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 : الملخص

معلومات،  نظام  المحاسبة  المعتقدات.  لتحديث  األخطاء ضرورية  أن  حيث  لألخطاء،  االهتمام  من  المزيد  المحاسبة  تولي  أن  يجب 
)القيمة(، لكن تباين األرقام المحاسبية ال واألخطاء هي ناقالت المعلومات وفًقا لنظرية بايز. يهتم المحاسبون في المقام األول بالمتوسط  

رتباط التلقائي فقط يجعل المحاسبة ذات صلة ألغراض اتخاذ القرار. األخطاء المحاسبية الذاتية هي أكثر شيوًعا مما هو يقل أهمية. اال
النظر في دور   المحاسبين  الوحيدة، ويجب على  المعلومات  قناة  ليست  المحاسبة  ثانًيا،  المحاسبي خطي.  النموذج  أواًل،  به.  معترف 

معلومات األخرى. يناقش هذا التعليق عواقب األخطاء الذاتية. األخطاء متأصلة في المحاسبة ، ويجب المحاسبة عندما تكمل مصادر ال
 على المحاسبين معالجتها. 

 : المقدمة

لقد تزايدت في عصرنا الحاضر أهمية القوائم المالية المنشورة كمصدر للمعلومة بالنسبة لألطراف ذات العالقة من أجل إتخاذ قراراتهم 
وتزايدت في الوقت ذاته أهمية وتأثير األخطاء المحاسبية في البيانات المالية. ونظرا لتزايد وتيرة األخطاء المحاسبية في القوائم المالية،  

المالية فقد كانت النتائج هي فضائح مالية إجتاحت الكثير من الشركات، وترتب على هذه الألحداث تزايد الضغوط على مهنة التدقيق 
عن مسؤولية المدقق الخارجي تجاه إكتشاف الألخطاء والغش، بعد أن أجمعت معظم اآلراء بأنه يعد مسؤواًل أساسيا   مصحوبة بالتساؤل

عن اإلنهيارات المفاجئة للعديد من الشركات كونه مقصرا في أداء مهامه، لذلك وجب على المدقق  الخارجي الوفاء بهذه المسؤولية  
كل األخطاء المحاسبية والمخالفات  التي تؤثر بشكل جوهري على صدق وعدالة البيانات التي   الواقعة على عاتقه، والبحث بجدية عن

 تتضمنها القوائم المالية. 

المحاسبة هي نوع من النظام الذي يجمع المعلومات بشكل منهجي وهي بيانات األحداث والمعامالت ذات الطابع المالي للمنشأة من 
التسجيل والتصنيف والتحليل مع مراعاة احتياجات وأهداف األشخاص المعنيين بالمنشأة وتقديم النتائج حيث المال، والتي تتم معالجتها ب 

 في التقارير. الوظيفة األولى للحساب هي التسجيل لألحداث. 

األشخاص  لكن هذا وحده ال يكفي. يجب معالجة النتائج التي تم الحصول عليها من التسجيل في معلومات مفيدة. يهتم عدد كبير من 
بهذه المعلومات بسبب انتشار رأس المال، خاصة بسبب عمليات الطرح العام في األسواق النامية. يستخدم المسؤولون معلومات موثوقة 
وغير متحيزة وذات صلة ومتسقة يتم إنشاؤها بواسطة أصحاب األعمال وأصحاب األعمال والمقرضين والحكومة ومحاسبو القطاع العام.  

الذي يتلقى هذه المعلومات اتخاذ قرارات أفضل من اآلخرين. األخطاء والخداع المتعمد أو غير المتعمد في عملية التسجيل يمكن للطرف  
المحاسب  ُيطلب من  السبب،  لهذا  الدولة.  المؤسسات وخاصة  أو  األفراد  المحاسبة وتضر بمختلف  تنقص من سمعة مهنة  واإلبالغ 

معتمدين  وموظفيهم االمتثال لكل من المبادئ األخالقية والمحاسبية. في هذه الدراسة، حاولنا فقط القانوني  والمحاسبين القانونيين ال
 وصف عمليات االحتيال واألخطاء المحاسبية.

تشرح المحاسبة الوضع المالي لمنظمة ما، وتنتج معلومات حول وضع الشركة باإلضافة إلى نقل هذه المعلومات إلى األفراد أو المنظمات 
الصلة. تمثل المحاسبة عملية تسجيل المعامالت واألحداث المالية وتصنيفها وتلخيصها وإعداد التقارير عنها والتعليق عليها من   ذات

الناحية النقدية. عمليات السجالت المحاسبية واألحداث التي يمكن التعبير عنها بالمال. ترتبط أول معاملة مالية لمنظمة ما باستثمار 
يتم المال.  التصنيف   رأس  على وظيفة  أيًضا  المحاسبة  تحتوي  ذلك،  بعد  اليومية.  دفتر  إدخاالت  مع  المحاسبة  في  التسجيل  تحقيق 
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)التصنيف( التي تتحقق باستخدام دفتر األستاذ. فيما يتعلق بوظيفة التلخيص، تستفيد المحاسبة من ميزان المراجعة. أيًضا، يتم تقديم 
م المعلومات المحاسبية المتعلق بالمنظمة إلى المجموعات ذات الصلة بلغة عالمية. يستفيد المستثمرون  المعلومات التي يتم إنتاجها في نظا

مساعدة. والدائنون والهيئات الحكومية والتنظيمية من اللغة المذكورة. تدرك المحاسبة وظيفة إعداد التقارير مع البيانات المالية الرئيسية وال
تعليق، والتي تتحقق من خالل تقديم التفسيرات الالزمة بناًء على البيانات المالية. تعتبر وظيفة المحاسبة أخيًرا، المحاسبة لها وظيفة ال

 المذكورة بالغة األهمية والحاسمة في عالم األعمال اليوم. 

الغش، من هذه متعددة لدى الجهات المستفيدة من التقارير المالية، بخصوص تحميل المدقق لمسؤولية أكبر عن إكتشاف األخطاء و 
 الدوافع ما يأتي: 

أنه بتحميل المدقق مسؤولية أكبر عن إكتشاف األخطاء والغش يمكن للجهات المستفيدة الرجوع إليه ومطالبته بتعويض عما يصيبهم   -
 من أضرار، في حالة إخفاقه في إكتششاف األخطاء والغش.

اإلعتماد والوثوق بتقارير المالية وذلك من قبل الجهات المستفيدة من التقارير المالية  أن تحميل المدقق لهذه المسؤولية تزيد من إمكانية    -
 لشركات التدقيق.

أن قيام مراقب الحسابات بتخطيط التدقيق وتنفيذه بما يمكنه من التأكيد بشأن خلو التقارير المالية من التحريفات الجوهرية، بسبب    -
 جهات المستفيدة في إفصاح الشركات المؤثرة في السوق.االخطاء والغش يضفي الثقة من جانب ال

أن وفاء مدقق الحسابات بهذه المسؤولية يزيد من ثقة المهتمين في إدارة الشركات، في أنها تفي بمسؤولياتها عن إعداد قوائم مالية    -
 خالية من التحريفات الجوهرية. 

م على المجتمع بشكل عام، وعلى مستخدمي التقارير المالية وكذلك على  فضال عن ذلك فإن المدقق بهذه المسؤولية يعود بالنفع العا
 إدارة الشركات وعلى المدقق نفسه بشكل خاص.

 تقرير المدقق عن األخطاء المكتشفة

على المدقق أن يقوم بإبالغ اإلدارة حال إكتشاف أي نوع من الخطأ أو الغش سواء كان ذلك ماديا أو غير مادي حيث يقوم باإلتصال  
، مع المستوى اإلداري األعلى فأعلى، أما إذا لم تستجب اإلدارة فعليه أن يعطي تقريرا متحفظا أو معاكسا )مخالفا( وحسب األهمية النسبية

 مع إبداء األسباب. 

قد يقوم بإستشارة وإذا كان مجلس اإلدارة متورطا، فإنه يقوم بإبالغ اإلدارة العليا التي تخضع لسلطاتها في المنشأة أو لجنة التدقيق أو  
 قانونية من أجل إتخاذ اإلجراء االلزم. 
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 ماهية االخطاء المحاسبية: 

قبل التعرف على األخطاء المحاسبية ومواطن تواجدها سوف نتطرق إلى تعريف الخطأ في المحاسبة هو عبارة عن تحريف أو استبعاد  
المالية، وهي غالبا ما ترتكب نتيجة لجهل كتبة إدارة الحسابات بالمبادئ المحاسبية غير متعمد لمبالغ أو معلومات معينة في القوائم  

 المتعارف عليها وبالتصنيف المحاسبي السليم. وترتكب أيضا نتيجة التقصير واإلهمال أثناء القيام باإلجراءات المحاسبية. 

 تعريف األخطاء المحاسبية

تحريفات غير المقصودة في البيانات المالية، بما في ذلك حذف مبلغ أو خطأ في جمع البيانات تعرف وفقا لمعايير التدقيق الدولية بأنها ال
أو معالجتها أو تقديم محاسبي غير صحيح ناتج عن السهو، أو تفسير خاطئ للحقائق أو خطأ في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعلقة 

 بالقياس واإلعتراف أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح.

 ع األخطاء المحاسبيةأنوا

تنقسم األخطاء المحاسبية التي تواجه مدقق الحسابات عند فحصه للدفاتر والسجالت إلى أنواع متعددة إذا نظرنا إليها من زوايا مختلفة  
 نذكر منها: 

 أخطاء الحذف والسهو 

طرفيها في دفتر اليومية، أو عدم القيام وهي األخطاء التي تنشأ عن قصد أو غير قصد، وهي تنتج عن عدم قيد عملية بالكامل أو أحد  
 بترحيلها إلى دفتر األستاذ كليا أو جزئيا، أو حذف العملية بالكامل وفي هذه الحالة فإن هذا الحذف ال يؤثر على توازن ميزان المراجعة

ولة ألنه يؤدي إلى عدم توازن  أو دفتر األستاذ، بسبب حذف الطرفين المدين والدائن. أما الحذف أو السهو الجزئي يمكن إكتشافه بسه
 ميزان المراجعة مما يسهل معه إكتشاف الخطأ. 

 األخطاء الرتكابية

وتنتج عن الخطأ في العمليات الحسابية )جمع وطرح(، أو في الترحيل والترصيد، وقد يكون كليا أي في طرفي العملية، وقد يكون جزئيا  
 اجعة المستندية والمقارنات والمصادقات. أي في طرف واحد. ويكشف الخطأ الكلي عن طريق المر 

 األخطاء الفنية

وتتمثل في قياس العمليات المالية وتسجيلها في الدفاتر والسجالت بشكل ال يتفق مع األصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو 
 باح أو خسائر المشروع ومركزه المالي.عدم األخذ بهذه األصول والمبادئ، حيث أنها تؤثر على قوائم نتيجة األعمال المتعلقة بأر 

 األخطاء المتكافئة

 ويقصد بها األخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر بالدفاتر، وتكافؤ األخطاء 
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 يمنع من تأثيرها على توازن ميزان المراجعة فيزيد بذلك من صعوبة إكتشافها من قبل المدقق( 

 األخطاء الكتابية 

عن الترحيل، إما لنفس المبلغ وفي نفس الجهة ولكن لحساب آخر وهذا النوع ال يؤثر على ميزان المراجعة، أو ترحيل نفس   وهي ناتجة
 المبلغ إلى نفس الحساب ولكن في الجانب الخطأ وهذا النوع يؤثر على ميزان المراجعة.

 تنقسم فرص إرتكاب والخطأ في هذه المرحلة إلى ثالثة أقسام:

ير السليم للعمليات: فقد يخطأ المحاسب عن عمد أو عن غير عمد في تحليل العملية إلى طرفيها المدين والدائن فيوجهها التحليل غ  -
إلى غير حساباتها الصحيحة، وقد يتضمن التحليل غير السليم الخلط بين المصروفات اإليرادية والرأسمالية عن جهل أو سهو أو بهدف 

 التضليل. 

ب قيدها: ومن األمثلة البارزة على هذا عدم إدراج بضاعة معينة ضمن المخزون السلعي في نهاية العام بالرغم  حذف عمليات كان يج  -
الميزانية  للدائنين في  من وصول فاتورة المورد، ويؤدي هذا بالطبع إلى تضخيم األرباح والموجودات، باإلضافة إلى أن مبلغ اإللتزام 

 ذا أيضا متعمدا أو غير متعمد.العمومية ال يمثل الواقع وقد يكون ه

إدراج عمليات كان يجب حذفها: تغلب على هذا العمل صفة العمد وسبق اإلصرار والتصميم لتحقيق هدف معين، ويندر أن ينشأ عن    -
 جهل المحاسب المفوض في التمييز بين عمليات الفترات المالية 

 المختلفة، ومن األمثلة على هذا المجال مايلي: 

لمالية التالية ضمن مقبوضات الفترة المالية السابقة، وذلك بقصد تحسين مظهر الميزانية تسجيل مقبوضات تحدث في بداية الفترة ا  -
 من حيث النقدية.

 إدراج مبيعات بدايات الفترة التالية ضمن عمليات الفترة السابقة إلظهار نتيجة أعمال أقوى من الحقيقة. -

 مرحلة التجميع والترحيل

ع دفاتر اليومية ونقل األرقام من صفحة ألخرى، أو في عملية الترحيل من اليومية إلى دفتر ترتكب األخطاء في هذه المرحلة في تجمي
األستاذ المساعد أو العام، أو في إستخراج األرصدة في مراكز الحسابات أو عند إعداد قوائم الجرد وفي ميزان تدقيق الحسابات النهائي،  

إما ارتكبت بحسن ني المرحلة  الخطأ وتكون األخطاء في هذه  الغش والتالعب، وهذا يتوقف على طبيعة ونوع  ة أو بسوء نية بهدف 
 المرتكب. 

 مرحلة إعداد القوائم المالية

وهي مرحلة إعداد وتصوير وتحضير القوائم المالية وما يسبقها من عمليات الجرد العملي وإجراء قيود التسوية واإلقفال، وتعتبر المرحلة  
 ت المحاسبية وتكون فيها فرص إرتكاب الغش عديدة ومتنوعة نذكر منها ما يلي:األخيرة التي تمر بها البيانا
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عدم التمييز بين أنواع األصول الثابتة والمتداولة، كإدراج أصول ثابتة ضمن األصول المتداولة بهدف التضليل إلظهار نسبة سيولة   -
 غير عادية؛ 

 تظهر في الميزانية العمومية كبند مستقل في شكل حسابات نظامية.عدم التفصيل االلزم لإللتزامات العرضية والتي  -

 ويمكن لهذه المرحلة أن تحمل أخطاء أخرى مثل:

 تقييم المخزون بقيمة تقل عن تكلفته أو سعر السوق بقصد إظهار أرباح غير حقيقية. -

 المستحق والمدفوع  تماما.أخطاء في إجراء تسويات المصاريف االلزمة التي تخص السنة المالية بعد إحتساب  -

 تصحيح األخطاء المحاسبية

، عند إكتشاف األخطاء بالسجالت المحاسبية يحدد المدقق اإلجراء المحاسبي الواجب اتباعه لتعديل الخطأ وإعادة الدفاتر لحالتها الطبيعية
 وتنقسم األخطاء من هذه الوجهة إلى مجموعتين: 

 تاذ العام؛أخطاء تؤثر على أرصدة الحسابات باألس  -

 أخطاء ال تؤثر على أرصدة الحسابات باألستاذ العام. -

 هنا يجب تصحيح أخطاء الفترة األولى وفق الطريقتين التاليتين: 

 الطريقة المختصرة 

تحتاج هذه الطريقة لقيد واحد، فهي تبحث عن الطرف الذي به خطأ في قيد اليومية وتعكسه في قيد التصحيح وتوضع في الجانب األخر  
 الحساب الذي كان ينبغي إثباته.

 الطريقة المطولة

يتم بموجب هذه الطريقة إجراء قيد في دفتر اليومية العامة معاكس تماما للقيد الخطأ، وبعد ذلك يسجل القيد الصحيح ثم يرحل القيدان  
 المعكوس والصحيح إلى دفتر األستاذ، لتصحيح األخطاء المنتقلة له من دفتر اليومية. 

 ود التصحيح التي ينصح المدقق بإجرائها إلى مجموعتين هما:وتنقسم قي

قيود التسوية: وهي تلك التي تؤثر على مبلغ أرباح أو خسائر المدة الحالية والمستقبلية. ولذلك يجب إجرائها لتسوية ذلك األثر ومثاله   -
قيود تصحيحية إلعطاء صورة عادلة عن نتائج  الخلط بين مصروف إيرادي وآخر رأسمالي، حيث يستدعي ذلك بالضرورة إجراء قيد أو  

 األعمال والمركز المالي للمشروع للسنة المعنية والسنوات المقبلة أيضا.
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  قيود إعادة التبويب: وهذه يجب إجرائها بهدف إعداد قوائم مالية سليمة للفترة المعنية فقط ولكنها غير ضرورية بالنسبة لقوائم السنوات   -
 لخلط بين مصروفين إيرادين كتحميل مصروفات اإلنتقال على حساب مصروفات.التالية، ومثال ذلك ا

 األخطاء واالحتيال في المحاسبة 

يقدم وصًفا للخطأ الذي تم ارتكابه عن غير قصد ودون قصد، أو وصف الخطأ بأنه خطأ أو خطأ. يمكن أن تصف األخطاء المحاسبية 
خطأ مقصوًدا في المحاسبة والسجالت والحسابات. يمكن تعريفها أيًضا على أنها   ما يحدث بسبب النسيان أو اإلهمال أو الجهل، ليس

أنشطة وسلوكيات ال تتوافق مع مبادئ المحاسبة وقواعدها ومبادئ األخطاء المحاسبية التي تحدث في المؤسسات. ال يفعل األشخاص  
اء. يمكن أن تنبع األخطاء والخطأ من الجهل ذلك عن قصد أو عن طيب خاطر لمصلحتهم الخاصة بشأن هذه األخطاء أو األخط

واإلهمال. ومع ذلك، فإن األخطاء المحاسبية التي يتم ارتكابها عن غير قصد يمكن أن تضر الشركات وكذلك أنشطة االحتيال والفساد.  
م استخدامهما مًعا في نفس عندما ننظر إلى الدراسات األدبية بشكل عام، يمكن مالحظة أن الكلمتين "خطأ" و "احتيال" غالًبا ما يت

الجملة. يمكن أن يتسبب هذا النهج في اعتبار كل من الكلمتين الخطأ واالحتيال سلوًكا غير أخالقي. في حين أن حساب األخطاء 
تا الكلمتين واالحتيال في الواقع يتبادر إلى الذهن، فإن السلوكيات التي ال تتوافق مع مبادئ وقواعد المحاسبة تتبادر إلى الذهن، فإن كل

 لها معاني مختلفة كمفاهيم. 

غالًبا ما يشير الخطأ إلى أخطاء ارتكبت عن غير قصد. الفرق الرئيسي بين االحتيال والخطأ هو وجود النية أم ال. ال نوايا في العيوب. 
أو األشخاص الذين أجروا    إنه يأتي بالجهل واإلهمال واإلهمال. يحدث االحتيال كحركة قائمة على الربح. هو ضمان استفادة الشخص 

االحتيال إذا لم يكونوا مستحقين لها، هم أنفسهم أو غيرهم. بمعنى آخر، أولئك الذين يرتكبون األخطاء يضرون بعضهم البعض، لكن  
 سهم.ليس لديهم مصالحهم الخاصة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يرتكبون االحتيال يضرون اآلخرين وهم أيًضا على استعداد إلفادة أنف

 كيفية تصحيح أخطاء المحاسبة 

قد تكون إضافة إدخال دفتر يومية كافية لتصحيح خطأ حسابي. ُيطلق على هذا النوع من إدخال دفتر اليومية "إدخال تصحيح". تعمل 
ًءا من نظام إدخاالت التصحيح على ضبط األرباح المحتجزة لفترة محاسبية، أي ربحك مطروًحا منه النفقات. يعد تصحيح اإلدخاالت جز 

المحاسبة على أساس االستحقاق، والذي يستخدم إمساك الدفاتر المزدوجة القيد. هذا يعني أن إدخال التصحيح سيكون له كل من الخصم  
مقارنة سجالتك  مثل  التسويات،  إجراء  أو  المراجعة  ميزان  المحاسبية عن طريق فحص  األخطاء  العديد من  تحديد  يمكن  واالئتمان. 

 كشف حسابك المصرفي. المحاسبية ب

غالًبا ما تؤدي إضافة إدخال دفتر اليومية )المعروف باسم "إدخال تصحيح"( إلى إصالح خطأ محاسبي. يقوم إدخال دفتر اليومية بتعديل 
المحاسبة على أساس األرباح المحتجزة )الربح مطروًحا منه المصروفات( لفترة محاسبية معينة. يعد تصحيح اإلدخاالت جزًءا من نظام  

 االستحقاق، والذي يستخدم إمساك الدفاتر المزدوجة القيد. 
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 مراجعة ميزان المراجعة 

تعد مراجعة رصيدك التجريبي )عبر برنامج المحاسبة الخاص بك( إحدى الطرق للعثور على أنواع مختلفة من األخطاء. على الرغم من 
لذا فهي ليست طريقة مضمونة للقبض على األخطاء. ميزان المراجعة هو مجموع   أن جميع األخطاء لن تؤثر على ميزان المراجعة،

األرصدة والخصم لجميع حسابات عملك. إذا كان مجموع جميع األرصدة والخصم لحساب معين هو نفسه )أي الرصيد(، فأنت على ما 
 د ارتكبت أحد األخطاء المذكورة أعاله.يرام إذا لم تتطابق، فقد حان الوقت لبدء مراجعة إدخاالتك لمعرفة ما إذا كنت ق

 مراجعة التسويات

ستكشف التسويات أيًضا عن العديد من أنواع األخطاء. يجب إجراء التسويات على أساس شهري وسنوي، اعتماًدا على نوع التسوية. 
 .نهاية العاميمكن إجراء التسويات البنكية في نهاية الشهر بينما يمكن إجراء تسويات األصول الثابتة في 

إلجراء تسوية بنكية، تحتاج أواًل إلى موازنة حسابك النقدي وعادًة ما تقوم الشركات الصغيرة بتسجيل المدفوعات واإليصاالت في دفتر 
 .النقدية. يجب أن تتوازن الديون واالئتمان. ثم قارنها بكشف حسابك المصرفي

قاًما مختلفة، فقد حان الوقت للتحقق من كل معاملة على كال الجانبين. إذا كان حسابك النقدي وكشف حسابك المصرفي يعرضان أر 
بهذه الطريقة، سترى ما إذا كان البنك قد ارتكب خطأ أو سجل معاملة في شهر مختلف )وكشف حساب شهري مختلف( عما فعلت. أو  

 ستدرك أن هناك خطأ في المحاسبة من جانبك.

 فحوصات روتينية لتحديد األخطاء

إنشاء روتين حيث تقوم بمراجعة وإجراء تسويات لسجالتك المحاسبية على أساس منتظم. ومع ذلك، ستظل األخطاء المحاسبية   من المهم
تحدث بغض النظر عن مدى دقة وتكرار مراجعاتك. الشيء المهم هو أن يكون لديك نظام لتقليل األخطاء وتحديد وتصحيح أي شيء 

 يحدث بسرعة.

 من األخطاء المحاسبية؟ما هي األنواع الشائعة 

األخطاء المحاسبية هي اختالفات في المستندات المالية للشركة. عادة ما يتم ارتكابها عن غير قصد )يمكن أن تؤدي األخطاء المتعمدة 
ر لتتحول  إلى تحقيق جنائي(. يمكن أن تكون األخطاء إما أخطاء صغيرة ال تؤثر على األرقام اإلجمالية أو تلك التي تتراكم بشكل كبي

إلى حسابات خاطئة بدرجة أكبر وتحتاج إلى مزيد من الوقت والموارد لتحديدها وإصالحها. يمكن أن تمنع األخطاء المحاسبية عملك 
 .الصغير من العمل بسالسة وتضر بالنمو، لذا من المهم معرفة األنواع الشائعة من األخطاء المحاسبية وكيفية تصحيحها
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 عة من األخطاء المحاسبية: هناك سبعة أنواع شائ

 . إدخاالت فرعية1

اإلدخاالت الفرعية هي المعامالت التي تم إدخالها بشكل غير صحيح. عادة، ال يتم العثور على هذا الخطأ حتى تقوم بتسوية حسابك 
 المصرفي. 

 . أخطاء التحويل 2

أنه خطأ في إدخال البيانات عند نشر تسجيل جديد. يحدث هذا الخطأ عندما يتم عكس رقمين )أو "تبديل"(. سيظهر الخطأ نفسه على  
ناهيك عن الكثير من الوقت   -على الرغم من أنه خطأ بسيط، إال أنه يمكن أن يؤثر على حساباتك بشكل كبير وينتج عنه خسائر مالية  

 لمحاولة العثور على هذا الخطأ الصغير.

 . أخطاء التقريب 3

ًما ولكنه قد يؤدي إلى التخلص من المحاسبة، مما يؤدي إلى تأثير كرة الثلج على األخطاء. يبدو أن تقريب الرقم ال يجب أن يكون مه
 يمكن أن يرتكب األشخاص هذا الخطأ، ولكنه قد يكون أيًضا خطأ في الكمبيوتر.

 عكس الدخول  .4

المشكلة في أنه ال يمكنك اكتشاف هذا الخطأ يعني عكس إدخاالت المحاسبة أنه يتم قيد اإلدخال بداًل من الخصم، أو العكس. تكمن  
 فسيظل متوازًنا بغض النظر. -في ميزان المراجعة الخاص بك  

 . خطأ في السهو 5

يحدث هذا عندما ال يتم تسجيل معاملة مالية وبالتالي ال تكون جزًءا من الوثائق. عادة يتم تجاهل أو نسيان المعاملة ، التي يمكن أن  
 ة.تكون نفقة أو بيع خدم

 . خطأ اللجنة6

عندما يتم إدخال مبلغ على أنه المبلغ الصحيح والحساب الصحيح ولكن القيمة خاطئة ، فهذا خطأ في العمولة. قد يعني هذا أنه ربما  
 يتم طرح مبلغ بداًل من إضافته. 
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 :الخاتمة

. ثم تمت مناقشة بعض المصطلحات المتعلقة بالخطأ باألخطاء المحاسبية واالحتيال. أواًل، تم توفير معلومات عامة وفنية حول المحاسبة
واالحتيال واألخالق في المحاسبة. كما تضمنت الدراسة إحصائيات حديثة حول األخطاء المحاسبية إلى األداة األكثر أهمية وفعالية لمنع 

ية أيًضا. وفًقا لمتخصصي المحاسبة، تحدث األخطاء واالحتيال على أنها تدقيق خارجي، ولكن يتم تقييم التدقيق الداخلي والرقابة الداخل
معظم األخطاء بسبب البيانات غير الصحيحة الواردة من العمالء ونتيجة للتسجيل. يتم االحتيال بشكل عام من أجل الحصول على  

المح أخيًرا، يشير متخصصو  للشركة.  الحقيقي  للمنظمة من خالل عدم إظهار الوضع  البنوك ولتوفير مزايا  إلى أن  ائتمان من  اسبة 
 الصدق والجدارة بالثقة والحيادية هو أساس مهنة المحاسبة ويجب على المحاسبين االلتزام بالقواعد األخالقية.
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