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 , لها ما هظبت و عليها ما اهتظبت.ال ًيلف هللا هفظا ئال وطعها

زبىا ال جإاخرها ئن وظِىا أو أخطأها, زبىا وال جحمل علُىا ئطسا هما حملته على الرًن من كبلىا, زبىا و ال جحملىا 

 .مىالها فاهصسها على اللىم الظاملينماال طاكت لىا به,  و اعف عىا و اغفس لىا و ازحمىا, أهت 
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 ولمت شىس:

 

مت و الصبر  الحمد هلل عص وجل الري زشكىا بىعمت العلل و فضلىا على هثير من خلله, و أمدها باللىة و العٍص

 طىاٌ مشىازها الدزاس ي, و أعاهىا على ئجمام هرا العمل.

 شىس الىاض** ٌٌ زطٌى هللا صلى هللا علُه و طلم:  **ال ٌشىس هللا من ال وعمال بلى 

م العلم و املعسفت و هخص بالرهس ألاطتاذة املشسفت ل ئلى ول من أهاز لىا طٍس بظاداث  فاهىا هتلدم بالشىس الجٍص

مت التي لم جبخل علُىا  بتىجيهاتها اللُمت وهصائحها الهادفت.  هٍس

ع على ما برلته معي من جهد وصبر من اجل ئجمام هرا العمل.   ال أوس ى الصدًلت و ألاخت أطماء دَز

على املعلىماث اللُمت التي مىحىها ئًاها, و على صبرهم معىا طُلت  GP1/Zهما ال أوس ى شىس مىظفي مإطظت 

 فترة التربص و اخص بالرهس بن طعُد جماٌ.

ل على ول املجهىداث التي برلها معي طُلت هرا املشىاز عفُف الطُب.هما ال ٌظعني أن أجلدم بالشىس الج  ٍص

ب أو من بعُد و لى بيلمت طُبت.  هما أشىس ول من طاعدها من كٍس

 



 

 

 

 

 

 ئهداء:

 

مالوي في الحُاة, ئلى معنى الحب, معنى التفاوي و الحىان, ئلى بظمت الحُاة و طس الىجىد, ئلى من وان  ئلى

دعاؤها طس هجاحي, وحىانها بلظم جساحي, ئلى أغلى الحباًب أمي حبِبتي أطاٌ هللا في عمسن وحفظً هللا و 

عافًُ ًا زب (   .أدامً هللا هبراطا وجاجا فىق زؤوطىا,  )زبي ٌشفًُ َو

ئلى من ولله هللا بالهُبت و الىكاز, ئلى من علمني العطاء بدون اهتظاز, ئلى من أحمل اطمه بيل افتخاز, والدي 

ص .  العٍص

ئلى أخي و زفُم دزبي, هره الحُاة بدوهً ال ش يء, ًا من جطلعت لىجاحي بىظساث ألامل... أخي و وحُدي عمس 

 .أعاهً هللا وحفظً ًا زب

ص زضىان حفظً هللا.ئلى من وكف لي طىدا...  ... ووان لي عىها شوجي العٍص

ع جمُلت.  ئلًُ ًا صدًلتي و حبِبتي وفلً هللا وحمان ... َو
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اث ظؤطجطىزا ؽلى مظخىي حجم ووشاطاث اإلا للد ضاخب الخطىز الري شهده الؾالم ؽلى مس الؾطىز 

, فاهخللذ مً وىجها مؤطظاث ضغيرة ذاث مؾامالث بظيطت إلى مؤطظاث ضخمت ذاث ؽملياث الاكخطادًت

طياطت مظطسة بغيت الىضٌى إلى ؤهدافها اإلاسطىمت, ما  إجباؼهبيرة الدجم وإلاىاهبت هره الخطىزاث ؽليها 

ؽلى  الخفاظ ؤوجب ؽليها غسوزة الاؽخماد ؽلى جملت مً الىطابل و الخلىياث جػمً ألصخاب اإلاؤطظاث

 ؤمىالهم اإلاظدثمسة و  الاطخغالٌ ألامثل إلاىازدها و الخد مً ألاخطاء اإلاداطبيت وزبما الخالؽباث.

م اإلاداطبي الري شهد جطىزاث مظخمسة وفي مظاز مىاش للمداطبت إذ ؤن يومً بين هره الىطابل الخدك

اإلاداطبي الري ًخىلى ؽمليت  اإلاداطبت هغام هدفه جىفير اإلاؾلىماث الاكخطادًت لخيىن هلطت بداًت للخدكيم

فدظ البياهاث, الخظاباث و اإلاظدىداث للخإهد مً صختها و جددًد دزجت الاؽخماد ؽليها ومدي داللت اللىابم 

اإلااليت, فالخدكيم بمثابت الؾين الظاهسة ؽلى ول ما ًخؾلم باإلاؤطظت طؾيا لخدليم ؤهدافها طياطتها اإلاخبؾت 

ذوي هفاءاث  ؤشخاصلليام بمهمت اإلاساجؾت و السكابت الداخليت مً طسف إذ ًخميز بإهميت بالغت لرا ًجب ا

امخياشهم باالطخلالليت وهرا ما هلطد به الخياد هما ًجب ؤن جخطف  إلى باإلغافتؽلميت و مؤهالث فىيت 

س التي ًدسزوجها بمطداكيت ومىغىؽيت وىجها ألاطاض الري ٌؾخمد ؽليه مً طسف مظخخدمي اللىابم  الخلاٍز

 شادة و الطىاب.س يت وذلً مً ؤجل اجخاذ كسازاث جخطف بالاإلاال

ً خيث واهذ الىعيفت  وكد بدؤ الاهخمام بمؾياز مظؤوليت اإلادكم ؽً هشف الغش و الخطإ مىر اللسن الؾشٍس

و  و الغش هغسا لطغس حجم الؾملياث اإلااليت و مؿ جطىز ألاؽماٌ الخطإألاطاطيت إلاهىت الخدكيم هى اهدشاف 

ؤضبذ هدف الخدكيم هى إبداء السؤي الفني اإلاداًد في مدي ؽدالت اللىابم اإلااليت, ومىر احظاؼ هطاكها 

الظبؾيىاث ختى ؽطسها الخالي ؤضبذ هىان هىؼ مً الخىاشن بين ؤهم هدفين للخدكيم وهما اهدشاف الغش و 

ت و بين الثلت و اإلاطداكيت   .في اللىابم اإلااليت اإلاؾدة مً كبل ؤلادازةألاخطاء  الجىهٍس

إن وجىد غش ؤو جالؽب في الخظاباث طىف ًؤثس جإثيرا هبيرا ؽلى صخت هخابج ألاؽماٌ ومدي ؽدالت كابمت 

اإلاسهص اإلاالي, فئن الخطإ ًيىن مً طسف اإلاداطب بدون طبب ؤو دافؿ, بل ًلؿ الخطإ هديجت الظهى ؤو الجهل و 

ملطىدة وهرا ما وظميه الغش و ذلً ؽدم اإلاؾسفت باألضٌى و اإلابادا اإلاداطبيت, وكد جيىن ألاخطاء  

 الخالؽب في هديجت ألاؽماٌ ؤو إعهاز السبذ ؤو ؤكل مً كيمخه الخليلت.

 / إشكالية البحث:1

مً خالٌ ما طبم ًمىً بلىزة مؾالم إشياليت البدث و التي ًمىً ضياغتها في الظؤاٌ السبيس ي آلاحي: ما هي 

  اإلاداطبت وهيفيت الخد منها؟ ؤهم آلياث الخدكيم اإلاداطبي في اهدشاف ألاخطاء

 ألاسئلة الفرعية:/ 2

 ت جم طسح ألاطئلت الفسؽيت آلاجيت:لخبظيط ؤلاشياليت الؾام 

 ما مؾنى الخدكيم اإلاداطبي و ما هى إطازه الؾام؟ -

 ما هي ألاخطاء اإلاداطبيت وما هي ؤهىاؽها؟ وهيف ًخم اهدشافها وجطييفها؟ -
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 اإلاداطبي في مؾالجت ألاخطاء اإلاداطبيت؟هيف حظاهم جلىياث الخدكيم  -

 

 / فرضيات البحث:3

اليت الخدكيم فدظ اهخلادي مخطط ًلىم به شخظ مظخلل للخإهد مً صخت و مطداكيت اإلاؾلىماث اإلا -

  .اإلالدمت مً طسف اإلاؤطظت

س اإلااليت و ؤن اخخماٌ خدوثها مىجىد في ؤألاخطاء اإلاداطبيت هي  - ي هغام جدٍسف غير مؾخمد في الخلاٍز

 مداطبي.

 اليت و جددًد ألاخطاء اإلاداطبيت و الغش.جىمً ؽمليت جدكيم الخظاباث  بمظً اللىابم اإلا -

 / دوافع اختيار املوضوع:4

 دزاطت بىد مهم مً بىىد ألاخطاء اإلاداطبيت. -

 مظاهمت مخىاغؾت في اإلاجاٌ الؾملي و الؾلمي. -

 الاهخمام باإلاجاٌ اإلاداطبي و اإلاالي. -

 شؾىزها بإهميت اإلاىغىؼ في عل كطىز مهىت الخدكيم اإلاداطبي في الجصابس. -

 ما لظىهاطسان مً دوز و مياهت في الاكخطاد الىطني, خيث ؤجها الؾمىد الفلسي و اللاطسة التي ججسه.

  / أهمية اختيار املوضوع:5

ألاخطاء اإلاداطبيت ؽً  الخدكيم اإلاداطبي في اهدشاف ؤهميت جاءث ؤهميت هرا البدث إلللاء الػىء ؽلى

م ؤدواث و ؤطاليب طيخطسق لها, هما جاءث إلبساش الدوز الري ًلؾبه الخدكيم اإلاداطبي في جدليم ؤهداف  طٍس

 اإلاؤطظت و في اإلادافغت ؽلى ؤضىلها و جدليم مطداكيت بياهاتها.

 ؤًػا كابليت اإلاىغىؼ للبدث و جىفس الؾدًد مً اإلاساجؿ في هرا اإلاىغىؼ.

 املوضوع:/ أهداف 6

 جخجلى ألاهداف اإلاسجىة مً هرا البدث فيما ًلي:

 الخؾسف ؽلى الخدكيم اإلاداطبي, وؤلاطالؼ ؽلى مخخلف ؤهىاؼ ألاخطاء اإلاداطبيت. -

 إبساش الدوز الري ًلؾبه الخدكيم اإلاداطبي فشل ؤو إهجاح وشاط ؤي مؤطظت, وجدليم ؤهدافها اإلاسجىة -

 اهدشاف ألاخطاء اإلاداطبيت ومؾالجتها, وجفادحها مظخلبال.ي في مدي كدزة الخدكيم اإلاداطب  -
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 / منهج البحث:7

جم الاؽخماد في دزاطت هرا اإلاىغىؼ ؽلى اإلاىهج الىضفي و الخدليلي, فلد جم اجباؼ اإلاىهج الىضفي في الفطلين 

ى مفهىم  ألاخطاء ألاٌو و الثاوي, خيث جم ؽسع ماهيت الخدكيم اإلاداطبي و هرا الفطل الثاوي فخم الخطسق إل

 اإلاداطبيت, هيفيت اهدشافها, جصخيدها, وؽدم الىكىؼ فيها مظخلبال.

ؤما الفطل الثالث وهى الجاهب الخطبيلي الري ًدخىي ؽلى دزاطت خالت, ألامس الري ؤوجب إجباؼ اإلاىهج 

 الخدليلي لخبيان هيفيت جصخيذ ألاخطاء اإلاداطبيت ؽلى ازع الىاكؿ.

 / الدراسات السابقة:8

هىان الؾدًد مً الدزاطاث ؽلى اإلاظخىي الىطني التي جىاولذ مىغىؼ الخدكيم, وفي خدود ؽلم الباخث فئن 

 الدزاطاث التي جىاولذ مىاغيؿ الخدكيم اإلاداطبي لألخطاء اإلاداطبيت في اإلاؤطظاث الاكخطادًت هرهس منها:

الخظاباث و طسق مؾالجتها,  , اهدشاف ألاخطاء اإلاداطبيت مً طسف مدافػ4102 -4102 شىخلىفي طفيان -

 مرهسة ملدمت هجصء مً مخطلباث هيل شهادة اإلااطتر في الؾلىم اإلااليت و اإلاداطبت, جخطظ فدظ مداطبي.

هدفذ هره لدزاطت إلى إلى الخؾسف ؽلى مدي إجباؼ مدكلي الخظاباث لإلجساءاث الالشمت للىشف ن ألاخطاء و 

 مً ؤجل مؾالجتها و جفادحها وؽدم الىكىؼ فيها مظخلبال.التزوٍس مؿ ما ًجب اجخاذه مً اجساءاث وطسق 

الخدٍسف و الخالؽب في اللىابم اإلااليت اإلايشىزة الطادزة ؽً الشسواث زوابص مىؿ , بؾىىان  4112دزاطت النزلي -

 اإلاظاهمت الؾامت ألازدهيت.

ف و الخالؽب في اللىابم اإلااليت اإلايشىزة ال طادزة ؽً الشسواث هدفذ هره الدزاطت إلى جددًد الخدٍس

ف و الخالؽب.  اإلاظاهمت الؾامت, وهرلً جددًد مظؤوليتها ؽً جىفير الىطابل الىفيلت إلاىؿ هرا الخدٍس

س اإلااليت للشسواث  4112دزاطت دخدوح  - بؾىىان مظؤوليت مساجؿ الخظاباث ؽً اهدشاف الخػليل في الخلاٍز

 الطىاؽيت و الؾىامل اإلاؤثسة في اهدشافهم.

س اإلااليت, و جددًد هدفذ هره  الدزاطت إلى جدليل مظؤوليت مدكم الخظاباث ؽً اهدشاف الخػليل في الخلاٍز

س اإلااليت و جددًد  الؾىامل اإلاؤثسة في اهدشافه مً كبل مدكم الخظاباث, خيث حؾد مشيلت الخػليل في الخلاٍز
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ؾد عهىز مشاول ماليت في ؽدد الؾىامل اإلاؤثسة في اهدشافه ؤمسا ذا ؤهميت خاضت في الىكذ الخالي, و ذلً ب

  اإلاداطبي. مً هبري ميشأث ألاؽماٌ ؽلى اإلاظخىي الؾالمي, ألامس الري ازجبط بمطداكيت الخدكيم

 خطة البحث:/ 9

:  مً ؤجل مؾالجت إشياليت اإلاىغىؼ كظم البدث إلى ثالثت فطٌى

اؼ وهيفيت اهدشافها و ماهيت و هرا ألاهى  لخؾٍسفالفطل ألاٌو جطسكىا فيه إلى ألاخطاء اإلاداطبيت مً خيذ ا

 دها و مؾالجتها.يالطسق الىاجب ة مً ؤجل جصخ

الخدكيم اإلاداطبي بالخطسق إلى الخؾٍسف و اليشإة, وهرلً ألاهىاؼ و  مفهىم هما جىاولىا في الفطل الثاوي

طسق و كىاؽد الخدكيم, وهرا آلياث الدكيم اإلاداطبي في اهدشاف الخطاء ألاهميت هما ؤدزجىا في هرا الفطل 

ت ؽلى ازع الىاكؿ و الري  اإلاداطبيت, ؤما في الفطل الثالث, فلد جم مً خالله ججظيد الدزاطت الىغٍس

وهرلً إعهاز هيفيت جصخيذ  GP1/Zاخخىي ؽلى هغسة ؽامت خٌى اإلاؤطظت مدل الدزاطت طىهاطسان فسؼ 

اطبيت داخل هغام اإلاؤطظت, وابساش مظاهمت الخدكيم في هره الؾمليت و جبيان دوزه الفؾاٌ , هما ألاخطاء اإلاد

كمىا في خاجمت البدث بؾسع الىخابج اإلاخىضل إليها مً خالٌ الدزاطت هيل, وهرا ؤهم الخىضياث اإلاخؾللت 

 بالدزاطت الخطبيليت.
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 ملذمت الفصل: 

حعود وشأة املحاسبت إلى جاسيخ اختراع ألاسكام واجخار وحذة الىلذ كأداة للياس املىافع الاكخصادًت للسلع 

والخذماث بعذ الخخلص من هظام امللاًظت السلعيت هديجت الخطوس الاكخصادي الحاصل واحساع هطاق 

بيان أثشها بطشق هظاميت لزلك كان من الظشوسي جذوين هزه العملياث وجاملبادالث والعملياث املاليت، 

مخعاسف عليها، ومن هزا املىبر  جكوهذ وحعذدث مجموعت من الاهحشافاث والخالعباث التي مسذ 

 بمصذاكيت املحاسبت واخخالل هظامها في املؤسساث ، أال وهي ألاخطاء املحاسبيت.

 ومن أجل جوطيح رلك جطشكىا في هزا الفصل إلى ما ًلي:

 يت للمحاسبت.املبحث ألاول: ألاسس الىظش 

 املبحث الثاوي: مفاهيم عامت حول ألاخطاء املحاسبيت.

 املبحث الثالث: اكدشاف ألاخطاء املحاسبيت وطشق معالجتها.
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 املبحث ألاول: ألاسس الىظشيت للمحاسبت.

أهذافها ومبادئها جؿشكىا في هزا اإلابدث ئلى اإلاداظبت وحػذد حىاهبها اإلاخخلفت هىبزة جاٍسخُت غنها، ماهُتها، 

 ألاظاظُت.

 املطلب ألاول: ماهيت املحاسبت.

 هبزة جاسيخيت عن جاسيخ املحاسبت وجطوسها:/ 1

خ، ئر أجها ظهشث مؼ ابخياس  لىخابت ألاغذاد واظخخ م وخذة ذاظهشث اإلاداظبت بمفهىمها البعُـ مىز فجش الخاٍس

جُا  .مؼ جؿىس اإلاششوغاث مػُىت ألظاط اإلابادلت زم جؿىسث جذٍس  الاكخطادًت والفىش العُاس ي للذٌو

ق.م هزلً  5000فلذ وحذث في آزاس بابل ألىاح مً الؿين سجلذ غليها بػؼ الػملُاث اإلاالُت ورلً في ظىت 

ق.م وظهشث غذة بىىن منها بىً    2000البىىن في بابل أي في خىالي ظىت وحذ في آلازاس أن اإلاػابذ اظخػملذ 

 في مذًىت ًيبىس وغيرها مً اإلاطاسف الطغيرة. ) اإلاىساشى( وبىً ) أحُبي( في مذًىت ظِباس 

ت هػملُت ئكشاع الىلىد وغملُاث الشهً وماسظتها مىز  هما غشفذ مجخمػاث بابل بػؼ الػملُاث الخجاٍس

 أكذم الػطىس في خىالي ألفي ظىت كبل اإلاُالد.

ين اللذماء أجهم اظخػملىا السجالث الخاضت لػبـ  مىحىداث اإلاخاصن مً اإلاداضُل للذ زبذ مً آزاس اإلاطٍش

 الىاسدة أو الطادسة لىً هزه السجالث واهذ مبعؿت وال جمثل هظاما مداظبُا مخيامال باإلاػنى اإلاػشوف خالُا.

م والشومان واهىا ٌعخػملىن دفاجش مداظبُت مىظمت هىغا ما وواهذ جفي  خُا أن ؤلاغٍش هما زبذ جاٍس

 باخخُاحاتهم في رلً الىكذ.

خُث حػذدث غملُاث اإلابادلت ولجأ الخاحش بت بػذ أن أضبذ الىلذ أظاظا للخػامل بين الىاط وجؿىسث اإلاداظ

 ئلى ئزباتها في الذفاجش لِعخؿُؼ الشحىع ئليها غىذ الخاحت.غىذ حػذد غملُاجه 

وهىدُجت للخؿىس الخػاسي جؿىسث الخجاسة وظهشث اإلاىافعت الشذًذة بين اإلاششوغاث ، خُث ظهش الخػامل 

ت فاشخذث الخاحت باألحل ف ئلى حسجُل اإلاػامالث التي جخم بِذ الخاحش والغير الظُما وان  1ي الخُاة الخجاٍس

 هزه اإلاػامالث ال ًمىً خفظها في راهشة الصخظ بعبب حػذدها وجىىغها.

                                                                                       
ني، أظغ ومبادب  ىاظماغُل ًدي   1  .15،ص2010، غمان: ألاسدن، 1خامذ لليشش والخىصَؼ ، ؽاإلاداظبت اإلاالُت، داس الخىٍش
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ال ٌشخمل ول الػملُاث اإلاالُت وأغلب ما وان ًدخفظ خُث بذأ حسجُل الػملُاث بشيل بذاتي ووان الدسجُل 

خاحش هى خعاباث اإلاذًىين والذاةىين ًدفظها في سجالث خاضت مبعؿت ٌعخؿُؼ بىاظؿتها خفظ خلىكه به ال

وخلىكهم ، وواهذ ال جىحذ مػلىماث وافُت غً مىحىداث ومؿلىباث الخاحش أو غً البُاهاث الالصمت لىدُجت 

لت " اللُذ اإلافشد"ولخىظؼ وحشػب الخ جاسة الذاخلُت مً حهت أغماله خالٌ العىت وكذ أؾلم غلى هزه الؿٍش

وبعبب ئصالت الخىاحض بين الذٌو خالٌ اللشن الخامغ غشش مً حهت أخشي فلذ جىظػذ الخجاسة الخاسحُت 

لت مداظبُت أهثر دكت ًيىن أداة وأضبذ اللُذ اإلافشد ال ًفي بالغشع اإلاؿلىب ووان البذ  مً البدث غً ؾٍش

ت وبُان هدُجت ألاغم اٌ واإلاشهض اإلاالي للخاحش ولليشاؽ الخجاسي في اًؿالُا في ظلُمت لدسجُل الػملُاث الخجاٍس

ت بين مذجها الشمالُت مثل مذًىت البىذكُت  رلً الىكذ بعبب مىكػها الجغشافي والحعاع اإلاػامالث الخجاٍس

وبين دٌو خىع البدش ألابُؼ اإلاخىظـ وان البذ مً أن حعاهم اًؿالُا معاهمت هبيرة في ومذًىت " حىىا" 

 lycaبدث في مىغىع اإلاداظبت لالًؿالي  هخابأٌو  هش اإلاداظبُت اإلاؿلىبت وبالفػل فلذ ظلت اًجاد الؿٍش

pacioli   ت اللُذ اإلاضوج واإلاعخخذمت  1494ظىت ظهش هخاب  1525ختى آلان ، وفي ظىت خُث ششح فُه هظٍش

ت اللُذ اإلاضدوج وفي ظىت ظهش هخاب آخش  1534 آخش إلاإلفه ) حُىهافي( ووان ًبدث في دفتر الُىمُت وفم هظٍش

وبػذ خذور الثىسة الطىاغُت وجلذم ىُيى ماجشووي( ًبدث في دفتر الُىمُت ودفتر ألاظخار الػام إلاإلفه ) سوم

الخػامً زم ششواث اإلاعاهمت الػلم وجىظؼ الطىاغاث واخخُاج اإلاششوع ئلى سؤوط ألامىاٌ ظهشث ششواث 

ن غً ؤلاداسة لزلً وان البذ مً حػمُم دوس اإلاداظبت وغىذ رلً أضبذ ماليى اإلاششوع أو اإلاعاهمين مىفطلي

ً، وهىا ظهشث بػؼ اللىاغذ واإلابادب  اإلاداظبُت للػمل في اإلاالىين واإلاعاهمين وروي الػالكت وآلاخٍش

 بمىحبها.

ػاث أدث ئن ظهىس ششواث اإلاعا ى جؿىس اإلاداظبت جؿىسا هبير ا الظُما وأن ئلهمت وما ضاخبها مً حشَش

ػاث واهذ  جلضم ششواث اإلاعاهمت بدىظُم خعاباتها وفلا لللاهىن. الدشَش

ىظُم أغماٌ اإلاششوغاث الاكخطادًت اإلاخخلفت فأضذسث زم ئن الذٌو وحذث هفعها مػؿشة للخذخل بد

ت وئغذاد الخعاباث الخخامُت  ػاث الالصمت لىُفُت جىظُم الذفاجش الخجاٍس  واإلاشهض اإلاالي لهزه اإلاششوغاث.الدشَش

لت  م أغماٌ هزه اإلاششوغاث .ذكُج هزلً هظمذ ؾٍش

مىىىا جلخُظ هزه الػىامل التي أدث ئلى ظهىس اإلاداظبت بما ًلي:  ٍو

 .كُام الثىسة الطىاغُت في أوسوبا 

 .ظهىس ؤلاهخاج الىبير 

 . ظهىس ششواث اإلاعاهمت الػامت وهمى حجم اإلاششوغاث 

 .ادة حجم اإلاىافعت بين اإلاششوغاث اإلاخخلفت  ٍص

  بت غلى اإلاششوغاث بشيل بػُذ غً الخخمين.خاحت الذٌو ئلى جدذًذ  ملذاس الػٍش

 الث الذوسٍت التي جفي بالبدىر اإلاداظبُت.ججيىًٍ الهُئاث الػلمُت واإلا 
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  ظهىس الخاحت ئلى غملُاث جذكُم الخعاباث للخأهذ مً صختها ومؿابلتها لللىاغذ اإلاداظبُت

 اإلالبىلت.

 خُاحاث اليشاؾاث اإلاخػذدة وبالخالي ظهىس فشوع مخخططت للمداظبت مما ظاغذ غلى جلبُت اخ

  2جؿىٍش اإلاداظبت.

 /  حعشيف املحاسبت: 2

ف مخػذدة للمداظبت بػػها اكخطش غلى مفهىمها الخللُذي الػُم الزي ًلىم غلى اغخباسها فً  هىالً حػاٍس

ف اإلاداظبت ومىه  ب وجلخُظ الػملُاث اإلاالُت وبػػها ما ًخفم مؼ اإلافهىم الخذًث لخػٍش حسجُل وجبٍى

ىُت  ف حمػُت اإلاداظبت ألامٍش ملُت حصخُظ وكُاط الزي ًىضف اإلاداظبت غلى أجها : " غ  (AAA)حػٍش

واًطاٌ اإلاػلىماث اإلاالُت لألؾشاف راث الػالكت بدُث جمىنهم مً الخىم غلى ألامىس اإلاالُت واجخار اللشاساث 

 اإلاىاظبت بشأجها "

ىُين  - بأجها : " وشاؽ خذمي وظُفتها جلذًم  (AICPA)هما غشفها مػهذ اإلاداظبين اللاهىهُين ألامٍش

الُت أظاظا باليعبت إلايشأة مػُىت ههذف أن جيىن مفُذة إلاعاغذة اإلااإلاػلىماث الىمُت راث الؿبُػت 

 روي الػالكت في اجخار اللشاساث الششُذة.

فخػخبر اإلاداظبت غلم اضؿالحي غشغه كُاط الىغؼ اإلاالي  داظبُت الذولُت أما لجىت ألاضٌى اإلا -

 لليشاؽ ؤلاكخطادي .وهخاةج الػملُاث 

فاث ًخطح لىا أن  اإلاداظبت غلم له مػاًيره ومبادةه ولىً هزه اإلاػاًير واإلابادب لِعذ مً هزه الخػٍش

  3كىاهين ؾبُػُت زابخت بل هي أضٌى مخؿىسة مؼ جلذم اإلاجخمؼ.

 / أهذاف املحاسبت:3 

 تهذف اإلاداظبت ئلى جدلُم ألاغشاع الخالُت:

  السجالث التي اخخُاس وجأظِغ الىظام اإلاداظبي اإلاالةم لؿبُػت غمل اإلاششوع وهزلً اخخُاس

 ٌعخػملها اإلاششوع إلزباث غملُاجه وفلا للمبادب اإلاداظبُت.

  الػمل غلى ئغذاد الخعاباث الخخامُت للخىضل ئلى هدُجت ألاغماٌ مً سبذ أو خعاسة خالٌ العىت

 ورلً وفلا لألضٌى اإلاداظبُت اإلاخفم غليها.

 لتزاماث التي ًجب غلُه ظذادها ورلً بُان ألاضٌى التي ًمخلىها اإلاششوع في جهاًت العىت اإلاالُت والا

 مً أحل جدذًذ اإلاشهض اإلاالي للمششوع.

 .جلذًم البُاهاث اإلاالُت إلداسة اإلاششوع أو غيرها مً الخعاباث التي والذاةىين واإلاعاهمين والخيىماث 

 .اإلاعاغذة في غملُت الشكابت الذاخلُت ورلً لخماًت أمىاٌ اإلايشأة وممخلياتها ألاخشي 

                                                                                       

.17-16، ص شحؼهفغ اإلا    2  

43ص.2010، غمان: ألاسدن ، 1، داس خامذ لليشش والخىصَؼ ، ؽ 1ت اإلاالُت، ج غبذ الىهاب خبش الؿػمت اإلاداظب  3  
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 4 ير وجىضُل اإلاػلىماث اإلاالُت ئلى معخخذميها إلاعاغذتهم في اجخار اللشاساث اإلاىاظبت.جدلُل وجفع

 / فشوع اإلاداظبت ) مجاالث اإلاداظبت(:4

ظهشث فشوع اإلاداظبت هدُجت الظخخذام اإلاداظبت مً كبل حهاث مخػذدة ولخىىع ألاغشاع التي حععى ئلى 

 جدلُلها هزه الجهاث ومً هىع الفشوع:

 :Financial Accountingاإلاداظبت اإلاالُت   

ب الػملُاث اإلاالُت في الذفاجش زم اظخخشاج هخاةج ألاغماٌ غً فترة صمىُت مػُىت  حهخم هزا بازباث وجبٍى

ت.  وجطىٍش اإلاشهض اإلاالي في جهاًت الفترة الخجاٍس

 : Cost Accountingمداظبت الخيالُف  

اضش الخيالُف ) اإلاىاد وألاحىس واإلاطشوفاث( لخدذًذ تهخم هزه اإلاداظبت بخدلُل وجدبؼ وكُاط غى

ت التي جلذم البُاهاث ئلى اإلاعخىٍاث  ولفت اإلاىاد اإلاىخجت هما أجها حػخبر ئخذي أدواث الشكابت ؤلاداٍس

ت في الىكذ اإلاىاظب.  ؤلاداٍس

 :Government Accountingاإلاداظبت الخيىمُت  

تهذف ئلى الشبدُت والبلذًاث وؤلاداساث اإلادلُت  وحعخػمل مً كبل بػؼ الذواةش الخيىمُت التي ال 

 واإلاعدشفُاث وغيرها.

ت    :Managerial Accountingاإلاداظبت ؤلاداٍس

لت حعاغذ ؤلاداسة غلى اجخار اللشاساث العلُمت إلداسة اإلاششوع.  وتهخم بتهُئت البُاهاث اإلاالُت بؿٍش

بُت    :Tax Accountingاإلاداظبت الػٍش

بُت بطذد كُاط الذخل الخاغؼ وتهخم بذساظت ألاظغ وا ػاث الػٍش للىاغذ التي هطذ غليها الدشَش

بت.  للػٍش

 :Auditingالخذكُم  

خخظ بفدظ ومشاحػت الخعاباث للخأهذ مً صختها وئغؿاء سأي مداًذ فيها لخلذًش مذي هفاءة  ٍو

 الىظام اإلاداظبي اإلاعخخذم وجمشُه مؼ اإلاػاًير واللىاغذ اإلاداظبُت اإلاػمٌى هها.

 :Accounting System  اإلاداظبُتالىظم  

وحهخم هزا الفشع باًجاد هظام مداظبي مىاظب إلاخؿلباث اإلاششوع بدُث ًضود ؤلاداسة باإلاػلىماث 

 اإلاالُت الالصمت لخدلُم ألاهذاف وفلا للمبادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها.

 :National Accounting   اإلاداظبت اللىمُت 

باإلاششوغاث ؤلاهخاحُت وغشغها غلى اإلاعخىي اللىمي ورلً وتهخم بخجمُؼ البُاهاث الخاضت 

 الظخخذامها هأداة مً أدواث الخخؿُـ ؤلاكخطادي.

                                                                                       

.18،   ص2005، 2، ؽ2وػُم دهمش، مدمذ أبى هطاس، مدمىد الخالًلت وآخشون، مباديء اإلاداظبت ألاضىٌ الػلمُت والػملُت ، ج   4  
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 : Social Accountingاإلاداظبت الاحخماغُت  

 وتهخم بلُاط الخيالُف واإلاىافؼ الاحخماغُت لألغماٌ اإلاخخلفت وهزلً كُاط وجلُُم ألازش البُئي للخلىر.

 : International Accountingاإلاداظبت الذولُت  

وتهخم بػملُاث الخجاسة الخاسحُت مً بُؼ وششاء وجأزيراث اللىاهين وهظم الػشاةب في البلذان اإلاخخلفت 

 5غلى هزه الخجاسة.

 اإلاؿلب الثاوي: 

 فشوع اإلاداظبت:

 والتي ًجب أن حشخمل أو ًجب أن جدذد فيها بػؼ اللىاغذ واإلاػاًير والخالي:

  بخؿىٍش اإلاىؿم اإلاداظبي أي أجها ًجب أن حػخمذ هلاغذة أظاظُت لإلشخلاق ًجب أن جيىن راث ضلت

 اإلاىؿلي مً أحل فشغُاث أخشي.

  جب أن جلبل غلى أجها فشوع صخُدت مً كبل أصخاب الخخطظ وىجها هلؿت بذاًت ومهمت ٍو

 وافتراع في جؿىٍش اإلاىؿم اإلاداظبي.

ع اإلاداظبُت جخمثل بما ًلي والتي ًمىً ئًػاخها وأغلب اإلاخخططين في غلم اإلاداظبت ٌشيرون ئلى أن الفشو 

  بالشيل الخالي: 

 : فشوض املحاسبت.I01 /الشكل سكم 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
                                                                                       

.19،ص 1990خالذ أمين غبذ هللا، أضىٌ اإلاداظبت ، مشهض الىخب ألاسدهُت،   5  

 الفروض المحاسبية

كيان المنشأة 

 )االستقاللية (

 وحدة القياس
 الفترة المحاسبية

 االستمرارية
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ف الفشوع اإلاداظبُت:1  / حػٍش

ع هى بذحهُاث معلم هها معخللت فُما بُنها وهي أظاظُت الشخلاق اإلابادب اإلاداظبُت وجخيىن ئن الفش 

 الفشوع مً أسبػت أكعام:

 هُان اإلايشأة ) اظخلاللُت الىخذة الاكخطادًت(: .1

ئن الفشع ًخػلم بأن اإلايشأة ) معاهمت جػامىُت أو فشدًت( هي شخطُت مػىىٍت معخللت 

بأمىالهم مثال ظىف ال ًإزش غلى الىغؼ اإلاالي للميشأة وئن غً مالىيها، فخطشف اإلاالىين 

كُام اإلاالً بششاء بػاغت مثال مً اإلايشأة فػلى اإلايشأة أن جخػامل مػه هأي صبىن آخش 

وحػالج همبُػاث، لزلً فاإلاداظب ملضم بمخابػت اإلايشأة وجؿىسها الاكخطادي وال غالكت له 

 باألمىس الصخطُت للمعاهمين.

  وخذة اللُاط: .2

ئن اإلاداظبت وهما هى مػشوف حػخمذ غلى غبـ وكُذ ول الػملُاث اإلاالُت أي التي ًمىً جلُُمها بالىلذ،   

لزا ًطبذ مً ألامىس اإلاعلم هها وحىد وخذة كُاط مشترهت ) والذًىاس (مثال: خُث أهه مً الطػب مػشفت 

فت وغؼ اإلايشأة في خالت وحىد وغؼ اإلايشأة مً خالٌ الاغخماد غلى وخذاث غير مخجاوعت بِىما ًمىً مػش 

وخذة كُاط مخجاوعت، فاإلاداظبت اإلاالُت وهما هى مػشوف ال حػخني بالخىكػاث ألن هزه الخىكػاث ال ًمىً 

 كُاظها بطىسة صخُدت ال متى جخدلم.

 الفترة اإلاالُت واإلاداظبُت: .3

ُلُت وجدذًذ وهي الفترة الضمىُت التي حػخمذها اإلايشأة أظاظا لخدذًذ هخاةج غملُاتها الدشغ

خ  اإلاشهض اإلاالي في جهاًت جلً الفترة، وجيىن هزه الفترة في الغالب ظىت وكذ جبذأ مً أي جاٍس

خ فلذ جبذأ في  يخهي باهتهاء الشهش الثاوي غشش مً رلً الخاٍس / وجيخهي 01/01جدذده اإلايشأة ٍو

وشاؾاث مً هفغ العىت وحعمى بالعىت الخلىٍمُت، وبالشغم مً أن الىثير مً  31/12في 

اإلايشأة ال ًمىً ئجمامها خالٌ الفترة اإلاداظبُت ) ظىت مالُت( خُث أن الىثير مً الػملُاث 

كذ جخخز غذة فتراث، فان اظخخذام اإلابادب وؤلاحشاءاث اإلاداظبُت  اإلالبىلت كبىال غاما في 

جدمُل اإلاطشوفاث وجدىٍل ؤلاًشاداث ئلى الفتراث اإلاداظبُت الصخُدت ًىلذ الثلت في 

 اكُت هزه اللىاةم والثلت هها.مطذ

ت: .4  فشع الاظخمشاٍس

ئن هزا الفشع ٌػخمذ غلى أن اإلايشأة معخمشة في أوشؿتها، أي ال ًخم جطفُتها بػذ فترة كطيرة، أما ئرا زبذ 

ت ٌعلـ في هزه الخالت وجخػؼ  بأن اإلايشأة لً حعخؿُؼ الاظخمشاس في مضاولت أوشؿتها فان افتراع الاظخمشاٍس

ت أهمُت هبيرة في جدذًذ ما ًخػمىه الػذًذ مً اإلافاهُم اإلايشأة إلحشا ءاث الخطفُت ، ئن الفتراع الاظخمشاٍس

اإلاداظبُت هما ًلىم غلُه هثير مً اإلابادب اإلاداظبُت اإلالبىلت كبىال غاما ، والاظخمشاس ٌػني أن ألاضٌى الثابخت 
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خم اكخىائها ل لخطٌى غلى هزه الخذماث في والتي في خىصة اإلايشأة جىؿىي غلى خذماث معخلبلُت، ٍو

   6اإلاعخلبل.

 ألاظاظُت للمداظبت. اإلابادباإلاؿلب الثالث: 

ئن اإلاداظبت اإلاالُت جلىم غلى مجمىغت مً اإلابادب اإلالبىلت كبىال غاما في الخؿبُم الػملي وهي جدىم 

هخاةج   والتي ظخيخهي في اإلاداظبت اإلاالُت باظهاس في مجمىغها خؿىاث وئحشاءاث الذوسة اإلاداظبُت 

ىُت  هىان  (FASB)وشاؽ اإلايشأة وئغذاد مشهضها اإلاالي، وفي سأي مجلغ مػاًير اإلاداظبت اإلاالُت ألامٍش

 مشخلت مً الفشوع اإلاداظبُت التي جم جىغُدها ظابلا وهي والخالي:أسبػت مبادب  

  :خُت  مبذأ الخيلفت الخاٍس

خُت حػخبر أظاظا لللُاط في اإلاداظبت اإلاالُت ،  هي الخيلفت الفػلُت  و ئن الخيلفت الخاٍس

للخطٌى غلى ألاضٌى وكذ جمام الىاكػت ، وهي حػخبر أفػل اللُاظاث اإلاداظبُت لألضٌى 

وهزه الخيلفت حشمل زمً ششاء ألاضل أو الخذماث التي جدطل غليها الىخذة الاكخطادًت، 

 خيالُف التي حعاهم في حػل ألاضل ضالخا لالظخخذام.مػافا ئلُه ول ال

ش اإلاالُت حػذ  ئن هزا اإلابذأ أضبذ مً اإلابادب اإلالبىلت في الخؿبُم خُث أن اللىاةم اإلاالُت والخلاٍس

اظدىادا ئلُه ، ختى أن هزا اإلابذأ ٌعخمذ كىجه اظدىادا ئلى مبذأ اإلاىغىغُت اإلاداظبُت ومبذأ 

ت ئمياهُت الخدلم مً اإلاػلىماث اإلاداظبُت وبالشغم مً أهمُت جدلم ؤلاًشاد مداظبُا وخاضُ

أن اللُم هزا اإلابذأ ئال أهه في الخؿبُم ًىاحه غذة اهخلاداث وخاضت في خالت الخطخم ، خُث 

خُت جطبذ غير واكػُت وبالخالي ال جمثل اللىاةم اإلاالُت اإلاشهض اإلاالي الخلُلي للىخذاث  الخاٍس

ت للىضٌى ئلى هخاةج أهثر الاكخطادًت ، لزا فأخزث اإلا ؿالبت باظدبذاٌ هزا اإلابذأ باللُمت الجاٍس

 واكػُت.

  ؤلاًشادجدلم:   

مؼ اظخمشاس  الىخذة الاكخطادًت في وشاؾاتها فاجها جدطل غلى ؤلاًشاد، وؤلاًشاد ًمثل جذفم 

ادة في أضٌى اإلايشأة هدُجت لبُؼ ظلػت مػُىت أو جلذًم خذمت وئن الاغتراف  هلذي ًإدي ئلى ٍص

 وئزباتها في السجالث اإلاداظبُت ًخدلم في خاٌ جىفش ششؾان :ههزه ؤلاًشاداث اإلاىدعبت 

:  أن جيىن ول الػملُاث الالصمت الهدعاهها كذ جمذ بالفػل. ألاٌو

 أن جيىن واكػت الخبادٌ كذ جمذ بالفػل.الثاوي: 

اإلاشتري، ولخدلُم  صةاإلاىخج مً اإلايشاة ئلى خُا فالخطٌى غلى ؤلاًشاد ًخدلم غىذ اهخلاٌ خُاصة 

 ؤلاًشاداث مداظبُا ًجب أن ًخىافش الششؾان مػا.

                                                                                       

.29-28، ص2002ش، غبذ العمُؼ الذظىقي، اظاظُاث اإلاداظبت اإلاالُت، داس واةل للؿباغت واليش  6  
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مداظبُا أزىاء خثىاءاث اإلابرسة مداظبُا، فلذ ًخم جدلم ؤلاًشاد ئن لهزا اإلابذأ بػؼ الاظ

لت ألامذ فهىا ال جخدلم ؤلاًشاداث بخمام واكػت الػملُاث ؤلاهخاحُت مثلما  هى الخاٌ في الػلىد ؾٍى

الخبادٌ ئال غىذما ًخم جىفُز الػلذ باليامل والزي كذ جمخذ ئلى غذة ظىىاث ، وبالخالي فُؿبم 

خدلم ؤلاًشاداث غلى خعب وعبت اإلاداظبىن في هزه  الخالت مبذأ الخدلم أزىاء ؤلاهخاج ٍو

 ألاغماٌ التي ًخم اهجاصها مً الػلذ. 

 : ) مبذأ اإلالابلت ) ملابلت ؤلاًشاداث باإلاطشوفاث 

ت ،  جؿبُلا لفشع الفترة اإلاداظبُت واإلاخمثل بخلعُم خُاة الىخذة الاكخطادًت ئلى فتراث مداظبُت مدعاٍو

جدذًذ هخاةج وشاؽ اإلايشأة في ول فترة مً هزه الفتراث وهزا ًخم مً خالٌ  جخفُؼ حمُؼ ٌعخلضم ألامش 

جمثل ما جدطل غلُه اإلايشأة للاء زمً جيالُف جلً الفترة مً ؤلاًشاد اإلاخدلم لىفغ الفترة وؤلاًشاداث 

فهي جمثل جيلفت البػاغت أو الخذمت اإلالذمت ، ومً للغير  أما اإلاطشوفاث  مبُػاتها أو زمً لخذمت ملذمت 

خالٌ هزه اإلالابلت ) ؤلاًشاد باإلاطشوف( جخىضل ئلى كُاط هدُجت ألاداء مً سبذ أو خعاسة وكذ واحه هزا اإلابذأ 

وخاضت ما ًخػلم بخىكُذ جدلم ؤلاًشاد وبخدذًذ ؤلاًشاداث واإلاطشوفاث التي بػؼ اإلاشاول غىذ الخؿبُم 

داظبُت وخال لهزه اإلاشيلت البذ مً جدلُل اإلاطشوفاث العىىٍت وجدذًذ غالكتها باإلًشاداث جخظ الفترة اإلا

بأن هزه الػالكت غير مىحىدة فُجب أن ًىصع اإلاطشوف غلى فتراث صمىُت  اإلاخدللت خالٌ الفترة وئرا اجطح  

 هما هى الخاٌ باليعبت إلهالن ألاضٌى الثابخت.

 : مبذأ ؤلافطاح 

ػخبر مً أهم اإلابادب اإلاداظبُت ئن هزا اإلابذأ له  التي ًمىً حعهم بفػالُت في  أهمُت هبيرة َو

ش  اإلاالُت ، وان ؤلافطاح  ئغؿاء كُمت مهمت للمػلىماث اإلاداظبُت التي جظهشها اللىاةم والخلاٍس

هما ٌػني أًػا أن  ة ي اجخار كشاس مػين ًخػلم باإلايشأًخمثل باظهاس ول اإلاػلىماث التي لها جأزير  ف

ش اإلاداظبُت بلغت واضخت ومفهىمت جظ هما ًإدي ئلى اإلاعاهمت  ،هش اإلاػلىماث في اللىاةم والخلاٍس

الفػالت في جىفير خاضُتي اإلاالةمت واإلاطذاكُت في اإلاػلىماث اإلاداظبُت وهىان بػؼ ألاغشاف التي 

 غشاف: مداظبُت أظاظُت ومً هزه ألا  مبادبلها أهمُت للىخذة اإلاداظبُت ئغافت ئلى ما أشير مً 

 الخُؿت والخزس: -أ 

وهزا ًلخط ي مً اإلاداظب وفي خالت حػذد البذاةل أو الؿشق اإلاداظبُت التي ًمىً هها جؿبُم مبذأ 

لت التي جإدي ئلى جخفُؼ هدُجت  مػين أو كُاط غىطش مػين أن ًخخاس مً بُنها رلً ألاظلىب أو الؿٍش

ادتها ، ولهزا الا جطبذ له أهمُت هبيرة في اإلاماسظاث الػملُت في الخاالث التي  ػشفلػملُاث ولِغ ٍص

ادة اإلاخاؾش  بِىما  جىؿىي غلى دسحت غالُت مً اإلاخاؾشة أو غذم الخأهذ وأن اإلابالغت جإدي ئلى ٍص

 الخدفظ ًإدي ئلى العالمت منها.
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 ألاهمُت:  –ب 

مً اإلافُذ مثال أن جىؿىي ئن لػشف ألاهمُت فاةذجه وغىذ اغخماده في الػذًذ مً الخاالث فلِغ 

ش اإلاالُت غلى أدق الخفاضُل  الخاضت بالػىاضش التي جىػىغ منها خُث أن الخفاضُل  اللىاةم والخلاٍس

لالوشغاٌ ئرا صادث غً اإلاػلٌى ظخإدي ئلى ظىء الاظدُػاب وغذم ئمياهُت الترهيز غلى ما هى أهم 

ضم ؤلافطاح اإلاعخلل غلى آلازاس اإلاترجبت بخفاضُل كذ ال جيىن راث كُمت ، وفي ول هزا الػشف ال ًل

 7غلى بػؼ الػملُاث ئرا واهذ هزه آلازاس غير راث أهمُت.

 

 

 

 

 

 

 اإلابدث الثاوي: مفاهُم غامت خٌى ألاخؿاء اإلاداظبُت.

ئن اخخماٌ وحىد أخؿاء في اإلاعدىذاث والسجالث اإلاداظبُت أمش ؾبُعي جشحؼ أظبابه ئلى اإلاشاخل اإلاخػذدة 

التي جمش هها البُاهاث بذءا مً اإلاعىدة واهتهاء باللىاةم اإلاالُت، وهزلً جللل مً هزه البُاهاث بين مجمىغت مً 

باإلغافت ئلى ئحشاءاث الدسجُل لُذ ألاخشي، الاإلاسجلين واإلاداظبين جطيُف حذًذا ئلى اإلاعدىذاث ومطادس 

الترخُل ئلى دفتر ألاظخار ، جشضُذ الخعاباث الظاهشة في هزا الذفتر ، ئغذاد ميزان زم  في دفتر الُىمُت 

اإلاشاحػت مً واكؼ هزه ألاسضذة وأخيرا غشع هخاةج الػملُاث اإلاخػذدة في اللىاةم اإلاالُت مً هزا اإلاىبر  ظىف 

ماهُت ألاخؿاء اإلاداظبُت، أهىاع ألاخؿاء اإلاداظبُت و أظباب الىكىع في الخؿاء ئلى ما ًلي  :  هخؿشق في مبدثىا

  اإلاداظبُت.

 املطلب ألاول: ماهيت ألاخطاء املحاسبيت.

ٌػخبر الخؿأ اإلاداظبي ظاهشة واظػت الاهدشاس في الػالم والتي خظُذ باهخمام هبير خُث سهضث ألادبُاث غلى 

في خين ًيىن ألاٌو أكل خؿىسة مً الثاوي ألهه ًيىن بدعً  fraudوالغش   errorالخؿأ غشوسة الخفشكت بين 

 هُت ، ولِغ بعىء هُت وغلُه ًخم الخؿشق ئلى مفهىم الخؿأ والغش وجدذًذ الفشق بُنهما مً خالٌ ما ًلي: 

 حعشيف الخطأ لغت واصطالحا:  -1

 (-5-فُما أخؿأجم به " ) ألاخضاب  الخؿأ والخؿاء: غذ الطىاب : كاٌ حػالى: " ولِغ غلُىم حىاح

                                                                                       
.62-61-60، ص2008، 1 ظلُمان مطؿفى  الذالهمت، مبادب وأظاظُاث غلم اإلاداظبت ، الىساق لليشش والخىصَؼ ، ؽ7  
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 وكاٌ الشاغب في اإلافشداث : ) الخؿا = الػذٌو غً الجهت (

ذ أي أهه : ؤلازم والزهب اإلاخػمذ. لطذ أمشا فُلؼ في غير ما ًٍش ذ ٍو  والخالضت أن مػنى الخؿأ في اللغت : أن ًٍش

ب مً اإلاػنى اللغىي ، كاٌ الخافظ ا بً سخب سخمه هللا ) الخؿأ : هى أن أما مػنى الخؿأ اضؿالخا : فهى كٍش

 كخل وافش فطادف كخله معلما (ًلطذ بفػله شِئا فُطادف فػله غير ما كطذه ، مثل أن ًلطذ 

فاث أخشي وخاضلها أن الخؿأ في  وكاٌ الجشحاوي ) الخؿأ وهى ما لِغ لإلوعان فُه كطذ .....وهىان حػٍش

 خاٌ غً ئسادجه وغير ملترن بلطذ مىه ( الاضؿالح : ) ول ما ًطذس غً اإلايلف مً كٌى أو فػل 

 

 حعشيف الخطأ والغش  -2

 حعشيف الخطأ:  -2-1

هى غباسة غً حػذًل أو حغُير أو خزف أو غذم صخت جبىٍب بػؼ الػملُاث اإلاالُت في اإلاششوع ، أو 

 واإلابادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها بعبب حهل أو ئهماٌ أو جلطير  أو ههذف ئخفاءغذم ئجباع ألاضٌى 

عجض  أو اخخالط أو جالغب أو ئخفاء خلاةم جخػلم باألوغاع اإلاالُت للمششوع ، فارا اكترن الخػذًل أو 

   8الخغُير أو الخزف بدعً هُت اللاةمين به ظمي خؿأ مداظبُا.

غذم ؤلافطاح في السجالث غما خذر فػال بػذ في خذ راجه خؿأ، أي أن " الخػلُل " اإلاػخمذ في  -

 ظ " غير اإلاالةم في ألاضٌى ٌػذ بمثابت خؿأ باغخباس أجها أخذار غير غادًت.السجالث أو "الخخطُ

ئلى الخؿأ غلى أهه : " بُان وارب  BSICAالذساظاث إلاػهذ اإلاداظبين اللاهىهُين اإلاػخمذًً ٌشير مجلغ   -

ش اإلاالُت والزي ًيىن هاحم غً ئهماٌ  وغذم ؤلافطاح مثل: أخؿاء في غملُت وغير صخُذ في الخلاٍس

ؼ اإلاػلىماث غىذ جدػير اللىاةم اإلاالُت أو جلذًشاث خاؾئت للمداظبت بعبب ظىء فهم للػملُت ، حم

 9راث الطلت بالخىظُم والخطيُف والػشع أو ؤلافطاح ". أو الخؿأ في جؿبُم مبادب اإلاداظبت 

جلؼ  هما غشف الخؿأ بأهه جلً ألاخؿاء غير اإلاخػمذة التي ال جشجىب بىاء غلى جطمُم ظابم ، وئهما -

بعبب حهل أو غذم دساًت مىظفي كعم اإلاداظبت باإلابادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها أو بعبب 

 10الخلطير وؤلاهماٌ في أداء أغمالهم. 

                                                                                       

. 87، ص 2010، 1، مىخبت اإلاجخمؼ الػشبي لليشش والخىصَؼ ، ؽ1ظامي مدمذ الىكاء، جذكُم الخعاباث   8  

 9                  T.P.GHOOSH : BOARD OF STUDIES THE INSTITUTE OF CHARERED ACCOUNTANTS OF INDIA : FINAL COURCE STUDY 

MATERIAL ADVENCED AUDITING AND PROFESSIONAL ETHICS : THE AUDITORS RESPONSIBILITYTO CONCIDER FRAUD AND 

ERROR IN AN AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS (AAS4) SECTION 114  

: ( WWW.TCAI.ORG)       
ُين ابشاهُم شذاد، معإولُت مذكم الخعاباث غً الغش والخؿأ مً الىاخُخين اللاهىهُت واإلاهىُت ، مجلت اإلاذكم، حمػُت مذكلي الخعاباث ألاسده  10

 .65ص، 2000، آراس 42-41، الػذدان 
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ش اإلاداظبُت التي ًخم فيها ئغذاد  - وغشف أًػا جلً: ألاخؿاء الخعابُت والىخابُت في السجالث والخلاٍس

ش اإلاالُت وألاخؿاء في جؿبُم  اإلابادب اإلاداظبُت وألاخؿاء التي جيشأ هدُجت اليعُا أو الخفعير الخلاٍس

ش اإلاالُت.  11اإلاغلىؽ غىذ ئغذاد الخلاٍس

 حعشيف الغش:  -2-2

هى اللفظ اإلاشادف للخؿأ الػمذي " أي أن الغش مً هؿش اإلاداظبت هى اسجياب أخؿاء غً غمذ وظبم ئضشاس 

م الخالغب في البُاهاث اإلاداظبُ دذر الغش غً ؾٍش   12ت.ٍو

غلى أن الغش هى: فػل ملطىد مً كبل شخظ أو غذة  (ifac)أشاس الاجداد الذولي للمداظبين  -

 13أشخاص مً ؤلاداسة او اإلاىظفين أو أؾشاف زالثت والزي ًيخج غىه جدٍشف في اللىاةم اإلاالُت.

اللاهىهُت مً ( غلى أهه : " الخطشفاث غير  iaaهما غشف الغش مً ؾشف مػهذ اإلاثلفين الذاخلُين )  -

ؤلاخفاء أو الػػف أو اللىة اإلاادًت ، ًخم اسجياب الغش مً ؾشف أفشاد ومىظماث  –خالٌ الخذلِغ 

أو خذماث ، وججىب الذفؼ أو خعاسة خذمت أو خماًت مطالح  يشأةللخطٌى غلى ألامىاٌ ، وأضٌى اإلا

   14شخطُت وراجُت أو مطالح غمل.

حػٍشف واظؼ للغش غلى أهه " حمُؼ اإلاخالفاث والخطشفاث غير   jockes renardوأغؿى الباخث  -

 15اللاهىهُت وحػخمذ الخؿأ " .

 : الفشق بين الخطأ والغش: 2-3

 الفشق بين الخؿأ والغش.  I -1 الجذٌو سكم:

 الغش الخؿأ

الخؿأ هى فػل غير مخػمذ وغً غير كطذ وال جىحذ  -

 هُت اللُام به.

ش ًإدي الخؿأ ئلى جدٍشف غير  - مخػمذ في الخلاٍس

 اإلاالُت .

 فػل غير كاهىوي غً غير غمذ. -

الغش هى فػل مخػمذ وغً كطذ وجىحذ هُت  -

 اللُام به.

ف مخػمذ  - ش اإلاالُت.ًإدي ئلى جدٍش  في الخلاٍس

 

 فػل غير كاهىوي غً غمذ. -

 

                                                                                       

.55.56، ص ،2000غبذ الفخاح مدمذ الصخً  وآخشون ، أضىٌ اإلاشاحػت، بذون ؾبػت ، الذاس الجامػُت ، مطش    11  
ت، خطظيُت أخمذ ًىظف ، غش ال    12 ىم، هعب للؿػً بالخماط ئغادة الىظش ، بذون ؾبػت، داس الجامػُت الجذًذة لليشش ، مطش الاظىىذٍس

  .106، ص 2002
، جشحمت 2008، ماسط 1هىت : جاضذاساث اإلاػاًير الذولُت إلاماسظت أغماٌ الخذكُم والخأهُذ وكىاغذ أخالكُاث اإلا (ifac)مداظبين الاجداد الذولي لل   13

ل اإلاج  . www.ascasociety.org، 146ألاسدن، ص ، 2008مؼ الػشبي للمداظبين اللاهىهُين، أفٍش

  The institute of international auditors  (iaa) international standards for the professional practice of international auditing ( standars)  
14 2009 :p18.  

 Jackes renard : théorie et pratique de l’audit interne 7ém ed : groupe : eyrolles edition d’organisation : France : paris :2010 :p122.15  

http://www.asca/
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ف العابلت.  اإلاطذس: مً ئغذاد الؿالبت بىاء غلى اإلاػلىماث والخػاٍس

 

 أهواع ألاخطاء املحاسبيت.املطلب الثاوي: 

لت غير غمذًت ئلى أهىاع مخػذدة  لت غمذًت أو ؾٍش مً جىلعم ألاخؿاء اإلاداظبُت ظىاء ما اسجىب منها بؿٍش

 هاخُت هُفُت خذوثها واسجياهها.

 أخؿاء الخزف.  .1

 أخؿاء اسجيابُت. .2

 أخؿاء جؿبُم ألاضٌى واإلابادب اإلاداظبُت . .3

 ألاخؿاء اإلاخيافئت . .4

 هفعها.أخؿاء جىشف غً  .5

 أخؿاء الخزف:  جىلعم ئلى كعمين: -1

: خزف هلي: وهى غذم جلُُذ غملُت باليامل في الذفتر  هػذم حسجُل غملُت بُؼ هلذي أو غذم 1-1

ىت  ئزباث هلذًت واسدة مً غمُل مػين واخخالظها أو اظخخذامها  في حغؿُت اخخالط أو عجض في الخٍض

ت مً وكذ جيىن غير مخػمذة هأن ٌعهى حسجُل معدىذ مػين في دفتر الُىمُت أو جشخُل غملُت مػُى

دفتر الُىمُت ئلى دفتر ألاظخار وهزا الىىع ال ًإزش غلى ميزان اإلاشاحػت اإلاعدىذًت وفدظ الىشىفاث 

 لخعاباث الػمالء واظخخذام هظام اإلاطادكاث كذ حعاغذ غلى اهدشاف هزه ألاخؿاء.

هى اإلاداظب خزف حضتي: وهى أن ؾشفا واخذا فلـ مً الػملُت لم ًثبذ في الذفاجش بعبب ظ:  1-2            

مثل غذم جشخُل ؾشف اللُذ ئلى الخعاب الخاص به بذفتر ألاظخار ومً العهل اهدشاف هزا الخؿأ بعبب 

مىً اهدشافه وجصخُده بػذ مشاحػت الترخُالث التي جمذ مً خالٌ  جأزيره غلى جىاصن ميزان اإلاشاحػت ٍو

 الشهش.

 أخؿاء اسجيابُت:  -2

لت غير صخُدت مثل ألاخؿاء في الجمؼ أو الؿشح  أو الػشب أو أخؿاء وجيخج غً كُذ الػملُاث بؿٍش

ىاصن ميزان اإلاشاحػت بمثل هزا الخؿأ خؿأ الاسجيابي ولُا وال ًخأزش  جفي الترخُل أو الترضُذ وكذ ًيىن ال

 شاحػت اإلاداظبُت.باإلاأو كذ ًيىن حضةُا ًإزش غلى جىاصن ميزان اإلاشاحػت وبزلً ًمىً اهدشافه 

 أخؿاء جؿبُم ألاضٌى واإلابادب اإلاداظبُت: -3

وجخمثل في حسجُل الػملُاث في الذفاجش والسجالث بشيل ال ًخفم مؼ ألاضٌى واإلابادب اإلاداظبُت 

ؿلم بػؼ الىخاب غليها أخؿاء فىُت وهي كذ جيىن  اإلاخػاسف أوال ًخم ألاخز ههزه ألاضٌى واإلابادب ٍو

أو خعاةش اإلاششوع ومشهضه اإلاالي زش غلى كىاةم هدُجت ألاغماٌ اإلاخػللت بأسباح  غمذًت أو غير غمذًت وجإ 

الخلـ بين اإلاطاٍسف ؤلاًشادًت واإلاطاٍسف الشأظمالُت وبالخالي  جدمُل خعاب ألاسباح   ومً أمثلتها 

 بلُمت أهبر وأكل مً اإلافشوع فػال.



          عموميات حول األخطاء المحاسبية                                       الفصل األول:              
 

 
20 

اث اإلالابلت الخعاةش اإلادخمل خذوثها وهزلً غذم اجباع ظُاظت الخُؿت أو الخزس بػذم جيىًٍ اخخُاؾ

واهدشاف هزه ألاخؿاء ًخؿلب مً اإلاذكم خبرة ودساًت واظػت باألضٌى واإلابادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف 

 غليها.

 ألاخؿاء اإلاخيافئت : -4

بدُث ٌػىع أخذها آلاخش بشيل ال ًإزش غلى جىاصن ميزان اإلاشاحػت مما وهي غباسة غً خؿأًً أو أهثر 

افهما ئال باإلاشاحػت اإلاعدىذًت واإلاداظبُت الذكُلت خطىضا غملُاث جشخُل اللُىد مػه اهدشًطػب 

 614دًىاس ئلى خعابين مخخلفين بمبلغ  416اإلاداظبُت ئلى دفتر ألاظخار الػام ومً أمثلتها جشخُل مبلغ 

ضُذ دًىاس مما ًإدي ئلى  جىاصن ميزان اإلاشاحػت سغم وحىد هزا الخؿأ الزي ًإزش غلى صخت وظالمت س 

الخعابين الزًً جم الترخُل ئليهما والزي ًإزش بالخالي غلى سكم هدُجت أغماٌ اإلاششوع أو غلى صخت أسضذة 

 الخعاباث في كاةمت اإلاشهض اإلاالي.

  :أخؿاء جىشف غً هفعها -5

لت اللُذ  اإلاضدوج وهي التي جأزش غلى ميزان اإلاشاحػت أو التي ًمىً اهدشافها بعهىلت هدُجت ئجباع اإلاششوع ؾٍش

 التي ًترجب غليها غشوسة جدلُم جىاصن الخعاباث فارا لم ًدذر الخىاصن فان مػنى رلً وحىد خؿأ ما.

ً اإلاعخللت وئغذاد  م اظخخذام هظام الخعاباث ؤلاحمالُت ودفاجش ألاظخار اإلاعاغذة راث اإلاىاٍص وغً ؾٍش

ت بأ سضذة الػمالء أو اإلاىسدًً مزهشاث الدعىٍت لخعاباث اإلاطاٍسف وئسظاٌ هشىف أو مطادكاث شهٍش

خم مػالجتها وجصخُذ آزاسها في الذفاجش.   16اهدشاف ألاخؿاء في هزه الخعاباث ٍو

 

 

 

 املطلب الثالث: أسباب الوكوع في ألاخطاء املحاسبيت.

 ٌػضي وكىع ألاخؿاء بالسجالث اإلاداظبُت ئلى ظببين سةِعين هما:

ب أو جلخُظ أو الجهل باإلابادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها  - والىاحب ؤلاجباع في حسجُل أو جشخُل أو جبٍى

 غشع البُاهاث اإلاداظبُت اإلاخخلفت.

العهى أو غذم الػىاًت أي ؤلاهماٌ والخلطير مً مىظفي كعم اإلاداظبت في أداء أغمالهم واللُام  -

 بىاحباتهم.

                                                                                       

.107-106صهـ، 1420م ، 1999، 1والخىصَؼ ، ؽاخمذ خلمي حمػت، الخذكُم الخذًث للخعاباث ، داس ضفاء لليشش   16 
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وخاضت اإلاخػمذ منها ، ومً  و باإلغافت ئلى هزًً العببين الشةِعُين ، هىان غذة أظباب السجياب ألاخؿاء

 هزه ألاظباب:

 الشغبت في اخخالط بػؼ مىحىداث اإلاششوع. -

ىت أو اخخالط ظابم. -  مداولت حغؿُت عجض الخٍض

 مداولت ؤلاداسة الخأزير غلى اللىاةم اإلاالُت بدُث جخذم أغشاغا مػُىت. -

 مداولت التهشب مً الػشاةب. -

للخؿأ الػادي غير اإلاخػمذ والخؿأ اإلاخػمذ ) الغش( مً هىزا ًمىىىا اللٌى ئن البُاهاث اإلاداظبُت غشغت 

ت وغلى دسحت هبيرة مً ألاهمُت للؿىاةف التي حهاث غذة وألظباب مخباًىت وما دامذ هزه ال بُاهاث غشوٍس

حعخخذمها الجخار اللشاساث اإلاخخلفت ، فان دوس اإلاداظب في هشف هزه ألاخؿاء وجصخُدها هام وخُىي 

اث هام وخُىي في مؿابلت البُاهاث بىاكؼ اإلاششوع بدُاد جام ، لُخشج بشأي فني وهزلً دوس مذكم الخعاب

 17اةم اإلاالُت ولها.ى مداًذ خٌى صخت الل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث: اكدشاف ألاخطاء املحاسبيت وطشق معالجتها.

                                                                                       

ت والخؿبُم ، مإظعت الىساقًىظف مدمىد حشبىع، مشاحػت الخعاباث  .25-24، ص 2000، 1شش والخىصَؼ، ؽللي بين الىظٍش 17  
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بػذ حػشفىا غلى ألاخؿاء اإلاداظبُت ورهش أهىاغها اإلاخػذدة البذ مً اهدشاف مىاؾً اسجياهها ورلً لدعهُل 

بدث، وإلزشاء والتي ًخم الخؿشق ئليها في هزا اإلاغملُت جصخُدها ومػالجتها باخذي الؿشق اإلاخػاسف غليها 

 .ماًلي: مىاؾً ألاخؿاء و الغش، ئخفاء ألاخؿاء و الغش و ؾشق الخصخُذ و اإلاػالجت. مبدثىا جؿشكىا ئلى

 املطلب ألاول:  مواطن ألاخطاء والغش ومجاالث اسجكابها.

جمش البُاهاث اإلاداظبُت بثالر مشاخل سةِعُت في الذوسة اإلاداظبُت ، وحػخبر هزه اإلاشاخل مىاؾً اسجياب 

 ث مخػذدة السجياهها ، وهزه اإلاشاخل هي: الخؿأ والغش ، وفيها جلؼ مجاال 

    ، وجىلعم فشص اسجياب الغش والخؿأ ئلى زالزت أهىاع:مشخلت ئزباث الػملُاث أي مشخلت اللُذ ألاولى  -1

الخدلُل غير العلُم للػملُاث: فلذ ًخؿئ اإلاداظب غً غمذ أو غً غير غمذ في جدلُل الػملُت ئلى  -

، وكذ ًخػمً الخدلُل غير العلُم ى غير خعاباتها الصخُدت ؾشفيها اإلاذًً والذاةً ، فُىحهها ئل

  أو  ظهى أو ههذف الخػلُل.والشأظمالُت غً حهل الخلـ بين اإلاطشوفاث ؤلاسادًت 

ساج بػاغت مػُىت غمً دخزف غملُاث وان ًجب كُذها ومً ألامثلت الباسصة غلى هزا غذم ئ -

إدي هزا بالؿبؼ ئلى جطخُم  اإلاخضون العلعي في جهاًت الػام بالشغم مً وضٌى فاجىسة اإلاىسد ، ٍو

وكذ ألاسباح واإلاىحىداث باإلغافت ئلى أن مبلغ الالتزام للذاةىين في اإلايزاهُت الػمىمُت ال ًمثل الىاكؼ ، 

 ًيىن هزا أًػا غمذا أو غير غمذ .

ن ًجب خزفها: حغلب غلى هزا الػمل ضفت الػمذ وظبم ؤلاضشاس والخطمُم ئدساج غملُاث وا -

الفتراث ىع في الخمُيز بين غملُاث فٍىذس أن ًيشأ غً حهل اإلاداظب اإلالخدلُم هذف مػين ، و 

اإلاالُت اإلاخخلفت ، ومً ألامثلت غلى هزا اإلاجاٌ ما ًلجأ ئلُه بػؼ اإلاإظعاث مً حسجُل اإلالبىغاث 

ت الفترة اإلاالُت الخالُت غمً ملبىغاث الفترة اإلاالُت العابلت ورلً بلطذ التي جدذر في بذاً

طذق هفغ الص يء  غلى ئدساج مبُػاث أواةل الفترة جدعين مظهش اإلايزاهُت مً خُث الىلذًت ، ٍو

 أكىي مً الخلُلت.  الخالُت غمً غملُاث الفترة العابلت إلظهاس  هدُجت أغماٌ 

 

 مشخلت الخجمُؼ والترخُل:  -2

وهزه هي مشخلت ألاغماٌ الىخابُت والخعابُت اإلاخػمىت للترخُل مً الُىمُت ئلى ألاظخار ، وجشضُذ الخعاباث 

ً اإلاشاحػت واخدعاب الاظتهالواث وئغذاد كىاةم الجشد والىشىف الخفطُلُت ، أو ختى غىذ  ئغذاد مىاٍص

للخؿأ ومىاؾىا له ظىاء وان  ومً الؿبُعي أن جيىن هزه الػملُاث غشغت والذًىن اإلاػذومت ، وغير رلً

 مخػمذا أو غير مخػمذ.

مشخلت ئغذاد وجدػير اللىاةم اإلاالُت النهاةُت: وفي هزه اإلاشخلت ألاخيرة التي جمش هها البُاهاث اإلاداظبُت  -3

 جيىن فشص خذور أو اسجياب ألاخؿاء والغش مخػذدة منها :

ث أو ئظهاس أسباح غير مدللت بلاةمت ئدساج مبالغ أو كُم غير ظلُمت هما في خالت جطخُم اإلاىحىدا -

    هدُجت ألاغماٌ.
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خزف بػؼ البىىد أو اإلابالغ مً اللىاةم اإلاالُت ، هما في خالت غذم ئدساج بػؼ الالتزاماث بلُمتها  -

 الخلُلُت أو ئظلاؾها ولُت. 

ىاةم ئغؿاء وضف غير صخُذ أو واف لبػؼ بىىد اللىاةم اإلاالُت ، وهزا ًإدي ئلى غذم حػبير هزه الل -

غلى  هزا ئدساج أضٌى زابخت غمً مجمىغت ألاضٌى  مثلتألا الخػبير الصخُذ غً واكؼ اإلاششوع ومً 

 اإلاخذاولت ههذف ئظهاس سأط ماٌ غامل ) أو وعبت ظُىلت ( غير غادي.

أو ملخم لها ئن لم ًىً غمً بىىدها ومً غذم ؤلافطاح غً ول الػىامل اإلاإزشة غلى اإلاشهض اإلاالي  -

لضم ئظهاسها غلى شيل ألامثلت غلى ر لً الالتزاماث الػشغُت والتي جيىن أهمُتها اليعبُت هبيرة، ٍو

   18خعاباث هظامُت أو في ملخم اإلايزاهُت.

 .املطلب الثاوي: أخفاء ألاخطاء والغش

كذ ًداٌو اإلاداظب أو ماظً الذفاجش أخُاها أن ًخفي حهله وغذم هفاءجه باسجياب خؿأ غمذي ولىً 

بدعً هُت ، هما في خالت اإلاداظب الزي ًداٌو مىاصهت ميزان اإلاشاحػت ضىسٍا بخغُير كُم بػؼ 

ال  ، وكذ ًداٌو البػؼ ئخفاء اخخالط مػين ختىالخعاباث ختى ال ًظهش عجضه أمام ئداسة اإلاششوع 

مت الاخخالط  مت أخشي . ومداولت ئخفاء ًىىشف أمشه فُلىم بالخالغب في الخعاباث لُػُف ئلى حٍش حٍش

 Permanent  أو حغؿُت زابخت   Temporary Concealimentئما أن جيىن حغؿُت زابخت الاخخالط 

Concealement  :واإلاثاٌ الخالي ًىضح هال الىىغين 

مت شًُ مسخىب غلى بىً اإلاششوع ورلً باظخػماله ألغشاغه كذ ًلىم أخذ اإلاىظفين باخخالط كُ -

 الخاضت وجدمُل اللُمت غلى خعاب أخذ اإلاطشوفاث.

ت التي وهىا كذ ال حهخم باخفاء  غملُت الاخخالط هزه اغخمادا غلى أجها لً جلؼ في هؿاق الػُىت الاخخُاٍس

يىن الغش هىا غير مغؿى  اإلاػني لم ًداٌو  خُث أن اإلاىظف  Unconcealedًلىم هها اإلاذكم ، ٍو

حغؿُخه ئما الكخىاغه بػذم غشوسة جذبير الخغؿُت هما رهشها أو بعبب عجضه غً جذبير وظُلت حغؿُه 

مبلغ دفػه أخذ الػمالء ،و لىً كذ ًلجأ اإلاخخلغ ئلى حغؿُت الػملُت فارا كام مىظف  باخخالط 

بخىسٍذ اإلابلغ لبىً اإلاششوع، فلذ ًداٌو بدُث لم ًلم رلً اإلاىظف ظذادا لخعابه لذي اإلاششوع  

 حغؿُت الاخخالط بالؿشق الخالُت:

   سضُذ البىً ًلىم بخخفُؼ سكم الشُياث التي لم جطشف بػذ مً البىً أو  بخخفُؼ

ادة  مبالغ ؤلاًذاغاث التي لم جثبذ بىشف  ادة سضُذ البىً بالىشف ، أو ٍص بالذفاجش أو بٍض

البىً ئرا وان هى هفغ الصخظ الزي ًلىم باغذادها البىً بػذة ورلً في مزهشة حعىٍت 

 ختى ًظهشها مخىاصهت ضىسٍا.

  أما ئرا وان هى هفعه اإلاششف غلى ألاظخار الػام  فبامياهه أن ًىلظ سضُذ ح /الىلذًت

حغُير ملابل ) ميافئ ( في سضُذ خعاب آخش بخػمذ الخؿأ في الخجمُؼ أو الترضُذ مؼ ئحشاء 

 الخىاصن كاةما .باألظخار الػام ختى ًظل 

                                                                                       

ىُت ، مإظعت الىساق، ؽ .74-73، ص 1999، 1خعين اللاض ي ، أظاظُاث الخذكُم في ظل اإلاػاًير الامٍش 18  
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   ئهلاص مجمىع وئرا وان ًلىم بامعان دفتر الىلذًت ) في خالت الذفاجش اإلاعاغذة ( فبامياهه

في مجمىع خاهت أو خاهاث أخشي في هفغ الذفتر خاهت اإلالبىغاث الىلذًت مؼ ئحشاء حغُير 

 لُبلى غلى الخىاصن كاةما.

 ادة مجمىع خاهت اإلاذفىغاث  وئرا وان ًلىم بامعان دفتر اإلاذفىغاث الىلذًت فُمىىه ٍص

   الىلذًت جلً مؼ حغُير ملابل وميافئ في مجمىع خاهت الذفتر لإلبلاء غلى الخىاصن.

   ئرا وان ًلىم بالترخُل مً دفاجش الىلذًت ئلى ألاظخار الػام فبامياهه هلل مبالغ غير أما

 صخُدت ئلى خعاب الىلذًت في ألاظخار الػام.

أغاله وهى الخالغب بمزهشة الدعىٍت ٌػخبر حغؿُت مإكخت وغلُه ئغادة حشاء ألاٌو وهىزا وعخؿُؼ أن هشي أن ؤلا 

 ألاخشي هزا الخالغب غىذ ئغذاد مزهشة الدعىٍت في جهاًت ول شهش مً الشهىس الالخلت ، أما ؤلاحشاءاث ألاسبؼ 

خالط آخش، لذم غلى اخاسها في أي وكذ ما لم ًفهي حغؿُت زابخت أو داةمت بمػنى أهه ال خاحت للمخخلغ ئلى جىش 

ًجب أن ال ًدبادس ئلى ألارهان أن الخغؿُت الثابخت غير كابلت لالهدشاف ، ئر أن الخذكُم اإلاعدىذي ولىً 

  19والخعابي وؾلب الىشىف مً البىىن مً شأجها هشف مثل هزه الخغؿُت والخالغب والاخخالط.

 اإلاؿلب الثالث: ؾشق الخصخُذ واإلاػالجت.

 ذ ألاخؿاء ومػالجتها غىذ اهدشافها :هىان زالر ؾشق لخصخُ

 جصخُذ ألاخؿاء بالشؿب.   -

لت اإلاؿىلت. -  جصخُذ ألاخؿاء بالؿٍش

لت اإلاخخطشة. -  جصخُذ ألاخؿاء بالؿٍش

لت مً هزه الؿشق غلى خذة بالخفطُل:   وظىف هخؿشق ئلى ول ؾٍش

 جصحيح ألاخطاء بالشطب:

ًمىً جصخُذ ألاخؿاء بالشؿب ، ورلً بأن ًلىم سةِغ الخعاباث هفعه بشؿب الخؿأ اإلاىحىد في الذفاجش 

ػؼ فىكه الخصخُذ الالصم  خ باإلاذاد ألاخمش ٍو له مؼ الخىكُؼ بجىاس اللُذ الصخُذ بامػاةه مؼ اهدشاف جاٍس

 الخؿأ.

ت ساجب مذًش اإلاإظعت وكذس  31/07/1998في  دًىاس بشًُ غلى بىً  1500ه دفػذ مإظعت صمضم الخجاٍس

أي  اإلاذًش الصخص ي ) مذًىا ( بذال مً حػل خعاب الشواجب ) مذًىا (اللاهشة غمان، وكذ حػل خعاب 

 كُذث الػملُت بذفتر الُىمُت باللُذ آلاحي:

    1500 .مً خعاب مدمذ العػُذ 

                                                                                       
هـ  1435-م2014، 1مطؿفى ًىظف وافي، جذكُم الخعاباث في ظل البِئت الالىتروهُت واكخطاد اإلاػشفت، مىخبت اإلاجخمؼ الػشبي لليشش والخىصَؼ، ؽ  19

  .58، ص
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 1500 .ئلى خعاب بىً اللاهشة غمان 

خم الخصخُذ بذفتر الُىمُت هما ًلي:  ٍو

 1500 )مىذ مدمذ العػُذ ) بالشؿب 

 خعاب الشواجب ) جىكُؼ (

 1500 .ئلى خعاب بىً اللاهشة غمان 

 أما الخصخُذ بذفتر ألاظخار فُخم غلى الىحه الخالي: -

 

 

 خعاب مدمذ العػُذ                                     مىه

 ئلى خعاب البىً          

                                                                                                  بالشؿب) جىكُؼ(                                                                                                                     

 

 خعاب الشواجب مىه

  

 ئلى خعاب بىً اللاهشة 

  غمان

 

 

لت الشؿب في الذفاجش لخصخُذ ألاخؿاء وخاضت  - وهالخظ في هزه الخالت أهىا ال هىصح باظخخذام ؾٍش

ت  لُىمُت ، ورلً ألن دفاجش الُىمُت هي الذفاجش ئرا وان الخؿأ في دفتر ا ألاظاظُت في اإلاجمىغت الذفتًر

ت كىتها في ؤلازباث ئرا وان ٌشمل ، هما أن اللاهىن الخجاسي ًفلذ  غلى أي مسح أو  الذفاجش الخجاٍس

هشـ أو شؿب أو خشى بين العؿىس مما ًذغى ئلى الشً في صختها وغذم اللذسة غلى الخمعً هها 

بت.ئزباث أمام اللػاء أو الجهاث الشظمُت ألاخشي هذلُل   هذاةشة الػٍش

 

1500 

 

 

 له

 

 

 

31/07/1998 

 

 

 

 

1500 

 

 

31/07/1998 

 

 

 

 له
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أما ئرا واهذ اللُىد ظلُمت في دفتر الُىمُت ، ووشأ الخؿأ فلـ غىذ الترخُل ئلى دفتر ألاظخار ،  -

لت ، باغخباس أن دفتر ألاظخار لِغ مً الذفاجش اللاهىهُت وما دامذ  فُمىً هىا اظخخذام هزه الؿٍش

   20الػملُاث مثبخت بذفتر الُىمُت.

 ولت:جصحيح ألاخطاء بالطشيلت املط -1

م ئحشاء  لت اإلاخخطشة ( غً ؾٍش كُىد الخصخُذ في دفتر ًخم الخصخُذ في هزه الخالت ) وهزلً في الؿٍش

، أو  ئرا وان الخؿأ في الُىمُت الػامت ظىاء أوان الخؿأ ههزا الذفتر أو دفاجش الُىمُاث اإلاعاغذة ألاخشي 

 غملُت جصخُذ ألاخؿاء فال ًترن أمش هزا الخصخُذ لياجب الخعاباث وإلخيام  الترخُل لألظخار فلـ

ولىً ًترن ألامش لشةِغ الخعاباث فلـ وختى ًيىن ملما باألخؿاء التي ًخم اهدشافها ولُلف بىفعه غلى 

لت جىفُزه .  ملذاس غىاًت مىظفُه بالػمل وؾٍش

لت ًخم الخصخُذ باحشاء كُذًً بذفتر الُىمُت ، - أولهما إللغاء اللُذ الخؿأ غً  وبملخط ى هزه الؿٍش

م ئحشاء غىس ي لللُذ الخؿأ، وزاهيهما ئحشاء اللُذ الصخُذ ورلً ظىاء أوان الخؿأ في دفتر  ؾٍش

الُىمُت الػامت أو في دفاجش  الُىمُاث اإلاعاغذة أو ئرا وان الخلُُذ صخُدا في دفتر الُىمُت ولىً 

 الخؿأ غىذ الترخُل ئلى دفتر ألاظخار.

لت اإلاخخطشة:جصخُذ ألاخؿا -2  ء بالؿٍش

لت الثاهُت مً خُث أجها جخم أًػا في دفتر الُىمُت الػامت مهما وان ميان الخؿأ  وهي حشبه الؿٍش

م ئلغاء اللُذ الخؿأ بلُذ غىس ي جم حسجُل اللُذ الصخُذ  وبملخػاها ًخم جصخُذ الخؿأ ال غً ؾٍش

لغاء والخصخُذ ًخم في هفغ جالش ي الخؿأ أي أن ؤلابل ًخم الخصخُذ بلُذ واخذ ًيىن مً ملخػاه 

 اللُذ.

 مثاٌ:

ت أزازا مً مدالث الىف ألاصسق بمبلغ )  دًىاس هلذا( كُذ في خعاب  9000اشترث مإظعت صمضم الخجاٍس

اهدشف هزا الخؿأ في ، وكذ  05/02/1998مطاٍسف اإلاىخب بذال مً خعاب ألازار ورلً في 

 ، فُيىن اللُذ الخؿأ هما ًلي:22/02/1998

 

 9000    .مً خعاب ألازار 

 9000 .ف اإلاىخب  ئلى خعاب مطاٍس

 (25/02/1998) ششاء أزار هلذا كُذ خؿأ في 

                                                                                       
ت والػملُت -خالذ أمين غبذ هللا ، غلم جذكُم الخعاباث   20 ص  ، 2016غمان: الاسدن ، ، 6ؽ ،داس واةل للؿباغت واليشش والخىصَؼ، الىاخُت الىظٍش

112-113.  
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ف اإلاىخب ) 'مذًىا ( بذون وحه خم  - الخظ أن هزا الخؿأ مً الىىع الفني ، ئر حػلىا خعاب مطاٍس ٍو

ف اإلاىخببذال مً جدمُل  )  خعاب ألازار باإلابلغ ، ومً زم كذ حػلىا خعاب ألازار وخعاب مطاٍس

خطح رلً مً خعاباث ألاظخار  ف ، ٍو داةىا( بىفغ اإلابلغ وبزلً ًخدمل خعاب اإلاىخب ههزه اإلاطاٍس

 21هما ًلي: 

 

 مىه                                                  خعاب مطاٍسف اإلاىخب                                      له

 22/05/1998مً خعاب ألازار               9000      وق           ئلى خعاب  الطىذ     9000

                                                                                          

 

خعاب ألازار                                                                                       مىه                                             

 له

 05/1998/ 22                 ئلى خعاب                                   9000 

ف  اإلاىخب                                  مطاٍس

 

 

 خاجمت الفصل:

كذ جم الخؿشق مً خالٌ هزا الفطل ئلى حىاهب غذًذة للغش و ألاخؿاء اإلاداظبُت التي ظاغذث غلى ئغؿاء 

ضىسة واضخت لهم و التي أدث ئلى الخفشكت بُنهم، و الفاضل في رلً هي هُت مشجىبي ألاخؿاء و الغش،  وهزه 

م الىفاءة و الخبرة اإلاهىُت اإلاىدعبت لذحهم،         الىُت غير كابلت لللُاط، وئهما ًدذدها مذكم الخعاباث غً ؾٍش

و اظخؿػىا أن وشير ئلى بػؼ الىلاؽ الهامت التي حهذف هها مشجىبي الغش و التي خطشهاها في ألاهذاف الشامُت 

السجياب رلً، و هزا كمىا باإلشاسة ئلى ول أهىاع الخؿاء اإلاداظبُت و الغش و حػٍشف ول هىع لُدعنى لىا ان 

 هفشق بُنهم.

ش ،   و مً احل بذاًت غمل الخذكُم التي ظىف حعفش في النهاًت ئلى ئغؿاء سأي مداًذ و الزي ًظهش في شيل جلٍش

للخأهذ مً ظالمت اللىاةم اإلاالُت،  و وهزا وغؼ خؿت حعاغذ في جىظُم غملُت الخذكُم، و اظلاؽ ول اإلاػاًير 

                                                                                       
، داس النهػت الػشبُت، اللاهشة ، واإلاجاٌ الخؿبُلي ؤلاؾاس الىظشي  –مخىلي مدمذ الخمل ، الذهخىس غبذ اإلاىػم مدمىد غبذ اإلاىػم، اإلاشاحػت    21

  .83م، ص1979
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ل التي ًشاها مىاظبت الظخػمالها في أًػا ال ًلخطش اهدشاف ألاخؿاء هىا فلـ و ئهما اظخػماٌ ول الىظاة

 مياجها وصماجها اإلادذد، الظخخشاج الخؿاء اإلاداظبُت و الغش مً مىؾنهم. 
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 مقدمت الفصل:

ب وحسجُل املػلىماث , ًبذأ غمل املذكم مً خُث ًيخهي غمل املداظب فبػذ اهتهاء املداظب مً ججمُؼ وجبٍى

ظالمت هزه الػملُاث املخػللت بالػملُاث الىاججت غً وؽاه املؤظعت ,ًأحي دوس املذكم في الحىم غلى مذي 

 وخلىها مً ألاخىاء وسبما الخالغباث.

أخزث مهىت الخذكُم خيزا هبيرا مً الاهخمام في وكخىا هزا,هظشا ملا لها مً ادواس غلى غذة معخىٍاث,فػلى 

الشغم مً اهه ختى وكذ كٍشب وان ًىظش إليها غلى أنها مهىت جىدعب باملشان فلي,إال أنها وبدىم حؽػبها 

ظؼ اليؽاه الاكخفادي وهبر حجم املؤظعاث جضاًذث الحاحت إليها ,وكذ أـذسث مخخلف الهُئاث هىدُجت لخى 

الحيىمُت ,املهىُت و ألاوادًمُت حملت مً املفاهُم وألاهذاف واملػاًير مداولت منها الؽشح والبُان اليامل 

 لػملُت الخذكُم وأهذافها وأهمُتها ومخخلف فشوغها...الخ.

واهىالكا مما ظبم ,ظىداٌو في هزا الففل ,الخىشق لػملُت الخذكُم وكذ كعمىاه في  لذساظت أهثر جففُل,

 ظبُل رلً  إلى زالزت مباخث :

:  غمىمُاث خٌى الخذكُم املداظبي املبدث ألاٌو

 وشق وكىاغذ الخذكُم املبدث الثاوي:

 آلُاث الخذكُم املداظبي في اهدؽاف ألاخىاء املداظبُت.املبدث الثالث: 
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 املبحث ألاول:عمومياث حول التدقيق املحاسبي

حػخبر مهمت الخذكُم بمثابت املشخلت النهابُت في مجاٌ الذساظاث املداظبُت,فمً ًضاٌو مهىت الخذكُم ًجب ان 

لت ظلُمت ومخجاوعت مً فترة مالُت ألخشي والغشك  ًيىن ملما باملبادا,اللىاغذ وإلاحشاءاث املداظبُت بىٍش

ش ًخممً سأي فني مداًذ في اللىابم املالُت وىخذة واخذة,ًىلؼ جدذ مً اللُام  بالخذكُم هى إغذاد جلٍش

 جفشف معخخذمي هزه اللىابم.

خي للمذكم.مفهىمه وأهمُخه  هخدلُل ملا ظبم ظأجىشق في هزا املبدث إلى ماهُت الخذكُم بما فيها الخىىس الخاٍس

 فشق بِذ املداظبت والخذكُم.زم الخىشق إلى أهىاغه ومً زم ًخم الخىشق إلى ال

 ماهيت التدقيق:) التطور التاريخي،املفهوم،الهدف،ألاهميت( املطلب ألاول:

 التطور التاريخي: -2

حعخمذ مهىت الخذكُم وؽأتها مً خاحت إلاوعان إلى الخدلم مً صحت البُاهاث املداظبُت التي ٌػخمذ غليها في 

هاث املداظبُت وكذ ظهشث الحاحت لذي الحيىماث,خُث جذٌ اجخار كشاساجه,والخأهذ مً مىابلت جلً البُا

ين والُىهان واهذ حعخخذم املذكلين للخأهذ مً صحت  خُت غلى إن خيىماث كذماء املفٍش الىزابم الخاٍس

ؼ وميؽاث  الحعاباث الػامت,زم احعؼ هىاق الخذكُم فؽمل وخذاث اللىاع الخاؿ الاكخفادًت مً مؽاَس

ا بػذ الخىى  بؽُلى(غام  الزي خذر في غلم املداظبت بئجباع هظام اللُذ املضدوج)لىكا س مخخلفت خفـى

خُث ظاغذ هزا الىظام وظهىلت جىبُله واهدؽاسه إلى جىىس املداظبت والخذكُم بمػنى أخش ًشحؼ أـل 4444

الخذكُم إلى الػفىس الىظىى والخذكُم في املػنى الحذًث ٌػىد إلى غفش دخٌى الؽشواث الفىاغُت الىبري 

ى خيز الىحىد )ظهىس ؼشواث ألامىاٌ(وما جممىه رلً مً ففل بين ملىُت املؽشوع وإداسجه مما دغا إل

22املعاهمين إلى حغُير مذكم خعاباث وىهالء باحش غنهم لللُام بمشاكبت أغماٌ إلاداسة.
                                                                                              

إن ٌػهذ إلى شخق ًلىم بالخدلم مً خعً اظخغالٌ املىاسد املخاخت لذي شخق خُث أـبذ مً المشوسي 

ين واهى  لىم شخق  اأخش.خُث إن كذامى املفٍش ت الىاسدة,ٍو ًلىمىا بخػُين شخفين لدسجُل ألامىاٌ ألاميًر

ٌػُىىا مىظف للخذكُم  ااهى أخش بػملُت الخذكُم ملا كاما به هؤالء ألاشخاؿ مً حسجُل.كذامى الُىهان و

وخفظ ظالمت الحعاباث الػامت بػذ الاهتهاء مً غملُت الدسجُل,هزلً الشومان كامىا بىلؼ هظام ًففل 

أٌو مىظمت مهىُت في  ثبين الصخق املعؤوٌ غً املفشوفاث والصخق املعؤوٌ غً امللبىلاث.وللذ ظهش 

وكذ أـبدذ غمىٍت هزه  ROXONATIُت خُث جأظعذ ول4804غام امُذان الخذكُم في فُيعُا باًىالُ

                                                             

     22
 18سبق ذكره,صمرجع تدقٌق الحسابات,الناحٌة النظرٌة والعملٌة , علم, خالد أمٌن عبد هللا,
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ؼشوا مً ؼشوه مضاولت مهىت الخذكُم.ختى أـبدذ غملُت جذكُم الحعاباث مهىت  4664اليلُت في غام 

ىاهُا غىذما أوؽئذ "حمػُت املداظبين اللاهىهُين"بأزيرة غام   .4054معخللت في بٍش

ً مً جالغب م ًىق غلى وحىب الخذكُم بلفذ خ4062وكذ حاءث كاهىن الؽشواث غام  ماًت املعدثمٍش

,والىالًاث املخدذة 4004الؽشواث بأمىالهم.زم جىىسث اهدؽاسه بعبب الحاحت زم وؽئذ في فشوعا غام 

ىُت غام  يي للمداظبين اللاهىهُين  4002ألامٍش ,وهىذا غام 4046( وأملاهُا غام 4446م)املػهذ ألامٍش

 23أـبذ ال ًخلى منها بلذ في غاملىا املػاـش. ,وهىزا ختى4444,وفىلىذا غام 4484واظترالُا غام 4482

 4484(غام 4أما في الؽشق الػشبي فيان ملفش فمل العبم في هزا املجاٌ خُث وان لفذوس اللاهىن سكم )

املىظم ملضاولت مهىت جذكُم الحعاباث.وكذ أدخل غلى رلً اللاهىن غذة حػذًالث فُما بػذ وكذ اهدعب 

ؼ املفشي خالٌ الفترة مً غام  املذكم املعخلل جلذًشا هبيرا في .هما ظهشث مهىت 4455إلى  4458الدؽَش

 الخذكُم في باقي الذٌو الػشبُت بعبب الحاحت إلُه.

مما جلذم ًمىىىا اللٌى أن مهىت جذكُم الحعاباث كذًمت مىز غفش الفشاغىت والُىهان والشومان هزلً في 

 24ين ظُذها ًىظف أمُىا غلى خضابً مفش.الػفىس الالخلت وان هىان دوس لخذكُم الحعاباث غىذما غ

 :حػٍشف الخذكُم-2

ًلفذ بخذكُم الحعاباث فدق أهظمت الشكابت الذاخلُت والبُاهاث واملعدىذاث والحعاباث والذفاجش الخاـت 

الخذكُم فدفا اهخلابُا مىظما , بلفذ الخشوج بشأي فني مداًذ غلى مذي داللت اللىابم باملؽشوع جدذ 

املالي لزلً املؽشوع في نهاًت فترة صمىُت مػلىمت, ومذي جفىٍشها لىخابج أغماله مً سبذ أو  املالُت غً الىلؼ

ف الحذًث هى أن الخذكُم ًمثل إلاحشاءاث التي ًدبػها شخق معخلل مؤهل  خعاسة غً جلً الفترة والخػٍش

م همُاث  أو مبالغ ( حػىد إلى مداًذ لخجمُؼ وجلُُم ألادلت الثبىجُت خٌى مػلىماث ملُمت ) مػلىماث غً وٍش

ميؽأة مػُىت ورلً لغشك اللُام بأخز اللشاس املىاظب خٌى سأًه في دسحت الػالكت املىحىدة بين هزه 

ٌى إلى كشاس نهاةي خٌى هزه  املػلىماث وألاظغ واللىاغذ التي ًجب إجباغها مً كبل امليؽأة ورلً للـى

 25املػلىماث امللُمت.

ش    VERIFICATIONوالخدلُم   EXAMINATIONوهىزا فئن غملُت الخذكُم حؽمل الفدق  والخلٍش

REPORTING . 

  :لفذ به الخأهذ مً صحت كُاط الػملُاث وظالمتها التي جم حسجُلها  الفدق  ٍو

                                                             

.19ص ,2006األردن,, 3ط,دار وائل للنشر,قٌق من الناحٌة النظرٌة والعملٌة ي التمٌمً,مدخل إلى التدهاد
23

  

.03, ؿ1998لليؽش , غمان,   خالذ أمين غبذ هللا , الخذكُم والشكابت في البىىن , داس وابل  
24

  

14, ص 1996لبنان,  , 4طإدرٌس عبد السالم اشتٌوي, المراجعة معاٌٌر وإجراءات , دار النهضة العربٌة ,  /25  
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ىُت الػامت للمداظبت الخذكُم غلى أهه: " غملُت مىظمت ومىهجُت لجمؼ وجلُُم  - غشفذ الجمػُت ألامٍش

دلت واللشابً بؽيل مىلىيي, والتي جخػلم بيخابج ألاوؽىت وألاخذار الاكخفادًت ورلً لخدذًذ ألا 

 26مذي الخىافم والخىابم بين هزه الىخابج واملػاًير امللشسة وجبلُغ ألاوشاف املػىُت بيخابج الخذكُم 

لت مىهجُت  - ملذمت بؽيل غشفذ مىظمت الػمل الفشوس ي الخذكُم غلى أهه : " غباسة غً مععى أو وٍش

ميعم مً وشف منهي ٌعخػمل مجمىغت مً الخلىُاث , املػلىماث والخلُُم وجلذًش مفذاكُت 

 27وفػالُت الىظم وإلاحشاءاث املخػللت بالخىظُم.

 

الخذكُم غلى أهه: " اخخباس جلني ـاسم وبأظلىب بىاء ًخم مً وشف   Collins et valinهما ٌػشف  -

أي مبرس خٌى هىغُت ومفذاكُت املػلىماث املالُت امللذمت شخق منهي مؤهل ومعخلل بهذف إغىاء س 

مً وشف املؤظعت ومذي الىفاء بااللتزاماث في ول الظشوف واخترام اللىاهين واملبادا املداظبُت 

  28املػمٌى بها.

 

بها أي فدق اللُاط الحعابي للػملُاث املالُت الخاـت باليؽاه املدذد للمؽشوع . -  وجدلُلها وجبٍى

 

هخػبير ظلُم ألغماٌ  تالخدلُم:فُلفذ به إمياهُت الحىم غلى ـالخُت اللىابم املالُت النهابُأما  -

ش فُلفذ به  املؽشوع غً فترة مالُت مػُىت وهذاللت غلى ولػه املالي في نهاًت جلً الفترة.أما الخلٍش

ش ًلذم إلى مً يهمه ألامش داخل املؽ شوع وخاسحه وهى بلىسة هخابج الفدق والخدلُم وإزباتها في جلٍش

 29خخام غملُت الخدلُم.

 أهذاف الخذكُم: -3

مىً بىحه إلاحماٌ,خفش ألاهذاف الخللُذًت هىاح غذًذة أهمها:  ٍو

ش مذي الاغخماد  .1 الخأهذ مً دكت وصحت البُاهاث املداظبُت املثيُت في دفاجش املؽشوع وسجالجه,وجلٍش

 غلُه.

 الُت ملا هى مفُذ بالذفتر والسجالث.الحفٌى غلى سأي فني مداًذ خٌى مىابلت اللىابم امل .2

 اهدؽاف ما كذ ًىحذ بالذفتر مً أخىاء أو غؾ.

اساث املذكم املفاحئت للمؽشوع وجذغُم أهظمت الشكابت  .3 م ٍص جللُل فشؿ ألاخىاء والغؾ غً وٍش

 الذاخلُت املعخخذمت لذًه.

                                                             

.108, ص2003مجٌد حاسم الشرع, المراجعة المسؤولة االجتماعٌة فً المصارف اإلسالمٌة, دار وائل للنشر , عمان,  
26

  

.09,ص2003قٌق الحسابات , دٌوان المطبوعات الجامعٌة , الجزائر , محمد طواهر التوهامً ومسعود صدٌقً, المراجعة وتد     
27  

   28   Lionel collins ; gerand valin : audit et contrôle interne : aspects financiers : operationneles et strategiques edition dalloz : 

paris. 2009 :p 21 

.108,صمرجع سبق ذكره مجٌد جاسم الشرع, 
29
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 أهمها: أما الُىم ,فلذ حػذدث غملُت الخذكُم هزه ألاهذاف إلى أهذاف وأغشاك أخشي -

 مشاكبت الخىي املىلىغت ومخابػت جىفُزها. (1

 جلُُم هخابج أغماٌ املؽشوع باليعبت إلى ألاهذاف املشظىمت. (2

م مدى إلاظشاف في حمُؼ هىاحي وؽاه  (3 جدلُم أكص ى كذس ممىً مً الىفاًت إلاهخاحُت غً وٍش

 املؽشوع.

 30جدلُم أهبر كذس ممىً مً الشفاهُت للمجخمؼ. (4

 أهميت التدقيق: -4

ٌػخبر الخذكُم وظُلت جخذم الػذًذ مً ألاوشاف راث املفلحت في امليؽأة وخاسحها وال ٌػخبر غاًت بدذ -

بػملُت الخذكُم ًجب أن جخذم الػذًذ مً الفئاث التي ججذ لها مفلحت مً الخػشف  راتها,خُث أن اللُام

 غلى غذالت املشهض املالي للميؽأة ومً هزه ألاوشاف.

بر الخذكُم مهما إلداسة املؽشوع خُث أن اغخماد إلاداسة في غملُت الخخىُي واجخار إداسة امليؽأة:ٌػخ -أ

اللشاساث الحالُت واملعخلبلُت والشكابت غلى الخذكُم ًجػل مً غمل املذكم خافضا لللُام بهزه املهام.هزلً 

 ًؤدي جذكُم اللىابم املالُت الى جىحُه الاظدثماس ملثل هزه امليؽاة.

ت والفىاغُت:ٌػخبر الخذكُم راث أهمُت خاـت,جمُل هزه املؤظعاث غىذ ولب املؤظعاث امل -ب الُت والخجاٍس

الػمُل كشك مػين أو جمىٍل املؽشوع خُث أن جلً املؤظعاث حػخمذ في غملُت اجخار كشاس مىذ اللشك أو 

م الصحُذ والزي ًممً خفىل ها غلى ظذاد غذمه غلى اللىابم املالُت املذكلت,بدُث جىحه أمىالها الى الىٍش

 جلً اللشوك في املعخلبل.

الجهاث الحيىمُت:حػخمذ الجهاث الحيىمُت غلى اللىابم املالُت املذكلت في الىثير مً ألاغشاك مثل الشكابت  -ج

والخخىُي,فشك المشابب,مىذ اللشوك,والػم لبػن اليؽاواث,باإللافت إلى الاجداداث والىلاباث حػخمذ 

 31في خالت وؽىب خالف بين امليؽأة وأي وشف آخش. غلى اللىابم املالُت املذكلت

 املطلب الثاوي:أهواع التدقيق:

ت مخخلفت خُث هميز ماًلي:  ًىحذ أهىاع مخػذدة مً الخذكُم ول هىع ًىظش للمىلىع مً صاٍو

                                                                       / من حيث القائم بعمليت التدقيق:                                                                                              4

ت ًلعم الخذكُم إلى هىغين:  مً هزه الضاٍو

                                                             

.21-20,مرجع سبق ذكره,ص مصطفى ٌوسف كافً, 
30

  

.103,ص2005أمٌن السٌد أحمد لطفً,المراجعة الدولٌة وعولمة األسواق رأس المال,الدار الجامعٌة,االسكندرٌة, 
31  
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 ي(:جدقيق خارجي)حياد 1/ 4

 وهى الخذكُم الزي ًخم بىاظىت وشف مً خاسج الىخذة الاكخفادًت خُث ًيىن معخلال غً إداسة الىخذة.-

ا - وهى الخذكُم الزي جلىم به حهت معخللت غً املؽشوع ال جخمؼ إلؼشاف إلاداسة بل جماسط غملها خفـى

 فيي الؽشواث املعاهمت وىهُلت غً املعاهمين.

 جدقيق داخلي:  2/ 4

خذكُم الزي ًخم بىاظىت وشف مً داخل الىخذة الاكخفادًت ويهذف بالذسحت ألاولى الى خذمت الاداسة وهى ال-

مثل أخذ فشوع الشكابت  لذم بُاهاث ظلُمت ودكُلت لالداسة.ٍو م الخأهذ مً أن الىظام املداظبي هفؤ ٍو غً وٍش

اهدؽاف ومىؼ ألاخىاء والخالغب الذاخلُت وأداة في ًذ إلاداسة حػمل غلى مذها باملػلىماث املعخمشة بهذف 

 32والاهدشاف غً العُاظاث املشظىمت.

 / من حيث الالتزام في جىفيذ التدقيق:2

 ًلعم الخذكُم مً خُث الالتزام اللاهىوي إلى:

 :جدقيق إحباري  1/ 2

اللاهىن غذد هبيرا مً امليؽاث بخذكُم خعاباتهم,وأهم  الزي ًلضم اللاهىن اللُام به,خُث ألضم وهى الخذكُم-

":")جيخخب الهُئت الػامت ليل مً 442هزه امليؽاث ؼشواث ألامىاٌ خُث هق كاهىن الؽشواث في املادة "

ُت باألظهم والؽشهت املدذودة املعؤولت مذكلا أو أهثر مً بين مذكلي  ؼشهت املعاهمت الػامت وؼشهت الخـى

ن مجلغ الحعاباث املشخق ل هم بمضاولت املهىت ملذة ظىت واخذة كابلت للخجذًذ وجلشس بذٌ أحػابهم,أو جفٍى

 إلاداسة بخدذًذ ألاحػاب(.

 :جدقيق اختياري   2/ 2  

كاهىوي ًدخم اللُام به.وإهما جىلبه الىخذة الاكخفادًت وخاـت الىخذاث  وهى الخذكُم الزي ًخم دون إلضام

 33الاكخفادًت الفشدًت وؼشواث ألاشخاؿ .

 من حيث هطاق التدقيق: /3

 ًلعم الخذكُم مً خُث الىىاق الى:

 :كامل جدقيق 1 / 3

                                                             

.19,صمرجع سبق ذكره أحمد حلمً جمعة, 
32

  

 .46,ص1990معٌة,بٌروت,ٌومً,المراجعة بٌن التنظٌر والتطبٌق,الدار الجافال محمد سمٌر الصبان,محمد 
33  
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غلى هىاق أو مجاٌ إواس غير مدذد للػمل الزي ًؤدًه,وال جمؼ إلاداسة أًت كُىد وهى الزي ًخٌى املذكم 

الػمل الزي ًلىم به املذكم.وفُه ٌعخخذم املذكم سأًه الصخص ي في جدذًذ دسحت الخفاـُل فُما ًلىم به 

 مً غمل.

 جدقيق حزئي: 3/2

وهى الخذكُم الزي ًلخفش فُه غمل املذكم غلى بػن الػملُاث املػُىت,أو هى بمثابت رلً الىىع مً الخذكُم 

 34هىاق فدق املذكم بأي ـىسة.وجدذد حهت التي حػين املذكم جلً الػملُاث.الزي جىلؼ فُه اللُىد غلى 

 من حيث حجم الاختباراث: /4

 ًلعم الخذكُم مً خُث حجم الاخخباس الى:

 جدقيق شامل: 4/1

لفذ به أن ًلىم املذكم بفدق ول الػملُاث وهزا الىىع ًفلح للىخذاث الاكخفادًت ـغيرة  ٍو

 ُاتها كلُلت وعبُا.الحجم,خُث ًيىن حجم وغذد غمل

 جدقيق اختباري: 4/2

 35.ههى جذكُم غُىت مً الػملُاث جمثل املجخمؼ الزي جم اخخُاسها مى

 من حيث جوقيت التدقيق: /5

 ًلعم إلى:

 وهى الخذكُم الزي ًخم بػذ اهتهاء العىت املالُت وإغذاد الحعاباث الخخامُت وامليزاهُت. جدقيق نهائي: 1 /5

 جدقيق مستمز: 5/2

الخذكُم الزي ًلؼ غلى مذاس العىت املالُت وغالبا ما ًخم وفلا لبرهامج صمني مدذد معبلا مؼ لشوسة إحشاء  وهى 

ش املالُت النهابُت. ت إلغذاد الخلاٍس  36جذكُم آخش بػذ إكفاٌ الحعاباث للخدلم مً الدعىٍاث المشوٍس

 الفزق بين املحاسبت والتدقيق. املطلب الثالث:

 37ي الىلاه الخالُت هما في الجذٌو الخالي:ًىمً الفشق بُنهما ف -

                                                             

.194,ص2001كمال الدٌن مصطفى الدهراوي,محمد العٌد سراٌا,دراسات متقدمة فً المحاسبة والمراجعة,الدار الجامعٌة, مصر, 
34  

.22,ص1998خالد راغب الخطٌب,خلٌل محمود الرفاعً,األصول العلمٌة لتدقٌق الحسابات,دار المستقبل للنشر,عمان, 
35

  

.5,ص2005بوتٌن,المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرٌة إلى التطبٌق,الطبعة الثانٌة,دٌوان المطبوعات الجامعٌة,الجزائر,محمد   36  
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 ٌ  الفشق بين املداظبت والخذكُم :   II-2 الجذو

 

 

 الخذكُم املداظبت

84 
 

غلم ججمُؼ وجبىٍب وجلخُق وإًفاٌ املػلىماث -

 مً خالٌ اللىابم املالُت.

غلم جدلُل وفدق اهخلادي للسجالث واللىابم -

 املالُت.

82 
 

املالُت في امليؽأة مً خالٌ جلىم بلُاط ألاخذار -

ُل ألاولاع املالُت ذخإغذاد كابمت ال ل وجـى

 لألوشاف املػىُت.

جلىم بفدق اللُاط املداظبي واملػلىماث املالُت -

 جم إلاففاح غنها خىٌ هدُجت أغماٌ امليؽأة. يالت

83 
 

خلاض ى أحشه - املداظب مىظف ًدبؼ إلداسة امليؽأة ٍو

 مً إلاداسة.

مداًذ معخلل مً خاسج امليؽاة ًلىم املذكم شخق -

بػمله ملابل أحش ًدذد في الػلذ املىكؼ بِىه وبين 

 امليؽاة.

84 
 

املداظب سبما ال ًيىن لذًه مػلىماث خىٌ -

 الخذكُم وإحشاءاجه.

بِىما املذكم ًجب أن ًيىن لذًه مػشفت باملبادا  -

 املداظبُت ووشكها.

85 
 

- ٌ ش خى اللىابم  املداظب غير ملضم بخلذًم جلٍش

 املالُت التي جم إغذادها.

ش ًخممً سأًه خىٌ - بِىما املذكم مىالب بخلذًم جلٍش

غذالت اللىابم املالُت وجمثُلها للىلؼ املالي الحلُلي 

 للميؽاة.

86 
 

املداظب مىظف دابم في امليؽأة ًلىم بػمله -

 باهخظام.

بِىما املذكم ٌػين ول ظىت بػلذ ولِغ دابم الػمل -

 في امليؽأة.

 

ت,داس لليؽش والخىصَؼ والىباغت,الىبػت  ت,جذكُم الحعاباث املػاـشة,الىاخُت الىظٍش املفذس:      غعان فالح املىاٍس

 .46,ؿ2884الثاهُت,ألاسدن,

 

ٌى الى مثال مخىظي الىاكت الىعبُت  07أو05أو03الفدق ًخم لػذة ظىىاث مثال مً  .1 ظىىاث للـى

 وغيرها.بِىما الخذكُم ًخم غادة لعىت مالُت واخذة.للميؽأة,املشهض املالي للميؽأة 

الفدق ًمىً أن ًخم ملفلحت أوشاف خاسحُت مثال:)بىىن,مؤظعاث مالُت(أو ؼشواث جأمين لخلذًش  .2

ٌى إلى خلُلت مػُىت,بِىما الخذكُم ًخم اللُام به  و الخعابش أ أي حهت خيىمُت في ظبُل الـى

لحاالث ًخم اللُام بالفدق ملفلحت املالن في خالت وحىد ملفلحت املالن في الذسحت ألاولى.وفي بػن ا

 اخخالط أو غؾ أو جضوٍش.

                                                                                                                                                                                              

.71,ص1984ٌة,اإلسكندرٌة,مؤسسة شباب الجامعة,ابات من الناحٌتٌن النظرٌة والعملأحمد نور,مراجعة الحس 
 37
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الفدق ال ًدخاج إلى الخخىُي املعبم هزلً غىذ اللُام بالفدق ألهثر مً ميؽأة ال ٌعخخذم  .3

لت في الفدق.ألن الفدق ٌػخمذ غلى املػلىماث والبُاهاث املخىفشة للفدق,بِىما في  هفغ الىٍش

املذكم بىلؼ خىت معبلت لللُام بػمله وحعخخذم هزه الخىت في أهثر مً مشة مؼ الخذكُم ًلىم 

إمياهُت إحشاء الخػذًالث الالصمت مً كبل املذكم في بػن حىاهب الخىت ولِغ في الجىهش أو أظغ 

 الخىت.

ش غً هخابجه إال للىشف الزي غين الفاخق,بِىما املذكم ًجب أن ًلىم  .4 الفدق ال ًخىلب الخلٍش

ش النهاةي.بالخلٍش  38ش غً هخابج غمله بػذ الاهتهاء مً غملُت الخذكُم مً خالٌ الخلٍش

 

 املبحث الثاوي:طزق وقواعد التدقيق

جلىم غملُت الخذكُم غلى مجمىغت مً الىشق واللىاغذ جبنى غلى كىامها ألافياس التي حعبم غملُت 

حىم غلى معخىي ألاداء املنهي الخدلُل, باإللافت إلى مجمىغت مً املػاًير التي حػخبر الىظُلت لل

 للمذكم.

 وهزا ما ظِخم جىلُده في هزا املبدث مً خالٌ الخىشق إلى:

ش.  اللىاغذ الػامت واملػاًير الصخفُت للخذكُم,كىاغذ جىفُز مهمت الخذكُم ومػاًير إغذاد الخلٍش

 هزا ما ظِخم الخىشق إلُه في هزا املبدث مً خالٌ ما ًلي: 

 العامت واملعاًير الشخصيت للتدقيق:القواعد  املطلب ألاول:

ب الفني املالبم والىفاءة الالصمت في جذكُم  - ًجب أن ًلىم بالخذكُم شخق أو أشخاؿ خابضون غلى الخذٍس

 الحعاباث

ش. -   39غلى مذكم الحعاباث أن ًبزٌ الػىاًت املهىُت الىاحبت في غملُت الخذكُم وولؼ الخلٍش

 زه اللىاغذ:وفُما ًلي ؼشح مىحض ليل كاغذة مً ه

ب والىفاًت)الخأهُل الػلمي والػملي .1 ب الالصم ملهمت Training And Qualificationsالخذٍس (:ان الخذٍس

املذكم الحعاباث الخاسجي املعخلل ٌؽمل منهاحا غلمُا مىظػا جلُه دساظت مهىُت ؼاملت في املداظبت 

ب املنهي املالبم ومىاـلت ال خىلب الخذٍس ذساظت واملذاولت غلى الاوالع غلى واملىاد املشجبىت بها,ٍو

املجالث املهىُت واليؽشاث والبُاهاث والىىىق التي جفذس غً مخخلف الهُئاث املهىُت والشظمُت التي 

ب غلى إلاؼشان باهخظام في الاحخماغاث والىذواث التي حػلذها  حػنى باملداظبت,هما ًىىىي الخذٍس

                                                             

 72,73,74 صص  ,نفسه أحمد نور,مرجع  
38  

. 18,ص 1998أمٌن عبد هللا وآخرون,تدقٌق الحسابات الناحٌة العلمٌة,عمان,المطبعة الوطنٌة, خالد 
39  
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وإهما بالػلىم راث الػالكت باملداظبت,إداسة ألاغماٌ  املىظماث املهىُت التي تهخم لِغ فلي باملداظبت

والاكخفاد وإلاخفاء وغيرها,فباليعبت ملً ًضاولىن املهىت بففت فشدًت وألصحاب مياجب الخذكُم 

 ًيبغي أن ًيىن مثل هزه املذاومت بمثابت واحب ًلضمىهه.

لى غاجم أصحاب جلً أما باليعبت ملىظفي مياجب الخذكُم فهي واحب ًلؼ حضء مىه غلى ألاكل غ-

ب ًبلى كاـشا بىحه غام ما لم جشافله الخبرة الػملُت وألاظاط الػلمي غلى  املياجب,إال أن هزا الخذٍس

 العىاء وي ًجىص غلى معخىي الىفاءة الالصم لُفي بمعؤولُت مذكم الحعاباث.

غلى مذكم الحعاباث أن ًلتزم دابما باظخلالٌ جفىيره في   Independenceالاظخلاللُت ) أو الحُاد (   .2

حمُؼ ألامىس التي جمذ إلى املهمت املىىوت به,فػباسة )  الاظخلالٌ في الخفىير (  لها مغضاها 

ت,فػلى مذكم الحعاباث أن ًيىن سأًه مً خالٌ  ٌالخاؿ,وهزا الاظخلال هى في ألاظاط خالت فىٍش

ا غلُه أن ٌػخبر هزا الاظخلالٌ لشوسة الغنى غنها مً ؼأنها أن جمفي اظخلالله في الخفىير والػمل,هم

 ً ا وان الذابىين واملعدثمٍش ذا مً الثلت غلى البُاهاث الحعابُت التي ًبذي سأًه فيها خفـى مٍض

والذوابش الشظمُت وغيرهم ٌػخمذون غلى سأي املذكم بففخه خبيرا معخلال مداًذا,وال ًىفي أن ًيىن 

ا  )  املذكم معخلال  (  بل ًجب جىفش الاظخلالٌ الىاكعي              Independent In Appearanceظاهٍش

(Independent in Fact ًوهزا ٌػخمذ غلى معخىي املذكم ألاخالقي,وبفىسة غامت ٌػخبر الاظخلالٌ م )

 أهم ما ًجب جىفشه في املذكم,وهى حىهش غملُت الخذكُم الخاسجي واملميز لها.

(الػىاًت الىاح .3 :غلى املذكم أن ًبزٌ الػىاًت الىاحبت في غملُت Due Audit Careبت)الحزس املنهي املػلٌى

ش النهاةي وهزه الػىاًت جخىلب مشاحػت اهخلادًت ليل معخىي مً معخىٍاث  الخذكُم وفي ولؼ الخلٍش

ق غمل إلاؼشاف غلى الػمل الزي ًخم,وألاخيام التي ًلشسها املعاغذون,هما جخىلب غىاًت الصمت بأوسا

:ول مً غشك KOOLEYاملذكم وخفىله غلى أدلت وكشابً إلازباث,وفي هزا الفذد ًلٌى وىلي

خذماجه غلى الغير وكبلذ خذماجه أخز غلى غاجله واحب اظخػماٌ ما لذًه مً مهاسة في الػمل 

املىلىب ورلً باللذس املػلٌى مً الػىاًت والجهذ,وإرا غشك اخذ خذماجه لللُام بأي مً ألاغماٌ 

لتي جخىلب مهاسة خاـت وان مً املعلم به أن ًلضم هفعه أمام املأل بأن لذًه جلً الذسحت مً املهاسة ا

التي ًملىها غادة غيره ممً ًلىمىن باألغماٌ راتها,وفي خاٌ غذم صحت ادغاءاجه فاهه ًيىن كذ 

أخذ ظىاء  اسجىب هىغا مً الغؾ بدم ول مً اظخخذامه اظدىادا إلى ما حاهش به غلىا.ولىً لِغ مً

أوان ماهشا أو لم ًىً,ًخػهذ بأن املهمت التي ًخىالها ظِخم اهجاصها بىجاح ودون أي غلي أو خىأ.إن 

ما ًخػهذ به هى خعً الىُت وألاماهت الالػفُمت غً الخىأ,هما واهه ًيىن معؤوال أما مً ٌعخخذمه 

ش. غً إهماٌ وظىء الىُت وغذم ألاماهت ال غً أًت خعابش كذ جيخج مجشد خىأ  40في الخلٍش

                                                             

.36,ص 05العدد, ابراهٌم شاهٌن,مفهوم معاٌٌر األداء المهنً المراجعة المالٌة الخارجٌة ,مجلة المحاسبٌن,الكوٌت 
40  
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إن معألت الػىاًت الىاحبت جخػلم بما ًؤدًه املذكم مً غمل وبذسحت خعً أدابه له,فباليعبت ألوساق -

الػمل مثال,جخىلب هزه الػىاًت أن جيىن مدخىٍاث جلً ألاوساق هفُلت لذسحت جذغم سأًه وما ًفشح به 

 41غً جىبُله للىاغذ الخذكُم.

 التدقيق)معاًير العمل امليداوي(:املطلب الثاوي:قواعد جىفيذ مهمت 

 وجخمثل في مجمىغت املػاًير املخػللت بئحشاءاث الخذكُم املُذاوي وجىفُزها وجخممً املػاًير الخالُت:-

ًجب أن جىلؼ خىت وافُت للػمل الزي ظُلىم به املذكم هما ًجب أن ًيىن هىان إؼشاف حذي  (1

 غلى أغماٌ املعاغذًً.

ش مذي الاغخماد ًجب أن جخم دساظت وجلُُم أهظ (2 مت الشكابت الذاخلُت املػمٌى بها في امليؽأة,لخلٍش

لفذ جدذًذ هىاق الاخخباساث الالصم اللُام بها.  غليها,ٍو

م الفدق املعدىذي  (3 ًجب الحفٌى غلى كذس واف مً أدلت إلازباث أو كشابً املشاحػت,غً وٍش

لشأي في اللىابم املالُت جدذ واملالخظت والاظخفعاساث واملفادكاث وغيرها هأظاط ظلُم إلبذاء ا

 الفدق.

 وجدىاٌو هزه املػاًير بش يء مً الخففُل فُما ًلي:

 معيار دقت جخطيط العمل ودقت إلاشزاف على املساعدًن: .1

ًخىلب هزا املػُاس مً مذكم الحعاباث أن ًمؼ بشهامج دكُم ملشاحػت الػملُاث املخخلفت ختى -

ت كذ جم جدذًذها ًمىً مشاحػت هزا البرهامج وحػذًله لُخم ا لخأهذ مً أن خىىاث الخذكُم المشوٍس

وجم اظدُػابها مً كبل املعاغذًً,خُث جخخلف خىىاث وإحشاءاث غملُت الخذكُم باخخالف هىع 

جب كبل ولؼ خىت الخذكُم الخػشف  غملُت الخذكُم واخخالف الػىاـش التي جخمؼ لهزه الػملُت,ٍو

ت التي حعاغذ في ولؼ غلى امليؽأة التي ظِخم جذكُم خعاباتها وال حفٌى غلى املػلىماث المشوٍس

خىت الػمل.وباإللافت إلى ما ظبم غلى املذكم أن ًلىم باإلؼشاف الفػلي غلى أغماٌ معاغذًه 

ا باليعبت للمىظفين الجذد ومشاحػت ألوساق الػمل  للخأهذ مً إجباغهم للخىت املىلىغت,خفـى

 التي ٌػذها املعاغذًً.

 ام الزقابت الداخليت:معيار دراست وجقييم هظ .2

الشكابت الذاخلُت هي مجمىغت الىظابل وامللاًِغ التي ٌعخخذمها املؽشوع بلفذ املدافظت غلى -

أـىله وممخلياجه ولمان الذكت الحعابُت للػملُاث املسجلت بالذفاجش والسجالث والعىذاث وسفؼ 
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ِخم جىاٌو الشكابت الذاخلُت الىفاًت إلاهخاحُت للػاملين في املؽشوع لخدلُم ألاهذاف املخىىت,وظ

 بؽيل واف في مىلؼ الخم.

إال أهه ًمىً اللٌى أن الشكابت الذاخلُت حػخبر مفذس مً مفادس إلازباث في غملُت الخذكُم,ولزا -

فان مذكم الحعاباث ًجب أن ًىلي غىاًت فابلت باليعبت لذساظت وجلُُم الىظام الشكابت 

 لُت املىبم في املؽشوع ًؤدي إلى جخفُن غذد أدلت  إلازباثالذاخلُت,فالىظام العلُم للشكابت الذاخ

ادة همُت التي ًدخاحها املذكم,أما إرا اهخ اب الىظام لػف أو كفىس ًشجب رلً غلى املذكم ٍص

اخخباساجه,ولزا فان املذكم كبل أن ًمؼ خىت الػمل ًجب غلُه فدق الشكابت الذاخلُت وفي لىء 

 42وإحشاءاث الػمل وأدلت إلازباث التي ًترجب غلُه جدلُلها.هخابج هزا الفدق ًدذد املذكم خىت 

 املطلب الثالث: معاًير إعداد التقزيز.

ش النهاةي لػملُت الخذكُم وحؽمل هزه املػاًير ما ًلي:  وهي مػاًير جخػلم بخدذًذ هُفُت إغذاد الخلٍش

ش ما إرا واهذ اللىابم املالُت كذ أغذث وبلا للمبادا  (1  املداظبُت املخػاسف غليها.ًجب أن هبين الخلٍش

ش ما إرا واهذ املبادا كذ وبلذ في الفترة املالُت املػمٌى غنها الحعاباث  (2 ًجب أن هبين الخلٍش

لت الفترة العابلت.  الخخامُت,بىفغ وٍش

حػخبر البُاهاث الىاسدة في اللىابم املالُت مػبرة حػبيرا وافُا غما جخممىه هزه اللىابم مً مػلىماث,ما  (3

ش ما ٌؽير الى خالف رلً.لم ًشد ف  ي الخلٍش

ش سأي املذكم في اللىابم املالُت وىخذة واخذة,أو امخىاغه غً إبذاء الشأي في  (4 ًجب أن ًخممً الخلٍش

ش ألاظباب التي أدث إلى  الحاالث التي ًخػزس فيها رلً,وفي هزه الحالت ألاخيرة ًجب أن ًخممً الخلٍش

 رلً.

 43فُل فُما ًلي:وهدىاٌو هزه املػاًير بش يء مً الخف-

 أ( معيار القواعد املحاسبيت املتعارف عليها:

ش مذكم الحعاباث غما ارا واهذ اللىابم املالُت كذ جم - ػاث أن ًفصح جلٍش حؽتره الػذًذ مً الدؽَش

ش الىمىرحُت التي ولػها بػن  إغذادها في لىء املبادا املداظبُت املخػاسف غليها,وهزلً وسد في الخلٍش

شة خٌى سأي املذكم فُما ارا واهذ اداسة املؽشوع كذ أغذث كىابم ىاملداظبين واملذكلين فحمػُاث 

 هدُجت ألاغماٌ مشاغُت املبادا املداظبُت املخػاسف غليها.

                                                             

.73,ص1986كمال نجاتً وإبراهٌم خاطر,أساسٌات المراجعة,القاهرة,مكتبة عٌن شمس, 
42  

43
صالح مرصاد وآخرون,المراجعة الداخلٌة والتدقٌق فً البنوك التجارٌة,مذكرة ماستر كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم  

  .17,ص2013التسٌٌر,ورقلة,
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وإرا لم ًخمىً املذكم مً الحفٌى غلى املػلىماث التي جمىىه مً إبذاء هزا الشأي فػلُه أن ٌؽير إلى -

ترجب غلى  شه,ٍو رلً أن ًيىن املذكم غلى غلم جام باملبادا املداظبُت املخػاسف غليها أو التي رلً في جلٍش

م  جالقي كبىال غاما,مؼ مالخظت أن هزه املبادا أو اللىاغذ لِعذ حامذة بل جخىىس مً خين آلخش غً وٍش

ػاث اللاهىهُت.  ما جفذسه الجمػُاث الػلمُت والدؽَش

 عارف عليها:ب( معيار ثباث جطبيق املبادئ املحاسبيت املت

ػني هزا املبذأ زباث - ًخممً املبادا املداظبُت املخػاسف غليها ما ٌعمى بمبذأ أو ظُاظت إزباث َو

العُاظاث والىظابل وإلاحشاءاث التي ٌعخخذمها املؽشوع مً غام آلخش,مؼ غذم حغُيرها إال باخخالف 

ن مذكم الحعاباث ًجب أن ًخأهذ الظشوف أو ألاخىاٌ التي جخىلب حػذًال في العُاظاث املخبػت..لزا فا

 مً زباث املؽشوع في ألاخز باملبادا املداظبُت التي وبلذ في الفتراث العابلت,لخدلُم ماًلي:

لمان كابلُت اللىابم املالُت مللاسهت خالٌ الفتراث املخخلفت,ولمان غذم جأزش هزه امللاسهت بالخغيراث في -4

 اللىاغذ املداظبُت املىبلت.

الخغيراث وأزشها غلى اللىابم املالُت,إرا حػشلذ املبادا املداظبُت للخغُير خُث جخأزش  بُان وبُػت-2

اللىابم املالُت بؽيل هبير إرا ما جم حغُير املبادا املداظبُت التي جم إجباغها في فتراث ظابلت,لزا فاملذكم 

شه أًت حغيراث جدذر مً هزا الىىع وأزشها غلى اللىابم امل  الُت.ًجب أن ًممً جلٍش

 اح التام:معيار إلافص -ج

ش املذكم ما ٌؽير إلى أن إلاففًلط ي هزا املػُاس بأن ًخممً ج- اح اللىابم املالُت ٌػخبر وافُا بذسحت لٍش

ش غباسة جفُذ الػىغ,وهزا املػُاس ًؤهذ معؤولُت املذكم في إكشاس اخخىاء  مػلىلت,إال إرا جخممً الخلٍش

ت ملعخخذمي جلً اللىابم اللىابم املالُت غلى الحلابم الهام ت واملػلىماث والبُاهاث التي حػخبر لشوٍس

 واملعاهمين والجهاث الحيىمُت وغيرهم.

خممً إلافف-  اح الىىاحي الخالُت:ٍو

فُما إرا واهذ اللىابم املالُت كذ جم إغذادها في لىء املبادا املداظبُت املخػاسف غليها,وان  .1

 إن ًىسد جدفظا إرا وحذ غىغ رلً.هزه املبادا جم جىبُلها بؽيل ظلُم,أو 

لت فُما إرا اجبؼ املؽشوع ظُاظت الثباث في اظخخذام املب .2 ادا املداظبُت,وجخخلف وٍش

 في هزا املجاٌ لػذة غىامل منها:  إلاففاح

 جىبُم مبادا مداظبُت أخشي حػاسف غليها.-

 جىبُم مبادا مداظبُت هخػاسف غليها لم جىً مىبلت ظابلا.-

 م مبادا مداظبُت مخػاسف غليها الى كىاغذ مداظبُت ًىلفها اللبٌى الػام.الخدٌى مً جىبُ-
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وفي حمُؼ ألاخىاٌ ًجب أن ًفطح املذكم غً هزه الخغيراث ومذي كبىله أو سفمه لها مبِىا -

 أظباب رلً.

غً هلاه المػف التي جؤزش غلى اهخظام الذفاجش والسجالث وهىاحي المػف في هظام  إلاففاح- 

 الشكابت الذاخلُت.

 غً أي جفشفاث خذزذ مخالفت لللىاهين أو الىظام الذاخلي للمؽشوع. إلاففاح-

ش الزي أـذسجه هلابت املداظبين وامل- ت فترة جخػلم باإلففاحوكذ جممً همىرج الخلٍش ام في الخ شاحػين املفٍش

ًخممىان ول ما  آهفااللىابم املالُت خُث جىق ".....هما أن امليزاهُت وخعاب ألاسباح والخعابش املؽاس إليهما 

 ًىق اللاهىن وهظام الؽشهت غلى وحىب إزباجه فيهما ".

 معيار إبداء الزأي في القوائم املاليت كوحدة واحدة:-د

ش مذكم الحعاباث سأي املذكم - في اللىابم املالُت وىخذة واخذة وفُما إرا واهذ امليزاهُت ًجب أن ًخممً جلٍش

حػبر بفىسة ـادكت غً املشهض املالي الحلُلي للمؽشوع في نهاًت الػام,وان خعاب ألاسباح والخعابش ٌػبر بؽيل 

 ظلُم غً هدُجت أغماٌ املؽشوع غً العىت الخالػت لػملُت الخذكُم.

في اللىابم املالُت,فُجب غلُه أن ٌػىي سأًا مخدفظا أو ٌػىي سأًا  أما إرا لم ًخمىً املذكم مً إبذاء سأًه-

 غىعُا,أو أن ًمخىؼ ولُا غً إبذاء سأًه,مؼ إًماح ألاظباب التي أدث الى رلً.

شه, بِىما حػخبر إداسة املؽشوع معؤولت غً دكت - ومً الجذًش باإلؼاسة هىا أن املذكم ٌػخبر معؤوال غً جلٍش

غم ما كذ ًلىم به املذكم مً معاغذة في رلً أو ما ًبذًه مً مالخظاث أو وصحت اللىابم املالُت,س 

  44حػذًالث.

 ملخق ملػاًير الخذكُم.  :II- 2 الؽيل سكم
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محمد التهامً طواهر,مسعود صدٌقً,المراجعة وتدقٌق الحسابات,اإلطار النظري والممارسة التطبٌقٌة,دٌوان المطبوعات    

.63-60,ص2003معٌة,الجزائر,الجا
 

 

   

 مػاًير الخذكُم املخػاسف غليها 

 مػاًير الػمل املُذاوي
ش  مػاًير إغذاد الخلٍش
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خ الذٌ ً, املشاحػت ,مذخل مخيامل )جشحمت د.مدمذ غبذ اللادس تز,حُمغ لىباملفذس :   ألفين أٍس عىي(,داس املٍش

اك,  .42,ؿ2884لليؽش,الٍش

 

 املبحث الثالث: آلياث التدقيق املحاسبي في اكتشاف ألاخطاء املحاسبيت

ذق الحعاباث والفىسة الفادكت لللىابم املالُت, البذ أن جيىن  ليي ًذلي املذكم بشأًه خٌى ؼشغُت ـو

ل ما هى مً اهدؽاف و مىهجُت مخبػت والبذ مً جىفش وظابل ًفهم بىاظىتها الىلػُت وليي ًمىً في ألاخير 

, مىاحهت مذي معؤولُت املذكم غً اهدؽاف ألاخىاء والغؾًجب مشاغاة ماًلي:  غامن وغير كاهىوي فػلُه

 ألاخىاء و الغؾ غلى معخىي إلاداسة و جصحُذ ألاخىاء.

 املطلب ألاول: مدى مسؤوليت املدقق عن اكتشاف ألاخطاء والغش.

ا لػملُت الخذكُم ومً خالٌ مماسظت املذكم لحزسه املنهي وواحباجه إن اهدؽاف الخىأ والغؾ  ٌػخبر هاججا زاهٍى

ًلىم غلى أظاط الػُىاث ي املهىُت املخػاسف غليها هزا هما أن جدٌى الخذكُم مً جففُلي إلى اخخباس 

الخالغب إلاخفابُت, ًترجب غلُه اظخدالت اغخباس املذكم معؤوال غً اهدؽاف حمُؼ ألاخىاء أو الغؾ أو 

 بالذفاجش والسجالث.

ولىً ٌػخبر املذكم معؤوال غً اهدؽاف جلً ألاخىاء والغؾ التي ًظهشها الخذكُم الػادي للذفاجش والسجالث 

ىت أن ًيىن املذكم كذ ماسط خزسه املنهي واخخُاس غُىاجه غؽىابُا, أما ما جدىٍه الذفاجش مً غؾ مدىم  ؼٍش

 

الخخىُي العلُم للخذكُم -

 املعاهمين.وإلاؼشاف املالبم غلى 

فدق و جلُُم هظام الشكابت -

 الذاخلُت.

حمؼ أدلت إلازباث اليافُت -

 واملالبمت.

 الىفاءاث املهىُت الالصمت. -

 الاظخلاللُت والحُاد.-

 بزٌ الػىاًت املهىُت.-

 

إغذاد اللىابم املالُت وفلا للمبادا املداظبُت -

 املخػاسف غليها.

املداظبُت املخػاسف الثباث في جىبُم املبادا -

 غليها.

 إلاففاح اليافي واملىاظب.-

إبذاء الشأي الفني في اللىابم املالُت وىخذة -

 واخذة.

 مػاًير غامت          
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ذ مً ألاوشاف لم جىؽفه غملُت الخذكُم هزه  فال ٌػخبر املذكم معؤوال غىه, ولىً مً واحب املذكم أن ًٍض

ل ؼىه بالُلين واللىاغت بػذم وحىد خىأ أو غؾ ما.  حجم الػُىت وهىاق الاخخباساث ختى ًٍض

م اللىٍم ملىؼ الغؾ والخىأ أو الػمل غلى الخللُل منها, إهما ًخم بئجباع أهظمت  وإن الىظُلت ألاظاظُت والىٍش

لذم ما ًشاه مً ملترخاث لخذغُم الشكابت ظلُمت للشكاب ت الذاخلُت, وواحب املذكم هىا أن ٌعذي الىصح ٍو

الذاخلُت , ولخالقي الثغشاث وهلي المػف املىحىدة في الىظام املىبم باملؽشوع جدذ الخذكُم وهىزا إرا كام 

ٌى املهىُت ولم يهمل في أي هاخُت مً هىاحي غمله , ومؼ رلً ظهش أن هىان املذكم بأداء واحباجه وفم ألـا

يىن الحىم غلى مذي  معئىال جالغبا او اخخالظا كذ وكؼ في املؽشوع ولم ًىدؽفه املذكم فئهه ال ٌػذ  غىه ٍو

التزام املذكم أو غذم التزامه بىاحباجه املهىُت بالػىدة إلى مػاًير الخذكُم املخػاسف غليها مً مشاغاة ظشوف 

الػلذ املبرم بين املذكم والػمُل ورلً غىذما ال جيىن املشاحػت  ؿفى حاٌ الخاـت باملؽشوع املنهي ولىال

 .إلضامُت

 املطلب الثاوي: مواحهت ألاخطاء والغش على مستوى إلادارة.

م مً مذكلي الحعاباث أهه مً املعخدُل غملُا اهدؽاف غملُاث الاخخُاٌ التي ًلىم بها,  إن  ًلٌى فٍش

سغبذ إلاداسة غً غمذ وإـشاس معبم  ) جملُل املذكم ( فئهه  ؼاءث إداسة املؽشوع الػلُا , أي أهه إرا

 ٌعخدُل غلُه , إال بجهىد مميُت وبيلفت مشجفػت ووكذ وىٍل أن ًىدؽف رلً.

ولىً الاججاه العابذ في ألاوظاه اللمابُت وهُئاث الشكابت بل ولذي سحاٌ املاٌ والػماٌ, أن ؼشواث الخذكُم 

 الخالغب إر اهه مً مبرساث وحىدها.  ًيبغي أن جخمىً مً اهدؽاف مثل هزا

وهي واخذة مً أهبر زماوي ؼشواث الخذكُم في الػالم , إنها  TOUCHE ROSSوجلىم ؼشهت " جىػ سوط"  

ل إلى أظالُب حذًذة جشؼذ امل خغل في الاخخُاٌ , أما عذكم إلى الحاالث املخػذدة التي حاظخىاغذ أن جخـى

 أظالُب الخذكُم هزه هي:

  املفادس الخاسحُت في حمؼ املػلىماث غً الففلاث الطخمت التي جلىم بها ؼشهت مػُىت , وأال اغخماد

 ٌػخمذ املذكم غلى املػلىماث التي جلذمها له إلاداسة فلي.

  الخذكُم في الػملُاث الفغيرة الػذًذة املخػللت بؽشهت واخذة مخػامل مػها , هزه الػملُاث التي إرا

 حؽيل مؤؼشا هاما باليعبت لىخابج الؽشهت املالُت. ألُفذ واخذة إلى ألاخشي ,

 ( 5الخذكُم في وؽشاث الؽشهت وفي ألاسكم الحعابُت واملػامالث املالُت الخابػت إلى العىين الخمغ )

 املالُت.

  خ " خفالث سأط العىت " أي الففلاث املسجلت كشب نهاًت الػام املالي أو الخذكُم والحزس في جىاٍس

 ي.نهاًت الففل املال
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  في خاٌ وحىد ـفلاث لم ٌػلً غنها مخبأة جدذ ـفلاث أغلً غنها ًىلب املذكلىن مً إلاداسة

الػامت للؽشهت املػىُت املفادكت غلى حمُؼ الففلاث املهمت , أما إرا وان أغماء مجلغ غذاسة 

 الؽشهت هم املذًشون أهفعهم فِعخدعً أن ًىلب      املذكلىن جذخل اللاهىن .

 م مىافغ آخش. ملاسهت الففلاث  املخػللت باإلداسة بففلاث حؽبهها كام بها فٍش

  أما باليعبت للؽشواث التي حعدبذٌ مداظبها بين خين وآخش أو الؽشواث التي حػخمذ غلى ؼشهتي

جذكُم مػا, فُجب أن ًخم حػاون وزُم بين أغماء الؽشهخين لىؽف وعبت جخل إلاداسة في أغماٌ 

 الخذكُم.

مً خاالث الاخخُاٌ هزه جيخج غً خىأ لم جلفذه إلاداسة وإن الحالت املفشدة  %99ًبلى أن وػشف أن  -

حؽيل وخذها الػللُت التي جىاحهها العىق املالُت, والتي ًخىسه فيها مذًشو الؽشواث ,  %1ألاخيرة 

وؼشواث الخذكُم مجاصة هثيرة , والتي جدظى بهزا الاهخمام مً كبل مذكلي الحعاباث والهُئاث 

 اللمابُت.

ؼيىن  مذكم الحعاباث بما ًلذم إلُه مً  هزلً فئن إلازني غؽش مالخظت الخالُت ًجب أن جثير  -

 بُاهاث, وهزه املالخظاث هي:

ذ املالي غير اليافي. .1  سأط املاٌ أو الـش

ؼ لذغم كُمت ألاظهم املىشوخت في العىق.  .2  الحاحت إلى الشبذ العَش

 والففلاث .الاغخماد غلى غذد لئُل مً املىخىحاث والضبابً  .3

 مؤظعت ـىاغُت في هبىه معخمش. .4

 مالخلاث كمابُت هثيرة مً كبل خاملي ألاظهم. .5

ؼ في مجاالث مخخلفت. .6  الخىظؼ العَش

 ـػىبت الخدفُل وخاـت مً الػمالء ألاظاظُين. .7

 غملُاث مىىغت وضخمت وليل منها حهاص مداظبي خاؿ. .8

ت مً كبل فشد أو بمػت أفشاد. .9  العُىشة إلاداٍس

 جذكُم داخلي ًفخلش إلى الىفاءة املهىُت.اغخماد حهاص  .10

 الاغخماد غلى مذكلين أو أهثر لألكعام ألاظاظُت املىففلت. .11

ً اللاهىهُين. .12  اظدبذاٌ مفاجئ للمعؤولين روي الىظابف املالُت الحعاظت , أو للمعدؽاٍس

 املطلب الثالث: جصحيح ألاخطاء

أن ًلشس ما إرا وان رلً الخىأ  ٌعخلضم جصحُدا , إرا ما اهدؽف املذكم خىأ بالذفاجش والسجالث, غلُه أوال 

ألهه لِغ مً المشوسي جصحُذ  حمُؼ ألاخىاء التي ًىدؽفها املذكم, فلذ ال ٌعخذيي وبُػت الخىأ وأهمُخه 

 اليعبُت لشوسة جصحُده, وهزا  أمش غابذ لخلذًش املذكم وخبرجه املهىُت.
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ر غلى املشهض املالي للمؽشوع و /أو هدُجت أغماله, فالبذ أما إرا وان الخىأ را أهمُت وعبُت,  أي أن له جأزي

غىذها مً إحشاء الخصحُذ الالصم وفلا للمبادا املداظبُت العلُمت وجلعم ألاخىاء مً هزه الىحهت إلى 

 مجمىغخين:

ذة خعاباث ألاظخار الػام.  -  أخىاء جؤزش غلى أـس

ذة. -  أخىاء لم جؤزش بػذ ولً ًيىن لها أزش غلى جلً ألاـس

جب جصحُذ أخىاء املجمىغت ألاولى بئحشاء كُذ بالُىمُت مصحىب بالؽشح اليافي لىبُػت اللُذ وظبب  ٍو

خم  إحشابه , هما ًجب أن ًؤدي اللُذ الجذًذ إلى جصحُذ الخىأ املىحىد فػال بالذفاجش والسجالث, ٍو

لخين:  الخصحُذ غادة بئخذي الىٍش

ء اللُذ الخىأ بلُذ غىس ي ملدى أزشه مً الحعاباث , ألاولى ًخم الخصحُذ فيها غلى مشخلخين هما إلغا -

زم  إزباث اللُذ الصحُذ للػملُت , والثاهُت ًخم الخصحُذ فيها غلى مشخلت واخذة بلُذ ًصحح 

لت ألاولى ومً املفمل  الخىأ وهزا اللُذ هى هاجج دمج كُذي إلالغاء وإلازباث إرا ما اجبػىا الىٍش

 دبؼ الخىىاث فيها.اظخػماٌ ألاولى لبعاوتها وظهىلت ج

ذة الحعاباث باألظخار فُىخفي بخػذًل  - أما املجمىغت الثاهُت مً ألاخىاء والتي لم جؤزش بػذ غلى  أـس

ألاسكام بذفاجش الُىمُت إرا وان مجمىغها خىأ أو بىؽىف الجشد إرا واهذ بػن غملُاتها الحعابُت 

 بػذ في خعاباث ألاظخار الػام. غير صحُدت, والعبب في هزا غابذ إلى أن هزه ألاخىاء لم جلُذ

ذة  وجىلعم كُىد الخصحُذ التي ًىصح املذكم بئحشائها ) ورلً ملجمىغت ألاخىاء ألاولى املؤزشة غلى أـس

 الحعاباث باألظخار الػام( إلى مجمىغخين هما: 

 كُىد الدعىٍت: وهي جلً التي جؤزش غلى مبلغ أسباح أو خعابش املذة الحالُت واملعخلبلُت , ولزل ً

ًجب إحشائها لدعىٍت رلً ألازش ومثالها الخلي بين مفشوف إًشادي وآخش سأظمالي خُث ٌعخذيي 

رلً بالمشوسة إحشاء كُذ أو كُىد جصحُدُت إلغىاء ـىسة غادلت غً هخابج ألاغماٌ واملشهض املالي 

 للمؽشوع للعىت املػىُت والعىىاث امللبلت أًما.

 بهذف إغذاد كىابم مالُت ظلُمت للفترة املػىُت فلي ,  كُىد إغادة الخبىٍب: وهزه ًجب إحشاءها

ت باليعبت للىابم العىىاث الخالُت.ومثالها الخلي بين مفشوفين إًشادًين  ولىنها غير لشوٍس

 هخدمُل مفشوفاث الاهخلاٌ غلى خعاب مفشوفاث إلاغالن مثال.

مشهضه املالي ظىاء للعىت الحالُت أو وهالخظ هىا أن كُذ الخصحُذ ال ًؤزش غلى ـافي هدُجت أغماٌ املؽشوع أو 

للعىىاث التي جليها وول ألازش هى إظهاس الخبىٍب الصحُذ في خعاب / ألاسباح والخعابش . ومً هىا هشي املذكم 

ًىخفي أخُاها بئحشاء مثل هزه اللُىد في أوساق الػمل الخاـت به دون الىلب إلى كعم الحعاباث إحشاء أي 

 جصحُذ بالذفاجش.
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 خاجمت الفصل: 

ملداظبي وان في هزا الففل, جم الىكىف غلى حملت مً الاظخيخاحاث, فخىىس الخذكُم اغلى لىء ما جلذم 

الاكخفادي غلب الثىسة الفىاغُت و الخغُيراث التي معذ الؽشواث حشاء الاهففاٌ الخام هخاحا لخىىس الىاكؼ 

خاسجي معخلل مدترف ًذلي بشأي فني مداًذ  بىشفبين املالن وإلاداسة. ألامش الزي خخم لشوسة الاظخػاهت 

و مىؼ ألاخىاء إلى إبذاء الشأي خٌى مذي اخترام اللىاغذ و   مىلىيي, اهخلل مممىهه مً اهدؽاف الغؾ

اللىاهين و املبادا املداظبُت املػمٌى بها في مذي جمثُل هزه املػلىماث للفىسة الفادكت وللىلػُت املالُت أو 

 هخابج املؤظعت.

هزا الشأي ًمش غبر مشاخل أظاظُت جممً العير الحعً ملهىت املذكم وحعمذ باخخفاس غاملي الىكذ و الجهذ, 

سكابتها, و البدث غً أدلت إزباث وتهذف إلى جدفُل أهبر فػالُت, مً جخىُي لػملُت الخذكُم,  جلُُم هظام 

 جذغم الشأي النهاةي للمذكم.

ذجه الؽشواث, فئن جخىيها اللُىد الجغشافُت و ؼغلها لبِئاث مخخلفت وامخذاد ملبذأ اهففاٌ امللىُت الزي ؼه

ا غلى اظخىماٌ الهذف مً الخذكُم  وان لضاما أن ًفاخبه جىافم غلى معخىي خذماث الخذكُم خـش

املداظبي, فظهىس الؽشواث مخػذدة الجيعُاث وان ال بذ أن ًفاخبه هفغ املعخىي مً الخغُير غلى معخىي 

 ىفذ فىشة الخىخُذ  الذولي للخذكُم.خذماث الخذكُم, ف
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 مقذمت الفصل:

جلػب ششيت ظىهاؾشاى دوسا مدىسٍا في الانخطاد الجضائشي والػالمي، قهي ششيت مخخطت في الىهل الىؾني 

و الىكـ والؿاص الؿبُعي، أوشأث بمىحب نشاس سنم  بشأط ماُ مسجل ، 1963دٌعمبر   31في  491-63وحعٍى

ظهم. باإلغاقت ئلى مىنػها الجؿشافي الانخطادي اإلاخميز، وجؿل غلى  245000ملُاس دًىاس مهعمت ئلى  245مً 

 العىم اإلاهم مً الاجداد ألاوسوبي والاهكخاح غلى بهُت دُو الػالم.

ٍُله الخىظُمي  أسصٍى بخػشقىا الذنُو غلى ئهخاحه -  GP1/Zوغلُه نمىا بذساظت مُذاهُت غلى معخىي مشيب  َو

وبؿانخه الخهىُت ويزا جهذًم هظشة شاملت خُى الخذنُو اإلاداظبي داخل اإلايشأة وغالنخه باألخؿاء اإلاداظبُت 

ًاهذ:  وأهىاغها الىانػت داخلها وجكاديها معخهبال ونذ نعمىا الكطل ئلى زالر مباخث والتي 

: جهذًم مإظعت ظىهؿشاى بأسصٍى. -  اإلابدث ألاُو

 .GP1/Zجهذًم مشيب  اإلابدث الثاوي: -

 مػالجت ألاخؿاء اإلاداظبُت . اإلابدث الثالث: -
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 .SPAؾشاى اظىه جهذًم ششيت املبحث ألاول:

بُت غلى معخىي ششيت ظىهؿشاى وجدذًذا قشع  ذي جحصلىا مىه على وال GP1/Zلهذ نمىا باهجاص  دوسة جذٍس

 املعلىماث الخاليت:  

:  ماَُت ووشاؽ   ظىهؿشاى.اإلاؿلب ألاُو

و للمىاد الهُذسويشبىهُت ) الؿاص اظىه ؾشاى هي ششيت وؾىُت للبدث والاهخاج والىهل والخدىٍل والدعٍى

ل لالخخُاحاث الىؾىُت في الهُذسويشبىهاث بمىحب  والعائل(، جم ئوشاٍؤ مً أحل حؿؿُت غلى اإلاذي الؿٍى

ل وجؿىٍش ألامت مً خال 31/12/1963مً  491-63اإلاشظىم سنم   ُ اإلاعاَمت ألاحىبُت.والخمٍى

 SO/ sociétéششيت   -

 .NA/nationaleوؾىُت  -

 TRA/transportههل  -

 C/ commercializationحعىٍو  -

 H/ hydrocarbureاإلادشوناث  -

خ ظىهؿشاىاملطلب ألاول:   .جاٍس

ًاث ألاحىبُت واظخؿالُ زشوة مً الؿابو العكلي الجضائشي  طت غلى يعش اخخٍاس الشش ئوشاء ظىهؿشاى خٍش

ت ًخلو وجبني الجعم مً  ،  1963دٌعمبر  31جشايم اإلاىاسد اإلاالُت الالصمت الهؿالنت انخطادًت ، الذولت الجضائٍش

 ظىهؿشاى الزي امخذث  أنل مً زالر ظىىاث في ونذ الخو.

 ًخػؼ لجمُؼ أوشؿت غملُت ئهخاج الىكـ. 31/12/1963 -

 ألاوشؿت الىكؿُت.مذدث بػثت لجمُؼ  1966 -

 اإلادشوناث.: جأمُم 24/02/1971 -

 ششيت معخهلت ( 17:  ئغادة ٍَُلت ) ئوشاء 1981 -

 : ئؾالنا لخدذًث مً غملُت مجمىغت الىكـ الػاإلاُت.1992 -

 

 حعزيف سىهطزاك: -1

 ششيت اإلاعاَم الىخُذ لعىهاؾشاى َى الذولت.ظىهاؾشاى أضبذ  1998قبراًش  11بهشاس مً 

 معاَمت مشتريت مؼ ألاحهضة الخالُت: 
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 ( GA (الجمػُت الػامت  -

 (  CA )مجلغ ؤلاداسة  -

 الشئِغ الخىكُزي لششيت ٌعاغذٍ معامير الشؤظاء الزًً ًهىدون ألاوشؿت. -

ًائها في ؾلُػت مً الايدشاقاث الػاإلاُت.1999في غام  ًاهذ الجضائش مؼ شش  ، 

 وشاط سىهاطزاك: -2

ظىهاؾشاى هي ششيت دولُت مؼ مجاُ وشاؾها ، وضىاغت الىكـ والؿاص والخىحه الىصن الانخطادي 

 الىؾني.

 َزٍ الخطائظ الثالر بذاَت الىانل مدذدة ًجخمؼ اإلاىؿو.

 في الىانؼ خُى قىائذ ججذًذ مطممت خطُطا إلاػاًير الػمل الخجاسي الىاجح جخجه هدى خلو الثروة.

ظىهؿشاى مً البػذ الذولي ًجب أن جخٌُل الاظتراجُجُاث واإلاػاًير الذولُت، وجلَ  ـ والؿاص ششيت الىك

ل ألاوشؿت ظىهاؾشاى في مىؿو ششيت الىكـ والؿاص َى الهىة  ًاء جذٍو التي حشاسيها إلاىاقعين والشش

ششيت الىكـ  الانخطادًت الشائذة في البالد الدخاُ الانخطاد الجضائشي في الانخطاد الػالمي ظىهؿشاى،

، وأقػل اقتراع معاَمخه في اإلاطلحت الىؾىُت في والؿاص نادسة غلى اإلاىاقعت دولُا في الجضائش وفي الػالم

ض واإلاداقظت لألحُاُ.  +SOالدشؿُل والاداسة اإلاثلى للمىاسد الىؾىُت جدذ   والثروة للخػٍض

 مىظمت ظىهاؾشاى ومٍاهتها في الانخطاد الجضائشي.:  وياملطلب الثا

 مىظمت سىهاطزاك: -1
 

 .: أوشؿت ظىهاؾشاى اإلاخخلكت III-3الشٍل سنم 
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  GP1/Zاإلاطذس: وزُهت داخلُت إلاشيب 

 

 

 (:AMOT) وشاط الخىقيب والاهخاج  -

AMOT .هي اإلاعإولت غً البدث والخؿىٍش واهخاج الىكـ والؿاص 

وجتريض مهامها بشٍل سئِس ي غلى جؿىٍش اخخُاؾُاث اإلاٌدشكت، وجدعين مػذال الظخيراد وجدذًث 

الاخخُاؾُاث، البدث والاظخٌشاف واظخؿل الىدائؼ الهُذسويشبىهُت ٍَُل بمجمىغت مً سحاُ ألاغماُ 

 ) في شخظ أو في جشيُبت( اليدشاف خو ولجذًذة وجدهُو الاظخخذامظىهؿشاى ، حهىد الاظخٌشاف 

 ألامثل للىدائؼ الهذًمت.

 : (TRC)وشاط الىقل عً طزيق القىىاث  -

ت غبر خـ أهابِب وجؿىٍش وئداسة وحشؿُل شبٌت  هي اإلاعإولت غً ههل الهُذسويشبىهاث العائلت والؿاٍص

ً والدعلُم وجدمُل الىكـ.  الىهل والخخٍض

للهاساث، واخذة حعير هدى يم مً بُنهم ازىان مً خؿىؽ ألاهابِب الػابشة  15000ظىهؿشاى لذيها 

ٍىماحي(. شة ضهلُت ) اهٍش ل( وآلاخش ئلى اًؿالُا غبر حٍض  اظباهُا غبر اإلاؿشب ) بُذسودوساهكاٍس

ادة ضادساتها مً الؿاص ئلى   .2011في غام  3ملُاس م 87ونامذ الششيت ئلى ٍص

جضاُ نُذ  يم مً خـ أهابِب ههل الىكـ والؿاص، ال  16200ونذ بُيذ شبٌت أظاظُت مً أيثر مً 

ؼ غابشة للهاساث يبيرة.  الخؿىٍش مشاَس

 :(LRP)وشاط الخمييع والخكزيز والبيتروليماوي  -

LRP للمشاقو الهائمت لدعُير ألاظاظُت  حشؿُلها الىاحباثGN  الؿاص الؿبُعي وؾاص البتروُ اإلاعاُ الكطل

اث والؿاصاث الطىاغُت ) الهُلُىم والىُتروحين(. ش والبترويُماٍو  والخٌٍش
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ش والبترويُماوي ألسبػت مجمػاث للؿاص الؿبُعي اإلاعاُ  ظىهؿشاى لذيها مً خالُ ألاغماُ الخمُُؼ والخٌٍش

اث، ووخذة مً  GPLمجمػين  GNLوؾاص البتروُ اإلاعاُ  ششيت مملىيت  PEHDمجمػين للبترويُماٍو

اث( وخمعت مطافي جابػت  ENIPجابػت  ش  NAFTEC) الششيت الىؾىُت لطىاغت البترويُماٍو ) حمػُت الخٌٍش

و   SOMIZاإلادلي( ووخذة اظخخشاج الهلُىمىازىين مً الطُاهت الكشغُت وئداسة اإلاىؿهت الطىاغُت 

SOMIK  . 

 :(COM)اليشاط الخجاري  -

Com  ًاث الخابػت مثل  واإلابُػاث الصحً التي جخم غً ئداسة الػملُاث هي اإلاعإولت بالخػاون ع الشش

و الؿاصاث  cogizللىهل البدشي للىكـ و  sntm hyproc .الىكـ وجىصَؼ اإلاىخجاث الىكؿُت  لدعٍى

 الطىاغُت.

الىحىد اإلاتزاًذ لعىهاؾشاى في العىم الاًؿالُت والاظباهُت، قػال غً اخخماُ دخُى ئلى العىم 

لُت جىضح هجاح ئظتراجُجُت الششايت التي جبىتها اإلاجمىغت.  البراٍص

 

 

 مكاهت سىهاطزاك في الاقخصاد الجزائزي:  -2

، وخػؼ للخؿُير وؤلاضالح  1963لششيت الىؾىُت ظىهاؾشاى وخذمت الانخطاد الىؾني مىز جأظِعه في غام ا

 الخمذًذ غلى حمُؼ ألاوشؿت البترولُت.مً خالُ 

الُىم ظىهاؾشاى ًػمً البػثاث ؤلاظتراجُجُت التي جشيض غلى البدث وؤلاهخاج وههل ومػالجت وجطكُت الؿاص 

( قانها وقشث أًػا العىم اإلادلُت وأظىام اإلاىاد LPGالىظُل اإلاعاُ)الؿبُعي وقطل مً الؿاص 

ت في العىم الذولُت.  الهُذسويشبىهُت العائلت والؿاٍص

 اإلاؿلب الثالث: مىخجاث ظىهؿشاى.

ما بين اإلادشوناث و مشخهاتها، يهشباء و اجطالث، مُاٍ البدش اإلادالة، ىخجاث جدىىع اإلالعىهؿشاى مجمىغت مً 

وبُئُت و مىخجاث مىجمُت، ئال أنها جشجٌض غلى اإلادشوناث يمىخجاث سئِعُت و اظاط وشاؾها، و خذماث مالُت 

 التي جخمثل قُما ًلي: 

ان. أما ًلمت البتروُ  ألاضلالىكـ ) البتروُ ( ًلمت الىكـ ي قاسظُت  ــ )هاقاجا ( حػني الهابُل للعٍش

petrolleum   :قهي الجُيُت ألاضل جخألل مً مهؿػين َماPeter   وحػني الصخش ، وOuem   ،ذ التي حػني ٍص

ذ الصخش.  وبزلَ حػني في مجملها البتروُ، ٍص
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جُت بؿُئت، قكي أولى مشاخله جخدُى البهاًا الػػىٍت غبر مالًين  ًخٍىن الىكـ غبر مشاخل مخخالُت بطىسة جذٍس

ا اإلاعاغذة في جدلُلها ئلى ما ٌػشف بالٌيروحين ،  العىين بكػل معخىي الػؿـ و الحشاسة التي جيشـ البٌخيًر

بذا َزا ألاخير في ) أسدأ أهىاع الخٍىن بخدل الٌيروحين ئلى أظكلذ  وهي مادة َالمُت جمثل الىكـ ؾير الخام، ٍو

الىكـ ألهه أنلها هطجا(، الزي ًخدُى بذوسٍ ئلى الىكـ الثهُل زم الخكُل و جضداد دسحت خكخه بؿُى قتراث 

دعشب الىكـ مً خالُ الؿبهاث ألاسغُت اإلاعامُت التي جدعم باسجكاع وعبت الشمل والجير بها لُجخمؼ  جٍىهه، ٍو

مشاسجه أو   ، وجخدذد دسحت حىدجه مً خالُ مػُاسي ) زهله أو خكخه/ إلاػشوقت " بمطاًذ الىكـ"في الىؿاناث ا

خُث ًخدذد مػُاس الثهل أو الخكت جبػا للٌثاقت أما مػُاس اإلاشاسة والحالوة قخبػا لٌمُت غىطش الٌبًرذ خالوجه( 

ذ. وللىكـ أيثر مً   مىخىج.  400ل في ئهخاج أيثر مً هىع ًذخ 150قُه قأحىدَا الخكُل الحلى، نلُل الٌبًر

الؿاص الؿبُعي: بػذ جٍىن الىكـ الخكُل جضداد دسحت خكخه جبػا الظخمشاس جىاقش الظشوف العابهت الزيش ئلى  -

 أن ًخدُى ئلى الؿاص الؿبُعي.

مًٌ جىغُدها يما ًلي: جيخج ظىهؿشاى  ئغاقت ئلى اإلادشوناث الخامت ) الىكـ والؿاص( حشٌُلت مخىىغت -  ٍو

 ملُىن بشمُل ًىمُا. 1.4الىكـ الخام:  لها ؾانت اهخاحُت جهذس بـ  -1

 ملُىن ؾً مٍافئ للبتروُ. 6.6مٌثكاث : -2

 . 3ملُاس  م 127.2الؿاص  الؿبُعي:  -3

 . 3ملُىن م GNL  :25الؿاص الؿبُعي اإلامُؼ   -4

 ملُىن ؾً مٍافئ للبتروُ. GPL :7.3ؾاص البتروُ اإلامُؼ   -5

 ملُىن ؾً مٍافئ للبتروُ. 23.8مىخجاث مٌشسة :  -6

 

 .  GP1/Zغشع مشيب  املبحث الثاوي:

ل املطلب ألاول:   . GP1/Zاإلاشيب بالخػٍش

 : GP1/Zجاريخ مزلب  -1

( مً الششيت الىؾىُت LRP َى واخذ مً ظخت مشيباث جمُُؼ الؿاص التي جملٌها ) GP1/Zمشيب 

 ظىهاؾشاى.

ؿؿي معاخت  GNLوهي جهؼ بين مشس ى الحجاج في الششم ومجمؼ الؿاص الؿبُعي اإلامُؼ  في الؿشب َو

ًاث ًاباهُت ) 120 ظلمذ اإلاكخاح نبل زالر ( IHI-ITOCHIٌَخاس. ونذ بىِذ بمعاغذة مجمىع شش

ًان أُو واخذ في ازىين ظبخمبر مً غام ألل وحعػت مئت وأسبػت وزماهىن. واإلاشة  مشاخل مً البىاء 

 الثاهُت في غششون هىقمبر مً هكغ العىت والثالثت في ماسط ألكين وغششة.

في غام ألل وحعػت مئت وزالزت وزماهىن وغؼ اإلاشيب أسبؼ نؿاساث إلاػالجت ؾاص البتروُ اإلامُؼ ًمًٌ 

ً  4.9أن جيخج  ً ) جمذًذ اإلاجمؼ في غام ألل  02ملُىن ؾً ظىىٍا بػذ الحطُى غلى نؿاٍس آخٍش
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نؿاساث  3ملُىن ؾً ظىىٍا وبػذ رلَ  7.2وزماهُت وحعػىن( وصٍادة َزا ؤلاهخاج ب وحعػت مئت 

 ملُىن ؾً ظىىٍا. 10.9( جطل ئلى 2010ئغاقُت ) الخمذًذ في 

 يما أن لذيها مهمت ئهخاج اإلاىخجاث في دسحت خشاسة الؿشقت مثل البروبان والبُىجان وخلُـ البروبان 

ت غلى خذ ظىاء في العىم اإلاع مهمت اإلاشيب ئهخاج ؾاص البتروُ اُ ) البروبان والبُىجان ( ألاغماُ الخجاٍس

 اإلادلُت والعىم الذولُت.

 :GP1/Zبطاقت جقىيت ملزلب  -2

 GP1/Z اسم الشزلت:  -

 .مشس ى حجاجاملىقع:  -

  ٌَخاس 120املساحت:  -

 ويالء 777املىظفين:  -

 ملُىن ؾً / ظىىٍا مً الؿاص الؿبُعي اإلاعاُ. 10.8الهذف:  -

 .البروبان الخجاسي، البُىجان الخجاسي  املىخجاث: -

 الػؿـ والخهؿير. طزيقت الاسخخذام: -

 ملُىن ؾً /ر 1.2نؿاساث مً  09 عذد القطاراث: -

ًاث ئًخى . IHIالصاوع:  - ما للطىاغاث الثهُلت( وشش  الُاباهُت ًىوعىسجُىم ) اٌشٍا واحُماَاٍس

 .1980هىقمبر  10 جاريخ بذأ العمل: -

 .1983دٌعمبر  12:  1جاريخ إعالن بيان مً أول مزحلت القطار -

 .1998قُكشي  24:  2جاريخ إعالن بيان مً أول مزحلت القطار -

 .2010قُكشي  12:  3جاريخ إعالن بيان مً أول مزحلت القطار -

 -30000ازىان أسضكت الخدمُل جلهي العكُىت مً الىكـ والؿاص اإلاعاُ ئلى نذسة الحقً الشزحيت:  -

 (.M6.D1ؾً مً ؾاص البتروُ اإلاعاُ ) 50000

 ( شاخىاث.06ظخت ) شاحىت مع مىحذر الخحميل: -

 جطذًش والعىم اإلادلُت. حهت إلاهخاج: -

 الؿاص مً خهُى الؿاص في الجىىب الجضائشي. مصذر الخمىيل: -

  سعت الخخزيً:

 . 3م22000جحميل الخخزيً:  -

 . 3م560000الخخزيً مً املىخجاث املبردة:  -

 . 3م2500الخخزيً مً املىخجاث املحيطت:  -

  وجفزعاجه املاليت: GP1/Z: الهيكل الخىظيمي ملزلب وياملطلب الثا
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 :GP1/Zالهٍُل الخىظُمي للمشيب :III – 4الشٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاطذس: وزُهت داخلُت للمإظعت

 

 GP1/Zالهٍُل الخىظُمي لذائشة اإلاالُت لكشع :  III  -5الشٍل سنم 

 

 

 

 الاماهت

 SPMدائشة ئبشام الطكهاث 

 

دائشة مىظىمت ألامً الذاخلي 

ASI 

  SIG دائشة ؤلاغالم والدعُير 

دائشة الىظائل 

 Wالجذًذة 

 Tدائشة الخهىُت  Fدائشة اإلاالُت  Iدائشة نعم ألامً 

 Gدائشة الطُاهت 

 Pدائشة ؤلاهخاج 

 ً  Aدائشة الخمٍى

ت   Rدائشة اإلاىاسد البشٍش

   Sدائشة ؤلاداسة 

 Mدائشة الىظائل الػامت 

 RTدائشة مطلحت غالناث الػمل 

 D*Eاإلاذًش  الىائب إلداسة الاظخؿالُ  D*Sاإلاذًش الىائب إلداسة اإلاعخخذمين 
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 وزُهت داخلُت للمإظعت.  اإلاطذس : 

 

- SFF .حسجُل الخذقهاث اإلاعخهبلُت : 

- PCR .نعم ألاخٍام ، الشضذ والابالؽ : 

- GMR.نعم ئداسة وظائل الدعىٍت : 

 مطلحت اإلاداظبت الخدلُلُت: -1

إلاا جؿشنىا ئليها جؿبُها وحذهاَا مطلحت حذًذة باإلاُذان ومهمتها خعاب جٍلكت اإلاىخىج، َزا الهعم جم ئوشاءٍ 

ى اإلاعإوُ غً  زا  اوشاءخذًثا َو وجدلُل اإلاداظبت الخدلُلت والتي جمذ يخابتها باإلاشيب مشيض الخٍلكت ، َو

ً ألاحاهب مً خالُ بشامج الحاظىب.  ًجشي خالُا جىكُز اإلاعدشاٍس

ىت: -2  مطلحت الخٍض

 دائشة اإلاالُت

SFF 

ىت  ومشانبتاإلايزاهُت  الخٍض

 الدعُير 

الشإون 

 الهاهىهُت

 اإلاداظبت الخدلُلُت

 ألاماهت

نعم 

ت  اإلاشيٍض

نعم 

اإلاخضون 

 والاظتهالى

نعم 

 اإلاىسدون 
PCR GMR 

اإلاداظبت 

 الػامت
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ػمً اظخخذام وظائل الذقؼ بشٍل صحُذ وجخألل مً نعمين: ىت الحالُت للمشيب ٍو  ًخػامل مؼ ئداسة الخٍض

 نعم البىَ.  -

 نعم اإلاطشف. -

ذقه بــ  KTPمهمتهما حعىٍت اإلاىسدون يما انها حعير غلى بشهامج مدذد اظمه  ٌشتري مشجين بالشهش  SFFَو

كهما بدعا بين في البىَ مشة مً أُو الشهش والثاوي بمىخطل الشهش ، زم الاظخؿالُ والاظدثماس. وجذخل مطاٍس

زم ًخم اإلاطادنت غليها مذًش  VIRMENT DE FRSن ٌػمل غلى اسظاُ أمىاُ اإلاىسدو   GMRالخؿشم ئلى مشخلت 

 الاداسة اإلاالُت ومً زم جشحؼ ئلى البىَ.

ًان َىاى مشٍل مؼ البىَ ،  ًهىم  PCRمشخلت زالثت  ىت وأًػا ئن  ت وظىىٍت للخٍض ش شهٍش َذقها حػمل جهاٍس

PCR .بدل اإلاشٍل 

و البىَ يم  دقػذ مً قاجىساث اإلاىسدًً جخم َىا سابػا واخيرا نعم اإلاداظبت غملها بػذ مػشقتها غً ؾٍش

 حسجُل وجشجِب حمُؼ الػملُاث اإلاداظبُت.

 مطلحت اإلايزاهُت:  -1

ت  هي مجمىغت ميعهت مً الخىغُداث هظشا للظشوف الذاخلُت التي نذ جإزش غلى ألاغماُ الخجاٍس

مُل الى الخٌُل مؼ الىظائل الى الؿاًاث اإلايشىدة وتهذف مشانبت اإلايزاهُت ئلى:  للششيت ٍو

 جىقير  مخجاوغ لىكهاث ومىخجاث الششيت لكترة مدذدة -

 جىنػاث الػمل الحالي وحعخخذم َزٍ الخىنػاث في اجخار نشاساث الاداسة الشاشذة. -

 مشاسيت الهادة ) اإلاشؤوظين ( غلى حمُؼ اإلاعخىٍاث لخدهُو الاَذاف التي وضكىَا بأهكعهم. -

 مطلحت اإلاداظبت الػامت: -4

 الهٍُل الخىظُمي إلاطلحت اإلاداظبت الػامت.    – III-6الشٍل سنم 

 

 

 

 

 .اإلاطذس: وزُهت داخلُت للمإظعت

 نعم اإلاداظبت الػامت

ت  اإلاىسدًً نعم اإلاخضوهاث و الاظدثماساث اإلاشيٍض

 

 

ٌ 
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 وظائكها:َزا الهعم َى اإلاعئُى غً اإلاداظبت لجمُؼ الػملُاث لذساظت اإلايزاهُت العذاظُت و العىىٍت، ومً 

 حسجُل وجهُُذ الػملُاث الحعابُت. -

 ئغذاد ميزاهُت العىت ) ظذاظُت و ظىىٍت(. -

 غملُاث الجشد للمخضوهاث و الاظدثماساث. -

 اإلاطلحت الهاهىهُت: -5

 َزٍ الخذمت حعاغذ ؤلاداساث في اإلاشيب غلى:

 جؿبُو و مشانبت الػهىد و الاجكانُاث الىؾىُت و الذولُت. -

 اإلاشاسيت في مخخلل اللجان و الخهُُم الكني للجهىد.البرمجت و  -

 ئداسة الخهاض ي. -

 ئداسة الخأمين الٍامل للمشيب.  -
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 .خؿاء اإلاداظبُتمػالجت ألا املبحث الثالث: 

 ( 4، 3، 2مػالجت ألاخؿاء ) اإلاجمىغت  املطلب ألاول:

 الخثبُخاث.الفزع ألاول: 

 مثاُ:

دج الدعذًذ  300000دج وبشاءة الاختراع بمبلـ  400000بشمجُاث اإلاػلىماث بمبلـ جمذ الحُاصة غلى  -

 بشَُ.

06/01 

203 

204 

 

 

512 

 بشمجُاث اإلاػلىماجُت 

 بشاءة الاختراع

 البىَ                            

400000 

300000 

 

 

700000 

 

 :املعالجت املحاسبيت   -

لذًىا في الػملُت العابهت أخؿاء التي ايدشكها اإلاذنو وهي ) سنم الحعاب للبرمجُاث اإلاػلىماجُت وبشاءة 

(، وفي َزٍ الحالت ًهىم مداقظ الحعاباث بػٌغ الهُذ مً أحل أن ًلغي الاختراع ويزا ًىم الػملُت خاؾئ 

  الشٍل الخالي:  الهُذ الخاؾئ ، صمً زم ًهىم بدسجُل الهُذ الصحُذ وجٍىن الػملُت غلى

05/01 
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.06/01 

215  

203 

204 

 البىَ

 بشمجُاث اإلاػلىماجُت

 الاختراعبشاءة 

                                  

700000  

300000 

400000 

 : 22العمليت رقم 

 مثاُ:

 دج غلى الحعاب. 500000جم الحُاصة غلى أساض ي بمبلـ 

10/01 

211 

 

 

404 

  أساض ي

 الخثبُخاثمىسدو                          

400000  

400000 

 

 :املعالجت املحاسبيت   -

ى )مبلـ الػملُت (، وفي َزٍ الحالت ًهىم مداقظ  لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ الزي ايدشكه اإلاذنو َو

الحعاباث بػٌغ الهُذ مً أحل أن ًلغي الهُذ الخاؾئ ، ومً زم ًهىم بدسجُل الهُذ الصحُذ وجٍىن 

 الػملُت غلى الشٍل الخالي: 

10/01 

204  

211 

 مىسدو الخثبُخاث               

 أساض ي

400000  

400000 

211  

404 

           أساض ي              

 مىسدو الخثبُخاث                

500000  

500000 

 : 23العمليت رقم  -

204 

205                                                                

 

 

512 

 بشمجُاث اإلاػلىماجُت

 بشاءة الاختراع

 البىَ                                  

400000 

300000 

 

 

700000 
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 مثال: 

 هطل( بشَُ بىٍي، والباقي غلى الحعاب.½  ) الذقؼ ،  700000جم الحُاصة غلى مباوي بمبلـ 

15/01 

  

 

 

 :املعالجت املحاسبيت   -

لذًىا  في الػملُت العابهت أخؿاء التي ايدشكها اإلاذنو وهي ) جمذ الػملُت بالطىذوم(، وفي َزٍ الحالت 

ًهىم مداقظ الحعاباث بػٌغ الهُذ مً أحل أن ًلغي الهُذ الخاؾئ ، ومً زم ًهىم بدسجُل الهُذ 

 الصحُذ وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

15/01 

53  

213 

 الطىذوم 

 البىاءاث

700000  

700000 

213 

 

 

512 

404 

 البىاءاث

 البىَ 

 مىسدو الخثبُخاث

700000  

350000 

350000 

 

 :24العمليت رقم 

 مثال:

والذقؼ   ( (TVA 17%والشظم غلى الهُمت اإلاػاقت دج،  600000جم الحُاصة غلى شاخىت لىهل البػائؼ بمبلـ 

 بشَُ.

20/01 

213  

53 

 البىاءاث

 الطىذوم 

700000  

700000 
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218  

512 

 جثبُخاث مادًت أخشي 

 بىَ

702000  

702000 

 

 :املعالجت املحاسبيت   -

ى ) دمج خعاب  (، وفي َزٍ 218مؼ خعاب  TVA لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ الزي يشكه اإلاذنو َو

الحالت ًهىم مداقظ الحعاباث بػٌغ الهُذ مً أحل أن ًلغي الهُذ الخاؾئ، ومً زم ًهىم بدسجُل الهُذ 

 الصحُذ وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

20/01 

512  

218 

 بىَ

 جثبُخاث مادًت أخشي 

702000  

702000 

218 

4452 

 

 

512 

 جثبُخاث مادًت أخشي 

TVA  الهابلت لالظترحاع 

 بىَ

600000 

102000 

 

 

702000 

 

 اإلاخضوهاث.  الفزع الثاوي:

 :01الػملُت سنم

 مثاُ:

وظىذ  18غلى الحعاب قاجىسة سنم  TVA 17%دج خاسج الشظم،  100000ششاء بػاغت بمبلـ  10/03في 

 .007ؤلادخاُ سنم 

10/03 

380  

401 

 

اث بػاغت  مشتًر

 مىسدو مخضوهاث

 18قاجىسة سنم 

117000  

117000 

30  

380 

 بػاغت 

اث بػاغت  مشتًر

 007ظىذ الادخاُ سنم 

117000  

117000 
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 :املعالجت املحاسبيت -

ى )دمج خعاب  ( وفي َزٍ الحالت  218مؼ خعاب TVAلذًىا في الػملُت العابهت خؿأ الزي ايدشكه اإلاذنو َو

ومً زم ًهىم بدسجُل الهُذ ًهىم مداقظ الحعاباث بػٌغ الهُذ مً أحل أن ًلغي الهُذ الخاؾئ، 

 الصحُذ وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

10/03 

4452 

 

 

30 

TVA الهابلت لالظترحاع 

 بػاغت

17000  

17000 

 

 : 22العمليت رقم 

 مثاُ: 

ًان الدعذًذ بشَُ بىٍي. TVA 17%دج خاسج الشظم،  100000ششاء بػاغت بمبلـ  10/01في   و

10/01 

380  

512 

اث بػاغت  مشتًر

 البىَ

10500  

10500 

30  

380 

 بػاغت

اث بػاغت  مشتًر

10500  

10500 

 

 

 :املعالجت املحاسبيت   -

ى ) دمج خعاب  ( ، وفي َزٍ 218مؼ خعاب  TVAلذًىا في الػملُت العابهت خؿأ الزي ايدشكه اإلاذنو َو

الحالت ًهىم مداقظ الحعاباث بػٌغ الهُذ مً أحل أن ًلغي الهُذ الخاؾئ، ومً زم ًهىم بدسجُل الهُذ 

 الصحُذ وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

10 

/01 

4452  

30 

TVA                                           

 بػاغت

1785  

1785 
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 :23العمليت رقم 

 مثاُ: 

دج غلى الحعاب، وفي هكغ الُىم أسظل اإلاىسد مزيشة جخكُؼ  170000جم ششاء بػاغت بمبلـ  15/01في 

 . %5بيعبت 

15/01 

380  

401 

اث بػاغت   مشتًر

 مىسدو اإلاخضوهاث  

170000  

170000 

30  

380 

 بػاغت

اث بػاغت  مشتًر

170000  

170000 

 

 :املعالجت املحاسبيت  -

ى ) غذم حسجُل وخعاب الخخكُػاث  الػملُت العابهت خؿأ الزي ايدشل لذًىا في مً نبل اإلاذنو َو

 اإلامىىخت مً نبل اإلاىسد( ، وفي َزٍ الحالت ًهىم اإلاداظب بخصحُذ نُذ الػملُت غلى الشٍل الخالي: 

15/01 

401 

 

 

609 

 مخضوهاثمىسدو 

 خخكُػاث اإلامىىختال

8500  

8500 

 

 اإلاجمىغت الشابػت. الفزع الثالث:

 :21العمليت رقم 

 مثال:

 ، والدعذًذ بشَُ بىٍي. TVA 17%لضبىن قٍاهذ  125000نام جاحش ببُؼ بػاغت بمبلـ  03/ 21في 

21/03 

411 

 

 

445 

 الضبائً     

                                     TVA  

12500  

1816 
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 10684 مبُػاث بػاغت 700

512  

411 

 البىَ                          

 الضبائً      

125000  

125000 

 

 :املعالجت املحاسبيت   -

ى ) خؿأ في اإلابلـ لهُذ البُؼ( ، وفي َزٍ  لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ الزي ايدشكه مً نبل اإلاذنو َو

الحالت ًهىم مداقظ  الحعاباث بػٌغ الهُذ مً أحل أن ًلغي الهُذ الخاؾئ، صمً زم ًهىم بدسجُل الهُذ 

 الصحُذ وجٍىن  الػملُت غلى الشٍل الخالي: 

21//03 

411  

445 

700 

 الضبائً

TVA  

 مبُػاث بػاغت

112500  

19125 

93375 

 

 العمليت الثاهيت: 

دج، مشقىنت بشَُ بىٍي نُمخه 150000اسظلذ اإلاإظعت للمىسد ؾلبُت جخظ بػاغت نُمتها  12/02ل: مث

 يدعبُو. 50000

12/02 

380  

401 

409 

اث بػاغت  مشتًر

 مىسدو مخضوهاث 

 الدعبُهاث غلى الحعاب

150000  

100000 

50000 

30  

380 

 بػاغت                      

اث بػاغت  مشتًر

150000  

150000 

 

 :املعالجت املحاسبيت   -

ى ) لم ٌسجل نُذ الدعبُو( ، وفي َزٍ الحالت ًهىم  لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ والزي ايدشكه اإلاذنو َو

 اإلاداظب بخصحُذ الخؿأ، وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

12/02 
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409  

401 

512 

 حعبُهاث               

 مىسدو اإلاخضوهاث  

 البىَ

100000  

50000 

50000 

401  

409 

512 

 مىسدو  اإلاخضوهاث            

 الدعبُهاث 

 البىَ

150000  

50000 

100000 

 :23العمليت 

 مثاُ: 

دج غلى  60000و دج 200000نامذ اإلاإظعت ببُؼ مىخجاث وظُؿت ومخبهُت غلى الحعاب، بهُمت  14/06في 

 الخىالي:

14/06 

411  

702 

703 

 الضبىن 

 مبُػاث مىخجاث وظُؿت

 مبُػاث مىخجاث مخبهُت

210000 

 

 

170000 

40000 

724  

351 

358 

 مخضوهاث مً اإلاىخجاث حؿير 

 مىخجاث وظُؿت

 مىخجاث مخبهُت

260000  

200000 

60000 

 

  :املعالجت املحاسبيت   -

ى ) مبالـ مبُػاث مىخجاث وظُؿت واإلاىخجاث مخبهُت  لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ والزي ايدشكه اإلاذنو َو

 خاؾئت( ، وفي َزٍ الحالت ًهىم اإلاداظب بدسجُل الهُذ الصحُذ، وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

14/06 

411  

702 

703 

 الضبىن 

 مبُػاث مىخجاث وظُؿت

 مبُػاث مىخجاث وظُؿت

50000  

30000 

20000 

 

 (. 1.6مػالجت ألاخؿاء اإلاداظبُت ) للمجمىغت املطلب الثاوي: 

 .01اإلاجمىغت  الفزع ألاول:



 أرزيو   - GP1/Z مركب  –دراسة حالة علي مستوى شركة سونطراك     الفصل الثالث: 
 

 
65 

 .21العمليت 

 مثاُ:

 دج مً بىَ الششيت، الظخػماله الخاص . 30000نام ضاخب اإلاإظعت بسحب مبلـ  13/04في 

13/04 

108  

512 

 اإلاعخؿل                                

 البىَ        

20000  

20000 

 

 :22العمليت رقم 

 مثاُ:

 دج قاجىسة الهاجل مً أمىاله الخاضت. 15000دقؼ الخاحش  15/01في 

15/01 

626  

401 

ذ اإلاىاضالث                  بٍش

 اإلاىسد      

15000  

15000 

401  

108 

 اإلاىسد                              

 اإلاعخؿل   

20000  

20000 

 

 :املعالجت املحاسبيت  -

ى ) ( ، وفي َزٍ نُمت اإلابلـ للحعاب اإلاعخؿل خاؾئلذًىا في الػملُت العابهت خؿأ والزي ايدشكه اإلاذنو َو

 الحالت ًهىم اإلاداظب بدسجُل الهُذ الصحُذ، وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

15/01 

108  

401 

 اإلاعخؿل                 

 اإلاىسد                        

20000  

20000 

401  

108 

                                اإلاىسد     

 اإلاعخؿل      

15000  

15000 

 

 : 23العمليت 
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 مثاُ:

 دج بمىحب بىٍي. 10000دج ، وقىائذ الهشع  160000جم حعذًذ نشوع بىٌُت بـ  04/09في 

04/09 

164  

512 

 نشوع بىٌُت           

 بىَ                   

170000  

170000 

 

 

 :املعالجت املحاسبيت  -

ى )لم ٌسجل خعاب قىائذ الهشع في الهُذ( ، وفي  لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ والزي ايدشكه اإلاذنو َو

 الخالي:َزٍ الحالت ًهىم اإلاداظب بدسجُل الهُذ الصحُذ، وجٍىن الػملُت غلى الشٍل 

04/09 

512  

164 

 البىَ                       

 نشوع بىٌُت      

170000  

170000 

164 

661 

 

 

512 

 نشوع بىٌُت

 قىائذ الهشع

 البىَ                

160000 

10000 

 

 

170000 

 

ل. الفزع الثاوي:  اإلاطاٍس

 .21العمليت 

 مثاُ:

 خاسج الشظم . 100000بمىحب شَُ بىٍي اإلابلـ اظخلمذ اإلاإظعت قاجىسة َاجل، ظذدث  23/03في 

23/03 

626  

512 

ذ واإلاىاضالث   مطاٍسل البًر

 البىَ

117000  

117000 

 



 أرزيو   - GP1/Z مركب  –دراسة حالة علي مستوى شركة سونطراك     الفصل الثالث: 
 

 
67 

 :املعالجت املحاسبيت  -

ى )دمج الشظم غلى الهُمت اإلاػاقت مؼ مطاٍسل  لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ والزي ايدشكه اإلاذنو َو

 اإلاداظب بدسجُل الهُذ الصحُذ، وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:الهاجل( ، وفي َزٍ الحالت ًهىم 

 

23/03 

512  

626 

 البىَ 

ذ واإلاىاضالث  مطاٍسل البًر

117000  

117000 

626 

445 

 

 

512 

ذ واإلاىاضالث  مطاٍسل البًر

TVA 

 البىَ                                                    

100000 

17000 

 

 

117000 

 

 : 22العمليت 

 مثاُ:

  دج والدعذًذ بشَُ. 6000وبلؿذ مطاٍسل جأمُنها العىىي  130000جم الحُاصة غلى ظُاسة بـ  14/07في 

14/07 

218 

616 

 

 

512 

 الخثبُخاث اإلاادًت ألاخشي 

 مطاٍسل الخأمُىاث

 البىَ

60000 

130000 

 

 

136000 

 

 :املعالجت املحاسبيت   -

ل الخأمين( ، وفي لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ  ى )خلـ بين مبلـ الخثبُخاث ومطاٍس والزي ايدشكه اإلاذنو َو

 َزٍ الحالت ًهىم اإلاداظب بدسجُل الهُذ الصحُذ، وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

14/07 

512  

218 

616 

 البىَ

 الخثبُخاث اإلاادًت الاخشي 

 مطاٍسل الخأمُىاث

136000  

6000 

130000 
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218 

616 

 

 

512 

 الخثبُخاث اإلاادًت الاخشي 

 مطاٍسل الخأمُىاث                    

 البىَ      

130000 

6000 

 

 

13600 

 

 :23العمليت 

 مثاُ:

ت بمىحب شَُ بىٍي. 150000أنشث اإلاإظعت مً ئغاهت نُمتها  28/06  دج لجمػُت خيًر

28/06 

656  

512 

 ئغاهاث ممىىخت               

 البىَ                

155000  

155000 

 

 :املعالجت املحاسبيت  -

ى )جهذًم ئغاهت أيثر مً اإلابلـ اإلاخكو غلُه( ، وفي  لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ والزي ايدشكه اإلاذنو َو

 َزٍ الحالت ًهىم اإلاداظب بدسجُل الهُذ الصحُذ، وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

28/06 

512  

656 

 البىَ          

 ممىىختاغاهاث 

155000  

155000 

656  

512 

 اغاهاث ممىىخت                             

 البىَ             

150000  

150000 

 

 :24العمليت 

 مثاُ:

 دج.200000اإلابلـ نذٍس بـ  ،نامذ اإلاإظعت بدعذًذ الػشائب والشظىم بشَُ 08/07

08/07 

64  

512 

 غشائب وسظىم                       

 البىَ     

100000  

100000 
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69 

 

 :املعالجت املحاسبيت  -

ى )حعذًذ مبلـ الػشائب أيبر مً الهُمت الحهُهُت(  لذًىا في الػملُت العابهت خؿأ والزي ايدشكه اإلاذنو َو

 ، وفي َزٍ الحالت ًهىم اإلاداظب بدسجُل الهُذ الصحُذ، وجٍىن الػملُت غلى الشٍل الخالي:

08/07 

512  

64 

                                البىَ 

 غشائب وسظىم                  

100000  

100000 

64  

512 

 غشائب وسظىم                      

 البىَ      

200000  

200000 

 

 

 

 خاجمت الفصل:

اظخيخجىا أن اإلاإظعت  GP1/Zبػذما اظخػشغىا غملىا اإلاُذاوي غلى معخىي ششيت ظىهاؾشاى وجدذًذا قشع 

للمهىت و حػمل غلى معاًشة الخؿىساث الحاضلت في مهىت الخذنُو اإلاداظبي باالغخماد غلى الخهىُاث الحذًثت 

 يزا الؿشم اإلاثلى إلاضاولتها.

خخمُت الهُام بػملُت الخذنُو اإلاداظبي، للحشص غلى ظالمت الدسجُل اإلاداظبي لػىاضش اإلاإظعت اإلاخخلكت  -

، اإلا  خضوهاث، الخثبُخاث.....(، وغمان الاظخؿالُ لها.) ألاضُى

الهُام بػملُت الخذنُو اإلاداظبي ًػمً غذم الخجاوصاث ؾير اإلاشؾىب بها يما أظلكىا الزيش غً ألاخؿاء و  -

 الؿش غلى معخىي ؤلاداسة.
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مً خالى دزاطدىا ملىضىع  الخدقيق املداطبي و دوزه في جصحيذ  ألاخعاء املداطبيت, اجطح لىا أن هرا ألاخير 

املظاهمين مً له أهميت بالغت في جعىٍس و اطخمساز املإطظاث, خيث أهه ٌظاغد مالهي زؤوض املىاى و 

 املين مؼ املإطظت.املدافظت غلى مطالحهم و أمىالهم ظاملا أهه ًىفس مطادز غادلت و مىثقت للمخػ

و ضمان اطخمساز  الدشاف جل الخالغباث وجددًد مطدزها وجفاديها مظخقبال مً أجل طيروزة غمل املإطظت

 وشاظها.

قائمين  بها أشخاص مإهلين غلميا وغمليا ًخعلب هرا ألامس وجىد خليت غمل مخخطت بهره الىظيفت, و ال

 هخظ بالرلس مل مً مدافظ الحظاباث و مدقق الحظاباث.

 ومىه هخلظ القىى ئلى أن الخدقيق املداطبي هى املسآة الػالظت للىضػيت املاليت و املداطبيت للمإطظت.

 مً بػض الىخائج املخىضل ئليها:

 اجت املاطت ئليها.وظيفت الخدقيق بطفت غامت جاءث بىاءا غلى الح -

التزام القائم بػمليت الخدقيق باملػاًير املداطبيت جسفؼ مً مظخىٍاث أدائه وجمنىه مً الىضىى ئلى اجخاذ  -

 قسازاث أخظً.

ت و ذلو باغخبازه غمليت هادفت حػمل  الخدقيق املداطبي له أهميت و دوز مهم وبازش  - في املإطظاث الجصائٍس

 لقىائم املاليت.غلى ئغعاء الطىزة الىاضحت ل

ٌشمل الخدقيق املداطبي غلى خعت غمل جخهىن مً خعىاث مخخاليت و مترابعت خيث أن مل واخدة منها    -

 جنمل ألاخسي, أي خلل في طيرها قد ًإدي ئلى هقظ في مطداقيت هخائج الخدقيق املداطبي.

بطىزة أو بأخسي مً املػلىماث التي جخضمنها القىائم املاليت و ئال لً ًهىن هىاك مػنى لىجىد  الخدقق -

 املساجػت.

جىمل مهمت الخدقيق ملدقق الحظاباث و الري ًهىن ملصما أمام ألاظساف التي أشسفذ غلى حػييىه و أوملذ له  -

 .مهمت الخدقيق, فػليه ئجقان غمله و القيام بمهمخه غلى أخظً وجه

 اختبار الفرضيات

باليظبت للفسضيت ألاولى بأن الخدقيق فدظ اهخقادي مخعغ ًقىم به شخظ مظخقل للخألد مً صحت  -

 ومطداقيت املػلىماث املاليت املقدمت مً ظسف املإطظت, فقد جدققذ هره الفسضيت.

س املاليت, و أن  أما الفسضيت الثاهيت و التي جىظ - غلى أن ألاخعاء املداطبيت هي جدٍسف غير مػخمد في الخقاٍز

 اخخماى خدوثها مىجىد في أي هظام مداطبي أًضا جدققذ.



 خاتمة عامة
 

 
70 

ظو القىائم املاليت مب جنمً وأًضا ثبدذ صحت الفسضيت الثالثت والتي جىظ غلى أن غمليت جدقيق الحظاباث

   .و جددًد الخعاء املداطبيت و الغش

 

  و إلقتراحات: التوصيات

 مً بػض الخىضياث  و الاقتراخاث املخىضل ئليها:

 ضسوزة جىفس الشسوط الالشمت في الشخظ القائم باملساجػت. -

ادة ولفاءة فػاليت املإطظت. -  جهىًٍ املدققين مً أجل ٍش

ميت دوزهم في جقدًم جدفيزاث مادًت ومػىىٍت مً أجل زوح املظإوليت فيهم, و دفػهم ئلى إلاخظاض بأه -

 املإطظت.

 جىفير املىازد املاليت و ألادواث املخخلفت التي حظاغد املدقق غلى أداء مهامه. -
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 امللخص:

جعحبر عملية الحدكيم املحاسبي عملية منهجية منظمة, ثحضمن مجمىعة من إلاجساءات املححابعة و املخططة 

ثابد ًحمثل في مجمىعة من ألاهداف و املعاًير املحفم عليها, وهره املعاًير هي  جيدا, ًحكمها إطاز نظسي 

املهنية في كبىل الحكليف و ثخطيط و ثنفير أعمال مسحىيات مهنية لضمان التزام املدكم ووفائه بمسؤوليحه 

 الحدكيم و إعداد الحلسيس بكفاءة.

و بالحالي تهدف هره الدزاسة إلى الحطسق لألخطاء املحاسبية و عالكتها بالحدكيم املحاسبي, فمن خالل هره 

 حاسبية من خاللهالدزاسة سنحمحىز على الحدكيم املحاسبي ومعاًيره و أنىاعه, وكيفية معالجة ألاخطاء امل

 طسيم اكخشافها عبر مساحل و ثصنيفها وثصحيحها بنىع الطسيلة املناسبة مدعمين ذلك بدزاسة حالة. عن

 الكلمات املفتاحية:

  املحاسبة. ألاخطاء املحاسبية, الحدكيم املحاسبي, 

Résumé : 

Le processus d’audit comptable est un processus structuré ; qui comprend un ensemble de procé 

dures séquentielles bien planifiées régies par un cadre théorique cohérent comprennent un 

ensemble  d’objectifs et de normes convenus. Qui sont des niveaux professionnels garantissant 

que l’auditeur s’acquitte de sa responsabilité professionnelle d’accepter les travaux de commande 

de planification et  d’exécution. 

Et la préparation du rapport de manière efficace et donc le but de cette étude de traiter les erreurs 

comptable et leur relation avec la comptabilité d’audit ; cette étude se concentrera sur les normes et 

types d’audit et de comptabilité ; et sur la manière de remédier aux erreurs comptable en passent 

par les étapes et les  processus. 

Et  corriger le type reclassé la Mdaman méthode appropriée examiner le cas. 

Les mots clés :  Audit comptable , Les erreurs de comptabilité , La comptabilité . 



 الملخص

 

  


	page de garde
	التشكر و الإهداء123456
	ا 123لفهرس
	قائمة الجداول والاشكال
	مقدمة عامة
	بختة الفصل الاول
	الفصل الثاني 123456
	الفصل النهائي
	اخاتمة عامة
	قائمة المراجع12345
	الملخص

