. 

 .مبدأ الوحدة المحاسبیة 

 .مبدأ وحدة القیاس النقدیة 

 .مبدأ الفترة المحاسبیة  

 .مبادئ المرتبة بقائمة الدخل )2

   .مبدأ االعتراف باإلیراد 

  .مبدأ المقابلة بین اإلیرادات والمصروفات 

 مبدأ الفصل بین األرباح والخسائر العادیة و األرباح والخسائر الغیر العادیة.  

 .مبادئ مرتبة بالمركز المالي )3

 بالنسبة لألصول غیر الجاریة. التكلفة التاریخیةمبدأ  )4

 مبدأ التكلفة أو السوق أیهما أقل بالنسبة لألصول الجاریة. )5

 .مبدأ إظهار األصول غیر الجاریة مطروح منها مجموع اإلهتالكات بصورة شكلیة )6

 مبدأ إظهار قیمة وطبیعة كًال من األصول وااللتزامات ورأس المال بصورة منفصلة. )7

اإلفصاح الكافي في صورة مالحظات وٕایضاحات أسفل المیزانیة عن معلومات ال یمكن أن َتِرَد داخل مبدأ  )8

   .المیزانیة

  .معیار الثبات/ التجانس ثانیا:

ثبات المنشأة في تطبیق نفس القواعد المحاسبیة ألغراض المقارنة وال یتم مقارنة بین قائمتین ال تحتسب في    

  أسس واحدة.

  .معیار اإلفصاحثالثا : 

ال یعني في تقدیره أن القوائم المالیة تفصح عن حقیقة المعلومات التي تحتویها بأنها صحیحة أو غیر  رابعا:   

صحیحة فقط، وٕانما هذا المعیار استثنائي بأن المراجع لن یشیر إلى هذا المعیار إال إذا اتضح له عدم كفایة 

كافي لم یذكر ذلك في تقریره، أي سكوت المراجع في تقریره عن اإلفصاح، فلو اتضح للمراجع بأن اإلفصاح 

اإلفصاح یعني أن القوائم المالیة تفصح بصورة واضحة وصحیحة عن المعلومات الواردة بها، ویجب أن یكون 

اإلفصاح كافي فقط وذلك وفقًا لمبدأ األهمیة النسبیة حیث یعني اإلفصاح الكافي أن القوائم المالیة تتضمن 

ات عن الحقائق الجوهریة التي لها تأثیر على القوائم المالیة، وهذا من المهم أن تصل إلى المهتم بدراسة معلوم

القوائم المالیة وفي حالة أن یرى المدقق بأنه ال یوجد لبیانات جوهریة علیه أن یذكر ذلك في اإلیضاحات عنها 

أن القوائم المالیة تتضمن معلومات تفصیلیة قد ویتحفظ في تقریره في صلب التقریر أما اإلفصاح الكامل یعني 

                                                        
 .200، 199ص سواد: مرجع سابق، توفیق ةزاهر  -1
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یترتب علیها عدم الوضوح للحقائق الجوهریة بینما اإلفصاح العادل فهو نسبي حیث یختلف من رأي مدقق إلى 

  آخر على اعتباره إفصاح عادل.

  : معیار إبداء الرأي في القوائم المالیة كوحدة واحدةرابعا

ال بد أن یبدي رأیه في القوائم المالیة كوحدة واحدة فقط وٕاذا لم یقتنع فعلیه وهو معیار یقصد به أن المراجع    

  ذكر األسباب.

IV.4  .أهمیة التقریر  

  :1تنبع أهمیة تقریر محافظ الحسابات من عدة عوامل أهمها   

  یعتبر التقریر خالصة ما وصل إلیه المراجع من عمله حیث إن عملیة المراجعة تتیح للمراجع التعرف على

 ،المنشأة والتي انعكست في النهایة على نتائج األعمال والمركز المالي ،كافة البیانات والمعلومات المتعلقة 

حیث  ،األمر وبصفة خاصة المالكومن ثم یكون تقریر المراجع بمثابة كشف یقدمه المراجع لمن یهمه 

یعتبر وكیًال عنهم عن نتائج التصرفات المالیة التي قامت بها إدارة المنشأة خالل الفترة المالیة محل 

 الفحص.

  یعتبر تقریر المراجع الوثیقة المكتوبة التي ال بد من الرجوع إلیها لتحدید مسؤولیة المراجع المدنیة والجنائیة

وذلك إذا ما اتخذت اإلجراءات القانونیة لمسائلته جنائیًا أو  ،و تقصیره في الرقابةللوقوف على إهماله أ

 مدنیًا.

تزاید الطلب على الرأي الفني المحاید للمراجع باعتباره المنتج النهائي لعملیة المراجعة نتیجة لما یواجهه    

حدید درجة االعتماد علیها، وذلك نظرًا مستخدم المعلومات من صعوبة في تقییم جودة المعلومات المقدمة إلیه وت

 لتوفیر العوامل اآلتیة:

  تضارب المصالح بین األطراف المعنیة، فعندما یشعر مستخدم المعلومات أن هناك تعارضًا فعلیًا أو محتمًال

فإنه سیصر على ضرورة إجراء تقییم دقیق لهذه  ،بین مصلحته وبین مصلحة من یقوم بإعداد البیانات

  وخاصة عن طریق شخص متخصص یتمتع باالستقاللیة في إبداء الرأي. المعلومات

 مما قد یجعل مستخدم المعلومات غیر قادر  ،صعوبة المعلومات المعدة وتعقید الموضوعات المرتبطة بها

على استیعابها وارتفاع احتمال حدوث أخطاء غیر معتمدة یصعب على المستخدم اكتشافها، ومن تظهر 

شخص متخصص یساعد المستخدم على تحدید جودة هذه المعلومات وٕامكانیة االعتماد الحاجة إلى وجود 

 علیها.

  األهمیة النسبیة للمعلومات محل الدراسة، فزیادة أهمیة المعلومات المقدمة عند اتخاذ القرارات، تجعل من

 تمد علیها.األهمیة بمكان التحقق من مدى جودتها ودرجة االعتماد علیها قبل اتخاذ أیة قرارات تع

  الفصل بین مستخدم المعلومات وبین من یقوم بإعدادها من ناحیة، وُبعد مستخدم المعلومات عن الموضوع

محل الدراسة من ناحیة أخرى ویتحقق هذا البعد إما بطریقة طبیعیة، وٕاما بواسطة بعض الموانع القانونیة أو 

لمعلومات إجراء مراجعته وتقییمه للمعلومات عامل الوقت والتكلفة التي تجعل من غیر الممكن لمستخدم ا

 المقدمة إلیه للحكم على مدى جودتها.

                                                        
  ، 2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ألسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحساباتمحمد سمیر الصبان وعبد اهللا عبد العظیم هالل: ا - 1

 .367،366ص  
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  خــــــاتـــمة:

على ضوء ما سبق نستخلص بأن المراجعة مرت بعدة مراحل نتیجة تطور المؤسسات وزیادة حجم األنشطة    

والجزائر كباقي دول العالم مستها هذه التي تقوم بها، وزیادة الحاجة إلیها من قبل األطراف الطالبة للمعلومات، 

التغیرات، وقد مرت محافظة الحسابات بالجزائر بعدة مراحل نتیجة تطور المؤسسات الوطنیة وزیادة حجم 

األنشطة التي تقوم بها، ویتم تعیین محافظ الحسابات في المؤسسات والهیئات التي یفرض علیها القانون ذلك 

 یة، وهو مهني مستقل عن المؤسسة یقوم بمهام المراجعة القانونیة لحساباتخاصة الشركات التجاریة والصناع

المؤسسة والذي تتوفر فیه كل من النزاهة واألمانة ألداء المهنة إلى جانب المؤهالت العلمیة والعملیة واكتسابه 

الحقوق التي تساعده المعارف الالزمة في المیدان المحاسبي والمالي، كما یتمتع محافظ الحسابات بمجموعة من 

على القیام بعمله ووجود مجموعة من الواجبات التي یتقد بها في عمله، ویتحمل كذلك مراجع الحسابات 

المسؤولیة على األعمال التي قام بها، وتنتهي مهمة محافظ الحسابات بإعداد تقریره النهائي المتضمن لرأیه الفني 

لیة للمؤسسة محل المراجعة، كما یتحمل المسؤولیة الالزمة عن أي والمحاید حول صحة الحسابات والبیانات الما

  تقصیر أو إخالل في أدائه لمهامه.
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  تمهید:

أبعادا واسعة إذ یواجه  تأخذاالنتشار وذات جذور عمیقة الفساد المالي ظاهرة عالمیة شدیدة  یعتبر   

خاصة في اآلونة توسع بشكل كبیر التي تخطیرة الظاهرة هذه الالعالم بشكل عام والجزائر بشكل خاص 

نسلط الضوء وس الدولشعوب و العلى سلبیة أخطر على العالم من الحروب لما لها من آثار فهي األخیرة 

  الشكل التالي:التي یوضحها النقاط خالل هذا الفصل على 
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I . اإلطار العام للفساد.  

معالم التاریخیة، لمتمعن في مختلف الوثائق والفا، نشأتها منذیعتبر الفساد ظاهرة خطیرة عرفتها البشریة    

ة بالد حضار كجد أنها تسلط الضوء على بعض صور الفساد التي كانت منتشرة في الحضارات القدیمة، ی

(الیونان)، والصینیة والرومانیة، حیث انتقل الفساد من الحضارات  النیل (مصر)، الحضارة اإلغریقیة

بصفة  لوسطى ومنها العصر الحدیث إلى غایة عصرنا الذي یشهد انتشار الفسادالقدیمة إلى العصور ا

  .مخیفة

  النقاط التالیة: سنمر علىولتسلیط الضوء على الظاهرة    

 لمحة تاریخیة عن الفساد. -

 أهم تعاریف الفساد. -

 خصائص الفساد. -

 الفساد. أنواع -

I.1 . لمحة تاریخیة عن الفساد.  

الفساد البد من تتبع مسارها التاریخي، وأهم الحضارات التي ظهر فیها الفساد لتعرف على ظاهرة ل   

  وصورها. هاباالعتماد على شواهد

a.  :الفساد في العصر القدیم  

د، لذلك نسانیة تاریخیًا محددًا ودقیقًا لنشوء ظاهرة الفسااإللم تعرف حیث ، خطیرةالفساد ظاهرة إنسانیة    

  بها. البد ذكر الصور التي ظهر

  1- بالد الرافدین–الفساد في بالد العراق -1

أولى الحضارات في العالم، قد إن األقوام استوطنت أرض العراق والتي تدل الشواهد التاریخیة أنها    

إلى جرائم هذه الظاهرة في القوانین التي عرفتها (أوروك) و  أنها أشارتنرى  عرفت ظاهرة الفساد لذا

قدم تبن أن  3000(أورنمو) في األلواح السومریة، كما أن الوثائق التي عثر علیها وتعود بتاریخها إلى 

العدالة، حتى أن  إنكارالمحكمة الملكیة آنذاك كانت تنظر في قضایا الفساد، قبول رشوة استغالل النفوذ، 

  حكم في جرائم مثل هذه كانت تصل إلى حد اإلعدام.قررت ال

یالحظ أن حمو رابي ملك بابل واضع التشریعات المهمة في التاریخ والتي عرفت بشریعة حمو رابي،    

طالب الرشوة أمامه لیقاضیه بنفسه  إحضارقد أشار في شریعته إلى جریمة الرشوة، حیث شدد على 

  ویتولى أمر االقتصاص منه مما یدل على اهتمامه الكبیر بمكافحة الفساد.

  2الفساد في بالد مصر الفرعونیة: -2

وادي الرافدین إلى وادي النیل نالحظ أن لمصر الفرعونیة إشارات، ووصایا، وتنبؤات في بانتقالنا من    

  ).يباور مسلیمة في الحكم، كما جاء في تشریع (حتنظیم اإلدارة والعالقات ال

یالحظ أن قوانین والعقوبات التي طبقتها الحضارة الفراعنة كانت أكثر رحمة مقارنة بالعقوبات    

  التشریعات حضارة بالد العراق التي كانت تصل إلى حد اإلعدام.

                                                             
 . بتصرف.19، 18، ص ص 2009، األردن، 1لؤي أدیب العیسى: الفساد اإلداري والبطالة، دار المندي للنشر والتوزیع، ط -1
 ، بتصرف.19مرجع نفسه، ص  -2
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  1:- اإلغریق–الفساد في بالد الیونان  -3

لم یغفل اإلغریق اهتمامهم بمشكلة الفساد فقد حدد (سولون) أحد حكماء السبعة عند اإلغریق والذي    

بها أفالطون في تشریعاته والتي أطلق علیها قانون (اتیكا)" نجد لدیه بدایات المدینة الفاضلة التي نادى 

ألعلى للمساواة االجتماعیة قواعد اإلرشاد موظفي الدولة وضبط عملهم اإلداریة"، وسعى إلدخال المثل ا

في بالد مزقتها وأرهقتها نزاعات مستمرة بین األغنیاء والفقراء، وقد سن تشریعاته إیمانا منه بتكریس سیادة 

  المثیر لألحقاد.بذخهم و القانون للحد من مظاهر الفساد التي بدت في ترف األغنیاء .

  2الفساد في بالد الصین القدیمة: -4

ظاهرة الفساد في كتابه (التعلیم عرف بالرجوع إلى الفكر السیاسي لدى (كونفو شیوس) بأنه قد     

تقویم  عن األشخاص لتي حدثت إلى فساد الحكم لدى فساد األسر وٕاغفالاألكبر) یرد أسباب الحروب ا

والوزارة  أن الحكم ال یصلح إال باألشخاص الصالحینیرى أنفسهم، أما في كتابه (عقیدة الوسط) فهو 

الفساد، عندما یتطرق إلى  ألخطارلناس على أوسع النطاق، وهو یشیر الصالحة التي توزع الثروات بین ا

القول: "إن تركیز الثورة یؤدي إلى تشتت الشعب"، والجدیر بالذكر أن أفالطون في كتابه (الجمهوریة) 

إلى ظاهرة الفساد من خالل مناقشة والذي جاء بعد سولون، وكونفو شیوس، بفترة الحقة تطرق من خالله 

  المسألة (العدالة الفردیة والجماعیة).

b. لفساد في العصور الوسطى: ا  

لمحة تاریخیة عن العصور  إعطاءبعد تتبع الفساد من خالل الحضارات التي ظهر بها، كان البد من    

  الوسطى التي ظهر بها الفساد وتمثل الفترة تلك في نظامان هما:

  القطاعي في أوربا والنظام اإلسالمي في شبه الجزیرة العربیة.*النظام 

  3:اإلقطاعيالفساد والنظام -1

والذي تمیز بالنهب وانتشار الفوضى، حیث  اإلقطاعيبعد سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة ظهر النظام    

والمحاباة، كما أن التعیین كان یتم على أساس الوساطة كان یتم شغل الوظائف العامة عن طریق اإلرث،

  قارب والمعارف في هذا المجال.حیث كان یتم تقدیم األ

وكان الموظف یحتفظ بوظیفة على أساس أنه صاحب حق إقطاعي فیما مادام یؤدي التزاماته اتجاه    

  إلى استخدام السلطة الوظیفیة. إساءةالملك وهذا ما أدى إلى 

وتدخلهم في شؤون على مقالید الحكم إلى أن سیطرة رجال الكنیسة في هذه الحقبة  اإلشارةویجب    

الهامة في أوربا، رغما أن تعالیم  السیاسیة، أدى إلى تفشي الفساد الدیني خالل هذه المرحلة التاریخیة

  والفساد. الضاللةالذین یؤدي إلى تكوین تجمع خال من قویم، لمسیحیة السمحاء اهتمت بالخلق الا

وذلك ) أن اهللا یرید كل أنواع الفساد كخطایا، اإلنجیللهذا نجد في الكتاب المقدس: العهد الجدید (    

یعني أن اإلنسان النیر یرتكب هذه الممارسات ال یرضى ربه، وأن اإلنسان الفاسد ال یستطیع أن یغیر 

تفي، ألنها تردع مات والسجن ال یكالغراأفعاله من دون مساعدة اهللا، وذلك یعني أن العقوبات مثل 

                                                             
 ، بتصرف.19مرجع نفسه، ص 1
 ، بتصرف.20، 19مرجع نفسه، ص ص  -2
لي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه تخصص قانون عام، قسم حقوق، حاحة عبد العالي، اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد الما -3

 .34 -33/ ص 2013/ 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر 
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ت محدد فقط، فعندما یجد الشخص بأنه یستطیع التهرب من العقاب فإنه سوف یستمر قالشخص الفاسد لو 

  في أعماله.

 أیدیهمة نفسي وال مع رجال الدماء حیاتي، الذین في "ال تجمع مع الخطأوفي هذا ینص الكتاب المقدس   

  ).10-9من  27و 26(مزامبر "مآلنة بالرشوةویمینهم  رذیلة

  الفساد والحضارة اإلسالمیة: -2

وعولت الخدمة حیث حظي الفساد باهتمام كبیر الدیانات السماویة عرفت الفساد كل الحضارات و    

وواسع من قبل الدین اإلسالمي حینما ذكره بصورته الشمولیة في مواضیع كثیرة في القرآن الكریم مبینا 

) آیة. تضمنت شتى أنواع الفساد نورد منها 47السیئة ومحذرا المفسدین مادة فساد في (خطورته ونتائجه 

  ].142[األعراف: »وأصلح وال تتبع سبیل المفسدین«قوله تعالى

وقد حرم اهللا كل أشكال الفساد واإلفساد وكل ما یؤدي إلیه فهو محرم كالغش والرشوة والهدیة المقصود    

من اإلسالم في شيء ویدخلها في باب السحت،  ویعتبرها لیستبالباطل ...الخ.منها الرشوة وأكل المال 

وال تأكلوا «]. وقال تعالى:35[النمل: »و إني مرسله إلیهم بهدیة فناظرة بم یرجع المرسلون«قال تعالى:

في  إن السحت هو الرشوة:«وروي عن النبي(صلى اهللا علیه وسلم) ] 88[البقرة: »أموالكم بینكم بالباطل...

  1.»الحكم

  2ومن أهم الوسائل التي ابتدعها اإلسالم لمكافحة الفساد بمختلف صوره.   

 .تولیه قیادات إداریة كفئة وأمنیة 

 .اعتماد القیم والمبادئ السامیة واألخالق الكریمة كأساس، للعمل الذي یقوم على الكفاءة والجودة 

 .تأصیل القیم اإلسالمیة النبیلة لدى الموظفین 

  الرقابة من خالل نظام الحسبة(الرقابة المالیة على اإلدارة).اعتماد مبدأ 

الفاسدة في العهد النبوي، إال أن التاریخ  ورغم أن البحوث العلمیة لم تتوقع في مناقشة الممارسات   

  یسجل شیئا من ذلك: مثل فساد بعض الوالة في عهد النبوة.

تلي عصر صدر اإلسالم نالحظ أن اآلفة انتشرت في العصرین بانتقالنا إلى العصور األخرى التي و    

األموي والعباسي، حیث كان المال یبذل في العصر األموي للجماعات والفرق المعارضة لضمان الوالء 

  وللمحافظة على المناصب.

 لدى القادة وبناء الوساطةكما یتجلى الفساد بصورة واضحة في العصر العباسي األخیر، حیث كانت  -

  القصور أداة للوصول إلى المناصب.

فقد انتشر الفساد بسبب النظام الضریبي الذي جعل الممالیك یراكمون ثروات  أما في العهد المملوكي: -

تحدث العالمة ابن خلدون في موضع عن : الجاه المفید المال" وكأنه یحلل واقعنا العربي كبیرة؛كما 

تختلط المعاصر، إذ یرى أن المال تابع للجاه والسلطة ولیس العكس، كما تكلم عن األحوال الكثیرة التي 

الدولة  جهاتمراتب فیها التجارة باإلمارة، إذ یكتسب البعض من خالل المناصب والنفوذ في أعلى 

الثورات السریعة وتكون عادة بمثابة ربع أوضاعها تسمح لهم بالحصول على المغانم المالیة وتكوین 

                                                             
العلمیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، ، دار الیازوري الفساد اإلداري والمالي وآثارة االقتصادیة واالجتماعیةهاشم الشمبري، إیثار الفتلي:  -1

 بتصرف. 66 -65. ص 2011األردن، 
 .35حاحة عبد العالي، مرجع سابق ص  -2
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التجارة من السلطان المنصب ولقد عالج ذلك من خالل تخصیص فضال كامال لذلك تحت عنوان:"أن 

  1.ا مفسدة للجبایة"ممیزة بالرعای

c. 2الفساد في العصر الحدیث:  

حظ نسیجا متداخال من العوامل المتشابكة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في ازدیاد نالخالل هذا العصر    

  ثر في ذلك، الذي ركز على الفردیة وعلى نجاح ألنمو السریع والمجتمع المتحرك فاالفساد، 

الحد األقصى لتلك .الحمالت االنتخابیة والتي جعلت الحكومة أثناءالمساهمات المالیة  فضائحفهناك 

الذي یطلب من المرشحین الفدرالیین الكشف عن  1972، ثم إصدار قانون عام 1925المساهمات عام 

 العوائد المالیة للحمالت االنتخابیة...الخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                             

 .36حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  -1
 بتصرف. 24لؤي أدیب العیسى، مرجع سابق، ص  -2
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  التطور التاریخي للفساد:

  التطور التاریخي للفساد):10الشكل رقم (

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

  

: من إعداد الطالبالمصدر

 التطور التاريخي للفساد:

في 

العصر 

 الحدیث

في 

العصور 

 الوسطى

 

  

  

  

في 

العصر 

 القدیم

 

ما یدل على الفساد الذي كان في الیونان هو ظهور الفالسفة لمحاربة الفساد بكل أنواعه 

وأشكاله وصوره ومن أمثلة الفساد الذي كان شائع في بالد الیونان هو التفرقة بین 

أفالطون وسولون الذي سن قانون أتیكا من الطبقات االجتماعیة ظهر لمحاربة هذا الفساد 

 .أجل تحقیق المساواة بین أفراد المجتمع الیوناني

رغم أن نظام إدارة مصر كان نموذج جید إال أن الفساد كان منتشر بین األفراد المجتمع 

آنذاك حتى وصل إلى حد خداع اآللهة ومن أمثلة الفساد استغالل النفوذ في الوظیفة. 

سرقة المقابر الفرعونیة من أمثلة المسروقات من مقابر الحلي المدفون مع الموتى.و 

 مصر أكثر رحمة من بالد العراق.  تعتبر عقوبات الفساد في

تعتبر هي أول الحضارات التي عرفت الفساد من خالل اإلشارات التي كانت في األلواح 

ق.م حیث كانت أنواع الفساد شائعة آنذاك هي  3000السومریة التي تعود إلى تاریخ 

  كالتالي:

  استغالل النفوذ من أجل تحقیق مصلحة خاصة.

  یعتبر ظهور النظام  القطاعي  الذي تمیز بأنواع الفساد التالیة:

  انتشار الفوضى. نهب الثروات.شغل وظیفة عن طریق اإلرث.

  مالحظة:

یعتبر رجال الدین هم السبب الرئیسي لظهور الفساد وهذا خالف لما جاء في المسیحیة 

وكذلك الحلي ظهر بها الفساد وخیر دلیل على ذلك أن الموظفین الصینین كان یمنح لهم 

 عالوة من أجل تقیم خدمات یطلق علیها (بانغ لني)

تعتبر الحضارة اإلسالمیة من بین الحضارات التي قاومت ووضعت األسس لمكافحة الفساد 

فساد .........كما أن مالحظ أن اآلونة التي -إال أنه ظهر بها الفساد من أمثلة ذلك. 

انتشرت فیها هذه اآلفة في عهد األموي كان الوصول إلى المناصب العلیا یتم عن طریق 

 والهدایا.الوساطة 

  حیث كانت مظاهر الفساد تتمثل في: الرشوة.االختالس. 18كان ذلك خالل القرن 

 نهب الثروات.نهب األموال التي كانت مخصصة لإلعداد الجیوش

 

  بالد العراق

  بالد مصر

النظام 

  اإلقطاعي

العصر 

  الحدیث

الحضارة 

  اإلسالمیة

  بالد الیونان

  بالد الصین
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یكشف  هذا نجد أن اإلنسانة حتى یومنا البشری تمنذ خلق هلمحة التاریخیة عن الفساد وظهور المن خالل هذه    

لنا بأثواب وحلل  إفرازهوفي كل یوم جدید أو شكل جدید من الفساد، وقد ساهمت الحیاة وتعقیداتها في والدته 

  .جدیدة

I.2  .تعریف الفساد.  

لذلك وجب البحث عن أهم تعاریف التي تناولت الفساد كل حسب یعتبر ظاهرة بالغة التعقید والتشابك،    

  یلي:التخصص كما 

  الشرعي: االصطالحتعریف الفساد في  - أ

لقد عرف الفساد في الشرع اإلسالمي على أنه جمیع المحرمات والمكروهات شرعا، كما عرفه جمهور الفقهاء    

االعتدال، سواء كان هذا الخروج قلیال أو كثیرا، مخالفة الفعل الشرعي فالفساد یعني خروج الشيء عن على أنه 

عن االستقامة غیر أن الفساد یأخذ معنى مغایرا عند الحنفیة عما الخارجیة  واألشیاءویستعمل في النفس والبدن 

عند الجمهور، حیث یرون أن المقصود بالفساد في باب المعامالت هو كونه الفعل بأصله أي أن هو علیه 

هم یتولون الفساد منزلة وسطى بین الصحة جمیع أركانه صحیحة، وغیر مشروعة بوصفه أي بشروطه، وبالتالي 

  1طلة.یرتبون بعض اآلثار الشرعیة على المعامالت الفاسدة دون الباوالبطالن وعلى ذلك هم 

  :2تعریف الفساد من زاویة قانونیة -ب

أهتم فقهاء علم القانون بظاهرة الفساد وأولو له أهمیة خاصة، برزت من خالل العدد الكبیر من التعریفات    

التي رصدت في هذا المجال من بینها: التعریف الذي یعرف الفساد بأنه:" تصرف وسلوك وظیفي سيء، فاسد 

نیة االنحراف والكسب الحرام، والخروج على النظام لمصلحة شخصیة:" كما عرف بأنه:"، هدفه اإلصالحخالف 

، مالیة أو غیر مالیة ونفوذ وسلطة للتحقیق منافع شخصیةاستعمال الوظیفة العامة ما یترتب علیها من هیبة 

  للقوانین والتعلیمات الرسمیة. وبشكل منافي

  تعریف الفساد اصطالحا: - ج

اختلفت الكتاب في تحدید مفهومهم واضح للفساد، الختالف مرجعیات المعرفین وتباین تخصصاتهم العلمیة    

والفلسفیة إضافة لتفاوت المعاییر المجتمعیة والحضارة التي تستخدم في تحدید ماهیة فاسد من الممارسات 

شددا، حیث عرف الفساد عند والسلوكیات وما هو مقبول منها، فمنهم من كان متساهال، ومنهم من كان مت

شخصیة بطریقة غیر شرعیة، المحافظین(المتشددین) بأنه: سلوك بیروقراطي منحرف یستهدف تحقیق منافع 

والفساد عند المتساهلین (المیسرین) یعرف على أنه: سلوك غیر رسمي بدیل للسلوك الرسمي، تحتمه ظروف 

  ي الذي تتعرض له المجتمعات.واقعیة وتقتضیه ظروف التحویل االجتماعي واالقتصاد

  مفهوم الفساد في نظرة الهیئات الدولیة: -د

عرف البنك الدولي الفساد االقتصادي بأنه "استغالل أو إساءة استعمال الوظیفة تعریف البنك الدولي:  -1

  العامة من أجل مصلحة شخصیة".

                                                             
، مخبر مالیة، بنوك حكومة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري اإلطار الفلسفي والتنظیمي للفساد اإلداري والمالي، وطني،نقماري سفیان:  -1

 .2012ماي  7-6وٕادارة األعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 
 .20حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
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من التعریف نالحظ:أنه یحلل الفساد على أنه استغالل للوظیفة العامة لتحقیق منافع خاصة، ومن ثم فهو    

یهتم القطاع العام بالمسؤولیة المطلقة عن الفساد، ویعتبر أن كل االنحرافات الموجودة في القطاع العام هي 

مباشرا في عرقلة القطاع العام، ومن ثم با محصلة طبیعیة للفساد وفق مصالح أطرافه، ویعتبر هذه االنحرافات سب

  1عرقلة مسار النشاط االستثماري، االقتصادي والتنموي.

  تعریف المنظمة الدولیة للشفافیة: -2

استعمال السلطة التي أؤتمن علیها الشخص لتحقیق مصالح شخصیة، وهو نفس إساءة  بأنهعرفت الفساد 

"الفساد سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصیة األمم المتحدة التعریف الذي أوردته هیئة 

  2مع اإلضرار بالمصلحة العامة".

I.3.  3.خصائص الفساد  

  لي:ما یمن هذا المطلب سنتكلم عن الخصائص الفساد وهي ك   

  عادة ما تكون أفعال الفساد وترتیباته وٕاجراءاته ومفاوضاته واتفاقاته یتم بشكل سري. إذ السریة:-  

حیث یشترك عادة أكثر من طرف في عملیة الفساد إذ یكون هناك مستفید من فعل الفساد  تعدد األطراف: -

لمصلحة طرف آخر یستفید في نفس الوقت من الفعل اإلجرامي المخالف للقوانین اللوائح واألعراف والقیم 

  االجتماعیة للحصول على منافع متبادلة تجمع أطراف صفقة الفساد.

بمعنى أن یكون هناك مصلحة مشتركة بین أطراف الفساد ویحقق كل منهم منافع بالمخالفة  م المتبادل:االلتزا -

للقانون حیث یكون مقابل الفعل الفاسد الذي یلتزم به من بیده السلطة االلتزام آخر على طرف آخر بدفع مقابل 

  الفساد.

تقییم على وال واإلخفاءل فإن الفساد یحتوي التمویه نظرا ألن هناك عالقة وثیقة بین الفساد واالحتیا التمویه: -

  األنشطة التي یقوم بها كل من یرتكب أفعال الفساد وسلوكیاته.

إذ ینطوي الفساد على الخیانة في الثقة التي یفترض أن تكون متوافرة في المستوى أو صاحب  الثقة: خیانة -

السلطة العامة، وتكون عملیات أو التصرفات اإلخالل بالثقة خیانة لمصدر الثقة ألمانة العمل أو الوظیفة أو 

  السلطة المسندة إلى مرتكب أفعال الفساد.

ویقصد بذلك حدوث تناقص بین أدوار في الحیاة العامة واألدوار في الحیاة الخاصة لمرتكبي  التناقص: -

  الفساد.

حیث یتضمن الفساد أفعاال احتیالیة ومخادعة ال تعبر عن الحقیقة واصطناع األوراق  الخدیعة والتحایل: -

حقیق المكاسب الشخصیة غیر والمستندات غیر الحقیقة وااللتفاف من حول القواعد والضوابط واللوائح لت

  المشروعة.

یتصف الفساد بأنه یشمل أولئك الباحثین عند مصالح أو موافقات أو القرارات محددة وأولئك الذین  الشمول: -

یمكنهم التأثیر على هذه القرارات والتي عادة ما تكون دون وجه حق أو بالمخالفة للقانون واللوائح والضوابط 

  والمجتمع في نفس الوقت.والقیم الخاصة بالعمل 

                                                             
 .34 - 33، ص 2013االسكندریة مصر، ، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، لفساد االقتصادينزیة عبد المقصود محمد مبروك: ا -1
 نقماري سفیان: مرجع سابق. -2
 .20 -17، ص 2008، الطبعة األولى، دار النشر الجامعیة، االسكندریة، عولمة الفساد وفساد العولمةحمدي عبد العظیم:  -3



 .مدخل نظري للفساد المالي ...........................................................الفصل الثاني 

54 
 

حیث یعتبر الفساد سلوكا غیر سوى یحدث لمخالفة القوانین واللوائح والضوابط واألخالق  سلوك منحرف: -

  القویمة، وهو ما یعبر عنه أیضا بأنه فعل إجرامي یمثل جریمة یعاقب علیها القانون.

إذ یعبر الفساد عن انتهاك الواجبات المتعلقة بأداء األعمال وخرق القوانین  بالواجبات والمسؤولیات: اإلخالل -

  واللوائح والتعلیمات وعدم االلتزام بأحكامها بدقة؛

: وذلك بأن یحصل من یرتكب واقعة الفساد على تحقیق المصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة -

ة العامة للمجتمع، ویمكن أن یكون للمصلحة منفعة مصلحة أو المنفعة خاصة له أو لذویه على حساب المصلح

  رغبة غیر مشروعة. إشباعمادیة أو معنویة أو أدبیة أو 

إذ یترتب على حدوث الفساد أضرار تلحق  بالمصالح االقتصادیة أو االجتماعیة أو السیاسیة: اإلضرار -

وك أو موازنة الدولة أو عجزت الهیئات باالقتصاد القومي مثل األضرار بالعملة الوطنیة أو بسوق المال أو البن

  .اإلدمانرات، ألضرار اجتماعیة مثل أضرار المخداالقتصادیة عن أداء وظائفها وقد تكون ا

إذ نجد أن تداخل أنواع ومجاالت الفساد یجعل هناك  استغالل السلطة الوظیفیة الحكومیة أو العامة: -

الوظائف الفساد مثل قبول الهدایا الثمینة مقابل أداء العمل أو المنوط بهم أداء  العمومیینعالقات مع الموظفین 

  العدوان على ملكیة العامة واستیالء علیها دون وجه الحق.

حیث تساعد البیئة المحیطة على شیوع وانتشار الفساد  التفاعل مع الظروف والمتغیرات الداخلیة والخارجیة: -

أو المراقبین، وٕاهدار الوقت وتعطل األعمال وضعف اإلنتاجیة والتسبب وغیاب الرؤساء  والفوضى اإلهمالمثل 

  والبطالة المقنعة وعدم تحدید االختصاصات على یؤدي إلى شیوع المسؤولیة.

حیث تختلف أنماط الفساد تبعا الختالف الجهات اإلداریة الحكومیة كما تختلف عن  تباین أنماط الفساد: -

نمط الفساد الذي یحدث في المؤسسات التعلیمیة أو مراكز البحوث، كما تختلف هذه األنماط من قطاع إلى 

مالحة قطاع فهي تختلف في قطاع الصحة عنها في قطاع النقل وعنها في قطاع السیاحة، وعنها في قطاع ال

  وهكذا؛

إذ نجد أن العاملین یتسترون وراء االدعاءات الكاذبة بأنهم یحصلون  اختالف وسائل التستر عن الفساد: -

  نها بناء على تعلیمات علیا.لى مقابل الفساد لمصلحة القیادة أو الرؤساء أو االدعاءات بأع

ل التقاء أطراف الفساد دون أن یقابل ن یكون هناك وسطاء مجهولین لتسهیحیث یمكن أ تعدد وسطاء الفساد: -

  أحدهما اآلخر وجها لوجه وبذلك یعمل هؤالء الوسطاء كأنهم الوكالء للفساد المحترفین.

 تطرق ألهم خصائص الفساد كان یجب التعرف على أنواع الفساد الذي سیكون من خالل المطلبالبعد    

   الرابع.
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I.4   ..أنواع الفساد   

لمحة التاریخیة نالحظ أن أنواع الفساد التي كانت في الحضارات السابقة تطورت، لتواكب ما من خالل    

  یحدث في العالم من تغیر وتطور في جمیع المجاالت.

A. 1الفساد من حیث الحجم   

  طبقا لهذا المعیار یقسم الفساد إلى قسمین أساسین هما:   

  Minor corruptionالفساد الصغیر (األفقي)  -1

ا وهو ذلك الفساد الذي یمارس من طرف فرد واحد دون تنسیق مع ینیعرف بفساد الدرجات الوظیفیة الد   

  اآلخرین لذا نرى أن هذا النوع من الفساد ینشر بین صغار الموظفین.

  Gross corruptionالفساد الكبیر  -2

المسؤولین والموظفین لتحقیق  یعرف بفساد الدرجات الوظیفیة العلیا من الموظفین، والذي یقوم به كبار   

  مصالح مادیة أو اجتماعیة كبیرة، وهذا النوع هو أهم أو األشمل وأخطر لتكلیفه مبالغ ضخمة للدولة.

  یمكن توضیح العالقة التداخل والتشابك بین حلقات الفساد من خالل الشكل التالي: :مالحظة

  .): التداخل والتشابك بین حلقات الفساد11الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عیاد محمد علي باش، اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للفساد اإلداري والتهرب الضریبي في الدول النامیة، بحث مقدم في  المصدر:

  .45، ص 2001المؤتمر العلمي الضریبي األول وزارة المالیة والهیئة العامة للضرائب، الجزء الثالث، 

B. 2:الفساد حسب درجة التنظیم  

للفساد حسب هذا المعیار هي: العرضي أو الصغیر، والمنظم والشامل، وفیما یلي هناك ثالث أنواع رئیسیة    

  تفصیل كل نوع.

وهذا التعییر یشیر إلى كافة أشكال الفساد الصغیرة والعرضیة، التي تغیر عن سلوك الفساد العرضي: -1

باة، سرقة األدوات شخصي أكثر مما تعبر عن نظام عام باإلدارة، وهذا مثل االختالس، والمحسوبیة والمحا

  المكتبیة، أو بعض المبالغ الصغیرة...

                                                             
األعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، یومي ، وطني، مخبر مالیة، بنوك وٕادارة التدقیق وتحدیات الفساد المالي في المؤسسةعمر شریف:  -1

 .2012ماي  6-7
 .26حاحة عبد العالي: مرجع سابق، ص  -2

دوائر المال واألعمال 

عضوية مجالس اإلدارة 

 الشركات

الطبقة السياسية        

 الوزراء النواب

البيروقراطية العينات 

في الوظائف 

 الحكومية العليا
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وهو ذلك النوع الذي ینتشر في الهیئات والمنظمات واإلدارات المختلفة من خالل إجراءات الفساد المنظم:  -2

وترتیبات مسبقة ومحددة، تعرف من خاللها مقدار الرشوة وآلیة دفعها وكیفیة إنها المعاملة، بمعنى أن یدیر 

  العمل برمته شبكة مترابطة للفساد، یستفید ویعتمد كل عنصر منها على اآلخر.

وهو بمعنى واسع النطاق لألموال والممتلكات الحكومیة عن طریق صفقات وهمیة، او الفساد الشامل:  -3

  تسدید أثمان سلع صوریة، تحویل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة تدعى المصلحة العامة، الرشاوي. 

C. 1:د من حیث نوع القطاعالفسا  

  سم الباحثون في الشؤون االقتصادیة الفساد إلى قسمین هما:قی   

لقد وجه قطاع الدولة لكي یبقى، وٕان بقائه مرهون بأدائه وفاعلیته، وتحقیق األهداف التي فساد القطاع العام: - 1

والهدر الغالب على مؤسسات  وجد من أجلها لخدمة المجتمع وأفراده، ولكن الشكوى كانت ومازالت من الفساد

الدولة حتى إن من فم في السلطة یعانون من هذه الظاهرة وهذا ما یظهر واضحا في خطبهم وتصریحاتهم 

الداعیة لإلصالح ومحاربة الفساد، إذ یبدو أن القطاع العام یعد مرتعا خصبا لالنحرافات اإلداریة والسرقات 

ة الشخصیة للقائمین على النشاط االقتصادي غیر متوفر، فیكون المالیة، ألن الحافز الفردي غائب والمصلح

التعویض دائما هو ذلك النمط من توظیف العام لصالح الخاص وتحویل المواقع إلى (دكاكین) یجلب أصحابها 

المنافع ویستغلون المواقع من أجل أهداف ال عالقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة أو تخسر ما دامت 

لة هي المالك الوحید القادر على تعویض الخسائر وتغطیة السرقات بل وربما التستر على فساد الكبار أحیانا الدو 

والبد من اإلشارة إلى أن نفقات قطاع الدولة أكبر من نفقات القطاع الخاص، ألن مؤسسات الدولة تدفع 

لقطاع الخاص متحرر من كل هذه االلتزامات التزاماتها المالیة القانونیة تجاه المجتمع...الخ بكاملها، بینما ا

  ویتهرب على األغلب من دفع كامل الضرائب المستحقة علیه.

أشار تقریر منظمة الشفافیة العالمیة إلى أن الشركات األمریكیة هي أكثر الشركات  فساد القطاع الخاص: -2

التي تمارس أعماال غیر مشروعة، تلیها الشركات الفرنسیة والصینیة واأللمانیة، كما یشیر التقریر إلى أن جیشا 

م خدمات لتلك الشركات، ) دولة یتقاضون مرتبات منظمة مقابل تقدی136كبیرا من كبار الموظفین في أكثر من (

وتزداد هذه الدول في شرق آسیا وأمریكا الالتینیة، وقد یأتي كبار الضباط في الجیش والشرطة وكبار المسؤولین 

) بلیون دوالر أمریكي قدمتها 30السیاسیین في مقدمة هذا الحشد الهائل من الناس، وقد تم اكتشاف قرابة (

  ) عقدا للشركات األمریكیة في الخارج. 60مخن ( الشركات األمریكیة لتسهیل ابرام أكثر

D. 2:فیه (المجال الذي ینشر فیه أو نشاطه) الفساد طبقا للمجال الذي نشأ  

یعتبر هذا المعیار من أهم المعاییر التي تم االستناد علیها لتحدید أنواع الفساد على اإلطالق، ویقسم الفساد    

  تبعا لهذا المعیار إلى ما یلي:

هو ذلك الفساد الذي یؤدي بالمرء إلى االنحطاط في سلوكیاته بصورة تجعله ال یحكم  األخالقي:الفساد -1

ورغباته فینحط بذلك إلى أقل الدرجات  واتهن غیره من المخلوقات، فیستسلم لنز عقله، الذي میزه اهللا به ع

  .والمراتب، وینتج عن ذلك انتشار الرذیلة والفاحشة، والسلوكات المخالفة لآلداب

                                                             
 .50، 49هاشم الشمیري، ایثار القنلي: مرجع سباق، ص ص  - 1
 .29، 28حاحة عبد العالي: مرجع سابق، ص ص  -2
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ویقصد به خروج أي جماعة عن الثوابت العامة لدى األمة، مما یفكك هویتها وٕارثها  الفساد الثقافي: -2

 لتحصنهالثقافي، وهو عكس األنواع األخرى من الفساد یصعب اإلجماع على إدانته أو سن تشریعات تجرمه، 

  وراء حریة الرأي والتغییر واإلبداع.

لذي یصیب المؤسسات االجتماعیة التي أوكل لها المجتمع تربیة الفرد هو الخلل ا الفساد االجتماعي: -3

وتنشئة، كاألسرة والمدرسة والجامعات ومؤسسات العمل، كما أن التنشئة الفاسدة تؤدي حتما إلى فساد اجتماعي 

  األمن العام.ب واإلخاللمستقبلي، یتمثل في عدم تقبله الوالء الوظیفي، وعدم احترام الرؤساء وعدم تنفیذ األوامر 

لى ضیاع الحقوق وتفشي وهو االنحراف الذي یصیب الهیئات القضائیة، مما یؤدي إالفساد القضائي:  -4

أبرز صوره: المحسوبیة والواسطة، وقبول الهدایا والرشاوي، وشهادة الزور، والفساد القضائي بهذا الظلم، ومن 

القضاء هو السلطة التي یعول علیها الناس إلعادة الشكل هو من أخطر ما یهلك الحكومات والشعوب، ألن 

  حقوقهم المهضومة.

للفساد السیاسي عدة تعریفات منها: تعریف الموسوعة الحرة "ویكیبیدیا" والتي تعرفه كما  الفساد السیاسي: -5

األمم یلي: "هو إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة ألهداف غیر مشروعة" كما عرفته هیئة 

المتحدة بأنه: "استغالل السلطة العامة لتحقیق مكاسب خاصة" أو هو تغلیب مصلحة صاحب القرار على 

  ".اآلخرینمصالح 

ویتعلق هذا النوع من الفساد بالممارسات المنحرفة واالستغاللیة لالحتكارات االقتصادیة الفساد االقتصادي:  -6

اقتصادیة خاصة على حساب مصلحة المجتمع بما ال یتناسب وقطاعات األعمال، التي تستهدف تحقیق منافع 

مع القیمة المضافة التي تسهم بها، وتحدث هذه الممارسات نتیجة غیاب الرقابة أو نتیجة ضعف الضوابط 

  والقواعد الحاكمة والمنظمة للمناخ االقتصادي.

واألحكام المالیة التي تنظم سیر  ویتمثل في مجمل االنحرافات المالیة، ومخالفة القواعدالفساد المالي:  -7

العمل المالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة وتتنوع مظاهر الفساد 

  المالي لتشمل: غسل األموال والتهرب الضریبي، تزییف العملة النقدیة.

وظیفیة أو التنظیمیة، وكذا المخالفات التي تصدر ویقصد به مجموع االنحرافات اإلداریة وال الفساد اإلداري: -8

  عن الموظف العالم أثناء تأدیته لمهام وظیفیة.

كخالصة للمبحث األول إذ بعد لمحة تاریخیة التي حاولت من خاللها التحدث عن الفساد بصفة العامة    

عاریف التي تحدث عن الفساد وكیفیة تطوره عبر التاریخ من خالل الحضارات التي عرفته، ثم انتقلنا ألهم الت

مبرزة أهم خصائص الفساد التي تمیز بها الفساد بصفة العامة، بعد تحدث عن الخصائص كان یجب علینا أو 

الموضوع حول  إثراءتحصیل الحاصل أن نتحدث عن أنواع التي تمیز بها الفساد، ومن بین هذه األنواع حاولنا 

  نوع المتعلق بالفساد الحالي وهذا لطبیعة موضوع الدراسة من خالل المبحث الثاني.
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II. .اإلطار المفاهیمي للفساد المالي  

الفساد المالي یعد من أهم أنماط الفساد التي تعاني منها المجتمعات قاطبة وبدرجات متفاوتة نظرا الختالف    

ما هو إال ذلك سلوك المنافي لألخالق والقیم والقوانین  واالجتماعیة والسیاسیة والفساد المالي،نظمها االقتصادیة 

أي تجاهل القوانین واللوائح من أجل استغالل المالي العام لتحقیق مصالح خاصة على حساب مصالح العامة 

  الموضوع كان ال بد من تسلیط الضوء على النقاط التالیة: وإلثراءالمشروعة 

 هم تعاریف الفساد المالي.أ -

 خصائص وأشكال الفساد المالي. -

 أسباب الفساد المالي. -

II .1 .اد الماليتعریف الفس.  

  من خالل هذا المطلب نتطرق ألهم التعاریف التي تحدثت عن الفساد المالي.   

تمثل الفساد المالي في مجمل االنحرافات المالیة ومخالفة القواعد واألحكام المالیة التي تنظم  التعریف األول:

المالیة المختصة  جهزة الرقابةبأسیر العمل اإلداري والمالي في الدراسة ومؤسساتها والمخالفة التعلیمات الخاصة 

امة والشركات، وتمثل هذا في مظاهر بفحص ومراقبة الحسابات واألموال الحكومة والهیئات والمؤسسات الع

  1واالختالس والتهرب الضریبي وتخصیص األراضي والمحسوبیة في التعیینات الوظیفیة. الرشاوىالفساد في 

یقضي بتجاهل القانون واللوائح من أجل تحقیق من خالل تعریف نالحظ أن الفساد المالي هو تصرف    

  المشروعة.مصالحه خاصة على حساب المصلحة العامة 

الفساد المالي هو ذلك السلوك المنافي للقوانین واألخالق والقائم على األخالق بالمصالح  التعریف الثاني:

  2والواجبات العامة من خالل استغالل المال العام لتحقیق مصالح خاصة.

اف المنظمة العامة هو استغالل الموارد العامة للمكاسب الخاصة مصلحة العامة ومناقضا ألهد التعریف الثالث:

وكذلك االستخفاف بقیم العمل وأهدافه، فهو تصرفات غیر شرعیة تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغالل 

األموال العامة والسیطرة علیها واستعمالها لغیر األوجه المعدة لها واستخدامها للمنفعة الشخصیة، حتى أنه أخذ 

ى النطاق العالمي ضمن نظام االقتصاد الحر المعلوم من أبعاد واسعة وكبیرة تخطت نطاق قطریته لیصل إل

خالل الترابط المتشابك للشركات المحلیة والدولیة والقیادة السیاسیة بشكل منافع ذاتیة متبادلة یصعب الحجز 

  3بینها لذلك یعتبر أخطر أنماط الفساد وینتشر على مدى واسع، ویحدث الفساد المالي لعدة دوافع منها:

 حافز الرتكاب الفساد المالي. الرشاوىضخامة  -

 نقص غیاب الرقابة والمساءلة أو عدم فاعلیة مثل هذه الضوابط تؤدي إلى فرصة الرتكاب الفساد المالي. -

 الرتكاب الفساد المالي. مبررات منطقیةتحجج  -

 ما أن نتحدث عن خصائصز لتي وردت في الفساد المالي كان البعد التطرق وعرض أهم التعریفات ا

 الفساد.

                                                             
وطني، حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد رة الفساد اإلداري في الدول النامیة، أخالقیات العمل كأداة للحد من ظاهصوني إیمان، قورارب مریم:  -1

 المالي واإلداري، مرجع سابق.
 .37هاشم الشمبري، ایثار الفتلي: مرجع سابق، ص  - 2
 .35هاشم الشمبري، ایثار الفتلى، مرجع نفسه، ص  -3
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یتمثل بمجموعة من المخالفات السلبیة التي یرتكبها الفرد الموظف عند انجاز المعامالت  التعریف الرابع:

  1المالیة، سواء ما یرتبط منها بالمصلحة العامة أو بمصلحة المواطنین الذین یتعاملون مع المنظمة العامة.

  ویمكن أن نستنتج من التعریف ما یلي:   

 واألحكام المالیة المنصوص علیها. مخافة القواعد -

 والتقصیر الذي یترتب علیها ضیاع حق مالي. اإلهمال -

 مخالفة تعلیمات األجهزة المركزیة للرقابة والتفتیش. -

  اد المالي من خالل الشكل المواليمن خالل ما سبق یمكن التوضیح الترابط والتقاطع بین آلیات الفس

  .) آلیات الفساد المالي12الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مركز دراسات 1طمحمود عبد الفضیل: مفهوم الفساد ومعاییره، نشر في كتاب الفساد والحكم الصالح في البالد العربیة، :رالمصد

  .82، ص 2004الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي باإلسكندریة، بیروت، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص تدقیق محاسبي، قسم الماستر، كلیة العلوم  الفساد المالي،دور المراجعة الداخلیة في الحد من بن مسعود أنفال:  -1

 .25، ص 2013 -2012االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 العالم الخارجي

شراء السالح وصفقات 

 المعدات

نمط توزيع وتخصيص 

 المعونات األجنبية

عمليات خصخصة 

 الشركات العامة

 قروض المجاملة العقود االستشارية

خصخصة أراضي الدولة" "

 بأسعار رمزية

اإلثراء من خالل 

 عمليات البورصة

جني أرباح الضاربة 

 الثروات وتكوين

رجال  - كبار موظفي الحكومة والدولة   - 

 قطاع األعمال الخاص 
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II .2 .خصائص الفساد المالي وأشكاله.  

  یتمیز الفساد المالي بالخصائص أشكال عدة نذكر منها:   

A. 1:خصائص الفساد المالي  

وترتیباته وٕاجراءاته ومفاوضاته واتفاقاته بشكل سري، یصعب عادة ما تتم أفعال الفساد المالي السریة:  -1

  كشفه، أو ظهوره.

  اشتراك أكثر من طرف في العملیة، وعادة ما تشكل بشبكات سریة. تعدد األطراف والوسطاء: -2

هناك مصلحة مشتركة بین أطرافه ویحقق كل منهم منافع خاصة، حیث یكون مقابل الفعل  االلتزام المتبادل: -3

  اسد الذي یلتزم به من بیده السلطة التزام آخر على الطرف اآلخر بدفع مقابل الفساد.الف

  بالواجبات والمسؤولیات واستغالل السلطة العامة من قبل صاحب السلطة العامة. واإلخاللخیانة الثقة  - 4

  یتضمن أفعال احتیالیة ومخادعة ال تعبر عن الحقیقة. الخدیعة والتحایل: -5

  مع الظروف والمتغیرات المحیطة به لیجعلها مناخا وبیئة مشعة النتشاره.التفاعل  - 6

تعدد أنماطه وأدواته باختالف الجهة التي تقوم به (مثال المؤسسات الخاصة: التهرب الضریبي، المؤسسات  - 7

  العامة، إهدار المال العام).

  تحقیق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة. - 8

أضرار تلحق باالقتصاد القومي مثل اإلضرار بالعملة الوطنیة أو بسوق  مصالح االقتصادیة:اإلضرار بال -9

  رأس المال أو البنوك أو الموازنة العامة للدول أو عجزت الهیئات االقتصادیة عند أداء مهامها.

یة والقانونیة مثل االدعاءات الكاذبة وكذا استغالل الثغرات اإلدار  اختالف وسائل التستر على الفساد: - 10

  والظروف االستثنائیة أو التستر وراء المصلحة العامة أو األمن القومي.

فهي تعتبر بیئة مواتیة للفساد حیث تسوء خاللها  الحروب والكوارث الطبیعیة واألزمات االقتصادیة: - 11

األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة وترتفع األسعار المحلیة والبطالة والفقر ومن ثمة صعوبة مقاومة إغراءات 

  الفساد.

B. :أشكال الفساد المالي  

فیها الفساد المالي ومن  التي یظهر بها الفساد المالي نظرا لطبیعة بالبیئة الذي نشا شكالاألهناك العدید من    

  أهم أشكاله ما یلي:

الغش هو أكثر خطورة من الخطأ ألنه ینتج بسبب تحریفات متعمدة مقصودة من أجل الغش (التالعب):-1

فإن العامل الفاصل بین الغش والخطأ هو ما إذا  (ISA 240)التظلیل طرف آخر لذلك فوقا لمعیار المراجعة 

كان التصرف الذي أدى إلى تحریفات في القوائم المالیة متعمد أو غیر متعمد، ویشمل الغش على اختالس 

  األصول أو إعداد تقاریر مالیة مضللة.

ت، ال إن اختالس األصول هو نوع من الغش یتضمن سرقة بعض أصول الشركة، وفي العدید من الحاال   

یتضمن االختالس مبالغ ذات أثر جوهري على القوائم المالیة، ولكن من ناحیة أخرى، فإن فقد الشركة ألصولها 

یعطي مؤشرا هاما لوجود قلق اإلدارة حول هذه الظاهرة، ویسمى هذا النوع من الغش أحیانا بغش العاملین 

ل التنظیمي للشركة على الرغم من تورط اإلدارة والموظفین ألنه عادة ما یتم في المستویات السفلى من الهیك

                                                             
 ، بتصرف.20- 17حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص ص  -1
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تلك  إخفاءالعلیا في بعض الحاالت في مثل هذا النوع من الغش حیث أنها أكثر قدرة من الموظفین على 

  1االختالسات بشكل یصعب اكتشافه.

  الشيء المالحظ أن الغش ینشأ لألسباب التالیة:

 اختالس أصول المؤسسة بغیر وجه حق. -

  واستغالل ثغرات القانون في معلومات التي یتضمنها البیانات المالیة. تضلیل وتمویه -

یقصد بالتالعب التمویه في نتائج وعدم التعبیر عن نتائج الحقیقیة للمؤسسة محل لمراجعة أي التالعب: -2

  القیام بتالعب في موجودات ومطلوبات في المؤسسة.

  أسباب یحدث من خاللها التالعب نوضحها في الشكل التالي: ,هناك ثالث  

  .أسباب حدوث التالعب) 13الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .32بن مسعود أنفال: مرجع سابق، ص  :المصدر

یمكن حدوث التالعب إذا توفرت ثالث شروط أو محددات وهي، الدافع، الفرصة، والتبریر بمعنى أنه لوقوع    

یلزم أن یتوفر لدى مرتكبه دافعا أو حافزا الرتكابه أو أنه یتعرض لضغوط تجعله یتجه الرتكاب  التالعب

التالعب ولكي یتحول هذا الدافع إلى واقع یجب أن تكون هناك إمكانیة أو فرصة لذلك، بمعنى أن تكون آلیات 

یه دافع وفرصة ارتكاب التالعب إذا ما ووسائل الرقابة الداخلیة المطبقة ضعیفة، وأخیرا فإن الفرد الذي یتوافر لد

كان قادرا على تبریر التالعب، فإنه احتمال أو إمكانیة وقوع التالعب تكون كبیرة ولذلك یمكن صیاغة الفرض 

  2األول.

أو ویقصد به قیام كبار العاملین في قمة الهرم الوظیفي في األجهزة السیاسیة أو القضائیة االبتزاز: -3

باالحتیال إلجبار المتعاملین معهم على تقدیم مبالغ نقدیة أو أشیاء عینیة أو غیرها وتهدیدهم  االقتصادیة وغیرها

في حالة عدم تقدیم ما یطلب منهم یقومون بإیذائهم بدنیا أو نفسیا أو القبض علیهم أو مراقبتهم أو تلفیق  بأنهم

                                                             
 بتصرف. 21، ص 2011، دار الجامعیة اإلسكندریة، لحسابات عن كشف الغش والفساد وغسل األموالمسؤولیة مراقب اعبد الوهاب نصر علي:  -1
 .58، 57عبد الوهاب نصر علي: مرجع سابق، ص ص  -2

  الضغوطالحوافز/  

قد یكون لإلدارة أو العاملین اآلخرین 

حوافز أو ضغوط تشكل دوافع الرتكاب 

 الغش

  التبریر/االتجاه

أي أن من یقوم بالتصرف 

 االحتیال لدیه القدرة على تبریه

  الفرص

توفر الظروف (غیاب الرقابة الداخلیة أو 

وجودها مع عدم فعالیتها أو قدرة اإلدارة 

 على تخطیها)
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حالتهم إلى التحقیقات الذي یجبر ضحایاهم التهم لهم واإلساءة إلى سمعتهم بین الناس وعبر وسائل اإلعالم أو إ

  1و تقدیم المقابل المالي أو العیني.تجابة لتهدیداتهم ودفع أعلى االس

ویقصد بهذه الجریمة الممارسات التي یقوم بها الخاضعون للضریبة إلخفاء حقیقة الدخل :الضریبياالحتیال  -4

المتحصل علیها في اإلقرار الضریبي المتقدم من الممول  اإلیراداتالخاضع للضریبة مثل عدم تسجیل بعض 

إلى مصلحة الضرائب أو عدم تقدیم اإلقرار الضریبي نهائیا إلى المصلحة، وذلك باإلضافة إلى اصطناع قوائم 

  مالیة.

 یحدث التهرب الضریبي عن طریق رشوة المسؤولین. -

 مستوردة عن طریق تغییر مواصفات.أو تخفیض الضرائب والرسوم الجمركیة المستحقة على السلع ال -

 2أو تقسیم شركات كبیرة إلى شركات صغیرة. -

هي فعل یرتكبه موظف عام أو شخص ذو صفة عامة عندما یتاجر بوظیفته أو یستغل السلطات الرشوة: -5

  المخولة له، وهي اتفاق بین شخصي هما:

ل أو امتناعه عند عمل من أعمال موظف أو مستخدم بطلب أو یقبل مقابال أو وعدا به مقابل قیامه بعم -

  3وظیفته ویسمى مرتشیا.

  4باإلضافة لألشكال الفساد المالي نجد:

ضریبیة أو  اإلعفاءاتهذا الشكل من الفساد المالي یتم خالل الحصول على االعتداء على المال العام:  -6

و أخذ األموال العامة تحت مسمیات ت بشكل غیر قانوني وبدون وجه حق أو الشركاالتراخیص ألشخاص أ

  أو المساعدات مباشرة أو غیر مباشرة بدون وجه حق. إعانات

قد یتعلق هذا المشكل بعملیة إحالة عطاءات حكومیة  االفتقار لنزاهة والشفافیة في التصرفات المالیة: -7

بطرق غیر شریعة للشركات أو المنشآت أو الوحدات وأغلبها ترتبط بوجود عالقة بین المسؤولین الكبار في تلك 

  الوحدات أو ألقاربهم أو استخدام وسائل غیر القانونیة أو الحیل.

علیها بشكل غیر قانوني  االستیالءألموال العامة التي تم إن قیام بعض المسؤولین بتهریب ا تهریب األموال: -8

  ومن دون وجه حق إلى الخارج.

إن عملیات غسیل األموال تمثل ظاهرة خطیرة عالمیا كما تمثل جریمة هدفها األساسي غسیل األموال:  -9

تسبة لجعل تلك یتعلق بتغییر هویة األموال بطریقة غیر مشروعة، وفحواها یتعلق بطمس مصادر األموال المك

  األموال شرعیة نظیفة (تحویل أموال قذرة إلى أموال شریعة).

بعد تطرق ألهم أشكال الفساد المالي في المطلب السابق، كان یجب تحدث عن أهم األسباب التي أدت إلى    

 الفساد المالي والتي ستكون من خالل المطلب الثالث:

  

                                                             
 .33حمدي عبد العظیم: مرجع سابق، ص  -1
 .37مرجع نفسه، ص  - 2
، وطني، شروط أساسیة لتحقیق التنمیة في الشرق األوسط وشمال افریقیاالحوكمة الجیدة ومحاربة الفساد والرشوة  بركات سارة، زایدي حسیبة: - 3

 .2012ماي  7-6حوكمة الشركة كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري، مخبر مالیة، بنوك وٕادارة األعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 
دور الشفافیة المحاسبیة ومعاییر االفصاح المحاسبي الدولي في الحد من دیر، فیحاء عبد الخالق البكوع ومنهل مجید العلي وارسالن إبراهیم االفن -4

 .62، ص 2009، 26-25مجلة البحوث المستقبلیة، العدد  الفساد المالي،
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II .3 .أسباب الفساد المالي.  

  هذا المطلب نتطرق ألهم أسباب الفساد المالي من خالل عرض النقاط التالیة:من خالل    

  1إذ أهم أسباب الفساد المالي هي كتالي:

  غیاب القانون وسیادته واحترامه فیما یتعلق بالجانب المالي واستغالل المال العام أو االعتداء علیه أو تهریبه.- 1

  لمالیة والتعلیمات المالیة وتطبیقها.االجتهادات الشخصیة في تقسیم القوانین ا - 2

المحاسبي مما أدى إلى اقتصاد المساءلة وبالتالي إلى  اإلفصاحعدم االلتزام بالشفافیة المحاسبیة ومعاییر  - 3

بروز حاالت الضعف والفساد المالي سواء على مستوى الوحدات االقتصادیة أو على المستوى القومي، وكذا 

  لجادة وتكرارها.خلق األزمات االقتصادیة ا

الدولیة للمحاسبة والشفافیة المحاسبیة فیما یتعلق بالمحاسبة عن المسؤولیة  اإلفصاحعدم االلتزام بمعاییر  - 4

االجتماعیة التي تتضمنها القوائم والتقاریر المالیة والسجالت المحاسبیة وبیان مدى تنفیذ الوحدات لمسؤولیاتها 

عن الظواهر االجتماعیة تجاه المجتمع والبیئة بشكل تقاریر كمیة  واإلفصاحاالجتماعیة ودورها في القیاس 

  ووضعیته لعكس الصورة الحقیقیة للوحدة بشكل صادق ودقیق.

ضعف أداء أجهزة الرقابة المالیة المركزیة ودواوین الرقابة المالیة وهیئات النزاهة ومفوضیات الرقابة في  - 5

  بعة وتطویر األداء المالي ورقابته.مختلف البلدان وقلة خبرتها في متا

الفساد المالي واإلداري الناتج عن وجود أعداد كبیرة من الموظفین اإلداریین والمالیین یهتمون فقط بالمصلحة  - 6

  والعوائد الشخصیة واالبتزاز من دون وجه حق. الرشاوىخاصة دون عامة فضال عن آخذهم 

  2ى الفساد المالي نذكرها:هناك جملة أخرى من األسباب المؤدیة إل   

  العوامل االقتصادیة: تعتبر من عوامل رئیسیة المؤدیة للفساد المالي وتتمثل فیما یلي: - 7

إن اتساع تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة، یعد أحد العوامل الرئیسیة  اتساع الدور االقتصادي للدولة:- أ

م إلى منح الرشوة للمسؤولین لتخطي القواعد والنظم واإلجراءات لظهور الفساد المالي، ألن األفراد یمیلون بطبیعته

  ، ویظهر التدخل في عدة أشكال منها:الرشاوىالعامة الروتینیة، وهناك من المسؤولین من یحقق في رفض تلك 

عند قیام الدولة بحمایة صناعاتها المحلیة فإنها بذلك تسمح برعایة الفساد المالي ألن السیاسات الحمائیة: -1

تجعل من تراخیص االستیراد عمال مربحا بدرجة كبیرة، لذا یهتم أصحاب  االستیرادالقیود التي تفرض على 

  المشروعات برشوة المسؤولین الحكومیین من أجل الفوز بهذه الرخصة.

یعتبر منح اإلعانات الحكومیة مصدرا مهما للبحث عن الریع، إذ تشیر الدراسات إلى  یة:الحكوم اإلعانات -2

أن الفساد المالي یجد له موطئ قدم به بل قد یترعرع في ظل السیاسات المالیة التي ال تصمم بشكل جید 

  ي المجتمع.كبیرة ازداد مؤشر الفساد المالي ف اإلعاناتللصناعات المستهدفة باإلعانات، فكلما كانت 

یعد من المصادر المهمة أیضا في البحث عند الریع، فإن انخفاض أسعار السلع عن  التحكم في األسعار: -3

یخلق حوافز لألفراد والمجتمعات لرشوة المسؤولین  أنسعر السوق ألغراض اجتماعیة أو سیاسیة، من شانه 

ر عادل منها، وهذا ما ینطبق أیضا على وذلك للحفاظ على تدفق مثل هذه السلع أو الحصول على نصیب غی

  كل من أسعار الصرف المتعددة وحصص الصرف األجنبي.

                                                             
   .63، 62مرجع نفسه، ص  -1
  . نقال عن:39، 38ایثار الفتلي: مرجع سابق، ص ص  -هاشم الشمبري -2

 .21، ص 2001)، نیسان/ أفریل، 266)، العدد (23، مجلة المستقبل العربي، بیروت، السنة (تماعیة للفسادالتكالیف االجمرسي السید حجازي،  -
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وفي هذه الحالة تقبل تلك القوانین أكثر من تفسیر مما یعطي  تعقد القوانین الضریبیة وصعوبة فهمها: -ب

یفسر تزاحم العدید من لمفتشي الضرائب قوة تقدیریة في تطبیق الحوافز الضریبیة وتحدید تلك الضرائب وهذا 

  األفراد للعمل في مجال الضرائب على الرغم من انخفاض األجور فیها.

  1: تتمثل بما یلي:العوامل السیاسیة -8

بصفة خاصة نظرا لتورطهم فیه  أي عدم قدرة القیادة السیاسیین في محاربة الفساد غیاب القدرة السیاسیة:- أ

الوقایة من الفساد وتعمیق ما یسمى بثقافة النزاهة  اإلجراءات..بعض من القضایا الفساد المالي أو عدم تفعلیها .

  وسیادة القانون.

  تفشي البیروقراطیة الحكومیة. - ب

  في مركزیة اإلدارة الحكومیة. المغاالة -ـج

  ضعف أداء السلطات الثالث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة. - د

  : تتمثل فیما یلي:العوامل االجتماعیة والثقافیة -9

  *نمط العالقات بین أفراد المجتمع كلما زادت العالقات زاد الفساد وظهوره بقوة.

  القانون بتهمة الفساد المالي على رغم من تفشي هذه الظاهرة  یعاقبهماألفراد الذین  دعد انخفاض* 

لكتاب والباحثون من أسباب الفساد المالي تدور حول فلكین ومما سبق یمكن لنا أن نجد أن كل ما ذكره ا   

  2رئیسیین یتمثالن في اآلتي:

*أسباب متعلقة بالفرد ذاته الذي تحركه ظروفه والبیئة الخاصة المحیطة به، للقیام بممارسات الفساد اإلداري 

أهم تلك األسباب: الطمع، قلة الوعي الثقافي، قلة الوعي الدیني، ضعف األخالق، ضعف اإلحساس  بین ومن

  باالنتماء للوطن، ضعف الشعور بالمسؤولیة، الحاجة والفقر، ....وغیرها.

* أسباب خارجة عن إرادة الفرد والتي تسهل له القیام بممارسات الفساد المالي ومن أهم األسباب، ضعف 

سیادة دور الدولة على القانون، ضعف الرقابة المالیة، فساد السلطة، ضعف المحاسبة واإلجراءات  القانون،

  الرادعة من قبل الهیئات النزاهة والرقابة المالیة، احتكار السلطة والمسؤولیة األشخاص مجددین.

كال وصور الفساد المالي كخالصة للمبحث الثاني إذ بعد نظرت ألهم تعاریف الفساد المالي باإلضافة إلى أش   

سنتكلم خالل المبحث الثالث عن أهم التأثیرات والتكالیف الناجمة عن الفساد المالي من خالل النقاط التالیة أثار 

  الفساد المالي، باإلضافة إلى اإلجراءات تخفیف منه وخاصة اإلجراءات مكافحة الفساد في الجزائر.

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ، بتصرف.43، 42هاشم الشمبري، ایثار الفتلي، مرجع نفسه، ص ص  -1
، مجلة جامعة االنبار للعلوم 2012، 8العدد ،4، المجلدفاعلیة نظام الرقابة المالیة وأثره على الفساد المالي في العراقانصاف محمود رشید وآخرون:  - 2

 .321االقتصادیة واإلداریة، العراق، ص 
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III. التأثیرات والتكالیف الناجمة عن الفساد المالي.  

 تدریجيمخارج تستطیع من خاللها ولو بشكل  إیجاداآلثار السلبیة الناتجة من مظاهر الفساد المالي تفرض    

تقلل من آثار ومخاطر هذه الظاهرة السلبیة والمؤثرة في مختلف المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  أن

  م في هذا المبحث في النقاط التالیة:لكءلة القانونیة للمفسدین لذلك سنتوما هذا إال خالصة لغیاب الرقابة والمسا

 أثار الفساد المالي.  -

 سبل تخفیف الفساد المالي. -

  رات الفساد العالمیة. مؤش -

 تشریعات الجزائریة ذات صلة بالفساد.الأهم  -

III.1 .آثار الفساد المالي.  

  1الفساد المالي في شكل النقاط التالیة: أهم آثارمن خالل هذا المطلب نتحدث عن    

التحتیة للبلد فاألموال تنفق على  البنيهدر لطاقات البلد ووضع الشيء في غیر موضعه یؤثر على سالمة - 1

  مشاریع مخطط لها أن تكون طویلة األمد ولكن الفساد اإلداري والمالي یجعل تلك المشاریع عرضة لالنهیار.

  تعطیل حركة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. - 2

  للدولة.وبالتالي یؤدي إلى عجز الموازنة العامة  اإلیراداتیؤثر الفساد المالي على حصیلة  - 3

یؤدي الفساد إلى خلق طبقة اإلثراء غیر المشروع وبعمق الفوارق بین طبقات المجتمع وتتراجع الخدمات  - 4

العامة (كالصحة والتربیة والتعلیم) بسبب تسرب األموال المخصصة لإلنفاق العام مجهولة ویتحول المسؤولین 

  المرتشون إلى أصحاب شركات ورجال أعمال.

من الوظیفة العامة سلعة رخیصة  انة عند موظف الدولة إذ أن الموظف الفاسد سیجعلیقتل روح األم - 5

  كتسب من جرائها ویتاجر بمقدارها ویفقد مقابل ذلك یؤدي وسلوكیات األخالق الوظیفیة.ی

  انهیار النسیج األخالقي وضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقاللیتها. - 6

  نذكرها.لمترتبة على الفساد المالي هناك آثار أخرى باإلضافة إلى هذه اآلثار ا   

ارتفاع درجة مساهمة القطاع العام في النشاط االقتصادي باعتبار أنه كلما ارتفعت درجة سیطرة هذا القطاع  - 7

على األنشطة االقتصادیة المتعددة كلما زاد المیل نحو الفساد في ظل ما ینطوي علیه القطاع العام من 

ر ال تهتم بعملیة اإلنتاج بقدر تركیزها على أنشطة التوزیع، وعلى عملیة التخطیط دون وجود دو بیروقراطیة 

االقتصادي األمر الذي یفتح المجال واسعا أمام ممارسات الفساد  مواردالسوق الحرة في تخصیص ال آللیات

  2المتعددة.

تحوذ على نسبة كبیرة من الثروة والدخل، سوء توزیع الثروة في المجتمع حیث توجد فئة قلیلة من األفراد تس - 8

بینما نجد أن الغالبیة العظمة من المواطنین في العدید من الدولة النامیة عند خط الفقر، وفئة أخرى تحت خط 

الفقر واختفاء أو ضمور الطبقة الوسطى في المجتمع األمر الذي یؤدي إلى ضعف الوالء لألهداف العامة 

                                                             
، كلیة الحدباء 2013، بحوث مستقبلیة، التكامل بین عمل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للحد من الفساد الماليشیماء محمد سمیر إبراهیم:  -1

 .12الجامعة، مركز الدراسات المستقبلیة، ص 
 . بتصرف.54مدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص ح - 2
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لسلوكیات فاسدة من جانب بعض العاملین في األجهزة اإلداریة للدولة فضال عن ومصلحة المجتمع والتمهید 

  1سهولة احتراق عصابات الجریمة المنظمة ألجهزة األمن والعدالة باإلغراءات المالیة.

  ضعف االستثمار وهروب األموال خارج البلد وما یتبعه من قلة فرص العمل وزیادة البطالة والفقر. - 9

المصالح الخاصة بدل المصالح العامة، كما یؤدي أیضا إلى زیادة الصراعات  إجاللیؤدي الفساد إلى  -10

والخالفات في أجهزة مثل هذه المؤسسات، وذلك بین مختلف أعضاء مجالس األحزاب المختلفة في سبیل تحقیق 

  2المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

  خالل المطلب الثاني. اآلثارعن سبل تخفیف هذه الي سنتكلم بعد عرض أهم آثار الفساد الم    

III.2 .سبل تخفیف الفساد المالي.  

المالي مهما كانت صغیرة وكبیرة وساء كانت تأثیرها لم یعد من الممكن التقاضي عن تأثیرات ظاهرة الفساد    

األفراد أو مستوى التطور االقتصادي ضارة على األمد القصیرة أو األمد الطویل لما لها من دور سلبي على 

  والتنمیة االقتصادیة وفقدان ثقة المستثمرین وازدیاد المخاطر الرقابیة.

  3وحسب آراء الباحثین فإن أهم سبل تخفیف ظاهرة الفساد المالي یتمثل باآلتي:   

ا وٕاعطاء الدور الكبیر الدعم القانوني ألسالیب الرقابة المالیة وأجهزتها ووضع إجراءات تأدیبیة للحد منه- 1

  لمهنة المحاسبة في محاربة الفساد المالي ودعمها لتكون جاهزة للقیام بدورها.

التمسك بالقواعد والمواثیق األخالقیة والسلوكیة في المهن اإلداریة والمحاسبیة والرقابیة وفي مختلف  - 2

  المجاالت والتركیز على البعد األخالقي لمحاربة الفساد المالي.

  فهم ماهیة الفساد المالي وأشكاله وسبل القضاء علیه من خالل عقد الندوات وٕاقامة الدورات المستمرة. - 3

المحاسبي وااللتزام بها للحد من ظاهرة الفساد المالي وتقلیل  اإلفصاحاالهتمام بالشفافیة المحاسبیة ومعاییر  - 4

  .األزمات المالیة الحادة وربط الشفافیة المحاسبیة بالمساءلة

تقدیم الدعم المادي والفني والمساعدة للمنظمات الوطنیة والدولیة التي تحارب الفساد، واإلعالن عند أنشطتها  - 5

  ومقترحاتها.

  تطویر النظام الضریبي بما سیتم بالكفاءة والعدالة لمنع ظهور االختالفات المسببة لحاالت الفساد المالي. - 6

مالیة دقیقة باعتماد وسائل تقنیة عالیة بما یقلل من حاالت الطعن وضع نظام للمشتریات یتم مراجعة  - 7

  بقرارات الشراء أو عقود الشراء وبشكل قانوني.

  اعتماد أنظمة رقابة داخلیة فعالة لتقلیل حاالت الفساد المالي وحاالت االحتیال المالي والتالعب والغش. - 8

ن دون مساءلة كونها یعنیان بالقدرة على محاسبة  رقابة متفعیل دور وسائل المحاسبة والمساءلة فال - 9

  ومساءلة المسؤولین على اختالف مستویاتهم اإلداریة ثوابا أو عقابا

تحدیث وسائل الرقابة وأسالیبها: فمن خالل التطورات المتالحقة في بیئة األعمال واستخدامها التقنیات  -10

الممارسات الرقابیة وأسالیبها واستخدام البرمجیات  الحدیثة وثورة المعلمات تستدعي تطویر أداوت وأسالیب

  الحدیثة ووسائل الرقابة التحلیلیة واألسالیب الكمیة الحدیثة.

                                                             
 . بتصرف.56مرجع نفسه، ص  -1
 عمر شریف، مرجع سابق. - 2
 .64، 63فیحاء عبد الخالق البكوع، مرجع سابق، ص ص  - 3
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III.3  .مؤشرات الفساد العالمیة.  

  سنتناول خالل هذا المطلب أهم مؤشرات الفساد العالمیة.   

: تصدره منظمة الشفافیة العالمیة، حیث یقوم بدراسة میدانیة على عینة من رجال مؤشر مدركات الفساد-1

  1دولة. 50دولة وهو رقم قیاسي حیث بدأ المؤشر بـ  170األعمال والمستثمرین ومحللي المخاطر، في أكثر من 

الكاملة أما الدولة ویتشكل المؤشر من عشر نقاط والدولة التي تحصل على عشرة هي دولة تتمتع بالشفافیة    

  التي تحصل على أقل من نقطة هي دولة ذات مستوى مرتفع من الفساد.

دولة من  123دولة ویبین أن عدد  176مستویات الفساد في  2012حیث عرض مؤشر مدركات الفساد لسنة    

یعني  دولة حصلت على أقل من ثالث نقاط، مما 47بلدا حصلت على أقل من خمس نقاط، كما أن  176أصل 

  ارتفاع مستوى الفساد في العالم.

، فنلندا، نیوزلندا، بتسعة من عشرة وأسوء أداء في العالم دانمركحیث كان أفضل أداء في العالم لكل من    

العربیة وفق منظمة  الدولألفغانستان، كوریا الشمالیة، الصومال بصفر فاصلة ثمانیة من عشرة وفیما یلي ترتیب 

  الشفافیة الدولیة.

  .ترتیب الدول العربیة وفق منظمة الشفافیة الدولیة):04(الجدول رقم

المقارنة بین نقاط سنة   2011  2012  

الرتبة   الرتبة عربیا    2012وسنة  2011

  عالمیا

  النقاط  الرتبة عالمیا  الرتبة عربیا  النقاط

  0.4انخفضت درجتها بـ   7.2  22  1  6.8  27  1  قطر

  ـــــــــــــــ  6.8  28  2  6.8  27  2  اإلمارات

  ـــــــــــــــ  5.1  46  3  5.1  53  2  البحرین

  0.3ارتفعت درجتها بـ   4.5  56  6  4.8  58  3  األردن

  0.1انخفضت درجتها بـ   4.8  50  4  4.7  61  4  عمان

  0.2انخفضت درجتها بـ   4.6  54  5  4.4  66  5  الكویت

  ـــــــــــــــــــــ  4.4  57  7  4.4  66  5  السعودیة

  0.3ارتفعت درجتها بـ   3.8  73  8  4.1  75  6  تونس

  0.3ارتفعت درجتها بـ   3.4  80  9  3.7  88  7  المغرب

  0.5ارتفعت درجتها بـ   2.9  112  10  3.4  1.5  8  الجزائر

  0.3ارتفعت درجتها بـ   2.9  112  10  3.2  118  10  مصر

  0.5ارتفعت درجتها بـ   2.5  134  12  3.0  128  11  لبنان

  ـــــــــــــ  2.6  129  11  2.6  144  12  سوریا

  0.2ارتفعت درجتها بـ   2.1  164  13  2.3  156  13  الیمن

  0.1ارتفعت درجتها بـ   2.0  168  14  2.1  160  14  لیبیا

  ـــــــــــــــــ  1.8  175  15  1.8  169  15  العراق

لإلشارة فإن الدول: جیبوتي، موریتانیا، السودان، الصومال، لم یتم وضعها في الجدول نظرا لعدم توفر معلومات 

  .2011حول سنة 

  

                                                             
 .22، 21بن مسعود أنفال: مرجع سابق، ص ص  -1
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كما أنه  مؤشر دافعي الرشوة: یحاول هذا المؤشر كشف المصادر التي تورد الرشوة، وتعتبر كلفته األغلى، - 2

  1تین أو أكثر.یأخذ وقتا وجهدا أطول من سابقه، یصدر كل سن

البارومتر العلمي للفساد: ینتمي إلى ما یسمى استطالع الجمهور بحیث یسأل الناس في البیت، في الشارع،  - 3

 2یسأل الكل.

  یمكن تلخیص أهم مؤشرات القیاس الفساد العالمیة من الشكل التالي:

  .مؤشرات الفساد العالمیة :)14م (الشكل رق

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

.إعداد الطالب ر:المصد
3  

تعریف لكل نوع  إعطاءمن خالل هذا الشكل حاولنا تلخیص أهم مؤشرات الفساد العالمیة بشرح مختصر من    

  من أنواع مؤشرات الفساد العالمیة.

العالمیة نتحدث في المطلب الرابع عن إجراءات مكافحة بعد تطرق في هذا المطلب إلى مؤشرات الفساد    

  الفساد المالي في الجزائر.

  

  

  

                                                             
 .21مرجع نفسه، ص  -1
 .21مرجع نفسه، ص  - 2
3  

 .العالمیة مؤشرات الفساد

  مدركات الفساد

 

 حكم القانون

 

 دافعي مؤشر أداة نوعیة

 الرشوة

یعتمد هذا المؤشر 

على استطالعات 

 المواطنین الرأي بین

ومؤسسات المجتمع 

 المدني حول مدى

معرفتهم فساد 

والوسائل تساعد على 

كشف الفساد الجهة 

التي أصدرت المؤشر 

المنظمة العالمیة 

 یعتمد هذا

 المؤشر  على

دور تدخل الدولة 

في النشاط 

االقتصادي 

وعبء الضوابط 

التي تفرضها 

 األعمال

والشركات ومدیر 

 هذا یعتمد

 على المؤشر

انتشار  مدى

الفساد بین 

الموظفین 

الحكومیین 

 البنك مصدر

 دولي

یحاول هدا 

المصدر كشف 

المصادر التي 

 تورد الرشوة

هذا النوع من 

مؤشرات بأخذ 

الوقت إذ یصدر 

 .كل سنتین

 ضبط الفساد والمسألة الرأي

 

 هذا یعتمد

 على المؤشر

مدى التنفیذ 

باللوائح القوانین 

 في المجتمع.

مصدر هذا 

المؤشر البنك 

 .الدولي

 هذا یعتمد

 على المؤشر

قدرة  مدى

المؤسسات على 

حمایة الحریات  

 البنك مصدر

 دولي
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III.4   .التشریعات الجزائریة ذات صلة بمكافحة الفساد.  

خالل هذا المطلب نتحدث عن أهم التشریعات التي قامت بها الجزائر لمكافحة الفساد، وما الجزائر إال دولة    

  الفساد وسارعت الجزائر لمكافحته من خالل اتفاقیات وتشریع القوانین:كباقي الدول التي مسها 

  القوانین لمكافحة الفساد:- أ

یتعلق بالوقایة من الفساد الذي  20/02/2006المؤرخ في  06/01قانون الوقایة من الفساد ومكافحته - 1

  1ومكافحته.

  .05/01قانون الوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحته  - 2

  أهم الجهات الرقابیة: -ب

  2یحدد تشكیلته وتنظیمه وقواعد سیره. 2011ینایر  27مؤرخ في  11/24المرسوم التنفیذي  مجلس المحاسبة:-1

یحدد تشكیله  2006نوفمبر  22في  المؤرخ 06/413المرسوم الرئاسي  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد: - 2

  3وقواعد سیرها. تنظیمها االفساد ومكافحته وكذالهیئة الوطنیة للوقایة من 

  االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة الموقع علیها الخاصة بمكافحة الفساد: - ج

 04/128تم التصدیق على اتفاقیة األمم المتحدة بتحفظ وذلك في المرسوم الرئاسي اتفاقیة األمم المتحدة: -1

.19/04/2004المؤرخ في 
4  

 10/04/2006المؤرخ في  06/137حیث جاء في المرسوم الرئاسي اتفاقیة االتحاد اإلفریقي لمنع الفساد:  -2

  5جویلیة. 11التصدیق على اتفاقیة اتحاد اإلفریقي لمنع ومكافحة الفساد التي تم اعتمادها في بمابوتر في 

تشریعات واالتفاقیات والقوانین ذات الصلة  تطرق آلثار الفساد المالي التخفیف منه باإلضافة إلى أهمالبعد    

  .المال العام خالل المبحث الرابع اآلن نتحدث عن اإلطار العام لرقابة على بمكافحة الفساد المالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .4، ص 08/03/2006، یوم: 14الجزائریة، عدد  جریدة الرسمیة الجمهوریة -1
 .04، ص 2001فیفري  2، یوم 7الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد  - 2
 .17، ص 2006نوفمبر  22،  74الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد  - 3
 .12، ص  2004/ 25/04، یوم 26الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد  -4
 .4، ص  2004/ 6/04، یوم 24الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد  -5

 



 .مدخل نظري للفساد المالي ...........................................................الفصل الثاني 

70 
 

IV . رقابة على مال العام.لاإلطار المفاهیمي ل  

ن نحكم على مدى نجاح سیاسات المسطرة من قبل اإلدارة ن خاللها نستطیع أالرقابة عملیة مهمة ألنه م   

 واإلسرافومدى تنفیذها لتحقیق األهداف المسطرة ومن هذا فالرقابة أداة تهدف إلى تطبیق حاالت الهدر 

  والتالعب وحاالت الغش والفساد إلى أدنى حد ممكن. ولهذا نسلط الضوء على النقاط التالیة:

 العام.مفهوم الرقابة على المال  -

 أهمیة الرقابة على المال العام. -

 أسس الرقابة المالیة. -

 أنواع الرقابة المالیة ذات صلة بتشریع الجزائري. -

IV  .1 .مفهوم الرقابة على المال العام.  

  من خالل هذا المطلب نتطرق ألهم مفاهیم الرقابة على المال العام:   

مجموعة من اإلجراءات واألسالیب التي تطبق لضمان والتأكد من أن الوحدات التنظیمیة  التعریف األول:

الحكومیة تقوم بتنفیذ أنشطتها المخططة في حدود بنود المیزانیة العامة كما سبق اعتمادها، لتحقیق أهدافها 

  1بأقصى كفایة وفعالیة ممكنین.

تتم من قبل جهة مستقلة وتستهدف ضمان سالمة التصرفات  الرقابة على المال العام تلك التي التعریف الثاني:

اإلداریة، والتأكد من مشروعیة النفقة واتفاقها مع األحكام والقوانین الناقدة، ومقارنة نتائج التنفیذ بالخطط 

الموضوعیة وقیاس مستوى نتائج األعمال بما كان مستهدفا تحقیقه باالستناد إلى معدالت األداء ودراسة أسباب 

  2النحراف ومعالجتها.ا

  وتتضمن الخصائص التالیة:

 وظیفة من وظائف المحاسبة الحكومیة. -

 غیر حكومیة. أوتقوم بهذه الوظیفة وحدات حكومیة  -

 هدف الرقابة هو تتبع المال العام وحراسته وحفظه. -

فیذ وبعد وأثناء تتكفل الرقابة بتتبع المال العام ابتداء من وضع تقدیراته إلى حراسته وحفظه وذلك قبل التن -

 الرقابة علیه.

 البد من وجود تشریع یعتمد علیه كمرجعیة للرقابة على المال العام. -

ف إلى تقدیم یمكن تعریف الرقابة بصفة عامة من خالل أنها وظیفة إداریة منظمة ومستمرة تهد التعریف الثالث:

لهذه األهداف. وتعتبر نظم الرقابة الداخلیة نه قد تم إنجاز األهداف حسب ما تم تحدیده درجة تأكید معقولة بأ

  ومن خالل التعریف نفهم أن الرقابة بصفة عامة تهدف إلى: 3ة.یسي لتمكین وظیفة الرقابة بالمنشأالنظام الرئ

  قابلیة االعتماد على التقاریر المالیة. -

 فعالیة وكفاءة العملیات. -

 االمتثال للقوانین واألنظمة المعمول بها. -

                                                             
 .107رشوان جعیجع، مرجع سابق، ص  -1
 .70، 69بن مسعود أنفال، مرجع سابق، ص ص  - 2
 .7، ص 2014وعلوم التسییر، ، قسم علوم التجاریة، كلیة العلوم التجاریة واالقتصادیة محاضرات التدقیق المبني على المخاطریحي سعیدي:  -3
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م تعاریف الرقابة على المال العام ورقابة بصفة عامة، نتحدث خالل المطلب الثاني عن أهمیة بعد معرفة أه

  على المال العام.

IV  .2 .أهمیة الرقابة على المال العام.  

  نتحدث خالل هذا المطلب عن أهمیة الرقابة على المال العام كما یلي:   

تبرز أهمیة الرقابة المالیة من أهمیة الحفاظ على المال العام بما ینعكس على عدة نواحي منها السیاسة    

المتمثلة بالدولة لمراقبة أداء الوزارات والدوائر الحكومیة ومعرفة توجهاتها ومدى التزامها بالقرارات والقوانین 

لعمل لمنتسبي الدولة في تحصیل اإلیرادات وضمان الصادرة عنها، ومن الناحیة الحسابیة والمالیة من جدیة ا

التصرف بالتخصیصات المالیة دون إسراف أو تبذیر، كما تتجسد أهمیة الرقابة المالیة من الناحیة االقتصادیة 

ومن الناحیة  اإلنفاقفي متابعة تنفیذ المشاریع والتأكد من أوجه الصرف وفقا لما خصص لتلك المشاریع وكفاءة 

القانونیة بما یحدد جسامة الخطأ وتأثیره على المال العام ومسؤولیة مرتكبي األخطاء أو التالعب والغش 

أما أهمیتها من الناحیة  والتعلیماتواالحتیال والعقوبات المفروضة على تلك األخطاء وفقا للقوانین واللوائح 

راض االجتماعیة الخطیرة كانتشار ثقافة الفساد واستباحة المال االجتماعیة فإنه الوسیلة األهم في الحد من األم

  العام. 

كما أن للرقابة المالیة والرقابة بشكل عام أهمیة خاصة في عملیات تقییم وتحدید نقاط القوة والضعف في    

ل مسبباتها المنشأة أو المؤسسة المعینة والتي بدورها تقترح الحلو المناسبة لنقاط الضعف بعد دراستها وتحلی

لتجاوز تلك النقاط، فضال عن تصمیم نقاط القوة في نشاط وعمل تلك المؤسسات من خالل نقل تلك التجارب 

  1الناجحة إلى كافة دوائر الدولة ومؤسساتها لضمان حسن األداء والحفاظ على ممتلكاته.

وم علیها والتي یجب األخذ بها بعد التعرف على أهمیة الرقابة على المال العام یجب معرفة األسس التي تق   

  عند إجراء الرقابة على المال وهذا خالل المطلب الثالث.

IV  .3 .أسس الرقابة المالیة.  

  2تحدث عن أهم أسس والقواعد التي تقوم علیها الرقابة على المال العام من خالل:خالل هذا المطلب ن   

ونعني أن تكون للرقابة صفة رسمیة، تكفل للمراقب االطالع على جمیع المعلومات  أسس رسمیة للرقابة: .1

الضروریة التي تقتضیها طبیعة هذا العمل ویكفل هذا األساس إمكانیة متابعة اتخاذ القرارات الفوریة لتعدیل 

رسمیة الرقابة أو  و الضرر أو البرامج واألنشطة أو التشریع، هذا وتسمحإزالة حاالت التجاوز أتغییر أو  أو

تتخذ قرارات شخصیة بحق المخالفین تتضمن فرض عقوبات مادیة وانضباطیة وتسریح من الخدمة أو إحالة 

  للقضاء، وبالمقابل أن تتضمن المكافأة والتحفیز والترقیة وغیرها.

 ویحقق ذلك نجاح الرقابة وضمان اقتصادیتها وببعدها عن التخبطأسس تخطیط وبرمجیة الرقابة:   .2

والعشوائیة، ویكون ذلك بمراعاة توجیه الرقابة نحو القضایا الحساسة والهامة وتلك المشكوك فیها والمنفذ 

الطرق اإلحصائیة  بإتباعبصورة مستعجلة أو بقرارات انفرادیة أو التي تتضمن مخالفات للتشریعات، وتنفذ 

                                                             
 .327انصاف محمود رشید وآخرون، مرجع سابق، ص  - 1
، دار النشر مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام والخاصخالد راقب الخطیب:  -2

 .197، 196، ص ص 2010
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تناولت جمیع التفصیالت بغض النظر عن والتحلیلیة، وتؤدي برمجة الرقابة إلى تقلیل الكلف فیما لو 

  أهمیتها.

والتكرار في  االزدواجیةبما یؤمن تفادي  أساس تنسیق الرقابة ین الجهات التي تنفذها وقت إجرائها:  .3

أخرى قدر  إعمال الرقابة، ویفید في ذلك تبادل المعلومات بین تلك الجهات واطالع كل منها على تقاریر 

  اإلمكان.

یؤثر على قیمة الرقابة  أنوذلك ألن أي خطأ في إجراءاتها أو نتائجها یمكن رقابة: أسس الدقة في ال .4

بأكملها، وذلك أن إصدار تقاریر رقابیة خاطئة یؤدي إلى اتخاذ قرارات مالیة أو إداریة أو حتى قضائیة 

  خاطئة، مما یؤدي إلى عدم الثقة في التقاریر الرقابیة وكفاءة أجهزتها.

وذلك ألن إجراء الرقابة المتأخرة یضعف من أهمیتها وغالبا تكون إجراءات  راء الدقة:أساس السرعة في إج .5

أو لتغییر األشخاص أو  صعبة لفوات األوان أوكشفة غیر ممكنة معالجة الخطأ أو االنحراف أو الخلل المت

  الحصول كثیر من المتغیرات والتنقالت وغیرها.

إذ یعتمد نجاح الرقابة إلى حد كبیر على تعاون المراقب علیه أساس التعاون بین المراقب والمراقب علیه:  .6

مع المراقب، ویتحقق التعاون إذا تفهم المراقب ظروف الطرف اآلخر والوقت المناسب لتنفیذ الرقابة، 

لطبیعة عمل المراقب ومن ثم نها أن تجعل المراقب علیه متفهما تخدام األسالیب الودیة التي من شأواس

  قبولها والتعاون معها.

إذ یجب تدوین أنشطة المراقب وعدم االعتماد على المالحظات الشخصیة  أساس تنظیم التقاریر الرقابیة: .7

أو الشفویة في كثیر من الحاالت، وتكون التقاریر الرقابیة المدونة خیر دلیل لتثبیت محصلة أنشطة الرقابة 

ة إزالة الخلل والمخالفة من جهة أخرى، وهي في نفس الوقت سندا قانونیا واضحا على من ناحیة، ومتابع

  مستوى كفاءة األداء في الوحدات موضع المراقبة وموافقتها للتشریعات.

  فیما یلي نتحدث عن أنواع الرقابة المالیة حسب التشریع الجزائري وهذا من خالل المطلب الرابع:

IV  .4 .الیة ذات التشریع الجزائري.أنواع الرقابة الم  

هناك نوعین من األنظمة الرقابیة المعتمدة في الجزائر، وهي نظام الرقابة الداخلیة، ونظام الرقابة الخارجیة،    

  1واللذین سنتطرق لهما بالتفصیل فیما یلي:

أنها تهتم أكثر ، إال اإلیراداتوتشمل مختلف مراحل عملیات النفقات وعملیات نظام الرقابة الداخلیة: -1

بالنفقات ألنها تتعرض أكثر التبذیر، وهي مجموعة اإلجراءات والوسائل المستعملة داخل الهیئات اإلداریة 

العمومیة كالتحلیالت وتقاریر األداء، لیتم التأكد من صحة ودقة البیانات المحاسبیة ومختلف التقاریر ومدى 

  احترام وتطبیق السیاسات اإلداریة، وتشمل على:

وهو شخص تابع لوزارة المالیة یتم تعینه بمقتضى قرار وزاري یمضیه المكلف بالمیزانیة،  *رقابة المراقب المالي:

ویكون مقره الوزارة المعین بها أو على مستوى الوالیة ویعمل بمساعدة مساعدین یعینان بموجب قرار وزاري، 

قب المالي رقابة على النفقات التي یلتزم بها على فإن للمرا 92/114من مرسوم التنفیذي  02ووفقا لنص المادة 

  عدة میزانیات وهي كاآلتي:

  میزانیات المؤسسة واإلدارات التابعة للدولة. -
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  المیزانیات الملحقة. -

  النفقات الملتزم بها والمتعلقة بالحسابات الخاصة بالخزینة. -

  نفقات میزانیة الوالیة. -

  اإلداري.نفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع  -

یقصد به الشخص المعین بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة،  *رقابة المحاسب العمومي:

فإنه یعد محاسبا عمومیا كل شخص یقوم بالعملیات  90/21من قانون المحاسبة العمومیة  33المادة  ووفق نص

  التالیة:

  تحصیل اإلیرادات ودفع النفقات كمرحلة محاسبیة. -

  ضمان حراسة األموال والوثائق والسندات وكل القیم والموارد التي كلف بمراقبتها والمحافظة علیها. -

  یعین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة. -

یعد محافظ حسابات كل شخص یمارس باسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة  * رقابة مندوب الحسابات:

  نتظامها ومطابقتها ألحكام التشریع المعمول به.المصادقة على صحة حسابات الشركات والهیئات وا

ة الوصیة على المؤسسات وهي الرقابة اإلداریة أو الوصایا التي تمارسها السلطنظام الرقابة الخارجیة:  -2

  ة التي تقع تحت مسؤولیتها.العمومیة أو الهیئ

، 1980مارس  02في المؤرخ  08/05مجلس المحاسبة بموجب القانون رقم  إنشاءتم  رقابة مجلس المحاسبة:* 

ینایر  27المؤرخ في  11/24وتم تعدیل مهامه وتشكیله عدة مرات، وآخر تعدیل جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

ینایر  29المؤرخ في  10/01من القانون  04، حیث جاء فیه تشكیلته وتنظیمه وقواعد سیره وطبقا للمادة 2011

  فإن مهامه تتمثل في: 2010

  االعتماد.المحاسبي.مهام  -

  تنظیم ومتابعة المهن المحاسبیة. -

والتي تنص على أن المجالس  1996من التعدیل الدستوري لسنة  159تنص المادة  الشعبیة السیاسیة: الرقابة*

  المنتخبة. سفي مدلولها الشعبي ویعد مجلس الشعبي الوالئي قاعدة هذه المجال الرقابةالمنتخبة تضطلع بوظیفة 

نظرا لخصوصیة الصفقات العمومیة وألهمیتها في االقتصاد الوطني فهي  لجان الصفقات العمومیة:* رقابة 

  لرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وأثناء تنفیذها وبعده. تخضع

ترتیبها وبالتالي الرقابة  وٕاتماموبهذا نجد أن هناك ثالث لجان مختلفة تتولى التحضیر لصفقات العمومیة    

  تتمثل هذه اللجان في:التامة لها، و 

 اللجنة الوطنیة لمراقبة الصفقات العمومیة. -

 اللجنة الوزاریة. -

 لجنة البلدیة. -

 لجنة المصلحة المتعاقدة. -
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ـــم   ة:خاتـــــــ

على ضوء ما سبق نستنتج أن الفساد بصفة عامة مر بعدة مراحل نتیجة تعاقب الحضارات وتضارب مصالح    

إذ حاولنا من خالل هذا الفصل إعطاء لمحة عن الفساد بصفة عامة من خالل تقسیم  ،المجتمع الواحدأفراد بین 

هذا الفصل إلى أربع مباحث، حیث جاء في المبحث لمحة تاریخیة عن الفساد بصفة عامة من خالل إعطاء 

اج أهم أهم الحضارات التي ظهر بها الفساد وأهم الحضارات التي ظهر بها والتعاریف التي عرف بها ثم استنت

الخصائص وأشكال الفساد التي ظهر بها أما في المبحث الثاني حاولنا إعطاء مدخل نظري للفساد المالي من 

ثم أشكال وخصائص الفساد المالي بعد ذلك تحدثنا عن أهم األسباب تعاریف الفساد المالي  أهمخالل عرض 

عن التأثیرات والتكالیف الناجمة عن الفساد التي أدت إلى ظهور الفساد المالي وهذا ما أدى بنا غلى التحدث 

المالي من خالل اآلثار المترتبة وسبل تخفیف آثار الفساد المالي بعد ذلك تحدثنا عن أهم مؤشرات الفساد المالي 

باإلضافة إلى التشریعات الجزائریة ذات الصلة بالفساد المالي أما المبحث األخیر تم التحدث عن أهم الهیئات 

  الرقابة على المال العام. المشرفة عن

إن الجزائر التي تعاني من اإلهدار المال العام والفساد المالي ویعود سبب ذلك إلى ضعف القوانین التي    

ؤسسات بكل أنواعها سنتها باإلضافة إلى غیاب المساءلة المحاسبیة وهذا ما أدى إلى زیادة الفساد المالي في الم

دور الذي تقوم به الهیئات الرقابیة لتحقیق األهداف لذلك البد من لجوء وأشكالها هذا ما أرغم الجزائر إلى تفعیل 

إلى إجراءات واقیة وقوانین ملزمة وأفكار مدروسة حیث أصبح ال یمكن إنكار دور الذي یقوم به محافظ 

     .الحسابات في المؤسسات االقتصادیة

    

  



 

 

 

 

 

 

دور دور  الفصل الثالث:الفصل الثالث:

حمافظ احلسابات يف  حمافظ احلسابات يف  

كشف ممارسات كشف ممارسات 

  أشكال الفساد املايلأشكال الفساد املايل
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  :تمهید

یعتبر محافظ الحسابات كجهة رقابیة أحد ركائز ومقومات حفاظ على استمراریة المؤسسة وبمثابة الدواء    

المضاد للفساد المالي نظرا إلضفائه نوعا من الشفافیة والمصداقیة على القوائم المالیة خدمة لحقوق أطراف ذات 

تطورت عبر الزمن من خالل توسع خدمات الصلة تنبع دقة من هذه المسؤولیات التي تلقى على عاتقه والتي 

   :الشكل التاليمحافظ الحسابات ومن خالل هذا وجب تسلیط الضوء على النقاط التالیة الموضحة في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل الثالث: دور محافظ الحسابات في كشف ممارسات أشكال الفساد 

  المالي.

محافظ دور المبحث الثاني: 

الغش اكتشاف الحسابات في 

 والخطأ.

 

اإلطار النظري المبحث األول: 

 لمسؤولیة محافظ الحسابات.

 

محافظ  دورالمبحث الثالث: 

في كشف عملیات  الحسابات

  غسیل األموال

 

عوامل تطور مسؤولیة محافظ 
 الحسابات

عالقة قرارات األطراف ذات الصلة 

 بمسؤولیة محافظ الحسابات

أنواع التحریفات الجوھریة 

 شفي األخطاء والغ

 اآلثار السلبیة لغسیل األموال
 

مواطن األخطاء والعش 
 ومجاالت ارتكابھا

برامج مراجعة عملیة غسیل 

 األموال.

 مفھوم الغش والخطأ

 

 ماھیة غسیل األموال

 مھام محافظ الحسابات

إجراءات محافظ الحسابات 
عند اكتشاف عملیات غسیل 

 األموال

 الثالث.خاتمة الفصل 

موقف محافظ الحسابات عند 

اكتشاف الغش والخطأ في 

 القوائم المالیة
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I .اإلطار النظري لمسؤولیة محافظ الحسابات.  

اتجاه الكیان منذ أن وجدت مهنة محافظ الحسابات، كان من الطبیعي أن یكون محافظ الحسابات مسئول    

واألطراف ذات الصلة أي طالبي خدمة محافظ الحسابات، حیث مع تطور المهنة ازدادت خدمات محافظ 

الحسابات أكثر حیث أصبح یقوم بتدقیق القوائم المالیة، تقدیم استشارات جبائیة، لمعرفة جوانب من مسؤولیة 

 مكن تلخیصها في الشكل التالي:محافظ الحسابات بجب تسلیط الضوء على النقاط التالیة والتي ی

I.1 . امل تطور مسؤولیة محافظ الحساباتعو.  

  من خالل هذا المطلب نتعرف على أهم النقاط التي أدت إلى تطور المسؤولیة محافظ الحسابات:   

یدور نقاش مستمر حول طبیعة مسؤولیات محافظ الحسابات ومدى تحمله للمسؤولیة الملقاة على عاتقه والتي    

عادة ما تكون ذات عالقة بالبیئة التي یعمل بها محافظ الحسابات أما بالنسبة للبیئة التي یعمل بها محافظ 

الحسابات فان مسؤولیة محافظ الحسابات تتأثر بظهور حاالت فشل مؤسسي، إلى جانب نظرة المجتمع لعملیة 

ي الحسابات ومنظمي المهنة، فبینما محافظ الحسابات والمسؤولیات الجسام التي یتوقعها المجتمع من محافظ

نجد محافظ الحسابات والمهنة یقفون موقف مدافع عن محافظ الحسابات حول مسؤولیات وواجبات محافظ 

الحسابات كما یتصورونها ویفهمونها،غیر أن ذالك یخالف وجهة النظر المهنیة و التي تعتبر مسؤولیة محافظ 

دي المنظم للبیانات المالیة بهدف إعطاء رأي فني محاید عن مدي داللة الحسابات و القیام بإجراء الفحص النتقا

وعدالة هذه البیانات وتمثیلها للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة ویعتبر هذا الرأي حصیلة ما توصل إلیه، وله أثار على 

اصة ما إذا قام كافة األطراف ذات العالقة التي تأخذ هذا الرأي بعین االعتبار عند اتخاذ قراراتها المالیة خ

باختبارات وٕاجراءات التدقیق بما یتفق مع القواعد المهنیة المتعارف علیها وبذل العنایة المهنیة الكافیة وضمن 

تقریره للحقائق والنتائج التي توصل إلیها وبالتالي قد یكون قد قام بواجباته على الوجه السلیم وأعفى نفسه من 

  1المسؤولیة.

  2امل السابقة الذكر التي أدت إلى تطور مسؤولیة محافظ الحسابات نذكر العوامل التالیة :باإلضافة إلى العو     

  حتمیة تطور مسئولیات محافظ الحسابات: )1

  یمكن إیجاز أسباب التطور الحتمي على النحو التالي:

  في إن مسائلة محافظ الحسابات سواء على جودة عملیة محافظ الحسابات نفسها أو عن كشف أي تحریفات

القوائم المالیة أو أیة خروج عن القوانین واللوائح كان لها مردودها االیجابي دوما على مستخدمي القوائم 

   .المالیة وتقریره أصحاب المصلحة في المشروع

  إن الطلب المتنامي على خدماته المهنیة أدى إلى توسیع النطاق تشكیلة هذه الخدمات فأصبحت ال تقتصر

التقلیدیة بل تشمل أیضا خدمات تقلیدیة مثل خدمات التولید المهني و یترتب عن  على محافظ الحسابات

  ذالك زیادة مسؤولیاته بالطبع.

  أن أداء محافظ الحسابات لخدمات أخرى بخالف محافظ الحسابات التقلیدیة تبعة بالضرورة حتمیة تحمله

  .نطاق مسؤولیاته بالطبع لمسؤولیاته خاصة بهذه الخدمات الجدیدة األمر الذي أدى إلى توسیع

                                                             
رسالة لنیل شهادة ماجستیر  ،المسئولیة المهنیة لمدققي الحسابات في اكتشاف الغش و الخطأ في القوائم المالیةشیرین مصطفى الحلو:   1

  .28،ص 1433،2012في الحاسبة و التمویل، قسم المحاسبة و التمویل، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة، الغزة، 
  .13-10عبد الوهاب نصر على، مرجع سابق، ص ص   2
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  أن عولمة و تدویل األعمال صاحبه عولمة و تدویل بعض الخدمات المهنیة لمحافظ الحسابات األمر الذي

   .أدى الطبع إلى توسیع نطاق مسؤولیاته

  أن حوكمة األعمال انسحبت على حوكمة مهنة المحاسبة نفسها مما أدى إلى تفعیل مساءلة محافظ

جانب المسئولین عن حوكمة المهنة خاصة الدولة والسلطة التشریعیة والمنظمات  الحسابات الخاصة من

   .المهنیة

  استعداد مراقب الحسابات لتطویر مسؤولیاته: )2

الختیاري لتطور مسئولیاته المهنیة والقانونیة  اإلیراديإن محافظ الحسابات لدیه الدافعیة واالستعداد    

لبیئة الممارسة المهنیة خاصة ما یتعلق منها بالحاجة لتوسیع نطاق واألخالقیة في مواجهة أهم متغیرات ا

  .مسئولیاته لتشمل الكشف والتقریر عن الغش والفساد وغسل األموال

  ولتوضیح ذالك نركز على النقاط التالیة:

  أن یدرك أنه یمارس مهنة یجب أن یكون لها مردود اقتصادي واجتماعي بمعني أنها یجب أن تمساهم في

جلة التنمیة االقتصادیة واالستقرار االقتصادي ورفاهیة المجتمع ولن یتحقق ذالك إال من خالل قبوله دفع ع

  .لتحدیات توسیع نطاق مسؤولیاته لتشمل الكشف والتقریر عن الفساد وغسل األموال

 فوق كثیرا تلك أنه یدرك جیدا أن قراره بقبول هذه المسؤولیات الجدیدة له تكالیف ومنافعه، وأن هذه المنافع ت

التكالیف اآلن هذه المنافع لیست اقتصادیة وٕانما تشمل منافع نوعیة لها مردودها المالي وعلیه في أجل 

  .طویل بال شك

  أنه یدرك أن هناك منافسین له في هذا المجال سوف یقتحمون مجال تخصصه المهني ومن هؤالء

المحاماة مناصب قانونیة، رجال الشرطة مثل  المنافسون المحامون بالطبع خاصة من كانوا یشتغلون قبل

  .مباحث األموال العامة أو كانوا ممن یتولون مناصب بالرقابة اإلداریة

  أنه سبق له وأن قبل المساءلة عن كشف الغش كاستعداد طبیعي لنجاحه في المسائلة عن كشف األخطاء

 .لمسائلة عن جرائم الفسادونجح في ذالك أیما نجاح ولذالك فهل علیه اآلن أن یقتحم مجال ا

   .مستقبل مسئولیة محافظ الحسابات )3

  إن محافظ الحسابات دائما لدیه دوافع لتوسیع نطاق مسؤولیاته وذالك إذا أخذنا في الحسبان النقاط التالیة:    

  أنه محافظ الحسابات سوف یسأل عن إعداد تقریر منفصل عن حاالت جرائم الفساد التي یراها مهمة

ال یكفى اإلشارة ألثارها على التقاریر المالیة من خالل تقریره عن مواجهة القوائم المالیة كما  جدا وأنه

  اآلن. هو

  سوف یسأل محافظ الحسابات عن كشف حاالت الفساد المالي الجوهریة أما في سیاق مراجعته للقوائم

ون،له بصفته محاسبا المالیة أو من خال لتكلیف أصحاب المصالح المساهمون، المستثمرون، الدائن

 .قانونیا

 .سوف یسأل محافظ الحسابات عن كشف عملیات غسیل األموال في المؤسسات المالیة سواء بنوك  

بعد التعرف على أهم األسباب التي أدت إلى ظهور المسئولیات محافظ الحسابات نأتي اآلن إلى لمعرفة أهم    

المسؤولیة حالة عدم بذل العنایة المهنیة هذا من خالل  المهام التي من خاللها یمكن لمحافظ الحسابات تحمل

  .المطلب الثاني
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I.2. 1مهام محافظ الحسابات  

إن مهنة محافظ الحسابات بصفتها مهنة حرة و منظمة وقانونیة فان لها طابع المصلحة العامة في مراقبة    

االقتصادیة الصغیرة والكبیرة وحتى في الحسابات االجتماعیة للمهیئات حیث تمارس هذه المهنة في المؤسسات 

القطاع الغیر االقتصادي وترتبط هذه المهنة بالمساهمة في جودة وشفافیة المعلومات المالیة التي تنشرها هذه 

المؤسسات، و التي تستعمل من طرف العدید من األطراف الداخلیة والخارجیة في اتخاذ القرارات ونذكر منها 

موظفین، العمالء حیث یمكن تقسیم مهام محافظ الحسابات إلى مهام دائمة و مهام اإلدارة ،المساهمین، ال

  .خاصة

I.1.2 .المهام الدائمة.   

تتمثل المهام الدائمة لمحافظ الحسابات دون أي تدخل في التسییر و فحص القیم ووثائق الشركة أو الهیئة    

  محل محافظ الحسابات ومراقبة مدى مطابقتها للقواعد المحاسبیة المعمول بها وتشمل هذه المهام ما یلي: 

 صورة الصادقة للوضعیة المالیة المصادقة على صحة وانتظامیة الحسابات السنویة للشركة وأنها تعطى ال

   .وممتلكات الشركة في نهایة السنة

 احترام مبدأ المساواة بین المساهمین.  

  التحقق من صحة الحسابات السنویة ومطابقتها للمعلومات المبنیة في تقریر التقییم الذي یقدمه المسیرون

تواجهها المؤسسات في نطاق للمساهمین أو الشركاء أو حاملي الحصص الوقایة من صعوبات التي 

  إجراءات.

 الكشف لوكیل الجمهوریة عن األفعال الغیر الشرعیة التي یعمل بها.    

 إصدار شهادات وتقاریر عن مختلف األحداث التي یعیشها في المؤسسة.  

حالة انجاز الشركة لحسابات المدعمة فان محافظ الحسابات یشهد بأن الوثائق صحیحة من خالل ما  مالحظة:

 01-10من القانون  25ترتب عن المهمة الدائمة وٕاعداد محافظ الحسابات للتقاریر وفق ما نصت علیة المادة ی

  2المنظم لمهنة محافظ الحسابات في الجزائر

  تقریر المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنویة وعكسها للوضعیة الحقیقیة

  .لمصادقة المبررعند االقتضاء رفض ا للمؤسسة أو

 تقریر المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند االقتضاء.   

 تقریر خاص حول اتفاقیات المنظمة.  

 تقریر حول االمتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین.  

 تقریر حول تطور النتیجة للسنوات الخمس األخیرة والنتیجة حسب السهم وحسب الحصة االجتماعیة.   

 تقریر حول إجراءات الرقابة الداخلیة.  

 تقریر خاص في حالة مالحظة تهدید محتمل على استمرار استغالل.  

  

 

                                                             
  .95-94،ص ص 12،2012، العدد  1سطیفمجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة  ،مسؤولیة محافظ الحساباتي عمر: فشری  1
  .07، مرجع سابق، ص 42الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، العدد   2
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I.2.2 .:1المهام الخاصة  

  یقوم محافظ الحسابات أیضا بمهام خاصة أو المؤقتة و تتمثل و تتمثل فیما یلي:    

 قرار الشركة بزیادة أو بخفض رأس المال.  

  اللجوء العلني لالدخار خاصة فیما یخص تحدید سعر اإلصدار القیم المنقولةاإلصدار عن طریق.  

 إنشاء شهادات استثمار وشهادات الحق في التصویت.   

 إصدار السندات االستحقاق قابلة للتحویل إلى أسهم.  

 عرض تعدیل حساب االستغالل وقائمة حساب النتائج والمیزانیة تحویل الشركة. 

 مشروع االندماج. 

إن مسؤولیات محافظ الحسابات أثناء تأدیة لمهامه تقسم إلى ثالث أشكال ثم تم ذكرها في الفصل  ة:مالحظ

   .األول بالتفصیل

بعد عرض أهم المهام محافظ الحسابات خالل المطلب السابق أما من خالل المطلب القادم تهدف إلى    

 .توضیح العالقة بین مسؤولیات محافظ الحسابات وترشید قرارات أطراف ذات الصلة

I.3. :عالقة قرارات أطراف ذات الصلة بمسئولیات محافظ الحسابات  

المصالح في المؤسسة هو مستخدمو مخرجات المحافظ الحسابات حسب الشيء المعروف أن ألصحاب    

  2المسؤولیة الن األطراف ذات الصلة بحاجة لهذه المخرجات یدفعون تكلفة من أجلها من أجل نقاط التالیة:

  حاجة أصحاب المصالح في المؤسسات لهم أهدافهم، وفي سبیل تحقیق هذه األهداف فهم معنیون باتخاذ

  .هذا الرشد ینعكس ایجابیا على عوائد القرارات ومن ثم تحقیق أهدافهمالقرارات الن 

 أثر وفاء محافظ الحسابات بمسؤولیاته على ترشید القرارات أصحاب المصالح.  

  مما الشك فیه أن نجاح محافظ الحسابات في القیام بمسؤولیاته ینعكس إیجابا في ترشید قرارات أصحاب

  .على األدلةالمصالح و أن نعرض بعض أمثلة 

  أن نجاح محافظ الحسابات في كشف حاالت الغش الجوهري سواء كانت في صورة تزییف القوائم المالیة أو

االختالس األصول، من شأنه أن یطمئن أصحاب المصالح إلى صدق القوائم المالیة وٕامكانیة االعتماد على 

   .سیواجه الحد األدنى من خطر المعلومات ما تم توصیله من معلومات في اتخاذ قرارات سلیمة ألم نخذ قرار

  إن اقتحام محافظ الحسابات لمجال مسئولیات عن كشف الفساد المالي ونجاحه في الوفاء بهذه المسؤولیة

من شأنه أن یطمأن أصحاب المصالح على نزاهة اإلدارة وبعدها عن سلوك غیر سوي األمر الذي ینعكس 

ول الشركة أو إقراضها وبالطبع االعتماد على محتوى المعلومات إیجابا على ثقتهم في االستثمار في أص

   .للقوائم المالیة والتقاریر المالیة التي یعدها

  إن نجاح محافظ الحسابات في كشف عملیات غسیل األموال من شأنه أن یطمأن أصحاب المصالح على

  .نظافة معامالت المؤسسة ودقة التزامها بالقوانین واللوائح

من خالل هذا المبحث إعطاء لمحة عن مسؤولیة محافظ الحسابات والعوامل التي أدت إلى تطورها حاولنا    

   .باإلضافة إلى العالقة بین مسؤولیة محافظ الحسابات والقرارات المتخذة من طرف األطراف ذات الصلة

                                                             
  .95ي عمر، مرجع سابق، ص فشری  1
  بتصرف. 15 14صعبد الوهاب نصر على، مرجع سابق، ص   2
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أدت إلى تطورها، حاولنا خالل هذا المبحث إعطاء لمحة عن مسؤولیة محافظ الحسابات، والعوامل التي    

طراف ذات صلة من األمتخذة من طرف القرارات الباإلضافة إلى العالقة بین مسؤولیة محافظ الحسابات و 

 .المساهمین، المستثمرین،... الخ

II ..دور محافظ الحسابات في اكتشاف الغش والخطأ  

II.1 .مفهوم الغش والخطأ.  

  الغش والخطأ.نهدف من خالل هذا المطلب إلى معرفة كل من    

II.1.1. :تعریف الغش  

إلى أن الغش یعني "فعال مقصودا من قبل شخص أو أكثر في اإلدارة  240أشار المعیار الدولي للتدقیق    

وأولئك المكلفون بالرقابة والموظفون، أو األطراف الخارجیة، ویتعلق هذا الفعل باستخدام الخداع من أجل 

  1."الحصول على مصلحة غیر عادلة أو غیر قانونیة، والتي ینتج عنه تحریف في التقاریر المالیة

  على الغش البد معرفة الخطأ للتفرقة بینهما. بعد تعرف   

II.2.1 .:تعریف الخطأ  

إلى أن الخطأ یعني تحریفات غیر مقصودة في التقاریر المالیة  240أشار معیار محافظ الحسابات الدولي    

 یم خاطئیمثل الخطأ في جمع البیانات أو في معالجته أو في تقریر محاسبي غیر صحیح ناتج عن السهو أو تق

  2للحقائق، أو الخطأ في تطبیق المبادئ المحاسبیة المتعلقة بالقیاس أو االعتراف.

  من خالل ما سبق نفهم ما یلي:

  فیصبح في هذه الحالة غش ةمعتمدالسهو أي غیر متعمد أما حالة وقوع األخطاء لوقوع الخطأ نتیجة ل   

خالل المطلب الثاني لمعرفة أنواع التحریفات تفرقة بینها نأتي البعد تعریف كل من الغش والخطأ ومحاولة    

  الجوهریة.

II.2 .: 3مواطن األخطاء و الغش و مجاالت ارتكابها  

إن درایة و إلمام محافظ الحسابات بأسباب وأنواع األخطاء والغش غیر كافیة له ما لم یصاحب ذالك درایة    

   .كبیر للقیام بعملهوٕالمام بمواطن ومجاالت األخطاء والغش لكي تساعده إلى حد 

حیث تمر البیانات والمعلومات المحاسبیة بثالث مراحل رئیسیة في الدورة المحاسبیة، وتعتبر هذه المراحل    

  مواطن ارتكاب الخطأ والغش، وفیها تقع مجاالت متعددة الرتكابها والمراحل هي:

یرتكب الخطأ أو الغش في هذه المرحلة أثناء تحلیل  مرحلة إثبات العملیات أي مرحلة القید األولى: .1

العملیات المحاسبیة إلى طرفیها (المدین و الدائن)، ویتم الخطأ (أو الغش) إما في التوجیه المحاسبي أي قید 

حذف عملیات كان یجب قیدها وتخص الفترة  رأسمالیة على أنها إیرادات أو العكس أوالعملیات ال

 صادرایات ال تخص هذه الفترة وقد یكون الخطأ سهوا عن غیر عمد بحسن نیة، أو المحاسبیة، أو قید عمل

 .غش وتالعب بسوء نیةو عن عمد 
                                                             

  .19شرین مصطفى الحلو، مرجع سابق، ص  -1
لیل في التقاریر المالیة للشركات الصناعیة والعوامل المؤثرة في ضة مراجع المحاسبات عن اكتشاف التمسؤولیحسین أحمد دحدوح:  -2

  .178، جامعة دمشق، ص 2006، العدد األول، 22، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد اكتشافه
 20، 21صشیرین مصطفى الحلو: مرجع سابق، ص  3
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ترتكب األخطاء في هذه المرحلة، في تجمیع دفاتر الیومیة، ونقل األرقام من  مرحلة الترحیل والتجمیع: .2

األخطاء ، تكون الجردقوائم  إعداد صفحة ألخرى، أو في عملیة ترحیل من الیومیة وفي میزان المراجعة أو

الغش والتالعب، وهذا یتوقف على طبیعة ونوع الخطأ  عن طریقأو نیة في هذه المرحلة إما ارتكبت بحسن 

 .المرتكب

قیم بعض األصول بأكبر  إظهارتنوع األخطاء في هذه المرحلة، فقد یتم  في مرحلة إعداد القوائم المالیة: .3

بعض بنود إیرادات غیر محققة أو إخفاء الرقم الحقیقي لحساب الدائنین  إظهارمن قیمتها الحقیقیة أو 

بأقل من قیمته، وعدم التفرقة بین اإلیرادات العادیة وغیر العادیة في حسابات النتیجة، أو عدم  وٕاظهاره

لتضلیل التمیز بین أنواع األصول الثابتة والمتداولة كإدراج أصول ثابتة ضمن األصول المتداولة بهدف ا

نسبة سیولة غیر عادیة، وعدم التفصیل الالزم لاللتزامات العرضیة والتي تظهر في المیزانیة  إلظهار

 .العمومیة كبند مستقل في شكل حسابات نظامیة

II.3 .أنواع التحریفات الجوهریة في األخطاء والغش.  

مخرجات المؤسسة التي یقوم محافظ الحسابات بمراجعتها على جملة من التحریفات  كید أن تحتوياألالشيء    

تحمل جزء من المسؤولیة عن اكتشاف هذه األمور والتقریر یناتجة عن األخطاء والغش ومحافظ الحسابات 

  عنها، لذلك یجب تفرقة بین التحریفات الناتجة عن األخطاء أو الغش كما یلي:

یر متعددة بصفة، وتنقسم إلى أخطاء حذف أي استبعاد عملیات أو أرصدة من هي تحریفات غ1األخطاء: )1

  القوائم المالیة، وأخطاء االرتكاب مثل اشتمال القوائم المالیة على األرصدة/ أو العملیات الخاطئة.

أكید عند فحص أخطاء الحذف یكون محافظ الحسابات متهما بتأكید االكتمال أما أخطاء االرتكاب فإنها ترتبط بت

  الوجود أو الحدث وقد تنتج األخطاء بسبب ما یلي:

 عدم تسجیل بعض العملیات. -

 تسجیل العملیات بقیم خاطئة. -

 تسجیل بعض العملیات في فترة محاسبیة غیر الصحیحة. -

اضي عن بعض الحقائق أو سوء تفسیرها مما یتسبب في تقدیرات محاسبیة غیر الصحیحة، عدم تطبیق غالت -

 المتعلقة بالتقییم والتصنیف.لمبادئ المحاسبة 

  هو أكثر خطورة من الخطأ ألنه ینتج بسبب تحریفات معتمدة مقصودة. الغش: )2

، فإن العامل الفاصل بین الغش والخطأ هو إذا كان ISA 240وفق ما نص علیه معیار محافظ الحسابات 

الغش على اختالس األصول  التصرف الذي أدى إلى تحریفات في القوائم المالیة معتمد أو غیر معتمد ویشمل

  2أو إعداد تقاریر مالیة مضللة.

  3یمكن أن یرتكب الغش عن طریق:

في الدفاتر والسجالت بقصد إخفاء عجز أو االختالس أو بقصد إساءة استعمال أحد الموجودات  التالعب-1

  ومن أمثلة هذا النوع:

                                                             
  .20عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص  -1
  .21مرجع نفسه، ص 2
  .20، 19شرین مصطفى الحلو، مرجع سابق، ص ص  -3
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استعمالها لتغطیة اختالس خزینة المؤسسة إثبات مدفوعات وهمیة في دفاتر المشروع وسجالته واختالسها أو  -

 كإضافة أسماء وهمیة إلى كشف األجور.

 عدم إثبات نقدیة مقبوضة من أحد العمالء واختالسها أو استخدامها لتغطیة االختالس السابق. -

بضائع الواردة بسجالت المستودعات واختالسها أو استخدامها في تغطیة اختالسات سابقة في العدم إثبات  -

 تودعات.المس

التالعب في الحسابات بالدفاتر والسجالت بقصد التأثیر على مدى داللة القوائم المالیة على نتیجة أعمال  -2

  المؤسسة ومركزها المالي.

  ویحدث هذا األمر باإلدارة لتحقیق األهداف واألغراض ومنها التهرب من الضریبة، طلب اإلعانة.   

على مسؤولیة محافظ الحسابات  اآلنبعد التعرف عن أهم التحریفات التي تقع نتیجة الغش والخطأ سنتعرف    

  في اكتشاف األخطاء والغش من خالل المطلب الموالي.

II.4 .موقف محافظ الحسابات في كشف ممارسات الغش و الخطأ في القوائم المالیة.  

II.1.4 . 1اكتشاف الخطأ و الغش في القوائم المالیةإجراءات محافظ الحسابات عند.  

عندما یواجه ظروفا من الممكن أن تشیر إلى وجود تحریف مادي في القوائم المالیة ناتج عن غش أو خطأ    

  .أو تصرفات غیر قانونیة، فیجب علیه تنفیذ إجراءات لتحدید ما إذا كانت القوائم المالیة محرفة مادیا

  طبیعة وتوقیت ومدى اإلجراءات لتحدید الواجب تنفیذها على: ویعتمد على التغییر في   

 حكم محافظ الحسابات فیما یتعلق بنوع الغش والخطأ أو التصرفات غیر القانونیة التي تشیر إلیها الظروف.  

 احتمال حدوث هذا الخطأ أو التصرفات غیر القانونیة بشكل مادي على القوائم المالیة.  

 و التصرفات غیر القانونیة بشكل مادي على القوائم المالیةاحتمال تأثیر هذا الخطأ أ.  

  ال یمكن أن یفترض محافظ الحسابات أن حالة الغش أو الخطأ أو التصرفات غیر القانونیة هي حدث

 .منفصل

II.1.1.4 .حصول محافظ الحسابات على إقرارات من اإلدارة.  

  إدارة المؤسسة بخصوص أنها:على محافظ الحسابات أن یحصل على إقرارات مكتوبة من    

داخلي مصممة واكتشاف الخطأ أو الغش أو الضبط التعترف بمسؤولیاتها في انجاز وتشغیل نظم المحاسبة و  .1

  .التصرفات غیر القانونیة

تعتقد أن أثار التحریفات في القوائم المالیة غیر المصححة التي تم تجمیعها من قبل محافظ الحسابات خالل  .2

  .الحسابات هي غیر مادیة على القوائم المالیةعملیة محافظ 

قمت باإلفصاح للمراجع عن كامل الحقائق الهامة ذات العالقة بأي حاالت الغش أو الخطأ أو التصرفات  .3

  .غیر القانونیة أو حاالت مشبوهة معروفة لدى اإلدارة والتي من الممكن أنها أثرت على القوائم

طر أن تكون القوائم المالیة قد تحتوي على تحریف مادي كنتیجة أفصحت للمراجع عن نتائج تقییمها لخ .4

، و مسؤولیة محافظ الحسابات اإلبالغ عن اكتشاف الغش أو الخطأ أو التصرفات غیر القانونیة، و للغش

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم العلوم مسؤولیات محافظ الحسابات الخارجي في اكتشاف الممارسات المحاسبیة الخاطئةسمیحة غلوس:  1

 .9-7، ص ص 2013التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة  قاصدي مرباح ورقلة، 
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عندما یكتشف محافظ الحسابات تحریفا مادیا ناتجا عن غش أو االشتباه بوجود غش أو خطأ أو كذالك 

  یتوجب علیه اإلبالغ عن ذلك: تصرفات غیر قانونیة

  .إدارة المؤسسة )1

  .األفراد المخولون بإدارة و حكم المؤسسة )2

 .في بعض الحاالت اإلبالغ للسلطات المنظمة و المنفذة للقوانین )3

II.2.1.4 . عن نقاط الضعف المادي في الضبط الداخلي:التبلیغ  

یجب على محافظ الحسابات أن یبلغ إدارة المؤسسة عن أي نقاط ضعف مادیة في الضبط الداخلي ذات    

محافظ  إلجراءاتعالقة بمنع واكتشاف الخطأ أو التصرفات غیر القانونیة والتي ظهرت للمراجع كنتیجة 

الحسابات التي قام بها، وكما یجب أن یكون محافظ الحسابات على قناعة أنه قد تم إبالغ األفراد المخولین 

بحكم المؤسسة عن أیة مالحظات مادیة في الضبط الداخلي ذات عالقة بمنع واكتشاف الغش والتي ظهرت 

  المراجعة.ت خالل تنفیذ عملیة للمراجع سواء عن طریق اإلدارة أو اكتشافها من قبل محافظ الحسابا

إذا كانت أمانة ونزاهة اإلدارة واألفراد المخولین بحكم المؤسسة مشكوك فیها فان محافظ الحسابات عادة    

 .یدرس أخذ استشارة قانونیة لمساعدته في تحدید اإلجراء المالئم التخاذه

II.3.1.4. لسلطات المنظمة والمنفذة للقانون:ا  

  المهنیة لمحافظ الحسابات تحتم علیه المحافظة على سریة المعلومات الخاصة بالعمیل، إن الواجبات

   .وفي العادة یمنع اإلبالغ عن الغش أو الخطأ أو التصرفات غیر القانونیة لطرف خارج منشأة العمیل

 إن مسؤولیات محافظ الحسابات القانونیة حول اإلبالغ تختلف من بلد ألخر و في ظروف معینة فان 

  .جب محافظ الحسابات المحافظة على السریة و یقطع بالقانون أو قرارات المحاكمی

  في بعض البلدان على محافظ الحسابات المؤسسات المالیة واجب قانوني لإلبالغ عن حدوث الغش

  .واألخطاء والتصرفات غیر القانونیة المادیة للسلطات اإلشرافي

 غ عن الغش أو الخطأ أو التصرفات غیر القانونیة فعلى عندما تكون هناك متطلبات قانونیة باإلبال

   .محافظ الحسابات االلتزام بها أو أخذ استشارات قانونیة بخصوصها

II.4.1.4 . المراجعةعدم قدرة محافظ الحسابات على استكمال عملیة.  

تتخذ المؤسسة  قد یرى محافظ الحسابات أنه من الضروري االنسحاب من عملیة محافظ الحسابات عندما ال   

إجراءات تجاه الخطأ والغش والتصرفات غیر القانونیة والتي یرى محافظ الحسابات أنها ضروریة في ظل 

   .الظروف حتى لو لم یكن للخطأ والغش والتصرفات غیر القانونیة تأثیر مادي على القوائم المالیة

ة تورط أعلى سلطة في المؤسسة والذي ومن ضمن العوامل التي تؤثر على رأى محافظ الحسابات وجود أدل   

من شأنه أن یؤثر على مصداقیة إقرارات اإلدارة ویؤثر على استمراریة عالقة محافظ الحسابات الذي یسعى عادة 

  .للحصول على استشارة قانونیة عند الوصول إلى مثل هذه القرار

II.2.4 .مسؤولیة محافظ الحسابات في اكتشاف األخطاء والغش.   

إن مجال تحدید مسؤولیة المحافظ في اكتشاف األخطاء والغش، فإنه غیر مسؤول عن منع الخطأ والغش،    

لكن یجب علیه بذل العنایة المهنیة المالئمة والتي تتطلب منه دراسة وتقییم نظام الداخلیة وتحدید اإلجراءات 
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من إجراءات إضافیة إذا توقع محافظ واالختبارات الالزمة وتوقیتها وبرنامج عمل محافظ الحسابات شامل یتض

  1الحسابات وجود تحریف مادي في الدفاتر.

مسؤولیة محافظ الحسابات تنحصر في الحصول على تأكید معقول أن القوائم المالیة في جمیع جوانبها الهامة    

إن الخطر خالیة من التحریفات (األخطار) الجوهریة سواء بسبب الخطأ أو الغش أو التالعب بشكل العام، 

الناتج عن عدم اكتشاف محافظ الحسابات للتحریفات الناتجة عن الغش والتالعب من قبل اإلدارة یفوق الخطر 

  2الناتج عن عدم اكتشاف الغش والتالعب.

  3في حالة اكتشاف محافظ الحسابات الغش واألخطاء القیام ما یلي:   

في التحریف المادي للخطأ والغش على القوائم  أن یطلب من إدارة المؤسسة القیام بإبالغ كل من یتأثر -

 المالیة.

 القیام بتعدیل القوائم المالیة بأسرع وقت مع تعدیل تقریر بما یتالءم مع األخطاء والغش التي تم اكتشافها. -

إذا كان من المنتظر إصدار القوائم المالیة مرحلیة عن فترة التالیة مصحوبة بتقریر من محافظ الحسابات في  -

الوقت القریب، فیجوز لمحافظ الحسابات أن یفحص عن المعلومات الالزمة وأن یجري المطلوب في القوائم 

 المالیة بدال من إصدار القوائم المالیة المعدلة.

یجب على محافظ الحسابات اتخاذ اإلجراءات التي یراها ضروریة للتأكد من قیام المؤسسة باإلفصاح  -

 المطلوب.

ابات عند التخطیط إلجراءات محافظ الحسابات وتنفیذها، وعند تقییم النتائج واإلبالغ یجب على محافظ الحس -

عنها أن یأخذ في االعتبار مخاطر وجود تحریف مادي في القوائم المالیة ناتج عن األخطاء والتصرفات 

  4غیر القانونیة ومنها:

  .تساؤالت حول استقامة و كفاءة إدارة المؤسسة و نزاهتها .1

    .حتیال و الغش المتورطة فیها اإلدارةحاالت اال .2

  التحریفات المادیة الناتجة عن األخطاء و التصرفات غیر القانونیة    .3

التحریفات التي تشیر إلى وجود نقاط ضعف مادیة في نظام الرقابة الداخلیة متضمنا تصمیم و  .4

 تشغیل عملیة إعداد التقاریر المالیة للمنشأة  

قط في عدالة القوائم المالیة، فدقة القوائم المالیة دائما بل یبدون برأیهم  ونالحسابات ال یصون وامحافظ مالحظة:

یقوم بمراجعة تفصیلیة كاملة، حیث عندما یقوم محافظ الحسابات  باإلضافة إلى ذلك فإن محافظ الحسابات ال

بات مسؤول عن إخفاقه في یكون محافظ الحسا بالفحص وفقا لمعاییر محافظ الحسابات إلى قبول عام ال

  اكتشاف الغش والخطأ خالل عملیة الفحص.

  5یعتبر محافظ الحسابات مسؤول في الحاالت التالیة:   

                                                             
  . بتصرف.36شرین مصطفى الحلو، مرجع سابق، ص ص  -1
  .23عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص  -2
 .37-36شرین مصطفى الحلو، مرجع سابق، ص ص  -3
 7سمیحة غلوس، مرجع سابق، ص  4
، 2009، دار الثقافة، 1ط، مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري واالجراءات العلمیةحسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي:  -5

  .185-184عمان، ص 
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یتمثل بعدم مراعاة العنایة المهنیة الالزمة عند تنفیذ محافظ الحسابات المهمات المهنیة دون  اإلهمال العادي: )1

ضمن العنایة المهنیة الالزمة استخدام المعرفة والمهارة والحكم أیة محاولة للخداع أو االرتكاب االحتیال وتت

  التي یمتلكها عادة الممارسون في ظروف الممارسة المماثلة.

 وبالالمباالةیعد اإلهمال الجسیم أكثر خطورة من إهمال العادي وأقل خطورة من احتیال  اإلهمال الجسیم: )2

تنفیذ الواجبات وٕاخفاق محافظ الحسابات في مراجعة عدة  والخروج عن معیار العنایة الواجبة والكفاءة عند

  حسابات هامة ویسمى هذا عادة باالحتیال الضمني.

هو األكثر خطورة من إهمال العادي واإلهمال الجسیم ویظهر االحتیال عندما یصدر محافظ  االحتیال: )3

  الحسابات تقریر غیر متحفظ عن القوائم المالیة وهو على علم بأنها محرفة.

بعد تحدید الفرق بین كل من الغش والخطأ في القوائم المالیة وتحدید مسؤولیة محافظ الحسابات في  :مالحظة

كشف هذه التحریفات التي یمكن أن تقع في القوائم المالیة، أن سنعرف خالل المبحث التالي عن مشكلة جرائم 

  المترتبة عن غسیل األموال.

II.3.4 .1:بعد صدور تقریره محافظ الحسابات  درجة التزام  

ال یوجد إلزام قانوني على محافظ الحسابات القیام بإجراءات جدیدة على القوائم المالیة التي غطاها تقریره،    

ولكن إذا وصلت معلومات أكیدة بأن تلك القوائم تأثرت باألخطاء والغش الجوهري ولو أنه علم قبل إصدار تقریر 

  الذي سیبدیه عن تلك القوائم وفي هذه الحالة یجب على محافظ الحسابات القیام بما یلي: ألثرت على القرار

  أن یطلب من اإلدارة المؤسسة القیام بإبالغ كل من یتأثر في التحریف المادي للخطأ والغش على القوائم

   .المالیة

 األخطاء والغش التي تم اكتشافها القیام بتعدیل القوائم المالیة بأسرع وقت مع تعدیل تقریره بما یتالءم مع.  

  إذا كان من المنتظر إصدار قوائم مالیة مرحلیة عن فترة تالیة مصحوبة بتقریر من محافظ الحسابات في

وقت قریب فیجوز لمحافظ الحسابات أن یفصح عن المعلومات الالزمة وأن یجري المطلوب في هذه القوائم 

  .بدال من إصدار قوائم مالیة معدلة

 یجب من اآلن فصاعدا الربط بین تقریر محافظ الحسابات والقوائم المالیة إدارة المؤسسة بأنه ال إخطار.  

  إخطار الجهات الرقابیة التي تخضع لها إدارة المؤسسة لسلطتها بأنه ال یجب االعتماد على تقریر محافظ

  .الحسابات مستقبال

  القوائم المالیة بوجود عدم االعتماد على تقریره إخطار كل شخص یعلم محافظ الحسابات بأنه یعتمد على

 .مستقبال

  

  

                                                             
ص  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53402:، متوفر على الرابط  مسؤولیة مراقب الحساباتهدى خلیل ابراهیم حسني،  1

20  

 

  

 



 ............................دور محافظ الحسابات في كشف ممارسات أشكال الفساد المالي.............الثالث..الفصل 

87 
 

III ..دور محافظ الحسابات في كشف عملیات غسیل األموال  

تعتبر جریمة غسیل األموال من أقدم الظواهر التي عرفتها البشریة وقد اختلفت أسالیبه وسائله بحسب    

  العوامل المؤدیة إلیها.التغیرات التي حدثت على المجتمعات والدول وكذا تنوع 

III.1. ماهیة غسیل األموال.   

إن لظاهرة غسیل األموال لها تاریخ تطورت من خالله وأخذت عدة أشكال وأسالیب، إذ خالل هذا المطلب    

  نتطرق إلى التطور التاریخي لظاهرة غسیل األموال باإلضافة مفاهیمه:

III.1.1..التطور التاریخي لظاهرة غسیل األموال  

إن الدارس لألصول التاریخیة لغسیل األموال یجد أنها لیست ظاهرة ولیدة القرن الماضي، بل أنها ظهرت قبل    

ذلك بكثیر ولكن باختالف الغایة واألسلوب، حیث ال یمكن تحدید متى حدثت أول العملیة غسیل األموال تشیر 

لهذه الظاهرة  یلجأوناإلمبراطوریة الصینیة بعض الحضارات القدیمة عرفت هذه الظاهرة حیث كان التجار إبان 

إلخفاء أموالهم عن طریق استثمارها بمناطق بعیدة خشیة أن یتم مصادرتها من قبل الحكام كما ظهر في أوربا 

  1في العصور الوسطى، وظهر أیضا في الهند في القرن التاسع العاشر.

موال نأتي اآلن لتعرف عن أهم تعاریف غسیل بعد لمحة تاریخیة مختصرة عن التطور التاریخي لغسیل األ   

  األموال.

III.2.1. .مفهوم غسیل األموال  

  لقد تعدد وجهات النظر بشأن تعریف غسیل األموال، یرجع االختالف إلى المنظور الذي یرى منه كل جانب:   

هو عبارة عن مجموعة عملیات تحویل المال الذي یكون مصدره من اقتصاد غیر مشروع  مفهوم غسیل األموال:

بحیث عند إدماجه في اقتصاد شرعي ال یمكن تمییز من بین المصادر الشرعیة األخرى ومن ثمة یكون قد بني 

  2تعریفه على معیار مادي بحیث یتمثل في عملیة اإلدماج.

III.3.1 .3خصائص جریمة غسیل األموال.  

  موال على ثالث خصائص نذكرها:ألاتحتوي جریمة غسیل    

غسیل األموال جریمة عالمیة هي من الجرائم التي یستفید منها غاسلو األموال من الحدود المفتوحة بین  -

 الدول بفعل تطور الحاصل في مجال التكنولوجیا.

 غسیل األموال جریمة منظمة یجب توفر شرطین أساسیین هما: -

  المشتركین حیث تتخذ إدارة مجموعة من األفراد الرتكاب الجریمة مهما كان الدور الذي یلعبه تعدد

 كل طرف.

  وحدة الجریمة: بحیث تشمل هذه الوحدة كل من الوحدة المادیة المتمثلة في السلوك المادي الذي یؤدي

 إلى نسخة الواحدة ولیس إلى النتائج المختلفة.

                                                             
  .33، األردن، ص 2009، دار الثقافیة، 1، طجریمة غسیل األموال: أمجد سعود الخریشة -1
  .25، الجزائر، ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ط ،اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموالعلي لعشب:  -2
  . بتصرف28 -26علي لعشب، مرجع سابق، ص ص 3
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األموال ال یمكن تصور ارتكابها من قبل فرد واحد بل یتطلب شبكة متصلة من أفراد إن جریمة غسل  مالحظة:

  المنظمات مختصا في هذا المجال.

غسل األموال جریمة اقتصادیة والتي تعتبر من الجرائم االقتصادیة التي تمس اقتصاد بصفة مباشرة وتهدد 

تحكم في السیاسة االقتصادیة للمؤسسات بعد المؤسسات باالنهیار وزوال وظهور قوى اقتصادیة غیر مشروعة ت

التعرف عن أهم اآلثار الناجمة عن غسیل األموال في المطلب المالي نتعرف عن أهم اآلثار الناجمة عن غسیل 

  األموال.

III.2.1. اآلثار السلبیة لظاهرة غسیل األموال  

متعددة منها على سبیل المال ال  یمكن تقسیم اآلثار الناجمة عن ظاهرة غسیل األموال إلى ثالث جوانب   

  الحصر نذكر:

III.1.2 .:اآلثار االجتماعیة  

 زیادة عملیات غسیل األموال تؤدي إلى زیادة األموال الملوثة والتي یتم غسلها من طرف أفراد المجتمع.  

 یؤدي انتشار أشكال األخرى للفساد المالي منها جرائم الرشوة و االختالس و غیرها.  

  بین طبقات المجتمع الواحدزیادة الصراع.  

 زیادة الفقر و البطالة بین أفراد المجتمع.  

III.2.2 .اآلثار االقتصادیة:  

انهیار االقتصادیات نتیجة غسل األموال و النهب من طرف المؤسسات االقتصادیة لغسیل األموال أضرار    

  .إلى التضخم كبیرة على عملیة المنافسة الحرة حیث هذه األموال الغیر الشرعیة تؤدى

III.3.2 .آلثار السیاسیةا:  

 الثراء الذي یتمتع به غاسلو األموال أثر نجاح عملیات الغسیل التي یقومون بها التي تحولهم إلى قوة  يیؤد

اقتصادیة داخل الدولة تتدخل في توجیه القرارات السیاسیة واالقتصادیة لخدمة مصالحهم وعملیاتهم غیر 

  المشروعة.

  السیاسي االقتصادي واألمنيعدم االستقرار. 

  2اآلثار السابقة الذكر هناك أثار أخرى یمكن إیجازها فیما یلي: إلىإضافة    

  إضعاف مؤسسات المالیة في عملیات غسیل األموال وتمویل المشاریع الغیر مشروعة سوف تأثر على

   .استقرار المؤسسات المالیة

 إلى فقدان مصداقیة القوائم المالیة ومدى عكسها للوضعیة  فقدان الرقابة والخطأ في مخرجات المؤسسة یؤدي

  .الحقیقیة للمؤسسة

 تم  التيالمخاطر الجوهریة لغسیل األموال تؤدى إلى إضعاف المؤسسات االقتصادیة حیث أن األموال  إن

  .غسلها یتم استثمارها في مشاریع أو ممارسات فاسدة

                                                             
 ، بتصرف.56، 55أمحمد سعود خریشة، مرجع سابق، ص ص  1
 .251، 250عبد الوهاب نصر على : مرجع سابق ، ص ص  2
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 ولیة عن هذه ؤ غسیل األموال كان األمن معرفة الجهة المسهم اآلثار الناجمة عن ظاهرة بعد التعرف عن أ

 الظاهرة.

III.3 . .برامج مراجعة عملیة غسیل األموال  

في هذه النقطة سوف نسعى لوضع الخطوط العریضة لبرنامج محافظ الحسابات وفحص آلیات الرقابة    

ذالك سوف یتم تقسیم تلك النقاط على وٕاجراءات في الحد من جرائم الغسیل األموال في المؤسسات وبناء على 

  ما یلي:

III.1.3 ..طبیعة ونطاق مراجعة عملیات غسیل األموال  

نظرا للطبیعة الخاصة للفساد وغسیل األموال وسعى المشاركین فیه نحو محاولة إخفائه، وهو األمر الذي    

عادة إلى جانب عدم وضوح مسار  یصعب مهمة محافظ الحسابات لعدم توفر األدلة المستندیة التي یعتمد علیها

محافظ الحسابات ویكون أكبر األثر لكي ترتكز مراجعة وغسیل األموال لیس الكشف عن كل حاالت غسیل 

األموال وتمویل المشاریع غیر المشروعة ولكن على كشف عن فرص ارتكاب تلك الجرائم نتیجة لقصور آلیات 

  موال.الرقابة الداخلیة خاصة بمحاربة ظاهرة غسیل األ

یقوم محافظ الحسابات تأكید على مدى كفایة آلیات الرقابة وٕاجراءات محاربة الفساد غسیل األموال في الحد    

من فرص ارتكاب تلك الجرائم وذلك في شكل تقریر مستقل یقدم لك األطراف ذات الصلة، مرفق بتأكید اإلدارة 

یمكن أن یتم تقدیم تلك المهمة في إطار مراجعة القوائم  حول كفایة تلك اآللیات واإلجراءات إلى جانب ذالك فانه

المالیة بحیث تقدم مراجعة الفساد وغسیل األموال معلومات عن فرص ارتكاب تلك الجرائم وهو األمر الذي بدوره 

قد یفید في تخطیط عملیة محافظ الحسابات لتحدید مناطق التي تحتاج للمزید من االهتمام من جانب محافظ 

  .تالحسابا

III.2.3 .:خطة محافظ الحسابات المقترحة لمراجعة جرائم الفساد   

  یتم تحدید األهداف عملیة محافظ الحسابات وذلك على النحو التالي:   

یجب أال یبدأ التخطیط بالفشل في الوقوع الفساد  جرائم الفساد:لمحافظ الحسابات تخطیط هداف من األ   

وبالتالي فانه في مرحلة التأقلم مع المؤسسة محل محافظ الحسابات فانه یجب أن بنتیه لفرص ارتكاب الجرائم 

الفساد، في إطار عملیة التخطیط التقلیدیة للمراجعة من خالل فحص القوانین والتعلیمات إلى جانب مقابلة 

  یة ذات الصلة لتحدید فرص جرائم الفساد.األطراف الرئیس

III.1.2.3 خطة مراجعة جرائم الفساد. 

تمر هذه الخطة بنفس المراحل التقلیدیة لتخطیط عملیة محافظ الحسابات ولها نفس السمات. إن الخطة    

  الكاملة لمراجعة الفساد یجب أن تشتمل على ما یلي:

  محافظ الحسابات)معرفة الموضوع محل محافظ الحسابات (وحدة. 

 .وضع معیار محافظ الحسابات 

 .وضع أو تكوین مخزون من فرص ارتكاب الفساد 

 تطبیق أو تنفیذ وتطویر اختبار فرص الفساد. 

 .توثیق خطة مراجعة الفساد ونتائجها 
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III.4 .إجراءات محافظ الحسابات في كشف عملیات غسل األموال.  

III.1.4 .تحدید مواطن عملیات غسیل األموال.  

عقوبات جنائیة لمخالفتها  إلىتتعلق وتهتم متطلبات محاربة غسیل األموال باألمور اإلجرامیة والتي تؤدي    

للقانون الجنائي وهناك تصرفات أخري تعد غیر قانونیة ولكنها لیست جنائیة تخالف القانون المدني ولیس 

  الجنائي، وعند التحري عن األمور المتعلقة بغسیل األموال یجب االهتمام بكل من: 

 التصرف أو السلوك الجنائي.   

 الممتلكات و األصول الجنائیة.  

  اإلجرامیة.وهي المنافع المتولدة من النشاطات اإلجرامي عنصر النیة الجنائیة أو   

III.2.4. تقاریر غسل األموال.   

ول عن التقاریر المتعلقة بغسیل األموال یعد خطیرا لذلك یجب أن یقوم به شخص ذو ؤ إن دور المدیر المس   

   .قرارات مستقلة ویكون لدیه معرفة تسمح له بالقیام بدورهخبرة في مستوى إداري وتقع ویكون له القدرة على اتخاذ 

كان لدیه قناعة بأن هناك  إذاالمهني من تقدیم تقریر عن غسیل األموال  المستشار المتخصص أو إعفاءیتم    

   .نشاط أو شخص مشتبه فیه بوجود عالقة بغسیل األموال حیث یتولد لدیه الشك في ظروف وحاالت خاصة

أن القواعد المتعلقة بغسیل األموال أكدت أیضا  إالالتقریر عن غسیل األموال  إعدادرغم التأكید على أهمیة    

على أهمیة الحفاظ على سریة أو الخصوصیة المؤسسة، ومن قام باإلبالغ عن النشاط المشتبه فیه لذالك فان 

  1أعدت التقاریر الداخلیة التيطراف من یعد تقاریر عن غسیل األموال یجب أن یراعي عدم ذكر أسماء األ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                                             
  .245، 244عبد الوهاب نصر على: مرجع سابق ص ص  1
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  خاتمة الفصل: 

من خالل هذا الفصل حاولنا أن نبین الدور الذي یقوم به محافظ الحسابات في حمایة االقتصاد الوطني من    

خالل محاربة أشكال الفساد وذلك من خالل الدور الذي یلعبه في إضفاء الثقة في المعلومات الصادرة عن 

باتها السنویة وفق معایر مهنیة المؤسسة والتي ألزمها القانون بتعیین محافظ الحسابات للمصادقة على حسا

متعارف علیها إذ أن حاجة األطراف ذات الصلة للمعلومات المالیة والمحاسبیة أكثر صدقا وشفافیة هو من زاد 

من شفافیة محافظ الحسابات باعتبارها تخدم المصلحة العامة من خالل فرض الرقابة على المؤسسة عن طریق 

مالي المتمثلة في كشف التالعبات الغش وغسیل األموال المتضمن كشف جمیع ممارسات أشكال الفساد ال

أشكال أخرى للفساد المالي، تبییض األموال الرشوة، التهرب الضریبي إذ أن أشكال سابقة الذكر تهدد استمراریة 

  المؤسسة.   
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  :تمهید

من خالل الفصول السابقة تم التعرض لألطر النظریة التي تقوم علیها المراجعة بصفة عامة ومهنة المراجعة    

حیث یظم كل  10.01الحسابات بصفة خاصة، إذ تخضع مهنة محافظ الحسابات في الجزائر لتنظیم القانون 

الواسعة التي شهدت تطورا كبیرا  المیادینتعتبر من بین احد  إذاإلجراءات المتعلقة بالمهنة المحافظ الحسابات 

باهتمام كبیر كونها تمثل وسیلة مراقبة أعمال  حضتبشكل ملحوظ لألهمیة البالغة في ترشید القرارات، فقد 

مصالح تخدم القوائم المالیة كالبنوك، و تس التيالمساهمین ومختلف الهیئات أصحاب المال و  إلیهاالمسیرین، یلجأ 

رأي فني محاید حول مصداقیة  إلبداءوهذه الوسیلة تهدف أساسا  ممتلكاتهمالضرائب، ضمان لحقوقهم و حمایة 

الجانب النظري على  بإسقاطالقوائم المالیة خاصة بالمؤسسة محل المراجعة لذالك خالل هذا الفصل سنقوم 

  :قاط الموضحة في الشكل التالي تناولنا فیها الن التيالجانب المیداني من الدراسة التطبیقیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول: اإلطار العام للمراجعة

 

تقدیم المبحث األول: 
 الدراسة المیدانیة

 

عرض و المبحث الثاني: 
 تحلیل نتائج الدراسة

 

  منھجیة الدراسة
 

 اختبار فرضیات الدراسة
 

 خصائص العینة المدروسة
 
 

أسالیب المعالجة 
 اإلحصائیة.

 

  الرابعخاتمة الفصل 
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I .:تقدیم الدراسة المیدانیة  

بعد عرض الجانب النظري المتعلق بمهنة المراجعة ومحافظ الحسابات في الجزائر خالل الفصول السابقة    

الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة و سوف نعرض خالل هذا المبحث التمهیدي األداة المستخدمة في تنفیذ أداة 

   .العینة االختباریة

I.1 منهجیة الدراسة.  

من أجل تحقیق أهداف الدراسة تم االعتماد على األسلوب المیداني والذي یتناسب مع طبیعة الدراسة، من    

أسالیب أجل اختبار الفرضیات الموضوعة حیث نتكلم خالل هذا المطلب على منهجیة الدراسة التي تضمنت 

  .جمع البیانات والمجتمع وعینة الدراسة، وأسالیب التحلیل اإلحصائي المستخدمة

I.1.1 أداة جمع البیانات.   

  .تم االعتماد على االستبیان كأداة رئیسیة لجمع البیانات من اجل تحقیق أهداف الدراسة   

 .تصمیم أدوات البحث -1

  ): استبیان الدراسة.05الجدول رقم(

  العدد  المحورما تضمنه    

سم
لق
ا

0
1

  

ة 
جه

وا

ن
یا
تب
س
اال

  

مقدمة كخطاب موجه للفئة المستهدفة و الذي یوضح فیه موضوع البحث و أهمیته و 

قیمة اإلجابة على األسئلة الواردة فیه على سبیل المساهمة في استكمال البحث و تعزیز 

   .نتائجه

 

م 
س
لق
ا

0
2

ت   
ما
لو

مع
ال

مة
عا
ال

    

غرافیة والمعلومات الشخصیة ألفراد العینة تحت و الدیمتضمن هذا المحور على األسئلة 

الدراسة بدایة من تحدید الجنس و العمر للمستجوب، و المؤهل العلمي و الوظیفي و عد 

   .سنوات الخبرة، إضافة إلى ذالك سؤال حول الوظیفة التي یمتهنها المستجوب

)
0
6

لة
سئ

 أ
(

 

  

ث
ثال

 ال
سم

لق
 ا

ر 
حو

لم
ا

ول
األ

    
على مجموعة من األسئلة و التي هدف إلى معرفة مدى مساهمة اشتمل هذا المحور 

  .محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي

)
1
0

 ( لة
سئ

 أ

 

ر 
حو

لم
ا

ي
ان
لث
ا

  

    

تناول هذا المحور مجموعة من األسئلة و التي تسعى إلى معرفة أثر مصادقة محافظ 

  الحسابات على مصداقیة القوائم المالیة

)
1
2

 ( ال
سؤ

  

  

ر 
حو

لم
ا

ث
ثال

   ال

تناول هذا المحور مجموعة من األسئلة و التي تعلقت بشخصیة محافظ الحسابات و 

مدى كفاءة و خبرة محافظي الحسابات و مدى مساهمتها في اكتشاف مختلف ممارسات 

  الفساد المالي

)
1
0

 ( لة
سئ

 أ

  

 خطوات إعداد و تنفیذ االستبیان -2

لجمع المعلومات عن موضوع الدراسة، بعد إعداد استبیان أولى و الذي تم تم االعتماد على أداة االستبیان    

عرضه على مجموعة من المختصین من أساتذة جامعیین و مهنیین مختصین بغرض تحكیم هذا األخیر حیث 

  )، كما هي موضحة في الملحق 32احتوى الشكل النهائي لالستبیان على (

  :، أي أن اإلجابات تتراوح كما یليتطلبات مقیاس لیكرت الخماسيمع م یتالءمكما أن االستبیان المصمم    

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة  الدرجة

  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  الرقم
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التي كان لها دور فظي الحسابات في والیة المسیلة و أما بالنسبة للمقابالت فقد تم إجرائها مع مجموعة من محا   

   .إثراء الموضوع مع أهل التخصص في المیدانكبیر في 

 .تجریب االستبیان -3

تحكیمه من طرف المهنیین واألكادیمیین، تم تجریب االستبیان على عینة أولیة االستبیان األولي و  بعد إعداد   

  .داللة األسئلة بالنسبة لهمفرد مستجوب بغرض معرفة مدى فهم و ) 39تكونت من (

موثوقیة تم عرض االستبیان األولي و تجریبه أن تكون النتائج أكثر مصداقیة و  حرصا من الطالب علىو    

الجدول التالي یوضح التوزیع عینة الدراسة مي و كذا التوزیع الجغرافي لها و على عینة متفاوتة في التأهیل العل

   .التجریبیة حسب المؤهل العلمي و توزیعهم الجغرافي
.و المؤهل العلمي للعینة االختباریة لتوزیع الجغرافي):ا06م (الجدول رق  

 المجموع المؤهل 

 دكتوراه ماجیستیر لیسانس شهادة مهنیة

 8 2 1 5 0 برج بوعرریج

 31 12 4 13 2 المسیلة

Total 2 18 5 14 39 

 .SPSS: من إعداد الطالب بناء على مخرجات  المصدر

التنوع في عینة الدراسة من حیث وظیفة المستجوبین، وخالل تجریب االستبیان تم األخذ بعین االعتبار    

  ي الجدول التالي.خصوصا المهنیین منهم حیث تنوعت المهن المحاسبیة كما هي موضحة ف

  .توزیع العینة االختباریة حسب الوظیفة و التوزیع الجغرافي للعینة االختباریة):07م (الجدول رق

Total         

 محاسبي خبیر حسابات محافظ معتمد محاسب جامعي أستاذ

  برج بوعرریج 0 2 5 1 8

  المسیلة 1 9 8 13 31

39 14 13 11 1   

  .SPSS: من إعداد الطالب بناء على مخرجات  المصدر
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II.2.1 مجتمع الدراسة. 

إلى لك راجع من یمتهنون مهنة المراجعة فقط وذالدراسة على فئة المهنیین و األكادیمیین م مجتمعاقتصر    

  .طبیعة الموضوع الدراسة ألنه یتطلب أراء من هم في میدان حتى یمكن الوصول إلى األهداف المرغوبة

 عینة الدراسة: -1

و قد عمل  90یتكون الفئة الدراسیة من ممارسین لمهنة المراجعة، حیث بلغ عدد االستمارات الموزعة    

خالل االتصال المباشر ببعض الزمالء وٕارسال الطالب على الحصول على نسبة استجابة عالیة و ذالك من 

 88بعد عملیة دراسة االستمارات المسترجعة والتي بلغ عددها رة عن طریق البرید االلكتروني، و تلك االستما

لالستمارات الموزعة  تم إلغاء استمارتین منهم لعدم صالحیتهم للدراسة والجدول التالي یوضح اإلحصائیات

  المسترجعة:الضائعة و و 

  .االستمارة إحصائیات ):08م (الجدول رق
  النسبة  العدد  

 %100  80  االستمارات الموزعة

 %2.5  02  االستمارات الضائعة

  %97.5  78  االستمارات المسترجعة

 %2.5  02  االستمارات الملغیة

  %95  76  االستمارات الصالحة للدراسة

  .SPSS: من إعداد الطالب بناء على مخرجات  المصدر

هي التي تمثل االستمارات التي تم فرد و  86من خالل الجدول السابق تتمثل عینة الدراسة التي تكونت من    

مناقشة ما جاء فیها من معلومات حول عینة عالجتها وتحلیل و إدخال بیاناتها إلى البرنامج اإلحصائي بهدف م

  الدراسة.

II.2 أسالیب المعالجة اإلحصائیة.  

خالل الدراسة و بعد عملیة جمع البیانات تم االعتماد في تحلیل تلك البیانات على برنامج الحزمة اإلحصائیة    

SPSS ت البحث العلمیة واالجتماعیة لما له من ، و الذي یعد األكثر استخداما في كافة مجاال22 اإلصدار

   .خصائصممیزات و 

، وخالل الدراسة تم استخدام عدة من بیانات إلى أخرى بیانات تختلفطبیعة المعالجة اإلحصائیة لل إن   

   .الغرض منهایتوافق مع طبیعة تلك البیانات و  أسالیب إحصائیة استعملت بما

II.1.2 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات.  

ة اإلحصائیة للعلوم الحزممن أجل تحقیق أهداف الدراسة و تحلیل نتائج االستبیان تم االعتماد على برنامج    

هو البرنامج األكثر استعماال في العلوم )، و statistical package for social sciences version 22 االجتماعیة (

  التي یحتوي علبها البرنامج من سهولة و شمولیة. لعلمیة، وهذا للخصائصاالجتماعیة و كافة مجاالت البحوث ا

الغایة المنوط ت إلى نوعیة البیانات المتوفرة و اإلحصائي المالئم في تحلیل البیانایرجع اختیار األسلوب و    

الوصول إلیها من خالل هذا التحلیل، و لقد تم استخدام في دراستنا عدة أسالیب من أجل توظیف البیانات التي 

  :م جمعها لخدمة أغراض هذا البحث والتي نذكرها فیما یليت
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 :فیةاألسالیب اإلحصائیة الوص )1

بیانات كمیة باستخدام  إن اإلحصاء الوصفي هو مجموعة الطرائق لوصف الخصائص الرئیسیة لمجموعة   

المخططات البیانیة، أي أنه یستخدم في تلخیص و تبویب قواعد البیانات المتوفرة بطرق تساعد على الجداول و 

المالمح و المعالم الرئیسة لمجتمعات الدراسة وصفها، فاألسالیب الوصفیة یتم استخدامهما عموما للحصول على 

  :سالیب اإلحصائیة الوصفیة ما یليو المقارنة بینها و بین مجتمعات أخرى و تضمن األ

  .النسب المئویة -

  .مقاییس النزعة المركزیة -

  .مقاییس التشتت -

 .التوزیع التكراري -

و الرتب لتحلیل إجابات أفراد العینة عن  هذه األسالیب و التي تم استخدامها مثال في حساب المتوسط المرجع   

یتم حساب المتوسط كمرجعیة أو معیار ك باستخدام سلم لیكرت الخماسي، و لاألسئلة المطروحة في االستمارة وذ

، كما تم ات التي تشتملها أسئلة االستمارةلقیاس الوزن النسبي أو األهمیة النسبیة لمضمون كل فقرة من الفقر 

األسالیب قي عمل جداول تكراریة بسیطة تشمل التكرارات و النسب المئویة ألسئلة األجزاء الثالثة استخدام تلك 

 .من بیانات االستمارة

 :أسالیب إحصائیة أخرى )2

لك البیانات بعد تجمیع البیانات المحصل علیها من خالل المستجوبین، تبدأ مرحلة التحلیل اإلحصائي لت   

تعدد الطرق اإلحصائیة المستعملة، و هذا لتي تواجه الطالب، وهذا لكثرة و احل اأصعب المر والتي تعد من أهم و 

كله یمكن التغلب علیه من خالل اإللمام بالطرق اإلحصائیة التي تتالءم مع البیانات المجمعة، أي الطرق 

  1:موعة من المعاییر تتمثل فیما یليهذا أخذا بعین االعتبار مجالمعملیة أو الطرق الالمعلمیة، و 

   .طبیعة توزیع متغیرات الدراسة في المجتمع الذي اختیرت منه العینة -

  .نوعیة مستوى القیاس المستخدم -

  .تصمیم البحث من حیث عدد العینات و نوعها و حجمها -

  .قوة االختبار -

تساؤالت البحث هل هو اختبار فروق بین العینات، أو اختبار هدف فروض و  أيالهدف من البحث  -

  .بشأن العالقة بین المتغیراتفرضیات صفریة 

  :فرضیات الدراسة باستخدام ما یلي و على هذا األساس فقد تم اختبار

حیث یستخدم الختبار فرضیات الدراسة المتعلقة : One Sample T-Testللعینة الواحدة  Tاختبار  )1

 .بقبولها أو رفضها

 تتبع التوزیع البیانات أن من التأكد أي البیانات، اعتمادیة من للتأكد :  ( Kolmogrov-Smirnov)اختبار )2

 اإلحصائیة. االختبارات تطبیق من یمكن الذي بالشكل الطبیعي

و ذالك من خالل معرفة صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمین، اختبار الثبات:  )3

الذین أبدوا مجموعة من المالحظات، وتم التأكد من ثبات أداة الدراسة عن طریق االتساق الداخلي 

  .)Cronbach Alpha(بحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا 

                                                
 .232مرجع سابق، ص سارة بودربالة،  1
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II.2.2  أداة الدراسةإجراء اختبارات االعتمادیة وصدق و ثبات.  

II.1.2.2 )الخضوع إلى التوزیع الطبیعي)اختبارا االعتمادیة  Kolmogrov-Smirnov  

، للعینة محل الدراسة  Kolmogrov-Smirnovمن أجل التأكد من مدى مالئمة البیانات فقد تم استخدام اختبار    

عبارة، تتبع التوزیع  32المقدر عددها االستبیان و  أسئلةالعینة الدراسة على  أفراد إجاباتكانت  إذالك لمعرفة وذ

  الجداول التالیة توضح ذالك:  الطبیعي،

  كولموجروف للمحور األول:اختبار 

  .كولموجروف للمحور األولاختبار  ):09م (الجدول رق

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 N Paramètres 

normauxa,b 

Différences les plus 

extrêmes 

Statistiq

ues de 

test 

Sig. 

asymptotique 

(bilatérale) Moyenn

e 

Ecart 

type 

Abso

lue 

Posit

if 

Négati

f 

q1 76 4,28 ,602 ,335 ,335 -,271 ,335 ,000c 

q2 76 4,37 ,650 ,280 ,280 -,269 ,280 ,000c 

q3 76 3,45 1,038 ,203 ,167 -,203 ,203 ,000c 

q4 76 3,42 ,970 ,247 ,247 -,161 ,247 ,000c 

q5 76 4,26 ,640 ,291 ,291 -,244 ,291 ,000c 

q6 76 3,50 1,149 ,247 ,167 -,247 ,247 ,000c 

q7 76 4,14 ,795 ,309 ,243 -,309 ,309 ,000c 

q8 76 3,78 ,932 ,292 ,195 -,292 ,292 ,000c 

q9 76 3,29 1,004 ,219 ,219 -,155 ,219 ,000c 

q10 76 3,92 1,068 ,253 ,156 -,253 ,253 ,000c 

  كولموجروف للمحور الثاني:اختبار 

  .الثانيكولموجروف للمحور اختبار  ):10م (الجدول رق
Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 N Paramètres 

normauxa,b 

Différences les plus 

extrêmes 

Statistique

s de test 

Sig. 

asymptotique 

(bilatérale) Moyenn

e 

Ecart 

type 

Absol

ue 

Positi

f 

Négatif 

q11 76 4,51 ,554 ,350 ,284 -,350 ,350 ,000c 

q12 76 4,37 ,629 ,290 ,274 -,290 ,290 ,000c 

q13 76 4,08 ,762 ,216 ,212 -,216 ,216 ,000c 

q14 76 4,16 ,694 ,274 ,274 -,265 ,274 ,000c 

q15 76 4,26 ,755 ,257 ,215 -,257 ,257 ,000c 

q16 76 4,26 ,661 ,286 ,286 -,253 ,286 ,000c 

q17 76 4,07 ,754 ,268 ,245 -,268 ,268 ,000c 

q18 76 3,84 ,967 ,223 ,150 -,223 ,223 ,000c 

q19 76 3,82 ,890 ,240 ,181 -,240 ,240 ,000c 

q20 76 2,53 1,000 ,267 ,267 -,181 ,267 ,000c 

q21 76 3,33 1,204 ,198 ,168 -,198 ,198 ,000c 

q22 76 3,55 ,755 ,249 ,241 -,249 ,249 ,000c 
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  كولموجروف للمحور الثالث:اختبار 

  .كولموجروف للمحور األولاختبار  ):11م (الجدول رق
Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 N Paramètres normauxa,b Différences les plus 

extrêmes 

Statistiqu

es de 

test 

Sig. asymptotique 

(bilatérale) 

Moyenne Ecart 

type 

Absol

ue 

Positif Négatif 

q23 76 2,72 ,888 ,273 ,273 -,227 ,273 ,000c 

q24 76 3,91 ,769 ,324 ,268 -,324 ,324 ,000c 

q25 76 4,18 ,559 ,366 ,366 -,292 ,366 ,000c 

q26 76 3,55 ,823 ,299 ,214 -,299 ,299 ,000c 

q27 76 4,21 ,699 ,290 ,289 -,290 ,290 ,000c 

q28 76 4,07 ,736 ,233 ,233 -,228 ,233 ,000c 

q29 76 3,95 ,798 ,263 ,224 -,263 ,263 ,000c 

q30 76 4,26 ,737 ,249 ,232 -,249 ,249 ,000c 

q31 76 4,12 ,765 ,267 ,246 -,267 ,267 ,000c 

q32 76 4,08 ,726 ,259 ,254 -,259 ,259 ,000c 

  :االختبار بالنسبة للمحاور الثالثالبیاني التالي بین نتائج هذا  ىوالمنحن   

 

  .: منحنى التوزیع الطبیعي)15الشكل رقم (

  

  .SPSS: من إعداد الطالب بناء على مخرجات  المصدر

II.2.2.2  اختبار صدق و ثبات أداة الدراسةCronbach Alpha.  

ة یضعها الطالب في الحسبان عندما یقوم بعملی التيإن عملیة قیاس الصدق و الثبات من العملیات المهمة    

لعل الخطوات التي یقوم بها الطالب عرض األداة على فئة متخصصة في جمع البیانات حول أداة البحث و 

مدى تحقیقها للهدف المراد تحقیقه كما یقصد به اختبار مدى خلو  حول أداة البحث ال لألخذ بآرائهمالمج

بعین  تشوب القیاس فالثبات یعني دقة البیانات لهذا أخذ الطالب التياالستبیان من األخطاء غیر المنتظمة 
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ام الطالب باختبار الثبات لالستبیان و حرصا من الطالب على الموثوقیة في العمل قاالعتبار درجة الموثوقیة و 

ید ج یعتبر مؤشر 0,6حیث اذا زاد عن  1و  0بواسطة معامل ألفا كرونباخ حیث یأخذ هذا األخیر قیم تتراوح بین 

  :و هذا ما یوضحه الجدول التالي

  .للمحاور الثالثة كرونباخ  اختبار ):12م (الجدول رق

  معامل الصدق  معامل ألفا كرونباخ  المحور

  0.912  0.832  المحور األول

  0,958  0.919  المحور الثاني

  0,962  0.926  المحور الثالث

 .SPSS: من إعداد الطالب بناء على مخرجات  المصدر

مالت ألفا كرونباخ للمحاور الثالث لالستبیان حیث سجلنا أن امن خالل الجدول السابق و الذي یبین فیه مع   

هذا یدل على أن عبارات المحاور المرجعیة لمعامل ألفا كرونباخ و  تمثل القیمة التيو  0.6قیمه كانت أكبر من 

   .ثابتة و مستقلة

II .عرض و تحلیل نتائج الدراسة.   

من خالل هذا المبحث سیتم تناول النقاط المتعلقة بخصائص العینة محل الدراسة، من خالل تحلیل    

غرافیة ، مثل الجنس، و میالضوء على مختلف الخصائص الد إسقاطخصائص العینة محل الدراسة و 

:ي یمكن تلخیصها في الجدول التاليالعمر،....الخ و الت  
 .خصائص متغیرات الدراسة ):13م (الجدول رق

Statistiques 

 wilaya الوظیفة الخبرة المؤهل العمر الجنس 

N Valide 76 76 76 76 76 76 

Manqua

nt 

0 0 0 0 0 0 

Moyenne 1,118 2,0789 2,908 2,382 2,026  

Médiane 1,000 2,0000 3,000 2,000 2,000  

Mode 1,0 2,00 2,0 2,0 1,0  

Ecart type ,3253 ,94887 ,8971 1,3853 ,9794  

Variance ,106 ,900 ,805 1,919 ,959  

Minimum 1,0 1,00 1,0 ,0 1,0  

Maximum 2,0 4,00 4,0 7,0 4,0  

Somme 85,0 158,00 221,0 181,0 154,0  

Percentile

s 

25 1,000 1,0000 2,000 1,000 1,000  

50 1,000 2,0000 3,000 2,000 2,000  

75 1,000 3,0000 4,000 4,000 3,000  

  .SPSS: من إعداد الطالب بناء على مخرجات  المصدر

  

  

  



  ...............الدراسة التطبیقیة.................الفصل الرابع...................................................................

101 
 

II.1 تحلیل خصائص العینة.   

تبویب خالل عرض وصفي لعینة الدراسة، و  بعرض أهم خصائص العینة المستهدفة منیتعلق هذا المطلب    

  .البیانات المتحصل علیها من أدوات الدراسة

 تحلیل خصائص العینة حسب الجنس: )1

 .) توزیع عینة الدراسة حسب الجنس14الجدول رقم (

  الجنس  العدد  النسبة

  ذكر 67 88,2%

  أنثي 9 11,8%

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر

من خالل الجدول السابق نالحظ أن المستجوبین من الذكور أكبر من حیث بلغ عدد المستجوبین من الذكور    

هذه  و یرجع االختالف في، 11.8بنسبة  أي 09في حین بلغ عدد المستجوبین من اإلناث ، %88.2أي بنسبة  67

طبیعة المهنة التي ال یحبذها العنصر النسوي و كذالك طبیعة  إلىلك المستجوبة وكذبة إلى طبیعة العینة النس

  عادات و تقالید المجتمع.

 .البیاني التالي یعزز إجابتنا والذي یظهر فیه اتجاه المنحنى إلى جهة الذكور ىو المنحن
  .توزیع عینة الدراسة حسب الجنسالتمثیل البیاني ل :)16كل رقم (الش
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 :العمرتحلیل خصائص العینة حسب  )2

  .توزیع العینة حسب العمر ):15م (الجدول رق
 النسبة العدد الفئة

 32,9 25 سنة 30 من أقل

 34,2 26 40 إلى 30 من
 25,0 19 50 إلى 41 من
 7,9 6 50 من أكبر

Total 76 100,0 

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر

العمریة، و الذي  خصائص العینة المدروسة حسب الفئةمن خال الجدول السابق و الذي یبین فیه تحلیل    

بما یعادل  % 34.2سنة سجلت فیها أكبر نسبة مشاركة حیث بلغت  40 إلى 30یظهر فیه أن الفئة العمریة من 

 25بما یعادل  % 32.2سنة بنسبة مشاركة  30عن  أعمارهمتلیها الفئة الثانیة الذین تقل مستجوب، و  26

فرد و  19بما یعادل  %25بنسبة   50و  41مارهم ما بین عتتراوح أ التيمستجوب، لتلیها فیما بعد الفئة العمریة 

،و یرجع هذا  %7.9سنة بستة أفراد مستجوبین بما یعادل  50 أعمارهم تتجاوز التيفي األخیر نجد الفئة العمریة 

  .التنوع في العینة المدروسةإلى التفاوت في النسب 

 التوزیع الجغرافي لعینة الدراسة )3

موثوقیة، حیث تم للحصول على نتائج أكثر موضوعیة و تنوعت عینة الدراسة على بعض الوالیات الوطن    

األكادیمیین  االستبیان االلكتروني إلىاالتصال بالفئة المستجوبة في الوالیات األخرى ( خارج المسیلة) بإرسال 

  :ضح توزیع العینة جغرافیا كما یليالجدول التالي یو والمهنیین و 

  .التوزیع الجغرافي لعینة الدراسة ):16م (الجدول رق
Nb.colonnes (%) Nombre الوالیة  

 الجزائر 5 6,6%
 الجلفة 2 2,6%

 المسیلة 41 53,9%
 باتنة 4 5,3%
 بوعرریج برج 10 13,2%

 بسكرة 2 2,6%
 سطیف 4 5,3%

 عنابة 3 3,9%
 مستغانم 3 3,9%
 ورقلة 2 2,6%

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر

الذي یبین توزیع العینة حسب والیات الوطن، حیث نالحظ أن أكبر والیة سجل من خالل الجدول السابق و    

ثم  ،%53.9مستجوب بما یعادل نسبة  41بها عدد المستجوبین هي والیة المسیلة حیث بلغ عدد المستجوبین 

باعتبارها لمسیلة و یرجع االرتفاع في والیة ا %13.2بما یعادل نسبة  مستجوبین 10 ریج بیتلیها والیة برج بوعر 

بنسب  المتبقیةریج إلى القرب الجغرافي لوالیة المسیلة، ثم تلیهم كل من الوالیات یوالیة برج بوعر موطن الدراسة و 

ذي الن المرسل (االستبیان االلكتروني) و و یعود االنخفاض في هذه الوالیات إلى طبیعة االستبیا، %5,3ال تتجاوز 

أما بالنسبة للمبحوثین أنفسهم فقد تنوعت  .على المبحوث على اإلجابةاإللحاح ال یمكن للباحث فیه اإلصرار و 
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المستجوبة  الجدول التالي یوضح تنوع المهن للعینةلمستجوبین بین المهن المحاسبیة واألساتذة الجامعیین، و مهن ا

  :حسب الوالیات كما یلي

  :توزیع العینة حسب المهنة والوالیة ):17م (الجدول رق
Total الوظیفة   

 محاسبي خبیر حسابات محافظ معتمد محاسب جامعي أستاذ

 الجزائر 1 2 0 2 5

 الجلفة 0 1 0 1 2
 المسیلة 1 9 11 20 41

 باتنة 0 0 0 4 4

 برج بوعرریج 1 3 5 1 10
 بسكرة 0 0 0 2 2

 سطیف 0 2 2 0 4

 عنابة 0 3 0 0 3
 مستغانم 2 1 0 0 3

 ورقلة 0 1 1 0 2

  المجموع 5 22 19 30 76

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  المصدر:

 تحلیل النتائج حسب المؤهل العلمي: )4

توزعت عینة الدراسة على المبحوثین من حیث المؤهل المهني حیث نجد أن أكبر نسبة سجلت كانت لحملة    

فرد  25: والدكتوراه ب الماجستیرثم یلیها حملة كل من شهادتي  %32.5بما یعادل نسبة  25: انس بشهادة اللیس

یرجع هذا االختالف إلى و  %3.9أفراد بنسبة  3األخیرة حملة الشهادة المهنیة ب:و في المرتبة  %31.6بنسبة 

  .التنوع في عینة الدراسة من حیث الشهادات المهنیة المحمولة عندهم

  .حسب المؤهل العلميتوزیع العینة  ):18م (الجدول رق

Pourcentage Fréquence المؤهل  

 مهنیة شهادة 3 3,9

 لیسانس 25 32,9

 ماجستیر 24 31,6

 الدكتوراه 24 31,6

100,0 76 Total 

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر

كما هو موضح في الجدول التنوع الجغرافي لهم فقد جاء ع العینة من حیث المؤهل العلمي و أما بالنسبة لتنو    

  :راجع إلى األسباب السابقة الذكر هذاوالیتي المسیلة و برج بوعرریج و  الذي یبین ارتفاع النسبة لكل منالموالى و 

  .توزیع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي وتوزیعهم الجغرافي ):19م (الجدول رق
Total     

 شهادة مهنیة لیسانس ماجستیر دكتور
 الجزائر 0 3 0 2 5
 الجلفة 0 0 2 0 2

 المسیلة 3 16 8 14 41
 باتنة 0 0 4 0 4

 بوعرریج برج 0 6 2 2 10
 بسكرة 0 0 0 2 2
 سطیف 0 0 4 0 4
 عنابة 0 0 1 2 3
 مستغانم 0 0 3 0 3
 ورقلة 0 0 0 2 2

76 24 24 25 3 Total 

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  المصدر:
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 :تحلیل النتائج حسب الوظیفة )5

هو موضح المدروسة لكل ما بین المهنیین واألكادیمیین كما  تنوع الوظیفة للعینةلقد اختلفت عینة الدراسة و    

فرد بما یعادل  30في الجدول الذي یبین أن أكبر نسبة سجلت لألكادیمیین الممثلین باألساتذة الجامعیین ب: 

ثم تلتها مهنة المحاسبین  %28.9فرد بما یعادل نسبة  22: ثم تلیها مهنة محافظة الحسابات ب % 39,5نسبة 

الجدول التالي و  % 6.6لتأتي في األخیر ب خمسة أفراد مستجوبین بنسبة ، %25بنسبة  أي %19المعتمدین ب: 

  :لكذ یوضح

  .حسب الوظیفةتوزیع عینة الدراسة  ):20م (الجدول رق

Pourcentage Fréquence   

 جامعي أستاذ 30 39,5

 معتمد محاسب 19 25,0

 حسابات محافظ 22 28,9

 محاسبي خبیر 5 6,6

100,0 76 Total 

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر

أما بالنسبة لتنوع المهن للعینة المدروسة حسب التوزیع الجغرافي فقد جاءت متنوعة كما هي موضحة في    

  الجدول التالي :

  .حسب الوظیفة وتوزیعهم الجغرافيتوزیع عینة الدراسة  ):21م (الجدول رق
Total الوظیفة   

 محاسبي خبیر حسابات محافظ معتمد محاسب جامعي أستاذ
 الجزائر 1 2 0 2 5

 الجلفة 0 1 0 1 2
 المسیلة 1 9 11 20 41

 باتنة 0 0 0 4 4
 برج بوعرریج 1 3 5 1 10
 بسكرة 0 0 0 2 2

 سطیف 0 2 2 0 4
 عنابة 0 3 0 0 3
 مستغانم 2 1 0 0 3

 ورقلة 0 1 1 0 2
  المجموع 5 22 19 30 76

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  المصدر: )6

 تحلیل النتائج حسب عدد سنوات الخبرة: )7

األكادیمیین كما هو موضح المدروسة لكل ما بین المهنیین و  درجة الخبرة للعینةلقد اختلفت عینة الدراسة و    

، بما یعادل وعشر سنوات خبرة 5للفئة الذین تتراوح خبرتهم ما بین  دول الذي یبین أن أكبر نسبة سجلتالج في

تتراوح  التيثم تلتها الفئة  %28,9سنوات، بما یعادل نسبة  5تقل خبرتهم عن  التيثم تلیها الفئة  % 35,5نسبة 

سنة بنسبة  15تجاوزت خبرتهم أكثر من  التيلتأتي في األخیر الفئة  %11,8سنة بنسبة  15 إلى 1 خبرتهم من

  :لكذ یوضحالجدول التالي و  23,7%
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  :توزیع عینة الدراسة حسب الخبرة .):22م (الجدول رق

Nb.colonnes (%) Nombre الخبرة  

 سنوات 5 من أقل 22 28,9%
 سنوات 10 الى 5 من 27 35,5%
 سنة 15 الى 11 من 9 11,8%

 15 من أكثر 18 23,7%

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر

الذي یبین ارتفاع و وتوزیعها الجغرافي فیمكن توضیحه بالجدول التالي  ةنسبة لتوزیع العینة من حیث الخبر أما بال

 :راجع إلى األسباب السابقة الذكر هذاوالیتي المسیلة و برج بوعرریج و  النسبة لكل من

  .توزیع عینة الدراسة حسب الخبرة وتوزیعهم الجغرافي ):23م (الجدول رق

T
o
ta

l
 

   الخبرة

 سنوات 5 من أقل سنوات 10 إلى 5 من سنة 15 إلى 11 من 15 من أكثر

 الجزائر 1 3 1 0 5

 الجلفة 2 0 0 0 2

 المسیلة 11 14 2 14 41

 باتنة 1 2 1 0 4

 برج بوعرریج 2 4 1 3 10

 بسكرة 1 1 0 0 2

 سطیف 1 2 1 0 4

 عنابة 0 0 2 1 3

 مستغانم 1 1 1 0 3

 ورقلة 2 0 0 0 2

  المجموع 22 27 9 18 76

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر

II.2.1 تحلیل نتائج الدراسة: 

  المحور األول:  .1

  .عرض إجابات العینة حول المحور األول ):24م (الجدول رق
 موافق غیر  

  بشدة

 .Khi-deux  Sig  بشدة موافق موافق محاید غیر موافق

asymptoti

que    النسبة %النسبة  النسبة %النسبة %النسبة%  

Q1   1.3  3.9  63  60.5   71,474a ,000 

Q2    2.6   1.3   54.3  52.6   65,789a ,000 

Q3  3.9  13.2   32.9   59.8  34.2   26,237b ,000 

Q4    17.1  40.8  55.4  25  11,368a ,010 

Q5      10.5  46.7  52.6   20,632c ,000 

Q6  2.6  23.7  15.8  46.7  36.8   23,474b ,000 

Q7    6.6  5.3  57.6  55.3   51,895a ,000 

Q8    13.2  17.1   51.1  48.7  23,684a ,000 

Q9    25  35.5  62  25  6,737a ,081 

Q10  6.6    21.1  57  30  19,053a ,000 

0.000. 45.68  35.46  41.35  15.527  6.54  1.10 المجموع  

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر
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مساهمة تقاریر محافظ الحسابات في الحد من العینة حول  أفراد إجاباتالذي یبین من خالل الجدول أعاله و    

الحسابات مساهمة تقاریر محافظ من أفراد العینة یوافقون  %41.35، و نسجل من خالل الجدول أن الفساد المالي

مساهمة العینة یؤكدون بموافقة شدیدة على  أفرادمن  %35.46، في حین نجد أن في الحد من الفساد المالي

  .تقاریر محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي

في الحد  لتقاریر محافظ الحسابات مساهمةمن أفراد العینة المدروسة ال یوافقون بأن %6.54في حین نجد أن    

، ومن تساهم في الحد من الفساد المالي فظ الحسابات حسب العینة المدروسةفتقاریر محا إذن، من الفساد المالي

بمستوى  إحصائیاهي دالة و  45.68المحسوبة للمحور ككل تقدر ب:  2أن قیمة كالنا  نخالل الجدول كذالك یتبی

المتعلقة ائیا باستثناء العبارة التاسعة و كلها دالة إحص 2كاالنسبة لكل عبارة على حده كانت قیم ، و 0.000داللة 

     كفایتها لمحافظ الحسابات من أجل اكتشاف كل أنواع الفساد المالي.فترة المراجعة و ب

 :المحور الثاني .2

 .ثانيض إجابات العینة حول المحور العر  ):25م (الجدول رق
 .Khi-deux  Sig  بشدة موافق موافق محاید غیر موافق  بشدة موافق غیر  

asympto

tique  
  %النسبة %النسبة  النسبة %النسبة %النسبة  

Q11      1.3   2.6   53.9   33,500a ,000 

Q12       32.9   7.9   44.7   22,211a ,000 

Q13       40.8  25   32.9   3,342a ,188 

Q14    1.3  10.5  13.2  31.6   48,105b ,000 

Q15    2.6  15.8  10.5  42.1  42,316b ,000 

Q16    1.3  5.3  7.9  36.8  55,684b ,000 

Q17    2.6  17.1   17.1  28.9  38,632b ,000 

Q18    10.5   35.5  23.7   28.9  11,158b ,011 

Q19    7.9  16  26.3  23.7  17,895b ,000 

Q20 11.8  44.7  3.9  26.3  3.9  38,868c ,000 

Q21  5.3  25   21.1  19.7  12,289c ,015 

Q22   6.6   40.8  9.2  35,789b ,000 

 0.000 41.00  45.18  19.85  20.17  12.67  2.11 المجموع

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر

مصادقة محافظ الحسابات على القوائم العینة حول كون  أفراد إجاباتمن خالل الجدول أعاله و الذي یبین    

من أفراد العینة  %45.18نسجل من خالل الجدول أن ا ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها، و المالیة یضفي علیه

، في لیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیهامصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة یضفي عبشدة أن یوافقون و 

مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة یضفي علیها ثقة العینة یوافقون  أفرادمن  %19.85حین نجد أن 

  قبل مستخدمیها.كبیرة من 

مصادقة محافظ الحسابات على القوائم من أفراد العینة المدروسة ال یوافقون بأن  %12.67في حین نجد أن    

  .المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها

عینة الدراسة بأن مصادقة محافظ  إجابةهناك توافق كبیر في  أنالسابقة سجلنا  اإلجاباتمن خالل    

  .الحسابات على القوائم المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها
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و المتعلقة بتطبیق  13كلها دالة إحصائیا باستثناء العبارة رقم  2أن قیم كالنا  نومن خالل الجدول كذالك یتبی   

  فني محاید.معاییر إعداد تقاریر محافظ الحسابات تضمن إعطاء رأي 

 المحور الثالث: .3

  ثالثض إجابات العینة حول المحور العر  ):26م (الجدول رق

 .SPSSمن إعداد الطالب بناء على مخرجات  :المصدر

ومساهمتها كفاءة وخبرة محافظي الحسابات العینة حول  أفراد إجاباتمن خالل الجدول أعاله و الذي یبین    

من أفراد العینة یوافقون  %48.13نسجل من خالل الجدول أن شاف مختلف ممارسات الفساد المالي، و في اكت

، في حین نجد أن اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد كفاءة وخبرة محافظي الحسابات تساهم في أنعلى 

وخبرة محافظي الحسابات تساهم في  كفاءةأن  إدراكالعینة یؤكدون بموافقة شدیدة على  أفرادمن  22.68%

  .اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي

كفاءة وخبرة محافظي الحسابات من أفراد العینة المدروسة ال یوافقون بأن % 1.24و  6.48في حین نجد أن    

كفاءة وخبرة العینة ككل ف إجابةمن خالل اتجاه  إذن، تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي

  .محافظي الحسابات تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي

و هي دالة  32.26المحسوبة للمحور ككل تقدر ب:  2أن قیمة كاومن خالل الجدول كذالك یتبین لنا    

 باعتبار كل القیمكلها دالة إحصائیا  2النسبة لكل عبارة على حده كانت قیم كاو  ،0.000، بمستوى داللة إحصائیا

كفاءة وخبرة في أراء العینة المدروسة حول مدى  إحصائیةأن هناك فروقا ذات داللة  أيأقل أو تساوي الصفر 

  .مساهمتها في اكتشافه مختلف ممارسات الفساد الماليمحافظي الحسابات و 

  

  

  

  

  

  

 

 .Khi-deux  Sig  بشدة موافق موافق محاید غیر موافق  بشدة موافق غیر  

asymptot

ique    النسبة %النسبة  النسبة %النسبة %النسبة%  

Q23   34.2   50   3.9   6.6   66,763a ,000 

Q24    2.6   18.4   59.2   18.4   83,342a ,000 

Q25       7.9   65.8   26.3   39,895b ,000 

Q26    9.2  30.3  51.3  7.9   64,526a ,000 

Q27    7.9  57.9  32.9     60,737c ,000 

Q28      23.7  46.1  30.3  6,026b ,049 

Q29    3.9  22.4  48.7   25  30,737c ,000 

Q30    2.6    9.2  47.4  40.8  45,579c ,000 

Q31      15.8  51.3  31.6  42,000c ,000 

Q32 11.8  1.3  18.4  51.3  28.9  39,895c ,000 

 0.000 32.26  22.68  48.13  21.44  6.48  1.24 المجموع
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III.2 اختبار فرضیات الدراسة:  

سنحاول الدراسة، و  أداوتمن خالل هذا العنصر نهتم بتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة المتحصل علیها من    

  .تقییم الفرضیات الموضوعة أول البحث من أجل إثباتها أو نفیها

II.1.2 اختبار الفرضیة األولي:  

  تساهم تقاریر محافظ الحسابات من الحد من الفساد المالي  

  :في الجدول التالي ،األولیمكن تلخیص نتائج المحور    

 .األولنتائج المحور  ):27الجدول رقم (

 العبارة

ط
س
تو

لم
ا

ف  
حرا

الن
ا

 

ة 
رج

د

یة
هم

األ


 

یعتبر وجود محافظ الحسابات في المؤسسة بمثابة التریاق المضاد للفساد المالي أثناء فترة  .1

4  المراجعة
,2

8
 

0
,6

0
2
 

دا
ج
م 

ها
 

الحسابات من مدى التزام المؤسسة بالشفافیة واإلفصاح یساعد على الوقایة من تأكد محافظ  .2

4  الفساد المالي.
,3

7
 

0
,6

5
0
 

م 
ها دا
ج

 

محافظ الحسابات هو المسؤول على حمایة أموال المؤسسة من االحتیال واالختالس ،  .3

3  السرقة...الخ.
,4

5
 

1
,0

3
8
 

ام
ه

 

  أي نوع من أنواع الفساد المالي.یتعرض  محافظ الحسابات للمساومة في حالة اكتشاف  .4

3
,4

2
 

0
,9

7
0
 

ام
ه

 

قیام محافظ الحسابات بمهمته وفق شروط العمل المتعارف علیها أحد األسباب المساهمة في  .5

4  الحد من الفساد المالي.
,2

6
 

0
,6

4
0
 

م 
ها دا
ج

 

التزام محافظ الحسابات بالسر المهني یمنعه من إفشاء معلومات حول الفساد المالي في  .6

3  المؤسسة.
,5

0
 

1
,1

4
9
 

ام
ه

 

 تقید محافظ الحسابات بأخالقیات المهنة یفرض علیه القیام بالدور المنوط به بكل فعالیة. .7

  4
,2

4
 

0
,7

9
5
 

م 
ها دا
ج

 

یحرص محافظ الحسابات على إبالغ إدارة المؤسسة باألخطاء والغش في القوائم المالیة قبل  .8

3  إعداد تقریره.
,7

8
 

0
,9

3
2
 

ام
ه

 

  كافیة ل محافظ الحسابات من أجل اكتشاف كل أنواع الفساد المالي.فترة المراجعة  .9

3
,2

9
 

1
,0

0
4
 

ام
ه

 

یتضمن تقریر محافظ الحسابات معلومات تفید بوجود فساد مالي في المؤسسة محل المراجعة  .10

3  في حالة اكتشافها.
,9

2
 

1
,0

6
8
 

ام
ه

 

  

3
.8

4
1
 

3
.7

5
6
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ه

 

  .عبارات المحور األول واالنحراف المعیاري لكل منهابین متوسط الذي ی) و 27من خالل الجدول رقم (   

بأن مساهمة تقاریر محافظ الحسابات لهما ) 3.84من خالل قراءة الجدول أن متوسط العبارات ككل و المقدر (  

ان دراسة عبارات المحور نجد أن هناك تفاوت بین وجهات النظر ضحة في الحد من الفساد المالي، و أهمیة وا

  :كانت كما یلي التيألفراد العینة المدروسة حول مدى مساهمة محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي و 

                                                
 ) 04تم تحدید درجة األھمیة و فق المتوسط المرجح، أنظر الملحق رقم( 
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عوامل فقط على تأیید قوي من قبل أفراد العینة المدروسة حول مدى مساهمة تقاریر محافظ ) 4(تحصلت    

وفقا لسلم لكرت، شملت العوامل ) 4.14ات في الحد من الفساد المالي، حیث یزید متوسط حسابها عن (الحساب

الثانیة في مدى تأكد محافظ الحسابات من مدى التزام  من بین لهذه العوامل للفقرة األفضلیةكانت ) 1،2،5،7(

، ثم )4,37(بلغ متوسط الحسابي لها المؤسسة بالشفافیة واإلفصاح یساعد على الوقایة من الفساد المالي حیث 

تعتبر وجود محافظ الحسابات في المؤسسة بمثابة التریاق المضاد للفساد المالي أثناء  التيتلیها الفقرة األولى 

 قیام محافظحول تتمحور  التي، ثم الفقرة الخامسة )4.28( فترة المراجعة حیث بلغ متوسط الحسابي لها

الحسابات بمهمته وفق شروط العمل المتعارف علیها أحد األسباب المساهمة في الحد من الفساد المالي حیث 

تتمحور حول تقید محافظ الحسابات  التيلتأتي في األخیر العبارة السابعة و  )،4,26(بلغ المتوسط الحسابي لها 

   .)4.14(لیة حیث بلغ المتوسط الحسابي لها بأخالقیات المهنة یفرض علیه القیام بالدور المنوط به بكل فعا

بینما تحصلت باقي العوامل على تّأیید متوسط األهمیة من قبل أفراد العینة المدروسة حیث یزید تراوح    

( من قبل أفراد العینة المدروسة وفقا لسلم لیكرت والتي شملت العوامل )3.78_ 3.29( متوسطها الحسابي ما بین 

تتمحور حول مدى ضمان تقریر  والتين لهذه العوامل للفقرة العاشرة من بی األفضلیةانت ك ،)3,4,6,8,9,10

محافظ الحسابات معلومات تفید بوجود فساد مالي في المؤسسة محل المراجعة في حالة اكتشافها حیث بلغ 

تتمحور حول حرص محافظ الحسابات على إبالغ  والتي، ثم تلتها الفقرة الثامنة )3.92(المتوسط الحسابي لها 

، ثم )3.78(إدارة المؤسسة باألخطاء والغش في القوائم المالیة قبل إعداد تقریره حیث بلغ المتوسط الحسابي لها 

الفقرة السادسة حول مدى  التزام محافظ الحسابات بالسر المهني یمنعه من إفشاء معلومات حول الفساد المالي 

محافظ الحسابات حملت  والتي) ثم تلتها الفقرة الثالثة 3,50حیث بلغ المتوسط الحسابي لها ( في المؤسسة

حیث بلغ المتوسط الحسابي لها السرقة المؤسسة من االحتیال واالختالس و المسؤولیة على حمایة أموال 

ومة في حالة اكتشاف محافظ الحسابات للمساتحدثت حول تعرض  والتي، لتأتي فیما بعد الفقرة الرابعة )3,45(

 د في األخیر العبارة التاسعة حول، لنج)3,42(حیث بلغ المتوسط الحسابي لها أي نوع من أنواع الفساد المالي 

  .)3,29(فترة المراجعة الكافیة لمحافظ الحسابات من أجل اكتشاف كل أنواع الفساد المالي بمتوسط حسابي بلغ 

على وجود اتفاق عام بین  0.602-1.068الذي تراوح ما بین المدروسة و  اف المعیاري للعباراتكما أن االنحر    

  أفراد عینة البحث حول أهمیة تقاریر محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي.

 )one simple t-testاالختبار التائي للعینة الواحدة ( إجراءتم الختبار صحة الفرضیة األولى من خطئها، و    

  : تتمحور كما یلي التيالختبار صحة الفرضیة األولى و 

 تساهم تقاریر محافظ الحسابات من الحد من الفساد المالي.   

و تكون   =5%)، و عند مستوى داللة 03یقوم هذا االختبار بمقارنة متوسط كل محور بقیمة افتراضیة (و    

  : اعدة اتخاذ القرار بالشكل التاليق

المحسوبة أكبر ) t(كانت القیمة المطلة ل  إذا( الفرضیة البدیلة)  H1( الفرضیة الصفریة) و قبول  H0رفض  -

   ≥ 0.05كانت إذا أو (t)من القیمة الجدولیة ل 

المحسوبة أكبر  (t)كانت القیمة المطلة ل  إذا( الفرضیة البدیلة)  H1( الفرضیة الصفریة) و رفض  H0قبول  -

 .≥ 0.05كانت  إذا أو (t)من القیمة الجد ولیة ل 

بار كما و لقد كانت النتائج هذا االخت)  1.9861ب ( 91و درجة حریة  %5عند مستوى الداللة  (t)تقدر القیمة و    

  : هي في الجدول التالي
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  نتائج اختبار الفرضیة األولى.):28الجدول رقم (
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الحسابات في المؤسسة بمثابة التریاق المضاد للفساد المالي أثناء فترة یعتبر وجود محافظ  .11

  المراجعة.
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تأكد محافظ الحسابات من مدى التزام المؤسسة بالشفافیة واإلفصاح یساعد على الوقایة من  .12

  الفساد المالي.
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حمایة أموال المؤسسة من االحتیال واالختالس ، محافظ الحسابات هو المسؤول على  .13

4,  السرقة...الخ.
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  یتعرض  محافظ الحسابات للمساومة في حالة اكتشاف أي نوع من أنواع الفساد المالي. .14
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في  قیام محافظ الحسابات بمهمته وفق شروط العمل المتعارف علیها أحد األسباب المساهمة .15

 الحد من الفساد المالي.
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التزام محافظ الحسابات بالسر المهني یمنعه من إفشاء معلومات حول الفساد المالي في  .17

  المؤسسة.
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 تقید محافظ الحسابات بأخالقیات المهنة یفرض علیه القیام بالدور المنوط به بكل فعالیة. .18
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یحرص محافظ الحسابات على إبالغ إدارة المؤسسة باألخطاء والغش في القوائم المالیة قبل  .19

  إعداد تقریره.
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  محافظ الحسابات من أجل اكتشاف كل أنواع الفساد المالي.فترة المراجعة كافیة ل .20

,2
8
9
 

2
,5

1
3
 

,0
1
4
 

ال
د

 

الحسابات معلومات تفید بوجود فساد مالي في المؤسسة محل المراجعة یتضمن تقریر محافظ  .21

9,  في حالة اكتشافها.
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 .لنتائج اختبار الفرضیة األولى التمثیل النقطي):17رقم ( الشكل
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فان  (t)والذي قد بین نتائج التحلیل اإلحصائیة باستخدام اختبار التمثیل النقطيو  من خالل الجدول السابق   

أسالیب المعاینة اإلحصائیة لها أهمیة بارزة من وجهة نظر المراجع الخارجي حیث كانت الفقرات ذات داللة 

وقد فاقت )، 1.98(المحسوبة في كل الفقرات أكبر من القیمة الجدولیة  )t(القیمة المطلقة لو  sig > 0.05إحصائیة 

و حسب  sig > 0.05هي قیم ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة القیم الجدولیة، و  tالقیم المطلقة الختبار 

 أنه ىالفرضیة البدیلة بمعنقبول قاعدة القرار المعتمدة في بدایة الفرضیة، فانه یتم رفض الفرضیة العدمیة و 

   .تساهم تقاریر محافظ الحسابات من الحد من الفساد المالي

III.2.2 بار الفرضیة الثانیةاخت:  

 .مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها  

االستبیان في حاور تضمنتها م والتيمتضمن عبارات الفرضیة الثانیة، یمكن تلخیص نتائج المحور الثاني ال   

  :الجدول التالي

 .نتائج المحور الثاني ):29الجدول رقم (

 العبارة

ط
س
تو

لم
ا

ف 
حرا

الن
ا

 

ة 
رج

د

یة
هم

األ
 

 هام جدا 0,554 4,51  إن توافر االستقاللیة و الحیاد یعزز الثقة في التقاریر التي یعدها محافظ الحسابات. .1

محافظ الحسابات تعطى االلتزام باألسس و المبادئ التي تحكم ممارسة مهنة  .2

  مصداقیة للبیانات المالیة للمؤسسة محل المراجعة.

 هام جدا 0,629 4,37

 هام 0,762 4,08  تطبیق معاییر إعداد تقاریر محافظ الحسابات تضمن إعطاء رأي فني محاید. .3

المسؤولیة التي یتحملها محافظ الحسابات تلزمه على بذل العنایة الالزمة لحمایة  .4

  المؤسسة.أموال 

 هام 0,694 4,16

بذل العنایة المهنیة المالئمة لمحافظ الحسابات تمكنه من إعطاء صورة صادقة عن  .5

  الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة

 هام جدا 0,755 4,26

 هام جدا 0,661 4,26  المراجعة الداخلیة مساعدة لعمل محافظ الحسابات .6

عل حسن سیر المؤسسة مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة دلیل  .7

  وحرصها على الحفاظ على سمعتها.

 هام 0,754 4,07

تأكید محافظ الحسابات على مصداقیة القوائم المالیة دلیل عل عدم وجود أي شكل  .8

  من أشكال الفساد المالي.

 هام 0,967 3,84

یقدم محافظ الحسابات تقاریر عن حدوث أي تجاوزات في القوائم المالیة وقت  .9

  حدوثها.

 هام 0,890 3,82

 غیر هام 1,000 2,53  ال یهتم المستثمرون بما یرد في تقریر محافظ الحسابات. .10

نظرة المستثمرین الحالیین أو الجدد إلى المؤسسة في حالة وجود فساد مالي تكون  .11

  سلبیة جدا.

متوسط  1,204 3,33

 األهمیة

في قوائم المؤسسة قبل .یطلب المستثمرون الجدد معلومات حول رأي محافظ الحسابات 12

  االنضمام.

 هام 0,755 3,55

  4.67 1.62   

  .ني و االنحراف المعیاري لكل منهامن خالل الجدول رقم () و الذي یبین متوسط عبارات المحور الثا   

مصادقة محافظ الحسابات على نستدل بأن ) 4.67(المقدر الجدول أن متوسط العبارات ككل و  من خالل قراءة   

ن دراسة عبارات م، و القوائم المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها حسب رأي أفراد العینة المستجوبة



  ...............الدراسة التطبیقیة.................الفصل الرابع...................................................................

112 
 

المحور نجد أن هناك تفاوت بین وجهات النظر ألفراد العینة المدروسة حول مصادقة محافظ الحسابات على 

  :   یلي للمستخدمین والتي كانت كما القوائم المالیة و ما یعطیه من ثقة

عوامل فقط على تأیید قوي من قبل أفراد العینة المدروسة بدرجة أهمیة ( هام جدا)، للمصداقیة  )4(تحصلت    

بمتوسطات  )1،2،5،6( یضفیها محافظ الحسابات على القوائم المالیة لدى المستخدمین، شملت العبارات  التي

تمحورت حول توافر  التيه العوامل للعبارة األولى بین هذ األفضلیةكانت و  ،4.51-4.26حسابیة تتراوح بین 

، 4.51ها محافظ الحسابات بمتوسط حسابيیعد التيمما یعزز الثقة في التقاریر مراجع و االستقاللیة و الحیاد لل

المبادئ التي تحكم ممارسة مهنة محافظ الحسابات تعطى االلتزام باألسس و ثم تلتها العبارة الثانیة حول 

  .4.37مصداقیة للبیانات المالیة للمؤسسة محل المراجعة بمتوسط حسابي 

ي العبارات على درجة أهمیة (هام) من قبل عینة البحث، بمتوسطات حسابیة تتراوح ما قالقد تحصلت بو    

الثالثة حول  ضلیة من بین لهذه العوامل للفقرةكانت األف وفقا لسلم لكرت، شملت باقي العبارات 4.08-2.5بین 

حیث بلغ متوسط  إعطاء رأي فني محایدوما یتضمنه من  تطبیق معاییر إعداد تقاریر محافظ الحسابات

مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة دلیل عل ، ثم تلیها الفقرة السابعة بتعبیر )4.08(الحسابي لها 

لتتوالى  4.07تحصلت على متوسط حسابي  التيوحرصها على الحفاظ على سمعتها. و حسن سیر المؤسسة 

   بعدها باقي العبارات بمتوسطات متقاربة

على وجود اتفاق عام بین  1.204-0.554الذي تراوح ما بین اف المعیاري للعبارات المدروسة و كما أن االنحر    

مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل أفراد عینة البحث على أن 

 مستخدمیها.

 )one simple t-test(االختبار التائي للعینة الواحدة  إجراءتم الختبار صحة الفرضیة األولى من خطئها،    

  : تتمحور كما یلي التيو الختبار صحة الفرضیة األولى 

 تساهم تقاریر محافظ الحسابات من الحد من الفساد المالي.   

و تكون   =5%، و عند مستوى داللة )03(یقوم هذا االختبار بمقارنة متوسط كل محور بقیمة افتراضیة    

  : ل التاليقاعدة اتخاذ القرار بالشك

المحسوبة أكبر  )t(( الفرضیة البدیلة) اذا كانت القیمة المطلة ل  H1( الفرضیة الصفریة) و قبول  H0رفض  -

   ≥ 0.05او اذا كانت (t)من القیمة الجدولیة ل 

المحسوبة أكبر  (t)( الفرضیة البدیلة) اذا كانت القیمة المطلة ل  H1( الفرضیة الصفریة) و رفض  H0قبول  -

 .≥ 0.05او اذا كانت  (t)من القیمة الجد ولیة ل 

الختبار كما و لقد كانت النتائج هذا ا) 1.9861(ب  91و درجة حریة  %5عند مستوى الداللة  (t)تقدر القیمة و    

  :هي في الجدول التالي
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  .نتائج اختبار الفرضیة الثانیة): 30الجدول رقم (

 العبارة

ط
س
تو
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لة 
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لق
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  التقاریر التي یعدها محافظ الحسابات.إن توافر االستقاللیة و الحیاد یعزز الثقة في  .1
4
,5

1
 

2
3
,8

2
8
 

,0
0
0
 

ال
د

 

ل 
بو

ق
  

االلتزام باألسس و المبادئ التي تحكم ممارسة مهنة محافظ الحسابات تعطى مصداقیة  .2

  للبیانات المالیة للمؤسسة محل المراجعة.

4
,3

7
 

1
8
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  رأي فني محاید.تطبیق معاییر إعداد تقاریر محافظ الحسابات تضمن إعطاء  .3
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المسؤولیة التي یتحملها محافظ الحسابات تلزمه على بذل العنایة الالزمة لحمایة أموال  .4

  المؤسسة.
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1
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بذل العنایة المهنیة المالئمة لمحافظ الحسابات تمكنه من إعطاء صورة صادقة عن الوضعیة  .5

  الحقیقیة للمؤسسة

4
,2
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1
4
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8
8
 

,0
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  المراجعة الداخلیة مساعدة لعمل محافظ الحسابات .6
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,0
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مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة دلیل عل حسن سیر المؤسسة وحرصها على  .7

  الحفاظ على سمعتها.

4
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دلیل عل عدم وجود أي شكل من أشكال تأكید محافظ الحسابات على مصداقیة القوائم المالیة  .8

  الفساد المالي.
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,0
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  یقدم محافظ الحسابات تقاریر عن حدوث أي تجاوزات في القوائم المالیة وقت حدوثها. .9
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  ال یهتم المستثمرون بما یرد في تقریر محافظ الحسابات. .10
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المستثمرین الحالیین أو الجدد إلى المؤسسة في حالة وجود فساد مالي تكون سلبیة نظرة  .11

3  جدا.
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یطلب المستثمرون الجدد معلومات حول رأي محافظ الحسابات في قوائم المؤسسة قبل  .12 

3  االنضمام.
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 .الفرضیة الثانیةلنتائج التمثیل النقطي ):19رقم ( الشكل

 

 
 

 فان (t)باستخدام اختبار اإلحصائيوالذي قد بین نتائج التحلیل  و التمثیل النقطي من خالل الجدول السابق   

حیث كانت الفقرات ،مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها

، )1.98(المحسوبة في كل الفقرات أكبر من القیمة الجدولیة  )t(القیمة المطلقة لو  sig > 0.05 إحصائیةذات داللة 

 إحصائیةهي قیمة ذات داللة وهي أكبر من القیمة الجدولیة، و  )73.189( ثانيوقد بلغت القیمة المطلقة للمحور ال

یتم رفض الفرضیة العدمیة حسب قاعدة القرار المعتمدة في بدایة الفرضیة، فانه و  sig > 0.05عند مستوى داللة 

  :الفرضیة البدیلة بمعني أنهقبول و 

  مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها.
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II.3.2 اختبار الفرضیة الثالثة:  

 كفاءة وخبرة محافظي الحسابات تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي   

  :الجدول التاليفي الثالث یمكن تلخیص نتائج المحور 
  .الثالثنتائج المحور  ):31الجدول رقم (

 

  .االنحراف المعیاري لكل منهاین متوسط عبارات المحور الثالث و ) و الذي یب31من خالل الجدول رقم (   

كفاءة وخبرة محافظي نستدل بأن  )3.905(من خالل قراءة الجدول أن متوسط العبارات ككل و المقدر    

ن دراسة عبارات المحور نجد أن هناك مو  ،الحسابات تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي

في الحد خبرته بكفاءته و تفاوت بین وجهات النظر ألفراد العینة المدروسة حول مدى مساهمة محافظ الحسابات 

  :كانت كما یلي التيمن الفساد المالي و 
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  ممارسي الفساد المالي أكثر ذكاء من محافظي الحسابات. .1
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بالمساعدین ذوي الخبرة منة شأنه المساهمة قیام محافظ الحسابات بتنظیم عملیة المراجعة واالستعانة  .2

3  في اكتشاف ممارسات الفساد المالي.
,9

1
 

,7
6
9
 

ام
ه

 

كثرة عملیات المراجعة التي یقوم بها محافظ الحسابات توفر لدیه خبرة كافیة تساهم في اكتشاف  .3

4  الفساد المالي.
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  اكتشاف الفساد المالي.الحكم الشخصي لمحافظ الحسابات له دور مهم في  .4
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  یأخذ محافظ الحسابات بمبدأ الحیطة و الحذر في التقصي عن ممارسات الفساد المالي. .5
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قیام محافظ الحسابات ببذل العنایة المهنیة الالزمة أثناء عملیة المراجعة یؤدي إلى اكتشاف األخطاء  .6

4  المالیة.والتالعبات في القوائم 
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7
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  االطالع الكافي على معاییر المراجعة الدولیة یؤدي الكتشاف أشكال الفساد المالي. .7
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وجود دورات تدریبیة حول الفساد المالي من شأنه زیادة خبرة محافظ الحسابات في اكتشاف أشكال  .8

4  الفساد المالي.
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  تمنح استقاللیة محافظ الحسابات و فریق عمله القدرة على تحدید مواطن الفساد المالي.  .9
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التكامل وعالقات التعاون بین زمالء المهنة في مختلف المناطق یزید من فرص اكتشاف الفساد  .10
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محافظي الحسابات كفاءة وخبرة بأن  عوامل فقط على تأیید قوي من قبل أفراد العینة المدروسة )3(تحصلت    

وفقا لسلم لكرت،  )4.17(، حیث یزید متوسط حسابها عن تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي

رات فیما لو وجدت دو  تمحورت الثامنة والتيمن بین لهذه العوامل للفقرة  األفضلیةكانت  )3،5،8(شملت العوامل 

ت في اكتشاف الفساد المالي وهذا دة في خبرة محافظ الحساباما یخلفه من زیاتدریبیة حول الفساد المالي و 

ذ محافظ الحسابات بمبدأ أخذت بعین االعتبار أح ، لتلیها العبارة الخامسة والتي4.26بمتوسط حسابي یقدر ب

بعدهم  جاءت، ثم 4.21الفساد المالي بمتوسط حسابي قدر ب  تممارساالحذر في التقصي عن الحیطة و 

كثرة عملیات المراجعة التي یقوم بها محافظ الحسابات توفر تحدثت عن  والتي4.2العبارة الثالثة بتوسط قدر ب 

  لدیه خبرة كافیة تساهم في اكتشاف الفساد المالي.

متوسطاتها ما  تتراوح إذ -هام –لقد تحصلت باقي العبارات على تأیید من قبل عینة البحث بدرجة أهمیة و    

من  األفضلیةكانت  العبارات المتبقیة،التي شملت  فقا لسلم لیكرتمن قبل أفراد العینة المدروسة و  4.2-3.2 بین

فریق عمله القدرة على تحدید مواطن الفساد منح استقاللیة محافظ الحسابات و للعبارة التاسعة حول بین لهذه 

 .4.12بمتوسط حسابي قدر ب  المالي

على وجود اتفاق عام بین  1.204-0.554كما أن االنحراف المعیاري للعبارات المدروسة و الذي تراوح ما بین    

  .كفاءة وخبرة محافظي الحسابات تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد الماليأفراد عینة البحث على أن 

 )one simple t-test(االختبار التائي للعینة الواحدة  إجراءتم الختبار صحة الفرضیة األولى من خطئها،    

  : تتمحور كما یلي والتيالختبار صحة الفرضیة األولى 

   كفاءة وخبرة محافظي الحسابات تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي

اعدة و تكون ق  =5%عند مستوى داللة ، و )03(و یقوم هذا االختبار بمقارنة متوسط كل محور بقیمة افتراضیة 

  : اتخاذ القرار بالشكل التالي

المحسوبة أكبر ) t(ة ل قكانت القیمة المطل إذا( الفرضیة البدیلة)  H1( الفرضیة الصفریة) و قبول  H0رفض  -

   .≥ 0.05كانت إذا أو (t)من القیمة الجدولیة ل 

المحسوبة أكبر  (t)كانت القیمة المطلة ل  إذا( الفرضیة البدیلة)  H1( الفرضیة الصفریة) و رفض  H0قبول  -

 .≥ 0.05 كانت إذا أو (t)من القیمة الجد ولیة ل 
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الختبار كما و لقد كانت النتائج هذا ا)  1.9861ب ( 91و درجة حریة  %5عند مستوى الداللة  (t)تقدر القیمة و    

  :هي في الجدول التالي

 .اختبار الفرضیة الثالثةئج  نتا):32الجدول رقم (

 

 .الفرضیة الثالثةلنتائج  التمثیل النقطي ):20رقم ( شكلال

 

 المتوسط المحور
t

  S
ig

 
لة 

دال
ال

  

رار
لق
ا

 

   008, 2,711- 3,91  ممارسي الفساد المالي أكثر ذكاء من محافظي الحسابات. .11

قیام محافظ الحسابات بتنظیم عملیة المراجعة واالستعانة بالمساعدین  .12

  ذوي الخبرة منة شأنه المساهمة في اكتشاف ممارسات الفساد المالي.

4,18 10,292 ,000 

ال
د

 

عملیات المراجعة التي یقوم بها محافظ الحسابات توفر لدیه خبرة كثرة  .13

  كافیة تساهم في اكتشاف الفساد المالي.

3,55 18,474 ,000 

ال
د

 

الحكم الشخصي لمحافظ الحسابات له دور مهم في اكتشاف الفساد  .14

  المالي.

4,21 5,854 ,000 

ال
د

 

التقصي عن ممارسات یأخذ محافظ الحسابات بمبدأ الحیطة و الحذر في  .15

  الفساد المالي.

4,07 15,100 ,000 

ال
د

 

قیام محافظ الحسابات ببذل العنایة المهنیة الالزمة أثناء عملیة المراجعة  .16

  یؤدي إلى اكتشاف األخطاء والتالعبات في القوائم المالیة.

3,95 12,617 ,000 

ال
د

 

الكتشاف أشكال االطالع الكافي على معاییر المراجعة الدولیة یؤدي  .17

  الفساد المالي.

4,26 10,346 ,000 

ال
د

 

وجود دورات تدریبیة حول الفساد المالي من شأنه زیادة خبرة محافظ  .18

  الحسابات في اكتشاف أشكال الفساد المالي.

4,12 14,942 ,000 

ال
د

 

تمنح استقاللیة محافظ الحسابات و فریق عمله القدرة على تحدید مواطن  .19

  الفساد المالي. 

4,08 12,739 ,000 

ال
د

 

التكامل وعالقات التعاون بین زمالء المهنة في مختلف المناطق یزید من  .20

  فرص اكتشاف الفساد المالي.

2,72 12,957 ,000 

ال
د

 

 

21.    69.388  
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فان   (t)باستخدام اختبار اإلحصائيوالذي قد بین نتائج التحلیل  والتمثیل النقطي من خالل الجدول السابق   

حیث كانت الفقرات ذات  ،الماليكفاءة وخبرة محافظي الحسابات تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد 

، وقد )1.98(المحسوبة في كل الفقرات أكبر من القیمة الجدولیة  )t(القیمة المطلقة لو  sig > 0.05 إحصائیةداللة 

عند  إحصائیةهي قیمة ذات داللة وهي أكبر من القیمة الجدولیة، و  )69.388(بلغت القیمة المطلقة للمحور األول 

قبول حسب قاعدة القرار المعتمدة في بدایة الفرضیة، فانه یتم رفض الفرضیة العدمیة و و  sig > 0.05مستوى داللة 

  كفاءة وخبرة محافظي الحسابات تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي :أن ىالفرضیة البدیلة بمعن

II.2.4  الفرضیة الرابعة  

الوقایة من الفساد  فيال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول مدى مساهمة محافظ الحسابات    

  ( الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة)المتغیرات الدیمغرافیة إلىالمالي تعزى 

الوقایة من الفساد  فيمدى مساهمة محافظ الحسابات ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول  .1

 .و فق متغیر الجنسالمالي 
 اإلناث، نجد أنهما متقاربین،حول مدى مساهمة محافظ الحساباتالمقارنة بین المتوسطات الذكور و من خالل    

الموضح في و  tاختبار  بإجراءجوهریة هذا الفرق قمنا  من أجل معرفة مدىفي الوقایة من الفساد المالي، و 

 الجدول:  

 .لمتغیر الجنس  ANOVA اختبار الفروق):33رقم (الجدول 

 
 Equal 

variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

T3 T3 
Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

F 1.359  
Sig. .247  

t-test for Equality 
of Means 

t .856 1.205 
df 74 14.063 
Sig. (2-tailed) .395 .248 
Mean Difference 1.53566 1.53566 
Std. Error Difference 1.79321 1.27405 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower -2.03739- -1.19576- 
Upper 5.10870 4.26707 

  .SPSS: من إعداد الطالب بناء على مخرجات المصدر

نقبل الفرضیة  فإنناو بالتالي  0.05أكبر من  sig=  0.0395تبین أن التيمن خالل نتائج الجدول السابق و    

مساهمة محافظ الحسابات حول مدى  وهریة بین متوسطي كل من الذكور واإلناثالقائلة بعدم وجود اختالفات ج

  .الوقایة من الفساد المالي في

الوقایة من الفساد  في مدى مساهمة محافظ الحساباتال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول  .2

 .و فق متغیر العمرالمالي 

كانت هذه  إذاألعمار العینة المدروسة، نجد أنها متقاربة و لمعرفة  من خالل المقارنة بین المتوسطات   

  :الختبار الموضح في الجدول التالياالختالفات جوهریة بین هذه المتوسطات نقوم با
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  لمتغیر العمر  ANOVAاختبار  ):34الجدول رقم (

 
ANOVA 

   العمر
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

18.218 16 1.139 1.362 .193 

Within Groups 49.309 59 .836   
Total 67.526 75    

 

الفرضیة بالتالي نقبل ، و  0.05هي أكبر من و  sig=1.362نجد أن قیمة  one way anovaمن خالل اختبار    

  .قائلة بعدم وجود اختالفات جوهریةال

و الوقایة من الفساد المالي  فيمدى مساهمة محافظ الحسابات ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول 

  .فق متغیر العمر

الوقایة من الفساد  فيمدى مساهمة محافظ الحسابات ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول  .3

 .فق متغیر الوظیفة والمالي 

كانت هذه  إذانجد أنها متقاربة و لمعرفة  المدروسة،من خالل المقارنة بین متوسطات وظائف العینة    

  :الختبار الموضح في الجدول التالياالختالفات جوهریة بین هذه المتوسطات نقوم با

  لمتغیر الوظیفة  ANOVAاختبار  ):35الجدول رقم (
 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

9.083 16 .568 .533 .918 

Within Groups 62.864 59 1.065   
Total 71.947 75    

 

بالتالي نقبل الفرضیة ، و  0.05و هي أكبر من  sig=0.533نجد أن قیمة  one way anovaمن خالل اختبار 

  .قائلة بعدم وجود اختالفات جوهریةال

الوقایة من الفساد المالي  فيمدى مساهمة محافظ الحسابات ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول 

 .فق متغیر الوظیفةو 

الوقایة من الفساد  فيمدى مساهمة محافظ الحسابات ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول  .4

 و فق متغیر الخبرةالمالي 

كانت هذه  إذالمعرفة ة المدروسة، نجد أنها متقاربة و متوسطات مستویات الخبرة للعینمن خالل المقارنة بین    

  :الختبار الموضح في الجدول التالياالختالفات جوهریة بین هذه المتوسطات نقوم با

  لمتغیر الخبرة  ANOVAاختبار  ):36الجدول رقم (
ANOVA 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

30.735 16 1.921 1.053 .418 

Within Groups 107.621 59 1.824   
Total 138.355 75    
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بالتالي نقبل الفرضیة ، و  0.05هي أكبر من و  sig=1.053نجد أن قیمة  one way anovaمن خالل اختبار    

  .قائلة بعدم وجود اختالفات جوهریةال

و الوقایة من الفساد المالي  فيمدى مساهمة محافظ الحسابات ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول 

 .فق متغیر الخبرة

الوقایة من الفساد  فيمدى مساهمة محافظ الحسابات ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول  .5

 و فق متغیر المؤهل العلمي المالي 

 إذالمعرفة للعینة المدروسة، نجد أنها متقاربة و  المقارنة بین متوسطات مستویات التأهیل العلميمن خالل    

  :الختبار الموضح في الجدول التاليكانت هذه االختالفات جوهریة بین هذه المتوسطات نقوم با
  لمتغیر المؤهل العلمي  ANOVAاختبار  ):37الجدول رقم (

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

15.313 16 .957 1.254 .257 

Within Groups 45.042 59 .763   
Total 60.355 75    

 

بالتالي نقبل الفرضیة ، و  0.05هي أكبر من و  sig=1.254نجد أن قیمة  one way anovaمن خالل اختبار    

  .قائلة بعدم وجود اختالفات جوهریةال

الوقایة من الفساد المالي  فيمدى مساهمة محافظ الحسابات ال توجد اختالفات جوهریة بین عینة البحث حول 

 .فق متغیر التأهیل العلميو 
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  خاتمة الفصل

من خالل هذه الدراسة حاولنا التعرف على دور محافظ الحسابات في كشف كل أشكال الفساد المالي   

مخرجات المؤسسات من خالل فحص القوائم المالیة التي تعدها المؤسسة محل المراجعة من  وزیادة الثقة في

خالل فحص القوائم المالیة التي تعدها المؤسسة محل المراجعة من خالل ابداء الرأي فني محاید حولها من 

  عیة المالیة للمؤسسة.خالل التأكد من مطابقتها للمبادئ المحاسبیة المعمول بها والمقبولة وتعبیرها عن الوض

قمنا بالدراسة عن طریق جمع المعلومات من خالل استبیان وزع على عینة الدراسة، حیث شملت   

الدراسة أكادیمیین ومهنیین من أصحاب التخصص في مجال المحاسبة والتدقیق هذا على اختالف أعمارهم 

لمحافظ الحسابات دور كبیر في الكشف وخبراتهم ومؤهالتهم حیث تم التعرف من خالل هذه الدراسة على أن 

والوقایة من كل التالعبات التي یمكن أن تقع وبالتالي األخذ برأیه وهذا یعني أن الرأي الذي یبدیه محافظ 

  الحسابات یعبر بصدق عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  
 

  

  اخلامتةاخلامتة
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  :الخاتمة

معرفة الدور الذي یقوم به محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي من  الهدف من هذه الدراسة هو إن   

خالل الرأي الفني المحاید حول صدق القوائم المالیة المعبرة عن المركز المالي للمؤسسة وفقا لمعاییر المتعارف 

هي بدورها تعتمد  التيم األطراف الخارجیة عن المؤسسة و علیها حیث تظهر أهمیة محافظ في كونه وسیلة تخد

المؤسسة،  إلدارةعلى نتائج أعمال المؤسسات حیث تذكر أهم أطراف المستخدمة للتقاریر محافظ الحسابات 

الجهات الحكومیة، مصلحة الضرائب المسیرین، المساهمین، حیث أن هذه األطراف تسعى وراء معلومات 

  عبیر العادل عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة.تتصف بالمصداقیة و الت

تحریر التجارة الخارجیة قد أثر على المؤسسات االقتصادیة بصفة عامة حیث عرفت و ظهور تیار العولمة  إن   

الثقافیة واالقتصادیة بین الدول و الحواجز السیاسیة هذه األخیرة تطورات كبیرة في بیئة االقتصادیة، كما تالشت 

تطور مهنة المراجعة عبر التاریخ حیث أصبح االعتماد على مهنة المراجعة الحسابات  إلىالذي أدى  يءالش

 اإلطاركمهنة ضروریة لهذه المرحلة االنتقالیة و للتعرف على مهنة محافظ الحسابات سلطنا الضوء على 

في الحد من الفساد المالي  هذا من أجل تحدید الدور الذي یلعبه محافظ الحساباتو  الحساباتالنظري لمراجعة 

  في المؤسسات محل المراجعة.

عبر أربعة فصول رئیسیة من أجل تحدید الدور الذي یقوم به محافظ الحسابات في  اإلشكالیةحیث عولجت    

تم طرحها وهذا انطالقا  التيالتساؤالت الدراسة و  إشكالیةعلى  اإلجابةالحد من الفساد المالي في الجزائر محاوال 

  منذ االستقالل.القوانین التي نظمت المهنة في الجزائر من 

تطرقنا في الفصل األول للمراجعة بصفة عامة حیث تم تتبع تاریخیا مهنة المراجعة من خالل المبحث األول    

أما في المبحث الثاني تناولنا خالله مدخل نظري لمهنة محافظ الحسابات في الجزائر، أما في المبحث الثاني 

ا خالله المدخل النظري لمهنة محافظ الحسابات في الجزائر وهذا من خالل التركیز على مجموعة من تناولن

في المبحث الثالث تناولنا مهنة محافظ الحسابات في الجزائر و  محافظ مهنةعن  اإلبهامتزیل  التيالنقاط 

تناولنا تقاریر محافظ الحسابات الحسابات وفق ما نصت علیة القوانین ففي الجزائر أما في المبحث الرابع فقد 

   .من خاللها یمكن لمحافظ الحسابات و دورها في زیادة الثقة في األطراف مخرجات المؤسسة التي

ي الفصل الثاني تم التركیز على الفساد المالي من خالل أربع مباحث حیث تم توضیح النقاط التالیة أما فف   

العام للفساد من خالل لمحة تاریخیة عن الفساد من خالل  اإلطار إلىحیث تم التعرض في المبحث األول 

تعاریف خاصة بالفساد حیث واجهتنا صعوبات في تحدید تعریف  إعطاءظهر بها محاولین  التيالحضارات 

تعاریف تم استخالص أهم من اللمالي بین الباحثین والمفكرین و الفساد نتیجة االختالف في تعریف موحد للفساد ا

المفاهیمي للفساد المالي من خالل  اإلطار إلىالفساد، أما في المبحث الثاني تم التطرق  أنواعص و الخصائ

ظهر بها الفساد المالي  التي األشكالالضوء على تعریف الفساد المالي واستخالص أهم الخصائص و تسلیط 

التكالیف الناتجة عن الفساد و  لمبحث الثالث تم تناول تأثیراتأما في ا إلیهأدت  التي األسباب إلى باإلضافة

  :لیةالمالي من خالل النقاط التا

أما في المبحث الرابع تم  لى سبل التخفیف من الفساد الماليالمتربة عن الفساد المالي ثم التعرف ع اآلثار

  .مفاهیمي للرقابة على المال العامال اإلطار إلىالتعرض 
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الفساد المالي محاولة  الذي یقوم به محافظ الحسابات في كشفأما في الفصل الثالث تم العرف على الدور    

یقوم بها  التي اإلجراءاتدور محافظ الحسابات في حمایة االقتصاد الوطني عن طریق جملة من  منا في إظهار

  .محافظ الحسابات

  النتائج و اختبار الفرضیات:

  أوال نتائج البحث:

الرأي الفني المحاید على  إبداء إلىیهدف من خالله  العمل الذي یقوم به محافظ الحسابات هادف حیث )1

  .األطراف ذات الصلة إلى الرأي إیصالالقوائم المالیة خاصة بالمؤسسة محل المراجعة مع ضرورة 

منظمة تقوم على تخطیط مسبق من طرف شخص مؤهل یكون حافظ الحسابات هي عملیة منهجیة و مهمة م )2

  .على علم للقیام بمهمته على أحسن وجه

الرأي  بإعطاءتم معالجتها من قبل محافظ الحسابات الذي یقوم  إذا إالال یمكن العمل بمخرجات المؤسسة  )3

  .حول مصداقیة

  .هناك جملة من تقاریر محافظ الحسابات لكل منها دور في قراراته )4

محاربة كل تعتبر العمود الفقري ل إذجودة المراجعة  إلىتؤدى  التياستقاللیة محافظ الحسابات من العوامل  )5

  .تقع قي المؤسسة محل المراجعة التيأشكال التجاوزات 

المعرفة بمعاییر المراجعة المتعارف علیها نقاط ایجابیة في كفاءة یعتبر كل من التأهیل العلمي والعملي و  )6

  .محافظ الحسابات

 .قیة المطلوبةتقاریر محافظ الحسابات وفق المعاییر المتعارف علیها هذا یعني أنها تتصف بالمصدا إصدار )7

  النتائج التطبیقیة:

  .تنظم المهنة فحسب بل یتم تطبیق المعاییر المتعارف علیها التيفي الجزائر ال یتم التقید بمعاییر المراجعة  )1

  .طلب أكثر من المراجعة الداخلیةها محافظ الحسابات ذات مصداقیة و یقوم ب التيالمراجعة  )2

تصحیح األخطاء  إلىلك في المؤسسة بمهمته كمراجع فقط وال یتعدى حدود ذ یقوم محافظ الحسابات )3

     .المكتشفة بل یكتفي بالتبلیغ عنها فقط

تسنها الجزائر من الناحیة  التيالحظنا أن هناك تحسن فیما یخص تنظیم هذه المهنة من خالل القوانین  )4

  .التطبیقیة

ز الثقة أنها خالیة من األخطاء وتحدید مواطن الخطأ ة یعز قیام محافظ الحسابات بمراجعة القوائم المالی إن )5

  .حاالت الغش كوجود أخطاء دفتریة في السجالت المحاسبیةو 

  النتائج و اختبار الفرضیات:

  أوال نتائج البحث:

إبداء الرأي الفني المحاید على  إلىالعمل الذي یقوم به محافظ الحسابات هادف حیث یهدف من خالله  )6

  اي إلى األطراف ذات الصلة1القوائم المالیة خاصة بالمؤسسة محل المراجعة مع ضرورة إیصال الر

مهمة محافظ الحسابات هي عملیة منهجیة ومنظمة تقوم على تخطیط مسبق من طرف شخص مؤهل یكون  )7

  .على علم للقیام بمهمته على أحسن وجه
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جات المؤسسة إال إذا تم معالجتها من قبل محافظ الحسابات الذي یقوم بإعطاء الرأي ال یمكن العمل بمخر  )8

  هذه المخرجات. حول مصداقیة

  .هناك جملة من تقاریر محافظ الحسابات لكل منها دور في قرارات األطراف ذات الصلة )9

مود الفقري لمحاربة تعتبر الع إذاستقاللیة محافظ الحسابات من العوامل التي تؤدى إلى جودة المراجعة  )10

  .تقع قي المؤسسة محل المراجعة التيكل أشكال التجاوزات 

المعرفة بمعاییر المراجعة المتعارف علیها نقاط ایجابیة في كفاءة یعتبر كل من التأهیل العلمي والعملي و  )11

  محافظ الحسابات

تتصف بالمصداقیة إصدار تقاریر محافظ الحسابات وفق المعاییر المتعارف علیها هذا یعني أنها  )12

 .المطلوبة

  النتائج التطبیقیة:

  .طلب أكثر من المراجعة الداخلیةها محافظ الحسابات ذات مصداقیة و المراجعة التي یقوم ب )1

تصحیح األخطاء  إلىال یتعدى حدود ذالك في المؤسسة بمهمته كمراجع فقط و  یقوم محافظ الحسابات )2

     .المكتشفة بل یكتفي بالتبلیغ عنها فقط

تسنها الجزائر من الناحیة  التيالحظنا أن هناك تحسن فیما یخص تنظیم هذه المهنة من خالل القوانین  )3

  .التطبیقیة

  .المراسیم فحسبالتقید بمعاییر المنظمة للمهنة والقوانین و في الجزائر ال یتم  )4

ء وتحدید مواطن ز الثقة أنها خالیة من األخطاقیام محافظ الحسابات بمراجعة القوائم المالیة یعز  إن )5

 .حاالت الغش كوجود أخطاء دفتریة في السجالت المحاسبیةالخطأ و 

 االقتراحات:

  هذا الموضوع ومن بینها نذكر: إثراءتساهم في  أنیمكن طرح بعض المواضیع التي من شانها     

 .أثر التكامل بین التدقیق الداخلي والخارجي في الوقایة من الفساد المالي  

 محكمة لمحاربة الفساد المالي. نحو إستراتیجیة  

  الفساد المالي. تممارسامسؤولیة المراجعة في حمایة االقتصاد الوطني من كافة  

 .مدى نجاعة مهنة التدقیق في مواجهة خطر الفساد المالي  

 .تقییم مخاطر الفساد المالي في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة  

  في مكافحة الفساد المالي.ضرورة تبني معاییر المراجعة الدولیة وأثره  

  أشكال الفساد المالي في المؤسسات االقتصادیة في الجزائر  

 .األسالیب الحدیثة في اكتشاف الفساد المالي  

 .مهنة المراجعة وتحدیات الفساد المالي 

 والواقع المیداني. يمكافحة الفساد المالي في الجزائر بین اإلطار القانون  
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المفاهیم األساسیة وآلیات التطبیق –المراجعة الخارجیة محمد سمیر الصبان، عبد الوهاب نصر علي:  )19

  .2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، -المتعارف علیها والمعاییر الدولیةوفقا للمعاییر 
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 :قاالتالمالملتقیات و ـ ج

الحوكمة الجیدة ومحاربة الفساد والرشوة شروط أساسیة لتحقیق التنمیة في بركات سارة، زایدي حسیبة:  )1

وطني، حوكمة الشركة كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري، مخبر ملتقى ، الشرق األوسط وشمال افریقیا

 .2012ماي  7-6مالیة، بنوك وٕادارة األعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 

، 4د، المجلفاعلیة نظام الرقابة المالیة وأثره على الفساد المالي في العراقانصاف محمود رشید وآخرون:  )2

 نبار للعلوم االقتصادیة واإلداریة، العراق.، مجلة جامعة األ2012، 8العدد

ت مسؤولیة مراجع المحاسبات عن اكتشاف التظلیل في التقاریر المالیة للشركاحسین أحمد دحدوح:  )3

، العدد 22، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد الصناعیة والعوامل المؤثرة في اكتشافه

 ، جامعة دمشق.2006األول، 

وطني، حكومة الشركات كآلیة ملتقى ، اإلطار الفلسفي والتنظیمي للفساد اإلداري والمالينقماري سفیان:  )4

- 6خبر مالیة، بنوك وٕادارة األعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي للحد من الفساد المالي واإلداري، م

 .2012ماي  7

، أخالقیات العمل كأداة للحد من ظاهرة الفساد اإلداري في الدول النامیةصوني إیمان، قورارب مریم:  )5

 وطني، حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري.

وطني، مخبر مالیة، بنوك وٕادارة ملتقى ، الفساد المالي في المؤسسةالتدقیق وتحدیات عمر شریف:  )6

 .2012ماي  7-6األعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، یومي 

، ملتقى وطني حول حوكمة دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوكعبد العالي محمدي:  )7

  .2012الشركات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماي 

)، العدد 23)، مجلة المستقبل العربي، بیروت، السنة (التكالیف االجتماعیة للفسادمرسي السید حجازي، ( )8

 .2001)، نیسان/ أفریل، 266(

دور الشفافیة المحاسبیة ومعاییر االفصاح المحاسبي الدولي في الحد من  وآخرون:فیحاء عبد الخالق  )9

 .2009، 26-25د ، مجلة البحوث المستقبلیة، العدالفساد المالي

  

  :القوانیند 

 .08/03/2006، یوم: 14جریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد  .1

 .2004/ 6/04، یوم 24الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد  .2

 .2004/ 25/04، یوم 26الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد  .3

 .2001فیفري  2، یوم 7الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد  .4

 .2006نوفمبر  22،  74الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد  .5

   .42العدد الدیمقراطیة،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  .6

  .01/07/2011، المؤرخة في 30الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  .7

  .22المادة  ،11/06/2010، المؤرخ في 42الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  .8

 .02/02/2011الصادرة في  ،01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد .9
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 .2007القانون التجاري، الجزائر،   .10

  :مجالت ومحاضراتهـ 

، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة محاضرات التدقیق ومحافظ الحساباتبلقاسم سعودي،  .1

  .2013-2012والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، 

،  1، مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة سطیفمسؤولیة محافظ الحساباتي عمر: فشری .2

  .12،2012العدد 

، والمدقق الخارجي للحد من الفساد الماليالتكامل بین عمل المدقق الداخلي شیماء محمد سمیر إبراهیم:  .3

 ، كلیة الحدباء الجامعة، مركز الدراسات المستقبلیة.2013بحوث مستقبلیة، 

، قسم علوم التجاریة، كلیة العلوم التجاریة محاضرات التدقیق المبني على المخاطریحي سعیدي:  .4

 .2014واالقتصادیة وعلوم التسییر، 

، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التدقیقمحاضرات منهجیة یحي سعیدي:  .5

 .2013-2012التسییر، 

  

  

  

  :المواقع اإللكترونیةز 

  ،متوفر على مسؤولیة مراقب الحساباتهدى خلیل ابراهیم حسني ،

  . http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53402الرابط:

http://www.kantakji.com/media/2321/0m026.pdf 
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 ) استمارة االستبیان01الملحق رقم (

  جامعة المسیلة 

 .كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر

  قسم العلوم التجاریة

  انــــــــــــــــستبیإ

  :وبعد طیبة تحیة

  

فـي العلــوم الماســــــتر شــهادة  علـى الحصـول متطلبـات ضـمن تنــدرج التــي التخـرج لمـذكرة التحضـیر إطـار فـي    

  ـــدقیق، یقوم الطالب بإعداد مذكــــــرة بعنوان:ــــــبة و تـــــالتجاریة، تخصص: محاس

  " ــــــــــــــحد مـــــــــــــــــــــــــن الفســـــــــــــــاد المــــــــــــــــــــــــــــالي"دور محـــــــــــــــــــافظ الحســـــــــــــــابات فــــــــــــــــــــــــــي الـ

 من فقرات . تضمنه ما ومقترحاتكم حول آرائكم على الحصول بهدف االستبیان هذا أیدیكم بین أضع أن یسرني   

 لن و التامة بالسریة ستحظى إجابتكم أن على األسئلة، علما من سیادتكم اإلجابة بجدیة و موضوعیة كما نرجو         

  .العلمي البحث أغراض إال في تستخدم

  هذه المذكرة في ومساهمتكم تعاونكم على مسبقا نشكركم األخیر وفي

 الطالب العناق مراد    

 اشرف: د قاسمي السعید                                                    0666919026:  الهاتف رقم 

2013-2014 

 :معلومات عینة الدراسة  
 

 أنثى............................... ذكر..........................  الجنس

 سنة................. 40إلى  30من  ة......نس 30اقل من   العمر

 سنة......................50أكبر من  سنة........ 50إلى  41من 

 المؤهل العلمي

  الوظیفة

 ماجستیر.................................. لیسانس....................

  شهادة مهنیة..........................  دكتوراه......................

 الخبرة المهنیة

 

 سنوات............... 10إلى  5من  سنوات........... 5اقل من 

  سنة..................... 15أكثر من   سنة........ 15إلى  11من 

 الوظیفة الحالیة

 

 محافظ حسابات....................  أستاذ جامعي...............

 ...................................... خبیر محاسب...............
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 المحــــــــــــــــور األول :  

  الحسابات في الوقایة من الفساد المالي.یساهم محافظ 
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       یعتبر وجود محافظ الحسابات في المؤسسة بمثابة التریاق المضاد للفساد المالي أثناء فترة المراجعة. .1

على الوقایة من الفساد تأكد محافظ الحسابات من مدى التزام المؤسسة بالشفافیة واإلفصاح یساعد  .2

  المالي.
     

       محافظ الحسابات هو المسؤول على حمایة أموال المؤسسة من االحتیال واالختالس ، السرقة...الخ. .3

       یتعرض  محافظ الحسابات للمساومة في حالة اكتشاف أي نوع من أنواع الفساد المالي. .4

المتعارف علیها أحد األسباب المساهمة في الحد من قیام محافظ الحسابات بمهمته وفق شروط العمل  .5

  الفساد المالي.
     

       التزام محافظ الحسابات بالسر المهني یمنعه من إفشاء معلومات حول الفساد المالي في المؤسسة. .6

       تقید محافظ الحسابات بأخالقیات المهنة یفرض علیه القیام بالدور المنوط به بكل فعالیة. .7

       محافظ الحسابات على إبالغ إدارة المؤسسة باألخطاء والغش في القوائم المالیة قبل إعداد تقریره.یحرص  .8

       محافظ الحسابات من أجل اكتشاف كل أنواع الفساد المالي.فترة المراجعة كافیة ل .9

في حالة  یتضمن تقریر محافظ الحسابات معلومات تفید بوجود فساد مالي في المؤسسة محل المراجعة .10

  اكتشافها.
     

 المحور الثاني: 

 .مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالیة یضفي علیها ثقة كبیرة من قبل مستخدمیها 
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       إن توافر االستقاللیة و الحیاد یعزز الثقة في التقاریر التي یعدها محافظ الحسابات. .1

االلتزام باألسس و المبادئ التي تحكم ممارسة مهنة محافظ الحسابات تعطى مصداقیة للبیانات المالیة  .2

  للمؤسسة محل المراجعة.

     

       تطبیق معاییر إعداد تقاریر محافظ الحسابات تضمن إعطاء رأي فني محاید. .3

       الالزمة لحمایة أموال المؤسسة.المسؤولیة التي یتحملها محافظ الحسابات تلزمه على بذل العنایة  .4

       تمكنه من إعطاء صورة صادقة عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسةح بذل العنایة المهنیة المالئمة لمحافظ  .5

       المراجعة الداخلیة مساعدة لعمل محافظ الحسابات .6

الحسابات على القوائم المالیة دلیل عل حسن سیر المؤسسة وحرصها على الحفاظ على  صادقة مم .7

  سمعتها.

     

       عدم وجود أي شكل من أشكال الفساد المالي. ىتأكید م الحسابات على مصداقیة القوائم المالیة دلیل عل .8

       وقت حدوثها.یقدم محافظ الحسابات تقاریر عن حدوث أي تجاوزات في القوائم المالیة  .9

       ال یهتم المستثمرون بما یرد في تقریر محافظ الحسابات. .10

       نظرة المستثمرین الحالیین أو الجدد إلى المؤسسة في حالة وجود فساد مالي تكون سلبیة جدا. .11

       یطلب المستثمرون الجدد معلومات حول رأي محافظ الحسابات في قوائم المؤسسة قبل االنضمام. .12
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 :المحور الثالث  

 

 

 الملحق (02) : الملحق رقم (02) قائمة محكمي االستبیان.

 

 

 

 الرقم  االسم  الجامعة الرقم  االسم  الجامعة

  01  د. سعیدي یحي جامعة المسیلة  14  د. ولهي بوعالم جامعة المسیلة

  02  د. سعودي بلقاسم جامعة المسیلة  15  أ. الهاشمي بلواضح المسیلة جامعة

  03  د. یعقوبي محمد جامعة المسیلة  16  أ خلیلي أحمد جامعة المسیلة

  04  د. صالح الدین شریط جامعة المسیلة  17  أ. قري عبد الرحمان جامعة المسیلة

  05  بلعجوزد.حسین  جامعة المسیلة  18  أ. حیاة صغیور جامعة المسیلة

  06  د. لقلیطي لخظر جامعة المسیلة  19  أ.حیرش أحمد  طالب دكتوراه، أستاذ ثانوي

  07  أ.رشیدة خالدي  جامعة عمار ثلیجي باألغواط  20  أ.سامیة خرخاش  جامعة المسیلة

  08  أ.محمد صغیر قراوي  جامعة المسلة  21  لعیداأ.ختیم محمد   جامعة المسیلة

  09  د. السعید قاسمي جامعة المسیلة  22  بلعباسد.رابح   جامعة المسیلة

  10  زریق عمر جامعة المسیلة  23  أ.ماریا على صوشة  جامعة المسیلة

  11  أ نبیل قلیل  جامعة المسیلة  24  أ.بوعبد اهللا صالح  جامعة المسیلة

  12  أ.تمار توفیق  جامعة المسیلة 25  أ.د عبد الحمید برحومة  جامعة المسیلة

أستاذ ثانوي، عین  26  تمار توفیق  جامعة المسیلة

  الخضراء

  13  أ.عمر جعیل

 

 .كفاءة وخبرة محافظي الحسابات تساهم في اكتشافهم لمختلف ممارسات الفساد المالي 
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       ممارسي الفساد المالي أكثر ذكاء من محافظي الحسابات. .1

الخبرة منة شأنه قیام محافظ الحسابات بتنظیم عملیة المراجعة واالستعانة بالمساعدین ذوي  .2

  المساهمة في اكتشاف ممارسات الفساد المالي.
     

كثرة عملیات المراجعة التي یقوم بها محافظ الحسابات توفر لدیه خبرة كافیة تساهم في  .3

  اكتشاف الفساد المالي.
     

       الحكم الشخصي لمحافظ الحسابات له دور مهم في اكتشاف الفساد المالي. .4

       الحسابات بمبدأ الحیطة و الحذر في التقصي عن ممارسات الفساد المالي.یأخذ محافظ  .5

قیام محافظ الحسابات ببذل العنایة المهنیة الالزمة أثناء عملیة المراجعة یؤدي إلى اكتشاف  .6

  األخطاء والتالعبات في القوائم المالیة.
     

       الكتشاف أشكال الفساد المالي.االطالع الكافي على معاییر المراجعة الدولیة یؤدي  .7

وجود دورات تدریبیة حول الفساد المالي من شأنه زیادة خبرة محافظ الحسابات في اكتشاف  .8

  أشكال الفساد المالي.
     

       تمنح استقاللیة محافظ الحسابات و فریق عمله القدرة على تحدید مواطن الفساد المالي.  .9

بین زمالء المهنة في مختلف المناطق یزید من فرص اكتشاف التكامل وعالقات التعاون  .10

  الفساد المالي.
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.) تقاریر محافظ الحسابات03لملحق رقم (ا  
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موالى نصیرة، دور  الحسابات في تأكید الثقة بالمعلومة المحاسبیة، مذكرة ماستر، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة،  المصدر:

 .، قائمة المالحق2012_2011التسییر،العلوم التجاریة،جامعة قاصدي مرباح،
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) : درجة أهمیة المتوسط المرجح04الملحق رقم (  

األهمیةدرجة  المتوسط المرجحقیمة    

1,8الى أقل  1من  غیر عام جدا  

2,6الى أقل  1,8من  غیر هام  

3,4الى أقل  2,6من  متوسط األهمیة  

4,2الى أقل  3,4من  هام  

5الى أقل  4,2من  هام جدا  

 spss) مخرجات 07الملحق رقم (

  : الفا كرونبا للمحور األول

Remarques 

Sortie obtenue 13-MAY-2014 23:59:10 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\MAISON XP\Desktop\ الدراسة

 hg.sav\التطبیقیة

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le 

fichier de travail 
40 

Entrée de la matrice C:\Users\MAISON XP\Desktop\ الدراسة

 hg.sav\التطبیقیة

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques reposent sur l'ensemble 

des observations dotées de données 

valides pour toutes les variables dans la 

procédure. 

Syntaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 

q9 q10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00.03 

Temps écoulé 00:00:00.01 
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Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 40 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 40 100,0 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 

d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de Cronbach en cas 
de suppression de 

l'élément 

q1 32,78 39,358 ,778 ,798 

q2 32,68 38,635 ,758 ,796 

q3 33,68 39,558 ,491 ,820 

q4 33,57 42,353 ,337 ,834 

q5 32,80 39,959 ,672 ,805 

q6 33,47 40,974 ,361 ,835 

q7 32,93 40,738 ,507 ,818 

q8 33,35 38,695 ,609 ,807 

q9 33,78 43,051 ,317 ,835 

q10 33,30 37,138 ,569 ,812 

 الفا كرونباخ للمحور الثاني :

Remarques 
Sortie obtenue 14-MAY-2014 00:00:37 
Commentaires  
Entrée Données C:\Users\MAISON XP\Desktop\ الدراسة

 hg.sav\التطبیقیة
Jeu de données actif Jeu_de_données1 
Filtre <sans> 
Pondération <sans> 
Fichier scindé <sans> 
N de lignes dans le 
fichier de travail 40 

Entrée de la matrice  
Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition de la valeur 
manquante 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
étant manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure. 

Syntaxe RELIABILITY 
  /VARIABLES=q11 q12 q13 q14 q15 
q16 q17 q18 q19 q20 q21 q22 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00.02 
Temps écoulé 

00:00:00.02 

 
Echelle : ALL VARIABLES  

  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,832 10 
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Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 40 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 40 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de total des éléments 

Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de Cronbach en 

cas de suppression de 

l'élément 

q11 40,70 64,831 ,834 ,906 

q12 40,80 65,497 ,747 ,909 

q13 41,18 65,225 ,737 ,909 

q14 41,07 64,994 ,776 ,908 

q15 40,97 66,025 ,645 ,913 

q16 41,02 65,871 ,716 ,910 

q17 41,20 65,549 ,729 ,910 

q18 41,43 64,763 ,651 ,913 

q19 41,45 64,100 ,744 ,909 

q20 42,70 68,472 ,479 ,920 

q21 41,93 64,840 ,536 ,921 

q22 41,65 69,413 ,518 ,918 

 الفا كرونبا للمحور الثالث :
Remarques 
Sortie obtenue 14-MAY-2014 00:01:59 
Commentaires 
Entrée Données C:\Users\MAISON XP\Desktop\ الدراسة

 hg.sav\التطبیقیة
Jeu de données actif Jeu_de_données1 
Filtre <sans> 
Pondération <sans> 
Fichier scindé <sans> 
N de lignes dans le 
fichier de travail 40 

Entrée de la matrice 
Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition de la valeur 
manquante 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme étant 
manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques reposent sur l'ensemble 
des observations dotées de données 
valides pour toutes les variables dans la 
procédure. 

Syntaxe RELIABILITY 
  /VARIABLES=q23 q24 q25 q26 q27 q28 
q29 q30 q31 q32 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00.02 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,919 12 
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Temps écoulé 00:00:00.02 

 
Echelle : ALL VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 40 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 40 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de total des éléments 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de Cronbach en cas de 

suppression de l'élément 

q23 35,18 49,892 ,495 ,929 

q24 34,10 47,938 ,623 ,923 

q25 33,78 47,820 ,760 ,917 

q26 34,40 46,605 ,711 ,918 

q27 33,78 45,461 ,803 ,913 

q28 33,90 46,400 ,788 ,914 

q29 33,95 47,895 ,644 ,922 

q30 33,65 45,823 ,774 ,915 

q31 33,83 45,328 ,767 ,915 

q32 33,88 45,856 ,794 ,914 

 

Statistics 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 

N Valid 76 76 76 76 76 76 76 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.28 4.37 3.45 3.42 4.26 3.50 4.14 

Median 4.00 4.00 3.50 3.00 4.00 4.00 4.00 

Std. Deviation .602 .650 1.038 .970 .640 1.149 .795 

 

Statistics 

q8 q9 q10 q11 q12 q13 q14 

N Valid 76 76 76 76 76 76 76 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.78 3.29 3.92 4.51 4.37 4.08 4.16 

Median 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,926 10 
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Std. Deviation .932 1.004 1.068 .554 .629 .762 .694 

 

Statistics 

q15 q16 q17 q18 q19 q20 q21 

N Valid 76 76 76 76 76 76 76 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.26 4.26 4.07 3.84 3.82 2.53 3.33 

Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 

Std. Deviation .755 .661 .754 .967 .890 1.000 1.204 

 

Statistics 

q22 q23 q24 q25 q26 q27 q28 

N Valid 76 76 76 76 76 76 76 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.55 2.72 3.91 4.18 3.55 4.21 4.07 

Median 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Std. Deviation .755 .888 .769 .559 .823 .699 .736 

 

Statistics 

 q29 q30 q31 q32 

N Valid 76 76 76 76 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.95 4.26 4.12 4.08 

Median 4.00 4.00 4.00 4.00 

Std. Deviation .798 .737 .765 .726 

 
Frequency Table  

q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1.3 1.3 1.3 1 موافقغیر 

 5.3 3.9 3.9 3 موافق الى حد ما

 65.8 60.5 60.5 46 موافق

 100.0 34.2 34.2 26 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0 

 

q2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.6 2.6 2.6 2 غیر موافق 

 3.9 1.3 1.3 1 موافق الى حد ما

 56.6 52.6 52.6 40 موافق

 100.0 43.4 43.4 33 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0 
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q3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3.9 3.9 3.9 3 غیر موافق بشدة 

 17.1 13.2 13.2 10 غیر موافق

 50.0 32.9 32.9 25 موافق الى حد ما

 84.2 34.2 34.2 26 موافق

 100.0 15.8 15.8 12 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0 

 

q4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 17.1 17.1 17.1 13 غیر موافق 

 57.9 40.8 40.8 31 موافق الى حد ما

 82.9 25.0 25.0 19 موافق

 100.0 17.1 17.1 13 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0 

 

q5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 10.5 10.5 10.5 8 موافق الى حد ما 

 63.2 52.6 52.6 40 موافق

 100.0 36.8 36.8 28 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0 

 

q6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.6 2.6 2.6 2 غیر موافق بشدة 

 26.3 23.7 23.7 18 غیر موافق

 42.1 15.8 15.8 12 موافق الى حد ما

 78.9 36.8 36.8 28 موافق

 100.0 21.1 21.1 16 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0 
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q7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 6.6 6.6 6.6 5 غیر موافق
موافق الى حد 
 11.8 5.3 5.3 4 ما

 67.1 55.3 55.3 42 موافق
 100.0 32.9 32.9 25 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 

q8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 13.2 13.2 13.2 10 غیر موافق 

 30.3 17.1 17.1 13 الى حد ماموافق 

 78.9 48.7 48.7 37 موافق

 100.0 21.1 21.1 16 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0 

 

q9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25.0 25.0 25.0 19 غیر موافق 

 60.5 35.5 35.5 27 موافق الى حد ما

 85.5 25.0 25.0 19 موافق

 100.0 14.5 14.5 11 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.6 6.6 6.6 5 غیر موافق بشدة 

 27.6 21.1 21.1 16 موافق الى حد ما

 67.1 39.5 39.5 30 موافق

 100.0 32.9 32.9 25 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.6 2.6 2.6 2 موافق الى حد ما 

 46.1 43.4 43.4 33 موافق

 100.0 53.9 53.9 41 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  
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q12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7.9 7.9 7.9 6 موافق الى حد ما 

 55.3 47.4 47.4 36 موافق

 100.0 44.7 44.7 34 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 25.0 25.0 25.0 19 موافق الى حد ما 

 67.1 42.1 42.1 32 موافق
 100.0 32.9 32.9 25 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 
q14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.3 1.3 1.3 1 غیر موافق 

 14.5 13.2 13.2 10 موافق الى حد ما
 68.4 53.9 53.9 41 موافق
 100.0 31.6 31.6 24 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 
q15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.6 2.6 2.6 2 غیر موافق 

 13.2 10.5 10.5 8 موافق الى حد ما
 57.9 44.7 44.7 34 موافق
 100.0 42.1 42.1 32 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 
q16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.3 1.3 1.3 1 غیر موافق 

 9.2 7.9 7.9 6 موافق الى حد ما
 63.2 53.9 53.9 41 موافق
 100.0 36.8 36.8 28 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 
q17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.6 2.6 2.6 2 غیر موافق 

 19.7 17.1 17.1 13 موافق الى حد ما
 71.1 51.3 51.3 39 موافق
 100.0 28.9 28.9 22 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 
q18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 10.5 10.5 10.5 8 غیر موافق 

 34.2 23.7 23.7 18 موافق الى حد ما
 71.1 36.8 36.8 28 موافق
 100.0 28.9 28.9 22 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  
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q19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 7.9 7.9 7.9 6 غیر موافق 

 34.2 26.3 26.3 20 موافق الى حد ما
 76.3 42.1 42.1 32 موافق
 100.0 23.7 23.7 18 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 
 
 
 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 11.8 11.8 11.8 9 غیر موافق بشدة 

 56.6 44.7 44.7 34 غیر موافق
 82.9 26.3 26.3 20 موافق الى حد ما
 96.1 13.2 13.2 10 موافق
 100.0 3.9 3.9 3 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 

q21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.3 5.3 5.3 4 غیر موافق بشدة 

 30.3 25.0 25.0 19 غیر موافق

 51.3 21.1 21.1 16 موافق الى حد ما

 80.3 28.9 28.9 22 موافق

 100.0 19.7 19.7 15 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.6 6.6 6.6 5 غیر موافق 

 47.4 40.8 40.8 31 موافق الى حد ما

 90.8 43.4 43.4 33 موافق

 100.0 9.2 9.2 7 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q23 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5.3 5.3 5.3 4 غیر موافق بشدة 

 39.5 34.2 34.2 26 غیر موافق
 89.5 50.0 50.0 38 موافق الى حد ما
 93.4 3.9 3.9 3 موافق
 100.0 6.6 6.6 5 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  
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q24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.3 1.3 1.3 1 غیر موافق بشدة 

 3.9 2.6 2.6 2 غیر موافق
 22.4 18.4 18.4 14 موافق الى حد ما
 81.6 59.2 59.2 45 موافق
 100.0 18.4 18.4 14 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 

q25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7.9 7.9 7.9 6 موافق الى حد ما 

 73.7 65.8 65.8 50 موافق

 100.0 26.3 26.3 20 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q26 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.3 1.3 1.3 1 غیر موافق بشدة 

 10.5 9.2 9.2 7 غیر موافق
 40.8 30.3 30.3 23 موافق الى حد ما
 92.1 51.3 51.3 39 موافق
 100.0 7.9 7.9 6 موافق بشدة
Total 76 100.0 100.0  

 

q27 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.3 1.3 1.3 1 غیر موافق بشدة 

 9.2 7.9 7.9 6 موافق الى حد ما

 67.1 57.9 57.9 44 موافق

 100.0 32.9 32.9 25 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q28 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 23.7 23.7 23.7 18 موافق الى حد ما 

 69.7 46.1 46.1 35 موافق

 100.0 30.3 30.3 23 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  
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q29 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3.9 3.9 3.9 3 غیر موافق 

 26.3 22.4 22.4 17 موافق الى حد ما

 75.0 48.7 48.7 37 موافق

 100.0 25.0 25.0 19 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q30 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.6 2.6 2.6 2 غیر موافق 

 11.8 9.2 9.2 7 موافق الى حد ما

 59.2 47.4 47.4 36 موافق

 100.0 40.8 40.8 31 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.3 1.3 1.3 1 غیر موافق بشدة 

 17.1 15.8 15.8 12 موافق الى حد ما

 68.4 51.3 51.3 39 موافق

 100.0 31.6 31.6 24 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  

 

q32 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.3 1.3 1.3 1 غیر موافق 

 19.7 18.4 18.4 14 موافق الى حد ما

 71.1 51.3 51.3 39 موافق

 100.0 28.9 28.9 22 موافق بشدة

Total 76 100.0 100.0  
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Notes 

Output Created 02-JUN-2014 11:22:23 
Comments  
Input Data C:\Users\fatima\Desktop\mémoire\12121\ الدراسة

المعطیات\التطبیقیة   ..sav 
Active Dataset DataSet2 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 

76 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all cases 
with valid data for the variable(s) used in that 
test. 

Syntax NPAR TESTS 
  /CHISQUARE=q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 
  /EXPECTED=EQUAL 
  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 
Elapsed Time 00:00:00.03 
Number of Cases 
Alloweda 

60494 

 

a. Based on availability of workspace memory. 
 
Chi-Square Test 

 

q1 

 Observed N Expected N Residual 

 -18.0- 19.0 1 غیر موافق

موافق الى حد 

 ما
3 19.0 -16.0- 

 27.0 19.0 46 موافق

 7.0 19.0 26 موافق بشدة

Total 76   

 

q2 

 Observed N Expected N Residual 

 -17.0- 19.0 2 غیر موافق

موافق الى حد 

 ما
1 19.0 -18.0- 

 21.0 19.0 40 موافق

 14.0 19.0 33 موافق بشدة

Total 76   
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q3 

 Observed N Expected N Residual 

غیر موافق 

 بشدة
3 15.2 -12.2- 

 -5.2- 15.2 10 غیر موافق

موافق الى حد 

 ما
25 15.2 9.8 

 10.8 15.2 26 موافق

 -3.2- 15.2 12 موافق بشدة

Total 76   

 

q4 

 Observed N Expected N Residual 

 -6.0- 19.0 13 غیر موافق

موافق الى حد 

 ما
31 19.0 12.0 

 0. 19.0 19 موافق

 -6.0- 19.0 13 موافق بشدة

Total 76   

 

q5 

 Observed N Expected N Residual 

موافق الى حد 

 ما
8 25.3 -17.3- 

 14.7 25.3 40 موافق

 2.7 25.3 28 موافق بشدة

Total 76   

 

q6 

 Observed N Expected N Residual 

غیر موافق 

 بشدة
2 15.2 -13.2- 

 2.8 15.2 18 غیر موافق

موافق الى حد 

 ما
12 15.2 -3.2- 

 12.8 15.2 28 موافق

 8. 15.2 16 موافق بشدة

Total 76   
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q7 

 Observed N Expected N Residual 

 -14.0- 19.0 5 غیر موافق

موافق الى حد 

 ما
4 19.0 -15.0- 

 23.0 19.0 42 موافق

 6.0 19.0 25 موافق بشدة

Total 76   

 

q8 

 Observed N Expected N Residual 

 -9.0- 19.0 10 غیر موافق

موافق الى حد 

 ما
13 19.0 -6.0- 

 18.0 19.0 37 موافق

 -3.0- 19.0 16 موافق بشدة

Total 76   

 

q9 

 Observed N Expected N Residual 
 0. 19.0 19 غیر موافق
موافق الى حد 
 ما

27 19.0 8.0 

 0. 19.0 19 موافق
 -8.0- 19.0 11 موافق بشدة
Total 76   

 

q10 

 Observed N Expected N Residual 

غیر موافق 

 بشدة
5 19.0 -14.0- 

موافق الى حد 

 ما
16 19.0 -3.0- 

 11.0 19.0 30 موافق

بشدةموافق   25 19.0 6.0 

Total 76   

 

Test Statistics 

 q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 

Chi-Square 71.474
a
 65.789

a
 26.237

b
 11.368

a
 20.632

c
 23.474

b
 51.895

a
 

df 3 3 4 3 2 4 3 
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Asymp. 

Sig. 
.000 .000 .000 .010 .000 .000 .000 

 

Test Statistics 

 q8 q9 q10 

Chi-Square 23.684a 6.737a 19.053a 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. .000 .081 .000 

 

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 19.0. 

b. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 15.2. 

c. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 25.3. 
 
NPar Tests 

Notes 

Output Created 02-JUN-2014 11:22:58 

Comments  

Input Data C:\Users\fatima\Desktop\mémoire\12121\ الدراسة

المعطیات\التطبیقیة   ..sav 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
76 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all cases 

with valid data for the variable(s) used in that 

test. 

Syntax NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 

q19 q20 q21 q22 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

Number of Cases 

Allowed
a
 

52428 

 

a. Based on availability of workspace memory. 
Chi-Square Test 
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q11 

 Observed N Expected N Residual 

 -23.3- 25.3 2 موافق الى حد ما

 7.7 25.3 33 موافق

 15.7 25.3 41 موافق بشدة

Total 76   

 

q12 

 Observed N Expected N Residual 

 -19.3- 25.3 6 موافق الى حد ما

 10.7 25.3 36 موافق

 8.7 25.3 34 موافق بشدة

Total 76   

 

q13 

 Observed N Expected N Residual 

 -6.3- 25.3 19 موافق الى حد ما

 6.7 25.3 32 موافق

 -3.- 25.3 25 موافق بشدة

Total 76   

 

q14 

 Observed N Expected N Residual 

 -18.0- 19.0 1 غیر موافق

 -9.0- 19.0 10 موافق الى حد ما

 22.0 19.0 41 موافق

 5.0 19.0 24 موافق بشدة

Total 76   

 

q15 

 Observed N Expected N Residual 

 -17.0- 19.0 2 غیر موافق

 -11.0- 19.0 8 موافق الى حد ما

 15.0 19.0 34 موافق

بشدةموافق   32 19.0 13.0 

Total 76   
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q16 

 Observed N Expected N Residual 

 -18.0- 19.0 1 غیر موافق

 -13.0- 19.0 6 موافق الى حد ما

 22.0 19.0 41 موافق

 9.0 19.0 28 موافق بشدة

Total 76   

 

q17 

 Observed N Expected N Residual 

 -17.0- 19.0 2 غیر موافق

الى حد ماموافق   13 19.0 -6.0- 

 20.0 19.0 39 موافق

 3.0 19.0 22 موافق بشدة

Total 76   

 

q18 

 Observed N Expected N Residual 

 -11.0- 19.0 8 غیر موافق

 -1.0- 19.0 18 موافق الى حد ما

 9.0 19.0 28 موافق

 3.0 19.0 22 موافق بشدة

Total 76   

 

q19 

 Observed N Expected N Residual 

 -13.0- 19.0 6 غیر موافق

 1.0 19.0 20 موافق الى حد ما

 13.0 19.0 32 موافق

 -1.0- 19.0 18 موافق بشدة

Total 76   

 

q20 

 Observed N Expected N Residual 

 -6.2- 15.2 9 غیر موافق بشدة

 18.8 15.2 34 غیر موافق

 4.8 15.2 20 موافق الى حد ما

 -5.2- 15.2 10 موافق

 -12.2- 15.2 3 موافق بشدة
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Total 76   

 

q21 

 Observed N Expected N Residual 

 -11.2- 15.2 4 غیر موافق بشدة

 3.8 15.2 19 غیر موافق

 8. 15.2 16 موافق الى حد ما

 6.8 15.2 22 موافق

 -2.- 15.2 15 موافق بشدة

Total 76   

 

q22 

 Observed N Expected N Residual 

 -14.0- 19.0 5 غیر موافق

 12.0 19.0 31 موافق الى حد ما

 14.0 19.0 33 موافق

 -12.0- 19.0 7 موافق بشدة

Total 76   

 

Test Statistics 

 q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 

Chi-Square 33.500a 22.211a 3.342a 48.105b 42.316b 55.684b 38.632b 

df 2 2 2 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .000 .000 .188 .000 .000 .000 .000 

 

Test Statistics 

 q18 q19 q20 q21 q22 

Chi-Square 11.158b 17.895b 38.868c 12.289c 35.789b 

df 3 3 4 4 3 

Asymp. Sig. .011 .000 .000 .015 .000 
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NPar Tests 

 
Notes 

Output Created 02-JUN-2014 11:23:41 
Comments  
Input Data C:\Users\fatima\Desktop\mémoire\12121\ الدراسة

المعطیات\التطبیقیة   ..sav 
Active Dataset DataSet2 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

76 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all cases 
with valid data for the variable(s) used in that 
test. 

Syntax NPAR TESTS 
  /CHISQUARE=q23 q24 q25 q26 q27 q28 q29 
q30 q31 q32 
  /EXPECTED=EQUAL 
  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 
Elapsed Time 00:00:00.00 
Number of Cases Alloweda 60494 

 
 
Chi-Square Test 
 
Frequencies 

q23 

 Observed N Expected N Residual 

 -11.2- 15.2 4 غیر موافق بشدة

 10.8 15.2 26 غیر موافق

 22.8 15.2 38 موافق الى حد ما

 -12.2- 15.2 3 موافق

 -10.2- 15.2 5 موافق بشدة

Total 76   

 

 

 

q24 

 Observed N Expected N Residual 
 -14.2- 15.2 1 غیر موافق بشدة
 -13.2- 15.2 2 غیر موافق

الى حد ماموافق   14 15.2 -1.2- 
 29.8 15.2 45 موافق
 -1.2- 15.2 14 موافق بشدة
Total 76   

 
q25 

 Observed N Expected N Residual 
 -19.3- 25.3 6 موافق الى حد ما
 24.7 25.3 50 موافق
 -5.3- 25.3 20 موافق بشدة
Total 76   
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q26 

 Observed N Expected N Residual 

 -14.2- 15.2 1 غیر موافق بشدة
 -8.2- 15.2 7 غیر موافق
 7.8 15.2 23 موافق الى حد ما
 23.8 15.2 39 موافق
 -9.2- 15.2 6 موافق بشدة
Total 76   

 
q27 

 Observed N Expected N Residual 
 -18.0- 19.0 1 غیر موافق بشدة
 -13.0- 19.0 6 موافق الى حد ما
 25.0 19.0 44 موافق
 6.0 19.0 25 موافق بشدة
Total 76   

 
q28 

 Observed N Expected N Residual 
 -7.3- 25.3 18 موافق الى حد ما
 9.7 25.3 35 موافق
 -2.3- 25.3 23 موافق بشدة
Total 76   

 
q29 

 Observed N Expected N Residual 
 -16.0- 19.0 3 غیر موافق
 -2.0- 19.0 17 موافق الى حد ما
 18.0 19.0 37 موافق
 0. 19.0 19 موافق بشدة
Total 76   

 
q30 

 Observed N Expected N Residual 
 -17.0- 19.0 2 غیر موافق
 -12.0- 19.0 7 موافق الى حد ما
 17.0 19.0 36 موافق
 12.0 19.0 31 موافق بشدة
Total 76   

 
q31 

 Observed N Expected N Residual 
 -18.0- 19.0 1 غیر موافق بشدة
 -7.0- 19.0 12 موافق الى حد ما
 20.0 19.0 39 موافق
 5.0 19.0 24 موافق بشدة
Total 76   

 
 
 

q32 
 Observed N Expected N Residual 
 -18.0- 19.0 1 غیر موافق
 -5.0- 19.0 14 موافق الى حد ما
 20.0 19.0 39 موافق
 3.0 19.0 22 موافق بشدة
Total 76   

 
 
 

Test Statistics 
 q23 q24 q25 q26 q27 q28 q29 
Chi-Square 66.763a 83.342a 39.895b 64.526a 60.737c 6.026b 30.737c 
df 4 4 2 4 3 2 3 
Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .049 .000 

 
Test Statistics 

 q30 q31 q32 
Chi-Square 45.579c 42.000c 39.895c 
df 3 3 3 
Asymp. Sig. .000 .000 .000 
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a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15.2. 

b. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 25.3. 

c. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 19.0. 
 
T-Test 

Notes 

Output Created 02-JUN-2014 11:24:36 
Comments  
Input Data C:\Users\fatima\Desktop\mémoire\12121\ الدراسة

المعطیات\التطبیقیة   ..sav 
Active Dataset DataSet2 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

76 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on the 
cases with no missing or out-of-range data for 
any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST 
  /TESTVAL=3 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 
  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.02 
Elapsed Time 00:00:00.02 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q1 76 4.28 .602 .069 

q2 76 4.37 .650 .075 

q3 76 3.45 1.038 .119 

q4 76 3.42 .970 .111 

q5 76 4.26 .640 .073 

q6 76 3.50 1.149 .132 

q7 76 4.14 .795 .091 

q8 76 3.78 .932 .107 

q9 76 3.29 1.004 .115 

q10 76 3.92 1.068 .122 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

q1 18.477 75 .000 1.276 1.14 1.41 
q2 18.354 75 .000 1.368 1.22 1.52 
q3 3.758 75 .000 .447 .21 .68 
q4 3.785 75 .000 .421 .20 .64 
q5 17.201 75 .000 1.263 1.12 1.41 
q6 3.794 75 .000 .500 .24 .76 
q7 12.552 75 .000 1.145 .96 1.33 
q8 7.259 75 .000 .776 .56 .99 
q9 2.513 75 .014 .289 .06 .52 
q10 7.519 75 .000 .921 .68 1.17 

T-Test 
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Output Created 02-JUN-2014 11:25:54 
Comments  
Input Data C:\Users\fatima\Desktop\mémoire\12121\ الدراسة

المعطیات\التطبیقیة   ..sav 
Active Dataset DataSet2 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

76 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on the 
cases with no missing or out-of-range data for 
any variable in the analysis. 

Syntax T-TEST 
  /TESTVAL=3 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 
q19 q20 q21 q22 
  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
q11 76 4.51 .554 .064 
q12 76 4.37 .629 .072 
q13 76 4.08 .762 .087 
q14 76 4.16 .694 .080 
q15 76 4.26 .755 .087 
q16 76 4.26 .661 .076 
q17 76 4.07 .754 .087 
q18 76 3.84 .967 .111 
q19 76 3.82 .890 .102 
q20 76 2.53 1.000 .115 
q21 76 3.33 1.204 .138 
q22 76 3.55 .755 .087 

 
 
 
 



 .المالحق ........ قائمة...................................................................................

159 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-Test 
 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
q23 76 2.72 .888 .102 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

q11 23.828 75 .000 1.513 1.39 1.64 

q12 18.962 75 .000 1.368 1.22 1.51 

q13 12.347 75 .000 1.079 .90 1.25 

q14 14.549 75 .000 1.158 1.00 1.32 

q15 14.588 75 .000 1.263 1.09 1.44 

q16 16.668 75 .000 1.263 1.11 1.41 

q17 12.318 75 .000 1.066 .89 1.24 

q18 7.593 75 .000 .842 .62 1.06 

q19 7.990 75 .000 .816 .61 1.02 

q20 -4.131- 75 .000 -.474- -.70- -.25- 

q21 2.381 75 .020 .329 .05 .60 

q22 6.378 75 .000 .553 .38 .73 

Notes 

Output Created 02-JUN-2014 11:26:40 

Comments  

Input Data C:\Users\fatima\Desktop\mémoire\12121\ الدراسة

المعطیات\التطبیقیة   ..sav 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
76 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on the cases 

with no missing or out-of-range data for any variable in 

the analysis. 

Syntax T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=q23 q24 q25 q26 q27 q28 q29 q30 q31 

q32 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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q24 76 3.91 .769 .088 
q25 76 4.18 .559 .064 
q26 76 3.55 .823 .094 
q27 76 4.21 .699 .080 
q28 76 4.07 .736 .084 
q29 76 3.95 .798 .092 
q30 76 4.26 .737 .085 
q31 76 4.12 .765 .088 
q32 76 4.08 .726 .083 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 
q23 -2.711- 75 .008 -.276- -.48- -.07- 
q24 10.292 75 .000 .908 .73 1.08 
q25 18.474 75 .000 1.184 1.06 1.31 
q26 5.854 75 .000 .553 .36 .74 
q27 15.100 75 .000 1.211 1.05 1.37 
q28 12.617 75 .000 1.066 .90 1.23 
q29 10.346 75 .000 .947 .76 1.13 
q30 14.942 75 .000 1.263 1.09 1.43 
q31 12.739 75 .000 1.118 .94 1.29 
q32 12.957 75 .000 1.079 .91 1.24 

 
 
 

 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances not 

assumed 
T3 T3 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

F 1.359  
Sig. .247  

t-test for Equality of Means t .856 1.205 
df 74 14.063 
Sig. (2-tailed) .395 .248 
Mean Difference 1.53566 1.53566 
Std. Error Difference 1.79321 1.27405 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -2.03739- -1.19576- 
Upper 5.10870 4.26707 

ANOVA 
   العمر

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 18.218 16 1.139 1.362 .193 
Within Groups 49.309 59 .836   
Total 67.526 75    

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 9.083 16 .568 .533 .918 
Within Groups 62.864 59 1.065   
Total 71.947 75    

 
ANOVA 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 30.735 16 1.921 1.053 .418 
Within Groups 107.621 59 1.824   
Total 138.355 75    
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15.313 16 .957 1.254 .257 
Within Groups 45.042 59 .763   
Total 60.355 75    
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