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 المستخلص:
الغیر قانونیة التي تؤثر على  واالفعالإن مستخدمي القوائم المالیة یتوقعون من مراقبي الحسابات اكتشاف األخطاء    

المركز المالي ونتائج األعمال ، كما یتوقعون منھ أن یُضمن تقریره الكفایة ، والنزاھة، واالستقالل ، والموضوعیة ، 
حیث ال توجد عملیة رقابة تُعطي تأكیدات كاملة بأن القوائم المالیة خالیة من األخطاء الجوھریة والغش والتصرفات 

تسلیط الضوء على التصرفات واألفعال التي تسبب تحریفات ذات األثر المادي ة . وھدفت ھذه الدراسة إلى غیر القانونی
ودوافع استخدامھا  واتخاذ االجراءات الالزمة ھا  التعرف على أسالیبفي القوائم المالیة لمختلف الوحدات االقتصادیة, و

الغیر قانونیة  واالفعالأسالیب االحتیال والغش لحسابات للحد من الكتشافھا ، والمسؤولیات التي تقع على عاتق مراقبي ا
. ومكافحة الفساد

Analysis and evaluation of the role of financial control in the 
area of stopping Irregularities and combating financial and 

administrative corruption (Applied study) 
Assistant Professor Dr. NADHIM  SHAALAN  JABBAR and M. M. Fadel  Shaalan  
Jabbar 

- University of Qadisiyah.  .Mailing Address: nazim 488@yahoo.com 
Abstract: 
   The users of the financial statements expect the auditors to discover the errors and 
illegal actions that affect the financial position and results of the business. They also 
expect him to ensure that his report includes adequacy, integrity, independence and 
objectivity. There is no audit process that gives full assurance that the financial 
statements are free of material misstatement Fraud and illegal behavior. The purpose 
of this study is to shed light on the actions and actions that cause distortions of material 
effect in the financial statements of the different economic units, to identify the methods 
and motives of their use and to take the necessary procedures to detect them, and the 
responsibilities of auditors to reduce fraud, fraud and illegal acts.   

 -المقدمة :
ولجوء اإلدارة إلى بعض اإلجراءات والسیاسات المحاسبیة غیر قانونیة ان اتباع بعض المنشآت لممارسات محاسبیة 

سعیاً وراء إحداث تحسین صوري (غیر حقیقي) في مركزھا المالي, وذلك من خالل االستفادة من تعدد البدائل المتاحة 
ب االحتیال في السیاسات المحاسبیة المستخدمة عند إعداد التقاریر المالیة بما یخدم أھداف اإلدارة ، ان ممارسة أسالی

والغش یخفض من مصداقیة القوائم المالیة ویتجلى ذلك بوضوح في السلوك المتبع من قبل اإلدارة في االختیار بین 
الطرق والسیاسات المحاسبیة عند اعداد وعرض القوائم المالیة التي تبین نتائج اعمال الشركة ومركزھا المالي 

یمثل الجھة األشرفیة المكلفة والمخولة قانونیا بتدقیق القوائم المالیة  الحسابات مراقبوتدفقاتھا النقدیة، وبما ان 
لذا تأتي اھمیة ھذه  .للوحدات االقتصادیة یجب علیھ ان یتأكد من ان ھذه القوائم قد اعدت وفق المعاییر المتعارف علیھا

والغش في الشركات قانونیة الغیر  األسالیبفي الحد من ممارسات  الرقابة المالیةالدراسة لتوضیح مدى مساھمة 
للتأكد و,العراقیة، لعلھا تقدم بعض النتائج التي تفید قطاع األعمال في مجال تعزیز ثقة المستثمرین في التقاریر المالیة 

  .من أن كل الموارد بمختلف أنواعھا تستخدم وفقا لما ھو مخصص لھا
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 المبحث االول
 منھجیة البحث

 -مشكلة البحث : -اوال    
زیادة وتنوع حاالت الغش واالحتیال في أغلب الوحدات االقتصادیة وابتكار أسالیب متعددة أن  

لتمریر تلك الحاالت من قبل اإلدارة أو العاملین أدى الى صعوبة منعھا واكتشافھا ، وقد أصبحت تشكل 
سابات لوضع عبئا كبیرا على المنشأة االقتصادیة. لذلك أصبحت المسؤولیة تقع على عاتق مدققي الح

 .  ومكافحة الفساد الغیر قانونیة واالفعال إجراءات وأسالیب للحد من عملیات الغش واالحتیال
 

 -أھمیة البحث : -ثانیا
في منع واكتشاف ومسؤولیاتھا  الرقابة المالیةیستمد البحث اھمیتھ من القاء الضوء على عمل  

واتخاذ االجراءات المناسبة التي تحول دون ووضع الضوابط الغیر قانونیة  األسالیبوحاالت الغش 
ذلك، وتحقیق الرقابة الفعالة على أوجھ النشاط المختلفة ومتابعة تنفیذ السیاسات، ومدى تأثیر ذلك 

لوحدات االقتصادیة لونتائج النشاط  ماليعلى عدالة ووضوح القوائم المالیة في التعبیر عن الوضع ال
 موضع التدقیق .

 
 -البحث : ھدف-ثالثا

التي تسبب تحریفات ذات األثر  الغیر قانونیةتسلیط الضوء على التصرفات واألفعال  یھدف البحث الى
الرقابة إبراز دور و لوحدات االقتصادیةل المالیة على القوائم استخدامھا وتأثیرھا ودوافع ,المادي
  ھا.في الحد من المالیة

 
 -فرضیات البحث : -رابعا

في البیانات الغیر قانونیة  فعالاألودور في الحد من عملیات الغش  للرقابة المالیةالفرضیة األولى : 
 .للشركاتالمالیة 

القوانین واألنظمة والتعلیمات الصادرة من الجھات المعنیة  بمتطلباتالفرضیة الثانیة : االلتزام 
          . الغیر قانونیة األفعالووالمعاییر المحلیة والدولیة ذات الصلة یؤدي الى الحد من عملیات الغش 

 
 -أسلوب وأدوات البحث : -خامسا

اعتمد البحث على مجموعة  من األدوات البحثیة لغرض إكمال متطلباتھ في جانبیھ النظري والتطبیقي 
على ما ھو متوفر من الدراسات والبحوث العلمیة، فضال عن في الجانب النظري تم االعتماد حیث 

تم االعتماد في و, المھنیة المختصة وشبكة االنترنتوالمعاییر التي تصدرھا المنظمات   النشرات
لشركة العراقیة لتصنیع وتسویق (ا للشركة عینة الدراسةالجانب التطبیقي على تحلیل البیانات المالیة 

 . 2012) -2011 - 2010(الشركة للسنوات  تخص التي مراقبي الحسابات تقاریر عن فضال )التمور
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 المبحث الثاني
 الرقابة المالیة

  -:المالیة وتعریفھااوال: مفھوم الرقابة 
المعاییر  وتحدید األداء والضبط الداخلي وقیاس والمتابعة اإلشراف عن بر" تع الرقابة  

 االستعمال وتتضمن .المنظمة أھداف إنجاز عملیة ھي الرقابةاي ان  باإلنجازات ومقارنتھا
 أجل من المعاییر ھذه مع الفعلي األداء ومقارنة معاییر األداء ، بتأسیس الكفوء للمصادر

النجاح  وتعزیز االنحرافات لتصحیح اإلجراء ثم اتخاذ األھداف ومن نحو التقدم تقریر
.(Davies, & Aston, 2011: 131) 

) إلى مفھوم الرقابة "بأنھا مرحلة التأكد بأن أنشطة المنشاة ھي مطابقة Drury(وقد أشار 
لخطتھا وان أغراضھا وأھدافھا قد تم إنجازھا حیث ال توجد رقابة دون أھداف وخطط 

ً وتعد الرقابة  لنموذج سلوكي مرغوب في تحقیقھ مع مجموعة من  تطبیقاموضوعة مقدما
اء المنشاة لضمان تشغیلھا بأسلوب مرغوب بھ اإلجراءات التي یجب اتباعھا من قبل أعض

)Drury, 2000: 593  .( 
 -یمكن تعریف الرقابة المالیة من خالل ثالث وجھات نظر وھي :و
 ومن المحاسبون بھ یھتم مالي إجراء من وجھة النظر المالیة تعرف الرقابة المالیة " ھي •

 المخصصة األوجھ ضمن إنفاقھا تم قد ما لعمل المخصصة األموال إن من للتأكد حكمھم في
  .لھا فعال "

من وجھة النظر االداریة تعرف على انھا " عنصر من عناصر اإلدارة یساعد على متابعة  •
سیر العملیات وإبراز نقاط القوة والضعف في انجازھا وفي انعكاساتھا التخاذ اإلجراءات 

  .التصحیحیة المالئمة
المالیة على انھا " عبارة عن حق دستوري یخول  من وجھة النظر القانونیة تعرف الرقابة •

:  2007( االركوازي ، صاحبھ سلطة إصدار القرارات الالزمة إلنجاح مشاریع الوحدة
20-21( . 

تعني االشراف والفحص والمراجعة من جانب جھاز على ما تقدم ان الرقابة المالیة  وبناء 
العامة ومدى االلتزام باألحكام والقوانین الرقابة المالیة للتأكد من استخدام االموال 

والتعلیمات واالنظمة والتحقق من سالمة نتائج االعمال والقوائم المالیة وتقویم االداء 
 .  والكشف عن المخالفات المالیة وبحث اسباب حدوثھا واقتراح وسائل عالجھا

 -:أھمیة الرقابة المالیة ثانیا:  
ما ینعكس على عدة الرقابة المالیة من أھمیة الحفاظ على المال العام ب تبرز أھمیة

بالدولة ومعرفة توجھاتھا ومدى التزامھا بالقوانین  تتمثلنواحي فمن الناحیة السیاسیة 
الصادرة عنھا، ومن الناحیة الحسابیة والمالیة التأكد من تحصیل االیرادات وضمان التصرف 

حدد جسامة الخطأ وتأثیره تراف وتبذیر، ومن الناحیة القانونیة بالتخصیصات المالیة دون اس
على المال العام ومسؤولیة مرتكبي الخطأ أو التالعب والغش والعقوبات المفروضة على تلك 

اما اھمیتھا من الناحیة االجتماعیة فأنھا الوسیلة االھم في الحد من المخاطر ,االخطاء 
وتنحصر اھمیة الرقابة المالیة من كونھا استباحة المال العام االجتماعیة كانتشار ثقافة الفساد و

 :تتمثل باالتي 
 وسیلة فعالة ألجراء المقارنات بین االداء الفعلي واالداء المخطط . -1
تحلیل االنحرافات بالوقت المناسب ومعرفة اسبابھا وتحدید سبل معالجتھا وكیفیة التعامل    -2

 معھا. 
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 لضعف والقوة بما یساعد على تحسین الكفاءة التشغیلیة.اكتشاف تحدید نقاط ا -3
تحفیز المدراء لالھتمام بالمصالح التنظیمیة والرقابیة وعدم تفضیل المصالح الشخصیة  -4

 بینھم. 
   Boynton , 1996 : 333 )(    . 

للنھوض ونالحظ مما تقدم ان الرقابة المالیة تنبع اھمیتھا من كونھا تمثل احد االركان االساسیة 
بالمنشآت لتتماشى مع التطویر والتحدیث تحقیقا لمستویات عالیة من الكفاءة والفاعلیة وذلك 

وحمایة موجودات الوحدة وضمان سالمة  الغیر قانونیة فعالاللتقلیل فرص ارتكاب األخطاء وا
 استخدامھا . 

 -: اآلتیةأن الرقابة المالیة تسعى الى تحقیق االھداف  -األھداف الرئیسة للرقابة المالیة : ثالثا:
  -االھداف االستراتیجیة وتشتمل على االتي :  -1
 : الزام االشخاص والسلطات المخولة  عني المسائلةوت -تدعیم عملیة المحاسبة والمسائلة

بإدارة الموارد العامة باألدالء بالمعلومات المتعلقة بإدارة كل االموال بحیث یكونوا عرضة 
المالیة وادارة االعمال لالستجواب بخصوص قیامھم بالمسؤولیات المخولة لھم في الجوانب 

 .والبرامج
 ف والتأكد من استخدام تلك االموال حمایة االموال العامة من الھدر والضیاع وسوء التصر

 في االغراض المخصصة لھا . 
 . رفع مستویات االداء العام في عموم اجھزة الدولة والمجتمع 
  توفیر المعلومات المالئمة والموثوق بھا الخاصة بالجھة الخاضعة للرقابة الى الجھات

 ). 16:  1999( الجوھر، شریعیة والجھات العلیا في الدولةالت
  -االھداف الفنیة للرقابة المالیة وتشتمل على االتي : -2

  تكوین راي فني محاید عن مدى تمثیل البیانات المالیة للجھة الخاضعة للرقابة ونتائج
لمناسب بعدم وقوع أفعال االحتیال اعمالھا لكي یسعى المراقب للحصول على التأكید ا

 .الغش والخطأو
 للقواعد والمعاییر المحاسبیة التي تحكم  التحقق من مسك وتنظیم الحسابات وفقا

 التصرفات المالیة .
  من االمور االداریة تقدیم العون الفني والمحاسبي في المجاالت المحاسبیة وما یتعلق بھا

 والتنظیمیة 
  نشر الوعي الرقابي وتحقیق الفائدة الوقائیة من وجود الرقابة المالیة عن طریق تفعیل

 العامة للعمل على نشر الوعي ودوره في  المحافظة على األموال .دور واقسام العالقات 
 القتراح فیھا الضعف نقاط واكتشاف المالیة، والتعلیمات القوانین سالمة من التأكد 

 .العام  المال على الرقابة إحكام تكفل التي العالج وسائل
    المال إدارة حسن ضرورة على التأكیدالھدف الرئیس للرقابة المالیة ھو  فأنعلى ما تقدم  ًوبناء
  كفاءتھا من والتحقق والتعلیمات القوانین سالمة من والتأكد المالیة ، والنظم اللوائح وتطبیق ،العام 

من السرقة واالختالس والتالعب وسوء االستخدام ، والتأكد من صحة ودقة  المال العام على للحفاظ
 .البیانات والتقاریر المالیة إلمكانیة االعتماد علیھا في اتخاذ القرارات 

 
 
 
 
 

86



   2018الثالثة     السنة    1العدد    لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and   ISSN: 2414 – 7419   (Print)                                                        ISSN: 2616 – 7808  (Online)      

 
 المبحث الثالث

  القوائم المالیة على آثارھا من للحد المدقق واجراءاتاالحتیال الغش و
 

  -:المالیة اوال: مفھوم االحتیال في التقاریر
مفھوم االحتیال في االصطالح یشیر إلى : إلى التحریفات المتعمدة فإنھ یجب التفریق ھنا ما بین        

سرقة، أو سوء استغالل األصول الذي یطلق علیة غش الموظفین (االختالس)، وبین التقریر المالي 
اما االحتیال كمفھوم عام یمثل خطر رئیسي تواجھھ اي منظمة  ,المضلل الذي یطلق علیة غش االدارة

المعلومات ، وسوء او منشأة اقتصادیة من خالل التمثیل الخاطئ للبیانات المالیة ، الفشل في اكتشاف 
 .استغالل المنصب

)( Arens , etal. , 2003 : 1  . فقد وردت العدید من التعریفات في القوانین الجنائیة لتعرف جریمة
 بوسیلة الغیر لمال  الكاملة  الحیازة على " أنھا االستیالءاالحتیال من الناحیة الفقھیة نذكر منھا 

 مملوك شيء على وكذلك تعرف على أنھا " االستیالء"،  المال ذلك تسلیم عن تسفر ، الخداع  بھایشو
 &,Davies  " القانون ذكرھا التي االحتیال وسائل بواسطة وذلك تملكھ ةبنی للغیر

Aston,2011:90). (  وعرفھ المعھد االمریكي لمكافحة االحتیال و االختالس على أنھ " استخدام
شخص ما لوظیفتھ في سبیل الحصول على ثروة شخصیة من خالل تعمد سوء استخدام أو سوء تطبیق 

 .لموارد الشركة أو أصولھا 
طرق غیر وسائل والخداع والغش المتنوعة واي الفعال والان االحتیال یتضمن كل ا مما سبق ویتضح

قانونیة اخرى فیھا غش واحتیال التي یمكن ان یبتكرھا االنسان باستعمال االقتراحات الخاطئة او اخفاء 
 .الحقیقة . والذي یلجأ الیھ من قبل الفرد للحصول على فائدة غیر قانونیة او غیر عادلة

 -: واالحتیالاالسالیب واالجراءات المتبعة من قبل االدارة في عملیة  الغش  -ثانیا

 -:اآلتيیمكن حصر االسالیب المستخدمة في عملیات الغش واالحتیال في 
اختیار االدارة لبعض القواعد المحاسبیة والسیاسات واالجراءات بھدف اعطاء صورة مالیة ) 1

 مرغوبة عن المنشأة .
عمر ھذه الموجودات  ) قیام االدارة بالتالعب بالتقدیرات المحاسبیة  وتكمن امكانیة التالعب بتقدیر2

 الرتباطھا بالتقییم والتنبؤ لغرض التأثیر على البیانات المالیة بما یتالءم ورغبات االدارة .
) قیام االدارة بأجراء قیود محاسبیة مزیفة ذات عالقة بأطراف اخرى مثل بیع احد اصول المنشاة 3

تالعب بقیم المیزانیة وقیم قائمة الدخل واعادة استئجارھا  بأعلى او اقل من القیمة الفعلیة لألصل ، لل
 والمركز المالي .

 ) قیام االدارة بأجراء قیود محاسبیة غیر حقیقیة وذلك إلعطاء صورة وانطباع جدیدین .4
) قیام االدارة بإدخال الصفقات االصطناعیة للقیام بالتالعب بحسابات القوائم المالیة والتالعب بتوقیت 5

  ) ,Kiso  (155 ,  2008 معینة لتحمیلھا باألرباح والخسائر . الصفقات لغرض تحدید سنة
 -دوافع  استخدام االدارة اسالیب االحتیال والغش في القوائم المالیة : -لثاثا

 -:ھناك العدید من الدوافع التي تؤدي باإلدارة لممارسة اسالیب االحتیال وھي
تُستخدم أسالیب االحتیال بھدف تحسین القیمة  -التأثیر االیجابي على سمعة الشركة في السوق : -1

المالیة المتعلقة بأداء الشركات والتي ال تسمح ظروفھا التشغیلیة أو االستثماریة من تحقیق ھذا 
 التحسن بشكل طبیعي ودون تدخل من إدارة الشركة . 
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 عملیتھا الستمرار السیولة الالزمة في مشاكل من الشركات تعاني -زیادة االقتراض من البنوك : -2
 على االستثماریة او لسداد التزاماتھا الى استخدام أسالیب االحتیال وذلك لغرض الحصول التشغیلیة أو

 المؤسسات  لدى االئتماني القرار اتخاذ على سیؤثر الذي المالیة األمر الالزم و تحسین قیمتھا التمویل
 األرباح تخفیض من األسالیب ھذه خالل من المالیة المنشآت بعض تقوم -تھرب الضریبي :ال -3

 .  الضریبي الوعاء أجل تخفیض من وذلك ( المصاریف ) النفقات في وزیادة واإلیرادات
تلجا العدید من الشركات الى استخدام اسالیب االحتیال المختلفة وذلك لغرض  -التصنیف المھني : -4

على تحسین قوائمھا المالیة للحصور على تصنیف مھني متقدم ، یستدل على ھذا من خالل التأكید 
 قراءتھم للقوائم المالیة الصادرة عن تلك الشركات .

یسعى المدراء  لممارسة أسالیب االحتیال وذلك لزیادة  -الحصول على مكافآت كبیرة للمدیرین : -5
 الخاصة بھم مرتبطة بتلك األرباح .  األرباح وخاصة إذا كانت الحوافز والمكافآت

على ما ورد فأن سیاسة مكافحة ومنع االحتیال والغش یجب اال تقتصر على فرض العقوبات  وبناءا
المناسبة على مرتكبي جریمة االحتیال وانما یجب أن تھتم بالوسائل واالجراءات التي تحول دون 

یاسة منع االحتیال والغش تركز على احكام حدوث جریمة االحتیال والغش، وعلى ھذا االساس فأن س
السیطرة والرقابة على اموال المنشأة وموجوداتھا لكي ال یفسح المجال امام أي شخص الرتكاب 

المجتمع المالي  ,وانعد خط الدفاع االول ضد االحتیال والغش ت اجھزة الرقابةاالحتیال والغش، وان 
اكتشاف االخطاء ویتوقع من المراجع ان یتضمن تقریره الكفایة والموضوعیة والنزاھة والحیاد 

 . القوائم المالیة الجوھریة التي تؤثر على

 -والغش المستخدمة في القوائم المالیة : التالعباسالیب   -رابعا:

ین بدائل محاسبیة لكثیر من البنود والعناصر التي تعطي المعاییر المحاسبة الدولیة مجاالً لالختیار ب    
تؤثر في القوائم المالیة وتقع ھذه المھمة على عاتق اإلدارة حیث تختار طریقة محاسبیة من شأنھا أن 
توفر المعلومات المفیدة لمستخدمیھا على اعتبار أنھا أكثر فائدة لمساعدتھم في اتخاذ القرارات 

اختیار اإلدارة للطرق والسیاسات المحاسبیة وأسلوب اإلفصاح عنھا یكون  االقتصادیة الرشیدة ، إال أن
في كثیر من األحیان متأثراً باألھداف الخاصة باإلدارة مما ینتج عنھ أثار سلبیة على نوعیة وشفافیة 

القوائم اعداد سالیب المستخدمة في االومن ھنا یمكن استعراض .المعلومات المنشورة والمعلن عنھا
  -ة على النحو التالي :المالی

 -:المالي  المركز قائمة المستخدمة في  التالعب والغش ): أسالیب1(    
 : المالي وھي المركز قائمة في المحاسبیة بالقیم التالعب لفرص عرض یلي فیما   
العالمات  مثل الملموسة غیر األصول بنود تقییم في المبالغة یتم حیث : الملموسة غیر األصول) 1

والقواعد  األصول یخالف بما الملموسة، غیر باألصول المحاسبي فااالعتر إلى إضافة التجاریة،
 إلى إضافة المشتراة، غیر بالشھرة فااالعتر مثل الدولیة، المحاسبة معاییر ضمن علیھا المنصوص

 ). 103: 2003 األصول ( مطر، ھذه تخفیض في المتبعة اإلطفاء طرق في مبررة اجراء تغییرات غیر

 في لھا المدرجة القیمة تحدید في التاریخیة التكلفة بمبدأ االلتزام یتم ال حیث :الثابتة )األصول2
المتعارف علیھا لألصول عن طریق تخفیضھا او  ندثاراتاال نسب في التالعب یتم نیة، كذلكاالمیز

 استخدام مبررة في غیر تغییرات إجراء على العمل ذلك إلى زیادتھا عن تلك النسب المستخدمة، یضاف
 .العكس أو المتناقص القسط طریقة إلى الثابت القسط طریقة تحویل مثل احتساب االندثارات، طرائق

حیث یتم التالعب في أسعار السوق التي تستخدم في تقییم محفظة األوراق  -) االستثمارات المتداولة :3
 انخفاض األسعار.  المالیة، إضافة إلى اجراء تخفیضات غیر مبررة في مخصصات
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ویتم في ھذا البند عدم اإلفصاح عن البنود النقدیة بشكل واضح، والتالعب في أسعار  -) النقدیة :4

 الصرف المستخدمة في ترجمة البنود النقدیة المتوفرة من العمالت األجنبیة.
ھدف تخفیض قیمة ویتم التالعب فیھا من خالل عدم الكشف عن الدیون المتعثرة، ب -) الذمم المدینة :5

مخصص الدیون المشكوك فیھا، واجراء أخطاء متعمدة في تصنیف حسابات الذمم المدینة، من تصنیف 
 ).(Joel, 1985: 78الذمم طویلة األجل على أنھا أصول متداولة بھدف تحسین سیولة المنشأة 

عن االستثمارات طویلة تغییر الطرق المحاسبیة المتبعة في المحاسبة  -االستثمارات طویلة األجل :) 6
 بین المتبادلة باستبعاد العملیات القیام األجل، من طریقة التكلفة إلى طریقة حقوق الملكیة، وعدم

 المبیعات مثل للمجموعة، الموجودة المالیة القوائم إعداد لدى لھاالتابعة وشركاتھا األم الشركة
 .المتبادلة والقروض المتبادلة

مثل عدم إدراج األقساط المستحقة خالل العام الجاري من القروض طویلة ) المطلوبات المتداولة: 7
 بتسدید اإلدارة ذلك قیام إلى األجل ضمن المطلوبات المتداولة، بھدف تحسین نسب السیولة، یضاف

  .السیولة نسب تحسین بھدف األجل، طویل االقتراض طریق عن األجل قصیرة القروض
 قبل األجل طویلة قروض على بالحصول المنشأة إدارات تقوم ثحی -: لاألج طویلة ) المطلوبات8

 كذلك .السیولة نسب لتحسین األجل، قصیرة القروض تسدید في استخدامھا بھدف المیزانیة، إعالن
 إلى المحققة المكاسب وإضافة استحقاقھا، موعد قبل القابلة لالستدعاء، السندات إطفاء على تعمل

  .العادیة  غیر البنود ضمن عنھا اإلفصاح دون الربح، صافي
 كشوفات تضمین االحتیال في أسالیب وممارسة التالعب عملیات تتركز البند ھذا في  :المخزون) 9

 مبرر غیروتغییر  تقییمھا، أسعار في التالعب عملیات إلى إضافة ومتقادمة راكدة بضاعة بنود الجرد
 ) .Oliver, etal., 1989: 70( .تسعیر المخزون  طریقة في

  -:اسالیب االحتیال المستخدمة في قائمة الدخل  -2
عن طریق التالعب بأرقام قائمة  االحتیال أسالیب وممارسة التالعب عملیات یمكن لإلدارة أن تمارس

  -:وكاالتيالدخل 
  االعتراف المبكر باإلیراد: بمعنى تسجیل اإلیراد بشكل سریع فیما عملیة البیع ال تزال موضع

شك، وفي ھذه الطریقة یتم االعتراف محاسبیاً ودفتریاً بالدخل المترتب على عملیة البیع قبل أن 
طریقة في تكتمل العملیة ذاتھا على أرض الواقع وقبل اكتمال عملیة تبادل المنفعة، وتتمثل ھذه ال

، وال تقتصر مشكلة االعتراف باإلیراد على إنتاج المنتجات تسجیل إیرادات وھمیة أو مزیفة 
  .السلعیة والخدمیة ، بل تمتد لتشمل العقود طویلة األجل

  تسجیل  من خاللتسجیل إیراد مزیف : تتمثل ھذه الطریقة في تسجیل ایرادات وھمیة أو مزیفة
دیة ، ویتمثل ذلك في إعداد جدول لمبیعات منتج معین ألحد الزبائن مبیعات لیست لھا قیمة اقتصا

 إیرادات المنشأة  وھو غیر ملتزم حتى تلك اللحظة بشراء السلعة أو دفع ثمنھا، وذلك لزیادة
تسجیل النقد المتّسلم من عملیات االقتراض باعتباره إیرادات ویتمثل ذلك بأن  او,بأسالیب ملتویة 

النقد المتّسلم من البنوك التي یتم التعامل معھا على شكل اقتراض یختلف عن النقد المستلم نتیجة 
عملیات بیع السلع والخدمات، حیث إن النوع األول یسجل في بند االلتزامات وعلى المنشأة إعادة 

 .ده، بینما النقد المتّسلم نتیجة عملیات البیع فیتم التعامل معھ باعتباره إیرادات تسدی
 أقل مقیم بیع أصل خالل من یشمل زیادة األرباح وھو واحدة، لمرة عائد خالل من الدخل زیادة 

 االستثمار عائد تسجیل إضافة إلى اإلیرادات، من االستثمار جزًءا عائد اعتبار وكذلك الحقیقة، من
تشغیلیًا ،إذ تعطي ھذه الفكرة صورة إیجابیة عن إدارة الشركة وعادةً ما یتم التعامل  الدخ باعتباره

  .مع ھذا النوع من العائد باإلشارة إلى أنھ ناجم عن عملیات غیر جوھریة وغیر تشغیلیة 
 أو الحقة سابقة محاسبیة فترات إلى الجاریة المصاریف نقل. 
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 289 : 2005 ,الحقة  زمنیة فترة إلى الحالیة نقل اإلیرادات) ( Cay,& simentt. 

:-

-:
:-

:-

- أسالیب الغش واالحتیال على قائمة التدفقات النقدیة   3
تعتبر قائمة التدفقات النقدیة ذات اھمیة للتنبؤ بمستقبل منشآت األعمال وعامل مھم من عوامل التقییم 

وھناك مرونة في قائمة التدفقات النقدیة ممكن أن تستغل من قبل االدارة عند القیاس واإلبالغ عن 
التدفقات النقدیة،و تظھر ھذه المرونة في عدة اشكال كما یلي     

الشكل األول :التالعب بتصنیف التدفقات النقدیة   
یكمن الغش واالحتیال في تصنیف وتبویب بنود التدفقات النقدیة ما بین التدفقات النقدیة التشغیلیة 
واالستثماریة والتمویلیة ، الختالفھا في بعض الدول عنھا في البعض اآلخر، إذ أنھ ھناك اتفاقاً في 

الھیكل األساسي ألنشطة قائمة التدفقات النقدیة ولكن ھناك اختالفً ا في العناصر التي تندرج تحت كل 
نشاط ؛ مع أن تلك الممارسة سوف لن تؤثر في إجمالي التدفقات النقدیة للمنشأة، لكنھا تؤثر في 

التدفقات النقدیة التشغیلیة باعتبارھا مقیاًسا للقدرة الكسبیة لمنشأة األعمال . حیث أن المعیار 
المحاسبي الدولي رقم  ( 7 ) سمح ببدائل بالنسبة لتصنیف الفوائد المدفوعة والمقبوضة وعوائد 

االستثمارات والتوزیعات النقدیة لألرباح.   
الشكل الثاني: التدفقات النقدیة من األنشطة غیر المستمرة: 

معاملة التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة من األنشطة غیر المتكررة على أنھا تدفقات نقدیة من 
األنشطة التشغیلیة المستمرة حیث تقوم منشأة األعمال على تصنیف التدفقات النقدیة الداخلة على 

أنھا تدفقات نقدیة تشغیلیة مستمرة أما التدفقات النقدیة الخارجة والتي لھا تأثیر سلبي تصنف 
( Cay,& simentt, 2005: 290-289 )   كتدفقات نقدیة من أنشطة غیر مستمرة

الشكل الثالث :التالعب بالسیاسات واإلجراءات المستخدمة التي تندرج تحت االحتیال والغش للتالعب 
بالتدفقات النقدیة التشغیلیة    

التالعب بالسیاسات المحاسبیة المستخدمة والتي تتم ممارستھا دون تجاوز المعاییر والمبادئ 
المحاسبیة المتعارف علیھا وإنما باستغالل عنصري المرونة واالختیار في تلك المعاییر والمبادئ؛ 

حیث أن المرونة التي تتمتع بھا األسالیب المحاسبیة توفر فرًصا للتالعب وإظھار صورة غیر حقیقیة 
  . (Metis,  et.al., 2009: 23)        .لحالة منشأة األعمال

 -القوائم المالیة: االحتیال والغش في آثار من للحد المدقق یطبقھا التي واالختبارات اإلجراءات:خامسا
االحتیال والغش على قائمة المركز  آثار من للحد المدقق یطبقھا التي واالختبارات اإلجراءات )1(

 -المالي:
الجدول التالي یتضمن عرضا الھم اجراءات االحتیال المتعلقة بقائمة المركز المالي واالجراءات 

   -ارجي تطبیقھا وكما موضح بالجدول ادناه :المضادة التي یتوجب على المدقق الخ
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یوضح أسالیب االحتیال المتعلقة بقائمة المركز المالي واإلجراءات المضادة التي یتوجب على المدقق  )1جدول (

 تطبیقھا
 اجراءات المدقق المضادة              إجراءات أسالیب االحتیال     البنود

 النقدیة
 

عن بنود النقدیة عدم اإلفصاح  -1
 المقیدة .

التالعب في أسعار الصرف  -2
المستخدمة في ترجمة بنود النقدیة من 

 العمالت األجنبیة.

استبعاد النقدیة المقیدة عند احتساب    -1 
 السیولة .

التحقق من صحة أسعار الصرف  -2
 وتصحیح الخطأ أن وجد .

االستثمارات 
 المتداولة

 
 

المتداولة تقییم االستثمارات  -1
 بأسعار السوق غیر الصحیحة.

إعادة تصنیف االستثمارات من  -2
متداولة الى طویلة االجل عند ھبوط 

 أسعارھا السوقیة.

التحقق من صحة األسعار  -1
 المستخدمة.

التحقق من مبررات إعادة التصنیف  -2
حسب القواعد المنصوص علیھا في 

 معاییر المحاسبة الدولیة .
الذمم 

 المدینة
 
 

عدم الكشف عن الدیون المتعثرة  -1
بقصد تخفیض قیمة المخصص وعدم 

 الكشف عن الحسابات الراكدة .
تضمین رقم المدینین بذمم مدینة  -2

ألطراف ذات صلة او شركات تابعة او 
 زمیلة .

ادراج بعض الذمم المدینة طویلة  -3
 االجل ضمن األصول المتداولة .

حقق طلب كشف بالذمم المدینة والت -1
من نسبة المخصص الى اجمالي الذمم 

 المدینة.
فحص كشوفات الذمم المدینة  -2

والتحقق من استبعاد الذمم المدینة 
للشركات التابعة والزمیلة واالفصاح 

 عنھا في بند مستقل. 
التحقق من صحة التصنیف واستبعاد  -3

 الذمم من الذمم المتداولة المدینة االجل .
 

المخزون 
 السلعي

 
 
 
 
 

تضمین كشوف الجرد بضاعة  -1
 راكدة او تالفة.

التالعب في أسعار تقییم المخزون  -2
 السلعي.

التغییر غیر المبرر في طریقة  -3
 تسعیر المخزون .

 

فحص كشوفات الجرد والتحقق من  -1
الوجود الفعلي لألصناف الموجودة 

 بالمخزن.
التحقق من صحة أسعار المخزون  -2

 ة.قیاسا باألسعار الجاری
مراجعة رأي اإلدارة حول مبررات  -3

 التغییر واثر ذلك على القوائم المالیة.
االستثمارات  
 طویلة االجل

 
 
 
 

التغییر في طریقة المحاسبة عن  -1
االستثمارات طویلة االجل مثل التحول 
من طریقة الكلفة الى طریقة حق 

 الملكیة .
عدم اظھار نصیب الشركة االم في  -2

 التابعة او الزمیلة. خسائر الشركات
عدم استبعاد العملیات المتبادلة بین -3

الشركة االم و شركاتھا التابعة من 
 القوائم الموحدة .

التحقق من ذلك التغییر عن طریق  -1
تقریر المدقق واالثار المترتبة  على ذلك 

 في قائمتي الدخل والمركز المالي.
إعادة تعدیل بنصیب ربح الشركة االم  -2

 الشركات التابعة او الزمیلة. بخسائر
استبعاد تلك العملیات وإظھار اثارھا  -3

 على القوائم المالیة.
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األصول  
 الثابتة

 
 
 
 
 
 

عدم االلتزام بمبدأ الكلفة التاریخیة  -1
واتباع طریقة إعادة التقویم بالقیمة 
السوقیة وإظھار الفائض في قائمة 
الدخل بدال من  اظھاره ضمن حقوق 

 الملكیة.
 االندثارات عن نسب تخفیض -2

 المتعارف علیھا.  النسب
إجراء تغییر غیر مبرر في طریقة  -3

 احتساب االندثار.

التحقق من االلتزام بمبدأ التكلفة  -1
التاریخیة والتحقق من صحة عملیة 
التقییم وبأنھا تمت بواسطة مختصین 
واستبعاد الفائض من قائمة المركز 

ن حقوق المالي وادراجھ الدخل ضم
 المساھمین.

التحقق من تلك النسب وتعدیل  -2
 مصروف االندثار.

مراجعة رأي اإلدارة حول ذلك التغییر  -3
والتحقق من اثاره المتراكمة على 

 البیانات المحاسبیة.
 األصول

غیر 
 الملموسة

 

المبالغة في تقیم األصول غیر  -1
الملموسة بما یخالف األسس 

 الصحیحة.
باألصول غیر ملموسة االعتراف  -2

بشكل یخالف المعاییر المحاسبیة  
 كاالعتراف بالشھرة غیر المشتراة.

تخفیض نسب إطفاء تلك األصول  -3
 عن المعدالت المتعارف علیھا.

التغییر غیر المبرر في طریقة  -4
 اإلطفاء لھذه األصول.

التحقق من صحة األسس المتبعة في  -1
 التقییم وفق األسس الصحیحة .

التحقق من األصول غیر الملموسة  -2
واالعتراف باألصول غیر المشتراة 
واجراء التعدیالت الالزمة ألثر ذلك على 

 المركز المالي. 
إعادة النظر في قیمة تلك األصول  -3

بقائمة المركز المالي ومصروف اإلطفاء 
 بقائمة الدخل.

التحقق من مبررات اإلدارة بشأن   -4
تغیر طرق إطفاء األصول غیر الملموسة 

 ودراسة اثاره في القوائم المالیة. 
المطلوبات 

 المتداولة
 
 
 
 

عدم ادراج أقساط القروض طویلة  -1
االجل المستحقة ضمن المطلوبات 

 المتداولة.
تسدید قروض قصیرة االجل عن  -2

 طریق االقتراض طویل االجل.

التحقق من اثبات تلك األقساط ضمن  -1
المطلوبات المتداولة وإعادة احتساب 

 نسب السیولة.
التحقق من ذلك ودراسة اثاره على  -2

الفوائد واألصول المقدمة كضمانات 
 ونسب الرفع المالي.

المطلوبات 
 طویلة االجل

الحصول على قرض طویل االجل  -1
قبل انتھاء الفترة المالیة واستخدامھ 

 في تسدید قرض قصیر االجل.
استدعاء موعد استحقاقھا واضافة  -2

المكاسب المتحققة الى صافي الربح 
دون اإلفصاح عنھا ضمن البنود غیر 

 العادیة. 

التحقق من الحصول على قرض  -1
طویل االجل قبل انتھاء السنة لسداد 
قرض قصیر االجل ذلك وعمل التعدیالت 

 الالزمة في نسب الرفع المالي.
تخفیض صافي الربح ومعالجة اثر  -2

 ذلك على النسب المالیة.
 

 ). 139 137-، 2002 (المصدر // مطر،                                 

 الدخل : االحتیال والغش على قائمة آثار من للحد المدقق یطبقھا التي واالختبارات اإلجراءات )2(
الجدول االتي یتضمن عرضا الھم إجراءات أسالیب االحتیال المتعلقة بقائمة الدخل واإلجراءات 

 المضادة التي یتوجب على المدقق الخارجي تطبیقھا . 
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 یوضح أنواع أسالیب االحتیال المتعلقة بقائمة الدخل وإجراءات المدقق المضادة الواجب تطبیقھا )2جدول (

 إجراءات المدقق المضادة لھذه االسالیب أسالیب االحتیالإجراءات  البنود

 المبیعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجراء صفقات بیع صوریة قبل انتھاء  -1
الفترة المالیة لیتم الغاءھا الحقا في الفترة 

 القادمة.
  بیع بشروط حقیقیة بیع صفقات إجراء -2

 .سھلة
 تسجیل بضاعة األمانة المرسلة للوكالء -3
 كمبیعات. 

التحقق من فواتیر البیع وخصوصا للصفقات  -1
المنفذة مع األطراف ذات العالقة بالشركة كالشركات 

 التابعة والزمیلة.
التحقق من شروط االئتمان بما فیھا شروط السداد  -2

 والخصم وكفایة مخصصات الدیون المشكوك فیھا.
التحقق من مستندات شحن االرسالیات ومطابقتھا  -3

اثمان البضاعة الواردة من  مع مستندات تسدي
 الوكالء.

 البضاعة لفةك
 المباعة

 
 
 
 

التغییر غیر المبرر في طریقة تقییم  -1
 المخزون.

 تضمین  كشوف الجرد أصنافا راكدة. -2
تأجیل اثبات فواتیر مشتریات خاصة  -3

الحالیة للفترة المالیة  بالفترة المالیة
 .التالیة

لتغییر طریقات تقییم الرجوع الى مبررات اإلدارة  -1
 المخزون واثره على البیانات المالیة.

 التحقق من تكوین مخصص لھبوط األسعار. -2
 عة المستندیة لفواتیر المشتریات.المراج -3
 

مصروفات 
 التشغیل

 
 
 
 
 
 
 
 

رسملة مصروفات ایرادیة ال تنطبق  -1
علیھا شروط الرسملة مثل مصروفات 

 الصیانة.
في طرق اندثار التغییر غیر المبرر  -2

األصول الثابتة واطفاء األصول غیر 
 الملموسة.

استخدام معدالت اندثار او إطفاء اقل  -3
من المتعارف علیھ في الصناعة التي 

 تعمل ضمنھا المنشأة.  

التحقق من مدى تورط شروط الرسملة في ذلك  -1
 المصروف.

الرجوع الى رأي اإلدارة لمعرفة أسباب التغییر  -2
 على القوائم المالیة. وبیان اثاره

التحقق من ذلك وإعادة احتساب مصروف االندثار  -3
 وفقا للمعدالت المتعارف علیھا.

 
 
 

 
 نتیجة االعمال
 لألنشطة غیر

 المستمرة
 

البنود االستثنائیة 
والبنود غیر 

 العادیة

 
عدم اإلفصاح عن األثر المترتب على  -1

قرار اغالق خط انتاج یؤثر بشل جوھري 
 نتیجة اعمال المنشأة.على 

تضمین ربح التشغیل أرباح ناتجة عن  -2
بنود استثنائیة او غیر عادیة دون اإلفصاح 

 عن طبیعة تلك البنود.

 
تقدیر اثر اغالق الخط اإلنتاجي على نتیجة االعمال  -

 واخذه بنظر االعتبار.
 استبعاد أرباح تلك البنود من الربح التشغیلي. -
 
 
 
 

  ). 133 – 132:  2006مطر،  // ( المصدر
 مما سبق أن ھناك أسالیب متنوعة وعدیدة تمارسھا اإلدارة حسب الھدف والظرف والفرصة  یستنتج

المتاحة امامھا من اجل التحكم في النشاط االقتصادي والتقاریر المالیة الناتجة عنھ، وبالرغم من قیام 
ر التقاریر المالیة من اجل تحسین عملیة الھیئات المھتمة بالعمل المحاسبي والمالي على وضع معایی

العرض والتقییم، واالفصاح المحاسبي . اال أن إدارات الشركات تحاول استغالل في تلك المعاییر 
لممارسة عملیات الغش و االحتیال في القوائم المالیة وذلك لتحقیق منافعھا الخاصة على حساب منافع 

بار ركیزة الرقابة ضروریة للحد من خطر الغش واالحتیال ومصالح األطراف األخرى . وبھذا یمكن اعت
  الفساد.الذي تمارسھ اإلدارة في البیانات المالیة وارساء مناخ مالئم لتجنب حاالت 
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 المبحث الرابع
 الجانب التطبیقي 

 المالیة تحلیل البیانات تم ، وحیاد بموضوعیة لھ الالزمة البیانات وجمع البحث أھداف تحقیق لغرض
 التي مراقبي الحسابات تقاریر عن فضالللشركة العراقیة لتصنیع وتسویق التمور / قطاع صناعي) 

  -محورین ھما: إلى التحلیلیة الدراسة توزیع تم وقد ،  )2012،  2011،  2010الشركة للسنوات ( تخص
 دراسة وتحلیل القوائم المالیة للشركة عینة البحث . -المحور االول :
 التي تخص الشركة عینة البحث مراقبي الحساباتدراسة وتحلیل تقاریر  -المحور الثاني :

  -للشركة العراقیة لتصنیع وتسویق التمور : القوائم المالیة وتحلیل دراسة  -األول المحور
 -: المركز المالي) كشف (للشركة العامة المیزانیة :أوال

القوانین واألنظمة والتعلیمات الصادرة من الجھات المعنیة  بمتطلبات الشركة مدى التزام معرفة ولغرض  
العراقیة لتصنیع وتسویق التمور / قطاع  الشركة( العامة  المیزانیة دراسة لذلك سیتم  والمعاییر المحلیة والدولیة

 -وكاالتي :  )2012، 2011، 2010) وتحلیلھا للسنوات الثالث ( صناعي
 )3جدول (

  
 -نتیجة النشاط : ثانیا

) 812616فائضا في المرحلتین االولى والثاني مقداره ( 2010حققت الشركة خالل السنة / 
) الف دینار على التوالي وبانخفاض عن المرحلتین االولى والثانیة للسنة 662852الف دینار  و(

 عرض الفقرة واالفصاح عنھا في المیزانیة العامةطریقة  الفقرة
الموجودات الثابتة 

 والموجودات المخزنیة
 صلب في الدفتریة بالقیمة أجمالي نحو على للشركة العامة المیزانیة فيوالمخزنیة  الثابتة الموجودات عرض تم

 الثابتة الموجودات كشف المسمى المالیة بالقوائم ملحق كشف في عنھ اإلفصاح تم فقد فیھا التفصیل أما .المیزانیة 
 خالل والتسویات السنة بدایة في التاریخیة وكلفھا الموجودات ھذه انواع یوضح والذي أندثارات من بھا وما یرتبط

 جاء ماذلك حسب  وكان المالیة السنة نھایة في الدفتریة القیمة الى وصوال والمتراكمة السنویة واالندثارات السنة
 .1997 سنة في المعدل) 1( رقم الدولي المحاسبي المعیار من) 10( بالفقرة

 ملحق كشف في اإلفصاح تم وقد أجمالي نحو على للشركة العامة المیزانیة في التنفیذ تحت مشروعات عرض تم مشروعات تحت التنفیذ
 تأریخ الفعلیة لغایة والكلف المشروعات تلك أنواع عن التنفیذ تحت المشروعات كشف المسمى المالیة بالقوائم

ً  ذلك وكان المیزانیة  سنة في المعدل) 1( رقم الدولي المحاسبي المعیار من) 10( بالفقرة بالفقرة جاء ما مع متفقا
1997. 

 بالقوائم ملحق كشف في اإلفصاح تم وقد أجمالي نحو على للشركة العامة المیزانیة في المخزون عن اإلفصاح تم المخزون
 تقییم وتم ، المیزانیة تأریخ لغایة الرئیسیة الفئات حسب الخزین مبلغ تفاصیل عن المخزون كشف المسمى المالیة

 القاعدة متطلبات مع یتفق وھذا اقل أیھما الصافیة التحصیلیة القیمة أو التاریخیة بالكلفة التام اإلنتاج من مخزونھا
 العراق . جمھوریة في والرقابیة المحاسبیة المعاییر مجلس من الصادرة )5( رقم المحاسبیة

المدینة  األرصدة و المدینون
 االخرى

 المدینة الذمم على شملت والتي يأجمال بشكل للشركة العامة المیزانیة صلب في المدینة الذمم مبالغ عرض تم
 التعویض ومخزنیھ طلبات نقدیة وفروقات المستحقة واإلیرادات مقدما المدفوعة والمصاریف الغیر لدى والتأمینات

 المعیار منو)  -66(بالفقرة  جاء ما مع یتفق اإلفصاح ھذا وان) المنتسبین وسلف النشاط ألغراض وسلف
 تحصیلھا في للدیون المشكوك مخصص ضخامة واإلفصاح عن،  لالمعد 1997 لسنة - )1رقم ( الدولي المحاسبي
 . 9/4/2003 قبل منحلة لجھات تعود ألنھا الدیون تلك تحصیل امكانیة لعدم وذلك الدیون تلك لمواجھة

 فقد فیھا التفصیل أما , المیزانیة صلب في أجمالي نحو على للشركة العامة المیزانیة في النقدیة المكونات عرض تم النقدیة
 مع یتفق وھذا ھذه النقود أنواع یوضح الذي النقود كشف المسمى المالیة بالقوائم ملحق كشف في عنھ اإلفصاح تم

 ).1( رقم الدولي المحاسبي المعیار من )ز -66( الفقرة متطلبات
 عن مكونات اإلفصاح یتم للشركة ولم العامة المیزانیة صلب في فقط المدفوع االسمي المال رأس عن حاإلفصا تم المال رأس

 یتفق ال وھذا الشركة أدارة لمجلس السنوي التقریر في او ,المیزانیة صلب في مفصل نحو على الشركة مال رأس
 المعدل .1997لسنة /  )1( رقم الدولي المحاسبي المعیار من أ) -74( الفقرة متطلبات مع

 ، الدولي االول المحاسبي المعیار مع یتفق بما ( أجمالي نحو على المالي المركز قائمة في االحتیاطیات عرض تم االحتیاطیات
 االحتیاطیات تفاصیل فیھ تظھر المالیة بالقوائم ملحق كشف في عنھ اإلفصاح تم فیھا التفصیل اما منھ )10( الفقرة
 . المعیار لنفس) 11( الفقرة متطلبات مع یتفق وھذا ,السنة خالل احتیاطي لكل والحركة النوع حسب

 الدائنون
 واألرصدة

 الدائنة
 االخرى

 تم فقد فیھا التفصیل اما للشركة العامة المیزانیة كشف في األخرى الدائنة والذمم الدائنین اجمالي عن اإلفصاح تم
 المحاسبي المعیار ومتطلبات یتفق وھذا الدائنین كشف المسمى المالیة بالقوائم ملحق كشف في عنھ اإلفصاح

 كحد صلبھا في العامة المیزانیة- تحتوي بأن الشركات تلزم والتي 1997 سنة المعدلح)  -66( الفقرة االول الدولي
 . األخرى الدائنة والذمم الدائنة الذمم لبنود ادنى

 االستثمارات
 المالیة

 ملحق كشف في اإلفصاح تم وقد أجمالي نحو على للشركة العامة المیزانیة االستثمارات المالیة في عرض تم
الشراء والقیمة االسمیة  االستثمارات وكلف تلك أنواع عن االستثمارات المالیة كشف المسمى المالیة بالقوائم

 لالسھم وعدد ھذه األسھم واالرباح المستلمة .
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على التوالي وكما مدرج في الجدول  ) الف دینار924007و() الف دینار 766415السابقة مقداره (

              -ادناه :
 )4جدول(

نتیجة نشاط السنة المنتھیة في  المرحلة
 الف دینار /31/8/2010

نتیجة نشاط السنة المنتھیة في 
 /الف دینار 31/8/2009

مقدار االنخفاض 
 الف دینار

 766415 1579031 812616 االولى
 924007 1586859 662852 الثانیة

 
للشركة للسنة الحالیة ومقارنتھا بالسنة السابقة استخلصنا ة النشاط نتیجل ومن خالل دراستنا

 -بعض المؤشرات التالیة :
عن السنة السابقة  )%37) الف دینار وبنسبة (1628150انخفاض ایرادات النشاط الجاري بمقدار ( -أ

) الف دینار 567322بمقدار ( خفاض حساب صافي مبیعات الشركةوالناتجة في معظمھا عن ان
)الف دینار الناتجة عن اجور التفریغ والتحمیل 731320وانخفاض حساب االیرادات المتنوعة بمقدار (

فاض حساب والوزن للتمور المستلمة ألغراض وزارة الزراعة تنفیذا لعقد استالم التمور مقابل انخ
 أتیة عن تبخیر التمور وفحصھا .) الف دینار المت350340بمقدار ( ایرادات خدمات متنوعة

) الف دینار  عن السنة السابقة والناتجة في 690783انخفاض المصروفات الجاریة بمقدار ( -ب
) الف دینار بسبب انخفاض انتاج 524797معظمھا عن انخفاض مصاریف خدمات التشغیل بمقدار (

 الف دینار 2801199بقدار ( التمور المصنعة ، اضافة الى انخفاض مصروفات المستلزمات السلعیة
 مقابل ارتفاع المصروفات التحویلیة واالخرى .

 -الحظنا من خالل دراستنا لنتیجة النشاط االتي : 2011وخالل السنة /
) الف دینار 1269609فائضا في المرحلتین االولى والثانیة مقداره ( 31/8/2011حققت الشركة في 

ادة عن المرحلتین االولى والثانیة للسنة السابقة مقداره ) الف دینار على التوالي وبزی982620و(
     على التوالي وكما مبین ادناه : ) الف دینار319768و() الف دینار 456994(

                                 )5جدول(

نتیجة نشاط السنة المنتھیة في  المرحلة
 الف دینار31/8/2011

نتیجة نشاط السنة 
المنتھیة في 

 الف دینار 31/8/2010

 مقدار الزیادة
 الف دینار

 456994 812615 1269609 االولى
 319768 662852 982620 الثانیة

 
وعند دراسة وتحلیل البیانات المالیة / نتیجة النشاط للشركة أظھرت نتیجة  2012اما خالل السنة /

  -النشاط ما یلي:
المرحلة االولى من نتیجة النشاط الجاري بلغ مقداره فائضا في  31/8/2012حققت الشركة في  -أ
) الف دینار عن السنة السابقة ، كما حققت 153625) الف دینار وبأنخفاض مقداره (1115983(

) الف دینار عن 53873) الف دینار في المرحلة الثانیة بزیادة مقدارھا (1036493فائضا مقداره (
 -تمكنا من استخالص المؤشرات التالیة:السنة السابقة ،ومن خالل دراستنا فقد 

) عن ایرادات %13) الف دینار  وبنسبة(1861005انخفاض ایرادات النشاط الجاري بمقدار ( -)1(
) الف دینار  مقارنة بالسنة السابقة ویرجع 1535234السنة السابقة وذلك النخفاض المبیعات بمقدار (

ات التمور المستلمة عما كان علیھ في السنة السابقة سبب ھذا االنخفاض الى قیام الشركة بتخفیض كمی
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الف دینار للطن الواحد بسبب كثرة الطلبات على التمور  4509الرتفاع اسعار التمور الى اكثر من (
 العراقیة .

) ملیون دینار عن السنة السابقة لتضمن 161انخفاض حساب ایراد موجودات ثابتة بمقدار ( -)2(
 ایرادات مستلمة تخص اكثر من فترة اي عن فترات لسنوات سابقة الحساب للسنة السابقة 

زیادة االیرادات المتحققة للشركة من ایرادات الفوائد الدائنة والمتأتیة من حساب التوفیر لدى  -)3(
عن السنة السابقة وذلك لزیادة المبالغ  ) الف دینار226043تثمار بمقدار (المصرف المتحد لالس

 ف .المودعة لدى المصر
 .) الف دینار عن السنة السابقة 1481336انخفاض المصروفات الجاریة بمقدار ( -)4(
) الف دینار  وكذلك انخفاض المصروفات التحویلیة 56127زیادة المستلزمات الخدمیة بمقدار ( -)5(

 واالخرى .
 -الموازنات التخطیطیة : -خامسا

وفات واالیرادات للسنة المالیة المنتھیة عدم قیام الشركة بأعداد الموازنة التخطیطیة للمصر
وعدم متابعة نتائج التنفیذ الفعلي وتقدیم تقاریر دوریة بشأنھا بغرض الوقوف على  31/8/2010في 

) من قانون 117االنحرافات الحاصلة والعمل على تصحیحھا خالفا للفقرة (خامسا) من المادة (
 .( المعدل)  1997) لسنة /21الشركات رقم (

الحظنا وجود تجاوز في الصرف على المبالغ المخططة بموجب الموازنة  2011ل السنة / وخال
التخطیطیة لبعض المصروفات دون استحصال الموافقات االصولیة لھذه التجاوزات في الصرف اضافة 
الى تدني نسب التنفیذ لبعض المصروفات االخرى االمر الذي یؤشر عدم الدقة في وضع تقدیرات 

    .الموازنة 
الحظنا وجود تجاوز على بعض ابواب الصرف المحددة بموجب الموازنة  2012وخالل السنة /

التخطیطیة دون استحصال الموافقات االصولیة لھذه التجاوزات اضافة الى تدني نسب التنفیذ لبعض 
 المصروفات االخرى االمر الذي یؤشر عدم الدقة في وضع تقدیرات الموازنة وكما موضح بالجدول

 -ادناه :
 )6جدول(

رقم الدلیل 
 المبلغ المخطط اسم الحساب المحاسبي

 الف دینار
 المبلغ المصروف

 الف دینار
 مقدار التجاوز

 الف دینار
 نسبة التجاوز

% 
 4 7742 207742 200000 االت ومعدات 113

وسائل نقل  114
 22 10008 61008 50000 وانتقال

 100 782 782 ̶ عدد وقوالب 115
 69 4629687 10081313 14711000 مستلزمات سلعیة 32

مصروفات  38
 51 29615 30385 60000 تحویلیة

 
) ملیون دینار في حین بلغت االیرادات 19378بلغت االیرادات المخططة في الموازنة التخطیطیة ( -ج

المخططة مما یتطلب من الشركة اتخاذ ما یلزم لتحقیق االیرادات  .) ملیون دینار 12657المتحققة (
على التخصیصات المعتمدة او التالعب بالتبویبات  ات اعالهان التجاوزاو توخي الدقة في  ذلك .

المحاسبیة یعد شكال من اشكال االحتیال والتالعب فالدور الرقابي یعد مھما للحد من حاالت االحتیال 
 .الى اختالس المال العاموالغش الذي یؤدي 
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 -تقریر ادارة الشركة : –سادسا 

، الحظنا  31/8/2010من خالل دراسة تقریر االدارة المقدم عن نشاط الشركة للسنة المنتھیة في 
عدم قیام الشركة باإلفصاح عن بعض المعلومات والمؤشرات في تقریرھا عن نشاطھا للسنة اعاله 

) الخاصة باإلفصاح الصادرة عن مجلس المعاییر 6اسبیة رقم (مما یشكل مخالفة للقاعدة المح
 -المحاسبیة والرقابیة في جمھوریة العراق وھي :

 )  من رأسمال الشركة .%5اسماء المساھمین الذین یملكون اكثر من ( -1
 نسب استغالل الطاقة التصمیمیة والمتاحة والمخططة للشركة ومدى مساھمة الشركة في سد الطلب  -2

 منتجاتھا وخدماتھا . على
 نسب ومدیات النمو التطور في االنتاج مقارنة بالسنوات السابقة . -3
 كلف ونسب الھدر والضیاع والتلف في الموارد المتاحة مقارنة بالسنوات السابقة . -4
 المشاكل والمعوقات التي واجھت الشركة واالجراءات المتخذة لمعالجتھا مع بیان اسبابھا . -5

لم تقم الشركة باإلفصاح عن بعض المعلومات  31/8/2011السنة المنتھیة في وخالل      
 -والمؤشرات التالیة :

 الخطة التشغیلیة للشركة ونتائج تنفیذھا . -أ
 .عدم تطابق بعض البیانات الواردة في تقریر االدارة مع المعلومات الواردة في خطة اإلنتاج  -ب

 -حسابات المساھمین : -ثانیا 
االسھم لبعض المساھمین بین ما ورد في كشف حساب رأس المال وبین عدد االسھم عدم تطابق 

 الواردة في تقریر االدارة .
ومن خالل دراسة تقریر االدارة المقدم عن نشاط الشركة  31/8/2012وفي  السنة المنتھیة في 

ھذه السنة مما یشكل الحظنا عدم تضمین تقریر االدارة بالعدید من المؤشرات المالیة عن نشاطھا خالل 
 -) ومن ھذه المؤشرات ما یلي :6رقم ( العراقیة مخالفة للقاعدة المحاسبیة

 اجمالي عدد العاملین موزعا حسب المستویات االداریة والفنیة .  -أ
 حاالت التالعب واالختالس  ( ان وجدت ) خالل السنة . -ب
 لم یتم االفصاح عن اتالف وشطب الموجودات الثابتة  والمواد مخزنیھ في تقریر االدارة .  -ج

 -:حول نشاط الشركة الحسابات يمراقبتقاریر  مالحظات–المحور الثاني 
     -الموجودات الثابتة والمخزنیة : –اوال

الجرد وقد تم تثبیت مالحظة وجود بعض الموجودات الثابتة ظاھرة في السجالت وغیر ظاھرة في   -1
 ازائھا بأنھا مفقودة ولم تبین الشركة اسباب وتواریخ  فقدان  تلك المواد .

تضمین قوائم جرد الموجودات الثابتة العدید من المكائن المستھلكة لمقر الشركة لم یجري حصرھا  -2
بقوائم منفصلة لغرض استبعادھا من السجالت المختصة وتسجیلھا في حساب مخزن المخلفات و 
المستھلكات ، مع العرض انھا قد ادخلت الى مخزن المخلفات والمستھلكات دون تنظیم القیود 

 لمحاسبیة لھا علما إن الشركة الزالت تقوم باحتساب االندثار السنوي على ھذه الموجودات ا
) دینار موقوف ومدور منذ سنوات 70809تضمین حساب مشروعات تحت التنفیذ مبلغا مقداره ( -3

 .یمثل  قیمة عدد تم شراءھا منذ عدة سنوات ومازالت غیر مستخدمة في النشاط 
 -الصندوق ولدى المصارف :النقدیة في  –ثانیا 

بلغ عدد الحسابات المصرفیة للشركة في بغداد والمحافظات  31/8/2010خالل السنة المنتھیة في  -أ
تنظیم مطابقة بولم تقم الشركة  .) الف دینار13349904) حساب برصید اجمالي مقداره (23االخرى (

  .كشف المصرف مع السجالت لتلك الحسابات
قییم بعض ارصدة الحسابات المصرفیة للشركة بالعملة االجنبیة  ( الدوالر ) وفقا لم یتم اعادة ت -ب

) دینار عراقي  (الف ومائة وثمانون دینار عراقي ) لكل دوالر امریكي 1180لسعر الصرف البالغ (
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وحسب نشرة االسعار الصادرة عن البنك المركزي العراقي خالف للقاعدة  31/8/2010كما في 
) الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة في جمھوریة العراق عن اثار 4م (المحاسبیة رق

 .تغییر اسعار الصرف 
 -الحظنا االتي : 31/8/2011أما خالل السنة المنتھیة في 

) الف دینار   كما في 9669963أظھر حساب النقود ضمن البیانات المالیة للشركة مبلغ ( -أ
صید النقدي لحساب التوفیر المفتوح لدى المصرف المتحد لالستثمار ، والذي یمثل الر 31/8/2011

) الصادر عن مجلس المعاییر المحاسبیة 14رقم ( العراقیةج) من القاعدة المحاسبیة -16خالفا للفقرة (
 ضمن حسابات االستثمارات المالیة والرقابیة. والذي یستلزم تبویبھ 

 -تقم بالمالحظات االتیة : الحظنا أن الشركة لم 2012وخالل السنة /
قامت الشركة بتسجیل فروقات الزیادة الجردیة الحاصلة في المواد المخزنیة (تعبئة وتغلیف)  -ب

) دینار في حساب احتیاطیات رأسمالیة بدال من حساب فروقات 198225مقارنة مع السجالت البالغة (
  .نقدیة ومخزنیة مما یشكل مخالفة لتعلیمات النظام المحاسبي

ان جمیع ما ورد اعاله من نقاط خلل وضعف جوھریة وعدم معالجتھا قد یؤدي الى وجود حاالت احتیال 
وغش وبالنتیجة اختالس النقدیة لدى الشركة، وخاصة النقدیة المدورة والموقوفة من سنوات سابقة 

 .المتمثلة بإیداعات الظاھرة في السجالت ولم تظھر في كشف المصرف 
 -والدائنون : المدینون -ثالثا

) الف دینار  في نھایة السنة 2628275بلغ رصید حساب مدینو نشاط غیر جاري مبلغا مقداره ( -أ
غ بالرغم من بضمنھا مبالغ متحققة عن  عقود مشاركتھا مع الغیر ولم یتم استحصال تلك المبال 2010

 نفاذ تلك التعاقدات 
) الف دینار  مع اجمالي 19005بالغ رصیده (عدم تناسب مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ال -ب

) (خمسة باأللف) منھا مما یستلزم %0،5) الف دینار الذي یشكل نسبة (3807743الدیون البالغ (
 اخذ التخصیص المناسب لتفادي حاالت تعذر تحصیل بعض الدیون.

الفرعیة  قامت الشركة بأعداد كشوفات خاصة بتحلیل اعمار الدیون وعلى مستوى  الحسابات -ج
 والتفصیلیة لحسابات المدینون والدائنون دون توحیدھا على مستوى الحسابات الرئیسیة واإلجمالیة. 

والظاھرة ضمن  31/8/2010بلغت ارباح المساھمین من االرباح المتحققة وغیر المستلمة كما في  -د
) الف دینار  في حین بلغ رصید تلك األرباح بموجب سجالت 325142حساب دائنو توزیع االرباح (

 .) الف دینار 250781)الف دیناراي بفرق مقداره (74361المساھمین (
 -حظنا االتي :ال 2011وخالل السنة / 

عدم وجود متابعة جدیة ومستمرة لتصفیة االرصدة الموقوفة والمدورة من سنوات سابقة قسما  -أ
منھا مخالفة لطبیعتھا المحاسبیة ، مما یستدعي بالضرورة تكثیف الجھود لمتابعة تصفیة ھذه 

 الفروقات.
) الف 473ودائن بمبلغ ( ,) الف دینار22512اظھر حساب فروقات نقدیة ومخزنیة مبلغ مدین ( -ب

 تتخذ الشركة االجراءات الالزمة بشأنھا . ولمموقوف ومدور منذ سنوات سابقة  ,دینار
 -االستثمارات المالیة :  -رابعا 

ومن خالل دراستنا وتحلیلنا لالستثمارات  31/8/2012اما خالل السنة المالیة المنتھیة في 
 المالیة الحظنا االتي :

) الف دینار والتي تمثل 562919تثمارات المالیة طویلة االجل بتاریخ المیزانیة (بلغ مجموع االس -أ
) شركة من شركات القطاع المختلط والخاص وبزیادة 14مجموع مساھمات الشركة في رؤوس اموال (

) الف دینار عن السنة السابقة والتي تمثل قیمة اسھم مجانیة واكتتاب لدى (ست 105916مقدارھا (
 .م تستلم الشركة اي عوائد عن استثماراتھا للشركات الثمانیة االخرى شركات) ول
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لم تقم الشركة باحتساب مخصص ھبوط القیمة السوقیة لالستثمارات في االوراق المالیة وذلك  -ب

) 14لعدم قیامھا بتقییم تلك االسھم بالكلفة او السوق ایھما اقل طبقا لمقتضیات القاعدة المحاسبیة رقم (
عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة في جمھوریة العراق لمواجھة مخاطر تصفیة بعض  الصادرة

، مما یتطلب تخصیص مبلغ لمواجھة  تالشركات او انخفاض قیمتھا السوقیة عن كلف االسھم المشترا
 ھبوط القیمة السوقیة لالسھم وتقییم االسھم وفق القاعدة المشار الیھا اعاله .

  -للشركة عینة البحث الحظنا ما یلي : مراقبي الحساباتوبعد دراسة وتحلیل القوائم المالیة وتقاریر 
  المالیة القوائم وأعداد المحاسبیة اإلعمال تنفیذ في الموحد المحاسبي النظام أتبعت ةأن الشرك  ،

 دوائرات دارال باألساس مخرجاتھ مخصصة تكون الذي النظام ھذا لیاتبآ حیث أن الشركة قد قیدت
 . األخرى باألطراف االھتمام دون الدولة
  عینة البحث وفق النموذج المرفق بتعلیمات النظام المحاسبي  ةتم تنظیم المیزانیة العامة للشرك

في تقییم موجوداتھا الثابتة على الكلفة  ة، حیث اعتمدت إدارة الشرك 1998) لسنة /1الموحد رقم (
امت باحتساب االندثار المتراكم علیھا وفق طریقة القسط الثابت ، دون مراعات التاریخیة وكذلك ق

 .التغیرات في األسعار الخاصة بالموجودات المحتفظ بھا 
  حیث  متحفظة المذكورة للسنوات ةللشرك المالیة القوائم حول مراقبي الحسابات تقاریر كانت ،

 ألنشطتھا المختلفة . ةممارسات تلك الشركاشارت الى وجود العدید من المخالفات اثناء 
 یھ لألطراف المستفیدة أأن المسؤولیة االساسیة لمراقبي الحسابات تتمثل في ان یوضح في تقریره ر

في ما اذا كانت القوائم المالیة قد عرضت بشكل صادق وعادل ام ال وكذلك دون وجود أي تجاوزات 
ً ال تتضمن أي اسلوب من اسالیب االحتیال ، على المال العام او تحریفات جوھریة و انھا   لمعاییر وفقا

 .التدقیق المعتمدة
  مراقبي عینة البحث التي تم االسترشاد بھا من محتوى تقاریر  ةأن الحاالت الخاصة بالشرك

وتم اإلبالغ عنھا إلى الجھات المختصة إلیالئھا االھمیة الالزمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة  الحسابات
لمعالجة وتصفیة السلبیات والمالحظات والتحفظات المكتشفة ، الحظنا تكرار في السلبیات والمالحظات 

منھا أو تعمدھا  من سنة مالیة ألخرى ، مما یدل إلى عدم اتخاذ اإلجراءات الكفیلة للحد الشركةلنفس 
في بعض الحاالت لغرض حصول إرباك في العمل المحاسبي والمالي ومن بین األسباب الرئیسة لحدوث 

  -ھذه الحاالت ھي :
عدم االلتزام بالمعاییر والقواعد المحاسبیة المعتمدة وخاصة فیما یتعلق بالقیام بعملیات الجرد  -1

الحتیال واالخطاء والغش للموجودات الثابتة لكي ال یتم الشامل وإجراء المطابقات األصولیة لتمریر ا
 اكتشافھا من قبل األجھزة الرقابیة .

ضعف نظام الرقابة الداخلیة وإجراءات الضبط الداخلي ، حیث أن القیام بعملیة الجرد وإجراء  -2
 ت الثابتة. المطابقات األصولیة یعد وسیلة من وسائل الرقابة والضبط الداخلي للسیطرة على الموجودا

ھناك حاالت كثیرة للتالعب لغرض اختالس وسرقة النقدیة ، فضالً عن تجدد وابتكار اسالیب  -3
ووسائل اخرى للقیام بعملیة االختالس ، باإلضافة إلى وجود الوقت الكافي إلخفاء عملیة االختالس 

 والغش عن طریق التالعب بالسجالت المالیة دون مالحظة ذلك.
دة حسابات الذمم المدینة والدائنة على عكس طبیعتھا ھو عدم تطبیق التعلیمات أن ظھور أرص -4

النافذة والقواعد والمبادئ المحاسبیة المعتمدة بشكل صحیح ودقیق ، فضالً عن ضعف إجراءات الرقابة 
الداخلیة والضبط الداخلي على ھذه األرصدة ، مما یؤدي إلى إساءة التصرف في الحسابات أما لتغطیة 

جز أو اختالس ومن ثم یتم معالجة فرق المبلغ المختلس في حسابات الذمم المدینة والدائنة كأرصدة ع
 مدورة من سنة إلى اخرى . 

یعد من  الشركةإن ضعف إجراءات الضبط والسیطرة على الموجودات والمواد الموجودة داخل  -5
والحمایة الالزمة لھا ، باإلضافة  أبرز األسباب لحدوث ھذه الحاالت ، فضالً عن عدم توفر الحصانة
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إلى وجود عدد من األشخاص سواء العاملین في الوحدة أو من خارجھا ال تتوفر فیھم األمانة والنزاھة 
 للحیلولة دون حصول حاالت إساءة التصرف بالموجودات والمواد واختالسھا أو سرقتھا .

 القوة نقاط تحدید في كبیرا وفعاال كاندور أجھزة الرقابة المالیة وبناءا على ما تقدم نالحظ إن 
 تضمنتھا التي والتحفظات والمالحظات من خالل اإلیضاحات, ةالشرك أعمال نتائج وتقویم والضعف

متابعتھا لغرض تصفیتھا من قبل ومحل التدقیق ,االتحادي للسنوات المالیة  الرقابة دیوان تقاریر
لرقابة خالل المدة المحددة لھا والحصول على اإلجابة بشكل رسمي وبیان مدى لالجھات الخاضعة 

  للشركة.كفاءة وكفایة اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة 
 

 االستنتاجات والتوصیات:
  -:االستنتاجات اوال:
یمكن عرض اھم االستنتاجات وفق ما تم التوصل الیھ من خالل الدراسة التحلیلیة للشركة عینة        

 -البحث وكما یلي :
خالل دراستنا للحاالت العملیة التي كشفتھا أجھزة الرقابة لعدد من السنوات ، لوحظ التكرار في   -1

زمة من اإلدارة لسد الثغرات التي حدوث حاالت التالعب ، مما یدل على عدم اتخاذ اإلجراءات الال
 أدت إلى وقوع ھذه الحاالت لتالفیھا ومنع تكرارھا في المستقبل . 

تعدد وتنوع حاالت التالعب والمخالفات یعود إلى مجموعة من األسباب والتي لم تتخذ اإلدارة  -2
  -ما یلي :اإلجراءات الكفیلة لتداركھا ومنع وقوعھا أو الحد منھا ومن بین أھم ھذه األسباب 

 ضعف األنظمة المحاسبیة والرقابیة وعدم تطویرھا واالھتمام بھا .  -أ
ً وممن تتوفر فیھم النزاھة واألمانة ألشغال  -ب ً وعملیا عدم اختیار العاملین المؤھلین علمیا

 الوظائف ومنھا الوظائف الحسابیة والرقابیة .
ضعف التنسیق واالتصال بین اإلدارة الرئیسیة واإلدارات التابعة لھا بخاصٍة إذا كانت ھذه  -أ

 اإلدارات تقع خارج مقر الوحدة . 
عدم االلتزام بالقوانین واألنظمة والتعلیمات من بعض اإلدارات والعاملین وخاصتا ما یتعلق  -د

 بالجوانب المالیة والرقابیة وعدم االلتزام بالقواعد والمعاییر المحاسبیـة والرقابیة المعتمدة . 
یر إلى جملة عدم إلتزام الشركة عینة الدراسة بمحتویات تقریر اإلدارة السنوي , إذ لم یشر التقر -3

من المتطلبات الخاصة بأعداد التقریر ومنھا مبالغ المكافأت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة 
والتنفیذیین واألسس التي یتم إعتمادھا في تحدید تلك المكافئات ، وبیان أثر نشاط الشركة في 

ة و حیاة المجتمع واإلقتصاد الوطني ، وجھود الشركة في نقل وتوطین وتطویر المعرف
 التكنولوجیا وغیرھا من المتطلبات .

التجاوز على التخصیصات المعتمدة او التالعب بالتبویبات المحاسبیة یعد شكال من اشكال  -4
االحتیال والتالعب فالدور الرقابي االشرافي ألجھزة الرقابة  یعد مھما للحد من حاالت االحتیال 

 . والغش الذي یؤدي الى اختالس المال العام
مراعاة الدقة في اعداد تقدیرات الموازنة التخطیطیة ، مما یتطلب عدم المبالغة في اعداد عدم  - -5

 تحصیلھا او المتوقع صرفھا المبالغھذه التقدیرات وااللتزام بتنفیذھا وان یتم التخطیط في ضوء 
 فعال .

یعد تواجد موظفي الرقابة خاصة موظفو الرقابة الخارجیة في الوحدات االقتصادیة والدوائر  -6
والفروع التابعة لھا ، عامالً بالغ األثر في منع ارتكاب التالعب والمخالفات أو الحد منھا ، نتیجة 

 .تولد الخوف والتردد وخلق عامٍل أدبيٍ ونفسيٍ قبل اإلقدام علیھ 
التصرفات غیر القانونیة  ارتكابابات یمكن أن یوفر الضمان والتأكید بعدم أن عمل مراقب الحس -7

 . عند أعداد البیانات المالیة ، فضالً عن تعزیز الثقة والمصداقیة بھذه البیانات
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    -التوصیات: ثانیا:
فصل الصالحیات والمسؤولیات بین الوظائف اإلداریة والعناوین الوظیفیة لمنع ارتكاب أفعال  -1

االحتیال والغش والمخالفات ولتفویت الفرصة للقائمین بھذه االعمال من إخفاء وتمریر 
 مخططاتھم واكتشافھا.

ینبغي على اإلدارة والمدقق الخارجي فحص وتقویم األنظمة المحاسبیة والرقابیة وتطویرھا  -2
ارة الحسابات وفق المعاییر واألدلة المحاسبیة والرقابیة المعتمدة لضمان تنفیذ األعمال في إد

  . واإلدارات االخرى في الوحدة االقتصادیة بفعالیة وكفاءة
ضرورة قیام إدارات الشركات بأعداد التقریر السنوي الذي یتضمن كافة أنشطة الشركات  - -3

 .خالل الفترة ، وأھم المؤشرات المالیة والسیاسات المحاسبیة
الرقابیة ممن تتوفر فیھم المھارات ضرورة اختیار العاملین وخاصتا في الوحدات الحسابیة و -4

العلمیة والفنیة والخبرة في التخصص ، وأن یتصفوا بالنزاھة واألمانة والحرص على العمل 
 من خالل االطالع على سیرتھم الذاتیة وإجراء المقابالت الشخصیة لھم .

 التقنیات واستخدام أدائھم وتطویر الحسابات قبيلمرا والمھني العلمي بالتأھیل االھتمام -5
التدقیق بمكاتب  للعاملین مستمرة تدریبیة برامج وضع خالل من أعمالھم إنجاز في الحدیثة

 في المستمرة التطورات مع یتالءم حتى وتطویره أدائھم مستوى لتحسین والھیئات الرقابیة 
 .  األعمال دنیا

التالعب والمخالفات ، نشر الوعي الرقابي في الوحدة االقتصادیة وعواقب اإلقدام على حاالت  -6
فضالً عن نشر الوعي القانوني من حیث العقوبة التي ستواجھ مرتكبي ھذه الحاالت ، وكذلك 
نشر الوعي األخالقي والتعاون والتكاتف فیما بین العاملین لتحقیق أھداف الوحدة وتحفیزھم 

 ً   .معنویاً ومادیا
قبل مراقبي الحسابات عند تدقیق ضرورة التأكید على بذل العنایة المھنیة المعقولة من   -7

البیانات المالیة وإبداء الرأي المھني المستقل ، ومراعاة التوازن بین رغبات واحتیاجات 
 الفئات المختلفة من مستخدمي تلك البیانات .
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