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ثر إستخدام مراقب الحسابات للنسب المالية للشركات على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم أ
غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية  المالية المحرفة عن عمد  دراسة تطبيقية على الشركات

   2015 -2011فى الفترة من 
 سكندريةجامعة اإل –كلية التجارة  -مدرس بقسم المحاسبة  -د. هانى خليل فرج 

 الملخص:
البحث دراسة أثر إستخدام النسب المالية للشركات على كشف المراجع للغش بالقوائم المالية استهدف 

تزايد سعى ، حيث المحرفة عن عمد، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
ترتب عليه إنخفاض إمكانية مما صية، اإلدارة إلرتكاب حاالت الغش بالقوائم المالية لتحقيق منافع شخ

اإلعتماد على المعلومات بالقوائم المالية، وبالتالى محاولة توسيع نطاق إجراءات المراجعة من خالل اإلعتماد 
على تحليل النسب المالية، مما يزيد من كفاءة مراجع الحسابات فى التنبؤ بإحتمال وجود الغش بالقوائم 

 إضفاء الثقة على القوائم المالية للشركات.و المالية المحرفة عن عمد، 
إعتمد الباحث على نموذج إحصائى لتصنيف القوائم المالية للشركات المصرية المقيدة بالبورصة فى ولقد 

 عينة على المالية النسب تحليل مؤشرات وتم تطبيق، إلى شركات بها غش وأخرى ليس بها غشالعينة 
 بالبورصة. المقيدة الشركات

 الشركات إلنهيار الرئيسية األسباب أحد إعتبارهأن الغش فى القوائم المالية يمكن  إلى الباحث صخل ولقد

فقد ، أما بالنسبة للنسب المالية محاسبية معلومات من المالية القوائم توصله فيما المصالح أصحاب ثقة وفقدان
لتحليلية لمساعدتهم فى كشف خلص الباحث إلى أنه عادة يستخدم المراجعون أدوات تعرف باإلجراءات ا

أنه يمكن اإلعتماد على بعض المؤشرات مثل: صافى تبين  فقد التطبيقية الدراسة مستوى  على أما الغش،
الربح إلى اإليرادات، ورأس المال العامل إلى إجمالى األصول، واألصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة، 

صول. للتعرف على إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية ، واإليرادات إلى إجمالى األZ-Scoreومؤشر 
 المحرفة عن عمد.

 .كلمات مفتاحية: الغش، النسب المالية، القوائم المالية المحرفة
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Abstract: 

The research aimed to study the effect of using the Financial Ratios of Companies 

on the disclosure of Fraud by deliberately Fraudulent Financial Statements by 

applying to a sample of companies listed in the Egyptian Stock Exchange. 

Management has increased its attempts to commit fraud cases in order to achieve 

personal benefits. Which led to a decrease in the possibility of relying on 

information in the financial statements, and thus attempt to expand the scope of 

the Audit procedures by relying on the analysis of Financial Ratios, Thus 

increasing the efficiency of the Auditor in predicting the possibility of Fraudulent 

Financial Statements and creating confidence in the Financial Statements of the 

Companies. 

The researcher relied on a Statistical Model to classify the Financial Statements of 

the Egyptian Companies Listed on the Stock Exchange in the sample to Fraudulent 

Companies and others that are non-Fraudulent Companies, and the indicators of 

analysis of Financial Ratios were applied to the sample of companies listed in the 

Stock Exchange. 

The researcher concluded that Fraud in the Financial Statements can be considered 

one of the main reasons for the collapse of companies and the loss of confidence 

of stakeholders in the financial statements of accounting information. As for the 

Financial Ratios, the researcher concluded that the Auditors usually use tools 

known as Analytical Procedures to help them detect fraud, At the level of applied 

study, it has been shown that it is possible to rely on some indicators such as: net 

profit to income, working capital to total assets, current assets to current liabilities, 

Z-score index and revenues to total assets. To identify potential fraudulent 

Financial Statements. 

Keywords: Fraud, Financial Ratios, Fraudulent Financial Statements 
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  مقدمة: -1
 رئيسية للعديديزداد حتى يصبح مشكلة قدرات األعمال و يؤثر على نمو و  يعد الغش عنصر إضعاف     

فى تبديد األصول  نولوجى متمثال  مع التطور التك . حيث أصبح الغش اليوم أكثر تعقيدا  من منظمات األعمال
، وفقدانهم للثقة فى فى ثقة أصحاب المصالح تدهورعنه  الغش بالقوائم المالية الذى ينتجوالفساد المالى و 
 .سوق رأس المال

بطريقة غير مشروعة. وألن خرين له قيمة من اآل إن الغش هو أداء فعل من شأنه إكتساب أى شئ     
مات إلتخاذ قراراتهم األداة الرئيسية لتلبية إحتياجات أصحاب المصالح من المعلو القوائم المالية هى 

على إمكانية  مد لإلدارة فى عملية إعداد القوائم المالية سلبا  عتفقد إنعكس التدخل الماإلستثمارية، 
 (Ruankaew , 2016 )  لتى توصلها هذه القوائم الماليةا على المعلوماتاإلعتماد

المنظمة هى المسئولة عن  تعتبر إدارةو  ،لمعلومات الماليةلتوصيل اتعد القوائم المالية الوسيلة الرئيسية و      
 معايير المحاسبة المناسبة يترتب عليه عادة قوائموافر الخصائص النوعية األساسية و بالتالى فإن تو  ،إعدادها

حتى يمكن إستعادة ثقة ومدى إعتماد و  عادلة خالية من التحريفات الجوهرية.و  مالية تظهر بصورة صادقة
يجب التعرف  ،الحد من الغش بواسطة اإلدارة فى القوائم المالية صحاب المصالح فى سوق رأس المال و أ

 مخاطره حتى نتمكن من إدارة يمارسه منوأسباب هذا السلوك و  ،على عوامل وعناصر الغش
(Ramamoorti,2008). 

على إمكانية اإلعتماد على  ا  إنعكس ذلك سلب،نتيجة لقدرة اإلدارة على التدخل لتحريف القوائم المالية و      
 مما أوجد الحاجة لضمان سالمة عملية إعداد القوائم المالية.خدمين، تالمالية للمسومات المتاحة بالقوائم المعل

إلى وجود عالقة سببية بين  (Cakey& Laux,2015) دراسةومنها  راساتحيث توصلت العديد من الد
. وعليه فإن مسئولية مراجع الحسابات عن إكتشاف وجود الغش بالقوائم الماليةية و الخارج جودة المراجعة

حيث طالب أصحاب المصالح  ،الغش من أكثر األمور التى خضعت للجدل فى مجتمع األعمالو  الخطأ
كتشاف كل ب يؤدى إلى إتنفيذ عمليات المراجعة بأسلو و  ،كل حاالت الغش الجوهريةعين بكشف المراج

. باإلضافة إلى الغش أثناء تنفيذ عملية المراجعةو  مع تحملهم مسئوليات أكبر إلكتشاف الخطأ ،حاالت الغش
موعة بإصدار مج (AICPA)ن القانونيين األمريكى على رأسها مجمع المحاسبيو قيام المنظمات المهنية  
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إجراءات  إصدار :الغش ومنهاالمهنية بخصوص مسئولية المراجع عن إكتشاف الخطأ و  اإلصداراتمن 
معايير المراجعة  وإصدار ،1960م ( عا30إجراءات المراجعة رقم ) إصدارو  ،1939م ( عا1المراجعة رقم )

( 82ر المراجعة رقم )معايي وإصدار ،1988( عام 53ايير المراجعة رقم )مع وإصدار ،1977(عام 16رقم )
 ،(109معايير المراجعة رقم ) وإصدار ،2002( عام 99ير المراجعة رقم )معاي وإصدار ،1997عام 

المعيار الدولى و  ،(315المعيار الدولى )و (، 240لى )عيار الدو مالو  ،(110معايير المراجعة رقم ) وإصدار
  .(2017) على،  .(250المعيار الدولى )و  ،(330)

إكتشاف إرتكاب تعلقة بمنع و الرغم من إلتزام مراجع الحسابات بمتطلبات اإلصدارات المهنية الم علىو      
إال أنه إتضح تزايد إرتكاب حاالت الغش بالقوائم المالية والتى قد ترجع إلى إنخفاض كفاءة المراجع  ،الغش

جع لنطاق ى ضرورة توسيع المرامما أدى إل ،بالقوائم المالية المحرفة عن عمدفى تقييم إحتمال وجود الغش 
واإلتجاهات، والتى يمكن الهامة المالية إلى تحليل النسب وتشير اإلجراءات التحليلية   ،إجراءاته التحليلية

  كأدوات فعالة لكشف الغش.عليها  اإلعتماد
ة إلى قوائم كان البد من تصنيف قوائم الشركات المقيدة بالبورصتحليل النسب المالية لكى يتم تطبيق و      

فقد تم عن هذه القوائم . إال أنه لعدم توافر البيانات الفعلية قوائم مالية ال تتضمن غشمن غش و مالية تتض
إستخدام نموذج إحصائى لتصنيف القوائم المالية لعينة الشركات المصرية المقيدة محل الدراسة إلى 

 ،على )إمام ذلك قياسا  غير محرفة و مالية األخرى قوائم دهما تتضمن قوائم مالية بها غش و مجموعتين أح
2015 ). 

يجب دعم  ،والحد من ممارسات الغش ،أصحاب المصالح فى سوق رأس المال حتى يمكن إستعادة ثقةو      
تحليل النسب د مدى مالءمة من خالل تحدي ،بمدى وجود الغش بالقوائم الماليةكفاءة المراجع فى التنبؤ 

وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد للشركات المقيدة بالبورصة المصرية  فى التنبؤ بإحتمال المالية
. 
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 مشكلة البحث: -2
ترتب عليه  ،وائم المالية لتحقيق منافع شخصيةنتيجة تزايد سعى اإلدارة إلرتكاب حاالت الغش بالق    

ع اإلدارية زم ضرورة التحقق من الدوافمما يستل ،على المعلومات بالقوائم المالية إنخفاض إمكانية اإلعتماد
تحليل بالتالى محاولة توسيع نطاق إجراءات المراجعة من خالل اإلعتماد على و  ،المسببة إلرتكاب الغش

بالقوائم المالية المحرفة مما يزيد من كفاءة مراجع الحسابات فى التنبؤ بإحتمال وجود الغش  النسب المالية،
البحث  لذلك يمكن التعبير عن مشكلةو ثقة على القوائم المالية للشركات. ال ضفاءمما يزيد من إ ،عن عمد

 على األسئلة التالية : عمليا  و  فى كيفية اإلجابة نظريا  
 ؟الدراسات السابقةئم المالية من منظور اإلصدارات و ماهى التحريفات عن عمد فى القوا -
 لمالية ؟مراقب الحسابات عن كشف الغش بالقوائم ا ماهى مسئولية -
 ؟وعالقتها بكشف الغش بالقوائم الماليةتحليل النسب المالية للشركات ماهى متطلبات إستخدام  -
 كشف التحريفات المتعمدة بالقوائم الماليةتحليل النسب المالية فى ماهى أهم المتغيرات المحددة لكفاءة  -

 ؟ للشركات المقيدة بالبورصة المصرية
 هدف البحث: -3

أثر إستخدام النسب المالية للشركات على كشف المراجع للغش بالقوائم إختبار لبحث إلى دراسة و يهدف ا     
 ذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.و  ،المالية المحرفة عن عمد

 دوافع البحث:أهمية و  -4
علقة بالكشف عن تلماالمهنية فاء بمسئولياته من زيادة مقدرة المراجع على الو  تنبع أهمية البحث أكاديميا       

  .الدور الرقابى للمراجعة الخارجيةبالتالى دعم ال وجود الغش بالقوائم المالية و التنبؤ بإحتمالغش و 
فى الشركات تحليل النسب المالية ار مدى مالءمة عى إلختبكما يستمد البحث أهمية عملية لكونه يس     

كأحد اإلختبارات التى يمكن أن يعتمد عليها المراجع للتنبؤ بإحتمال وجود الغش المقيدة بالبورصة المصرية 
  ، يضاف لذلك ندرة الدراسات فى هذا المجال فى مصر.بالقوائم المالية المحرفة عن عمد
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  حدود البحث : -5
ل وجود الغش فى التنبؤ بإحتماتحليل النسب المالية إختبار مدى مالءمة سيقتصر البحث على دراسة و      

عن نطاق البحث بالتالى يخرج و  ،بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية دفى القوائم المالية المحرفة عن عم
، والنسب المالية األخرى بخالف ماسيركز عليه البحث والفترات قبل وبعد فترة المؤسسات الماليةالتطبيق فى 

ن . كما أن قابلية تعميم نتائج البحث ستكو األخرى  (، والمتغيرات الرقابية2015إلى  2011الدراسة ) من 
 .لشركات المقيدة بالبورصة المصريةعنية الدراسة الخاصة بامشروطة بضوابط تحديد مجتمع و 

 :خطة البحث -6
 :لهدفه سوف يستكمل البحث على النحو التالى تحقيقا  حدوده و فى ضوء مشكلة البحث و 

 .لسابقةالدراسات ام المالية من منظور اإلصدارات و ئماهية التحريفات عن عمد فى القوا -6/1
 .ات عن كشف الغش بالقوائم الماليةسابحمراقب ال مسئولية -6/2
المحرفة عن عمد  الغش بالقوائم الماليةالنسب المالية للشركات وكشف ستخدام إتحليل العالقة بين  -6/3
 .شتقاق فرض البحث وفرعياتهإو 

 منهجية البحث. -6/4
  .مجاالت البحث المقترحةتائج والتوصيات و الن -6/5
: الدراسات السابقةور اإلصدارات و عمد فى القوائم المالية من منظ ماهية التحريفات عن -6/1  

إلى أن الخطأ يعنى تحريفات غير (ISA 240) (240بداية فقد أشار معيار المراجعة الدولى رقم )      
جمع بيانات أوفى معالجتها أو فى تقدير محاسبى غير صحيح أو  مثل خطأ فى ،التقارير المالية متعمدة فى

خطأ فى تطبيق المبادئ المحاسبية المتعلقة بالقياس أو اإلعتراف أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح 
(ISA 240)     . 

 ،على تصميم سابق ترتكب بناءتعمدة التى ال( على أنها األفعال غير الم2012،كما عرفتها )الحلو      
. وبالتالى همال فى أداء أعمالهاإلأو  ،بالمبادئ المحاسبية المحاسب المالىعدم دراية إنما تقع بسبب جهل أو و 

حدوثه موجود فى أى نظام أن إحتمال و  ،مد فى التقارير الماليةعتف غير مفإن الخطأ يؤدى إلى تحري
 فى أى مرحلة من المراحلمحاسبى و 
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 .ر الماليةها عملية إعداد التقاريالتى تمر ب
إلى أن الخطأ هو تحريف أو إستبعاد غير متعمد لمبالغ أو  (SAS 53) كما أشار المعيار األمريكى      

ترتكب نتيجة جهل موظفى إدارة الحسابات بالمبادئ ما وهى غالبا   ،فصاحات معينة فى القوائم الماليةإ
 .بيةناء القيام باإلجراءات المحاسأو نتيجة اإلهمال أث ،المحاسبية

احية تنقسم األخطاء من النو  ،ف غير متعمد فى التقارير الماليةالخالصة أن الخطأ يؤدى إلى تحريو       
األخطاء الفنية فى تطبيق و  ،واألخطاء اإلرتكابية ،السهوإلى عدة أنواع هى: أخطاء الحذف و المحاسبية 

تؤثر على توازن ميزان أن هناك أخطاء  . كماواألخطاء الكتابية ،واألخطاء المتكافئة ،المحاسبيةالمبادئ 
 . تؤثر على توازن ميزان المراجعةأخطاء الالمراجعة و 

 مقصودا   على أنه يعنى فعال  (ISA 240)240أما الغش فقد أشار إليه المعيار الدولى للمراجعة رقم      
يتعلق هذا و  ،خارجية أو أطراف ،الموظفون الحوكمة و أولئك المكلفون بو  ،من قبل شخص أو أكثر فى اإلدارة

ج عنه تحريف الذى ينتصلحة غير عادلة أو غير قانونية و الفعل بإستخدام الخداع من أجل الحصول على م
 .فى التقارير المالية

يشار للغش الذى . و القوائم الماليةمؤثر فى بالغش الذى يؤدى إلى تحريف هام و عادة يهتم المراجع و      
يشار للغش الذى يقوم به و  ،لمسئولين عن الحوكمة بغش اإلدارةارة أو هؤالء ايقوم به فرد أو أكثر من اإلد

أو مع  ةفى أى من الحالتين قد يكون هناك تواطؤ داخل المنشأو . موظفين فى المنشأة بغش العاملين فقط
ذا كان الفعل األساسى الذى تسبب فى تحريف الخطأ هو ما إن الغش و والفيصل بي .الغير من خارج المنشأة

 .(ISA 240)متعمد  غيرأم  القوائم المالية متعمدا  
 ( الغش على أنه الخطأ الذى يرتكب عن عمد أو قصد أو تدبير سابق من قبل2011،عرف )محمود و      

كما يعد الغش أحد  .أو التأثير على القوائم الماليةقسم الحسابات أو الهيئة اإلدارية للتضليل أو اإلختالس 
 ،اق هيكل الرقابة الداخلية للشركةمن خالل إختر  ،بسوء نيةلتى تتم بصورة متعمدة و التصرفات غير القانونية ا

 .( 2009 ،ىالتحايل على القوانين لتحقيق مرتكبيها منافع خاصة ) علو 
 ،التالعبو  ،اإلختالس ناتج أفعال مثل؛ويرى الباحث أن مصطلح الغش يستخدم للداللة على      
رتكابه يشمل عدة عناصر من أجل إتركز هذه المصطلحات على أن الغش و والتواطؤ، والتزييف.  ،اإلحتيالو 

file:///C:/Users/Home/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ة%20أو%20مع%20الغير%20من%20خارج%20المنشأة
file:///C:/Users/Home/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ة%20أو%20مع%20الغير%20من%20خارج%20المنشأة
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ليس عن طريق و تعمد سوء نية و ش يرتكب بسابق إصرار و أى أن الغ .وهى النية والقصد أو التدبير المسبق
 للتضليل ذلك سعيا  و  ،المصادفة

 .ار المستخدمين للتقارير الماليةاإلخفاء عن أنظو 
و إختالس أغش عن طريق التالعب فى الدفاتر والسجالت بقصد إخفاء عجز أو ويمكن أن يرتكب ال     

تكاب كلما إنخفض إر  المشروع قويا   كلما كان هيكل الرقابة الداخلية فىو  ،بقصد إساءة إستعمال أحد األصول
ة الداخلية لذلك على المراجع توسيع نطاق مراجعته إذا ما وجد أن هيكل الرقابو  ،الغشمثل هذا النوع من 

السجالت بقصد التالعب فى الحسابات بالدفاتر و  . كما قد يرتكب الغش عن طريقبالمشروع به نقاط ضعف
ذلك بغرض تضخيم أرباح و  ،ة على نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالىماليالتأثير على مدى داللة القوائم ال

فع المشروع لكى تظهر إدارة المشروع أنها إدارة ناجحة أو لزيادة نسب األرباح التى يحصلون عليها أو لر 
. أو بغرض تخفيض األرباح  بقصد المضاربة فى األسهم بالبورصة أو قيمة أسهم المشروع فى البورصة

أو بهدف التهرب من  ،لتحقيق مصالح خاصة لإلدارة بال  سرية قد يساء إستخدامها مستق طياتتياتكوين إح
 التالعب بأحد نوعين من التغطية:  عادة يحاول المحاسب تغطيةو  .الضرائب

 تكراره كلما تطلب األمر ذلك .تغطية مؤقتة وتتطلب منه إعادة التالعب و  األول :
 (. 2012،) الحلو    طلب إعادة التالعب ما لم يتطلب تغطية عملية جديدة تتهى الة ثابتة و تغطي الثانى :

  (SAS 99)( 99، والمعيار األمريكى رقم )(ISA 240)للمراجعة  240كل من المعيار الدولى رقم  ويفرق 
 هما: الغشبين نوعين من 

 هى:ذا النوع من الغش و طرق إرتكاب ه تتعددو  ،اإلحتيالىالتحريفات الناتجة عن التقرير المالى  :األول
شأة التأثير على القوائم المالية إلظهار عمليات المن، و تضليل المستخدمينثير على القوائم المالية لخداع و التأ

اءات الرقابية الموجودة اإلجر إختراقها للنظم و جاوز اإلدارة و ذلك من خالل تو  ،بشكل أكثر كفاءة مما هى عليه
من خالل التأثير على إدراكهم  ،لتضليل مستخدمى القوائم المالية انب اإلدارةإدارة األرباح من ج، و بالمنشأة

 ،المبنى على األداءافس للمنشأة و ذلك إما لتحقيق توقعات السوق أو لزيادة المركز التنو  ،أداء المنشأةبحية و لر 
 .لضريبىن تأثير على تخفيض العبء اوما لذلك م ،شكل منخفض قد تتم إدارة األرباح إلظهارها فىو 
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يمكن أن يرتكب هذا النوع من الغش من خالل و  ،األصول سوء إستخدامالناتجة عن : التحريفات الثانى
إظهار وضع الشركة بشكل أفضل  :الغش فنذكر منها على سبيل المثالتتعدد أسباب و  الموظفين أو اإلدارة.

يق أهداف تحقلسهم من األرباح و ادة نسبة حصة ازيجيع المستثمرين على شراء األسهم، و مما هو عليه وتش
ظروفها، ن شروط عمليات التمويل القائمة و الحصول على قروض إضافية أو تحسيالشركة بزيادة األرباح، و 

ف إظهار أرباح أقل بهدبناء على األداء المالى للشركة، و  حوافز إضافيةحصول اإلدارة على مكافأة و و 
تجنب ضغوط من مصادر داخلية أو خارجية، و ة تحت وقوع اإلدار تخفيض الضرائب أو التهرب منها، و 

 عواقب إخفاق اإلدارة فى تحقيق أهدافها المالية .
 ،إمكانية الغشمع  ،أن تتوافر فيه الدافع والفرصة والتبريرمن أهمها  ،وللغش خصائص يجب التعرف عليها

 (.2006،إمكانية تحويل الخطأ إلى غش ) دحدوح و  ،إمكانية الغش من خالل التواطؤو 
عدم التعديل فى السجالت المحاسبية و  فى كل من التالعب أو كما تتمثل مجاالت إرتكاب الغش أيضا       

تسجيل قيود و  ،لخاطئ المتعمد للمبادئ المحاسبيةالتطبيق او  ،أو الحذف المتعمد لبعض المعامالتالتمثيل 
 .( 2017،األمانة )شحاته  من خالل إدراج مبيعات وهمية فى الدفاتر مثل مبيعات ،يومية زائفة

حيث تناول الجوانب  (Sacks,2004)كما تم توصيف الغش فى العديد من الدراسات منها دراسة       
وخطوات خلق  ،أنواع الغش ومخاطر الغشو  ،بين األخطاءاإلختالف بينه و و  ،محفزات الغشالمختلفة للغش و 

 .اإلستقامة لدى الموظفينثقافة األمانة و 
أثر هذه و  ،حددة للتالعب فى القوائم المالية( تحليل العوامل الم2005،تناولت دراسة )على كما        

ضرورة و ن إكتشاف التالعب والغش فى مصر. مسئولية المراجع عو  ،العوامل على قرار مراجع الحسابات
واضح  بما يساعد على وجود تحديد ،عادة تنظيم مهنة المراجعة فى مصرإ تطوير التشريعات المهنية و 

 لمسئولية المراجع نحو إكتشاف التحريفات المترتبة على غش اإلدارة. 
 ،شاف التضليل فى التقارير الماليةكتإ( تحليل مسئولية المراجع عن 2006،وتناولت دراسة )دحدوح      

 خاصة بعد ظهور مشاكل مالية فى عدد من كبرى  ،كتشافه من قبل المراجعى إمؤثرة فتحديد العوامل الو 
صلت الدراسة إلى أن عملية الغش تو و . ذى إرتبط بمصداقية مهنة المراجعةاألمر ال ،ركات األعمالش
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 ،الشركة وإدارتها وكذلك يتأثر باإلصدارات المهنيةمل المرتبطة بالمراجع و إكتشافه تتأثر بالعديد من العواو 
 .التقارير المالية إكتشاف الغش فىجتماعية فى عملية هناك تأثير للعوامل الدينية واإل ليسو 

التقرير عن الغش فى كتشاف و دود مسئولية المراجع عن إ( ح2008،كما أبرزت دراسة ) العبادى      
 .عده على القيام بمسئولياتهللمراجع يسا ا  إسترشاديا  ووضعت إطار  ،القوائم المالية 

عة لمخاطر غش اإلدارة اج( إلى تقييم مدى إستجابة خطط المر  2010،كما هدفت دراسة )الوشلى      
ير المستمر فى معايير توصلت لحاجة المراجعين إلى التدريب المستمر خاصة فى ظل التغيو  المرتفعة،
ألسباب الرئيسية ( إلى إعتبار الغش فى القوائم المالية أحد ا2017،توصلت دراسة )شحاتهو  .المراجعة

أن و . وائم المالية من معلومات محاسبيةالق فقدان ثقة أصحاب المصالح فيما تحتويهو  ،إلنهيار الشركات
التقرير عن الغش تقع على عاتق مراجع الحسابات عند أداء عملية المراجعة من خالل الكشف و  مسئولية

وفهم  ،جراء المناقشات مع فريق المراجعةإو  ،نىهممارسة الشك الم :متطلبات منهاممارسة العديد من ال
 .راجعة إضافية إستجابة للمخاطرأداء إجراءات موتصميم و  ،اءات التحليليةوأداء اإلجر  ،ة الشركةبيئطبيعة و 

 حيث أن الغش هو أفعال Corruptionوالفساد  Fraudبين الغش  (Houck etal.,2006) فرق  وقد      
ساد هو سلوك مشين من أما الف ،ميزة بإفتراضات خاطئةإحتيالية يتم اللجوء إليها لحصول شخص ما على 

 بينماأشار المصالح.إستغالل تعارض اإلكراميات والهبات غير القانونية و يتمثل فى الرشوة و  ،رادأحد األف
(Gardner,2007 ) إنتهاك و  ،لى منافع ناتجة من تجاوز الرقابةأن الغش يحتوى على الحصول عإلى

بينما إعتبر الفساد  ،عتبار أن هذا الغش فى األصل فسادمع إ  ،رك بعض األثر فى القوائم الماليةالقواعد مع ت
 هو إساءة إستخدام السلطة للحصول على مصالح شخصية.

هم من رأى أن فمن ،الفسادات النظر حول التفرقة بين الغش و يرى الباحث أن هناك إختالف فى وجهو       
دد لكن يمكننا القول بأن الغش محو  ،رون أن الفساد نوع من أنواع الغشبينما يرى أخ ،الفساد يستوعب الغش

إختالس و  ،ينتج عنه تزييف القوائم المالية بحيث ،حريف المتعمد فى القوائم الماليةبالمعايير المهنية فى الت
تحمل المعايير المهنية المراجع بمسئولية إكتشاف و  ،على القوائم المالية ن هناك أثرا  بالتالى فإو  ،األصول

يصعب عليه إكتشافه. أما و  ،بعض األحيان متقنا   والذى يكون فى ،الذى له أثر على القوائم الماليةالغش 
يكون و  ،دون ترك أثر على القوائم الماليةللسلطة للحصول على منافع شخصية ب الفساد فإنه يعد إستغالال  
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لذى ال يؤثر على منع الفساد اعن كشف و  مهنيا   مراجع ليس مسئوال  وال ،الفساد أثار مالية أو غير مالية لهذا
ساد فى الشركة التى كان هناك شك فى وجود فو  ،د قيامه بعملية المراجعة السنويةلكن عنو  ،ةالقوائم المالي
من هذا المنطلق يمكن القول و ، (ISA 240)من إكتشاف هذا النوع من الفساد كان البد عليه  ،يتم مراجعتها

  .ر أحد أدوات الفسادبأن الغش يعتب
 :لقوائم الماليةمسئولية مراقب الحسابات عن كشف الغش با -6/2

 (AICPA)  مجمع المحاسبين القانونيين األمريكىعلى رأسها و  ،لقد قامت المنظمات المهنية      
 إصدارأولها  ،ئولية المراجع عن إكتشاف الخطأ والغشبخصوص مس اإلصداراتمجموعة من بإصدار 

أن  حيث قرر Extensions of Auditing Procedures :بعنوان 1939(عام 1رقم )إجراءات المراجعة 
حمل مسئولية محددة وأن المراجع يت ،للمراجعة أساسيا   يعد هدفا  لية الالغش فى التقارير الماو إكتشاف الخطأ 

 :بعنوان 1960( عام 30إجراءات المراجعة رقم ) إصدار . ثم صدرفى هذا الخصوص
Responsibilities and Functions of the Independent Auditor in the Examination of 

Financial Statements 
أنه لم إال  ،فى التقارير الماليةالغش إلمكانية وجود الخطأ و  يكون حذرا  أنه على المراجع أن  الذى أوضحو 
 :( بعنوان16المراجعة رقم ) معيار صدر 1977فى عام الغش. و سئولياته فى إكتشاف الخطأ و وسع من مي

The Independent Auditors  Responsibility for the Detection of Errors and Irregularities   
 ،المخالفات الهامةة مراجعة تراعى البحث عن الخطأ و أنه ينبغى على المراجع وضع خط حيث أوضح

المراجعة  معيار ثم صدر. حدود العينة التى يقوم بمراجعتهاالغش بكتشاف الخطأ و وحددت مسئوليته عن إ
 The Auditors Responsibility to Detect and Report Errors :نوانبع 1988( عام 53رقم )

and Irregularities  راجعة بشكل يمكنه من توفير تأكيدخطط لعملية الميالمراجع أن  ألزم هذا المعيار إذ 
صدر ثم . ارسة درجة مالئمة من الشك المهنىومم ،تشاف األخطاء والمخالفات الهامةإلك ،بدرجة معقولة

 Consideration of  Fraud in Financial بعنوان: 1997( لعام 82المراجعة رقم ) رمعيا

Statement Audit   غش  تضمن المعيار ألول مرة كلمةوFraud،  غش هما ميز بين نوعين من الو
أوضح المعيار مسئولية المراجع عن إكتشاف الغش حيث . صولسوء إستخدام األو  ،التقرير المالى اإلحتيالى

بعنوان :  2002( لعام 99المراجعة رقم )صدر معيار ثم  .لم يوسع من هذه المسئولية لكنه
Consideration of  Fraud in a Financial Statement Audit.   حمل المراجع مسئولية  الذى لم ي
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ء مهمة الغش عند أداإنما وفر إرشادات للمراجعين للوفاء بمسئولياتهم المرتبطة بو  ،أكبر عن إكتشاف الغش 
 :بعنوان 2006( لعام 109المراجعة رقم ) صدر معيارثم المراجعة . 

Understanding the Entity and its Environment and Assessing the  
Risks of Material Misstatement. 

البيئة التى فهم كاف للمنشأة محل المراجعة و  حيث صدر هذا المعيار إللزام المراجع على الحصول على
ئم المالية الناتجة من ذلك لتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية للقواو  ،بها بما فى ذلك الرقابة الداخليةتعمل 

 صدر معيار. ثم افية الالزمة لذلكمدى إجراءات المراجعة اإلضتوقيت و وتصميم طبيعة و  ،خطأ أو غش
 :بعنوان 2006( لعام 110المراجعة رقم )

Performing Audit Procedures in Response to Assessed Risks and Evaluating the 

Audit Evidence Obtained. 
أداء إجراءات مراجعة أوسع لتقييم مخاطر ضافة إرشادات حول كيفية تصميم و لقد جاء هذا المعيار إلو 

 .رضاألدلة المتحصل عليها لهذا الغمالءمة ومدى كفاية و  ،فات الجوهرية فى القوائم الماليةالتحري
 The Auditor’s Responsibilities Relating to :( بعنوان240رقم )الدولى المعيار  كما صدر

s.tatementS of FinancialFraud in an Audit    الذى هدف إلى وضع إرشادات تتعلق بمسئولية
 :( بعنوان250صدر المعيار الدولى رقم ). و الغش فى مراجعة القوائم المالية مراقب الحسابات بشأن

Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements. 
نظمة عند األية المراجع عن مراعاة القوانين و إرشادات تتعلق بمسئوليهدف هذا المعيار إلى وضع أسس و و 

عند مراجعة القوائم وائح اللاإللتزام بالقوانين و التدليس كجزء من بما فى ذلك الغش و  ،مراجعة القوائم المالية
 :( الدولى بعنوان315المعيار رقم )أما   .المالية

Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through 

understanding the Entity and its Environment. 
تقييم رجة كافية لتحديد و ة الداخلية بدالرقاب هيكلبما فى ذلك  ،يهدف إلى تفهم المراجع للمنشأة وبيئتهاف

التدليس أم لى أعمال الغش و إسواء كان ذلك راجع  ،لمؤثر فى مراجعة القوائم الماليةامخاطر التحريف الهام و 
الذى يناقش   The Auditor’s Responses to Assessed Risks: ( بعنوان330لمعيار الدولى رقم )كذلك االخطأ. و 

فى تحديد ردود األفعال العامة  وحدد مسئولية المراقب ،التى تم تقييمهاإجراءات المراجع لمواجهة المخاطر 
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من خالل تطبيق  ،ادرة على التعامل مع تقييم الخطرالقيام بإجراءات مراجعة إضافية تكون قوفى تصميم و 
يس دلالتالمؤثر الناتجة عن الغش و لهام و اإلرشادات التى تتعلق بمسئولية المراقب فى تقييم مخاطر التحريف ا

 (.240كما جاء فى المعيار رقم )
 المراجعة معيار، و (ISA 240) من معيار المراجعة الدولى بين كلبذلك نجد أن هناك إتفاق و       

 فى الشركات هم المسئولون فى المقام األول ،المسئولين عن الحوكمةو  ،فى أن اإلدارة (SAS 99) األمريكى
. أما مسئولية ة تقلل فرص القيام بالغش وتمنعهت مالئمكتشاف الغش من خالل وضع ألياإعن منع و 

المراجع فتنحصر فى الحصول على تأكيد معقول أن القوائم المالية فى جميع جوانبها الهامة خالية من 
  .(2009 ،فى الواقع )على ء بسبب الخطأ أو الغش بشكل عام و التحريفات الجوهرية سوا

 ير المالية يتأثر بعدةإكتشاف الغش فى التقار على المراجع  رةقدإلى أن  مما سبقيخلص الباحث و      
 فى راجعوجود إراشادات لمساعدة المو  ،: فعالية معايير المراجعةأهمها عوامل مرتبطة باإلصدارات المهنية

 .تقييم إمكانية حدوث الغش
إتفقت والغش، فقد فى مجال تحديد مسئولية المراجع عن إكتشاف األخطاء وبشأن الدراسات السابقة      

على أن ( 2015؛ منصر،2015؛ غنيم،2014؛ بوعزة ،2006؛ دحدوح ،2005دراسات )على، 
ومى الشك المهنى والتفكير الجماعى هاإلصدارات المهنية والدراسات السابقة قد أولت إهتماما  كبيرا  بمف

لية. وأن المفهوم الذى يفسر المتوقع للمجتمع، وبما يمكن المراجع من إكتشاف التالعب فى القوائم الما
مسئولية المراجع هو مفهوم الوظيفة اإلجتماعية، إذ أن أبعاد هذا الدور هى التى تحدد مجال عمل المراجع، 
والمسئوليات المترتبة عليه، ليس تجاه المساهمين فقط بل تجاه األطراف األخرى التى لها جميعها مصالح 

دمها المشروع ويقرر عنها مراجع الحسابات، وعلى المراجع مسئولية فى متباينة فى المعلومات المالية التى يق
إكتشاف الغش والتقرير عنه من خالل تقدير مستوى الخطر الناتج عن وجود الغش ذو التأثير الجوهرى على 

، ومعيار المراجعة الدولى رقم SOXالقوائم المالية، كما أن مسئولية مراقب الحسابات قد تبلورت فى قانون 
(، والذى جعل مراقب الحسابات أكثر شكا  عن ذى قبل، كما 99( ومعيار المراجعة األمريكى رقم )240)

تتفق جميع اإلصدارات على ضرورة مراعاة المراجع ألثر مخاطر الغش على تخطيط إجراءات المراجعة، 
ابات تجاه الغش ، وتتلخص مسئوليات مراجع الحسوممارسة الشك المهنى الجماعى من جانب فريق المراجعة
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الحصول على تأكيد كافى بأن األخطاء األخطاء، و تصميم إجراءات مراجعة تكفى إلكتشاف المخالفات و  فى:
اح عنها بطريقة صحيحة والغش التى تترك أثار جوهرية على القوائم المالية، قد تم تصحيحها وإال يتم اإلفص

تنشأمسئولية المراجع عند الفشل فى وائم المالية، و فى التقرير عن الق بذل العناية المهنيةفى التقرير، و 
المراجع غير مسئول عن بيق معايير المراجعة بصورة سليمة، وأخيرا ، فإن إكتشاف الغش عندما يفشل فى تط

الغش الذى يكتشف فى وقت الحق لتقريره. وعلى المراجع أن يكون حذرا  عند قيامه بالمراجعة للقوائم المالية 
 غش فيها. إلمكانية حدوث

مسئولية المراجع تجاه ( أن 2012؛ الحلو،2011؛ الحسينى، 2010بينما يرى آخرون )الوشلى،      
حيث توجد  إحداث فجوة التوقعات فى المراجعة،إكتشاف غش اإلدارة والتقرير عنه يعد عنصرا  رئيسيا  فى 

م تقم مهنة المراجعة بمقابلة هذه فجوة توقعات كبيرة لدى المجتمع حول دور المراجع فى إكتشاف الغش، ول
التوقعات. وأن مراقب الحسابات غير مسئول عن منع الخطأ والغش، ولكن يجب عليه بذل العناية المهنية 
الالزمة فى عملية المراجعة، كما عليه اإلستفسار من اإلدارة حول إكتشاف أى خطأ جسيم أو غش 

ة بهدف الحصول على ضمان معقول بأن التحريف وبالتالى عليه أن يضع إجراءات مراجع ،بالحسابات
 الناتج عن الخطأ والغش والذى له تأثير جوهرى على القوائم المالية سيتم إكتشافه. 

ات غير مسئول عن منع يتفق الباحث مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من أن مراقب الحسابو      
جبة تجاه وضع برنامج مراجعة يأخذ فى إعتباره مخاطر لكن عليه بذل العناية المهنية الواو  ،الخطأ والغش

 .نية هذه المخاطر ألدنى مستوى لهاالغش فى الحسبان مع تد
تأثير جوهرى على القوائم على مراقب الحسابات واجبات إذا ما توصل إلى وجود غش ذو  هكما أن     

يره مع اإلفصاح عن فى تقر  معدال   ا  إال يبدى رأييصر على تصحيح القوائم المالية و حيث يجب أن  ،المالية
عليه اإلمتناع  ،جوهريا   ذا كان الغش قد أثر على القوائم المالية تأثيرا  إذا لم يستطع تحديد ما إأسباب ذلك . و 

العميل  رفضفإذا  ،توصيل النتائج التى توصل إليها إلى لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة الرأى و عن إبداء 
 .(SAS No.53)  .        ر المراقب وجب عليه أن ينسحب من أداء عملية المراجعةفى هذه الحالة تقري

  ،لجدلية التى تواجه مهنة المراجعةوتعد مسئولية مراقب الحسابات عن إكتشاف الغش من القضايا ا       
اه المسئولية المدنية تجى عاتقه حال عدم إكتشافه الغش هى:هناك مسئوليات متعددة تقع علحيث أن 
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المسئولية ، و المسئولية أمام الطرف الثالث، و البورصةة فى ظل قوانين األسهم و المسئولية القانوني، و العميل
   .(Sacks,2004) الجنائية

هى  ،والتقرير عن الغش ،ن مسئولية مراقب الحسابات عن كشفيخلص الباحث مما سبق إلى أو       
أن وفائه بهذه المسئولية ينطلق من الدراسات السابقة. و  اإلصدارات المهنية وإتفاقوفق ئولية مهنية مس

. لذلك يجب عليه وتطوير أدوات كشف الغش ،يتطلب منه إستخدامو  ،قاء بجودة المراجعةحرصه على اإلرت
. مما ياق وفائه بمسئوليته المهنية ككلفى س ،كتشاف التالعبإعن  تهوفاء بمسئوليأن يحرص على ال

لة يجعلها مضلوالذى  ،القوائم المالية من جانب اإلدارةإحتمال وجود التالعب فى  يستدعى ضرورة مراعاة أثر
 .إختبارات التفاصيلت التحليلية و خاصة اإلجراءا ،على تخطيط إجراءات مراجعة الحسابات  ،عن عمد

ن فى سوق خاصة حاجة المتعاملي ،فى بيئة الممارسة المهنية فى مصرفى ظل التحديات المهنية و       
 التأكيد على تطبيق معايير المراجعةو  ،المال إلى خدمات أوسع وأشمل من مراقب الحسابات من جهة

كتشاف عن إ اقب الحسابات مسئوال  فإنه من الضرورى أن يكون مر  .المصرية أو الدولية من جهة أخرى 
 .( 2009 ،التقرير عن الغش ) على و 

هذا بجانب حتمية إعتماده  ،كإحدى اإلجراءات التحليلية النسب الماليةكل ذلك يتطلب من المراجع إستخدام 
 .هرية التحريفات المتعمدة أى الغشعلى خبرته فى إصدار األحكام المهنية خاصة فيما يتعلق بجو 

  :عمد ستخدام النسب المالية للشركات وكشف الغش بالقوائم المالية المحرفة عنإتحليل العالقة بين  -6/3
، كما أنه يؤدى له مردوده السلبى على ثقة المستثمرين فى الشركةالتقارير المالية  إن حدوث الغش فى      

 الحسابات مثل الغش مشكلة كبيرة أمام مراجعويالتصرفات غير القانونية. نتيجة  إلنخفاض سمعة الشركة
فقدان سمعته  عليهمما قد يترتب لتحمله المسئولية القانونية عن الفشل فى كشف الغش بالقوائم المالية، نظرا  

حيث يعتبر  240رقم ويتفق ذلك مع المعيار الدولى  .(Nie,2015; Ozcan,2016)  المهنية نتيجة ذلك
 .هو أحد المهام المكلف بها المراجعإكتشاف الغش 

 – ISA)      يستخدم المراجعون أدوات تعرف باإلجراءات التحليلية لمساعدتهم فى كشف الغشوعادة      

مثل تحليل العالقات غير ر اإلجراءات التحليلية إلى تحليل النسب المالية الهامة واإلتجاهات وتشي. (240
 :ويذكر العديد من الباحثينالمعلومات األخرى، بعضها ومع  المتسقة مع
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(Spathis, 2002; Harrington, 2005; Bai, Yen and Yang, 2008; Subramanyam and 

Wild, 2009; Persons, 2011; Kanapickience and Grundiene, 2015) 
على تحليل النسب المالية كأدوات مساعدة فى اإلجراءات التحليلية للتعرف على مدى أن المراجعين يعتمدون 

 غش بالقوائم المالية.وجود 
 ;Hamer,1983; Worthy, 1984; Spathis,2002; Albrecht etal.,2004)كما يتفق البعض

Leksrisakul and Evans, 2005; Harris and Bromiley, 2007; Persons, 2011)     

يكون تشير إلى أنها التى تطبق على الشركات ضعيفة األداء، معظم نماذج التنبؤ باإلفالس أن على      
المغاالة فى إظهار  وكذلكالمالى، مما قد يخفض من الخسائر،  هالديها الدافع الداخلى لتحسين مركز 

والتالعب فى على تغيير فى الطرق المحاسبية،  مزورة تنطوى خالل إستخدام دفاتر  األصول واإليرادات من
الشركات التى لديها معدل دوران مخزون منخفض، ومعدل عائد على األصول منخفض، و . التكاليف المقدرة

أن كل من و غالبا  ماتعانى هذه الشركات من وجود غش بالقوائم المالية. منخفض،   Z- Score ومؤشر 
ألنه عندما ؤشر صافى الربح، ورأس المال العامل هى مؤشرات هامة للتعرف على وجود الغش، وذلك م

مما تحقق الشركة صافى ربح منخفض، يقابله رقم مبيعات منخفض وبالتالى ينخفض العائد على األصول 
   يؤدى إلى محاولة التالعب فى القوائم المالية. 

اإلدارة لممارسة الغش فى القوائم  يعكس إنخفاض السيولة مما يحفزمل إنخفاض رأس المال العاكما أن      
قد تتالعب فى أرباحها لتظهر بأكبر من قيمتها إلى أن الشركات التى لديها ديون مرتفعة باإلضافة  المالية.

  .يةحاول التالعب فى القوائم المالوالشركات التى لديها خسائر عمليات متكررة، ت لتحسين مركزها المالى.
كما أن نماذج تقييم غش اإلدارة تحتوى على أحكام موضوعية تتاح فقط لمراجعى الحسابات والعاملين       

الضغوط على  كذلك ،داخل الشركة والتتاح لألطراف خارج الشركة للتعرف على مدى وجود عش بالشركة
ع المالى هو العامل األكثر أهمية فى وأخيرا ، فإن الرفاإلدارة قد يدفعها لممارسة الغش بالتقارير المالية. 

التقارير المالية المحرفة عن عمد. وهذا يعنى أن القوائم المالية للشركات التى بها غش تختلف عن تلك 
أن نسبة الرفع المالى فى الشركات التى بها غش  ؛القوائم للشركات التى ليس بها غش من عدة جوانب أهمها

بها غش. وأن معدل دوران رأس المال فى الشركات التى بها غش أقل أعلى منها فى الشركات التى ليس 
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منه فى الشركات التى ليس بها غش، وأن الشركات قد تحرف القوائم المالية إذا كانت نسبة الرفع المالى 
 مرتفعة، ونسبة الربحية منخفضة، ونسبة السيولة منخفضة. 

جوهرى أنه اليوجد إختالف  يرى ( Kaminski etal.,2004; Dalnial etal., 2014) البعض إال أن     
نسبة نسب مالية هى:  تلك التى ليس بها غش إال فى ثالثللشركات التى بها غش عن  بين النسب المالية

ونسبة رأس المال العامل ونسبة إجمالى الديون إلى إجمالى األصول، األصول الثابتة إلى إجمالى األصول، 
نسبة إجمالى الديون إلى عدة نسب مالية فعالة فى التنبؤ بالغش منها:  هناك أنو  إلى إجمالى األصول.

حيث تبين إرتفاع هذه النسبة فى الشركات التى بها غش عن تلك التى ليس بها غش. إجمالى األصول، 
الشركات التى بها غش عن تلك التى ليس بها غش. أيضا  فى  ترتفعونسبة المخزون إلى إجمالى األصول 

 أيضا  فى الشركات التى بها غش عن تلك التى ليس بها غش. ترتفع الء إلى إجمالى اإليراداتونسبة العم
 وإنخفاض رأس المال العامل إلى إجمالى األصول فى الشركات التى بها غش عن تلك التى ليس بها غش.

ى فأن هناك فروق جوهرية بين متوسطات النسب المالية أوضحت  (Nie,2015) دراسة إال أن     
نسبة األصول المتداولة إلى إجمالى األصول، وهى: الشركات التى بها غش عن تلك التى ليس بها غش 

مما يعنى إنخفاض قدرة إدارة ونسبة المخزون إلى إجمالى األصول، ونسبة اإليرادات إلى إجمالى األصول. 
اإليرادات، كما أن  إستخدام األصول فى توليدالشركات التى بها غش عن تلك التى ليس بها غش على 

 مما يزيد من هامش ،على تحقيق رقم مرضى للمبيعاتاإلدارة التى تتالعب فى المخزون تكون غير قادرة 
 الربح.
 ة فى الشركات يزيد من قدرة مراقبىبناء على ماسبق، يرى الباحث أن إستخدام تحليل النسب المالي      

 وعليه يمكن إشتقاق فرضائم المالية المحرفة عن عمد. الحسابات على تحديد إحتمال وجود الغش فى القو 
 البحث على النحو التالى:

إلحتمال  هى إمكانية تحديدعلتحليل النسب المالية للقوائم المالية إيجابا  مراقب الحسابات ليؤثر إستخدام "
 ."وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد
من الفروض الفرعية، يتناول كل منها أثر إستخدام نسبة مالية ويتم إختبار هذا الفرض من خالل مجموعة 

 معينة على المتغير التابع كاألتى:
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يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة إجمالى الديون إلى إجمالى حقوق الملكية على إمكانية  :1/1الفرض
 تحديده إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

 إستخدام مراقب الحسابات لنسبة إجمالى الديون إلى إجمالى األصوليؤثر  :1/2الفرض
  على إمكانية تحديده إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة صافى الربح إلى اإليرادات على إمكانية تحديده إحتمال  :1/3الفرض
 حرفة عن عمد.وجود الغش بالقوائم المالية الم

يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة صافى الربح إلى إجمالى األصول على إمكانية تحديده  :1/4الفرض
 إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة األصول المتداولة إلى إجمالى األصول على إمكانية  :1/5الفرض
 مال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.تحديده إحت

يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة العمالء إلى اإليرادات على إمكانية تحديده إحتمال وجود : 1/6الفرض
 الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

صول على إمكانية يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة رأس المال العامل إلى إجمالى األ :1/7الفرض
 تحديده إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة على إمكانية  :1/8الفرض
 تحديده إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

 حسابات لنسبة اإليرادات إلى إجمالى األصول على إمكانية تحديده: يؤثر إستخدام مراقب ال1/9الفرض
 إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

على إمكانية تحديده إحتمال وجود  Z-Scoreيؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة مؤشر  :1/10الفرض
 الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

 منهجية البحث: -6/4
 تنقسم الدراسة التطبيقية فى هذه الدراسة إلى قسمين:
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العينة إلى قوائم مالية محرفة عن عمد وأخرى لشركات سم األول: تصنيف القوائم المالية الق -6/4/1
 غير محرفة عن عمد 

نموذج إحصائى لتصنيف القوائم المالية للشركات المصرية المقيدة بالبورصة فى  علىالباحث  إعتمد      
لعدم توافر بيانات فعلية توضح ما إذا كانت القوائم المالية  نظرا   ،بديل عن البيانات الفعلية كإجراء عينةال

  (.2015؛ إمام،2010) أبواليزيد،  قياسا  على تتضمن غش أم ال فى مصر
 مجتمع وعينة الدراسة: -6/4/1/1

بخالف  –األوراق المالية المصرية صةبور فى الشركات المصرية المقيدة فى يتمثل مجتمع الدراسة و       
وتتكون عينة  (.2015، وذلك قياسا  على )إمام –المالية والمصارف وشركات التأمينشركات الخدمات 

فى البورصة المصرية فى الفترة مابين سنة  من الشركات األكثر نشاطا  غير مالية شركة  49الدراسة من
 .2015حتى سنة  2011

 سة التطبيقية:إجراءات الدرا -6/4/1/2
 -M ونموذج  F- Scoreأنه يمكن إستخدام كل من نموذج ( Price etal.,2011أوضحت دراسة )       

Score إكتشاف الغش فى القوائم المالية. وإتفق أخرون على أن نموذج  فىBeneish M- Score  يستخدم
حديد المجاالت التى تحتاج مزيد من فى تقييم إحتمال التالعب فى األرباح، وتكأداة للفحص القانونى تساعد 

  (Aris etal.,2013)كما أكدت دراسة  .(Wells,2001; Warshavsky, 2012; Nie, 2015)  الفحص
فى إعتباره المتغيرات حيث أشارت أن هذا النموذج يستخدم فى إكتشاف التالعب فى األرباح، ويأخذ هذا 

للشركة فى تقييم النواحى مستخدمى القوائم المالية  بإكتشاف ودوافع إرتكاب الغش، كما يساعدالمرتبطة 
 ;Lenard& Alam,2009; Warshavsky, 2012) المختلفة ألداء الشركة. كما إتفق البعض األخر

Omar etal., 2014)  على أن نموذجBeneish M- Score  يتشابه مع نموذجAltman Z Score ، 
 نموذج فى حين يركزتشاف الغش فى القوائم المالية، كإولكنه يركز على إكتشاف التالعب فى األرباح و 

Altman Z- Score .على التنبؤ بالتعثر المالى للشركة 
فقد اتفقت باإلضافة إلى ذلك توجد نماذج أخرى للتنبؤ بإدارة األرباح والتالعب فى القوائم المالية،          

المعدل للتنبؤ بإدارة  Jonesارة إلى نموذج فى اإلش( Kaur etal.,2014; Kighir etal., 2014)   دراستا 
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كما األرباح، ويعتمد هذا النموذج على استخدام اإلنحدار الخطى فى إكتشاف التالعب فى اإلستحقاقات. 
نموذج إستخدام  (Pustylnick, 2009; Pustylnick, 2011; Pustylnick, 2012) الدراساتإقترحت 

P- Score  موذج لن ، ويعد هذا النموذج تطويراAltman Z-Score ففى حين يتنبأ نموذج .Altman Z-

Score  بإحتمال التعثر المالى للشركة فى المستقبل، يتنبأ نموذجP- Score   بالتحريفات والتالعب فى
للمراجعة عن الغش أن أكثر من  Deloitteلتقرير مكتب  كما أشارت الدراسة إلى أنه وفقا   القوائم المالية.

غش ناتجة من التالعب فى اإلعتراف باإليراد واألصول غير الملموسة مثل الشهرة. من حاالت ال 50%
 Altmanإلى نموذج  وتم إعداد هذا األسلوب إستنادا   P- Scoreلذلك إقترحت هذه الدراسة إستخدام نموذج 

Z- Score(2015) إمام،األخذ فى اإلعتبار مجاالت التالعب فى اإليرادات ومجاالت حدوث الغش ، مع. 
على  -Beneish M- Scoreتطبيق نموذج يحققه إلنخفاض معدل الدقة فى التنبؤ بالغش الذى  ونظرا  

حيث اتفقت دراسات  –فى التنبؤ بالغش  الرغم من أنه من النماذج األكثر شيوعا  
(Beneish,1999;Pustylnick, 2011; Aris etal.,2013) نموذج أن استخدام  ىعلBeneish M- 

Score 76و  %50عدل دقة يتراوح مابين م يحقق%.         
والذى اقترحته بإستخدام الدمج بين ثالث نماذج للتنبؤ بالغش فى القوائم المالية ولقد قام الباحث        
 -Altman Z -Score, P- Score, Beneish M) وتشمل هذه النماذج (Pustylnick, 2009)دراسة 

Score)فى التنبؤ بالتالعب هذا الدمج يساهم فى تحسين معدل الدقة  ، حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن
 . وتم توضيح كيفية تطبيق كل نموذج على النحو التالى:%96.55فى القوائم المالية ليصل إلى 

 Altman Z - Score: نموذج أول  
قوائم إلى وجود عالقة بين التعثر المالى والتالعب فى ال (Pustylnick, 2009)أشارت دراسة        

المعدل للتنبؤ بالتعثر المالى للشركات محل Altman Z-Scoreالمالية، لذلك اختبرت الدراسة استخدام 
 للمعادلة األتية: الدراسة وفقا  

Z= 1.2* X1+ 1.4*X2+3.3* X3+ .06*X4+1.0*X5 
المحتجزة  تمثل النسبة بين األرباح X2تمثل النسبة بين رأس المال العامل وإجمالى األصول، و   X1حيث 

 X4النسبة بين األرباح قبل الفوائد والضرائب وإجمالى األصول، وتمثل  X3وتمثل وإجمالى األصول، 
صافى  النسبة بين X5وتمثل بين القيمة السوقية لحقوق الملكية والقيمة الدفترية إلجمالى الديون،  النسبة
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 -Altman Zنه إذا زادت قيمة أ إلى (Mahama,2015 )وإجمالى األصول. وأشارت دراسة  المبيعات

Score  فهذا يعنى عدم تعرض الشركة للتعثر المالى فى المستقبل، أما إذا كانت أقل من  2.99عن ،
 (2015)إمام،فهذا يعنى تعرض الشركة للتعثر المالى فى المستقبل،  1.81

 P- Scoreثانيا : نموذج 
، Altman Z – Scoreويعد تطويرا  لنموذج ، P- Scoreنموذج  (Pustylnick, 2009)اقترحت دراسة    
 -Pبإحتمال التعثر المالى للشركة فى المستقبل، يتنبأ نموذج  Altman Z – Scoreنموذج  بأحين يتن ففى

Score  فى القوائم المالية، حيث يأخذ فى إعتباره مجاالت التالعب فى اإليرادات واألصول غير بالتالعب
 على النحو التالى:P- Scoreوضيح معادلة نموذج الملموسة مثل: الشهرة. ويمكن ت

P = 1.2* X1+ 1.4*X2+3.3* X3+ .06*X4+1.0*X5 
تمثل النسبة بين األرباح المحتجزة  X2تمثل النسبة بين حقوق الملكية وإجمالى األصول، و   X1حيث 

النسبة بين X4النسبة بين األرباح قبل الضرائب وإجمالى األصول، وتمثل X3وإجمالى األصول، وتمثل  
وإجمالى  اإليرادات النسبة بينX5القيمة السوقية لحقوق الملكية والقيمة الدفترية إلجمالى الديون، وتمثل 

مقارنة بالسنة السابقة عليها (t)للسنة الحالية P- Scoreكما قامت الدراسة بتحديد معدل التغير فى األصول. 
(t-1)،  وكذلك تم حساب معدل التغير فىAltman Z – Scoreللسنة الحالية(t)  مقارنة بالسنة السابقة(t-

 – Altman Zومعدل التغير فى  P- Score. واقترحت الدراسة مقارنة معدلى التغير )معدل التغير فى (1

Score  )فإذا كان معدل التغير فىP- Score أكبر من معدل التغير فىAltman Z – Score،  فهذا
 .(2015)إمام،قوائم الماليةيشير إلى إحتمال وجود غش فى ال

 Beneish M- Scoreثالثا : نموذج 
إلى أن نموذج   (Warshavsky, 2012;Omar etal., 2014; Nie, 2015)أشارت دراسات      

Beneish M- Score ثمانية متغيرات مالية تمثل مؤشرات تعكس التالعب أو الغش فى القوائم  يستخدم
تزيد إحتماالت التالعب فى القوائم المالية عندما تعكس  ( إلى أنه2015،كما أشارت دراسة ) إمامالمالية. 

وهامش الربح، وإنخفاض جودة األصول، ونمو المبيعات،  العمالء، تلك القوائم تغيرات جوهرية فى حسابات
 وزيادة اإلستحقاقات. 
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ة منفردة أو مجتمعة ستخدامها بصفيمكن إ Indexesوتمثل المتغيرات الخاصة بهذا النموذج مؤشرات      
 M- Scoreمع بعضها البعض، ويوضح هذا النموذج رقم مقارنة لكل مؤشر على حده، ثم يتم حساب 

 :مؤشراتوتشمل تلك ال وتحديد تصنيف القوائم المالية على أنها تحتوى على غش أم ال.
 :مؤشر العمالء 

 يتم مقارنتها بهذه النسبة عن السنةيقيس هذا المؤشر النسبة بين المبيعات المسجلة فى حساب العمالء و 
 ( يعطى ذلك مؤشرا  لتعرض1إلى أنه إذا زادت هذه النسبة عن )(Siskos, 2014 )السابقة، وأشارت دراسة 

 هذه الشركة للتالعب فى األرباح.
 :مؤشر هامش الربح 

) هندى،    هامش الربح للسنة الحاليةهامش الربح للسنة السابقة إلى  يقيس هذا المؤشر النسبة بين
 تزيد هذه النسبة عنأنه عندما  (Siskos, 2014)، وأوضحت دراسة (1997

 ( يعطى ذلك مؤشرا  لتعرض هذه الشركة للتالعب فى األرباح.1)
 :مؤشر جودة األصل 

بخالف المعدات واألالت إلى  المتداولةيقيس جودة أصول الشركة ويحسب من خالل نسبة األصول غير 
كانت قيمة هذا المؤشر أكبر من واحد، فهذا يشير إلى إحتمال زيادة األصول غير  إجمالى األصول. وإذا

الملموسة للتالعب فى األرباح. ومن ثم فإن زيادة قيمة هذا المؤشر يعكس إنخفاض جودة األصول وإرتفاع 
 .  (Warshavsky, 2012)إحتمال التالعب فى األرباح 

 :مؤشر نمو المبيعات 

 إلى أنه إذا كانت قيمة هذا المؤشر أكبر من (Warshavsky, 2012)أشارت دراسة 
واحد، فهذا يعكس نمو المبيعات للسنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة، وعلى الرغم من أن نمو المبيعات فى 
حد ذاته اليمثل مؤشرا  للتالعب فى األرباح، إال أن نمو المبيعات يمثل إحتمال أكبر إلرتكاب الغش أو 

 األرباح.التالعب فى 
 :مؤشر اإلهالك 
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ربما يكون مؤشرا  على  واحدزاد هذا المؤشر عن إلى أنه إذا  (Warshavsky, 2012)أشارت دراسة 
فى زيادة دخل الشركة. كما أشارت فى تقدير العمر اإلنتاجى لألالت والمعدات، األمر الذى يساهم  المغاالة

فهذا يشير إلى إحتمال إهالك  ،واحدالمؤشر عن أنه إذا زاد هذا  إلى ) (Nwoye etal.,2013 دراسة
 األصول بمعدل بطئ بهدف زيادة األرباح.

 :مؤشر المصروفات البيعية واإلدارية والعامة 

 واإلدارية البيعية إلى أن هذه النسبة تقيس نسبة المصروفات (Warshavsky, 2012)أشارت دراسة 
المبيعات تمثل إشارة سلبية فيما يتعلق بالنتائج المستقبلية  والزيادة غير المتناسبة فىإلى المبيعات.  والعامة

فهذا  ، واحدهذا المؤشر عن  إنخفضإلى أنه إذا   (Nwoye etal.,2013)للشركة. كما أشارت دراسة 
 التالعب فى األرباح من خالل تأجيل المصروفات. إحتمال يشير إلى

 

 :مؤشر نسبة إجمالى اإلستحقاقات إلى إجمالى األصول 

أن هذا المؤشر يقيس تولد المبيعات على أساس نقدى، أى يقيس  إلى (Mahama,2015 )شارت دراسة أ
فرصة أكبر األصول، يعكس ذلك  إجمالى إلى جودة التدفقات النقدية للشركة. وكلما زادت نسبة اإلستحقاقات

 ونتيجة لذلك كلما زادت هذه النسبةللتالعب. 
 للتالعب فى األرباح.بقيمة موجبة كلما كان هذا مؤشرا  

 
 المالى مؤشر الرفع: 

إلى  (Warshavsky, 2012)يقيس هذا المؤشر نسبة إجمالى الديون إلى إجمالى األصول. وأشارت دراسة 
 ، يتضمن ذلك مؤشرا  لتعرض الشركة للتالعب فى القوائم المالية. واحدعندما تزداد نسبة الرفع المالى عن أنه 

الدمج بين الثالث نماذج السابقة من خالل إختيار ثالثة معايير  (Pustylnick, 2009)وطبقت دراسة 
 للتنبؤ بوجود التالعب فى القوائم المالية هى:

  إذا كانت القيمة المطلقة لمعدل التغير فىP- Score فىالقيمة المطلقة لمعدل التغير  أكبر من 
Altman Z – Score  0.5والقيمة المطلقة لكالهما أكبر من. 
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  كانت القيمة المطلقة لمعدل التغير فى إذاZ  وهذا يتفق مع ما أشارت له دراسة0.5أكبر من ،  ( 

Kiroks etal., 2007). 

  إثنين أو أكثر من مؤشرات إذا كانBeneish  .فى حدود التالعب 

ائم وأوضحت هذه الدراسة أنه إذا توافر أحد هذه المعايير على األقل تصنف هذه الشركة على أنها تصدر قو 
 مالية محرفة.

حتى  2011هذه النماذج الثالثة على عينة الشركات المصرية عن الفترة مابين وقام الباحث بتطبيق        
، كما تم قياس كل معيار من المعايير الثالثة السابقة على حده وذلك بإستخدام برنامج 2015

Access2010   (2015على ) إمام، قياسا. 
القوائم المالية وتكون القوائم المالية لعينة الشركات إلى محرفة وغير محرفة،  نيفوفى النهاية تم تص      

على عكس ماطبقته دراسة  .من المعايير الثالثة السابقة لشركة محرفة إذا تحقق إثنين على األقلل
(Pustylnick, 2009) من تحقق واحد على األقل من هذه المعايير. ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه نتج 

تصنيف أغلبية شركات العينة على أنها تصدر قوائم  ( (Beneish M- Scoreعن تطبيق المعيار الثالث 
فى  (β)أنه يرتفع معدل الخطأ من النوع األول  إلى (Nwoye etal., 2013 )وأشارت دراسة مالية محرفة. 

نموذج تطبيق  الشركة بأنها التحتوى على غش فى حين أنها محرفة( عند )تصنيفتصنيف الشركات 
Beneish M- Score  ولكى يتم تقليل هذا المعدل طبق الباحث شرط ضرورة توافر إثنين على األقل من

  بملحق البحث.( 1)جدول ويتضح ذلك من  (.2015، )إمامقياسا  على السابقة المعايير 
 

 يدة بالبورصةالمق على عينة الشركاتتحليل النسب المالية تطبيق مؤشرات القسم الثانى:  -6/4/2
على عينة الشركات الدراسة التطبيقية إستكمال سيتم وفرعياته لهدف البحث، وإختبار فرضه تحقيقا        

وفيما يلى . والشركات التى ثبت أن قوائمها المالية التحوى غش ،التى ثبت أن قوائمها المالية تحوى غش
وأدوات وإجراءات متغيرات الدراسة،  مجتمع وعينة الدراسة، وتوصيف وقياسيعرض الباحث لكل من 

 ، وذلك على النحو التالى:وفرعياته الدراسة، وأدوات التحليل اإلحصائى، ونتائج إختبار فرض البحث
 مجتمع وعينة الدراسة: -6/4/2/1
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بخالف  –يتمثل مجتمع الدراسة فى الشركات المصرية المقيدة فى بورصة األوراق المالية المصرية      
(. وتتكون عينة 2015وذلك قياسا  على )إمام،  –خدمات المالية والمصارف وشركات التأمينشركات ال

 شركة من الشركات األكثر نشاطا  فى 49الدراسة من 
  .2015حتى سنة  2011البورصة المصرية فى الفترة مابين سنة 

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة: -6/4/2/2
 ف وقياس متغيرات الدراسة على النحو التالى:يمكن توصيبالرجوع إلى فرض الدراسة، 

   (F) المتغير التابع: التنبؤ بإحتمال الغش بالقوائم المالية -أ
تم  ،عن غيرهانتيجة عدم وجود قاعدة بيانات لتصنيف وتحديد الشركات المرتكبة لحاالت الغش      

ق ذكرها فى القسم األول من الدراسة إكتشاف إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية والسابنماذج  اإلستناد إلى
أو كشف، أو فى تحديد أو تفسير،  مؤشرات تحليل النسب الماليةويقاس هذا المتغير بمدى مقدرة  التطبيقية.

 (.2017التنبؤ بوجود الغش فى القوائم المالية المضللة فعال ) شحاتة، 
 ستخدام النسب المالية:إالمتغير المستقل:   -ب

 النسب التالية:وتم قياسه من خالل 
 ويقاس من خالل:    Financial  Leverageالرفع المالى: : 1ب/
 

   إجمالى الديون / إجمالى حقوق الملكيةTD/TE   

       إجمالى الديون / إجمالى األصولTD/TA  

الحصول على قروض سابقة مما يقلل من القدرة على يعنى إرتفاع الحصول إن إرتفاع نسبة الرفع المالى 
ترتبط بالسياسات . كما أن نسبة الرفع المالى (Christie,1990)اإلقتراضرأس مال إضافى عن طريق على 

مواعيدها، لتفادى عدم الوفاء بعقود الدين فى فإذا كانت هذه السياسات غير كافية المحاسبية الداعمة للدخل، 
  زاد إحتمال حدوث الغشتغير مرتفعا  وكلما كان هذا الملتخفيض اإللتزامات. فإن اإلدارة سيكون لديها الدافع 

(Dalnial etal., 2014). 
 وتقاس من خالل:  Profitability الربحية: : 2ب/

   صافى الربح/ اإليرادات NP/REV 
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   صافى الربح/ إجمالى األصول     ROA  

  لت دراسةفقد توصللمغاالة فى رقم اإليرادات أو خفض المصروفات. إن إنخفاض الربحية قد يدفع اإلدارة 
(Kreutzfeldt and Wallace,1986)   إلى أن الشركات ذات المشاكل فى الربحية، لديها أخطاء أكثر

إلى أن إنخفاض  (Spathis,2002 )كما توصلت دراسة عن الشركات األخرى.  أهمية فى قوائمها المالية
إنخفاض اإليرادات فى مقابل تواجه مشاكل فى يشير إلى أن هذه الشركات قيمة نسب الربحية بدرجة كبيرة 

وسوف تحاول التالعب فى القوائم المالية إما عن طريق زيادة اإليرادات أو خفض األصول المستخدمة. 
 .(Dalnial etal., 2014 ) وكلما كان هذا المتغير منخفضا  زاد إحتمال حدوث الغش ،المصروفات

 ويقاس من خالل:    Asset Composition هيكل األصول: :3ب/

   األصول المتداولة / إجمالى األصول CA/ TA  

 العمالء / اإليرادات      REC / REV  

أن حسابات العمالء هى  (Feroz etal., 1991; Summers and Sweeney, 1998 )يرى البعض 
األصول كما أن هذه الحسابات.  انطوى عليهالحكم الشخصى التى تاألكثر إحتماال  للتالعب فيها، لطبيعة 

  وهى تمثل غالبية مشاكل التالعب المكتشفة.متداولة لهذه الشركات تتكون فى أغلبها من العمالء والمخزون ال
على أن  (Sorenson etal., 1983; Loebbecke etal., 1989; Beasly etal., 1999)وتتفق دراسات 

وائم المالية. وكلما حسابات العمالء والمخزون هى حسابات هامة عند تقييم إحتمال حدوث الغش فى الق
 .(Dalnial etal., 2014 ) إرتفعت األصول المتداولة وحسابات العمالء زاد إحتمال حدوث الغش

 وتقاس من خالل: Liquidity السيولة :4ب/

  رأس المال العامل / إجمالى األصول    WC/TA 

  األصول المتداولة / الخصوم المتداولة CA/CL 

 إنخفاض السيولة قد يحفز اإلدارة علىإلى أن  (Kreutzfelt and Wallace,1986 )توصلت دراسة      
 كات التى لديها مشاكل فى السيولة، يكون لديها أخطاء جوهرية فى القوائم المالية أكثرممارسة الغش، فالشر 

 من الشركات األخرى.
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بالنسبة إلجمالى  ن الشركات التى لديها رأس مال عامل منخفضفإ (Spathis,2002) دراسةووفقا  ل     
وكلما كان هذا المتغير منخفضا  زاد إحتمال  ،األصول يشير إلى عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها

 .(Dalnial etal., 2014 ) حدوث الغش
 ويقاس من خالل:  Capital Turnover  دوران رأس المال: 5ب/
  اإليرادات / إجمالى األصول REV/ TA  

 ال قدرة أصول الشركة على توليد اإليرادات، وقدرتها على التعامل مع المواقف التنافسية.يمثل دوران رأس الم
والشركات األقل تنافسية قد يكون بها غش فى القوائم المالية. وكلما كان هذا المتغير منخفضا  زاد إحتمال 

 .(Dalnial etal., 2014 ) حدوث الغش
 ويقاس من خالل: Overall Financial Position  المركز المالى الكلى: 6ب/
  مؤشرAltman Z – Score   

إرتفاع درجة الضغوط المالية، والتى قد تكون دافع لممارسة يعكس  Altman Z – Scoreإن إنخفاض قيمة 
أن معظم النماذج التى تتنبأ باإلفالس  (Hamer,1993 )وتذكر دراسة . (Persons,2011) غش اإلدارة

الظروف المالية السيئة قد تحفز اإلدارة إلتخاذ خطوات نحو تحسين شكل المركز أن لها نفس القدرة، كما 
إلى أنه  (Mahama,2015 )وأشارت دراسة .  Z – Score  وهذا اإلتجاه يقاس من خالل ،المالى للشركة

، فهذا يعنى عدم تعرض الشركة للتعثر المالى فى  2.99عن  Altman Z Scoreإذا زادت قيمة 
وكلما كان ، فهذا يعنى تعرض الشركة للتعثر المالى فى المستقبل.  1.81ا إذا كانت أقل من المستقبل، أم

 .(Dalnial etal., 2014 ) هذا المتغير منخفضا  زاد إحتمال حدوث الغش

 :أدوات وإجراءات الدراسة التطبيقية -6/4/2/3
ة بالقوائم المالية لشركات العينة، وتجهيز لتحقيق هدف الدراسة تم اإلستناد على البيانات الفعلية الوارد      

البيانات إلختبار فرض الدراسة، وذلك من خالل تصنيف القوائم المالية للشركات محل الدراسة إلى 
والمجموعة الثانية الشركات غير المرتكبة للغش.  مجموعتين، المجموعة األولى الشركات المرتكبة للغش،

وذلك ، لتحليل النسب الماليةوقياس عوامل إرتكاب الغش وفقا ، 2015حتى  2011وذلك خالل الفترة من 
 للشركات
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 محل الدراسة بإختالف مجموعتى الدراسة.
 تمهيدا  ، Microsoft Excel  حتساب متغيرات البحث ووضعها فى جدول بإستخدام برنامجإوتم      

فى تحديد إحتمال  النسب الماليةتحليل مة وللتحقق من مدى مالءإلجراء اإلختبارات والتحليل اإلحصائى. 
 Logistic Regression وجود الغش بالقوائم المالية، تم اإلعتماد على نموذج اإلنحدار اللوجستى 

Model  كمقاييس النزعة المركزية التى تتمثل فى تم اإلعتماد على أساليب اإلحصاء الوصفى ، كما ،
 (.2015ف المعيارى، وذلك قياسا  على ) إمام،قاييس التشتت كاإلنحراوم ،الوسط الحسابى، والوسيط

 :التحليل اإلحصائىأدوات  -6/4/2/4 
 فى تحديد إحتمال وجود الغش:تحليل النسب المالية نموذج إختبار مدى مالءمة 

م مع بيانات الدراسة إجراء بعض التعديالت عليه ليتالء مع (Dalnial etal., 2014 )تم اإلعتماد على نموذج 
 ;Sawal etal., 2015)(، وكذلك 2017بإدخال حجم الشركة كمتغير رقابى يتفق البعض )على،و المتاحة، 

Hussain etal., 2016;Ozcan,2016)   ،على أنه ذو تأثير إيجابى على إرتكاب اإلدارة للغش بالقوائم المالية ،
 وتم قياسه من خالل اللوغاريتم الطبيعى إلجمالى القيمة الدفترية لألصول، قياسا  

 وذلك على النحو التالى: (.2017على ) على،
FFR= βO + β1 (SIZE) + β2 (TD/TE) + β3 (TD/TA) + β4 (NP/REV) + β5 

(ROA) + β6 (CA/TA) + β7 (REC/REV) + β8 (WC/TA) + β9 (CA/CL) + β10 

(REV/TA) + β11 (Z – Score) +E. 
 حيث:

FFR = Fraudulent Financial Reporting   

SIZE = Size 

TD/TE = Total debt /Total equity 

TD/TA = Total debt /Total Asset 

NP/REV = Net Profit /Revenue 

ROA = Net Profit / Total Asset 

CA/TA = Current Assets /Total Asset 

REC/REV= Receivable /Revenue 

WC/TA = Working Capital /Total Assets 

CA/CL= Current Assets / Current Liabilities 

REV/TA= Revenue /Total Assets 

Z = Z- score 
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 نتائج إختبار فرض البحث: -6/4/2/5
 Logistic Regressionوإختبار فرضه تم اإلعتماد على نموذج اإلنحدار اللوجستى تحقيقا  لهدف البحث       

Model  ءات الوصفية للعينة:(. وتوضح الجداول التالية اإلحصا%5عند مستوى معنوية ) وذلك  

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected 

Cases 

Included in 

Analysis 

245 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 245 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 245 100.0 

 

Dependent Variable 

Encoding 

Original 

Value 

Internal 

Value 

non fraud 0 

Fraud 1 

 

Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 fraud 

Percentage 

Correct 

 non 

fraud Fraud 

Step 

0 

fraud non 

fraud 

181 0 100.0 

Fraud 64 0 .0 

Overall 

Percentage 
  

73.9 

 

د إحتمال وجود الغش، تم إختبار فرض البحث مالية فى تحديالنسب المؤشرات  وللتحقق من مدى مالءمة
 من خالل الفروض الفرعية التالية:
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على نسبة إجمالى الديون إلى إجمالى حقوق الملكية مراقب الحسابات ل: يؤثر إستخدام 1/1الفرض
 إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.إمكانية تحديده 

F= β0 +β1 (TD/TE) 

F= -1.203 +.155(TD/TE) 

Variables in the Equation(1) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a TD/TE .155 .101 2.353 1 .125 1.167 

Constant -1.203 .184 42.906 1 .000 .300 

a. Variable(s) entered on step 1: TD/TE. 

 يرتفع هذاا مما يعنى أنه عندمموجبة  βأن قيمة معامل يتضح من الجدول السابق 
 .(Christie,1990; Dalnial etal., 2014)وهو ما يتفق مع دراسةالمعامل يزداد إحتمال حدوث الغش 
وذلك على المتغير التابع لمؤشر إجمالى الديون / إجمالى حقوق الملكية كما إتضح عدم وجود تأثير معنوى 

 . ) (Dalnial etal., 2014  دراسةوهو مايتناقض مع (، %5عند مستوى معنوية ) 
تأثير القائل بوجود البديل الفرض  رفض وبالتالى (P. Value = .125) قبول فرض العدم وعليه يتم 

الحسابات إلحتمال  مراقبإلستخدام نسبة إجمالى الديون إلى إجمالى حقوق الملكية على إمكانية تحديد 
 .وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد

على إمكانية إجمالى الديون إلى إجمالى األصول خدام مراقب الحسابات لنسبة : يؤثر إست1/2الفرض
 تحديده إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

F= β 0 + β 2 (TD/TA)  
F= -1.216 +.556(TD/TA) 

Variables in the Equation(2) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a TD.TA .556 .488 1.300 1 .254 1.744 

Constant -1.216 .217 31.483 1 .000 .296 

a. Variable(s) entered on step 1: TD/TA. 

موجبة مما يعنى أنه عندما يرتفع هذا المعامل يزداد إحتمال  βأن قيمة معامل يتضح من الجدول السابق 
 . (Christie,1990; Dalnial etal., 2014)دراسة حدوث الغش وهو ما يتفق مع
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على المتغير التابع وذلك إجمالى الديون إلى إجمالى األصول كما إتضح عدم وجود تأثير معنوى لمؤشر 
  . (Dalnial etal., 2014 )دراسة (، وهو مايتناقض مع %5عند مستوى معنوية ) 

تأثير  ( وبالتالى رفض الفرض البديل القائل بوجودP. Value = .254وعليه يتم قبول فرض العدم ) 
إلستخدام نسبة إجمالى الديون إلى إجمالى األصول على إمكانية تحديد مراقب الحسابات إلحتمال وجود 

    الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.
على إمكانية تحديده صافى الربح إلى اإليرادات  : يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة1/3الفرض

 مالية المحرفة عن عمد.إحتمال وجود الغش بالقوائم ال
 
 
 
 

F= β 0 + β 3 (NP/REV)  
F= 1.904 + (-9.491) (NP/REV) 

Variables in the Equation(3) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a NP.REV -9.491 1.449 42.934 1 .000 .000 

Constant 1.904 .408 21.755 1 .000 6.710 

a. Variable(s) entered on step 1: NP/REV. 

هذا المعامل يزداد إحتمال ينخفض مما يعنى أنه عندما  سالبة βأن قيمة معامل يتضح من الجدول السابق 
 Kreutzfeldt and )                                 :وهو ما يتفق مع دراسة حدوث الغش

Wallace,1986; Spathis,2002; Dalnial etal., 2014)   
 على المتغير التابع وذلك عند مستوى  صافى الربح إلى اإليراداتأثير معنوى لمؤشر كما إتضح وجود ت

 ;Kreutzfeldt and Wallace,1986) :                     دراسةمع  (، وهو مايتفق%5معنوية )

Spathis,2002; Dalnial etal., 2014)  (.  
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الفرض البديل القائل بوجود تأثير  وبالتالى قبول (P. Value=.000) وعليه يتم رفض فرض العدم 
على إمكانية تحديد مراقب الحسابات إلحتمال وجود الغش بالقوائم صافى الربح إلى اإليرادات إلستخدام نسبة 

  المالية المحرفة عن عمد.  
على إمكانية تحديده صافى الربح إلى إجمالى األصول  : يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة1/4الفرض

 ل وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.إحتما
F= β 0 + β 4 (ROA)  
F= - 1.194 + 1.769 (ROA)       

Variables in the Equation(4) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a ROA 1.769 1.309 1.827 1 .177 5.863 

Constant -1.194 .189 40.042 1 .000 .303 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA. 

موجبة مما يعنى أنه عندما يرتفع هذا المعامل يزداد إحتمال  βأن قيمة معامل السابق يتضح من الجدول 
 :حدوث الغش وهو ما يتناقض مع دراسة

(Kreutzfeldt and Wallace,1986; Spathis,2002; Dalnial etal., 2014). 
افى الربح إلى إجمالى األصول على المتغير التابع وذلك عند كما إتضح عدم وجود تأثير معنوى لمؤشر ص

 ;Kreutzfeldt and Wallace,1986) (، وهو مايتناقض مع دراسة%5مستوى معنوية )

Spathis,2002; Dalnial etal., 2014)  (  
 وبالتالى رفض الفرض البديل القائل (P. Value = .177) وعليه يتم قبول فرض العدم 

إلستخدام نسبة صافى الربح إلى إجمالى األصول على إمكانية تحديد مراقب الحسابات إلحتمال بوجود تأثير 
 وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

على إمكانية األصول المتداولة إلى إجمالى األصول  : يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة1/5الفرض
 ية المحرفة عن عمد.تحديده إحتمال وجود الغش بالقوائم المال

F= β 0 + β 5 (CA/TA)  
F= - 1.007 + (-.060) (CA/TA) 

Variables in the Equation(5) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a CA.TA -.060 .083 .528 1 .468 .941 
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Constant -1.007 .149 45.446 1 .000 .365 

a. Variable(s) entered on step 1: CA/TA. 

سالبة مما يعنى أنه عندما ينخفض هذا المعامل يزداد إحتمال  βأن قيمة معامل يتضح من الجدول السابق 
 ;Sorenson etal., 1983; Loebbecke etal., 1989)     دراسةمع  وهو ما يتناقضحدوث الغش 

Feroz etal., 1991; Summers and    Sweeney, 1998; ; Beasly etal., 1999; Dalnial 

etal., 2014)   

على المتغير التابع وذلك األصول المتداولة إلى إجمالى األصول كما إتضح عدم وجود تأثير معنوى لمؤشر 
 ,.Sorenson etal., 1983; Loebbecke etal)(، وهو مايتناقض مع دراسة %5عند مستوى معنوية )

1989; Feroz etal., 1991; Summers and Sweeney, 1998; ; Beasly etal., 1999; 

Dalnial etal., 2014)  
وبالتالى رفض الفرض البديل القائل بوجود تأثير  (P. Value = .468) وعليه يتم قبول فرض العدم 

على إمكانية تحديد مراقب الحسابات إلحتمال وجود األصول المتداولة إلى إجمالى األصول إلستخدام نسبة 
  الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

على إمكانية تحديده إحتمال العمالء إلى اإليرادات : يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة 1/6الفرض
 وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

F= β 0 + β 6 (REC/REV)  
F= - 1.007 + (-.060) (REC/REV)  

Variables in the Equation(6) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a REC.REV -.060 .083 .528 1 .468 .941 

Constant -1.007 .149 45.446 1 .000 .365 

a. Variable(s) entered on step 1: REC/REV. 

سالبة مما يعنى أنه عندما ينخفض هذا المعامل يزداد إحتمال حدوث  β أن قيمة معامل يتضح من الجدول السابق
 ;Sorenson etal., 1983; Loebbecke etal., 1989; Feroz etal., 1991)  الغش وهو ما يتناقض مع دراسة

Summers and Sweeney, 1998; ; Beasly etal., 1999; Dalnial etal., 2014) 
كما إتضح عدم وجود تأثير معنوى لمؤشر  العمالء إلى اإليرادات على المتغير التابع وذلك عند مستوى معنوية 

 ;Sorenson etal., 1983; Loebbecke etal., 1989; Feroz etal., 1991) دراسة(، وهو مايتناقض مع 5%)

Summers and Sweeney, 1998; ; Beasly etal., 1999; Dalnial etal., 2014)  
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وبالتالى رفض الفرض البديل القائل بوجود تأثير إلستخدام نسبة  (P. Value = .468)  وعليه يتم قبول فرض العدم
 على إمكانية تحديد مراقب الحسابات إلحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.   اإليرادات العمالء إلى

 رأس المال العامل إلى إجمالى : يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة1/7الفرض
 على إمكانية تحديده إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.األصول 

F= β 0 + β 7 (WC/TA  (  

F= - 1.544 + 2.233 (WC/TA  (  
Variables in the Equation(7) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a WC.TA 2.233 .587 14.463 1 .000 9.327 

Constant -1.544 .212 53.202 1 .000 .214 

a. Variable(s) entered on step 1: WC.TA. 

موجبة مما يعنى أنه عندما يرتفع هذا المعامل يزداد إحتمال  βمة معامل أن قييتضح من الجدول السابق 
 ;Kreutzfelt and Wallace,1986; Spathis,2002)حدوث الغش وهو ما يتناقض مع دراسة 

Dalnial etal., 2014) . 
لك عند مستوى المتغير التابع وذ على رأس المال العامل إلى إجمالى األصول كما إتضح وجود تأثير معنوى لمؤشر 

 . (Kreutzfelt and Wallace,1986; Spathis,2002; Dalnial etal., 2014)مع دراسة  مايتفق(،وهو %5معنوية)

بوجود تأثير  وبالتالى قبول الفرض البديل القائل (P. Value =.000) وعليه يتم رفض فرض العدم 
مراقب الحسابات إلحتمال وجود  ية تحديدعلى إمكان رأس المال العامل إلى إجمالى األصولإلستخدام نسبة 

 الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد. 
على إمكانية األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة : يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة 1/8الفرض

 تحديده إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.
F= β 0 + β 8 (CA/CL  (  

F= 11.999 + (- 12.669) (CA/CL  (  

Variables in the Equation(8) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1a 

CA.CL -12.669 1.829 48.002 1 .000 .000 

Constant 11.999 1.747 47.183 1 .000 162562.8 
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a. Variable(s) entered on step 1: CA/CL. 

د إحتمال حدوث هذا المعامل يزدا ينخفضمما يعنى أنه عندما  سالبة βل أن قيمة معاميتضح من الجدول السابق 
  (Kreutzfelt and Wallace,1986; Spathis,2002; Dalnial etal., 2014):مع دراسة الغش وهو ما يتفق

ستوى كما إتضح وجود تأثير معنوى لمؤشر األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة على المتغير التابع وذلك عند م
 ,.Kreutzfelt and Wallace,1986; Spathis,2002; Dalnial etal):(،وهو مايتفق مع دراسة%5معنوية )

2014)  
وبالتالى قبول الفرض البديل القائل بوجود تأثير  (P. Value = .000) وعليه يتم رفض فرض العدم 

تحديد مراقب الحسابات إلحتمال وجود إلستخدام نسبة األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة على إمكانية 
 الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد. 

على إمكانية تحديده اإليرادات إلى إجمالى األصول  : يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة1/9الفرض
 إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.

F= β 0 + β 9 (REV/TA  (  

F= -.942 + (-.255) (REV/TA   (  

Variables in the Equation(9) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a REV.TA -.255 .336 .576 1 .448 .775 

Constant -.942 .191 24.350 1 .000 .390 

a. Variable(s) entered on step 1: REV/TA. 

ندما ينخفض هذا المعامل يزداد إحتمال سالبة مما يعنى أنه ع βأن قيمة معامل يتضح من الجدول السابق 
 (. (Dalnial etal., 2014حدوث الغش وهو ما يتفق مع دراسة 

على المتغير التابع وذلك عند اإليرادات إلى إجمالى األصول  كما إتضح عدم وجود تأثير معنوى لمؤشر
 .(Dalnial etal., 2014)(، وهو مايتناقض مع دراسة %5مستوى معنوية )

وبالتالى رفض الفرض البديل القائل بوجود تأثير  (P. Value = .448) قبول فرض العدم  وعليه يتم
على إمكانية تحديد مراقب الحسابات إلحتمال وجود الغش  اإليرادات إلى إجمالى األصولإلستخدام نسبة 

   بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.  



 - 334 - 

على إمكانية تحديده إحتمال  Z-Scoreؤشر م: يؤثر إستخدام مراقب الحسابات لنسبة 1/10الفرض
 وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد. 

F= β 0 + β 10 (Z-Score  (  

F= -1.377 + .060 (Z-Score   (  

Variables in the Equation(10) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1a 

Z.SCORE .060 .019 10.016 1 .002 1.062 

Constant -1.377 .185 55.606 1 .000 .252 

a. Variable(s) entered on step 1: Z-SCORE. 

داد إحتمال حدوث الغش وهو ما هذا المعامل يز  موجبة مما يعنى أنه عندما يرتفع βأن قيمة معامل يتضح من الجدول السابق 
 ;Mahama,2015  Persons, 2011; Dalnial etal., 2014; (Hamer, 1993)   :مع دراسة يتناقض

(، وهو %5على المتغير التابع وذلك عند مستوى معنوية ) Z-Scoreكما إتضح وجود تأثير معنوى لمؤشر 
            :مايتفق مع دراسة

(Mahama,2015  Persons, 2011; Dalnial etal., 2014; (Hamer, 1993; 
القائل بوجود تأثير  البديل ( وبالتالى قبول الفرضP. Value = .002وعليه يتم رفض فرض العدم ) 

إلحتمال وجود الغش بالقوائم المالية  على إمكانية تحديد مراقب الحسابات Z-Scoreإلستخدام نسبة 
   المحرفة عن عمد. 

 اإليرادات إلى إجمالى األصول أما على المستوى الكلى يتضح من الجدول التالى أن مؤشر        
(REV/TA) (.%5ابع وذلك عند مستوى معنوية )معنوى على المتغير الت قد تحسن، وأصبح له تأثير 

Variables in the Equation(Total) 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

S

t

e

p

 

1

Z-SCORE .013 .027 .219 1 .002 1.013 

TD/TE -.016 .185 .007 1 .933 .985 

TD/TA .666 1.174 .322 1 .571 1.946 

NP/REV -5.570 1.941 8.235 1 .004 .004 

ROA 3.996 2.652 2.269 1 .132 54.365 

CA/TA .104 .159 .421 1 .516 1.109 
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 :المؤشرات التالية اإلعتماد على كل منمراقب الحسابات لإلى أنه يمكن  مماسبقيخلص الباحث و 

 .صافى الربح إلى اإليرادات 

 .رأس المال العامل إلى إجمالى األصول 

 .األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة 

  Z-Score. 

 .اإليرادات إلى إجمالى األصول 

     :لك مع دراسةويتسق ذ ،إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد لتحديد
(Kreutzfeldt and Wallace, 1986; Hamer, 1993; Spathis, 2002; Persons, 2011; 

Dalnial etal., 2014; Mahama, 2015)   
 كل من المؤشرات التالية:اإلعتماد على  هكما اليمكن 

  إجمالى حقوق الملكية. إلىإجمالى الديون 

 .إجمالى الديون إلى إجمالى األصول 

  الربح إلى إجمالى األصول.صافى 

 .األصول المتداولة إلى إجمالى األصول 

 .العمالء إلى اإليرادات 

a WC/TA 2.432 1.327 3.360 1 .007 11.384 

CA/CL -11.727 2.155 29.612 1 .000 .000 

REV/TA -2.395 1.094 4.789 1 .029 .091 
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وذلك عند مستوى  ،لعدم وجود تأثير معنوى لهذه المؤشرات على المتغير التابع ،إحتمال وجود الغش لتحديد
 وهو ما يتناقض مع دراسة:(،%5معنوية )

(Sorenson etal., 1983; Kreutzfeldt and Wallace, 1986; Loebbecke etal., 1989;  

Christie, 1990; Feroz etal., 1991; Summers and Sweeney, 1998; Beasly etal., 1999; 

Spathis, 2002;  Dalnial etal., 2014; 

ئة تطبيق الدراسة بيوالدراسات السابقة إلى إختالف بين نتائج الدراسة الحالية وقد يكون رد هذا التناقض 
 تؤثر على كشف الغش فى مصر. لحالية فى مصر، ممايعنى وجود عوامل أخرى ا

يمكن للباحث رفض ( 1/10إلى الفرض  1/1وبناء على نتائج إختبار الفروض الفرعية ) من الفرض 
  فرض العدم الرئيسى جزئيا ، وبالتالى قبول الفرض البديل الرئيسى جزئيا .

 
 
 
 
 
 
 

 ت البحث المقترحة: النتائج والتوصيات ومجال -6/5
، باإلضافة إلقتراح بعض مجاالت البحث التى يمكن تناولها من هفيما يلى عرض لنتائج البحث وتوصيات

 ، وذلك على النحو التالى:مستقبال   جانب الباحثين
 نتائج البحث: -6/5/1

 األسباب أحد عتبارهإ فى القوائم المالية يمكن أن الغش  إلى الباحث خلص الدراسة النظرية مستوى  على     

، محاسبية معلومات من المالية القوائم توصله فيما المصالح أصحاب ثقة وفقدان الشركات نهيارإل الرئيسية
 إعداد أو/و األصول ختالسإ عن ينجم المالية القوائم فى تعمدم رى هجو  تحريف بمثابة نهأ على تعريفه ويمكن

نية بحيث ينتج عنه تزييف القوائم المالية، وإختالس األصول، محدد بالمعايير المه. وهو مضللة مالية قوائم
وبالتالى فإن هناك أثرا  على القوائم المالية، وتحمل المعايير المهنية المراجع بمسئولية إكتشاف الغش الذى له 
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يعد  أثر على القوائم المالية، والذى يكون فى بعض األحيان متقنا ، ويصعب عليه إكتشافه. أما الفساد فإنه
إستغالال  للسلطة للحصول على منافع شخصية بدون ترك أثر على القوائم المالية، ويكون لهذا الفساد أثار 
مالية أو غير مالية، والمراجع ليس مسئوال  مهنيا  عن كشف ومنع الفساد الذى ال يؤثر على القوائم المالية، 

فى وجود فساد فى الشركة التى يتم مراجعتها، ولكن عند قيامه بعملية المراجعة السنوية، وكان هناك شك 
كان البد عليه من إكتشاف هذا النوع من الفساد ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الغش يعتبر أحد أدوات 

 الفساد.
عادة يستخدم المراجعون أدوات تعرف باإلجراءات  هأما بالنسبة للنسب المالية خلص الباحث إلى أن     

وتشير اإلجراءات التحليلية إلى تحليل النسب المالية الهامة  ،تهم فى كشف الغشالتحليلية لمساعد
ن على و يعتمد المراجعو  بعضها ومع المعلومات األخرى، واإلتجاهات مثل تحليل العالقات غير المتسقة مع

 المالية. تحليل النسب المالية كأدوات مساعدة فى اإلجراءات التحليلية للتعرف على مدى وجود غش بالقوائم
 وأن هناك فروق ، ولقد تبين من الدراسات السابقة أن هناك عدة نسب مالية فعالة فى التنبؤ بالغش

 جوهرية بين متوسطات النسب المالية فى الشركات التى بها غش عن تلك التى ليس بها غش.
الشركات التى  لجوءانية تفاق عام فيما بينها، بشأن إمكإوخلصنا من تحليل الدراسات السابقة إلى وجود      

رتباط إيجابى بين وجود إتعانى من الفشل المالى إلى ارتكاب الغش بقوائمها المالية، وهو ما يشير لوجود 
يزيد من قدرة مراجعى الحسابات على تحديد إحتمال مما إستخدام تحليل النسب المالية فى الشركات و  الغش

 مد.وجود الغش فى القوائم المالية المحرفة عن ع
صافى الربح  المؤشرات مثل:بعض أنه يمكن اإلعتماد على تبين  فقد التطبيقية الدراسة مستوى  على أما     

 ، ومؤشراألصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة، و رأس المال العامل إلى إجمالى األصول، و إلى اإليرادات
Z-Score وجود الغش مما يزيد من مقدرة مراقبى للتعرف على إحتمال  اإليرادات إلى إجمالى األصول.، و

اليمكن اإلعتماد أنه كما تبين  الحسابات على تحديد إحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد.
، إجمالى الديون إلى إجمالى األصول، و إجمالى حقوق الملكية إلىإجمالى الديون  مثل:أخرى مؤشرات على 

 ،العمالء إلى اإليرادات، و األصول المتداولة إلى إجمالى األصول، و صافى الربح إلى إجمالى األصولو 
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عدم وجود تأثير معنوى لهذه المؤشرات على المتغير التابع حيث تبين  .للتعرف على إحتمال وجود الغش
 (.%5وذلك عند مستوى معنوية )

 توصيات البحث: -6/5/2
 :يلى بما نوصى نتائج من إليه التوصل تم ما ضوء فى
 شركات إلىبالبورصة  المقيدة للشركات تصنيفا   تتضمن ، بيانات قاعدة المالية الرقابة هيئة لدى يتوافر أن يجب 

 للشركات. المالية القوائم المديرين فى إمكانية تالعب تقييد يمكن حتى ليس بها غش، وشركات بها غش

 اقبىر لم المهنية المسئوليات عيلتف على يعمل والمراجعة المحاسبة لمهنة مصر فى مهنى تنظيم وجود ضرورة 

 .لتحمل المسئولية عن كشف الغش الحسابات

  لسلطتها السئ االستغالل على قدرتها تقليلل المحاسبية، الطرق  بين اإلختيار عندللتالعب  اإلدارة إمكانيةإن، 
لمراجعة المالئمة يحتاج من مراقبى الحسابات أن يكونوا على دراية بأساليب ا القوائم المالية تحريف طريق عن

لكشف هذا السلوك، ولذلك نوصى مكاتب المراجعة باإلهتمام بتنمية مهارات العاملين لديها فى إستخدام أدوات 
 .دعم القرار

 عليها،  واإلعتماد النسب المالية إستخدام على لديها العاملين تدرب أن مصر فى المراجعة مكاتب على يجب
 .المالية القوائمب الغش وجود لكشف أدوات عتبارهابإ

 مرتكبى ومالحقة ، الغش لحاالت رتكابهاإ التى يثبت البورصة من المقيدة المساهمة الشركات قيد شطب ضرورة 

 .المالية بالقوائم رتكابهإ لمنع ومعاقبتهم الغش

 
 مجالت البحث المقترحة: -6/5/3

  كاتإستخدام النسب المالية لتحديد العوامل المشتركة إلرتكاب الغش بالشر 

 .بالبورصة دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المقيدة –المقيدة بالبورصة 

  دراسة تطبيقية على الشركات  –خصائص الشركات وإمكانية إرتكاب الغش بها العالقة بين وإختبار تحليل
 .بالبورصة المساهمة المقيدة

  دراسة تطبيقية على الشركات  –بها هيكل مجلس اإلدارة بالشركات وإمكانية إرتكاب الغش العالقة بين
 .بالبورصة المساهمة المقيدة

  كشف الغش بالقوائم المالية.أثر زيادة إستخدام مراقبى الحسابات لتحليل النسب المالية على 

 وإختبار مدى مالءمته عمليا  تطوير نموذج لكشف الغش بالقوائم المالية بإستخدام النسب المالية ،. 

 رباح والغش بالقوائم المالية : دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة.العالقة بين إدارة األ  
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 .دراسة تحليلية للنظريات السلوكية المفسرة إلرتكاب الغش بالقوائم المالية   
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 ( 1جدول )   - ملحق البحث
 تصنيف شركات العينة وفقا للنموذج اإلحصائى ) إختبارين على األقل(

رقم 
الشركة 
 فى العينة

سنة 
2011 

سنة 
2012 

سنة 
2013 

سنة 
2014 

سنة 
2015 

 الحالة العامة تكرارالغش

1 N N N F F 2 F 

2 F F N N N 2 F 
3 F F F N F 4 F 
4 F F N N N 2 F 
5 F F N N N 2 F 
6 F N N F N 2 F 
7 N N N N N - N 
8 F F N N N 2 F 
9 F F N N N 2 F 

10 F N N N N 1 F 
11 F N N N N 1 F 
12 N N N N N - N 
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13 F N N N N 1 F 
14 N F N N N 1 F 
15 F F N F F 4 F 
16 N F N N N 1 F 
17 F N N N N 1 F 
18 F F N N N 2 F 
19 N F N N N 1 F 
20 N N N N N - N 
21 F F N F F 4 F 
22 N F F N F 3 F 
23 F F N F N 3 F 
24 N N N N N - N 
25 F F F F F 5 F 
26 N N N N N - N 
27 N N N N N - N 
28 N N N N N - N 
29 F F N F N 3 F 
30 F N N N N 1 F 
31 F F N N F 3 F 
32 N F N N N 1 F 
33 N N F N N 1 F 
34 N N F F N 2 F 
35 N N N F N 1 F 
36 N N N N N - N 
37 N N F N N 1 F 
38 N N N N N - N 
39 N N N F N 1 F 
40 N N N N N - N 
41 N N F N N 1 F 
42 N N N N N - N 
43 N N N N F 1 F 
44 N N N N N - N 
45 N N N N N - N 
46 N N N F N 1 F 
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47 N N N F N 1 F 
48 N N N N N - N 
49 N N N N N - N 

 F   = Fraud 

 N  =Non Fraud 
إجمالى  15 14 13 12 11 السنة

 المشاهدات
عدد 

 الشركات
عدد المشاهدات 

 المرتكبة للغش
19 18 7 12 8 64 34 

عدد المشاهدات غير 
 المرتكبة للغش

30 31 42 37 41 181 15 

 


