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هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على دوافع ارتكاب الغش احملاسيب يف بيئة األعمال اجلزائري من وجهة نظر مراجعي احلساابت
حيث مت إعداد استبانه، حيث مت ا لرتكيز على نوعني من الغش احملاسيب ومها التقارير املالية االحتيالية وكذا اختالس األصول،اخلارجيني
 وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات اليت تفيد أصحاب، وتوزيعها على مراجعي احلساابت اخلارجني يف والية سطيف
.الشركات يف جتنب الوقوع يف أزم ة عامة قد تؤدي إيل إفالسها مما جيلب الضرر لالقتصاد الوطين
. تقارير مالية احتيالية؛ اختالس األصول؛ مراجع احلساابت:املصطلحات
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Abstract:
This study aims to identify the motives for committing accounting fraud in the Algerian
business environment from external auditors’ view, where the focus was on two types of accounting
fraud, which are fraudulent financial reports as well as the misappropriation of assets, where a
questionnaire was prepared and distributed to external auditors in Setif. The study reached a set of
results and recommendations that benefit the owners of companies in avoiding falling into a general
crisis that may lead to bankruptcy, which will harm the national economy.
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مقدمة
منذ مطلع القرن احلادي والعشرين وحىت اليوم مل تتوقف أجهزة اإلعالم عن نشر فضائح لعمليات احتيال أو غش أو فساد يف
العمليات الخأخالقية ،ومل تقتصر تل

منظمات األعمال الدولية ،فقد اشرتكت معظمها يف تل

الفضائح على منظمات األعمال

األمريكية وحسب ،بل مشلت املنظمات يف إيطاليا وأسرتاليا ،وكوراي اجلنوبية ،والصني ،والياابن ،وهولندا وفرنسا.أما على مستوى االقتصاد
اجلزائري ،فقد عرفت اجلزائر ممارسات احتيالية بسبب الزايدة يف املوارد املالية املوجهة أساساً لتمويل مشاريع األشغال العامة واإلسكان،
وعلى سبيل املثال فضيحة بن

اخلليفة  ،1112البن

التجاري والصناعي  ،1112الصندوق اجلزائري الكوييت لالستثمار ،1112

قطاع السكن والعمران  ،1112الفساد يف قطاع اجلمارك  ،1112قطاع احملروقات 1101و.1102
ومن املعروف أن السمة اليت ميزت إفالس الشركات العاملية وكذا الوطنية  ،كانت فضائح التزوير يف حساابت تل الشركة وهو
ما يعرف ابلغش احملاسيب اليت تتم بواسطة حماسب متمرس ملم هبذا الفن ألخأخالقي ،مما يفضي إىل إظهار نتائج نشاط الشركة ومركزها
املايل بصورة خمالفة للواقع االقتصادي.
إشكالية الدراسة
أصبح الغش احملاسيب ميثل هتديداً خطرياً للنظام العاملي نظراً لتزايد عدد العوامل اليت تسبب حدوثه مثل :عوملة التدفقات املالية
واألسواق املالية واستخدام اإلنرتنت ،دمج وتقسيم الشركات واملنافسة املتزايدة ابستمرار ،إضافة إىل العوامل السياسية واالقتصادية ،وهو يف تزايد
مستمر إىل يومنا هذا خصوصاً يف بيئة تتميز بسيطرة التكنولوجيا املتطورة وكذا املعلومات اليت سامهت يف زايدة عمليات االحتيال ،وتقنيات إخفاء
الغش والتهرب منه اليت كانت جمهولة متاماً من قبل.
إن اكتشاف حاالت الغش احملاسيب يف الوقت املناسب جينب إدارة الشركة يف الوقوع يف أزمة عامة قد تؤدي إيل إفالسها مما جيلب
الضرر لالقتصاد الوطين  ،وملعاجلة الداء وجب معرفة األسباب اليت تتسبب يف حدوثه وعلية نطرح التساؤل التايل:
ما هي الدوافع اليت ت كمن وراء القيام ابملمارسات االحتيالية من وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجيني ابعتبارهم مسؤولون عن
اكتشاف حاالت الغش احملاسيب والتقرير عنها حسب معايري املراجعة الدولية؟
وانطالقا من التساؤل الرئيسي ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:
 هل يلتزم مراجعي احلساابت اخلارجني مبعايري املراجعة الدولية يف الكشف عن الغش احملاسيب واإلبالغ عنه ؟ ما هي أهم الدوافع لنشر تقارير مالية احتيالية من وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجني؟ ما هي أهم الدوافع الختالس أصول الشركة من وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجيني؟ولإلجابة على التساؤل الرئيسي ميكن عرض الفرضيات التايل:
 يؤثر التزام مراجعي احلساابت اخلارجني مبعايري املراجعة الدولية يف الكشف عن الغش احملاسيب واإلبالغ عنه؛ يعترب الضعف يف مكوانت الرقابة الداخلية من أهم الدوافع لنشر تقارير مالية احتيالية من وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجني؛ تعترب املصروفات املرتفعة لإلدارة العليا) السفر ،التعويضات( من أهم الدوافع الختالس األصول يف الشركة من وجهة نظر مراجعي احلساابتاخلارجيني.
أهداف البحث
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تتجلى أهداف البحث يف معرفة مدى التزام مراجعي احلساابت اخلارجني مبعايري املراجعة الدولية يف الكشف عن الغش احملاسيب
والتقرير عنه ،ابإلضافة إىل حتديد أهم الدوافع الىت تؤدي إىل نشر تقارير مالية احتيالية من وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجني ،وكذا التعرف على
أهم الدوافع اليت تؤدي إىل سوء استخدام األصول يف الشركة وهو ما جينب إدارة الشركة يف الوقوع يف أزمة عامة قد تؤدي إيل إفالسها مما جيلب
الضرر لالقتصاد الوطين.
أمهية البحث
تتمثل أمهية البحث يف زايدة املنفعة األساسية لعملية املراجعة واليت تتمثل يف إضفاء الثقة على املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية لتصبح
مالئمة الختاذ القرارات  ،حيث أن اكتشاف الغش ودوافعه يساعد املؤسسات يف معرفة مواطن الضعف وجتنب الوقوع يف أزمات مالية  ،كما
يساعد املستثمرون على اختاذ قرارات صحيحة يرتتب عليها توزيع وختصيص املوارد االستثمارية بشكل كفء وهو ما يساهم يف النمو االقتصادي .
منهج البحث
مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف كافة جوانب الدراسة لإلجابة على خمتلف التساؤالت املطروحة واالحاطة بكل جوانب
املوضوع.
حماور البحث

مشلت هذه الورقة البحثية أربعة حماور مستمدة من طبيعة اإلشكالية والفرضيات املطروحة لإلجابة عنها ،وهي كالتايل:


احملور األول :اإلطار املفاهيمي للغش احملاسيب؛



احملور الثاين :عوامل ارتكاب الغش احملاسيب (التطور اهلندسي للغش)؛



احملور الثالث :أنواع الغش احملاسيب؛



احملور الرابع :الدراسة امليدانية لدوافع الغش احملاسيب .

احملور األول :اإلطار املفاهيمي للغش احملاسيب
هناك العديد من التعاريف قُدمت ملفهوم الغش .نقوم بتحليل أربع جوانب منها :النفسي ،االجتماعي ،االقتصادي والقانوين.
أوال :اجلانب النفسي
ركزت العديد من البحوث يف هذا اجلانب على حتديد األسباب اليت حتفز الشخص الرتكاب اجلرمية ،وفقاً
لنظرية التحليل النفسي ،السلوك االحتيايل هو نتيجة خلل يف التط ور الفردي ،نظرية التعلم املبكر تقول أن السلوك االحتيايل هو نتيجة تفاعل
الفرد مع بيئته.
ميكن أن يكون احملتال ذهانياً ،أاننياً أو إيديولوجيا ،احملتال الذهاين لديها عادة جنائية*  ،أما األانين فلديه سلوك عدواين والرغبة يف احلصول على
منصب مرموق  .أخرياً فإن اإلداري إيديولوجيا يرى أن سلوكه متفوق على اآلخرين.1
اثنيا:اجلانب االجتماعي
السلوك االحتيايل ظاهرة اجتماعية  ،تشكل العوامل االجتماعية السبب الرئيسي للسلوك االحتيايل لخأشخاص ،حيث أن األشخاص احملتالني
يتأثرون ببيئتهم والتفاعالت االجتماعية وكذا العالقات الشخصية ،2حيث هناك ثالث وجهات نظر لتفسري السلوك االحتيايل:
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أ .من منظور وظيفي :السلوك املنحرف هو نتيجة ضغوط اجتماعية مفروضة على الفرد من البيئة االجتماعية؛
ب .املنظور السوسيولوجي من الصراع الذي يعترب السلوك االحتيايل هو نتيجة الصراع الثقايف؛
ت.نظرية "فئة الصراع" تعترب الرأمسالية هي السبب الرئيسي للسلوك االحتيايل.
اثلثا:اجلانب القانوين
من الناحية القانونية  " :الغش أو التدليس هو أن يستعمل أحد طريف العقد وسائل غايتها تضليل الطرف اآلخر واحلصول على رضاه يف املوافقة
على أي عمل حقوقي آخر"،
من خالل هذا التعريف يتنب لنا أن الغش يفرتض وجود أربعة شروط :
.0استعمال الوسائل أو الطرق االحتياليةو يتمثل يف :العنصر املادي حيث يكفي الكذب ،أو جمرد الكتمان ،إذا كان املدلس عليه جاهال لخأمر
املكتوم عن هو ال يستطيع أن يعرفه من طريق آخر حسب املادة  68الفقرة  1من القانون املدين اجلزائري  ":يعترب تدليسا السكوت عمدا عن واقعة
أو مالبسة إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان أن له أن يربم

العقد لو علم بتل

الواقعة أو هذه املالبسة"

 .2توافر نية التضليل لدى املدلس ،مع قصد الوصول إىل غرض غري مشروع العنصر املعنوي ،وميثل هذا الشرط العنصر املعنوي؛
.2اعتبار التدليس الدافع للتعاقد حسب املادة  68الفقرة  0من القانون املدين اجلزائري  " :جيوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت احليل اليت جلأ
إليها املتعاقدين أو النائب عنه  ،من اجلسام حبيث لوالها ملا إبرام الطرف الثاين العقد"؛
 . 0أن يكون التدليس صادر من املتعاقد اآلخر  ،أو على األقل يكون متصال هبا املادة  68من القانون املدين اجلزائري أن  " :إذا صدر
التدليس من غري املتعاقدين  ،فليس للمتعاقد املدلس عليه أن يطلب العقد  ،ما مل يثبت أن املتعاقد اآلخر كان يعلم  ،أو كان من املفروض حتما أن
يعلم

التدليس".

هبذا

كما يعرف االحتيال من الناحية املدنية من خالل:3
 املتهم قام بوضع متثيل للواقع املادي؛
 هذا التمثيل هو متثيل كاذب؛
 إن املتهم مؤمن بعدم واقعية التمثيل ،وعدم وجود دوافع واقعية لصحته؛
 وجود نية التعمد يف تقدمي التمثيل الكاذب.
رابعا:اجلانب االقتصادي
يعرف الغش على أنه هو " :4اخلطأ الذي يرتكب عن قصد أو عمد أو تدبري من قبل قسم احملاسبة أو اهليئة اإلدارية للتضليل أو اإلخفاء أو
الغش أو االختالس أو التأثري على القوائم املالية".
كما يعرف الغش أنه " 5تعمد إخفاء أو تعديل البياانت بغرض احلصول على منافع خاصة ،أو التضليل طرف آخر واحليلولة بينه وبني احلصول
على أصول وممتلكات الوحدة االقتصادية الستخدامها يف األغراض اخلاصة".
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وأيضا ُعرف الغش على أنه "6ارتكاب أخطاء عن عمد وسبق إصرار  ،ويعين ذل
التالعب يف البياانت احملاسبية ،هبدف إخفاء معامل معينة ،لتحقيق منفعة شخصية على حساب الوحدة االقتصادية وتتنوع وتتشكل حماوالت ارتكاب
أن الغش مرادفة اخلطأ العمد ،وحيدث الغش عن طريق

التالعب ،وتتمثل يف االختالس واالبتزاز والرشوة والتالعب يف عمليات اإلفصاح والتعارض يف املصاحل وإساءة استخدام السلطة".
وأشار املعيار الدويل للتدقيق رقم ( )101إىل أن الغش يعين "7فعالً مقصوداً من قبل شخص أو أكثر يف اإلدارة ،وأولئ

املكلفون ابلرقابة

واملوظفون ،أو أطراف خارجية ،ويتعلق هذا الفعل ابستخدام اخلداع من أجل احلصول على مصلحة غري عادلة أو غري قانونية ،والذي ينتج عنه حتريف
يف التقارير املالية".
من خالل اجلوانب السابقة ميكن وضع منوذج يساعد يف التعرف على خمتلف عوامل ونتائج الغش ،نوضحه يف الشكل التايل:

شكل رقم ( :)01النموذج العام للغش
العوامل التفسريية

النتائج

اجلانب االجتماعي

الضغوط االجتماعية

ارتكاب
اجلانب النفسي

*مدونة قواعد السلوك؛
*الدوافع الشخصية؛

*الشخصية؛
* مركز مايل

فقير.
اجلانب االقتصادي
* نظام حوكمة
*شروط مالية؛
ضعيف؛

الغش

*املتابعة

اجلانب القانوين

* السجن

اجلانب االقتصادي

*خسارة ثقة املستثمرين؛
*اخنفاض سعر االسهم؛
*فقدان الشركاء؛
*فقدان اهليبة.

*ارتفاع تكلفة راس املال؛
*االفالس.

*زايدة املنافسة.
Source: Nadia smaili, la gouvernance comme moyen de prévention et de détection des irrégularités
comptables pouvant mener à la fraude, thèse présentée en vue d`obtention du garde de philosophie doctor
(ph.d) en administration, décembre 2006, HEC université Montréal, p :157.

يتضح من الشكل السابق أن العوامل اليت تفسر وتدفع إىل ارتكاب فعل الغش تشمل كل من اجلوانب االجتماعية والنفسية وكذا اجلوانب
االقتصادية ،حيث يؤثر كل من اجلانب االجتماعي واجلانب االقتصادي على اجلانب النفسي الذي حيفز بدوره الشخص إىل ارتكاب جرمية الغش،
هذه األخرية اليت تؤدي إىل تبعات قانونية على الشخص املرتكب فعل الغش وهو ما يؤثر بدوره على اجلانب االقتصادي للشركة.
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ومن خالل ما سبق ذكره نستنج أن الغش يشمل عدة عناصر من أجل ارتكابه وهي النية والقصد أو التدبري املسبق ،أي أن الغش يرتكب
بسابق إصرار وسوء نية وتعمد للحصول على أرابح غري مشروعة وليس عن طريق املصادفة ،وذل سيعاً للتضليل واإلخفاء عن أنظار املستخدمني
للتقارير املالية.

احملور الثاين:عوامل ارتكاب الغش احملاسيب(مثلث الغش)
إن الغش هو نتيجة توافق جمموعة من العوامل حيث هناك من حدد جمموعتني من العوامل الرتكاب الغش  :8عوامل تتعلق ابلعاطفة وأخرى
متعلقة ابلظروف  ،حيث إن احلاجة النفسية واالقتصادية وعدم وجود احتمال ابكتشاف الغش يشجع الشخص على الغش  ،إضافة إىل أن هناك من
حدد ثالثة جمموعات من العوامل تشرتك فيما بينها لتحفز الشخص على ارتكاب فعل الغش يطلق عليها مثلث الغش ،حيث قُدم مثلث الغش سنة
 0522كجزء من الدراسات السوسيولوجية لالختالس ،ينص على وجود ثالث عوامل الرتكاب الغش  .تتمثل العناصر الثالثة يف مثلث الغش يف:9
الفرصة ،والدافع ،والتربير ،وتعترب الفرص هي العنصر الذي ميكن السيطرة عليه من الشركة واحلد منه.
أوال:الضغوط /أو الدوافع الرتكاب الغش
الضغوط أو احلوافز تدفع الفرد للتصرف ابلشكل الغري قانوين ،وينشأ احلافز عادة عند وجود مشكلة غري قابلة للمشاركة ،وهذا األخري مهم للغاية
لفهم الدافع للغش ،ألن عدم القدرة على حل املشاكل مع أحد يدفع الشخص للتصرف بطريقة غري الشرعية.
أ .الضغوط املـ ـ ـ ـ ـ ــالية
الضغوط املالية مثل األعمال التجارية املتعثرة أو الفاشلة وهو احلافز الذي يدفع العديد من اجملرمني الرتكاب عمليات احتيال ،كما أن احلوافز
النقدية مثل املكافآت جنباً إىل جنب مع الضغوط لضمان تلقي السوق للخرب السار وذل

لالحتفاظ بثقة املستثمرين ،ويكون عن طريق تالعب

املديرين املاليني ابلبياانت املالية املنشورة يف شكل إدارة أرابح.
ب.الرذائل
متثل الفئة الثانية من الضغوط اليت تدفع للغش ،وترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلضغوط املالية ،وميثل القمار الدافع الرئيسي للغش ،حيث إن تزايد السلوك
االحتيايل يعكس ارتفاع الوصول إىل القمار ،وختلق عائدات القمار دورة ال تنتهي من الضغوط.
ت.الضغوط الغري مرتبطة ابلعمل
ومتثل الفئة الثالثة اليت تدفع إىل عمليات الغش  ،وهي متثل ضغوط غري مالية ،يف هذه الفئة عدم الرضا عن مكان العمل هو املصدر
الرئيسي للسلوك غري القانوين ،حيث يقوم األشخاص ابرتكاب الغش لالنتقام من صاحب العمل لعدم املساواة املتصورة مثل :التغريات يف املكافآت،
تسريح العمال ،املعامل ة غري العادلة ،عدم التقدير ،واضطرارهم اىل البقاء يف هذه املؤسسة يتطور لديهم احلافز الختالس األصول ،إن املوظفني غري
الراضني عن املبالغ الضئيلة اليت يتقاضوهنا أو عدم االحرتام من الزمالء أكثر ميالً لالخنراط يف أنشطة مثل الغش اليت ختدم مصاحلهم اخلاصة.
اثنيا .الفرص الرتكاب الغش
الفرص هي القدرة على ارتكاب الغش ،ألن احملتالني ال يرغبون يف القبض عليهم ويعتقدون أن أنشطتهم لن يتم الكشف عنها .هناك عوامل
رئيسية تزيد من الفرص الرتكاب عملية الغش داخل املؤسسة القائمة التالية ليست شاملة ولكن توفر عدد كاف من األوضاع اليت توضح دور الفرص
يف مثلث الغش 10تتمل يف :
أ .عدم وجود ضوابط متنع و/أو تكشف السلوك االحتيايل
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إن وجود إطار فعال للرقابة الداخلية أهم خطوة ميكن للمنظمة من خالهلا أن متنع وتكشف غش املوظفني .حيث عرفت ( )cosoمخسة
عوامل إلطار الرقابة الداخلية للمنظمة نذكر منها ثالث هي :الرقابة البيئية ،وظيفة احملاسبة ،مراقبة األنشطة نلخص عوامل كل منها يف اجلدول التايل:
جدول رقم( :)10هيكل الرقابة الداخلية
البيئة الرقابية

النظام احملاسيب

مراقبة األنشطة أو اإلجراءات

-فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل ؛

-صفقات صاحلة؛

-الفصل بني الواجبات؛

-إجراءات التوظيف الفعالة؛

-التصريح الصحيح؛

-اإلجراءات املناسبة للحصول على إذن؛

-هيكل تنظيمي سليم واضح.

-الكمال؛

-كفاية الواثئق والسجالت؛

-التوقيت املناسب؛

-السيطرة على األصول املادية والسجالت.

التقييم السليم؛تلخيص الصحيح.Source: W.steve albrech,O.chad albrech,C.conan albrech,F.mark zimelman, fraud
examination, fourth edition, south westerna gengage learning, usa,2012,p:45.
يوضح اجلدول السابق مكوانت نظام الرقابة الداخلية الثالثة والتقسيمات الفرعية لكل مكون من املكوانت.
ب.الفشل يف أتديب مرتكيب الغش
حيث إن الفرد الذي يرتكب الغش وال يعاقب غالباً ما يستأنف السلوك االحتيايل.
ت.عدم احلصول على املعلومات
حتدث العديد من عمليات الغش اليت ترتكب بسبب أن الضحااي ال يستطيعون الوصول إىل املعلومات اليت متتلكها مرتكبو الغش ،خصوصاً يف
كثري من حاالت الغش اإلداري اليت ارتكبت ضد املستثمرين ،املسامهني ،وأصحاب الديون.
اثلثا:التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
التربير هو العنصر احلاسم يف معظم عمليات الغش ،حيث أن التربير ينطوي على التوفيق بني سلوك الشخص مع املفاهيم املقبولة عموماً ،يشمل
التربير الشائع عن األجور أو املكافآت اليت كانت مست حقة لكن مل يتلقوهنا .حيث إن بعض املختلسني يقولون ألنفسهم أن الشركة ليست حباجة اىل

املال ،ويعتقد البعض اآلخر أن الشركة تستحق األموال املسروقة بسبب التصرفات السيئة ضد املوظفني.
ونلخص عوامل الغش السابقة الذكر يف الشكل التايل:

شكل رقم (:)02مثلث الغش
الضغوط
الردائل:
املالية:
الشخصية؛العيشلعب القمار،املخدرات،الكحول،خارج العالقة املالية.
االحتياجات املالية الغري متوقعة.ارتفاع الفواتري أو الديونفوق وسائله والطمع؛
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أخرى:
متعلقة ابلعمل:
خلق مظاهر جناح؛األان ،السلطة ،السيطرة؛أتثري
عدم كفاية االعرتاف ابآلداء الوظيفي؛عدم الرضا ابلوظيفة؛اخلوف من فقدان
اآلخرين.
الوظيفة.

الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املنظمة تدين يل؛أان فقط من يقرتض املال-سأدفع مرة أخرى-؛ال أحد سوف يؤذى/جرمية بال ضحااي؛أستحق أكثر/ستحقون االمتيازات كتعويض معقول؛اجلميع أثرايء فلماذا أان ال؟؛ميكن للشركة احلصول عليها؛مل تكن هناك ضوابط داخلية لذل أردت أن تظهر هلم كيف أناألمر كان سهال؛
أردت أن أحسن مستوى معيشيت؛-مل يعاملوين ابحرتام،

الفرص املتصورة

الضغوط

التربير

-عدم القدرة على احلكم على جودة اآلداء؛

الفرص

التحايل على الضغوط اليت متنع أو الكشف عنالسلوك االحتيايل؛
الفشل يف أتديب مرتكيب الغش؛عدم احلصول على املعلومات؛اجلهل ،الالمباالة؛-عدم وجود مراجعة حساابت.

Source: Steven Dellaportas, conservation with inmataccountants :motivation, opportunity, and the fraud
triangle, accounting forum, 2012, p:3, disponible in the site: www.elsevier.com.

يوضح الشكل السابق العناصر اليت تشكل عوامل الغش الثالثة حيث أن الضغوط اليت تدفع الرتكاب الغش تشمل كل من
الضغوط املالية وأخرى متعلقة ببيئة العمل وكذا الرذائل ،أما العناصر اليت تشكل الفرص فإهنا تظهر وجود قصور يف مكوانت نظام
الرقابة الداخلية للمؤسسة ،أما التربير فإن عناصرها تبني أن تنطوي على املفاهيم املقبوله عموما لدى الشخص املرتكب لفعل الغش.

احملور الثالث :أنواع الغش احملاسيب

وفقاً لـ ـ AICPAهناك نوعني من األخطاء املتعمدة(الغش) اليت جيب أن أتُخذ بعني االعتبار من طرف مراجع احلساابت عند مراجعة
القوائم املالية وهي: 11
النوع األول :وهي األخطاء املتعمدة الناجتة عن التقارير املالية والذي يعرف على أنه ":أخطاء متعمدة أو حذف كميات أو إفصاحات يف
البياانت املالية لتضليل مستخدمي القوائم املالية".
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النوع الثاين :هي األخطاء املتعمدة الناجتة عن اختالس األصول الذي ينطوي على سرقة أصول املؤسسة ،وعادة ما يكون اختالس األصول
مصحوابً بسجالت وواثئق مزورة أو مضل لة من أجل إخفاء حقيقة األصول املفقودة مما يسبب خمالفات حماسبية يف البياانت املالية.

ونعرض فيما األنواع اخلاصة بكل نوع من األنواع السابقة:
أوالً :التقارير املالية االحتيالية
أ .مفهوم التقارير املالية االحتيالية
إن األخطاء أو املخالفات احملاسبية يف القوائم امل الية ميكن أن تنشأ من األخطاء والغش لذا من املهم التمييز بني القوائم املالية اخلاطئة والقوائم
املالية االحتيالية .
 تعريف التقارير املالية اخلاطئةالقوائم املالية اخلاطئة تشمل أخطاء غري مقصودة مثل حذف قيم أو إفصاحات وتكون على النحو التايل:12
 اخلطأ يف مجع ومعاجلة البياانت عند إعداد القوائم املالية؛
 التقدير احملاسيب غري الصحيح الناشئة عن سوء التفسري أو الرقابة؛
 اخلطأ يف تطبيق املبادئ احملاسبية اخلاصة ابالعرتاف ،القياس ،التبويب ،العرض واإلفصاح.
 تعريف التقارير املالية االحتياليةختتلف التعريفات املقدمة للتقارير املالية االحتيالية على حسب اختالف األكادمييني ومن هذه التعريفات:
 يعرف التقرير املايل االحتيايل أبنه عبارة عن ":13التحريف العمدي أو حذف قيم أو إفصاحات بنية خداع أو تضليل املستخدمني املعنيني،تتضمن معظم حاالت التقرير املايل االحتيايل عادة التحريف العمدي للقيم وليس اإلفصاحات".
 التقارير املالية االحتيالية هي نوع من الغش اإلداري الذي يعرف على انه ":14الغش املتعمد الذي ترتكبه اإلدارة إلصابة املستثمرين والدائننيمن خالل التقارير املالية املضللة مادايً"؛
 الغش اإلداري ميثل العامل املشرتك بني جرائم األعمال وال تقارير املالية االحتيالية والنشاط اإلداري كما يوضحه الشكل التايل:شكل رقم( :)13الغش اإلداري
النشاط اإلداري

جرائم األعمال

التقارير املالية االحتيالية

الغش اإلداري

Source: Nadia smaili, la gouvernance comme moyen de prévention et de détection des irrégularités
comptables pouvant mener à la fraude, thèse présentée en vue d`obtention du garde de philosophie doctor
(ph.d) en administration, décembre 2006, HEC université Montréal, p :160.
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 كما تشمل التقارير املالية االحتيالية ما يلي:15 التزوير والتالعب يف سجل املواد ،والواثئق الداعمة واملعامالت التجارية؛ إغفال متعمد للمواد وحتريف لخأحداث؛ إغفال متعمد أو عرض إفصاحات غري كافية فيما يتعلق مببادئ احملاسبة والسياسات واملبالغ املالية ذات الصلة.من خالل ما سبق ميكن وضع تعريف شامل للتقارير املالية االحتيالية على أهنا ":عمل غري مشروع تقوم به اإلدارة خلداع وتضليل املستخدمني
املعنيني".
اثنياً:اختالس األصول
هناك القليل من البحوث األكادميية اليت تناولت اختالس األصول( ألن معظم الدراسات ركزت على القوائم املالية االحتيالية) .ونتيجة لذل ،
فقد أجريت الكثري من البحوث حول اختالس األصول من قبل املنظمات املهنية مثل مجعية فاحصي الغش املعتمدين اليت تنشر تقريرها حول الغش
املهين كل عامني.
لفهم أنواع خمططات االختالس ال بد من حتديد مفهوم مصطلح اختالس األصول ،ونعرض فيما يلي بعض التعريفات اخلاصة هبذا املصطلح:16


" اختالس األصول هو عبارة عن استخدام املمتلكات لغرض وحيد هو االستفادة بشكل غري عادل منها"؛



االختال س هو عبارة عن" :التخصيص اخلاط لخأصول( عن طريق السرقة أو االختالس)"؛



"االختالس يتعدى السرقة أو التمل

غري الشروع بل إنه ينطوي أيضاً على إساءة استخدام أصول الشركة لتحقيق

مكاسب شخصية"؛
"حيدث اختالس األصول عندما يقوم املوظف ابستخدام األصول النقدية أو غري النقدية ملصلحته اخلاصة".17



من خالل ما سبق ،اختالس األصول هو :استخدام املوظف ملمتلكات الشركة سواء النقدية أو غري نقدية للمصلحة الشخصية وهذا لتحقيق
مكاسب شخصية.

احملور الرابع :الدراسة امليدانية
مشلت الدراسة امليدانية مراجعي احلساابت اخلارجيني يف اجلزائر ،حيث مت إعداد استبانه ملعرفة مدى التزامهم مبعايري املراجعة الدولية ،ومن مث
معرفة آراء مراجعي احلساابت اخلارجيني يف اجلزائر حول دوافع ارتكاب الغش احملاسيب  ،حيث تناولني نوعني من الغش احملاسيب التقارير املالية االحتيالية
واختالس األصول.
أوال:حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية
أ.

متغريات الدراسة

مشلت الدراسة املتغريين التاليني:
 .0املتغري املستقل :متثل املتغري املستقل يف التزام مراجع احلساابت اخلارجي مبعايري املراجعة الدولية يف الكشف عن الغش والتقرير عنه.
 .1املتغري التابع :اكتشاف املراجع اخلارجي للغش احملاسيب ومن مث التقرير عنه واستنتاج أهم الدوافع اليت سامهت يف حصوله.
إستبانة الدراسة
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من خالل القرار رقم  62املؤرخ يف  08جوان  1100احملدد لقوائم املهنيني املسجلني يف جداول املصف الوطين للخرباء احملاسبني واجمللس
الوطين حملافظي احلساابت واملنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني بعنوان نشاط  1100فقد بلغ عدد حمافظي احلساابت يف والية سطيف  66حمافظ

حساابت ،أما عن عدد اخلرباء احملاسبني فقد بلغ  15حسب القائمة اليت أصدرها املصف الوطين للخرباء احملاسبني.
جدول رقم( : )11اإلحصائيات املتعلقة ابستمارات االستبيان
التكرار النسبة املئوية

البيان
االستمارات املوزعة

58

011

االستمارات املسرتجعة

61

61

االستمارات امللغاة

01

/

االستمارات الصاحلة للدراسة

86

81

املصدر :من إعداد الباحثة.

من خالل اجلدول فقد مت توزيع  58استمارة عن طريق التوزيع اليدوي وااللكرتوين وكان عدد االستمارات املسرتجعة  61ألغيت منها
 01استمارة وعليه فقد بلغ عدد االستمارات الصاحلة لالستعمال  86استمارة .
حتليل النتائج واختبار فرضيات الدراسة:

ت.

 .0الختبار صحة الفرضية األوىل القائلة " :يؤثر التزام مراجعي احلساابت مبعايري التدقيق الدولية على اكتشاف التضليل يف التقارير الدولية" .مت
حتلي ل بياانت إجاابت املبحوثني املتعلقة ابحملور األول للدراسة ابستخدام اختبار Tملعرفة ما إذا كانت نتائج متوسط درجة االستجابة قد وصلت إىل
درجة املوافقة وهي2النتائج موضحة يف جدول رقم().
جدول رقم(:)12حتليل فقرات اجملال األول" :يؤثر التزام مراجعي احلساابت مبعايري التدقيق الدولية يف اكتشاف التضليل يف التقارير املالية".
م

املتوسط
الفقرةاملتوسط احلسايب

توفر مراجع احلساابت على معرفة كافية مبعايري املراجعة الدولية متكنه من
10
اكتشاف التضليل يف التقارير املالية.
عدم بذل العناية املهنية الالزمة املطلوبة وفق معايري املراجعة الدولية الكتشاف
11
التضليل يعرض املراجع إىل املساءلة.
حرص املراجع على تطوير وحتديث معلوماته فيما يتعلق مبعايري املراجعة
12
الدولية.

احلسايبقيمة اختبار القيمة االحتمالية
النسيب T

().sig

2,50

4,70 83.33%

0,000

2,28

2,57 %76.22

0,012

2,48

4,56 %82.83

0,000
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الغش المحاسبي ودوافع ارتكابه-
دراسة استقصائية آلراء مراجعي
الحسابات في سطيف-

د.سوايد أمينة

بذل العناية املهنية الالزمة يف ختطيط وتنفيذ املراجعة وتقيم النتائج وفقا ملعايري
10
املراجعة الدولية يساعد املراجع يف اكتشاف التضليل يف التقارير املالية حمل املراجعة.
وجود سياسات وإجراءات مكتوبة وواضحة يساهم يف تنفيذ املراجعة وفقاً ملعايري
12
املراجعة الدولية.
18

التزام املراجع مبعايري املراجعة الدولية حيسن من قدرته على املنافسة.

حرص املراجع على االهتمام بتطوير أداء مساعديه للرفع من كفاءهتم املهنية يف
18
اكتشاف التضليل وفق معايري املراجعة الدولية.
 16مراجع احلساابت بتدريب مساعديه حىت ُميكنهم من القيام بعملهم وفق
قيام
معايري املراجعة الدولية.
اجملاالت السابقة

ص ص ()15-10

2,50

4,90 %83.33

0,000

2,48

4,56 %82.83

0,000

2,62

6,82 %87.36

0,000

2,62

7,02 %87.36

0,000

2,68

8,11 %89.4

0,000

%60

1.21

2
0
1
1
0

1.111 2.01

املصدر :من إعداد الباحثة بناءا على نتائج .spss
يتبني من خالل اجلدول املذكور أن الفقرة رقم ) (16انلت املرتبة األوىل واليت تنص على":يقوم مراجع احلساابت بتدريب مساعديه حىت ُميكنهم
من القيام بعملهم وفق معايري املراجعة الدولية " ،حيث بلغ املتوسط احلسايب النسيب  %65.0و يرجع ذل

أبن مراجع احلساابت حيرص على

االهتمام بتطوير أداء مساعديه وتدريبهم على العمل مبعايري املراجعة الدولية وهذا للرفع من كفاءهتم واليت حتتم عليهم اكتشاف عمليات التضليل
املتعمدة يف التقارير املالية.
وبشكل عام ميكن القول أبن املتوسط احلسايب جلميع الفقرات يساوي ،2.52وأن املتوسط احلسايب النسيب 84%وقيمة اختبار  Tكانت
 ،5.40وأن القيمة االحتمالية  sigبلغت  0.000وهي أقل من  a=0.05وابلتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على
يؤثر التزام مراجعي احلساابت مبعايري املراجعة الدولية يف اكتشاف التضليل يف التقارير املالية.
الختبار صحة الفرضية الثانية القائلة " :يعترب الضعف يف مكوانت الرقابة الداخلية من أهم الدوافع لنشر تقارير مالية احتيالية من

.1

وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجني" .كانت النتائج كالتايل:
جدول رقم(:)10حتليل فقرات اجملال األول" :أهم الدوافع يف نشر تقارير مالية احتيالية ".

املتوسط احلسايب قيمة اختبار t
املتوسط احلسايب
دوافع ارتكاب الغش احملاسيب يف القوائم املالية
()sig
النسيب

2,27

التأكد من عدم وجود إحدى احلاالت التالية اليت تؤدي إىل زايدة الغش يف القوائم

75.66

القيمة االحتمالية

2,452
0-

املالية:

0,017
ظروف اقتصادية أو صناعية أو تشغيلية مهددة لالستقرار املايل للمؤسسة2,16 .

72

1,47

0,146

أ
ب

ضغوط غري اعتيادية من داخل أو خارج الشركة.

2,22

74

2,033

0,046

ج

ضغوط مالية على اإلدارة.

2,28

76

2,794

0,007
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د.سوايد أمينة

د

الشكوك حول أمانة وكفاءة اإلدارة.

2,22

74

2,072

0,042

ه

هيكل تنظيمي معقد أو غري مستقر.

2,27

75.66

2,452

0,017

ي

وجود أوجه قصور يف مكوانت الرقابة الداخلية.

2,63

87.66

7,018

0,000

و

معدل دوران مرتفع للموظفني الرئيسني يف اإلدارة الوسطى والعليا.

1,93

64.33

-0,532

0,597

املصدر :من إعداد الباحثة بناءا على نتائج .spss
جا ءت نتائج الدراسة حول أهم الدوافع لنشر تقارير مالية احتيالية كما يوضحها اجلدول التايل:
كما تشري اإلحصائيات إىل أن أكثر احلاالت اليت تؤدي إىل زايدة الغش يف القوائم املالية هي وجود قصور يف مكوانت الرقابة الداخلية مبتوسط
حسايب 87.66%وأقلها كان ارتفاع معدل دوران املوظفني الرئيسني يف اإلدارة الوسطى والعليا مبتوسط حسايب نسيب  ،%80.22وهو ما يؤكد
صحة الفرضية يعترب الضعف يف مكوانت الرقابة الداخلية من أهم الدوافع لنشر تقارير مالية احتيالية من وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجني.
الختبار صحة الفرضية الثالثة القائلة ":تعترب املصروفات املرتفعة لإلدارة العليا) السفر ،التعويضات( من أهم الدوافع الختالس األصول

.2

يف الشركة من وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجيني" .فقد جاءت نتائج الدراسة حول أهم الدوافع لسوء استخدام األصول من قبل املوظفني كمل
يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم) : (05دوافع سوء استخدام األصول
دوافع ارتكاب الغش احملاسيب يف األصول

املتوسط املتوسط
احلسايب احلسايب النسيب

أ

ضغوط مالية شخصية

122,

قيمة اختبار tالقيمة االحتمالية ()sig

1.18 88.88

1.866

ب

عالقات عدائية بني املؤسسة واملوظفني

052,

27

0.805

620,0

ج

نقص عناصر الرقابة على السجالت االلكرتونية

282,

57

2.255

00,00

2.152 62.88

110,0

التعويضات20،
2,
ا مصروفات مرتفعة لإلدارة العليا(السفر،
د
املكافآت).

املصدر:من إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج .spss
حسب اإلحصائيات فإن أول احلاالت اليت تؤدي إىل سوء استخدام األصول واليت حصلت على متوسط نسيب  %62.88هي املصروفات
املرتفعة لإلدارة العليا) السفر ،التعويضات( ،أما أقلها أتثرياً فكانت لضغوط املالية الشخصية مبتوسط حسايب نسيب  % 88.88ويعود السبب ألن
مراجع احلساابت ميكنه االطالع على املعلومات اخلاصة ابملصروفات اإلدارية اخلاصة اب لسفر والتعويضات يف حني ال يستطيع التعرف على الضغوط
املالية الشخصية اليت يتعرض هلا املوظفون .وهو ما يؤكد صحة الفرضية القائلة أن أهم الدوافع اليت تؤدي إىل سوء استخدام األصول هي املصروفات
املرتفعة لإلدارة العليا) السفر ،التعويضات(.
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خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يعترب الغش احملاسيب فن من فنون التضليل ينتهجه احملاسبون يف مهنتهم وذل لتحقيق غاايت وأهداف معينة تستفيد منها فئة معينة على حساب
ابقي الفئات املستفيدة داخل وخارج الشركة  ،حيث يتم الغش نتيجة توافق جمموعة من العوامل تشرتك فيما بينها لتحفز الشخص على ارتكاب فعل
الغش ،وتعترب الدوافع إحدى هذه العوامل  ،وهو ما ركزت عليه الدراسة امليدانية حيث توصلنا إىل جمموعة النتائج التالية:
 يؤثر التزام مراجعي احلساابت اخلارجني مبعايري املراجعة الدولية يف الكشف عن الغش والتقرير عنه ؛
 أهم الدوافع لنشر تقارير مالي ة احتيالية من وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجيني متثلت يف وجود قصور يف مكوانت الرقابة الداخلية؛
 أهم الدوافع لسوء استخدام األصول من وجهة نظر مراجعي احلساابت اخلارجيني متثلت يف املصروفات املرتفعة لإلدارة العليا) السفر،
التعويضات(.
من خالل النتائج املتوصل إليها ميكن وضع االقرتاحات التالية:
 ضرورة اعتماد اجلزائر للمعايري املراجعة الدولية الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني يف نسختها الكاملة ،مما سيضفي على التقارير املالية
املصداقية و املوثوقية وهو ما يتطلع إليه مستخدمو هذه التقارير؛
 ضرورة تفعيل نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسات مبا اليدع جمال للتالعبات احملاسبية  ،واملسامهة يف إضفاء الثقة على التقارير املالية .
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