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 لجان التدقيق في الحد من االحتيال في دور 
 الشركات المساهمة السورية

  )دراسة ميدانية(
   طالب الدكتوراهإعداد

  محمد أحمد عمر
   األستاذ الدكتورإشراف  

   أحمد دحدوححسين
  المحاسبة قسم
  االقتصاد كلية

  دمشق جامعة
  

  الملخص

 هذه مسبباتير آليات مناسبة للحد من  انهيار كبرى الشركات العالمية ازداد االهتمام بتوفبعد
 إحدى هذه التدقيق التقارير المالية، وتعد لجنة فياالنهيارات التي عزي بعضها إلى حدوث احتيال 

  . الشركاتفي خالل الدور اإلشرافي الذي تقوم به مناآلليات، 

 السورية، المساهمة الشركات في االحتيال من الحد في التدقيق لجان دور دراسة إلى البحث هذا هدف
 أعضاء لجان التدقيق في من عدد على وزعت استبانة بإعداد الباحث قام الهدف هذا ولتحقيق

 ضوابط تشكيل لجان االستبانة تضمنت وقد ،الشركات المساهمة السورية والمدققين الخارجيين
 ضوابط أن إلى البحث وخلص. التدقيق والمهام التي تقوم بها والتي من شأنها الحد من االحتيال

  .تشكيل لجان التدقيق ومهامها تؤثر في الحد من االحتيال من وجهة نظر عينتي البحث
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  :مقدمة
 بعد حاالت االنهيارات المالية خصوصاً االهتمام مؤخراً بلجان التدقيق من حيث منحها دوراً أكبر ازداد

ت احتيال ومنها على سبيل  أسباب انهيارها إلى حدوث حااليالتي عز لبعض الشركات العالمية
 وفي ،Xerox وشركة Worldcom وشركة Enron الواليات المتحدة األمريكية شركة في: المثال

 Adecco وفي سويسرا شركة ،Parmalat وفي إيطاليا شركة ،Vivendi Universalفرنسا شركة 

Int'l . ضرورة 2002عام كما دعم وأكد قانون سيربانس أوكسلي في الواليات المتحدة األمريكية 
 301تشكيل لجان التدقيق في الشركات بهدف اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية بالقسم 

  :1وذلك من خالل

 .ها وتحديد أتعاب المدقق الخارجي واإلشراف على عملهتعيين •

 بإجراءات للتأكد من مدى االلتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق محل التطبيق، ونظام القيام •
 .الرقابة الداخلية المطبق

 . بعض قضايا المحاسبة والتدقيق المشكوك فيهاقية بإجراءات للتأكد من منطالقيام •

قواعد حوكمة ( في سورية المتعلق بنظام الممارسات السليمة إلدارة الشركات 2)31( تناول القرار كما
 والمهام لجان التدقيق منه ضوابط تشكيل) 12( في المادة 2008الصادر عام ) الشركات المساهمة

 لتوضيح الدور الذي تقوم به لجان التدقيق في سورية للحد من بحثالموكلة إليها، ولذا يأتي هذا ال
  .حدوث االحتيال في الشركات المساهمة

  :البحث مشكلة
همة من آليات الحوكمة واإللقاء على عاتقها م ظل توجه االهتمام نحو لجان التدقيق بوصفها آلية في

 من تسليط الضوء على هذا  ومسؤوليات جديدة لمواجهة المخاطر المتعلقة باالحتيال، كان البدمهام
  :اآلتية في التساؤالت بحثالدور ومدى فعاليته في الحد من االحتيال، لذا تكمن مشكلة ال

 الشركات المساهمة في تشكيل لجان التدقيق والحد من االحتيال ضوابط توجد عالقة بين هل •
 ؟ةالسوري

 آراء عينتي البحث حول وجود عالقة بين ضوابط تشكيل بين فروق ذات داللة توجد هل §
 ؟ الشركات المساهمة السوريةفيلجان التدقيق والحد من االحتيال 
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  الشركات المساهمة السورية؟في توجد عالقة بين مهام لجنة التدقيق والحد من االحتيال هل §

 لجنة التدقيق مهامتي البحث حول وجود عالقة بين  توجد فروق ذات داللة بين آراء عينهل §
 ؟ الشركات المساهمة السوريةفيوالحد من االحتيال 

 :البحث أهداف

  : وذلك من خالل، إلى بيان دور لجنة التدقيق في الحد من االحتيالبحث الهدفَ
همة في  الشركات المسافي لجان التدقيق والحد من االحتيال يل العالقة بين ضوابط تشكبيان •

 .سورية

 الفروق بين آراء عينتي البحث حول وجود عالقة بين ضوابط تشكيل لجان التدقيق والحد بيان •
 . الشركات المساهمة السوريةفيمن االحتيال 

 . العالقة بين مهام لجنة التدقيق والحد من االحتيال في الشركات المساهمة في سوريةبيان •

 لجنة التدقيق والحد من مهامل وجود عالقة بين  الفروق بين آراء عينتي البحث حوبيان •
 .االحتيال في الشركات المساهمة السورية

  :البحث أهمية
االحتيال من أكثر  في أن أهم آليات الحوكمة، وكذلك من تعد لجان التدقيق في أن بحث أهمية التكمن

ومن ، هم واهتماملقوائم الماليةاألخطار التي تهدد عدالة القوائم المالية وهو مايلفت نظر مستخدمي ا
فإن دراسة العالقة بين لجان التدقيق والحد من االحتيال ثم يخدم األطراف ألنَّه  من األهمية بمكان يعد

المستفيدة من خالل تحديد نقاط الضعف والقوة التي تمتلكها لجان التدقيق وأثرها في إنجاز الدور 
  .الموكل إليها في مواجهة االحتيال

  : السابقةدراساتال
  خصائص لجنة التدقيق واالحتيال:  بعنوانHuang and Thiruvadi, 2010(3 (دراسة -1

عدد االجتماعات وعدد أعضاء اللجنة ( الدراسة إلى تحديد العالقة بين خصائص لجنة التدقيق هدفت
يث تم  شركة ح218وقد جرت الدراسة على عينة مؤلفة من . واالحتيال) وتوافر الخبرة المحاسبية

الحصول على خصائص لجان عينة الدراسة من خالل البيانات التي توفرها لجنة األوراق المالية 
  :يأتيكية وقد توصلت النتائج إلى ما ياألمر
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 . من وقوع االحتيالد توجد عالقة بين عدد اجتماعات أعضاء لجنة التدقيق والحال .1

 .وقوع االحتيال توجد عالقة بين عدد أعضاء لجنة التدقيق والحد من ال .2

 عالقة بين توافر الخبرة المالية والمحاسبية لدى أعضاء لجنة التدقيق والحد من وقوع توجد .3
 .االحتيال

 المحاسبة ممارسات من الحد في المراجعة لجان دور: بعنوان 4)2010حمادة،  (دراسة -2
 )ميدانية دراسة (اإلبداعية

 ممارسات من الحد إلى وتؤدي التدقيق لجان بها تقوم التي النشاطات فتعر إلى الدراسة هدفت
 الخارجيين المدققين من عدد على وزعت استبانة ُأِعدت الهدف هذا ولتحقيق اإلبداعية، المحاسبة
 التي النشاطات االستبانة تضمنت وقد سورية، في المساهمة الشركات في التدقيق لجنة وأعضاء

 المحاسبة ممارسات من الحد في وتسهم هامهالم تنفيذها عند التدقيق لجان تمارسها أن يمكن
 التدقيق لجان تمارسها النشاطات من مجموعة هناك أن إلى الدراسة وخلصت. الشركات في اإلبداعية

 من المساهمة الشركات في اإلبداعية المحاسبة ممارسات من الحد إلى وتؤدي لمهامها تنفيذها عند
 .الدراسة عينتي نظر وجهة

رقابة المجلس وفعالية لجنة التدقيق وجودة :  بعنوانHe and others, 2009(5 (دراسة -3
  التجريبية األدلة وتجميعمراجعة : التقارير المالية

 التقارير المالية جودة بين تناولت العالقة التي التجريبية الدراسات نتائج الدراسة إلى تجميع هدفت
 الدراسة على زت ركوقد. ها وتلخيصماليةوالجهات المخولة باإلشراف على عملية إعداد التقارير ال

 أشارت النتائج إلى أن استقالل مجلس وقد. التدقيق ولجنة المجلس خصائص اثنين هما مكونين
 كما أن توافر الخبرة المالية والمحاسبية لدى أعضاء لجنة ،اإلدارة يعزز من جودة التقارير المالية

 .ات جودة عاليةالتدقيق تدعم بشكل فعال إعداد تقارير مالية ذ

خصائص لجنة التدقيق واإلفصاح الطوعي المبكر عن :  بعنوانPersons, 2009(6 (دراسة -4
المتطلبات األخالقية في الشركات المصنفة بإعدادها تقارير مالية احتيالية وتلك غير 

 المصنفة

ن المتطلبات  الدراسة إلى تحديد العالقة بين خصائص لجنة التدقيق واإلفصاح الطوعي المبكر عهدفت
 تضمنت عينة الدراسة الشركات التي صنفت من قبل لجنة األوراق المالية األمريكية وقداألخالقية، 

بأنها تقوم بإعداد تقارير مالية احتيالية وذلك قبل أن تصبح قواعد األخالقيات التي تضمنها قانون 
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وقد . اتها ولم تصنف كسابقسيربانس أوكسلي نافذة، وتلك الشركات المماثلة لها من حيث الخصائص
  :يأتتوصلت الدراسة إلى ماي

 اإلفصاح مستويات اإلفصاح الطوعي عن المتطلبات األخالقية أقل مقارنة بمستويات كانت .1
 .اإللزامي الحالي

 نتائج التحليل أن الشركات التي كانت تفصح اختيارياً بوقت مبكر عن المتطلبات األخالقية تبينّ .2
 . تتمتع باستقاللية أكبر وعدد أعضاء واجتماعات سنوية أكثركان لديها لجان تدقيق

 تحسين كفاية نظم الرقابة في لجنة المراجعة دور: بعنوان 7)2008دحدوح،  (دراسة -5
 )دراسة ميدانية(الداخلية وفعاليتها في الشركات 

لداخلية في تحسين كفاية نظم الرقابة ا هوتحليل هذه الدراسة إلى تحديد دور لجنة التدقيق هدفت
 اعتمدت هذه الدراسة على وقد ، التي تمارسها لتحقيق ذلك الهدفنشاطاتوفعاليتها في الشركات، وال

 أخرى من مدققي ينةاستبانة وزعت على عينة من الشركات المساهمة الصناعية األردنية، وع
 تمارسها  التي يمكن أننشاطات تضمنت االستبانة الوقدالحسابات الخارجيين على هذه الشركات، 

وخلصت الدراسة . لجنة التدقيق وتسهم في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركات
 تمارسها لجنة التدقيق تؤدي إلى تحسين كفاية نظم الرقابة نشاطاتإلى أن هناك مجموعة من ال

 .الداخلية وفعاليتها من وجهة نظر عينتي الدراسة

  األرباح جودة على التدقيق لجنة أداءأثر :  بعنوانLin and others, 2006(8 (دراسة -6

 والخبرة واالستقالل، الحجم، (التدقيق لجان خصائص بين العالقة هذه الدراسة إلى تحديد هدفت
 اإلحصائي التحليل استُخِدموقد . األرباح وإدارة) األسهم وملكية ، التي تقوم بهاوالمهام المالية

 لىعوقد دلت النتائج . د المتغيراتتعدل استخدام نموذج االنحدار مللحصول على النتائج من خال
 أشارت الدراسة إلى عدم وجود في حين. األرباح وإدارة التدقيق لجان حجم بين سلبي ارتباط وجود
  .األرباح وإدارة بين خصائص لجنة التدقيق األربع الباقية ةعالق

: المالي والتضليل التدقيق لجنةئص خصا:  بعنوانAbbott and others, 2006(9 (دراسة -7
  ريبونبلو لجنة توصيات بعض فعالية لمدى دراسة

 بشأن ريبون بلو لجنة حددتها التي التدقيق لجنة خصائص بعض أثر تحديد إلى الدراسة هدفت
تضمنت عينة . المالي التضليل وقوع احتماالت لمواجهة للشركات التدقيق لجان فعالية تحسين

 دون (السنوية نتائجها أعادت تبويب شركة 88و احتيالية مالية تقارير أصدرت ةشرك 41الدراسة 
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 وجود تشابه بين خصائص كال مع ،1999-1991 بين ةمدال في) االحتيال بوقوع ادعاءاتوجود 
  .نوعي الشركات عينة الدراسة

 أربع اللجنة معتجت كانت وهل التدقيق لجنة استقالل أشارت النتائج إلى وجود عالقة سلبية بين وقد
 الخبرات توافر وجود عالقة إيجابية بين وأيضاً.  احتياليةمالية تقارير وإعداد ؟األقل على مرات

  . احتياليةمالية تقارير وإعدادالمالية والمحاسبية لدى أعضاء لجنة التدقيق 

التي تقوم بها  عن الدراسات السابقة هو أنه اشتمل على تحديد دور كل من المهام بحث هذا الميزي ما
 ركزت وقد. لجان التدقيق وضوابط تشكيلها في الحد من االحتيال الذي لم تتناوله الدراسات السابقة

 هذا ميز االحتيال، وأيضاً مما يمناألخيرة على تحديد دور ضوابط تشكيل لجان التدقيق فقط في الحد 
  . أنه أجري على بيئة األعمال السوريةالبحث

  :البحث فرضيات
  :  األولىرضيةالف

 عالقة ذات داللة إحصائية بين ضوابط تشكيل لجان التدقيق والحد من االحتيال في الشركات توجد
  . وجهة نظر عينتي البحثمنالمساهمة السورية 

  : الثانيةالفرضية
 فروق ذات داللة بين آراء عينتي البحث حول وجود عالقة بين ضوابط تشكيل لجان التدقيق توجد ال

  . الشركات المساهمة السوريةفي االحتيال والحد من

  : الثالثةالفرضية
 الشركات المساهمة في لجنة التدقيق والحد من االحتيال مهام عالقة ذات داللة إحصائية بين توجد

  . وجهة نظر عينتي البحثمنالسورية 

  : الرابعةالفرضية
 لجنة التدقيق والحد من مهامن  فروق ذات داللة بين آراء عينتي البحث حول وجود عالقة بيتوجد ال

  .االحتيال في الشركات المساهمة السورية
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  :البحث منهجية
  :يأتي ما على الباحث عتمدا البحث أهداف لتحقيق

 والتشريعات العالقة ذات السابقة الدراسات على االطالع خالل من: االستنباطي المنهج .1
 تكوين في منها فادةواإل ثالبح اهذ مجال يخص فيما الحسابات تدقيق لمهنة الناظمة
 .العملي اإلطار إنجاز على الباحث يساعد نظري أساس

 البيانات على للحصول مهماً مصدراً بوصفها استبانة تصميم خالل من: االستقرائي المنهج .2
 على عينة من لجان التدقيق في الشركات وتوزيعها الميدانية، الدراسة إلجراء الالزمة

 .البحث وذلك الرتباطهما بشكل وثيق بموضوع ؛تالمساهمة ومدققي الحسابا

  : النظري للبحثاإلطار
  : االحتيالمفهوم -1
  : تعريف االحتيال1-1

 أو اإلدارة أفراد من أكثر أو واحد قبل من مقصود فعل: بأنه االحتيال) 240 (الدولي المعيار عرف
 على للحصول الخداع إلى وءاللج على ينطوي ثالثة، أطراف أو الموظفين أو بالحوكمة المكلفين أولئك
  10.قانونية غير أو عادلة غير منفعة

 بالخداع تتسم قانونية غير أفعال أية بأنه االحتيال المعتمدين الغش فاحصي جمعية عرفت كما
 ويرتكب. واإلجبار اإلكراه باستخدام التهديد على األفعال هذه تعتمد وال. للثقة انتهاك أو واإلخفاء،
 أو دفع لتجنب الخدمات؛ أو الممتلكات أو األموال على للحصول والمنظمات فراداأل قبل من االحتيال
 11.تجارية أو شخصية منفعة لتأمين أو الخدمات، فقدان

 للمحاسبين القانونيين االحتيال بأنه فعل مقصود ينتج عنه تحريف األمريكي عرف المجمع كما
  12.جوهري في القوائم المالية

سابقة أن االحتيال فعل متعمد تقوم به اإلدارة أو الموظفون بغية الحصول  لنا من التعاريف اليتضح
  .على منافع ال تحق لهم
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  : أسباب االحتيال وخصائصه1-2

  :13المثال سبيل على منها نذكر دةتعدوم كثيرة االحتيال أسباب

  .أسهمها شراء على المستثمرين وتشجيع عليه هو مما أفضل بشكل الشركة وضع إظهار .1
  .األرباح من السهم حصة نسبة ةزياد .2
  .وظروفها القائمة التمويل عمليات شروط تحسين أو إضافية قروض على الحصول .3
  .األرباح من ممكن قدر أكبر بتحقيق المتمثلة وغاياتها الشركة أهداف تحقيق .4
  .للشركة المالي األداء على بناء إضافية وحوافز مكافآت على الحصول .5
  .منها التهرب أو الدخل ضريبة يضتخف بهدف أقل أرباح إظهار .6
  .المنشأة أصول اختالس .7
  .استالمها يتم لم خدمات أو لبضاعة مبالغ بدفع المنشأة قيام .8
  .خارجية أو داخلية مصادر من ضغوط تحت اإلدارة وقوع .9

 .المالية أهدافها تحقيق في اإلدارة إخفاق عواقب تجنب .10

  :14 االحتيال بعدة خصائص أهمهاويتسم

 .وط والفرص والضغالدوافع .1

 . إخفاء االحتيالإمكانية .2

 . االحتيال من خالل التواطؤإمكانية .3

 . تحويل الخطأ إلى احتيالإمكانية .4

 : التدقيقلجنة -2

  : تعريف لجنة التدقيق2-1

 جماح كبح خاللها من يتم التي األداة بأنها التدقيق لجنة القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد عرف
  .15للشركات العليا اإلدارة قبل نم الشرعية غير التصرفات

 بالخبرة يتمتعون ممن التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء من مكونة لجنة هي المراجعة فلجنة
 من والتأكد تهاومراجع الداخلية الرقابة إجراءات بفحص تهتم أن على والمالية، المحاسبية والكفاءة
 وفحص المالية، التقارير إعداد في المتبعة اتواإلجراء المحاسبية السياسات فحص وكذلك فعاليتها،
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 أتعابه وتحديد تعيينه واقتراح الخارجي المراجع أعمال وتقويم هاوتقويم الداخلية المراجعة أعمال
  .16استقالليته ودعم

  :التدقيق لجنة تشكيل ضوابط 2-2

  :يأت على ما ي17)31(من القرار ) أ(في الفقرة ) 12( المادة نصت

  :اآلتيةرة قراراً بتشكيل لجنة تدقيق وفق الضوابط  مجلس اإلدايصدر

 وأن يكونوا جميعاً أعضاء ، تتكون اللجنة من ثالثة من أعضائه غير التنفيذيين على األقلأن .1
مستقلين، وتسمية أحدهم رئيساً للجنة وإعالم الهيئة بذلك وبأي تغييرات تطرأ على تشكيل اللجنة 

 .وأسباب ذلك

 .ء اللجنة على األقل الخبرة المالية والمحاسبية تتوافر لدى أحد أعضاأن .2

 تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على األقل في السنة، وأن تدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أن .3
 .أصولي

 من قبلها بشكل واضح يحدد فيه أهدافها يعد يعتمد مجلس اإلدارة نظام عمل اللجنة الذي أن .4
 .واجباتهم ومسؤولياتهم ومواعيد اجتماعاتهم ومكافآتهموشروط تعيين أعضائها وصالحياتهم و

 . تجتمع اللجنة مع مدقق حسابات الشركة مرة واحدة على األقل في السنةأن .5

 كيفية قيام مجلس اإلدارة بعملية تبينالتي  ورقة مبادئ حوكمة الشركات ُأصِدرتْ 2002 عام وفي
  :18رقة عدة نقاط نذكر منهااإلشراف من خالل لجنة التدقيق، وقد تضمنت هذه الو

 . أن تشكل كل شركة مساهمة لجنة تدقيق من األعضاء المستقلينينبغي •

 . لجنة التدقيق من ثالثة إلى خمسة أعضاءتتألف •

 أن يتوافر لدى أعضاء لجنة التدقيق حد أدنى من المعرفة العامة باألمور المالية، كما ينبغي •
  . المالية لدى أحد أعضاء لجنة التدقيق على األقليجب توافر الخبرة في المحاسبة أو اإلدارة

 أن زيادة عدد اجتماعات أعضاء لجنة التدقيق يؤدي إلى انخفاض احتمالية Shawver(19 (ويعتقد
 لدى أعضاء لجنة التدقيق لمحاسبية كما أن توافر الخبرة المالية وا،وقوع االحتيال في التقارير المالية

  .مالية االحتيالية اكتشاف التقارير العلىيساعد 
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  :التدقيق لجنة مهام 2-3

  :يأت على ما ي20)31(من القرار ) ج(في الفقرة ) 12( المادة نصت

  :اآلتية لجنة التدقيق القيام بالمهام تتولى

 وعدم الهيئة لشروط استيفائه من والتأكد الحسابات، مدقق بترشيح المتعلقة األمور مناقشة .1
 هذه في الشركة لحساب بها يقوم أخرى أعمال أي تأثير ومدى استقالليته في يؤثر ما وجود

  .االستقاللية
 ومتابعة وتحفظاته، ومقترحاته مالحظاته ذلك في بما الحسابات مدقق بعمل يتعلق ما كل بحث .2

  .اإلدارة مجلس إلى بشأنها التوصيات وتقديم لها الشركة إدارة استجابة مدى
 المالحظات بإبداء فيها يرد ما وتقييم الحسابات، مدققي مع الشركة مراسالت مراجعة .3

  .بشأنها والتوصيات
 واألنظمة المالية األوراق سوق وبقانون هاوتعليمات الهيئة بأنظمة الشركة تقيد مدى متابعة .4

  .بموجبه الصادرة والقرارات والتعليمات
 تركيزال مع بشأنها، التوصيات وتقديم اإلدارة مجلس على عرضها قبل الدورية التقارير دراسة .5

 :يأتي ما على

 .المتبعة المحاسبية السياسات في تغيير أي •

 مدقق لمقترحات نتيجة أو التدقيق عمليات جراء الشركة حسابات على يطرأ تغيير أي •
 .الحسابات

 للقيام الضرورية التسهيالت له توفر الشركة أن من والتأكد الحسابات، مدقق عمل خطة دراسة .6
  .بعمله

 اإلجراءات لهذه الحسابات مدقق تقييم على واالطالع هاوتقييم الداخلي التدقيق إجراءات دراسة .7
 لعمل نتيجة تظهر مخالفات بأي المتعلقة تلك والسيما ،الداخلي المدقق تقارير على واالطالع
  .المذكور المدقق

 المدقق وعمل الداخلي التدقيق بإجراءات المرتبطة باألمور يتعلق فيما اإلدارة لمجلس التوصية .8
  .داخليال
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 رام إبأو الصفقات بعقد الشركة قيام عن ينتج قد المصالح في تضارب أي وجود عدم من التأكد .9
  .العالقة ذوي األطراف مع المشروعات في العقود

 .اإلدارة مجلس يقررها أخرى أمور أي .10

 :21يأت مهام لجنة التدقيق مايتتضمن

 .وفحصها المالية التقارير على إعداد اإلشراف -

 .الخارجي لتدقيقا وظيفة دعم -

 .وتقييمها الداخلية الرقابة نظم دراسة -

 .الداخلي التدقيق وظيفة دعم -

  :22مثل أساسية نشاطات بالقيام التدقيق لجنة مسؤوليات تشمل

 تنفذها التي التدابير ذلك في بما ،هامن  والحداالحتيال مخاطر تحديد في اإلدارة إجراءات تقييم .1
  .منه والحد االحتيال كتشافا في للمساعدة والمصممة اإلدارة،

 عن والبحث ،المالية التقارير إعداد عند المطبقة على اإلدارة اخلية الدالرقابة على اإلشراف .2
  . الرقابةلتلك المناسب غير االستخدام أو اإلدارة تجاوزات احتماالت

 ربعية يالتتحل وإجراء المتوقعة، أو السابقة المالية النتائجب المالية النتائج معقولية مقارنة .3
  .الرئيسة لالحتياطيات

 المستخدمة في عملية إعداد ها كلّهمةم عمليات اإلدارة وإجراءاتها وتوثيقها للتقديرات التقييم .4
  .التقارير المالية

 مدخل اإلدارة وتوثيقها فيما يتعلق بمعالجة قيود اليومية التي أدخلت بشكل يدوي وعملية تقييم .5
  .إقفال دورة التقارير المالية

  .األخالقي غير والسلوك االحتيال عن للتقرير وغيرهم للموظفين برنامج وضع .6

 .االحتيال من للحد تدابير تعزيز أو تنفيذ بشأن والتوجيه أخرى رؤى تقديم .7

  :23 نقاط تتعلق بالشركة مثلعدة على أعضاء لجنة التدقيق أن يكونوا على دراية بينبغي

 . العمل والصناعةنموذج .1

 .لداخليةئة الرقابة ا األعمال وبيمخاطر .2

 . واإلجراءات الموضوعة الكتشاف االحتيال واألفعال غير القانونيةالسياسات .3
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 . المحاسبيةالممارسات .4

 .همةم المعقدة والعقود الالمعامالت .5

 . إعداد التقارير الماليةعملية .6

  : للبحثالعملي اإلطار
 :وعينته البحث مجتمع-1

 دمشق سوق في المدرجة المساهمة الشركاتق في  أعضاء لجان التدقيمن البحث مجتمع تألف
 المعتمدين لدى هيئة األوراق واألسواق المالية الخارجيين الحسابات ومدققي، 2011 لعام لألوراق

 الشركات عدد بلغ وقد. الذين يتخذون من مدينة دمشق مقراً رئيساً ألعمالهم 2011رية لعام السو
) 19(وشركات تدقيق ) 5( الخارجيين الحساباتققي  وبلغ عدد مدمساهمة، شركة) 21(المدرجة 

 ،استبانة منها) 33 (استُِلمتْ ،أعضاء لجان التدقيقعلى استبانة ) 38( وزعت وقد. مكتب تدقيق
  .استبانة منها) 32( استُِلمتْ ،مدققي الحساباتعلى استبانة ) 40 (وزعتو

العامة المعلومات عرض ويمكن استبانة،) 65 (عليه الحصول تم الذي اإلجمالي العدد يكون ومن ثم 
  :اآلتي) 1( رقم الجدول خالل من البحث لعينتي

  حسب المعلومات العامةب البحث ينتيتوزيع ع) 1( رقم جدول

 32 حسابات مدقق 33 تدقيق لجنة عضو الوظيفة أو المهنة
 3 اقتصاد 50 عامة محاسبة
  العلميالتخصص 4 مصارف 6 حسابات تدقيق

   2 إدارة
   47 بكالوريوس العلمي المؤهل 16 ماجستير 2 دكتوراه

 2 فأكثر سنة 20 8 سنة 20 إلى 11من الخبرة 21 سنوات 10 إلى 5 من 34 سنوات 5من أقل

  :البيانات جمعأداة -2
الميدانية، الدراسة إلجراء الالزمة البيانات على للحصول مهماً مصدراً بوصفها االستبانة على اعتُِمد 
 سرية ضمان وتأكيد البحث طبيعة تبين تعريفية بمقدمة تبدأ) 1ملحق رقم  (ةاستبان صممت وقد
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 إلى األسئلة قسمت إذْ وفرضياته، الرئيسة البحث جوانب االستبانة أسئلة شملت وقد اإلجابات،
  :اآلتي النحو على مجموعتين

 العلمي والتخصص الوظيفة في مثلتت يبينبالمستج تتعلق عامة معلومات تضمنت: األول القسم  •
  .الخبرة سنوات وعدد العلمي والمؤهل

 في التدقيق لجان تشكيل ضوابط دور األول المحور تضمن محورين، من ويتكون: الثاني القسم  •
 ضوابط من ضوابط تشكيل ثمانية إذْ ُأدِرجتْ السورية، المساهمة الشركات في االحتيال من الحد

 من الحد في التدقيق لجنة مهام دور الثاني المحور وتناولذا المحور، لجان التدقيق تحت ه
 تقوم بها لجنة التدقيق مة مهة عشرسبع إذْ ُأدِرجتْ السورية، المساهمة الشركات في االحتيال

  .تحت هذا المحور

  :البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية واألدوات األسلوب -3
 عن التعبير جرى إذ الخماسي،) Likert (مقياس استُخِدم فرضياته واختبار البحث أهداف لتحقيق 

) 2( رقم الجدول في موضح هو كما لإلجابات أوزان حددتْ حيث رقمية بصيغة الوصفية اإلجابات
  :اآلتي

 تحويل اإلجابات الوصفية في المستخدمة   الكمية والنسب المئوية المقابلة لهاالصيغة) 2( رقم جدول
  رقميةإلى صيغة 

 %النسبة  الصيغة الكمية الصيغة الوصفية

 100 – 81 5 تؤثر بشدة
 80 – 61 4 تؤثر
 60 –41 3 محايد
 40 –21 2 ال تؤثر

 20 –1 1 مطلقاً تؤثر ال

 المعياري، واالنحراف الحسابي الوسط مثل الوصفية اإلحصائية األدوات من مجموعة استُخِدمتْ وقد
 البحث، عينتي آراء بين جوهرية داللة ذات فروق هناك هل لدراسة تينمستقل لعينتين (T) واختبار

 Statiststical Packages for Social  االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة على االعتماد خالل من

Sciences (SPSS) من ومهامها التدقيق لجان تشكيل لضوابط أثر هناك ويكون. البيانات تحليل في 
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 تقابل) 3 (الدرجة ألن ،)3 (من أكبر لإلجابات الحسابي الوسط كان إذا البحث عينتي نظر وجهة
  .المحايد الرأي

  :ومناقشتها البحث نتائج تحليل -4
 البحث عينتي نظر وجهة من إليها التوصل تم التي النتائج اآلتي) 3 (رقم الجدول يبين

  :السورية المساهمة لشركاتا في االحتيال من الحد في التدقيق لجان تشكيل ضوابط أثر بشأن

 في التدقيق لجان تشكيل ضوابط أثر بشأن البحث عينتي آراء تحليل نتائج) 3 (رقم جدول
  السورية المساهمة الشركات في االحتيال من الحد

 اختبار الحسابات مدقق التدقيق لجنة عضو
T لجان تشكيل ضوابط م 

 الوسط التدقيق
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

Sig 

1 
 لـدى  االسـتقاللية  توافر

 .التدقيق لجنة أعضاء
4.73 0.452 4.81 0.397 0.422 

 0.330 0.879 3.47 0.736 3.67 .التدقيق لجنة أعضاء عدد 2

3 
 لجنــة اجتماعــات عــدد
 .العام خالل التدقيق

3.88 0.545 3.94 0.564 0.671 

4 
 الماليــة الخبــرة تــوافر

 أعضاء لدى حاسبيةوالم
 .التدقيق لجنة

4.61 0.496 4.75 0.440 0.220 

5 
 العمليـة  الخبـرة  سنوات

 .التدقيق لجنة أعضاء لدى
4.49 0.566 4.41 0.615 0.594 

6 
 لجنة أعضاء خبرات تنوع

 .التدقيق
4.27 0.674 4.44 0.801 0.374 

7 
ــرغ ــضاء تف ــة أع  لجن
 .التدقيق

3.52 0.972 3.63 1.129 0.676 

8 
 لجنة أعمال عن اإلفصاح
 التقريـر  ضـمن  التدقيق
 .للشركة السنوي

3.79 0.893 3.97 1.062 0.461 

 0.587 0.464 4.18 0.394 4.12 االجمالي 

 من أكبر التدقيق لجان تشكيل ضوابط من ضابط لكل الحسابي الوسط أن) 3 (رقم الجدول من يالحظ
 من الحد في التدقيق لجان تشكيل ضوابط نم ةحد على ضابط لكل أثر وجود إلى يشير مما ؛)3(
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 من االحتيال من الحد في أثراً األكثر) 1 (رقم الضابط كان فقد البحث، عينتي نظر وجهة من االحتيال
 على) 4,81(و) 4,73 (له الحسابي الوسط بلغ إذْ الحسابات، ومدققي التدقيق لجان أعضاء نظر وجهة
 إذْ التدقيق لجان أعضاء نظر وجهة من االحتيال من الحد في ثراًأ األقل) 7 (رقم الضابط وكان. التوالي

 الوسط بلغ إذْ الحسابات مدققي نظر وجهة من) 2 (رقم والضابط ،)3,52 (له الحسابي الوسط بلغ
 تأثير على اتفاقاً أكثر الحسابات ومدققي التدقيق لجان أعضاء آراء كانت وقد). 3,47 (له الحسابي
  .التوالي على) 0,397(و) 0,452 (له المعياري االنحراف بلغ إذ االحتيال، من لحدا في) 1 (رقم الضابط

 نظر وجهة من) 4,18(و) 4,12 (التدقيق لجان تشكيل لضوابط الحسابي الوسط إجمالي بلغ وقد
 اًأثر هناكأن  على يدلُّ مما ،)3 (من أكبر وهما التوالي، على الحسابات ومدققي التدقيق لجان أعضاء
  .البحث عينتي نظر وجهة من االحتيال من الحد في التدقيق لجان تشكيل ابطلضو
 عينتي آراء بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى مستقلتين لعينتين) T (اختبار يشير كما

 المعنوية الداللة مستوى كان إذ االحتيال، من الحد في التدقيق لجان تشكيل ضوابط أثر حيال البحث
  ).0,05 (من أكبر) Sig( المحسوبة

 أثر بشأن البحث عينتي نظر وجهة من إليها التوصل تم التي النتائج اآلتي) 4 (رقم الجدول يبين كما
  :السورية المساهمة الشركات في االحتيال من الحد في التدقيق لجان مهام

 من حدال في التدقيق لجان مهام أثر بشأن البحث عينتي آراء تحليل نتائج) 4 (رقم جدول
  السورية المساهمة الشركات في االحتيال

 اختبار الحسابات مدقق التدقيق لجنة عضو
T الوسط التدقيق لجنة مهام م 

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

Sig 

1 
 مخاطر تحديد في اإلدارة إجراءات تقييم

 .ها وتقييماالحتيال
4.39 0.496 4.50 0.508 0.398 

2 
 المطبقة الداخلية الرقابة على اإلشراف

 . المالية التقارير إعداد عند اإلدارة على
4.46 0.506 4.63 0.492 0.173 

3 
 أو اإلدارة تجاوزات احتماالت عن البحث

ــر االســتخدام ــة المناســب غي  للرقاب
 .الداخلية

4.27 0.574 4.38 0.609 0.489 

4 

ــيم ــات تقي ــا اإلدارة عملي  وإجراءاته
 اهــكلّ همــةمال للتقــديرات وتوثيقهــا
 التقـارير  إعـداد  عملية في المستخدمة

 .المالية

4.12 0.485 4.31 0.693 0.204 

 0.535 0.693 3.69 0.600 3.79 يتعلق فيما وتوثيقها اإلدارة مدخل تقييم 5
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 اختبار الحسابات مدقق التدقيق لجنة عضو
T الوسط التدقيق لجنة مهام م 

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

Sig 

 بشكل أدخلت التي اليومية قيود بمعالجة
 التقـارير  دورة إقفـال  وعمليـة  يدوي
 .المالية

6 
 للتقرير وغيرهم للموظفين برنامج ضعو

 .األخالقي غير والسلوك االحتيال عن
3.82 0.769 3.91 0.856 0.664 

7 
 النتائجب المالية النتائج معقولية مقارنة
 وإجـراء  المتوقعـة،  أو السابقة المالية

 .الرئيسة لالحتياطيات ربعية تحليالت
3.97 0.529 4.03 0.595 0.661 

8 

 فـي  تضارب أي جودو عدم من التأكد
 بعقد الشركة قيام عن ينتج قد المصالح

ــصفقات ــرام أو ال ــود إب ــي العق  ف
 .العالقة ذوي األطراف مع المشروعات

4.42 0.502 4.56 0.504 0.272 

 الــداخلي التــدقيق إجــراءات دراســة 9
 هـا وتقييم االحتيـال  بفحـص  المتعلقة
 .الداخلي المدقق تقارير على واالطالع

4.30 0.467 4.44 0.504 0.269 

 الحـسابات  مـدقق  تقييم على االطالع 10
 الـداخلي  المـدقق  إلجراءات الخارجي
 .باالحتيال المتعلقة

3.97 0.305 4.06 0.435 0.325 

 الحــسابات مـدقق  إجـراءات  دراسـة  11
 االحتيـال،  خطـر  لمواجهـة  الخارجي
 .إليها توصل التي النتائج على واالطالع

4.39 0.496 4.34 0.602 0.715 

 الـشركة  إدارة اسـتجابة  مدى متابعة 12
 المتعلقـة  الـداخلي  المدقق لمالحظات
 إلـى  بشأنها التوصيات وتقديم باالحتيال
 .اإلدارة مجلس

4.36 0.489 4.47 0.507 0.398 

 الـشركة  إدارة اسـتجابة  مدى متابعة 13
 المتعلقـة  الخـارجي  المدقق لمالحظات
 إلـى  بشأنها التوصيات وتقديم باالحتيال
 .اإلدارة مجلس

4.33 0.479 4.47 0.507 0.273 

 والمـدقق  الداخلي المدقق بين التنسيق 14
 .الخارجي

3.73 0.674 3.88 0.793 0.422 

 التقـارير  في اإلفصاح كفاية من التأكد 15
 .المالية

3.94 0.429 3.81 0.896 0.472 

 0.182 0.759 3.44 0.595 3.67 للهيئة الخارجي الحسابات مدقق ترشيح 16
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 اختبار الحسابات مدقق التدقيق لجنة عضو
T الوسط التدقيق لجنة مهام م 

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

Sig 

 .للمساهمين العامة
 0.398 0.798 4.41 0.751 4.24 .الداخلي التدقيق استقاللية ضمان 17
 0.309 0.298 4.20 0.218 4.13 االجمالي 

 مما ؛)3 (من أكبر التدقيق لجنة مهام من مهمة لكل الحسابي الوسط أن) 4 (رقم الجدول من يالحظ
 نظر وجهة من االحتيال من الحد في التدقيق لجنة اممه من ةحد على مهمة لكل أثر وجود إلى يشير
 أعضاء نظر وجهة من االحتيال من الحد في أثراً األكثر) 2 (رقم المهمة كانت فقد البحث، عينتي
 وكانت. التوالي على) 4,63(و) 4,46 (لها الحسابي الوسط بلغ إذْ الحسابات، ومدققي التدقيق لجان

 ومدققي التدقيق لجان أعضاء نظر وجهة من االحتيال من الحد في أثراً األقل) 16 (رقم المهمة
 لجان أعضاء آراء كانت وقد. التوالي على) 3,44(و) 3,67 (لها الحسابي الوسط بلغ إذْ الحسابات
 بلغ إذ االحتيال، من الحد في) 10 (رقم المهمة تأثير على اتفاقاً أكثر الحسابات ومدققي التدقيق

  .التوالي على) 0,435(و) 0,305 (لها المعياري االنحراف

 لجان أعضاء نظر وجهة من) 4,20(و) 4,13 (التدقيق لجنة لمهام الحسابي الوسط إجمالي بلغ وقد
 لجنة لمهام اًأثر هناكأن  على يدلُّ مما ،)3 (من أكبر وهما التوالي، على الحسابات ومدققي التدقيق
  .البحث تيعين نظر وجهة من االحتيال من الحد في التدقيق

 عينتي آراء بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى مستقلتين لعينتين) T (اختبار يشير كما
 المحسوبة المعنوية الداللة مستوى كان إذ االحتيال، من الحد في التدقيق لجنة مهام أثر حيال البحث

)Sig (من أكبر) 0,05.(  

  :البحث فرضيات اختبار -5
  :اآلتي النحو على البحث فرضيات باختبار الباحث قام حثالب نتائج تحليل بعد

 لجان تشكيل ضوابط بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد: تنص التي األولى الفرضية اختبار  - أ
 .البحث عينتي نظر وجهة من السورية المساهمة الشركات في االحتيال من والحد التدقيق

 لجان تشكيل ضوابط إلجمالي التدقيق لجان أعضاء إجابات متوسط أن نجد) 3 (رقم الجدول من
 التدقيق لجان تشكيل ضوابط إلجمالي الحسابات مدققي إجابات ومتوسط). 4,12 (هو التدقيق
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 بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود يعني مما) 3 ( من أكبر المتوسطان وهذان). 4,18 (هو
 نظر وجهة من السورية المساهمة الشركات في االحتيال من والحد التدقيق لجان تشكيل ضوابط
  .األولى الفرضية نقبل فإننا عليه وبناء البحث، عينتي

 حول البحث عينتي آراء بين داللة ذات فروق توجد ال: تنص التي الثانية الفرضية اختبار  - ب
 المساهمة الشركات في االحتيال من والحد التدقيق لجان تشكيل ضوابط بين عالقة وجود

 .السورية

) 0,587 (بلغ) Sig (المحسوبة المعنوية الداللة مستوى أن يالحظ ،)3 (رقم الجدول إلى بالعودة
 حول البحث عينتي آراء بين داللة ذات فروق وجود عدم على يدل مما ،)0,05 (من أكبر وهو
 المساهمة الشركات في االحتيال من والحد التدقيق لجان تشكيل ضوابط بين عالقة وجود

  .الثانية الفرضية نقبل فإننا عليه وبناء السورية،

 التدقيق لجنة مهام بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد: تنص التي الثانية الفرضية اختبار  - ت
 .البحث عينتي نظر وجهة من السورية المساهمة الشركات في االحتيال من والحد

 التدقيق لجنة ممها إلجمالي التدقيق لجان أعضاء إجابات متوسط أن نجد) 4 (رقم الجدول من
 وهذان). 4,20 (هو التدقيق لجنة مهام إلجمالي الحسابات مدققي إجابات ومتوسط). 4,13 (هو

 التدقيق لجنة مهام بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود يعني مما) 3 ( من أكبر المتوسطان
 عليه ءوبنا البحث، عينتي نظر وجهة من السورية المساهمة الشركات في االحتيال من والحد
  .الثالثة الفرضية نقبل فإننا

 حول البحث عينتي آراء بين داللة ذات فروق توجد ال: تنص التي الرابعة الفرضية اختبار  - ث
 .السورية المساهمة الشركات في االحتيال من والحد التدقيق لجنة مهام بين عالقة وجود

) 0,309 (بلغ) Sig (المحسوبة ةالمعنوي الداللة مستوى أن يالحظ ،)4 (رقم الجدول إلى بالعودة
 حول البحث عينتي آراء بين داللة ذات فروق وجود عدم على يدل مما ،)0,05 (من أكبر وهو
 وبناء السورية، المساهمة الشركات في االحتيال من والحد التدقيق لجنة مهام بين عالقة وجود
  .الرابعة الفرضية نقبل فإننا عليه
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  :والتوصيات النتائج -6
 :نتائجال  - أ
  :اآلتي النحو على نتائجه عرض للباحث يمكن فرضياته واختبار البحث نتائج تحليل بعد
 في االحتيال من الحد في تؤثر التدقيق لجان تشكيل ضوابط أن البحث عينتي أفراد أجمع .1

 :يأتي ما أهمها كان السورية، المساهمة الشركات

 .التدقيق لجنة أعضاء لدى االستقاللية توافر -

 .التدقيق لجنة أعضاء لدى والمحاسبية المالية الخبرة توافر -

 .التدقيق لجنة أعضاء لدى العملية الخبرة سنوات -

 .التدقيق لجنة أعضاء خبرات تنوع -

 الشركات في االحتيال من الحد في تؤثر التدقيق لجنة مهام أن البحث عينتي أفراد أجمع .2
 :يأتي ما أهمها كان السورية، المساهمة

 . المالية التقارير إعداد عند اإلدارة على المطبقة الداخلية الرقابة على اإلشراف -

 بعقد الشركة قيام عن ينتج قد المصالح في تضارب أي وجود عدم من التأكد -
 .العالقة ذوي األطراف مع المشروعات في العقود إبرام أو الصفقات

 .ها وتقييماالحتيال مخاطر تحديد في اإلدارة إجراءات تقييم -

 باالحتيال المتعلقة الداخلي المدقق لمالحظات الشركة إدارة استجابة مدى متابعة -
  .اإلدارة مجلس إلى بشأنها التوصيات وتقديم

 :التوصيات  - ب
 :يأتي بما الباحث يوصي

 في التدقيق لجان لدى توافرها ومدى التدقيق لجان تشكيل ضوابط على التركيز ضرورة .1
 لدى والمحاسبية المالية والخبرة االستقاللية افرتو ماالسيو السورية، المساهمة الشركات
 .أعضائها

 غير األعضاء من تدقيق لجان بتشكيل تدقيق لجان لديها يوجد ال التي الشركات قيام ضرورة .2
 .االحتيال من الحد في فعاليتها زيادة في تسهم التي الضوابط ضمن التنفيذيين،

 التقارير ضمن إليها توصلت التي ائجالنت وأهم التدقيق لجنة أعمال عن اإلفصاح ضرورة .3
 .للشركات السنوية
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  )1(ملحق رقم 

  استبانة

 الحسابات بشركات ومكاتب وأعضاء لجان التدقيق في الشركات المساهمة ومدقق/ األخوة األعزاء
  .التدقيق

  ... تحية طيبة وبعد

لحد من االحتيال في دور لجان التدقيق في ا"يقوم الباحث بإعداد بحث يستهدف استقراء أرائكم حول 
 علىأسئلة  االستبيان ستساعد الباحث بإذن اهللا  نإجاباتكم ع إن إذْ، "الشركات المساهمة السورية

علماً أن إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث . الوصول إلى نتائج قيمة تخدم األطراف المعنية
  .العلمي

  ولسيادتكم خالص الشكر والتقدير

  
 

 

  الباحث
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  :البيانات العامة: والًأ

  :أمام اإلجابة المناسبة) √(الرجاء وضع إشارة 

  : المهنة أو الوظيفة

  مدقق حسابات     عضو لجنة تدقيق   

  :التخصص العلمي

  اقتصاد     محاسبة عامة   

  مصارف     تدقيق حسابات   

  )..........يرجى ذكرها(أخرى      إدارة   

  :المؤهل العلمي

  ماجستير     دكتوراه   

  بكالوريوس     دبلوم دراسات عليا   

      )..........يرجى ذكرها(أخرى    

  :الخبرة

   سنوات10 إلى 5من       سنوات  5أقل من   

   سنة فأكثر20      سنة20 إلى 11من   
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  :أسئلة االستبيان: ثانياً

ة الحد من االحتيال في الشركات المساهمفي ضوابط تشكيل لجان التدقيق  دور -المحور األول
  السورية

 إلى أي مدى ترى أن الضوابط التالية تؤثر في الحد من االحتيال في الشركات المساهمة - 1س
  السورية؟

ال تؤثر 
 مطلقاً

تؤثر  تؤثر محايد ال تؤثر
 بشدة

 م.ر الضوابط

توافر االسـتقاللية لـدى أعـضاء لجنـة              
 .التدقيق

1 

 2 .عدد أعضاء لجنة التدقيق     

 3 .عات لجنة التدقيق خالل العامعدد اجتما     
توافر الخبرة الماليـة والمحاسـبية لـدى           

 .أعضاء لجنة التدقيق
4 

سنوات الخبرة العملية لدى أعضاء لجنـة            
 .التدقيق

5 

  6  .تنوع خبرات أعضاء لجنة التدقيق     
 7 .تفرغ أعضاء لجنة التدقيق     
ضـمن  اإلفصاح عن أعمال لجنة التدقيق            

  .التقرير السنوي للشركة
8  

   التدقيق في الحد من االحتيال في الشركات المساهمة السوريةة لجنمهامدور  -المحور الثاني

 تؤثر في الحد من االحتيال في الشركات  للجنة التدقيق التاليةالمهامإلى أي مدى ترى أن  - 2س
  المساهمة السورية؟

ال تؤثر 
 مطلقاً

 م.ر المهام ؤثر بشدةت تؤثر محايد ال تؤثر

 1 . وتقييمهاتقييم إجراءات اإلدارة في تحديد مخاطر االحتيال     
اإلشراف على الرقابة الداخلية المطبقـة علـى اإلدارة عنـد             

  .إعداد التقارير المالية
2 

البحث عن احتماالت تجـاوزات اإلدارة أو االسـتخدام غيـر                
  . الداخليةلرقابةلمناسب ال

3 

 همةلملتقديرات ا لتقييم عمليات اإلدارة وإجراءاتها وتوثيقها           
 . المستخدمة في عملية إعداد التقارير الماليةكلّها

4 

تقييم مدخل اإلدارة وتوثيقها فيمـا يتعلـق بمعالجـة قيـود                 5 
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ال تؤثر 
 مطلقاً

 م.ر المهام ؤثر بشدةت تؤثر محايد ال تؤثر

اليومية التي أدخلت بشكل يدوي وعملية إقفال دورة التقارير         
 .المالية

للموظفين وغيـرهم للتقريـر عـن االحتيـال         وضع برنامج        
 .والسلوك غير األخالقي

6 

النتائج الماليـة الـسابقة أو   بقارنة معقولية النتائج المالية   م     
  .المتوقعة، وإجراء تحليالت ربعية لالحتياطيات الرئيسة

7 

التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينتج عـن                 
قات أو إبرام العقود في المـشروعات       قيام الشركة بعقد الصف   

  .مع األطراف ذوي العالقة

8  

المتعلقة بفحـص االحتيـال    دراسة إجراءات التدقيق الداخلي          
  .واالطالع على تقارير المدقق الداخلي اهوتقييم

9  

 إلجـراءات  هـا تقييم  الخارجي االطالع على مدقق الحسابات        
  .المدقق الداخلي المتعلقة باالحتيال

10  

 الخارجي لمواجهـة خطـر       مدقق الحسابات  إجراءاتدراسة       
  .االحتيال، واالطالع على النتائج التي توصل إليها

11  

مالحظـات المـدقق    متابعة مدى اسـتجابة إدارة الـشركة ل            
 وتقديم التوصـيات بـشأنها إلـى      الداخلي المتعلقة باالحتيال  

  .مجلس اإلدارة

12  

مالحظـات المـدقق    بة إدارة الـشركة ل    متابعة مدى اسـتجا        
 وتقديم التوصيات بـشأنها إلـى       الخارجي المتعلقة باالحتيال  
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