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شهذ العالم جدىالث وجطىساث في مطلع القشن الخاظع عشش، خاصت في اإلاجاى الاقخصادي والاجخماعي، 

الزي أدي الى ظهىس ششماث ومئظعاث لبيرة، صاخبها اهفصاى ملنيت هزه اإلائظعاث عن اداستها، وهزا ما 

أظهش خاجت أصحاب اإلائظعاث واإلاعخخذمين الزًن جشبطهم عالقت معها الى الخعشف على مذي لفاءة ؤلاداسة 

ت اإلاخخلفت والاظخغالى ألامثل إلاىاسد اإلائظعت، وبالخالي ظهشث  اث ؤلاداٍس في أداء وظائفها وجقييم أداء اإلاعخٍى

 .اإلاشاجعت لؤداة سقابيت فعالت في ًذ اإلاالك أو اإلاعاهمين لشقابت من أوملذ لهم اداسة جلو اإلائظعاث

ش الهافيت التي جبين خالت اإلائظعت، لما ًقذم لإلداسة مجمىعت من  ًقىم اإلاشاجع بخقذًم الخقاٍس

ش التي حعاعذها في الحنم على لفاءة هظام الشقابت الذاخليت والىقىف على خقيقت مشلضها  الخذماث والخقاٍس

 .اإلاالي

لما هى مخعاسف عليه عىذ جؤظيغ أي مئظعت اقخصادًت أنها معخمشة في عملها الى ماال نهاًت أو على 

ألاقل أنها معخمشة في عملها لفترة غير مدذدة معبقا، لزلو هجذ أن اإلاداظبين ًفترطىن دائما أن اإلائظعت 

الاقخصادًت أوشئذ لخماسط أعمالها بصفت معخمشة دون أن ًهىن لزلو اجل مدذد، ٌعني أنها ظدعخمش ختى 

جىفيز مافت أهذافها التي أوشئذ من اجلها، وقذ ال حعخمش اإلائظعت لثيرا بعذ اوشائها خيث أن لثير من 

خ جؤظيعها، وهىا ًؤحي دوس مشاجع  الششماث فشلذ وفقذث قذستها على الاظخمشاس في فتراث مخفاوجت من جاٍس

الحعاباث الخاسجي الزي ًقىم بفدص القىائم اإلااليت فدصا اهخقادًا مىظما، فاهه ًبني عمله على أظاط 

 .فشض الاظخمشاس

 ًخدلى بآداب و ان وجه لخذمت هئالء اإلاعخخذمين، ًجب عليه ألملختى ًقىم اإلاشاجع بؤداء مهامه على 

 اإلاهىيت ختى ًهىن سأًه مداًذ و مىزىقا فيه، ألاخهامظلىك اإلاهىت، وان ًهىن لذًه القذسة و النفاءة في جطبيق 

وان ًئدي عمله من خالى خطت حعاعذه في الحصىى على جؤليذ معقىى بان البياهاث و القىائم اإلااليت خاليت 

ت و حعخبر بعذالت عن القىائم اإلااليت و عن خقيقت اإلاشلض اإلاالي للمئظعت، وهزا ًخطلب  من ألاخطاء الجىهٍش

 . اجقانجدذًذ واجباجه و معئولياجه و خقىقه وصفاجه و مئهالجه، ختى ٌعخطيع العمل بذقت و 

ش دوس اإلاشاجع وصٍادة معئوليخه ليهىن  لقذ اصداد اهخمام الباخثين والذاسظين والجمعياث اإلاهىيت لخطٍى

تها، وهزا ما أصبذ  م مذي قذسة اإلائظعت على الاظخمشاس في أعمالها واإلاعاهمت في اظخمشاٍس قادسا على جقٍى

ت اإلائظعت، أنلزلو معمىى به في الجضائش، و لزلو في بدثىا هزا   هبين ليف ٌعاهم اإلاشاجع في اظخمشاٍس

  :لزلو ظىداوى من خالى مزلشجىا ؤلاجابت عن ؤلاشهاليت و الدعاإالث اإلاخىلذة عنها في آلاحي
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: إلاشكاليت -1

: ًمنن طشح ؤلاشهاليت بالصيغت الخاليتظبق مما 

كيف جتم مساهمت مراجػت الحساباث في استمراريت املؤسست الاقتصاديت؟ 

: و لإلجابت على ؤلاشهاليت اإلاطشوخت وجب ججضئتها الى مجمىعت من ؤلاشهالياث الفشعيت الخاليت

  ما مفهىم اإلاشاجعت وما هي أهذافها؟

 ما هي اجشاءاث ومعاًير اإلاشاجعت؟  

   ت؟ فيما جخمثل أهميت فشض الاظخمشاٍس

  ش اإلاشاجع في اظخمشاس وشاط اإلائظعت؟ ليف ٌعاهم جقٍش

: الفرضياث- 2

: ؤلاجابت على اشهاليت الذساظت و مل الدعاإالث الفشعيت قمىا بصياغت الفشطياث الخاليت

 ٌعخبر الهذف ألاظمى للمشاجعت هى اعطاء الشأي اإلاداًذ خىى القىائم اإلااليت وخالت : الفرضيت ألاولى

  .اإلاشلض اإلاالي للمئظعت

 حعخبر اجشاءاث ومعاًير اإلاشاجعت اإلاعمىى بها في الجضائش هي اإلاشجع ألاظاس ي لهل : الفرضيت الثانيت

  .مشاجع خعاباث

 ت هى اإلابذأ الزي ًمىع اإلائظعت من الاظخمشاس في وشاطها: الفرضيت الثالثت   .فشض الاظخمشاٍس

 ش ًخظمن جميع اإلاالخظاث والىصائذ التي حعاعذ :الفرضيت الرابػت  ًقىم اإلاشاجع بخقذًم جقٍش

  .اإلائظعت على ججىب الفشل اإلاالي و بزلو قذستها على الاظخمشاس

: أسباب اختيار املوضوع-3

 ؛ابشاص أهميت مشاجعت الحعاباث ودوسها في اظخمشاس الاظخغالى 

 ؛ أهميت فشض الاظخمشاس الزي ًئزش على الفنش اإلاداظبي 

 ؛الفظىى العلمي والشغبت في الخعشف على مهىت مشاجعت الحعاباث 

 ؛اإلايىى الشخص ي الى اختراف مهىت اإلاشاجعت 
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 ؛مىطىع اإلازلشة له عالقت بمىطىع جخصصىا 

 ؛ازشاء اإلانخبت الجامعيت بمشجع في هزا اإلاجاى 

 با مىعذمت . مدذودًت الذساظاث العابقت التي جىاولذ هزا اإلاىطىع وهي جقٍش

: أهميت الدراست- 4

جنمن أهميت الذساظت في الذوس الزي ًلعبه مشاجع الحعاباث الخاسجي في الخخفيف من خذة فشل 

مننها من  نفل لها العمعت الطيبت في بيئتها ٍو اإلائظعاث الاقخصادًت، وجدعين ألاداء الاقخصادي لها والزي ٍو

م،  الاظخمشاس في وشاطها، لزلو جنمن أهميت الذساظت في معشفت معئوليت مشاجع الحعاباث عن عمليت الخقٍى

وجدذًذ ؤلاجشاءاث واإلائششاث اإلاعاعذة في رلو، مل رلو ظيئدي الى جقذًم هصائذ واسشاداث مبنشة من قبل 

ت وججىبها للفشل وؤلافالط . اإلاشاجع عن قذسة اإلائظعت على الاظخمشاٍس

:  الدراستأهداف-5

 :خيث تهذف هزه الذساظت الى

  ت على م اإلائظعاث الاقخصادًت الجضائٍش معشفت معئولياث اإلاشاجع الخاسجي ججاه عمليت جقٍى

 ؛الاظخمشاس في وشاطاتها

 ت م على الاظخمشاٍس  ؛معشفت اجشاءاث اإلاشاجعت اإلاخبعت في عمليت الخقٍى

 م  ؛ جدذًذ وابشاص اإلائششاث التي حعاعذ اإلاشاجع في عمليت الخقٍى

 معشفت دوس اسشاداث وهصائذ اإلاشاجع في اظخمشاس وشاط اإلائظعت الاقخصادًت .  

:  املنهج املستخدم- 6

اعخمذها على اإلاىهج الىصفي و الخدليلي في الجاهب الىظشي لإلجابت على اشهاليت اإلاىطىع و هزا اسادة 

. مىا لخدعين أداة اإلائظعت الاقخصادًت، و على مىهج دساظت في الجاهب الخطبيقي

: محتوياث الدراست- 7

 زالر فصىى ألاوى و الثاوي للجاهب الىظشي و الى على ألاظئلت اإلاطشوخت ظابقا قعمىا مزلشجىا لإلجابت

. الثالث للجاهب الخطبيقي
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و الزي جظمن مبدثين " مراجػت الحساباث في املؤسست الاقتصاديت"الفصل ألاوى جدذ عىىان 

إلجراءاث مراجػت سقىا من خالى اإلابدث الثاوي طو ث غلى املراجػت ثغمومياًدىاوى اإلابدث ألاوى 

 .الحساباث

بيىما اإلابدث الثاوي فخىاولىا فيه " استمراريت املؤسست الاقتصاديت"و الفصل الثاوي فقذ قذم بعىىان 

 .املراجػت الخارجيت في املؤسست الاقتصاديت و جحقق مبدأ الاستمراريت

الدهرة " ذاث مسؤوليت محدودة شركتفي خين الفصل الثالث خصصىاه لذساظت ميذاهيت جخص 

 لدى مكتب محافظ الحساباث " محطت الخدماث

 .و مان خخام بدثىا خاجمت طمىاها أهم الىخائج اإلاخىصل اليها و الاقتراخاث التي اسجؤًىا أنها مىاظبت

 

 



 
 

 

 

 

الفصل ألاٌو 

مساجعة الحظابات في          

املؤطظة الاكحصادًة           
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: ثمهيد

غ مهىت اإلاداؾبت و اإلاغاحهت و عفو مماعؾيها نلى الهالكت الىؾُضة بين اإلاداؾبت و اإلاغاحهت،  ٌهخمض جؿٍى

لت مفهىمت ختى ًمىً بًطالها بلى  فاإلاداؾبت جخميز بؿبُهت بوشاثُت جلىم نلى ججمُو و جلخُظ البُاهاث بؿٍغ

ألاؾغاف اإلاهىُت، ؤما اإلاغاحهت فخخطف بؿبُهت اهخلاصًه جدلُلُت، فاإلاغاحهت حهخبر ألاصاة الفهالت التي لجإ بليها 

اإلاالن إلاغاكبت ؤنماٌ مً ؤوولذ بليهم ؤلاصاعة مً حهت، و للخإهض مً صحت و ؾالمت البُاهاث اإلاالُت التي 

 ؤضضعرها الشغهت و  ؾممىان نلى الىغهُت اإلاالُت للشغهت و هدُجت وشاؾها مً حهت ؤزغيى

و مً َظا اإلاىؿم، فةن َظا الفطل ؾُدىاٌو في بؾاع هكغي الخإضُل الهلمي للمغاحهت، مً زالٌ 

الخؿغق ألَم الجىاهب اإلاخهللت بهظٍ اإلاهىت للخهغف نليها، خُث ؾُدىاٌو َظا الفطل الىلاؽ الغثِؿُت 

:ىالخالُت

 خي إلاهىت اإلاغاحهت  .الخؿىع الخاٍع

 مفهىم اإلاغاحهت وؤهىانها. 

 ؤَضاف وؤَمُت اإلاغاحهت. 

 مهاًير مغاحهت الحؿاباث. 

 بحغاءاث جىفُظ نملُت اإلاغاحهت. 

 ؤوحه  زخالف بين مهاًير و بحغاءاث اإلاغاحهت. 

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى
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 ٌ عمىميات على املساجعة : اململدح ألاو

 ٌ الحملىز الحازيخي ملهىة املساجعة : اململطل ألاو

ٌهخبر جؿىع اإلاداؾبت نبر الهطىع نباعة نً اإلاغآة الهاهؿت لخؿىع الحػاعة فيلما جؿىعث الحػاعاث 

وحضث اإلاداؾبت مياهت مهمت فيها، وجؿىعث ؾغق جؿبُلها وؤضبدذ ؤَمُتها و الحاحت بلى مهمت وواضحت، 

لت للخإهض مً ؾالمت و مطضاكُت اإلاهلىماث التي ٌهخمض نليها في  ومً َىا وشإث الحاحت بلى غغوعة بًجاص ؾٍغ

 1.اجساط كغاعاث مسخلفت

ش بخىخي الضكت ومىو الخالنب ؤو ى:1500الفترة مً الهطغ اللضًم الى ؾىت   جميزث َظٍ الحلبت مً الخاٍع

الغش الضفاجغ، ووان الهضف مً نملُت اإلاغاحهت َى الخإهض مً ؤماهت اللاثمين نلى الشاون اإلاالُت، وواهذ 

 مو نضم وحىص ؤو مهغفت هكم الغكابت %100نملُت اإلاغاحهت و التي نغفذ في نهاًت َظٍ الفترة جفطُلُت 

ى2.الضازلُت

  ًجميزث َظٍ الفترة بالخمهُض للشىعة الطىانُت، ولهل ما ًمىً اؾخسالضه :ى1850 ختى 1500الفترة م

 .فهال مً َظٍ ألازيرة َى اهفطاٌ ملىُت اإلااؾؿت نً بصاعرها وػٍاصة الحاحت للمغاحهين

ت اللُض اإلاؼصوج في الىكام اإلاداؾبي ختى و لى لم جىً بطىعة مخؿىعة هما  هما جم جؿبُم اؾخهماٌ هكٍغ

و ى3.َى مؿخهمل خالُا، وقهىع هىم مً الغكابت الضازلُت نلى اإلاشاَع

  ًفي َظٍ الفترة ؤضبذ اإلاغاحهىن ٌهخمضون نلى هكام الغكابت الضازلُت في :ى1905ختى 1850الفترة م

ت وبظلً ؤضبدذ نملُت  نملُاث اإلاغاحهت التي ًلىمىن بها، و بظلً نغفذ ألٌو مغة اإلاغاحهت  زخُاٍع

 4:اإلاغاحهت اكل جفطُال، ؤما ؤَضاف اإلاغاحهت ختى نهاًت َظٍ الفترة واهذ واألحي

 .اهدشاف الغش و الخالنب بالضفاجغ -ىؤ

 .ىاهدشاف ألازؿاء الفىُت -ىب

.ىاهدشاف ألازؿاء في جؿبُم اإلاباصت اإلاداؾبُت -ىث

  ًؤؾلىب الهُىاث ؤلاخطاثُت في باؾخسضامجميزث َظٍ الفترة :ى ختى وكخىا الحاغغ1905الفترة م 

نملُاث اإلاغاحهت،ؤما الهضف ألاؾاس ي للمغاحهت ؤضبذ بنؿاء عؤي فني مداًض خٌى مضي نضالت اللىاثم 

                                                           
 صًىان اإلاؿبىناث املساجعة و ثدكيم الحظابات إلاطاز الىظسي واملمازطة الحململيلية،مدمض التهامي ؾىاَغ ومؿهىص ضضًلي،ى1

ى.12، ص2003الجامهُت،الجؼاثغ،
.ى14،ص4،1996صاع النهػت الهغبُت،لبىان،الؿبهتمساجعة املعاًير و إلاجساءات،اصَعـ نبض الؿالم شدُىي،ى2
.ى2،ص1999نمان،ألاعصن، ظل املعاًير ألامسيىية و الدولية،فيأطاطيات الحدكيم خؿين اللاض ي،خؿين صخضوح،ى3
 .16-15،صمغحو ؾابماصَعـ نبض الؿالم شدُىي،ى4
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ؤما اهدشاف ألازؿاء و الخالنب ٌهض هىدُجت .ىاإلاالُت وجمشُلها للمغهؼ اإلاالي و هخاثج ألانماٌ للشغواث

ل نلمُا بمهمخه نلى ؤخؿً وحهه  .للُام اإلاغاحو اإلاَا

مفهىم املساجعة و أهىعها : اململطل الثاوي

جعسيف املساجعة : أوال

:ى اإلاغاحهت هظهغ منهافحهاعيىللض حهضصث وازخلفذ  

ىُت اإلاغاحهت نلى ؤنها نملُت مىخكمت للحطٌى نلى كغاثً اإلاغجبؿت :"ىنغفذ الجمهُت اإلاداؾبُت ألامٍغ

لت مىغىنُت لغغع الخإهض مً صعحت مؿاًغة َظٍ  بالهىاضغ الضالت نلى ألاخضار  كخطاصًت وجلُُمها بؿٍغ

ى1".هخاثج طلً بلى ألاؾغاف اإلاهىُتىالهىاضغ للمهاًير اإلاىغىنُت، زم جىضُل 

اإلاغاحهت جمشل نملُت فدظ إلاجمىنت مً الهملُاث جلىم نلى  ؾخلطاء بهضف :"ىحهغف ؤًػا نلى ؤنها

الخدلم مً ؾالمت اللىاثم اإلاالُت، وطلً وفلا إلاجمىنت مً اإلاهاًير اإلاىغىنُت، حهىـ اخخُاحاث مؿخسضمي 

جلً اللىاثم مو غغوعة بًطاٌ َظا الغؤي بلى ألاؾغاف اإلاهىُت، إلاؿانضرها في الحىم نلى مضي حىصة وهىنُت 

ى2".َظٍ اإلاهلىماث وجدضًض مضي  نخماص نلى جلً اللىاثم

جمشُل نملُت مىهجُت مىكمت للحطٌى نلى الخىفُظ بمىغىنُت ألصلت :"ىهما حهغف اإلاغاحهت نلى ؤنها

ؤلازباث اإلاخهللت بخإهُضاث وزاضت بالخطغفاث و ؤلاحغاءاث  كخطاصًت للخإهض مً صعحت الخؿابم بين جلً 

ى3.الخإهُضاث و اإلاهاًير اإلالغعة وجىضُل الىخاثج للمؿخسضمين

ؤؾلىب مً ؤؾالُب الغكابت ٌشخمل نلى :ىو في ألازير، ًمىىىا بنؿاء حهٍغف شامل للمغاحهت نلى ؤنها

مجمىنت مً ؤلاحغاءاث التي ًخسظَا اإلاغاحو، و التي حؿتهضف الفدظ ؤلاهخلاصي للسجالث و صفاجغ وخؿاباث 

اإلااؾؿت واللىاثم اإلاالُت هيل مً واكو اإلاؿدىضاث للخإهض مً ؾالمتها و اوسجامها مً اإلاباصت اإلاداؾبُت 

ا الطاصق نً وغهُت اإلااؾؿت، نلى ؤن ًيشغ اإلاغاحو هخاثج فدطه في  اإلاخهاعف نليها، و الخإهض مً حهبيَر

غ مىخىب ًخػمً عؤًه الفني اإلاؿمٌى و اإلاداًض نً مضي ضضق ونضالت اللىاثم اإلاالُت في الخهبير نً  جلٍغ

.ىهدُجت اليشاؽ و اإلاغهؼ اإلاالي للماؾؿت، وول َظا ًخم في بؾاع مهاًير اإلاغاحهت اإلاخهاعف نليها

ى

                                                           
.ى18،ص1990 الضاع الجامهُت،بيروث،لبىان،املساجعة بين الحىظير و الحململيم،مدمض ؾمير الطبان،مدمض الفُىمي، ى1
ت،مطغ،هظسية املساجعة وآليات الحململيم،مدمض ؾمير الطبان،ى2 .ى10،ص2003-2002الضاع الجامهُت، ؤلاؾىىضٍع
ت، مطغ،أصٌى املساجعةمدمض الفُىمي ونىع لبِب، ى3  .09، ص1998، اإلاىخب الجامعي الحضًث، ؤلاؾىىضٍع
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اؾدىاصا بلى ما جم ؾغصٍ في الخهاٍعف الؿابلت، هالخل بان َظٍ الخهاٍعف عهؼث نلى الىلاؽ التي 

ى1:اإلاغاحهت وهيىجخمدىع خىلها 

 ؛الفدظ -

 ؛الخدلُم -

غ - ى.الخلٍغ

 ًلطض به فدظ البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت للخإهض مً صحت و ؾالمت الهملُاث التي :الفدص -1

بها، ؤي فدظ اللُاؽ اإلاداؾبي و اللُاؽ الىمي و الىلضي لألخضار  كخطاصًت  جم حسجُلها و جبٍى

 .الخاضت بيشاؽ اإلااؾؿت

  ًلطض به الحىم نلى ضالخُت اللىاثم اإلاالُت و الخخامُت هإصاة للخهبير الؿلُم هدُجت :الحدليم -2

، ؤنماٌ اإلااؾؿت، و نلى مضي جمشُل اإلاغهؼ اإلاالي للىغهُت الحلُلت للماؾؿت في فترة ػمىُت مهُىت

ى2.بمهنى الخإهض مً الىحىص الفهلي و اإلاُضاوي لهىاضغ الظمت نلى ؤعع الىاكو

 بما ؤن اإلاسغحاث هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت جخىاحض باللىاثم اإلاالُت الخخامُت للماؾؿت، فان ؤي زلل 

في الىكام اإلاىلض لها ًاصي خخما بلى زلل في اللىاثم اإلاالُت الخخامُت بطفت ؤوجىماجُىُت، لظلً فاإلاغاحهت 

م هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت و اإلادافكت نلى اؾخمغاع ًخه في قل  بةميانها اهدشاف الخلل مً زالٌ جلٍى

الخلُض بمهاًير اإلاغاحهت اإلاخفم نليها لِؿمذ لهظا ألازير بخىلُض مهلىماث جيىن ممشلت للىغهُاث الحلُلت 

.ىللماؾؿت

وشير بلى ؤن الفدظ و الخدلُم نملُخان مترابؿخان ًيخكغ مً زاللهما جمىين اإلاغاحو مً ببضاء عؤي في 

مداًض في ما بطا واهذ نملُت اللُاؽ ألخضار اإلاالُت ؤصث بلى اوهياؽ ضىعة صحُدت وؾلُمت  لىدُجت ومغهؼ 

ى3.اإلااؾؿت الحلُلي

غ ًلضم بلى ألاؾغاف اإلاهىُت ؾىاء واهذ :الحلسيس -3  ًلطض به بلىعة الفدظ و الخدلُم في شيل جلٍغ

غ َى الهملُت ألازيرة مً اإلاغاحهت و زمغرها .ىصازل اإلااؾؿت ؤو زاعحها،وؿخؿُو ؤن هلل بإن الخلٍغ

 

 

                                                           
.ى11مدمض التهامي و مؿهىص ضضًلي،مغحو ؾابم،صى1
.ى20،ص2000، صاع الطفاء لليشغ و الخىػَو،املدخل الحدًح لحدكيم الحظابات ؤخمض خلمي حمهت، 2
3

، عؾالت صهخىعاٍ غير ميشىعة، حامهت الجؼاثغ، هدى إطاز محيامل لطمساجعة املالية في الجصائس على ضىء الحجازب الدوليةضضًلي مؿهىص،  

 23،ص2004
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أهىاع املساجعة ى:راهيا

َىان ؤهىام مخهضصة مً اإلاغاحهت جسخلف بازخالف الؼواًا التي جىكغ الى نملُت اإلاغاحهت مً زاللها، 

لظلً باث مً الػغوعي نلى اإلااؾؿت  كخطاصًت الهمل بىىم مهين مً اإلاغاحهت ًىاؾب شيلها، حجمها 

وؾبُهت وشاؾها مً حهت و مً حهت ؤزغي ٌهؿي مطضاكُت وضغاخت ؤهثر للمهلىماث وغمان إلاؿخهملي 

.ىاللىاثم اإلاالُت

ى1:بىحه نام جطىف اإلاغاحهت خؿب وحهاث الىكغ اإلاسخلفت بلى ما ًلي

ت ؤلالؼام اللاهىوي -  ؛مً ػاٍو

ت مجاٌ ؤو هؿاق اإلاغاحهت -  ؛مً ػاٍو

ت جىكُذ اإلاغاحهت -  ؛مً ػاٍو

ت مضي الفدظ ؤو حجم  زخباعاث -  ؛مً ػاٍو

ت الجهت التي جلىم باإلاغاحهت - .ىمً ػاٍو

: مً شاوية إلالصام اللاهىوي .1

ًىكغ اإلاشغم الجؼاثغي مً زالٌ اللاهىن الخجاعي بلى بلؼامُت اإلاغاحهت لبهؼ ماؾؿاث الشغواث 

ا مً ماؾؿاث هشغهت طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة ؤو شغهت  هشغهت اإلاؿاَمت ونضم بلؼامُت اإلاغاحهت بلى غيَر

ى2:الخػامً، لظلً ؾىميز بين هىنين مً اإلاغاحهت

 .اإلاغاحهت ؤلالؼامُت -

ت -  .اإلاغاحهت  زخُاٍع

 :املساجعة إلالصامية - أ

هي اإلاغاحهت التي ًخدخم اللاهىن اللُام بها، خُث هظ اإلاشغم مً زالٌ هطىضه نلى بلؼامُت حهُين 

ظا بغُت الىضٌى بلى ألاَضاف اإلاخىزاة  مغاحو ًلىم بالىقاثف اإلاىىؾت له مً زالٌ اللاهىن اإلاهمٌى به، َو

.ىمً اإلاغاحهت

نلى غغوعة حهُين مىضوب الحؿاباث ى(609)هظ اإلاشغم الجؼاثغي في اللاهىن الخجاعي و في ماصجه عكم

.ى(ألامىاٌ)في اللاهىن الخإؾِس ي بلى شغواث اإلاؿاَمت

                                                           
 .19مدمض التهامي ؾىاَغ ومؿهىص ضضًلي، مغحو ؾابم،صى1
.ى20مغحو ؾابم،صى2
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بمهنى ؤن َظا الىىم مً اإلاغاحهت، الهملُت جلىم بإخيام اللاهىن بدُث جلتزم اإلااؾؿت بػغوعة مغاحو 

زاعجي إلاغاحهت خؿابارها و انخماص اللىاثم اإلاالُت الخخامُت لها، ومً زم ًترجب نً نضم اللُام بخلً اإلاغاحهت 

ى1.وكىم اإلااؾؿت اإلاسالفت جدذ ؾاثلت الهلىباث اإلالغعة

:  املساجعة الاخحيازية - ب

و هي اإلاغاحهت التي جخم صون بلؼام كاهىوي وبؿلب مً ؤصحاب اإلااؾؿت ؤو مجلـ ؤلاصاعة، ففي 

الشغواث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة و طاث الصخظ الىخُض ٌؿعى ؤصحابها بلى ؾلب  ؾخهاهت بسضماث 

اإلاغاحو الخاعجي بغُت  ؾممىان نلى صحت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت الىاججت نً هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت و نً 

.ىهخاثج ألانماٌ و اإلاغهؼ اإلاالي

بط ؤن َظٍ اإلاهلىماث جخسظ هإؾاؽ لخدضًض خلىق الشغواء و زاضت في خاالث  هفطاٌ ؤو اهػمام 

ً حضًض .ىشٍغ

نلى حهُين مىضوب للحؿاباث في خالت ى(584)هظ اإلاشغم الجؼاثغي في اللاهىن الخجاعي و في ماصجه

.ى كخػاء لظلً

ليي جسػو ى(نُىت)فُلىم اإلاغاحو بمغاحهت حؼء مً اليل، خُث ًلىم بازخُاع نضص مً اإلافغصاث 

لهملُت الفدظ مو مغاناة حهمُم هخاثج َظا الفدظ نلى مجمىم اإلافغصاث التي جم ازخُاع َظا الجؼء منها 

،و للض ؤصي هبر حجم اإلاشغوناث  كخطاصًت و حهضص نملُارها بطىعة هبيرة و اَخمام جلً (اإلاجخمو)

اإلاشغوناث بإهكمت الغكابت الضازلُت بلى غغوعة كُام اإلاغاحو الخاعجي بفدظ نُىت مً َظٍ الهملُاث صون 

ى2.بحغاء مغاحهت شاملت لها و ًخىكف جدضًض حجم الهُىت نلى نضة انخباعاث

: مً شاوية مجاٌ أو هملاق املساجعة .2

ى3:ٌهخبر مجاٌ ؤو هؿاق اإلاغاحهت مً بين ؤَم اإلادضصاث التي جفغػ هىنين مً اإلاغاحهت َما

 اإلاغاحهت الياملت -

 اإلاغاحهت الجؼثُت -

 

                                                           
 .26، ص1998زالض عاغب الخؿُب وعافعي زلُل مدمىص، ألاضٌى الهلمُت و الهملُت لخضكُم الحؿاباث، صاع اإلاؿخلبل، نمان، 1
ت، مطغ،أصٌى املساجعةنبض الفخاح الصحً و آزغون، 2  .49-48،ص2000، الضاع الجامهُت، ؤلاؾىىضٍع
.ى22مدمض التهامي ؾىاَغ ومؿهىص ضضًلي، مغحو ؾابم،صى3
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:  املساجعة اليامطة - أ

في َظا الىىم مً اإلاغاحهت ًسٌى للمغاحو بؾاع غير مدضص للهمل الظي ًاصًه، بطا ًلىم بفدظ البُاهاث 

و السجالث و اللُىص اإلاشبخت بلطض ببضاء عؤي فني مداًض خٌى صحت مسغحاث هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت 

اث اإلاغاحهت اإلاخهاعف نليها .ىهيل، نملُت اإلاغاحهت البض ؤن جخلُض بمهاًير و مؿخٍى

عوعي جبني ؤؾلىب الهُىت عباث مً اٌ:ىفي قل الخطيُفاث الهضًضة للماؾؿاث وهبر حجم ؤضىاف منها

في ازخُاع اإلافغصاث التي ًلىم اإلاغاحو بفدطها بغُت بضضاع عؤي فني مداًض خٌى حمُو اإلافغصاث مما ٌهىـ 

.ىضغاخت مؿاولُت اإلاغاحو نلى حمُو اإلافغصاث ال نلى الهُىت التي شملتها ازخباعاجه

وشير في ألازير بلى ؤن بجبام ؤؾلىب الهُىت و  زخباع في اإلاغاحهت ػاص مً اَخمام اإلااؾؿاث بىكام 

ا  لى صعحت مخاهت هكام الغكابت االغكابت الضازلُت، الن همُت  زخباعاث وحجم الهُىت ٌهخمض في ازخُاَع

.ىالضازلُت اإلاهخمض في اإلااؾؿت

:  املساجعة الجصئية - ب

في َظا الىىم مً اإلاغاحهت، ًسخاع اإلاغاحو كؿما مً ؤكؿام اإلااؾؿت و ًلىم بمغاحهخه بما فيها مً 

اللىاثم اإلاالُت و سجالث مداؾبُت، ولىً في َظٍ الحالت ال ٌؿخؿُو اإلاغاحو الخغوج بغؤي نهاجي خٌى ول 

ى1.اللىاثم اإلاالُت الكخطاع صعاؾخه نلى البهؼ فلـ

حهخبر اإلاغاحهت الجؼثُت مً بين ألاهىام ألاهثر جؿبُلا في اإلاغاحهت الخاعحُت، هإن ًىول بلى اإلاغاحو خُث 

ا،  زاعجي مغاحهت بىض مهين مً مجمىم البىىص همغاحهت الىلضًت ؤو الضًىن ؤو الحلىق ؤو اإلاسؼون صون غيَر

وؾبب اهدشاع َظا الىىم ًىمً في الشيىن في البىض اإلاغاص مغاحهخه ؾىاء مً الجهت اإلاؿيرة ؤو الشغواء في 

.ىوحىص ؤزؿاء ؤو الغش ؤو الخالنب ًكهغ في نضم صكت وضغاخت اإلاهلىماث الىاججت نً الىكام اإلاىلض للبىض

:ىجبها إلاا ؾبم، ؤضبذ مً الػغوعي جلُُض َظا الىىم مً اإلاغاحهت بالهىاضغ الخالُت

 ؛وحىص نلض هخابي ًىضح هؿاق نملُت اإلاغاحهت -

 ٌ؛ببغام طمت اإلاغاحو مً اللطىع و ؤلاَماٌ في اإلاغاحهت بىض لم ٌههض بلي -

 .خطغ مؿاولُت اإلاغاحو في مجاٌ اإلاغاحهت ؤو في البىض اإلاههىص بلُه -

ى

                                                           
 .32،ص2000، صاع واثل لليشغ، نمان، ألاعصن، عطم ثدكيم الحظابات زالض ؤمين نبض هللا، 1
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: مً شاوية ثىكيد املساجعة .3

ت بلى ؤهىام اإلاغاحهت وهميز بين هىنين َما اإلاغاحهت اإلاؿخمغة و التي هي غير  ًمىً ؤن هىكغ مً َظٍ الؼاٍو

مدضوصة بالىكذ و اإلاغاحهت النهاًت و التي هي مدضوصة بالىكذ وناصة ما جيىن نىض نهاًت الضوعة اإلاداؾبُت، 

ت  1:لظلً ؾيخؿغق بلى الىىنين الخالُين مً اإلاغاحهت و الىاحمين نً َظٍ الؼاٍو

 .اإلاغاحهت اإلاؿخمغة -

ى.اإلاغاحهت النهاثُت -

:  املساجعة املظحمسة - أ

اعة اإلايشإة  ًلطض بها اللُام بهملُت اإلاغاحهت و الفدظ بهملُت مؿخمغة بط ًلىم اإلاضكم ؤو مىضوبه بٍؼ

بفتراث مخهضصة زالٌ الؿىت اإلاالُت لخضكُم وفدظ البُاهاث اإلاشبخت بالضفتر و السجالث، باإلغافت الى 

ى.الخضكُم النهاجي لللىاثم اإلاالُت في نهاًت الؿىت اإلاالُت بهض جغضُض الحؿاباث وبكفاٌ الضفاجغ

ًخم َظا الىىم و ٌؿير وفم بغهامج مغؾىم ٌهضٍ و ًجهٍؼ اإلاضكم نلى غىء صعاؾخه وجلُُمه ألهكمت 

ى2.الغكابت الضازلُت

ت نلى اإلافغصاث اإلاداؾبُت  ًلىم اإلاغاحو في َظا الىىم مً اإلاغاحهت بفدظ ؤو بحغاء  زخباعاث الػغوٍع

لت مىخكمت وفلا لبرهامج ػمني مػبىؽ مؿبلا  نلى مضاع الؿىت اإلاالُت للماؾؿت، بط ناصة ما ًخم طلً بؿٍغ

ؿخجُب بلى ؤلامياهُاث اإلاخاخت، والىاكو َظا الىىم مً اإلاغاحهت ًطلح للماؾؿاث هبيرة الحجم بط ًطهب   َو

.ىفي قلها نلى اإلاغاحهت النهاثُت نلى جدلُم ألاَضاف اإلاىىؽ بها

:ىو في ألازير وشير بلى ؤن لهظا الىىم مً اإلاغاحهت مداؾً نلى الىدى ألاحي

 مداطً املساجعة املظحمسة: 

جىفير الىكذ اليافي لضي اإلاغاحو، مما ٌؿانض نلى جىؾُو في الىؿاق الفدظ وػٍاصة حجم  زخباعاث  -

 ؛و اإلاجاالث التي جسػو للخدلُم، بالخالي اإلاغاحهت بشيل وافي

بمياهُت نغع اللىاثم اإلاالُت الخخامُت في وكذ مبىغ مً الؿىت، وىن ؤن اإلاغاحو كام زالٌ الؿىت  -

بالفدظ و الخدلم مً البُاهاث والسجالث مما ًمىىه مً ببضاء عؤي فني مداًض نً كىاثم اإلاالُت 

 ؛مدل الفدظ في الىكذ اإلاىاؾب

                                                           
 .24-23مدمض التهامي ؾىاَغ ومؿهىص ضضًلي، مغحو ؾابم،صى1
 .21،صمغحو ؾابم زالض عاغب الخؿُب، 2
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بمياهُت هشف ألازؿاء و الغش والخالنب في الىكذ مبىغ للهمل نلى جصحُذ ألازؿاء وجفاصي خضوثها  -

 .في اإلاؿخلبل، واجساط ؤلاحغاءاث الىفُلت بمهالجت الغش والخالنب ومىو الىكىف فُه في اإلاؿخلبل

اعاث اإلاخىغعة مً اإلاغاحو وؤنىاهه شهىعا هفؿُا لضي اإلاىقفين فُمخىهىن نً بهماٌ  - جدضر الٍؼ

 ؛ألازؿاء و الغش، مما ًىلظ اخخماٌ خضوثها

اق مىؾمي،ٌؿمذ بدؿم ؾير  - جىكُم الجُض للهمل مً كبل اإلاغاحو في مىخبه،صون غغـ ؤو بَع

 ؛الهمل واعجفام مؿخىي ألاصاء و هجاح اإلاغاحهت في جدلُم ؤَضافها

 1:مظاوئ املساجعة املظحمسة 

اخخماٌ كُام مىقفي اإلااؾؿت بخغُير ؤو خظف ؤعكام ؤو كُىص جم بزبارها  في اإلاؿدىضاث و السجالث  -

بهض مغاحهتها ؾىاء وان طلً بدؿً هُت ؤو كطض الغش لخغؿُت  زخالؽ، اؾدىاصا نلى ؤن اإلاغاحهت 

 ؛ال ٌهىص زاهُت للفدظ جلً اإلاؿدىضاث و السجالث

بانخباع ؤن ازخباع اإلافغصاث مً ؾغف اإلاغاحو ًخم بطىعة مؿخلؿهت ؾىاء مً الُىم بلى آزغ ؤو مً  -

حؼء بلى آزغ، فةن َظا الشيل كض ًازغ نلى مضي مخابهت اللاثمين باإلاغاحهت لجمُو الجىاهب اإلاغجبؿت 

لت ؤلاجمام، هظلً كض ًترجب نلى طلً الؿهى  بمجاٌ الفدظ وزاضت منها التي جدخاج بلى فتراث ؾٍى

ت  للمفغصاث اإلاسخاعة، مما كض  مً حاهب اإلاغاحو زاضت فُما ًخهلم بةجمام  زخباعاث الػغوٍع

 ؛ٌؿخغله الهاملين باإلااؾؿت لخدلُم بهؼ ألاغغاع الخاضت

-  ً ل اإلاؿخغغق، بط عبما ًاصي  بلى جيٍى خضور ملل لضي اإلاغاحو ولضي اإلاىقفين هكغا للىكذ الؿٍى

طبذ نمل اإلاغاحو عوجُني ال ًاصي بلى جدلُم ألاَضاف اإلاغحىة مً  نالكاث شخطُت بين الؿغفين ٍو

اإلاغاحهت مً حهت، و مً حهت ؤزغي ًازغ نلى خُاص واؾخلالٌ اإلاغاحو الظي َى اخض اإلاهاًير الهامت 

 ؛للمغاحهت

اث مدل اإلاغاحهت، وىن ؤن َظٍ  - اعاث اإلاخىغعة واإلاؿخمغة للمغاحو حهؿل نمل مىقفي اإلاضًٍغ بن الٍؼ

اعاث جاصي بلى اعجبان اإلاىقفين نىض ؤصاء وقاثفهم  .الٍؼ

ى

ى

ى

ى

                                                           
ت اإلااؾؿت  كخطاصًت، مظهغة ماؾخير غير ميشىعة، خؿام الضًً حالٌ و َاعون بىحالٌ،1 -2017 مغاحهت الحؿاباث و صوعَا  في اؾخمغاٍع

ى.10،ص2018
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: املساجعة النهائية - ب

ًلىم اإلاغاحو بهملُت اإلاغاحهت بهض اهتهاء الفترة اإلاالُت و اهتهاء اإلاداؾب مً نمله و بكفاله للحؿاباث 

ظا الىىم ًطلح في اإلااؾؿاث الطغيرة و اإلاخىؾؿت ؤًً ًلخطغ اإلاغاحو نلى فدظ و مغاحهت  الخخامُت، َو

ى1".مغاحهت اإلايزاهُت"ىاإلايزاهُت، هما ًؿلم نلى َظا الىىم مً اإلاغاحهت اؾم 

ٌؿخهمل َظا الىىم ناصة في نهاًت الؿىت اإلاالُت، بط ٌهين اإلاغاحو في قل َظا الىىم بهض  هتهاء مً 

اث وجدػير الحؿاباث الخخامُت وكاثمت اإلاغهؼ اإلاالي، والىاكو ؤن َظا الىىم ًيىن في اإلااؾؿاث الطغيرة  الدؿٍى

ؿخؿُو اإلاغاحو الخدىم في الىغهُت في قل مدضوصًت مضة اإلاغاحهت .ىالتي ًيىن نضص نملُارها كلُل َو

ى2:وؿخؿُو ؤن هميز بين اإلاؼاًا و الهُىب في َظا الىىم مً اإلاغاحهت نبر آلاحي

 مصاًا املساجعة النهائية: 

نضم بمياهُت جالنب اإلاىقفين في اإلاؿدىضاث و السجالث وول ما ًخهلم بالؿىت اإلاالُت اإلااغُت مً  -

مهالجت للبُاهاث اإلاداؾبُت و اللىاثم اإلاالُت الخخامُت، بانخباع ؤن اإلاهلىماث التي جىطب نليها اإلاغاحهت 

 ؛حهىص بلى ؾىت مالُت اهتهذ

 .اهسفاع جيالُفها وؿبُا ملاعهت باإلاغاحهت اإلاؿخمغة، انخماصا في طلً نلى الىكذ اإلاؿخغغقى -

 عيىب املساجعة النهائية: 

كطغ الفترة الؼمىُت الالػمت للمغاحهت، مما ًاصي بلى نضم الخمىً مً بضضاع خىم ؾلُم خٌى  -

 ؛مسغحاث هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت في قل الهملُاث الهضًض للماؾؿت

بن اهدشاف ألازؿاء و الخالنب بهض اهتهاء الؿىت اإلاالُت، كض ًترجب نلُه نضم بمياهُت مهالجت ما جم  -

 ؛اهدشافه، مما ٌهىـ ضغاخت نضم جمشُل اإلاهلىماث اإلاداؾبُت و اإلاغاحهت للحلاثم صازل اإلااؾؿت

في قل هلظ نضص اإلاغاحهين الخاعحُين في بهؼ اإلاىاؾم، كض ٌؿىض بلى مغاحو مهين نضة ؤنماٌ  -

للمغاحهت مما كض ًازغ ؾلبا نلى هىنُت الهمل اإلااصي مً اإلاغاحو الظي ًدبلىع في الغؤي الفني اإلالضم مً 

 .ؾغفه

ى

ى

 

                                                           
1

 .11، ص1991أبو رقبة توفٌق مصطفى و المصري عبد الهادي إسحاق، تدقٌق و مراجعة الحسابات، الطبعة األولى، دار الكندي، األردن،  
 .26مدمض التهامي ؾىاَغ ومؿهىص ضضًلي، مغحو ؾابم،صى2
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: مً شاوية مدي الفدص أو حجم الاخحيازات .4

بن هبر حجم اإلااؾؿاث وحهضص نملُارها ؾىاء الضازلُت ؤو الخاعحُت، زلم ضهىبت لفدظ الهملُاث 

التي جلىم بها مىقفي َظٍ اإلااؾؿت مما كض ًىجغ ؾلبا نلى اإلاهلىماث الىاججت نً الىكم اإلاهلىماجُت زاضت 

فُما ًخهلم بضكت و حهبير َظٍ اإلاهلىماث للىغهُت الحلُلُت للحضر، بط جخسظ  َظٍ اإلاهلىماث هإؾاؽ الجساط 

اللغاعاث التي ًخىكف ضىابها نلى صحت ألاؾاؽ، لظلً باث مً الػغوعي وحىص هىنُت مً اإلاغاحهت ًخهلم 

خهلم الشاوي  ا وحهخبر مغاحهت شاملت، ٍو لت ججهيَز ألاٌو بمغاحهت ول الهملُاث و اإلاؿدىضاث و البُاهاث و ؾٍغ

ه، حؿدىض نلى الهُىت اإلاسخاعة مً مجمىنت اإلافغصاث اإلاغاص فدطها .ىمنها ازخباٍع

ى1:ؾىميز بين َظًً الىىنين مً اإلاغاحهت في آلاحي

 .(جفطُلُت)مغاحهت شاملت  -

ه -  .مغاحهت ازخُاٍع

: (الحفصيطية)املساجعة الشامطة  - أ

حهخبر اإلاغاحهت الشاملت هىنا جفطُلُا بط ًلىم اإلاغاحو في قلها بفدظ حمُو اللُىص و الضفاجغ،  

سجالث و مؿدىضاث، البُاهاث اإلاداؾبُت، والىاكو ؤن َظا الىىم كض ًيىن شامل باليؿبت بلى بىض مهين وكض 

ًيىن شامل باليؿبت لجمُو نملُاث اإلااؾؿت، نلى خؿب ما ًلخػُه الهلض اإلابرم ما بين اإلاغاحو وؤصحاب 

.ىاإلااؾؿت الظي ًىضح ؾبُهت وشيل اإلاغاحهت والبىض ؤو اليل اإلاغاص مغاحهخه

: املساجعة الاخحيازية - ب

ؾدىض َظا الىىم نلى  زخباع لجؼء مً اإلافغصاث مً اليل مو حهمُم الىخاثج َظا الفدظ للمفغصاث 

.ى(اإلاجخمو)نلى مجمىم اإلافغصاث ى(الهُىت)اإلاسخاعة 

ًبضو ؤن َظا الىىم ًخجلى زاضت في اإلااؾؿاث هبيرة الحجم و اإلاخهضصة الهملُاث التي جطهب فيها 

.ىالغاحهت الشاملت ليل الهملُاث

لظلً جكهغ لىا ؤَمُت هكام الغكابت الضازلُت في الخدضًض حجم الهُىت مً زالٌ جلُُم َظا الىكام و 

اهدشاف مىاؾً الػهف و اللىة في ألاحؼاء اإلايىهت له مً هاخُت ؤزغي جدضًض بمياهُت جؿبُم َظا الىىم مً 

.ىاإلاغاحهت

                                                           
ى.12خؿام الضًً و َاعون بىحالٌ، مغحو ؾابم،صى1
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و ما صام ؤن اإلاغاحو يهضف مً وعاء فدطه للبُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت بلى ببضاء عؤي في مداًض 

خٌى مضي حهبير اإلاهلىماث اإلاداؾبُت لخدلُم اإلااؾؿت، فاهه البض مً كُام بمغاحهت الهُىت اإلاسخاعة في قل 

:ىَظا الىىم وفم الخؿـ الخالُت

 ؛اإلاهاًىت نلى ؤؾاؽ الخلضًغ -

 ؛اإلاهاًىت نلى ؤؾاؽ اللبٌى ؤو الغفؼ -

.ىاإلاهاًىت  ؾخىشافُت -

ظا عاحو  في ألازير وشير بلى الحىم الطاصع نً مغاحهت الهُىت، فلض ال ًيىن ممشل إلافغصاث اإلاجخمو َو

:ىبلى اإلاشاول الخالُت

 ؛نضم جمشُل الهُىت اإلاسخاعة إلافغصاث اإلاجخمو هيل -

 ؛نض  نخماص نلى ألاصواث ا بخطاثُت اإلاىاؾبت الزخُاع الهُىت -

.ىألازؿاء الىاعصة نً نملُت جلضًغ مهالم اإلاجخمو -

: مً شاوية الجهة التي ثلىم باملساجعة .5

ت بلى هىنين َما ى1:ًمىً جلؿُم اإلاغاحهت مً َظٍ الؼاٍو

 .اإلاغاحهت الخاعحُت -

 .اإلاغاحهت الضازلُت -

: املساجعة الخازجية - أ

هي اإلاغاحهت التي جخم بىاؾؿت ؾغف مً زاعج اإلااؾؿت بغُت فدظ البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت و 

الىكىف نلى جلُُم هكام الغكابت الضازلُت مً ؤحل ببضاء عؤي فني مداًض خٌى صحت وضضق اإلاهلىماث 

اإلاداؾبُت الىاججت نً هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت اإلاىلض لها، وطلً إلنؿائها اإلاطضاكُت ختى جىاٌ اللبٌى و 

.ى(إلاؿاَمىن،اإلاؿدشمغون،البىىن)الغغا لضي مؿخهملي َظٍ اإلاهلىماث مً ألاؾغاف الخاعحُت 

:ىبغُت الىكىف نلى ما ؾبم ًمىً جدضًض ؤَضاف اإلاغاحهت اإلاداؾبُت الخاعحُت في الىلاؽ الخالُت

 ول الهملُاث جم حسجُلها بشيل وامل 

 ول نملُت جم حسجُلها البض ؤن جيىنى: 

 ؛خلُلُت -

 ؛صحُدت الخلُُم -

                                                           
ى.30مدمض التهامي ومؿهىص ضضًلي،مغحو ؾابم،صى1
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 ؛صحُدت الدسجُل -

 ؛مسجل في الىكذ وكىنها -

.ىصحُدت الخمغهؼ -

ى1:جبرػ ؤَمُت الخيامل للمغاحو الخاعجي في

ى.زلت و اؾممىان اإلاغاحو الخاعجي في هكام الغكابت الضازلُت اإلاهخمضة في اإلااؾؿت

اؾممىان اإلاغاحو الخاعجي نلى صكت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت في الضفاجغ، ألن اإلاغاحهت الضازلُت كض 

ى.فدطذ اإلاؿدىضاث وعاحهذ الىكام اإلاداؾبي ووكفذ نلى مضي  لتزام بالؿغق و اإلاباصت اإلاداؾبت

:  املساجعة الداخطية - ب

اث  قهغ َظا الىىم مً اإلاغاحهت بهض اإلاغاحهت الخاعحُت هكغا الخخُاحاث ؤلاصاعة إلاغاكبت اإلاؿخٍى

لىم بها ؤشخاص مً صازل الشغهت :ىالخىفُظًت، ٍو

ىُين اإلاغاحهت نلى ؤنها وشاؽ جلُُمي مؿخلل ًيشإ صازل :ى"نغف مجمو اإلاغاحهين الضازلُين ؤمٍغ

ت حهمل نلى كُاؽ و جلُُم فهالُت  مىكمت ألانماٌ إلاغاحهت الهملُاث هسضمت لإلصاعة، وهي وؾُلت عكابت بصاٍع

".ىوؾاثل الغكابت ألازغيى

وقُفت مؿخللت صازل اإلااؾؿت للخلُُم الضوعي للهملُاث لطالح :"ى نلى ؤنها"ETIENNE" هما نغفها 

ت الهامت ".ىاإلاضًٍغ

فين الؿابلين ًكهغ لىا بإن اإلاغاحهت الضازلُت ًلىم بها ؾغف مً ؤؾغاف صازل  مً زالٌ الخهٍغ

:ىاإلااؾؿت مً ؤحل الىكىف نلى الىلاؽ آلاجُت

 ؛صكت ؤهكمت الغكابت الضازلُت -

 ؛كُاؽ صعحت الىفاءة التي يهخم بها لخىفُظ الىقاثف -

 ؛مغاحهت هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت اإلاىلض ألاؾاس ي للمهلىماث اإلاداؾبُت بشيل صوعي -

 ؛فدظ وافت السجالث و البُاهاث و اإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت -

 .خماًت ؤضٌى اإلااؾؿت -

                                                           
ش،املساجعة بين الىظسية و الحململيمو آزغون، ى ولُام جىماؽ وامغؾىن َىيي1 .ى28،ص1986، صاع اإلاٍغ
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ولخىفُظ ألاَضاف اإلاغاحهت الضازلُت ًخؿلب ألامغ ؤن ًلىم اإلاغاحو الضازلي بضوع فهاٌ صازل الهُيل  

 :الخىكُمي للمشغوم خُث ًخىلى اإلاهام الخالُت

 عكابت كبل الطغف، للخدلم مً ؾالمت  حغاءاث كبل بجمام الطغف الفهلي؛ -

، للخإهض مً ؤن حمُو اإلاطغوفاث كض ضغفذ في ألاغغاع اإلادضصة و (الخلت)عكابت بهض الطغف  -

 اإلاغجبؿت بإنماٌ اإلاشغوم؛

ت اإلاىغىنت؛ -  الخإهض مً مضي مؿاًغة الهاملين باإلاشغوم للؿُاؾاث و الخؿـ و ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 1.الخدلم مً صحت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت و ؤلاخطاثُت التي جلضمها ألاكؿام لإلصاعة الهلُا -

:ىؤزيرا ؾىميز بين الىىنين الؿابلين مً اإلاغاحهت في الجضٌو آلاحي

 الحمييز بين املساجعة الخازجية و الداخطية: (01-19)الجدٌو زكم 

 

املساجعة الداخطية املساجعة الخازجية المليان 

:  الهدف السئيس ي-1الهدف أو ألاهداف -1

نً ى(اإلاالن)زضمت ؾغف زالث 

م ببضاء الغؤي في ؾالمت  ؾٍغ

وضضق جمشُل اللىاثم اإلاالُت التي 

حهضَا ؤلاصاعة نً هدُجت ألانماٌ و 

اإلاغهؼ اإلاالي  

: الهدف الثاهىي -1

اهدشاف ألازؿاء و الغش في خضوص 

غ و اللىاثم  ما جخإزغ به الخلاٍع

.ىاإلاالُت

: الهدف السئيس ي

م الخإهض مً  زضمت ؤلاصاعة نً ؾٍغ

ؤن هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت هفا 

لضم بُاهاث ؾلُمت وصكُلت  ٍو

لإلصاعة،وبظلً ًىطب  الهضف 

الغثِس ي نلى اهدشاف ومىو 

ألازؿاء و الغش و  هدغاف نً  

.ىالؿُاؾاث اإلاىغىنُت

شخظ منهي مؿخلل مً زاعج هىعية مً ًلىم باملساجعة -2

.ىاإلاشغوم ٌهين بىاؾؿت اإلاالن

مىقف مً صازل الهُيل 

هين بىاؾؿت  الخىكُمي للمشغوم َو

.ىؤلاصاعة

دزجة الاطحلالٌ في أداء العمل - 3

و إبداء العمل وإبداء السأي 

ًخمخو باؾخلالٌ وامل نً ؤلاصاعة 

في نملُت الفدظ والخلُُم وببضاء 

.ىالغؤي

ًخمخو باؾخلالٌ حؼجي، فهى 

مؿخلل نً بهؼ ا بصاعاث ولىىه 

ًسضم عغباث وخاحاث ؤلاصاعاث ا 

.ىؤزغيى

                                                           
ت،ألاطع العطمية و العمطية ملساجعة الحظابات، الداز الجامعية،  مدمض ؾمير الطبان، مدمض مطؿفى ؾلُمان، 1 -41،ص2005-2004ؤلاؾىىضٍع

.ى43
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مؿاوٌ ؤمام اإلاالن،ومً زم ًلضم املظؤولية -4

ٍغ نً هخاثج الفدظ وعؤًه  جلٍغ

.ىالفني نً اللىاثم اإلاالُت بليهم

مؿاوٌ ؤمام ؤلاصاعة ومً زم ًلضم 

غ بيخاثج لفدظ و الضعاؾت بلى  جلٍغ

ت الهلُا اث ؤلاصاٍع .ىاإلاؿخٍى

ًدضص طلً ؤمغ الخهُين و الهغف هملاق العمل  -5

الؿاثض و مهاًير اإلاغاحهت اإلاخهاعف 

نليها، وما جىظ نلُه اللىاهين 

.ىاإلاىكمت ألنماٌ اإلاغاحهت الخاعحُت

جدضًض ؤلاصاعة هؿاق نمل اإلاغاحو 

الضازلي فُلضع اإلاؿاولُاث التي 

حههض بها ؤلاصاعة للمغاحو 

.ىالضازلي،ًيىن هؿاق نمله

ًخم الفدظ غالبا مغة واخضة في ثىكيد ألاداء -6

نهاًت الؿىت اإلاالُت وكض ًيىن في 

بهؼ ألاخُان نلى فتراث مخلؿهت 

زالٌ الؿىت 

ًخم الفدظ بطىعة مؿخمغة نلى 

.ىمضاع ؤًام الؿىت

صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، املساجعة و ثدكيم الحظابابد إلاطاز الىظسي و املمازطة الحململيلية،مدمض التهامي ؾىاَغ ومؿهىص ضضًلي،: املصدز

 .35،ص2003الجؼاثغ، 

أهمية وأهداف املساجعة : اململطل الثالح

أهمية الساجعة :أوال

جىمً ؤَمُت اإلاغاحهت في وىنها وؾُلت ال غاًت ورهضف َظٍ الىؾُلت بلى زضمت نضة ؤؾغاف،  حؿخسضم 

جب ؤن ًالخل ؤن اإلاغاحو ال ًبضي عؤًه في الحؿاباث فغصًت ولىً  اللىاثم اإلاالُت في غىء اإلاباصت اإلاداؾبُت ٍو

ًبضي عؤًا فىُا ًخهلم بجمُو الحؿاباث طاث ألاعضضة الهامت لخلضم لهضة ؤؾغاف رهخم بغؤًه، ومً َظٍ 

 :ألاؾغاف ما ًلي

م اإلاالن   1:املظاهمىن  -1 غ اإلاغاحو بانخباَع ٌهخبر اإلاؿاَمىن اإلاؿخسضم ألاٌو لللىاثم اإلاالُت ولخلٍغ

دخاج اإلاؿاَمىن بلى  الظًً ٌهُىىن اإلاغاحو لؿانضَم في الغكابت نلى بصاعة الشغهت وىهُل ننهم، ٍو

ألاصاء اإلاالي :ىاإلاهلىماث التي جمضَم بها اللىاثم اإلاالُت الجساط اللغاعاث، ومً ؤَم َظٍ اإلاهلىماث

 .للشغهت ومً زم اللُمت الؿىكُت للشغهت في البىعضت

غ اإلاغاحو بانخباٍع شخظ مخسطظ ومؿخلل، ألهه ًمضَم بمهلىماث  و ٌهخمض اإلاؿاَمىن نلى جلٍغ

بغافُت نً مضي بمياهُت انخماصَم نلى ما جلضمه اللىاثم اإلاالُت مً اإلاهلىماث، وبالخالي ًمىً  نخماص نلى 

.ىعؤًه في اجساط اللغاعاث

                                                           
املحملطملات ومشاول املمازطة العمطية في ضىء معاًير املساجعة املصسية والدولية : خدمات مساكل الحظابات لظىق املاٌنبض الىَاب نلي،ى1

ت، مطغ، وألامسيىية، ، الضاع الجامهُت،ؤلاؾىىضٍع  .22،ص2001الجؼء ألاٌو
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حهخبر اإلاغاحهت مهمت إلصاعة اإلاشغوم خُث ؤن انخماص ؤلاصاعة في نملُت الخسؿُـ و :  إدازة امليشأة -2

اجساط اللغاعاث الحالُت و اإلاؿخلبلُت و الغكابُت نلى اإلاغاحهت ًجهل مً نمل اإلاغاحهت خافؼا لللُام 

 .بهظٍ اإلاهام، هظلً جاصي مغاحهت اللىاثم اإلاالُت بلى جىحُه  ؾدشماع الظي ًمشل َظٍ اإلايشإة

حهخبر اإلاغاحهت طاث ؤَمُت زاضت فهي  جمشل َظٍ :  املؤطظات املالية و الحجازية و الصىاعية -3

ل اإلاشغوم، خُث ؤن جلً اإلااؾؿاث حهخمض في  اإلااؾؿت نىض ؾلب الهمُل كغع مهين ؤو جمٍى

نملُاث اجساط اللغاع مىذ اللغع ؤو نضمه نلى اللىاثم اإلاالُت اإلاضكلت، بدُث جىحه ؤمىالها بلى 

م الصحُذ و الظي ًػمً خطىلها نلى ؾضاص جلً اللغوع في اإلاؿخلبل  1.الؿٍغ

حهخمض فمت اإلاؿدشمغون نلى اللىاثم اإلاالُت التي جمذ مغاحهتها في اجساط اللغاعاث : املظخثمسون -4

اإلاخهللت بخسطُظ مضزغاث  ؾدشماعاث، بدُث جدلم لهم ؤهبر نضص ممىً في قل ازخُاع البضًل 

 2.ألامشل مً مجمل البضاثل اإلاخاخت مو انخباع جىفغ الشلت في مطضاكُت َظٍ اإلاهلىماث

هاث في الهضًض مً : لهيئات الحىىميةا -5 ا الدشَغ حهخمض بهؼ ؤحهؼة الضولت نلى البُاهاث التي جطضَع

ألاغغاع، منها مغاكبت اليشاؽ  كخطاصي ؤو عؾم الؿُاؾاث  كخطاصًت للضولت ؤو فغع الػغاثب 

وال ًمىً للضولت اللُام بخلً ألانماٌ صون بُاهاث مىزىق فيها، ومهخمضة مً حهاث مداًضة جلىم 

 3بفدظ َظٍ البُاهاث فدطا صكُلا وببضاء الغؤي الفني اإلاداًض و الهاصٌ نليها

غ اإلاغاحو إلاا : هيئة طىق املاٌ -6 حهخبر َُمت ؾىق اإلااٌ باليؿبت للهضًض مً الضٌو مؿخسضما َاما لخلٍغ

لها مً صوع بشغافي و عكابي نلى ؾىق ألاوعاق اإلاالُت وبدىم اللاهىن، فةن الشغواث اإلالُضة في 

غ  البىعضت و الشغواث الهاملت في مجاٌ ألاوعاق اإلاالُت ملؼمت بخلضًم ضىعة مً ؤوعاكها اإلاالُت وجلٍغ

هُا فُما  مغاحو الحؿاباث نليها للهُمت الهامت لؿىق اإلااٌ، خُث جلهب َظٍ ألازيرة صوعا شبه حشَغ

 4.ًخهلم بمخؿلباث اللُاؽ و ؤلافطاح اإلاداؾبي لهظٍ الشغواث وحهُين مغاحو الحؿاباث

جلهب اجداصاث وهلاباث الهماٌ صوعا َاما في الحفاف نلى خلىق : الاثدادات وهلابات العماٌ -7

الهماٌ في قل اكخطاص الؿىق، طلً مً زالٌ آلُت الخفاوع مو بصاعة الشغهت ؤو الجهاث الحيىمُت 

بشإن نىاثض الهمل مً ؤحىع وخىافؼ ومؼاًا ماصًت و احخمانُت، وناصة ما ًيىن لضي اجداصاث 

وهلاباث الهماٌ مؿدشاعا مالُا ٌؿانض بصاعرها في بجمام نملُت الخفاوع بىجاح، و مً ؤَم اإلاهلىماث 

 الضفو و التي جغجبـ ىالتي ٌهخمض نليها اإلاؿدشاع اإلاالي في صوعٍ َظا، جلً الخاضت بلضعة الشغهت نلى

بضوعَا باإلاغهؼ اإلاالي للشغهت، ماشغاث الغبدُت والؿُىلت، خطت الشغهت مً الؿىق و الهىاثض 

                                                           
 .19،ص1،2006صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَو و الؿبانت، ألاعصن،الؿبهتثدكيم الحظابات املعاصسة الىاخية الىظسية، غؿان فالح اإلاؿاعهت،ى1
 .9،ص1،2002 ماؾؿت الىعاق لليشغ و الخىػَو، ألاعصن،الؿبهتمساجعة الحظابات بين الىظسية و الحململيم،ًىؾف مدمض حغبىم،ى2
-2012 مظهغة ماؾتر، حامهت مدمض زُػغ بؿىغة،الجؼاثغ،مساجعة الحظابات ودوزها في اطحمسازية املؤطظة الاكحصادًة،فخُدت نبض الىاخض،ى3

.ى41،ص2013
 .24نبض الىَاب هطغ نلي، مغحو ؾابم،صى4
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الحالُت للهمل و اإلاخىكهت في اإلاؿخلبل، وجمشل اللىاثم اإلاالُت اإلاطضع الغثِس ي إلاشل َظٍ اإلاهلىماث 

غ اإلاغاحو ًضنم مضي انخماص اجداصاث وهلاباث الهماٌ نليهم وزلتهم فيها  1.لظلً فةن جلٍغ

أهداف املساجعة :راهيا

ى2:ًمىً جلخُطها فُما ًلي: ألاهداف الحلطيدًة -1

 ؛الخإهض مً صحت البُاهاث اإلاداؾبُت ومضي  نخماص نليها -

 ؛ببضاء عؤي الفني مداًض اؾدىاصا بلى ؤصلت و بغاَين نلى نضالت اللىاثم اإلاالُت -

 ؛اهدشاف ؤنماٌ الغش و التزوٍغ بالسجالث اإلاداؾبُت -

 ؛الخللُل مً فغص اعجياب ألازؿاء مً زالٌ الخإهض مً وحىص عكابت صازلُت حُضة -

ت اإلاىاؾبت -  ؛مؿانضة ؤلاصاعة نلى وغو الؿُاؾاث و اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع

بي -  ؛مؿانضة الضواثغ اإلاالُت في جدضًض الىناء الػٍغ

.ىمؿانضاث الجهاث الحيىمُت ألازغي في جسؿُـ  كخطاص الىؾني -

:  ألاهداف لحدًثة -2

باإلغافت بلى ألاَضاف الخللُضًت َىان ؤَضاف خضًشت، خُث اهخللذ اإلاغاحهت مً مجغص كُام مغاحو 

الحؿاباث بالخإهض مً صحت وصكت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاشبخت بالضفاجغ والسجالث، واهدشف ما كض ًىحض بها 

مً ؤزؿاء ؤو غش وجؼوٍغ، وفدظ إلاضي فانلُت وكىة هكام الغكابت الضازلُت، و الخغوج  بغؤي فني مداًض 

ًبين هخاثج اإلااؾؿت مً عبذ ؤو زؿاعة ومغهٍؼ اإلاالي في نهاًت الفترة  اإلاالُت، بلى ؤَضاف حاءث ولُضة الخؿىع 

 كخطاصي اإلادؿاعم الظي ٌشهضٍ ناإلاىا اإلاهاضغ، ومً َظٍ ألاَضاف مغاكبت الخؿـ ومخابهت جىفُظَا، 

وجلُُم ألاصاء وعفو مؿخىي الىفاءة و الفانلُت في اإلااؾؿاث جدذ اإلاغاحهت، وجدلُم ؤكص ى كضع ممىً مً 

إحي َظا الهضف هدُجت الخدٌى  الظي ؾغؤ نلى ؤَضاف  الغفاَُت ألفغاص اإلاجخمو الظي حهمل فُه اإلااؾؿت، ٍو

اإلااؾؿاث بطىعة نامت، 

:ى"ىالهضف ألاَم، بل شاعهخه في ألاَمُت ؤَضاف ؤزغي منها"ىجدلُم ؤهبر كضع مً الغبذ "بدُث لم ٌهض

ى3".الهمل نلى عفاَُت اإلاجخمو الظي حهمل فُه اإلااؾؿت

                                                           
مظهغة ماحؿتر غير ميشىعة، حامهت اطحخدام أطاليل املعاًىة إلاخصائية في ثسشيد الحىم الشخص ي ملدكم الحظابات، حجاػ زضًجت،ى1

 .23،ص2009-2008ؾؿُف،
.ى15خؿين اللاض ي وخؿين صخضوح،مغحو ؾابم،صى2
 .15 صمسجع طابم،زالض ؤمين نبض هللا،ى3
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للض بظلذ مداوالث نضًضة مً الهُماث و اإلاىكماث الهلمُت و اإلاهىُت في صٌو الهالم لىغو اللىانض و 

اإلاهاًير التي جدىم  جإَُل مؼاولي اإلاهىت نلمُا و نملُا، بما ًػمً مؿخىي مهُين مً ألاصاء ًلبله مؿخسضمي 

مىذ لهم الشلت فُما ًطضٍع اإلاغاحهىن مً ؤخيام، و الخغلب بظلً نلى ؤلاشياٌ اللاثم خٌى  اللىاثم اإلاالُت ٍو

الطهىباث التي حهترع اإلاغاحو التي جخمدىع خٌى نضم الضعاًت بإمىع غير مداؾبُت مشل ؤلاصاعة، اللاهىن، 

مىً جىغُذ َظا  ل، نىض كُام بلُاؽ الىفاءة و الفهالُت وجلُُم ألاصاء ٍو م، بدىر الهملُاث، الخمٍى الدؿٍى

ى1:الخؿىع الحاضل في ؤَضاف نملُت اإلاغاحهت مً زالٌ الجضٌو الخالي

 الحملىز الحازيخي ألهداف عمطية املساجعة: (02-23) جدٌو زكم

ى

ى
 

ى

ى
 

ى

ى
 

ى

ى
 

ى

ى
 

ى

ى
 

ى

ى
 

 الهدف مً عمطية املساجعة  الفترة 

اهدشاف الخالنب و  زخالؽ -ىى1500كبل نمل 

اهدشاف الخالنب و  غخالؽ -ى1500-1850

اهدشاف الخالنب و  زخالؽ -ى1850-1905

اهدشاف ألازؿاء الىخابُت -

جدضًض مضي ؾالمت وصحت اإلاغهؼ اإلاالُت -ى1905-1933

اهدشاف الخالنب و  زخالؽ -

جدضًض مضي ؾالمت وصحت اإلاغهؼ اإلاالُت -ى1933-1940

اهدشاف الخالنب و  زخالؽ -

جدضًض مضي ؾالمت وصحت اإلاغهؼ اإلاالي -ى1940-1960
ت،مطغ،أصٌى املساجعة، نبض الفخاح الصحً وآزغون،:املصدز ى.12،ص2000الضاع الجامهُت،ؤلاؾىىضٍع

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

                                                           
1

مدي مظؤولية مساجع الحظابات الخازجي املظحلل عً كياض الىفاءة و الفعالية وثلييم ألاداء،مجطة املجحمع العسبي ًىؾف مدمض حغبىم، 

غان، ألاعصن،لطمداطملين اللاهىهيين  .3،ص2003،ؤًاعوخٍؼ
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إجساءات مساجعة الحظابات :اململدح الثاوي

 ٌ معاًير مساجعة الحظابات : اململطل ألاو

 Acceptable auditing standards:معاًير املساجعة امللملىلة عاما

يي للمداؾبُين اللاهىهُين مجمىنت مً اإلاهاًير التي ؤللذ كبىال ناما مً كبل  ؤضضع اإلاههض ألامٍغ

اإلاماعؾين إلاهىت الخضكُم، لضعحت ؤنها ؤضبدذ و ماػالذ اإلاغحو ألاؾاس ي ليل مؼاولي اإلاهىت، وحشمل زالر مهاًير 

ىى1:هي

غ(الصخطُت)اإلاهاًير الهامت  .ى، مهاًير الهمل اإلاُضاوي، مهاًير بنضاص الخلٍغ

ىضح الشيل الخالي َظٍ اإلاهاًير :ىٍو

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

 

ى

                                                           
 120،ص1،2015صاع واثل لليشغ،ألاعصن، الؿبهتثدكيم الحظابات مدخل معاصس وفلا ملعاًير الحدكيم الدولية،عػق ؤبى الصحىت، ى1
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 معاًير الحدكيم املحعازف عطيها:(01-25) الشيل زكم

 

 

 

 

ىى

 

ىى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

. 120،ص1،2015صاع واثل لليشغ،ألاعصن،الىبهتثدكيم الحظابات مدخل معاصس وفلا ملعاًير الحدكيم الدولية،عػق ؤبىػٍض الصحىت،:املصدز

معاًير الحدكيم املحعازف عطيها و امللملىلة كملىال عاما 

 

 

املعاًير العامة  

 الشخصية

معاًير إعداد 

 الحلسيس

معاًير العمل 

 امليداوي

الخإَُل الهلمي و -ى1

:ىالهملي للمضكم

.ىالخإَُل الهملي-ىؤ

الخإَُل الهملي -ىب

.ى(الخبرة اإلاهىُت)

ى(خُاص)اؾخلالٌ -2

.ىاإلاضكم

بظٌ الهىاًت اإلاهىُت -3

.ىالالػمت

 

الحخمليط املالئم -1

. لعمطية الحدكيم

دزاطة وثلييم هظام -2

. السكابة الداخطية

3 - ٌ  نلى ؤصلت الحصى

ؤلازباث اليافُت و 

 .اإلاالثمت

غ بلى -1 ؤلاشاعة في الخلٍغ

اللىاثم اإلاالُت ؾبلا 

إلاباصت اإلاداؾبُت 

اإلاخهاعف نليها وإلالبىلت 

.ىكبىال ناما

غ -2 ان ًىضح في الخلٍغ

مضي بزباث في بجبام 

اإلاباصت اإلاداؾبُت 

ؤن ًخم ؤلافطاح في -3

اللىاثم اإلاالُت بشيل 

واف و مىاؾب نً 

ت ٍغ .ىالبُاهاث الجَى

ؤن ًخػمً عؤي اإلاضكم -4

في اللىاثم اإلاالُت وىخضة 

واخضة وبُان مضي 

نملُاث الفدظ التي 

كام بها اإلاضكم و 

 .اإلاؿاولُت التي جدملها
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  General Standareds:(الشخصية)املعاًير العامة -1

ً الصخص ي إلاغاحو الحؿاباث، خُث حشترؽ جىافغ مجمىنت ى(الصخطُت)جغجبـ اإلاهاًير الهامت  بالخيٍى

ا في اإلاغاحو باإلغافت بلى اإلاخؿلباث اإلاخهللت بالخإَُل والخبرة  مً الطفاث الصخطُت التي ًجب جىافَغ

ا إلاىذ الترزُظ الالػم إلاؼاولت اإلاهىت،وحشمل اإلاهاًير للخضكُم نلى زالر مهاًير هي :ىالهملُت التي ًجب جىافَغ

ٌ  - أ  Scientific and practical qualificationالحأهيل العطمي و العملي ملساجع الحظابات : املعياز ألاو

for Auditor 

ل نلمي مىاؾب بجاهب خطىله نلى كضع وافي مً  ًخؿلب َظا اإلاهُاع ؤن ًيىن اإلاغاحو خاضال نلى مَا

ب و الخبرة الهملُت  في مماعؾت اإلاهىت، ختى ٌؿخؿُو بهجاػ الهمل اإلاىول بلُه بىفاءة، و الىفاء بإي  الخضٍع

التزاماث ؤزغي كض جؿلب مىه، وفي َظٍ الحالت جخؿلب اإلاهىت مً اإلاغاحو ؤن ًيىن ملما ببهؼ الهلىم ألازغي 

ا التي ٌهخمض نليها في اللضعة نلى الخدلُل و  ؾخيخاج نىض  اإلاغجبؿت بهمله مشل نلىم ؤلاصاعة و ؤلاخطاء وغيَر

ببضاء عؤًه فُما ٌهغع نلُه مً بُاهاث وكىاثم مالُت، وجمشل مخؿلباث َظا اإلاهُاع شغؾا ؤؾاؾُا للحطٌى 

نلى الترزُظ الالػم إلاباشغة اإلاهىت، وجدضص ول صولت الشغوؽ و اإلاخؿلباث ألاؾاؾُت إلاىذ الترزُظ الالػم 

ى1.إلاؼاولت  اإلاهىت

ففي الجؼاثغ مشال ضضعث كىاهين جىكُمُت جىكم اإلاهىت مً خُث شغوؽ اإلاماعؾت ؤو مً خُث غماها 

ظا مً زالٌ اللاهىن (الحلىق و الىاحباث)الخىفُظ نلى ؤعع الىاكو  ى1991-04-27 اإلااعر في 08-91، َو

ى2.الىكم لىقاثف الخبير اإلاداؾب و مدافل الحؿاباث و اإلاداؾب اإلاهخمض

  Auditor Independence: املساجع (خياد)اطحلالٌ: املعياز الثاوي - ب

ًجب نلى اإلاغاحو ؤن ًيىن مؿخلال اؾخلالال جاما في حمُو مغاخل اإلاغاحهت، بمهنى ؤن ًيىن مداًضا 

ى3:وؤمُىا في نمله و مىغىنُا غير مخديزا زالٌ نملُت اإلاغاحهت بدُث ًيىنى

 ؛ ؾخلالٌ في بنضاص بغهامج اإلاغاحهت صون جضزل ؤلاصاعة في ؤي حهضًل نلى َظا البرهامج 

  ؾخلالٌ في مجاٌ الفدظ صون حهغغه ألًت غغىؽ ؤو جضزل في نملُت ازخُاع اإلاجاالث و 

 ؛ألاوشؿت  و اإلافغصاث التي جسػو لهملُت الفدظ

                                                           
.ى121مغحو ؾابم،صى1
 .59-58 ؤخمض خلمي حمهت، مغحو ؾابم،ص2
ض الصحىت،مغحو ؾابم،ص3  .123عػق ؤبى ٍػ
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  غ صون جضزل ؤو غغىؽ للخإزير نلى بقهاع الحلاثم التي جم  ؾخلالٌ في مجاٌ بنضاص الخلٍغ

 .اهدشافها زالٌ نملُاث الفدظ، ؤو الخإزير نلى الغؤي النهاجي باللىاثم اإلاالُت مدل اإلاغاحهت

ى1:هما ًمىً جدضًض اؾخلالٌ اإلاغاحو في مجالين َما

 بمهنى نضم وحىص مطالح ماصًت للمغاحو في اإلااؾؿت التي ًلىم بمغاحهت :الاطحلالٌ املادي 

 .نملُارها

 بمهنى اؾخلالٌ اإلاغاحو مهىُا مً زالٌ نضم وحىص ؤًت غغىؽ ؤو : الاطحلالٌ الراجي أو الرهني

 .جضزل مً حاهب الهمُل

، خُث ًخدضص مضي الشلت في  ٍغ جيبو ؤَمُت اؾخلالٌ اإلاغاحو مً انخماص ألاؾغاف الهضًضة نلى جلٍغ

غ النهاجي، فاالؾخلالٌ ٌهض الؿبب الغثِس ي في  اإلاغاحو بمضي خُاصٍ و اؾخلالله في ببضاء الغؤي وبضضاع للخلٍغ

اهض البهؼ نلى طلً بانخباع ؤن مهىت اإلاغاحهت جفلض كُمتها بطا فلض  الىحىص الحاحت لخضماث اإلاغاحو، ٍو

.ىاإلاغاحو اؾخلالله

ولظلً ًجب نلى اإلاغاحو  بخهاص نً ؤي نمل ٌشىبه ؤي شً وؤن ًيىن مؿخلال في الغؤي، بهُضا نً 

ؤًت مطالح ماصًت مو الهمُل، مخجىبا الػغىؽ التي جطضع مً ؤلاصاعة  وجازغ  نلى نمله، وؤن ًماعؽ نمله 

 .بيل ؤماهت و مىغىنُت ختى ال جازغ طلً نلى خُاصٍ و اؾخلالله

فىجض في الجؼاثغ مشال ؤن اإلاشغم الجؼاثغي وان ضاعما في بضضاع هطىص للمدافكت نلى اؾخلاللُت 

ى2.اإلاغاحو

 Adéquate Professional careبرٌ العىاًة املهىية املعلىلة : املعياز الثالح - ت

ًجب نلى اإلاغاحو بظٌ الهىاًت اإلاهىُت اإلاهلىلت في حمُو مغاخل اإلاغاحهت ختى ًبهض نً هفؿه ؤي 

ى3:مؿاءلت كض ًخهغع لها بطا ما كطغ في بظٌ الهىاًت، وفي َظٍ الحالت ًخهين نلُه

  بظٌ كطاعي حهضٍ زالٌ مغخلت الخسؿُـ لهملُت اإلاغاحهت ختى ًخمىً مً بنضاص زؿت مغاحهت

 ؛مالثمت

                                                           
ت، املساجعة الخازجية املفاهيم ألاطاطية وآليات الحململيم، مدمض ؾمير الطبان ونبض الىَاب هطغ نلي، ى1 الضاع الجامهت ؤلاؾىىضٍع

 .60،ص2002مطغ،
ت، اللاهىن عكم 2 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ لُت 29 اإلااعر في 01-10 الجٍغ  .42، الهضص(8اإلااصة) حٍى
ض الصحىت، مغحو ؾابم، صى3  .124عػق ؤبى ٍػ
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  بظٌ الهىاًت اإلاهىُت اإلاهلىلت زالٌ مغخلت الفدظ الالػمت لهملُت اإلاغاحهت، ملتزما في طلً بمهاًير

 ؛اإلاغاحهت الضولُت، واجساط الحظع نىض ازخُاع الهُىت وحمو ألاصلت وجلُُمها

  غ،  بدُث ال ًلىم اإلاغاحو بةبضاء عؤًه بال بهض جلُُم بظٌ الهىاًت اإلاهىُت اإلاهلىلت زالٌ مغخلت الخلٍغ

 ؛ألاصلت وجدضًض الىدُجت النهاثُت بشيل واضح

  ًجب نلى اإلاغاحو ألازظ بهين  نخباع ؤهه ال ًىحض خضوص  واضحت للحىم نلى الهىاًت الالػمت التي

ًجب ؤن ًبظلها بل ًجب نلُه  لتزام ببظٌ نىاًخه اإلاهىُت في الػىء اإلاهاًير اإلالؼمت إلهجاػ الهمل 

ؤهه ًجب نلى اإلاغاحو نىض بظٌ ى(200)اإلايلف به، و في َظا اإلاجاٌ ؤوضح مهُاع اإلاغاحهت الضولي عكم 

اإلانهي ؤزىاء نملُت اإلاغاحهت مضعوا اخخماٌ ؤهه كض ى(الحظع)الهىاًت اإلاهىُت ؤن ًخسظ مىكف الدشىً 

ت بؿبب  خخُاٌ نلى الغغم مً زبرجه الؿابلت وهؼاَت بصاعة اإلااؾؿت و اإلايلفين  ٍغ جىحض ؤزؿاء حَى

 .بالغكابت

لظلً ًخهين نلى اإلاغاحو ؤن ًلىم بإصاء نمله نلى ؤهمل وحه، وؤن ًبظٌ الهىاًت اإلاهىُت اإلاهلىلت التي 

جخؿلبها نملُت اإلاغاحهت، وؤن ال ًترن مجاال للمؿاءلت للاهىهُت هدُجت جلطيٍر ؤو بَماله في ؤي مغخلت مً 

.ىمغاخل اإلاغاحهت

ا في اإلاغاحو الحىُم و مً بُنها ى1:وكض خضصث الضعاؾاث الشغوؽ الهامت التي ًخهين جىفَغ

 مداولت الحطٌى نلى ؤي هىم مً ؤهىام اإلاهغفت اإلاخاخت و التي جمىىه مً الخيبا باألزؿاع غير اإلاىخكغة؛ -1

 ؤن ًإزظ بهين  نخباع ؤًت قغوف غير ناصًت كض جدضر ؤزىاء جىفُظ نملُاث الفدظ؛ -2

ىجدُين مىدؿباجه اإلاهىُت مً خين الى آزغ وزاضت في مجاٌ اهدشاف ألازؿاء و الخالنباث -3

 Standards of Field Works: معاًير العمل امليداوي -2

:ىجغجبـ َظٍ اإلاهاًير بدىفُظ نملُت اإلاغاحهت، خُث حشمل زالر مهاًير هي

الخسؿُـ اإلاالثم لهملُاث اإلاغاحهت، صعاؾت وجلُُم هكام الغكابت الضازلُت، والحطٌى نلى ؤصلت بزباث 

ى2:وافُت ومالثمت

ٌ  - أ  Appropriate planning for the audit process الحخمليط املالئم لعمطية املساجعة: املعياز ألاو

مغاحهت ًمىً  ًجب نلى اإلاغاحو ؤن ٌهض زؿت مالثمت لخىفُظ نملُت اإلاغاحهت ًخم جغحمتها في بغهامج

جب ؤن ًىغو َظا البرهامج ما ًلي جىفُظٍ :ىنملُا، ٍو

                                                           
.ى82 مدمض ؾمير الطبان و مدمض مطؿفى ؾلُمان، مغحو ؾابم،ص1
ض الصحىت، مغحو ؾابم، صى2  .125عػق ؤبى ٍػ
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 ؛جىػَو الىكذ اإلاخاح لهملُاث اإلاغاحهت نلى  زخُاعاث اإلاؿلىبت 

  ؛بمياجب اإلاغاحهت نلى ؤنماٌ اإلاغاحهت اإلاسخلفتى(اإلاؿانضًً و اإلاشغفين)جسطُظ الهمالت 

 ؤلاشغاف اإلاىاؾب نلى اإلاؿانضًً و اإلاشغفين نلى نملُت اإلاغاحهت. 

 Study and évaluation of internal controlدزاطة و ثلييم هظام السكابة الداخطية : املعياز الثاوي - ب

system 

ًخؿلب َظا اإلاهُاع كُام اإلاغاحو بضعاؾت وجلُُم الغكابت الضازلُت الظي ًخم جؿبُله صازل اإلااؾؿت، 

وجدضًض ما بطا وان ًخم جىفُظٍ ؾبلا إلاا َى مسؿـ له بهضف جدضًض هىاحي اللطىع به  و جلضًغ مساؾغ وحىص 

ت في البُاهاث اإلاالُت ؾىاء واهذ بؿبب الخؿإ ؤو  خخُاٌ، مما ٌؿانض في جدضًض حجم  ٍغ ؤزؿاء حَى

.ى زخباعاث ألاؾاؾُت للهملُاث، و جدضًض ؾبُهت و جىكُذ بحغاءاث اإلاغاحهت

بلى ؤن صعاؾت وجلُُم هكام الغكابت الضازلُت بما فيها ى(315)للض ؤشاع مهُاع اإلاغاحهت الضولي عكم 

ت ؾىاء واهذ بؿبب الغش ؤو الخؿإ، ونلى  ٍغ اإلااؾؿت و بِمتها ٌؿانض اإلاغاحو في جدضًض وجلُُم ألازؿاء الجَى

مؿخىي البُاهاث اإلاالُت ؤو نلى مؿخىي الخإهُضاث، بما ًىفغ ؤؾاؾا لخطمُم وجؿبُم  ؾخجاباث إلاساؾغ 

ظا مً شإهه ٌؿانض في جسفُؼ َظٍ اإلاساؾغ  ت التي جم جلُُمها، َو ٍغ .ىألازؿاء الجَى

 To Obtain Évidence to Prove الحصٌى على أدلة إرملات وافية و مالئمة: املعياز الثالح - ت

Sufficient Appropriate 

ًخؿلب َظا اإلاهُاع الشالث مً مهاًير الهمل اإلاُضاوي  غغوعة خطٌى اإلاغاحو الخاعجي نلى ؤصلت بزباث 

وافُت ومالثمت، بدُث حؿانضٍ في ببضاء الغؤي خٌى اللىاثم اإلاالُت إلااؾؿت الهمُل، هما جضنم الشلت في نضالت 

َظٍ اللىاثم، ولظلً ًجب الخىضل بلى ألاصلت و اللغاثً الجضًغة بالشلت مً زالٌ نضة وؾاثل هما في خالت 

:ىخطٌى اإلاغاحو نلى ؤصلت مً صازل اإلااؾؿت مشل

ا، ؤو ؤصلت مً زاعج اإلااؾؿت مشل اإلاطاصكاث و  ؾخفؿاعاث :ىصفاجغ الحؿاباث ومؿدىضاث اللُض وغيَر

ا .ىالخاعحُت وغيَر

مو ألازظ بهين  نخباع ؤن ألاصلت مً زاعج اإلااؾؿت جيىن ؤهثر زلت مً ألاصلت التي ًخم الحطٌى نليها 

مً صازل اإلااؾؿت، و ختى ًمىً انخباع ألاصلت مالثمت ًجب ؤن جيىن مغجبؿت اعجباؾا وزُلا بالبىض مدل 

اإلاغاحهت، هما ًجب الحطٌى نلى ألاصلت اليافُت مً حهت هكغ اإلاغاحو وخىمت الصخظ، ونلى َظا ألاؾاؽ 

.ىفةن اإلاغاحو ال ًبضي عؤًه بال بهض الخإهض مً هفاًت ألاصلت والثمتها

ى
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ىReporting Standardsى: معاًير إعداد الحلازيس -3

ى وؾُلت مىخىبت لىلل وبًطاٌ اإلاهلىماث وعؤي  غ اإلاغاحو  اإلاغخلت ألازيرة في نملُت الخضكُم، َو ٌهض جلٍغ

بشيل واضح و مفهىم واضح و مفهىم ومىزىق فُه بلى حمُو اإلاؿخفُضًً، هما ٌهض وزُلت جمىً مً بزباث 

.ىكُام اإلاغاحو بدىفُظ واحباجه

غ اإلاغاحو الظي ًطضٍع في نهاًت نمله ى(700)ؤشاع مهُاع اإلاغاحهت الضولي عكم  بلى شيل ومدخىي جلٍغ

غ وفلا إلاا حاء بمهاًير اإلاغاحهت ؤعبهت مهاًير مهىُت  دىم بنضاص َظا الخلٍغ ىغو في عؤًه نً اللىاثم اإلاالُت،  ٍو ٍو

غ، وهي  1:ًجب ؤلاشاعة بليها في الخلٍغ

: مدي اثفاق اللىائم املالية مع مملادئ املداطملة املحعازف عطيها - أ

ٍغ بلى اللىاثم اإلاالُت للهمُل جم بنضاصَا وفلا إلاباصت اإلاداؾبت اإلاخهاعف  ًجب ؤن ٌشير اإلاغاحو في جلٍغ

، خُث حهخبر َظٍ اإلاباصت هي ألاؾاؽ الظي ًلاؽ نلُه ضضق ونغع اللىاثم 
ً
نليها و اإلالبىلت كبىال ناما

.ىاإلاالُت

 ؤن جؿبُم كىانض و ؤضٌى مداؾبُت في مسخلف الحاالث 
ً
ًلطض باإلاباصت اإلاداؾبُت اإلالبىلت كبىال ناما

هني طلً  لتزام باإلاباصت  التي ًىاحهها اإلاداؾب في نمله، و التي ضاصق نليها اإلاسخطىن في مجاالث اإلاهىت، َو

ت  ٍغ ا مً ألازؿاء الجَى اإلاداؾبُت في بنضاص ونغع اللىاثم اإلاالُت بما ًػمً ضضق َظٍ اللىاثم، وزلَى

فاث مهخمضة ؤو غير مهخمضة .ىؾىاء واهذ جدٍغ

 2:مدي رملات املؤطظة في ثململيم و الظياطات املداطبية املحعازف عطيها - ب

ًجب ؤن ًخإهض اإلاغاحو فيها بطا واهذ اإلاباصت و الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها و التي اؾخسضمذ 

في بنضاص اللىاثم اإلاالُت كُض اإلاغاحهت ال جسخلف نً جلً التي اؾخسضمذ في الفترة الؿابلت، وفي خالت وحىص 

ٍغ غي في جؿبُم َظٍ اإلاباصت فُجب نلى اإلاغاحو ؤلاشاعة بلى طلً في جلٍغ .ىازخالف حَى

ٌهني طلً زباث اإلااؾؿت في بجبام اإلاباصت و الؿُاؾاث اإلاداؾبُت زالٌ الفتراث اإلاالُت بهضف ؤلابلاء 

نلى ؾالمت اإلالاعهت بين اللىاثم اإلاالُت لىفـ اإلااؾؿت  نبر الؿىىاث ؤو بُنها و بين ماؾؿاث ؤزغي ممازلت 

 .جدبو هفـ اإلاباصت اإلاداؾبُت و لهضم بقهاع كىاثم مالُت  مػللت في خالت نضم الشباث في جؿبُم َظٍ اإلاباصت

                                                           
ى.55-54، ص2012 نلي نبض اللاصع الظهِباث، جضكُم الحؿاباث في غىء اإلاهاًير الضولُت، الؿبهت الغابهت، ألاعصن،1

 
2

ض الصحىت، مغحو ؾابم، ص   .127عػق ؤبى ٍػ
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 1:مدي هفاًة ومىاطملة إلافصاح - ت

ه مً مهلىماث،   نما جدخٍى
ً
 و مىاؾبا

ً
 وافُا

ً
ًجب ؤن حهبر البُاهاث الىاعصة في اللىاثم اإلاالُت حهبيرا

ٍغ بلى نضم هفاًت ومىاؾبت ؤلافطاح ولظلً ًجب ؤن ًلغع اإلاغاحو مضي  وبسالف طلً ؤن ٌشير اإلاغاحو في جلٍغ

هفاًت البُاهاث التي جدطل نليها ومضي صحتها ختى ًبضي عؤًه فيها، بطا عؤي اإلاغاحو ؤن َىان كطىعا في هم ؤو 

.ىهىم ؤو مدخىي َظا ؤلافطاح فؿىف ٌشير بلى طلً

: إبداء السأي في اللىائم املالية هىخدة واخدة أو الامحىاع عً السأي مع ذهس ألاطملاب - ذ

غ مىخىب في فلغة زاضت حؿمى  ًجب نلى اإلاغاحو ؤن ًلىم بةبضاء عؤًه النهاجي في اللىاثم اإلاالُت في جلٍغ

يىن عؤًه فيها مهبرا نً َظٍ  اللىاثم  وىخضة واخضة، وال ٌهني طلً اإلاىافلت ؤو الغفؼ الىلي  فلغة الغؤي ٍو

:ىلللىاثم اإلاالُت، وبطفت نامت ًمىً جلؿُم آلاعاء التي ًبضيها اإلاغاحو بلى ألاهىام الخالُت

 .وفُه ًبضي اإلاغاحو عؤًه بضون حهضًالث ؤو جدفكاث: زأي هظيف -1

 .وفُه ًبضي اإلاغاحو عؤًه مخػمىا بهؼ الخدفكاث: زأي غير هظيف -2

وفُه ًبضي اإلاغاحو عؤًا نىؿُا فلـ بطا انخلض ؤن اللىاثم اإلاالُت مدغفت ؤو مػللت : زأي معاهع -3

بىغىح نً اإلاغهؼ اإلاالي للمشغوم وهخاثج ؤنماله وفلا إلاهاًير اإلاداؾبت  ولُا، بمهنى ؤنها ال حهبر

 .اإلاخهاعف نليها

.ى، وفُه ًمخىو اإلاغاحو نً ببضاء عؤًه فُما ًخهلم باللىاثم اإلاالُت( مخىام نً ببضاء الغؤيى)عؤي ؾلبي

.ىًطضع َظا الغؤي نىضما ال ًطل اإلاغاحو بلى ؤصلت وكغاثً بزباث وافُت إلبضاء عؤًه

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 18.،ص2015-2014غراب ٌوسف،معاٌٌر المراجعة الدولٌة و أثرها على عمل محافظ لحسابات،مذكرة ماستر،جامعة محمد خٌضر، بسكرة، 
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 إجساءات ثىفير عمطية املساجعة: اململطل الثاوي

ىا ًجب نلى  نىض البضء في جىفُظ نملُت اإلاغاحهت حضًضة ؤو بضٌ مغاحو ؾبم ؤن اؾخلاٌ ؤو جىفي، َو

اإلاغاحو اجساط زؿىاث جمهُضًت نىض البضء في نملُت اإلاغاحهت مً عؾم زؿت الهمل وبغهامج ؤو ؤوعاق 

ى1.طهغاثمو

: الحىظيم الداخلي ملىحل املساجعة -1

ًسخلف جىكُم اإلاىخب مً شخظ آلازغ خؿب حجم وؾبُهت الهمل وبطا وان شخظ بمفغص فال ًدخاج 

:ىؤي جلؿُماث للمهماث و الىقاثف، ؤما بطا وان شغهت فغالبا ما هجض وشاؾه ملؿما بلى

خيىن مً اإلاداؾبين و اإلاغاحهين بإهىانهم وكؿم الػغاثب:اللظم الفني -  . ٍو

ين:اللظم إلادازي  - خيىن مً اإلاىقفين مً مؿخسضمين و بصاٍع  . ٍو

.ىوليل كؿم مضًغ وغالبا ما ًيىن ؤخض الشغواء

خيىن مىخب الذ :ىكُم مًصٍو

ػهىن الؿُاؾت الهامت له ومخابهت : الشسواء - م اإلااليىن وجخلخظ مهامهم في ؤلاصاعة اإلاىخب ٍو  َو

جىفُظَا نلى الىحه ألاهمل، وملابلت الهمالء ومىاكشتهم فيها ًخهلم بمغاحهت خؿابارهم، ومً زم 

وغو بغامج الخضكُم و مخابهت جىفُظَا، وهظلً الخإهض مً مضي  لتزام بلىانض و آصاب الؿلىن اإلانهي 

 .لضي مىقفي اإلاىخب

ى الصخظ الظي ًخم ازخُاٍع مً كبل الشغواء لللُام بةصاعة اإلاىخب وجىفُظ :الشسيً املدًس -  َو

يىن مؿمىال ؤمام الشغواء  ؾُاؾخه وجمشُله ؤمام الغير فىُا ونملُا، ٍو

ً اإلاضًغ بخهُين ؤخض اإلاغاحهين طوي الىفاءة :مدًس اللظم -  في ؤخُان هشيرة ًلىم الشغواء ؤو الشٍغ

لُيىن عثِؿا ألخض ألاكؿام، ومً مهامه مغاحهت ؤوعاق الخضكُم ومخابهت جىفُظ بغامج اإلاغاحهت مو 

 .الشغواء ؤو الغئؾاء

م مً ًخلىن نملُت اإلاغاحهت الغوجُيُت و البؿُؿت وناصة ًيىهىن جدذ : املظاعدون ثدد الحمسيً - َو

 .بشغاف اإلاؿانضًً ألاواثل

م هخبت الحؿاباث و مؿً الضفاجغ ومؿخسضمىن وباقي اإلاىقفين و كض : مىظفى اللظم إلادازي  - َو

 2.ًيىن باإلاىخب زبراء للػغاثب وهظلً ؤخض اإلادامين

                                                           
ير نِس ى،ى1  .125،ص1،2015 صاع البضاًت هاشغون و مىػنىن،نمان، ألاعصن، الؿبهتثدكيم الحظابات إلاجساءات العمطية،َػ
.ى127-126مغحو ؾابم،صى2
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: الخملىات الحمهيدًة لعمطية املساجعة الجدًدة -2

:ىنىضما ًيىن حهُين اإلاغاحو حضًضا نلُه الخإهض مً الخؿىاث الخالُت

وطلً ألن الخهُين ًسخلف مً مشغوم آلزغ، لظا جسخلف :ىالخإهض مً صحت حهُِىه مغاحها للحؿاباث -

 ؛ؾغق الخإهض، لظا ًجب ؤلاؾالم نلى كغاع حهُِىه

ًجب جدضًض هؿاق نملُت اإلاغاحهت فلض جيىن شاملت ؤو :ىالخإهض مً صحت هؿاق نملُت اإلاغاحهت -

جب جدضًض هؿاق الهملُت في اإلاغاحهت  ؛حؼثُت ٍو

خهغف نلى  :الحطٌى نلى مهلىماث جمهُضًت نً اإلاشغوم - ًجب ؤ ن ًدطل اإلاغاحو نلى مهلىماث ٍو

 ؛اإلاشغوم

اصة اؾخؿالنُت للمشغوم - ًجب نلى اإلاغاحو ؤن ًؼوع اإلاشغوم لُؿلو نلى ؾير الهمل فُه والىىاحي :ىٍػ

 ؛الفىُت

ا ؤو آلُا و ؤلاؾالم نلى :ىفدظ الىكام اإلاداؾبي للمشغوم - نلُه صعاؾت الىكام اإلاداؾبي اإلاخبو صفتًر

ت لُهغف مغاخل الدسجُل و الترخُل  ؛السجالث و الضفاجغ ؤلالؼامُت و  زخُاٍع

لُخهغف نلى اإلاغهؼ اإلاالي و هىنُت :ى ؾالم نلى الحؿاباث الخخامُت و اللىاثم اإلاالُت لفتراث ؾابلت -

غ  ؛الخلاٍع

 ؛الخهغف  نلى الهاملين في اإلاشغوم ومؿاولُت  ول منهم -

بُت -  ؛فدظ الىاخُت الػٍغ

.ىصعاؾت وجلُُم هكام الغكابت الضازلُت -

: بسهامج املساجعة -3

كهغ في َظٍ الخؿـ ألاَضاف التي  هي زؿـ نمل اإلاغاحهت ؾُدبهها في اإلاغاحهت الهملُت اإلاالُت ٍو

.ىؾخدلم و الؼمً اإلادضص الهجاػ الخؿت وهظلً الخهلُماث الفىُت

:ىؤما  نخباعاث الىاحب ؤزظَا في الحؿبان نىض جطمُم بغهامج اإلاغاحهت، ومً ؤَمها

 ؛الخلُض بىؿاق اإلاغاحهت واملت ؤم حؼثُت -

 ؛مضي هفاًت الىكام الضازلي ونلى غىثه ًخدضص هؿاق نملُت اإلاغاحهت -

 ؛ألاَضاف التي جغمي بلى جدلُلها ألن اإلاغاحهت وؾُلت ولِـ غاًت -

 ؛اؾخسضام وؾاثل اإلاغاحهت -

ى.م قغوف ول خالتءبجبام ؾغق اإلاغاحهت التي جال -
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 1:أهىاع بسامج املساجعة

هي بغامج مهضة ومؿبىنت زابخت جدخىي نلى ول الخؿىاث، : بسامج مساجعة مسطىمة ملدما ورابحة -ىؤ

ؿلب مً اإلاؿانضًً الخلُض بها، ومً نُىب َظا الىىم مً البرامج ؤنها جدٌى نملُاث اإلاغاحهت بلى  ٍو

جمض  بخياع و الخجضًض .ىىنمل عوجُني، ٍو

ى:أما مصاًا هرا الىىع مً البرامج

دت و واضحت لخؿىاث الهمل -  ؛حهخبر حهلُماث مٍغ

و الىبيرة اإلاخدبهت إلخيام زؿت الهمل - ت في اإلاشاَع  ؛غغوٍع

 ؛حؿانض نلى جلؿُم الهمل بين اإلاغاحو ومؿانضًه -

 ؛جؿمئن اإلاغاحو بلى نضم الؿهى -

ى.حؿانض نلى ؤن الهمل بضون نىاء للمؿانضًً -

دخىي نلى : بسهامج مساجعة محدزجة -ىب ٌهض َظا الىىم مً البرامج ؤزىاء جىفُظ نملُت اإلاغاحهت، ٍو

خميز  الخؿىؽ الهٍغػت لهملُت اإلاغاحهت، وؤما الخفاضُل و  زخُاعاث فخلغع ؤزىاء اللُام باإلاغاحهت، ٍو

.ىَظا الىىم مً البرامج اهه ًترن إلاىقفي اإلاىخب مجاال الؾخسضام زبررهم وصعاًتهم الفىُت

: أوزاق وعالمات ومرهسات املساجعة -4

 
ًال
أوزاق املساجعة : أوال

ى2:هي ول البُاهاث التي حؿانض اإلاغاحو نلى اهجاػ اإلاهلىماث في ملفين

خػمً ما ًلي: املطف الدائم - أ  :فُه بُاهاث نً اإلاشغوم مىغىم اإلاغاحهت ٍو

ً مياجبه اإلاسجلت ومطاوهه وفغونه -  ؛اؾم الهمُل ونىاٍو

ش الخإؾِـ وؾبُهت اليشاؽ -  ؛هىم الشغهت اللاهىوي وجاٍع

 ؛الىكام الضازلي ونلض الخإؾِـ -

 ة؛الىكام ؤلاصاعي اإلاؿخهمل في اإلاشغوم مو الخاعؾت الخىكُمي -

 ؛صلُل اإلاداؾبت وهكامها والخهلُماث -

 ؛كاثمت السجالث و الضفاجغ اإلامؿىهت -

 ؛وسخت نً كغاعاث الهُمت الهامت ومجلـ ؤلاصاعة -

                                                           
1

 .30حسام الدٌن جالل و هارون بوجالل، مرجع سابق،ص 
ير نِس ى، مغحو ؾابم،صى2 ى.ى129َػ
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 ؛الحؿاباث الخخامُت لهضة ؾىىاث مو ضىعة نً جىكُهاث اإلاؿاولين باإلاشغوم -

 ؛ملخظ بااللتزاماث اإلاغجبؿت بها اإلاشغوم -

ٌى -  .بُان بغؤؽ اإلااٌ والؿىضاث وملخظ ألاضى

ت وجخػمً ما ًلي:املطف الجازي  - أ  : فُه البُاهاث الجاٍع

 ؛وسخت مً هخاب الخهُين وؤؾماء اإلاغاحهين الؿابلين -

 ؛ضىعة نً الخؿاباث اإلاخباصلت بين الهمُل و اإلاغاحو -

غ اإلاغاحو نً هدُجت فدطه لىكام الغكابت الضازلي -  ؛جلٍغ

 ؛بغهامج اإلاغاحهت للهام الحالي -

 ؛ميزان اإلاغاحهت -

ا اإلاسخلفت -  ؛جدلُل اإلاطغوفاث و ؤلاصاعاث بلى نىاضَغ

ت الالػمت -  ؛ملخظ بسجل اإلاالخكاث وكُىص الدؿٍى

 ؛اإلاىحىصاث و اإلاؿلىباث -

 ؛ملخظ احخماناث الهُمت الهامت ومجلـ ؤلاصاعة -

غ النهاجي -  .مداغغة الجغص اإلاسخلفت وضىعة نً الخلٍغ

غرها جب اإلادافكت نلى ؾٍغ .ىحمُو اإلاهلىماث اإلاىحىصة صازل اإلالفين هي ملً للمغاحو ٍو

عالمات املساجعة : راهيا

ًجب نلى اإلاغاحو ؤن ٌؿخسضم نالماث ؤو عمىػ مسخلفت ؤزىاء اللُام بهملُت اإلاغاحهت ختى ًاشغ 

ت بين مىقفي اإلاىخب مشل الشفغة وال  شترؽ ؤن جيىن َظٍ الهملُاث ؾٍغ بالهالمت نىض  هتهاء مً نمله، َو

جب ؤن جىغو في  تها، وكض ًلىم اإلاغاحو باؾخهماٌ ؤلىان مسخلفت لخلً الغمىػ، ٍو ًبىح بها وبال فلضث ؾٍغ

ى1.الضفاجغ بهىاًت جامت

:ىمً ؤمشلت جلً الغمىػ و ؤلاشاعاث، و التي جسخلف مً هخب ألزغ

.ىللضاللت نلى مغاحهت اإلاجمىم الغاس ي= 

.ىللضاللت نلى مغاحهت اإلاجمىم عاؾُا وؤفلُام 

X ىللضاللت نلى الىلل مً ضفدت ألزغيى.

V للضاللت نلى اإلاغاحهت مؿدىضًا. 

                                                           
 .131مغحو ؾابم،صى1
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.ىللضاللت نلى وحىص هشف جدلُلين 

مرهسات املساجعة : رالثا

ض لها بًػاخاث ؤو اؾخفؿاعاث، ومً اإلاالخكاث التي ًضونها في السجل ٍغ :ىوهي ؤمىع التي حهترع اإلاغاحو ٍو

 ؛بُان باإلاؿدىضاث اإلافلىصة ؤو غير اإلاؿخىفاة -

 ؛ؤعضضة الحؿاباث التي ًسش ى اإلاضكم الخالنب بها -

 ؛هشف باألزؿاء التي نثر نليها -

ض اؾخىمالها في مغاث كاصمت -  ؛هشف باإلاؿاثل التي ًٍغ

 ؛هشف بما وحضٍ مً سغغاث في ؤهكمت الغكابت الضازلُت -

ض الغحىم فيها بلى اإلاغاحو الغثِس ي -  ؛هشف باإلاؿاثل التي ًٍغ

  ؛(بزالء ؾغف)هشف باإلاؿاثل التي خغع بها اإلاضكم مغاؾالث مو اإلاشغوم  -

 ؛ كتراخاث و الخهضًالث التي ًغاَا اإلاغاحو غغوعة بصزالها -

ٍغ النهاجي -  ؛الخدفكاث التي ًغي اإلاغاحو وحىب بزبارها في جلٍغ

ت مً مضًغي اإلاشغوم -  ؛ما ًدطل نلُه اإلاغاحو مً بُاهاث شفٍى

أوجه الاخحالفات بين معاًير املساجعة وإجساءات املساجعة : اململطل الثالح

"The differences between auditing standards and audit proceduresى"ى

حهغف اإلاهاًير في مجاٌ اإلاغاحهت بإنها ألاهماؽ التي ًجب ؤن ًدخظي بها اإلاغاحو ؤزىاء ؤصاء مهمخه، فهي 

جمشل كانضة نامت جغشض اإلاغاحو في ؾلىهه اإلانهي ختى ًمىىه اهجاػ نملُت اإلاغاحهت بالجىصة اإلاالثمت، ولظلً 

 ٌهمل اإلاغاحو غمىه
ً
اث ألاصاء اإلانهي وبؾاعا ناما .ىفان مهاًير الخضكُم جمشل مؿخٍى

ا َُماث مهىُت مدلُت  ا مً اإلاهً حهخمض نلى مهاًير مخهاعف نليها جطضَع خُث ؤن مهىت اإلاغاحهت هغيَر

و صولُت وجللى اللبٌى الهام مً ؾغف ؤنػاء َظٍ الهُأث، وجىهىـ في  حغاءاث اإلاخبهت في اللُام بمهمت 

هما جمشل مهاًير اإلاغاحهت الىمىطج الظي ًلخضي به اإلاغاحو في مماعؾخه اإلاهىُت، و حهبر نً كىانض .ىاإلاغاحهت

ى.بعشاصًت ًمىً للمغاحو الغحىم بليها في جلُُم ؤصاثه اإلانهي

هما جمشل ؤلاؾاع الهام لخلُُم هىنُت وهفاءة الهمل الفني لخدضًض ؾبُهت اإلاؿاولُت اإلاهىُت للمغاحو 

جهلها طاث هُان مؿخلل ى1.وؾبُهت نملُت اإلاغاحهت للجهاث اإلاؿخفُضة منها، مما ًضنم الشلت في َظٍ اإلاهىت ٍو

ؤما بحغاءاث اإلاغاحهت فخمشل الؿغق و الىؾاثل التي ٌؿخسضمها اإلاغاحو في نملُت اإلاغاحهت و ألاوشؿت 

التي ًلىم بها زالٌ نملُاث حمو  وجلُُم ألاصلت التي جخهلم بمسخلف ؤَضاف اإلاغاحهت، فهلى ؾبُل اإلاشاٌ 

                                                           
1

 .64-63 ،ص2003سهٌر شعراوي جمعة،أصول المراجعة، مطابع الدار الهندسٌة، القاهرة، الطبعة السابعة معدلة،.د 
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ت  اللُام بهملُت نض الىلضًت ومشاَضة حغص اإلاسؼون ومغاحهت:ى خُث ؤن حشخمل بحغاءاث اإلاغاحهت حؿٍى

البىً و اللُام باإلاغاحهت اإلاؿدىضًت وغير طلً مً مسخلف ألاوشؿت التي جلىم بها اإلاغاحو، وكض جسخلف 

بحغاءاث اإلاغاحهت التي ًلىم بها اإلاغاحو بازخالف اإلااؾؿت التي ًغاحو خؿابارها ؤو بازخالف حجمها وؾبُهت 

ى1.ؤنمالها وصعحت حهلُضَا، بال ؤن َظٍ ؤلاحغاءاث جىفظ غمً ؤلاؾاع الهام اإلاخمشل في مهاًير اإلاغاحهت

يي   بين (AICPA)و كض فغكذ لجىت بحغاءاث اإلاغاحهت اإلاىبشلت نً مجمو اإلاداؾبين اللاهىهُين ألامٍغ

مهاًير اإلاغاحهت و بحغاءارها، خُث ؤن ألازيرة جمشل ألنماٌ و الخطغفاث التي ًيبغي ؤن ًلىم بها اإلاغاحو ؤزىاء 

ؤصاثه إلاهمخه، في خين حهبر اإلاهاًير نً اإلالاًِـ الىىنُت إلاضي صكت ؤنماٌ و مماعؾاث اإلاغاحو و هُفُت التي 

جمذ بها جلً اإلاماعؾاث، باإلغافت بلى ألاَضاف الىاحب جدلُلها مً زالٌ اؾخهماٌ جلً ؤلاحغاءاث، هما 

ٍغ ى2.جغجبـ مهاًير اإلاغاحهت بطفاث اإلاغاحو وهُفُت ؤصاثه لفدطه و بنضاص جلٍغ

و ًمىً اللٌى ؤن  زخالف بين ؤلاحغاءاث و اإلاهاًير ًىمً في وىن َظٍ ألازيرة ال جخغير مً نملُت ألزغي 

وبهما الظي ًخغير َى ؤلاحغاءاث، طلً ؤن اإلاغاحو َى ًػهها بدُث جالءم الكغف الظي ًميز اإلاهمت التي ًلىم 

بها، هما ًجب ؤن جخم وفلا إلاهاًير اإلاغاحهت اإلاخهاعف نليها، و بالخالي ًمىً اللٌى ؤن اإلاهاًير هي التي جدضص 

ى.ؤلاحغاءاث في ؾبُل جدلُم ؤَضاف اإلاغاحهت

ى3:وفُما ًلي حضٌو ًىضح الهالكت بين الفغوع و اإلافاَُم و اإلاهاًير و ألاَضاف

ت اإلاغاحهت(: 03 -37)الجدٌو زكم ى الهالكت بين نىاضغ هكٍغ

ىؤَضاف اإلاغاحهتىمهاًير اإلاغاحهتىمفاَُم اإلاغاحهتىفغوع اإلاغاحهت

ال حهاعع مدخمل في 

ىاإلاطالح

ب اليافي اإلاىاؾبىالؿلىن ألازالقي ى_ىالخضٍع

جطغف اإلاغاحو همغاحو 

ىفلـ

ى_ى ججاٍ الهللي اإلاداًضىؤلاؾخلالٌ

 ججاٍ الهللي اإلاداًض و ىالهىاًت اإلاهىُت الىاحبتىالتزاماث اإلاهىت

ىالهىاًت اإلاهىُت الىاحبت

ى_

هكام عكابت صازلُت حُض 

ًىفغ صعحت زلت ؤهبر مً 

ى.اإلاهلىماث اإلاالُت

ى_

ى

هفاًت وضالخُت و مالثمت 

ىؤصلت ؤلازباث

ىصحت الهملُاث-ى

ىشغنُت الهملُاث-ى

ىاإلالىُت-ى

ىالخلُُم-ى

ىالىحىص-ى

اللابلُت للخدلم و 

ىاإلاغاحهت

ى شغاف و الخسؿُـ-ىؤصلت  زباث

صعاؾت وجلُُم الغكابت -

ى_

                                                           
ض الصحىت،مغحو ؾابم، صى1  .104عػق ؤبى ٍػ
2

 .10،ص1993أمٌن السٌد أحمد لطٌفً، إرشادات المراجعة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، .د 
3

 .23،ص2012-2011شرٌفً عمر، التنظٌم المهنً للمراجعة، أطروحة لنٌل شهادة دكتوراه، جامعة سطٌف، 
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ىالضازلُت

ما خضر في اإلااض ي 

ىؾُدضر في اإلاؿخلبل

الخدلم مً اجبام ى_

الؿُاؾاث و الخؿـ 

ت ىؤلاصاٍع

ى_

ضضق ونضالت نغع 

اللىاثم ٌهني غمىُا 

اجبام اللىانض اإلاداؾبُت 

اإلاخهاعف نليها و اإلاهاًير 

ىاإلالغعة

ضضق و نضالت نغع 

ىاللىاثم اإلاالُت

ى

ى:اللىاثم اإلاالُت جخميز ب

 لتزام باللىانض و -

اإلاباصت اإلاداؾبُت 

ىاإلاخهاعف نليها

 لتزام باإلاهاًير -

ىاإلاداؾبُت ألازغيى

ى حؿاق و الترابـ-

 فطاح اإلاىاؾب نً -

ى.اإلاهلىماث 

ى.ابضاء الغؤي ؤو  مخىام-

غ  نغع اللىاثم و الخلاٍع

ىاإلاالُت

ا، ؤضٌى وكىانض اإلاغاحهت و الخضكُم. ص:املصدز مشاول الخؿبُم الهملي، صاع اإلاهغفت الجامهُت، _ىاإلاهاًير و اللىانض_ؤلاؾاع الىكغيى:ىمدمض الؿُض ؾٍغ

ت، ى.36،ص2002 ؾىىضٍع

مً زالٌ صعاؾدىا لهىاضغ اإلاغاحهت، جخطح لىا نالكت اإلاباشغة و اإلاخياملت بين ول مً فغوع و مفاَُم 

ترجب نلى َظٍ الهالكت جدضًض ؤلاحغاءاث الالػمت لخدلُم ؤَضاف اإلاغاحهت  و مهاًير و ؤَضاف اإلاغاحهت، ٍو

ى.ىاإلاغاحهت باليؿبت ليل زؿت ؤو مغخلت مً مغاخل اإلاغاحهت

ى

ى
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خالصة الفصل 

ٌهخبر َظا الفطل بمشابت الخإؾِـ الىكغي و الهلمي إلاهىت اإلاغاحهت بطفت نامت و الخاعحُت بطفت 

زاضت، وال ًمىً إلاهىت اإلاغاحهت ؤن جدلم ألاَضاف التي جؿغكىا لها و  ؾخفاصة مً زضمارها وجدلُم اللُمت 

اإلاػافت اإلاغحىة منها في غُاب الخىكُم الجُض لها، و َظا ألازير ًجب ؤن ًدخىي نلى بحغاءاث و ماشغاث التي 

ت للماؾؿت  كخطاصًت، و الفطل اإلاىالي ؾىف ًىضح  لىا  م اللضعة نلى اؾخمغاٍع جمىً اإلاضكم في جلٍى

ت اإلااؾؿت  كخطاصًت ى.هُفُت اؾخمغاٍع

للض جىاولىا في َظا الفطل نضة حىاهب جخهلم بالخإضُل الهلمي للمغاحهت مً زالٌ الخؿغق بلى و 

خي للمهىت اإلاغاحهت وهُفُت قهىعَا وجؿىعَا نبر الؼمً ؾىاء مً خُث مماعؾتها ؤو مً خُث  الخؿىع الخاٍع

 خُث جم الخإهض نلى ؤن اإلاغاحهت هي ؤَضافها، هما جم الخؿغق بلى حهٍغف اإلاغاحهت و ألاهىام اإلاسخلفت لها،

غ، وجترهؼ بشيل  نملُت مىهجُت مىخكمت جخمدىع خٌى زالر هلاؽ عثِؿُت وهي الفدظ، الخدلُم و الخلٍغ

ؤؾاس ي نلى حمو ؤصلت ؤلازباث اليافُت و اإلاالثمت التي جخهلم بخإهُضاث و مؼانم ؤلاصاعة الخاضت باللىاثم اإلاالُت 

ى.لخدلم مً مضي مؿابلتها للمهاًير اإلاىغىنُت

 وكمىا بشغح اإلاهاًير اإلاهمىلت بها في نملُت اإلاغاحهت، وفي ألازير كمىا بخىغُذ ؤوحه   زخالف بين 

.ىمهاًير اإلاغاحهت وبحغاءاث اإلاغاحهت

 



 
 

 

 

الفصل الثاوي 

اشحمزارية املؤشصة 

الاكحصادية 
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 تهيد

تها ؤظاظا كلى وطلها اإلاالي وجدلُم ألاسباح ومذي كذستها كلى مىاظهت  بن معخلبل الششهت و اظخمشاٍس

ألاخذار في اإلاعخلبل  والاخخفاؾ بعُىلت مالثمت واللذسة كلى خذمت دًىنها  لزا  فةن مىطىق الخيبا بىطلُت 

الششهت مً ألامىس اإلاهمت لجمُم ألاػشاف ظىاء داخل الششهت ؤو خاسظها، وألهمُت هزا الجاهب جم وطم ملُاس 

الخاص باالظخمشاس الزي ًلذم بسشاداث للمشاظم خٌى معاولُخه في  (750)جذكُم دولي خاص بها هى ملُاس

 :هزا الجاهب، لزلً ظىدىاٌو في هزا الفصل ؤهم ما وظب الخؼشق بلُه مً هلاغ وهي هما ًلي

 ت  .مفهىم فشض الاظخمشاٍس

  ت كً ملُاس الخذكُم  الذكُم الذولي سكم ت (570)إلادت هـٍش  .الخاص باالظخمشاٍس

 ت وؤزشه اإلاداظبي  .ؤهمُت فشض الاظخمشاٍس

 جلُُم هـام الشكابت الذاخلُت في اإلااظعت الاكخصادًت. 

 ت م اللذسة كلى الاظخمشاٍس  .اإلااششاث و ؤلاظشاءاث التي ٌعخخذمها اإلاذكم في جلٍى

 ش اإلاشاظم ودوسه في اظخمشاس وشاغ اإلااظعت الاكخصادًت  .جلٍش
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 أهمية فزض الاشحمزارية: اململبح  ألاو 

 جعزيف فزض الاشحمزارية: اململطل  ألاو 

ت مً ؤهم الفشوض اإلاداظبُت التي حعخخذم في بكذاد اللىاثم اإلاالُت الخخامُت  ٌلخبر فشض الاظخمشاٍس

ىاصل رلً في اإلاعخلبل اإلاىـىس واهه باق ومعخمش  ،خُض ًفترض ان اإلاششوق ًخم بوشاءه ليي ًلىم بإكماله ٍو

مىً اللٌى بإنها غير  نهاثُت  وجىفي الظخخذام مىاسده الاكخصادًت هما هى  لفترة صمىُت مللىلت غير مدذدة ٍو

مخؼؽ ومخىكم واهه لِغ في هُت ؤصخاب اإلاششوق جصفُت ؤو جللُل حجم كملُاجه بشيل مادي واضح ًازش 

 1".كلى ػبُلت ؤكماٌ اإلايشاة 

ت في اإلاداظبت ٌلني ؤن الششهت ظىف حعخمش في كملُاجه ولً  جخىكف كً  ًخبن ؤن فشض الاظخمشاٍس

ادة مىادها بشيل واف، ولفترة صمىُت غير  وشاػها ، ؤو ًخم جصفُتها  وختى ًخم رلً ًجب ؤن جيىن كادسة كلى ٍص

مدذودة  جمىجها مً جدلُم خؼؼها، و الىفاء بالتزاماتها  وهمى ؤوشؼتها بذون خعاثش، وهى ؤخذ اإلافاهُم 

 2.ألاظاظُت  التي ًخم كلى ؤظاظها بكذاد اللىاثم اإلاالُت

 بن اإلاششوق باق ومعخمش لفترة صمىُت مللىلت وافُت ةٌلخبر ؤًظا اإلالصىد مً فشض الاظخمشاسي 

الظخخذام مىاسده الاكخصادًت ػبلا إلاا هى مخؼؽ ومخىكم بذون خعاثش ظعُمت لشؤط اإلااٌ اإلاعدشمش، وهفاًت 

هزلً الظخخذام ألامشل، دون بلخاق خعاثش بدلىق اإلاجخمم، وببلاء آزاسه الخاسظُت  العالبت كلى اإلاجخمم 

 3.(جدلُم اإلاىافم و بصالت آلازاس)

ت الخىكم الؼبُعي مً الىخذة اإلاداظبُت، فهى ٌلىغ جىكلاث وافت ألاػشاف " ًمشل فشض الاظخمشاٍس

اإلاهخمت بإمىس اإلايشإة، باكخباس ؤن اخخماٌ الخصفُت ؤو الخىكف كً مضاولت اليشاغ خالت اظخصىاثُت، ومً 

ت ًخفم مم اإلالاًير اللاهىهُت التي حلمل ؿلها الىخذاث الاكخصادًت الىبيرة،  هاخُت زاهُت فةن فشض الاظخمشاٍس

ت  ت هـشا إلاا جخمخم به هزه الششواث مً خُاة اكخباٍس ذ فشض الاظخمشاٍس فـهىس  ششواث اإلاعاهمت اللامت ًٍا

ت اإلاداظبُت ًيبغي ؤن ًلىم كلى الافتراض الؼبُعي  وهمى وجىظم معخمش في حجم ؤكمالها، لزلً فبىاء الىـٍش

ت، ولِغ كلى الخالت الاظخصىاثُت وهي خالت جصفُت الششهت   4".وهى افتراض الاظخمشاٍس

                                                           
ؤػشوخت دألار مدكم الحصابات الخارجي في ثلويم اللدرة على الاشحمزارية لدى شزكات املصاهمة العامة في فطصملين، كاهذ كُذ ظشخان، 1

 48،ص2007ماظعخير، الجاملت ؤلاظالمُت غضة،فلعؼين،
2

سظالت ماظعخير، دألار مدكم الحصابات الخارجي في ثلويم اللدرة على الاشحمزارية لدى الشزكات املصاهمة العامة اليمىية، اللمىدي ؤخمذ، 

 .30، ص2001ألاسدن،
، مؼبلت ظاملت اللاهشة، 32مجلت اإلاداظبت و ؤلاداسة و الخإمين، اللذدهبو مملحدئ محعارف عطيها ملباشملة املصؤألالية الاجحماعية، كاًذ مدمذ ؤمين،3

 .221،ص1985،2003مصش،
 .345،ص2004 مىخبت داس الشلافت للؼباكت و اليشش و الخىصَم، الؼبلت ألاولى كمان، ألاسدن، ثملور الفكز املباشبي،خىان،سطىان خلىة،  4
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ت، والزي  (570)ؤصذس الاجداد الذولي للمداظبين ملُاس جذكُم الذولي سكم  الخاص بفشض الاظخمشاٍس

ت  يهذف بلى جىفير بسشاداث خٌى معاولُت اإلاشاظم كىذ مشاظلت البُاهاث اإلاالُت اإلاخلللت بمالثمت الاظخمشاٍس

هإظاط إلكذاد البُاهاث اإلاالُت، وخذد مجمىكت مً اإلااششاث مالُت، و ماششاث حشغُلُت، وماششاث ؤخشي 

، وخذد هزلً اإلالُاس  ت مىطم حعاٌئ ووظىد واخذ ؤو ؤهثر مً هزه اإلااششاث ال ٌلني داثما ؤن فشض الاظخمشاٍس

ت اللمالء، وهزلً  مجمىكت مً ؤلاظشاءاث ًجب كلى اإلاشاظم اللُام بها كىذما جشاس الشيىن خٌى اظخمشاٍس

شه في طىء الىخاثج التي جىصل بلحها  1.الصُغ التي ًظمجها في جلٍش

، كلى ؤهه ًجب كلى اإلاشاظم ؤن ًإخز بلين (570) مً اإلالُاس الذولي للخذكُم سكم 2حشير الفلشة سكم 

ت هإظاط إلكذاد اللىاثم اإلاالُت  .الاكخباس مالثمت فشض الاظخمشاٍس

ت الىخذة حلني جىكم كذسة الىخذة كلى الاظخمشاس في اإلاعخلبل 4هزلً حشير الفلشة سكم   بلى ؤن اظخمشاٍس

ب ٌلني فترة ال جخجاوص كاما مالُا واخذا بلذ الفترة اإلاىتهُت، و التي ًفترض  ب، وكمىما فةن اإلاعخلبل اللٍش اللٍش

فحها بكذاد اللىاثم اإلاالُت في غُاب اإلاللىماث التي حشير بلى كىغ رلً، وبالخالي حسجُل ألاصٌى و الخصىم 

 التي كلحها مً اليشاغ اللادي، وبرا ثكلى ؤظاط كذسة الىخذة كلى جدصُل كُمت ألاصٌى وظذاد الالتزاما

واهذ هزه الفشطُت ال مبرس لها، فةن الىخذة سبما ال حعخؼُم جدصُل كُمت ألاصٌى هما هي باإلابالغ اإلاسجلت 

ب ألاصٌى في اللىاثم  خ اظخدلاق  الالتزاماث، وجبلا لزلً فةن مبالغ وجبٍى وسبما ًىظذ حغيراث في مبالغ وجىاٍس

 2.اإلاالُت وسبما جدخاط بلى حلذًل

فاث العابلت اهه في خالت غُاب ؤو كذم وظىد دلُل كلى كذسة الششهت كلى  ًدبين مً خالٌ الخلٍش

 في ؤكمالها الاكخُادًت فاهه ًفترض ؤن اإلايشإة معخمشة في كملُاتها ألظل غير مدذد وؤهه لً ًخم ةالاظخمشاسي 

ب، مً هاخُت ؤخشي فةن اإلالصىد باالظخمشاس هى اإلاششوق و اإلايشإة ولِغ اإلاالن  جصفُتها في اإلاعخلبل اللٍش

الن هشيرا مً اإلايشأث جلىم ببُم ؤظهمها اللامت التي جملىها ولى وان ألامش ًخللم باإلالىُت الكخبرهاها غير معخمشة 

الن اإلالىُت غير معخمشة للمالً بلُىه وبهما جخغير خعب كملُاث بُم وششاء ؤظهم اإلايشإة، ولىً هزا ًدىافى 

ت، ففي خالت جصفُت الششهت ًفلذ اللاملىن فحها ؤكمالهم ووؿاثفهم، وجفلذ  مم اإلافهىم اللام لالظخمشاٍس

هزلً الضباثً، ؤي ؤنها جفلذ ػبُلت كملها الدشغُلي الُىمي الاكخُادي الزي ؤوشإث مً اظله، لىً في خالت 

مىً ؤن جادي هفغ ألاكماٌ التي  هلل اإلالىُت فان الششهت جبلى معخمشة بالشغم مً وظىد مالىين ظذد لها ٍو

مىً ؤن جؼىس مً ؤكمالها وحعخمش في خذمت صباثجها  3.جلىم بها في العابم بل ٍو

 

                                                           
1

 .،38حسام الدين جالل، هارون بوجالل، مرجع سابق،ص 
 ..09،ص2001مً بصذاساث اإلاجمم اللشري للمداظبين اللاهىهُين، كمان، ألاسدن، فُفشي مفاهيم الحدكيم املحلدمة، ظملت وآخشن،  2
 50كاهذ كُذ ظشخان، مشظم ظابم، ص 3
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 الخاص باالشحمزارية (570)ملبة هظزية عً معيار الحدكيم الدألالي ركم : اململطل الثاوي

وطم ملاًير وجىفير بسشاداث خٌى معاولُت اإلاشاظم كىذ "ٌشير هزا اإلالُاس بلى ؤن الغشض مىه هى 

ت هإظاط إلكذاد اللىاثم اإلاالُت، وبالخالي كلى مشاظم  مشاظلخه للبُاهاث اإلاخلللت بمالثمت فشض الاظخمشاٍس

ت و الزي جم كلى ؤظاظه بكذاد  الخعاباث الخاسجي كىذ مشاظلخه للبُاهاث اإلاالُت مشاكاة فشض الاظخمشاٍس

 IFAC (International Fédération of Accountants)اللىاثم اإلاالُت وكذ خذد الاجداد الذولي للمداظبين 

ت الششهت، وكعمذ بلى ماششاث مالُت، وماششاث حشغُلُت و  بلع اإلااششاث التي حشير بلى طلف اظخمشاٍس

ماششاث ؤخشي، ولىً ال حلخبر هزا خصشا وامال وشامال ليل اإلااششاث هما ؤن وظىد واخذ ؤو ؤهثر مً هزه 

 1.اإلااششاث ال ٌلني بالظشوسة فشل الششهت وكذم  كذستها كلى الاظخمشاس

 :املؤشزات املالية ألا ثحمثل في الحالي: أألاال

ادة اإلاؼلىباث اإلاخذاولت كً اإلاىظىداث اإلاخذاولت؛ -  ٍص

ؤي وظىد )كشب اظخدلاق كشوض راث ؤظل مدذود، دون وظىد بمياهُت مخىكلت للعذاد ؤو الخجذًذ -

 ؛(مشاول مخلللت باالكتراض

 ؿهىس اليعب اإلاالُت بشيل ظلبي؛ -

 خعاثش حشغُلُت مخىشسة؛ -

 جإخش جىصَلاث ألاسباح ؤو جىكفها؛ -

 كذم اللذسة كلى حعذًذ اظخدلاكاث الذاثىين في مىكذها؛ -

 صلىبت الالتزام بششوغ اجفاكُاث اللشوض؛ -

؛ -
ً
 بصشاس اإلاىسدًً كلى الخلامل هلذا

ش مىخجاث ظذًذة، ؤو اظدشماس ظذًذ طشوسي  - ل الالصم لخؼٍى  .كذم كذسة اإلايشإة الخصٌى كلى الخمٍى

 مؤشزات جشغيطية ألا ثحمثل بالحالي: ثاهيا

 اظخلالت مذساء مهمين دون بًجاد مً ًدل مدلهم؛ -1

  فلذان ؤظىاق سثِعُت ؤو امخُاصاث ؤو مىسد سثِس ي؛ -2

 .صلىباث لها كالكت باللىي اللاملت ؤو هلص في اإلاعخلضماث الهامت -3

 

 
                                                           

1
 International standard on auditing,ISA,No.750,"Going Concern",pp383-395. 
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 مؤشزات أخزى ألا ثحمثل بالحالي: ثالثا

 كذم الالتزام بمخؼلباث سؤط اإلااٌ ؤو اإلاخؼلباث اللاهىهُت ألاخشي؛ -1

  كظاًا كاهىهُت كاثمت طذ الششهت ًمىً ؤن جيشإ كجها ؤخيام ال حعخؼُم الششهت الىفاء بها؛ -2

  حغُير في العُاظاث و اللىاهين الخيىمُت بما ًظش بالششهت؛ -3

و بالخصىص ؤدلت الخذكُم فلذ بين اإلالُاس ؤهه كىذما ًبرص لذي اإلاذكم حعاٌئ خٌى مالثمت فشطُت 

ت للششواث ًجب كلُه ظمم ؤدلت جذكُم وافُت و مىاظبت و التي حلؼي بظاباث واضخت كلى هزا  الاظخمشاٍس

 ٌ  .الدعائ

م كذسة اللمُل كلى الاظخمشاس، وكذ  وضخ  ووطم  اإلالُاس بلع ؤلاظشاءاث التي حعاكذ اإلاذكم في جلٍى

ش ت اإلايشإة في الخلٍش  .اإلالُاس ما كلى اإلاذكم فلله  بخصىص فشطُت اظخمشاٍس

 1: ألايمكً أن هميز  ثالث حاالت الشحمزارية الشزكة

ت بذون مذة مدذودة، ومللىمت في الىكذ الخاطش؛: الخالت الؼبُلُت -1  وهي خالت فشض الاظخمشاٍس

 اظخمشاس اإلاششوق إلاذة مدذود ومللىمت في الىكذ الخاطش؛: خالت الخىش -2

ت و اخخماٌ الخصفُت -3  .خالت وظىد ماششاث في الىكذ الخاطش حعمذ بافتراض كذم الاظخمشاٍس

 

 أهمية فزض الاشحمزارية ألاأثزه املباشبي: اململطل الثالح

ٌلخبر اظخخذام هزا الفشض مً العماث الشثِعُت ألي مششوق مهما وان هىق وشاػه ظىاء ؤوان 

، وفي ؿل هزه الفشض فةن اإلاششوق  ًلخني ؤصىله مً ؤظل الاظخخذام 
ً
 ؤو خذمُا

ً
 ؤو صساكُا

ً
ا  ؤو ججاٍس

ً
صىاكُا

ت اإلاداظبت بىِذ كلى  ولِغ مً ؤظل البُم، وهزلً فةن اللذًذ مً اإلابادت و ألاظغ اإلاداظبُت في بػاس هـٍش

ت  .ؤظاط فشض الاظخمشاٍس

ت ببلع اإلابادت و ألاظغ اإلاداظبُت و التي هشاها مهمت  ظىلىم بمىاكشت كالكت فشض الاظخمشاٍس

 2:للذساظت

 

 

                                                           
 .347خىان ، سطىان خلىة، هفغ اإلاشظم، ص 1
 .52كاهذ كُذ ظشخان، مشظم ظابم،ص 2
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 :فزض الاشحمزارية ألامملدأ الحكطفة الحاريخية -1

ت هى حجش ألاظاط الزي ٌلخمذ كلُه اللُاط اإلاداظبي  ًشي غالبُت كلماء اإلاداظبت ؤن فشض الاظخمشاٍس

 في ألادبُاث اإلاداظبُت، 
ً
خُت، وهزا هى الشؤي العاثذ خالُا الخللُذي، ؤي اللُاط وفم ؤظاط الخيلفت الخاٍس

ت اإلاششوق ًبرس  خُت هى اإلالبٌى كمىما في الخُاة اللملُت، وان افتراض اظخمشاٍس باكخباس ؤن مىهج الخيلفت الخاٍس

خُت هدالت ػبُلُت  .جؼبُم و اهدشاس اللُاط وفم الخيلفت الخاٍس

ت ال ًبرس بالظشوسة جؼبُم مىهج  لىً كلى الؼشف آلاخش هىان ملاسطىن ًشون ؤن فشض الاظخمشاٍس

ت، كلى  خُت، بل كلى اللىغ مً رلً فان هزا الفشض ًذكم جؼبُم مداظبت اللُم الجاٍس الخيلفت الخاٍس

م ألاصٌى الشابخت ظىاء واهذ ملمىظت ؤو غير ملمىظت جم  ش ؤن جلٍى ألاخص مداظبت جيلفت الاظدبذاٌ ٍو

 الظخخذامها في اليشاغ الؼبُعي اإلالخاد للميشإة ػُلت كمشها ؤلاهخاجي، لزلً جلىم جلً ألاصٌى ااكخىائه

خُت، وهزلً ًجب الالتزام بإظاط مبذؤ الخيلفت  وجدذد اظتهالواتها ؤو مبالغ بػفائها كلى ؤظاط الخيلفت الخاٍس

ت، و بالخالي لِغ هىان ما ًىظب الخخلص مً  خُت ػاإلاا ؤن اإلايشإة لِعذ  في خالت جصفُت اطؼشاٍس الخاٍس

م ألاصٌى في  ت لِعذ ؤظلاسا  مالثمت لخلٍى لها بلى هلذًت، وبىاء كلى رلً فةن ألاظلاس الجاٍس ألاصٌى وجدٍى

 1.كاثمت اإلاشهض اإلاالي للماظعت

ت ؤًظا  شي ؤن فشض الاظخمشاٍس ت اإلاداظبُت، ٍو ت هى الدجش ألاظاط للىـٍش هما جبين ؤن فشض الاظخمشاٍس

اإلاعاوٌ كً ؤخؼاس اللُاط اإلاداظبي، فاظدىادا بلى فشض الاظخمشاس ًلُم اإلاداظبىن ألاصٌى الشابخت بعلش 

خُت بال في خالت خذور جصفُت  خُت، وؤنهم ال ٌلذلىن جلُُمهم ألصٌى خعب الخيلفت الخاٍس الخيلفت الخاٍس

ت، وبرا خذر ووان ظلش  للميشإة، هما ؤنهم ًلىمىن اإلاخضون بعلش الخيلفت اوسجاما مم الفشض الاظخمشاٍس

الخيلفت اكل مً ظلش العىق فُلُم اإلاخضون كلى العلش ألاكل وفلا إلابذؤ الخُؼت و الخزس، مما ًجلل اللُم 

خ مخخلفت وال حشير بلى مغضي اكخصادي ظلُم، وبن اإلابرس  اإلاداظبُت جمشل ججملاث ألظلاس التي خذزذ في جىاٍس

ت هزا هى ؤن اإلاششوق باق ومعخمش و بالخالي فةن اللُم الصخُدت التي حلخبر كً  الزي ًلذمه فشض الاظخمشاٍس

اإلاششوق ال ًمىً ألاخز بها بال في خالت جصفُت اإلاششوق، ولزلً فةن ألاخؼاء الىاججت في كام مً ألاكىام ًخم 

م اإلاخضون بعلش الخيلفت التي جلل هشيرا كً العىق فةن هزا  ع كجها في ألاكىام اللادمت، فةرا جم جلٍى الخلٍى

ظُادي بلى جخفُع كُمت الشبذ في هزا اللام، ولىً كُمت اإلاخضون آخش اإلاذة ظىف جصبذ كُمت بظاكت ؤٌو 

اسة ؤسباح اللام اللادم وهىزا ػاإلاا اإلاششوق في اظخمشاس    2.اإلاذة لللام اللادم وجادي بلى ٍص

                                                           
1

 .348حنان،رضوان حلوة، نفس المرجع،ص 
 .218،ص1980، 1مؼابم ماظعت الىخذة، دمشم، ظىسٍا ،الؼبلتهظزية املباشملة ، اللاض ي خعين،  2
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خُت، وبىاء كلُه ًخم جلذًش وجىكم الذخل  ت له كالكت مباششة مم الخيلفت الخاٍس اكخبر ؤن فشض الاظخمشاٍس

و الخالت اإلاالُت في خالت وظىد فشض الاظخمشاس بِىما في خالت اكخباس الششهت جدذ  الخصفُت فىه ًخم خعاب 

الذخل الخلُلُت في ما لى كشطذ للبُم آلان، ولىً في خالت وظىد هزا الفشض فاهه ال خاظت لخلذًش رلً 

خم كُاط مذي اإلااظعت بملشفت الفشق بين كُمت مخشظاتها  وجيلفت اإلاىاسد اإلاىخجت  (اإلابُلاث وبساداث ؤخشي )ٍو

 1.مً هزه اإلاخشظاث

ت هلاكذة وؤظاط للمبادت اإلاداظبُت،   ًشي ؤن مً ؤهم ؤكىي الاهؼباكاث خٌى ؤهمُت فشض الاظخمشاٍس

هى وظىد مبادت مخخلفت جؼبم في خالت جصفُت الششواث، وبن ؤظغ جلُُم ألاصٌى مخخلفت ما كذا الىلذًت، 

وهزلً فةن الالتزاماث مسجلت في اللىاثم اإلاالُت مم ألاخز بلين الاكخباساث اللاهىهُت بالخعبان ولِغ اإلابادت 

الاكخصادًت، وهزلً ًازش هزا الفشض بشيل هبير كلى ؤلافصاح كً هشير مً كىاصش اللىاثم اإلاالُت خُض 

ًترجب كلى ألاخز به بهماٌ كُمت الخصفُت الفىسٍت باليعبت لاللتزاماث، ورلً لى ؤن اإلاداظبين لى ًفشطىا 

ذ كً  الاظخمشاس وافترطىا كىعه، فةن رلً ًخؼلب بؿهاس الالتزاماث بلُمت الخصفُت الفىسٍت لها، والتي كذ جٍض

كلى ؤظاط ؤن اإلااظعت ظخظؼش بلى ظذاد الفىاثذ و ألاكباء اإلاخفم كلحها )اللُمت الاظمُت لخلً الالتزاماث 

، ومً هاخُت ؤخشي فان كذم ألاخز بهزا الفشض ًخؼلب بؿهاس  ألاصٌى باللُمت (باليامل كً هزه الالتزاماث

ت لخلً  التي ًمىً جدلُلها هدُجت  بُلها و الخخلص مجها و التي كذ جخخلف بشيل هبير كً اللُمت الذفتًر

، وؤن الفشض ًىفش ؤظاظا الكخباس اإلاىافم الاكخصادًت اإلادخملت بمشابت ؤصٌى واإلاذفىكاث اإلادخملت  ألاصٌى

 2.معخلبال بمشابت التزاماث

م ألاصٌى والخصىم لخلً اإلاىاسد و الالتزاماث ورلً  خُت هى جلٍى ًشي ؤن اإلالصىد بمبذؤ الخيلفت الخاٍس

خ اكخىاء ألاصٌى ؤو كُام الالتزام، ؤي ؤن ؤلازباث ًخم وفلا للخيلفت ولِغ خعب اللُمت، فاللُمت  في جاٍس

جخجعذ باللُمت الخالُت إلالذاس الخذماث اإلاخىكم الخصٌى كلحها مً هزا ألاصٌى خالٌ ظىىاث اللمل 

 3.( ؤو البُمدبخدلُم ؤلاًشا)الاكخصادي وال ًخم  الاكتراف باللُمت بال كىذ جدلُلها 

 :فزض الاشحمزارية ألا مملدأ الدألارية -2

ت ٌعخلضم جلعُم خُاة اإلاششوق بلى فتراث صمىُت ًؼلم كلُه الفترة اإلاالُت ًدذد في  بن فشض الاظخمشاٍس

نهاًتها هدُجت ؤكماٌ اإلاششوق ومشهضه اإلاالي كً جلً الفترة اإلاالُت و الفتراث العابلت لها، وكذ جيشإ كً جؼبُم 

ت و جدذًذ الفتراث اإلاالُت مشاول مداظبُت جخؼلب وطم ػشق مداظبُت إلالالجتها مشل  4:فشض الاظخمشاٍس

                                                           
1

 Robert R.Sterling,"the going concern:An Examination",Thz accounting Review, 1968, p481. 
2

 .29،ص1984الذاس الجاملُت بيروث، لبىان،املباشملة املالية دراشات في كياس ألا الحبطيل املباشبي، طُف خيرث وآخشون، 
 .432خىان، سطىان خلىة،هفغ اإلاشظم،ص 3
4

 9،ص1977عبد الفتاح الصحن و عمر حسين، دراسات في المحاسبة المالية، مؤسسة شباب، جامعة اإلسكندرية، 
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 مشيلت ؤلاساداث اإلاعخدلت و اإلالذمت؛ 

 مشيلت اإلاصشوفاث اإلاعخدلت و اإلالذمت؛ 

 مشيلت اإلاخصصاث و الاخخُاػاث؛ 

 مشيلت الاظتهالواث. 

ت و الزي ًلص به ؤن معخخذمي البُاهاث  وهشي ؤن وظىد مبذؤ الذوسٍت ًدىاغم مم فشض الاظخمشاٍس

اإلاداظبُت خاسط وداخل اإلاششوق ًدخاظىن بين الخين و آلاخش و في فتراث دوسٍت كصيرة ألاظل بلى مللىماث مً 

بهخاط العلم و الخذماث و ألاسباح، وهزلً ملشفت اإلاشهض اإلاالي للمششوق بهذف معاكذتهم  كلى اجخار اللشاساث، 

فمً غير اإلاىؼلي ؤن ًيخـش هاالء اإلاعخخذمين  ختى ًيخهي كمش اإلاششوق وي ٌلشفىا صافي دخلهم، لزلً جم 

ت  ومخخابلت غالبا ما جيىن ظىت مُالدًت، بدُض ًخم مً  افتراض جلعُم كمش اإلاششوق بلى فتراث صمىُت مدعاٍو

بت وكُاط مذي  هفاءة بداسة اإلاششوق ومذي الىجاح  ش و بُان هخاثج اللملُت وجدذًذ الظٍش خاللها بكذاد الخلاٍس

ض هؼاكه  شه وجىمُه وحلٍض و الىمى الزي خلله اإلاششوق بطافت بلى بكؼاء صىسة كً واكم اإلاششوق بهذف جؼٍى

 . و ملالجت ظىاهب العلبُتةؤلاًجاري

 :دفزض الاشحمزارية ألامملدأ ثبليم إلايزا -3

لت جدذًذ الشبذ وجدذًذ اإلاشهض اإلاالي للمششوق، فهى ًلخض ي كذم  هزلً ًازش هزا الفشض كلى ػٍش

ألاهـاس ختى نهاًت اإلاششوق وجلُُم مشهضه اإلاالي في رلً الخين و بهما اكخض ى ألامش الىكىف كىذ نهاًت فترة 

الضمىُت مدذدة للُاط كاثذ و بالخالي جدذًذ اإلاشهض اإلاالي للمششوق في نهاًت الفترة اإلاالُت، وجدذًذ الشبذ مً 

 .كذمه ٌلخبر سكابت معخمشة مً ألاػشاف راث الصلت باإلاششوق للخإهذ مً هجاخه ؤو فشله

 1:وختى ًخم ؤلازباث اإلاداظبي لإلساداث ال بذ مً جىافش الششػين الخالُين

ؤي ؤن ظمُم اللملُاث الالصمت الهدعاب الذخل كذ جمذ بالفلل ؤو كلى وشً الاهتهاء، : الاهدعاب -

 .هةهخاط العللت اإلاباكت ؤو جلذًم الخذمت

ل ألاصٌى غير الىلذًت بلى هلذًت وبلى ما هى في خىم : الخدلُم ؤو كابلت الخدلُم - الخدلُم هى جدٍى

الىلذًت، ؤما كابلُت الخدلم فُلصذ بها ؤن ًخىافش إلهخاط الىخذة ظىق خاطشة وشؼت وبإظلاس جىافعُت 

 .ال جخإزش هشيرا بىمُت ؤلاهخاط اإلاؼشوح للخبادٌ

 

                                                           
25)1 http://www.sfhty.com/montda.php?amr=vmwdwe&id=247021&tid=59861(22-01-2019) (21 
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 :مالحظات بخصوص ثبلم إلايزاد

 1:ًمىً خصش ؤهم ؤظاط ؤلاًشاد الشاجلت الاظخخذام في الخؼبُم اللملي في إلاجىكخين: أألاال

ؤظغ حلترف باإلًشاد كلى ؤهه جُاس مخذفم مً ؤلاهخاط اإلاشترن فُما بين ألاوشؼت و الفتراث اإلاداظبُت  -

 .اإلاخخلفت

 .وهي حشمل ؤظاط الاظخدلاق الذوسي، ؤظاط وعبت ؤلاجمام، ؤظاط بكادة الخلذًش

ؤظغ حلترف باإلًشاد وامال في هلؼت مً الضمً ًخم كجها كىذها ؤداء اليشاغ الشثِس ي مشل ؤظاط جمام  -

 .ؤلاهخاط، ؤظاط جمام البُم، ؤظاط الخدصُل الىلذي

 الخالُتدالخخُاس  ؤظاط الخدلم ًيبغي الخمُيز بين مصادس ؤلاًشا: ثاهيا : 

 اللاكذة هي ؤن ًخم الاكتراف باإلًشاد كىذ جمام كملُت البُم؛: بهخاط وجىصَم العلم -

اللاكذة هي ؤن الاكتراف باإلًشاد كىذ بهماٌ ؤداء الخذمت ؤو كىذ بهماٌ : ؤداء وجلُُم الخذماث -

 ؤداء ول مشخلت مً مشاخل اليشاغ الخذمي ؤظاط جمام ؤلاهخاط؛

اللاكذة ؤن ًخم الاكتراف باإلًشاد كلى ؤظاط : العماح للغير باظخخذام ؤصٌى الىخذة -

 .الاظخدلاق الذوسي كبر الفتراث الضمىُت واإلًجاس الذاثً و الفىاثذ الذاثىت

و اللاكذة اللامت التي جدىم الاخخُاس بين ؤظغ الخدلم البذًلت ورغع الىـش كً اإلاصذس ؤلاًشاد هي ؤهه 

 .ًجب الاكتراف باإلًشاد في ؤكشب وكذ ممىً ػاإلاا ؤهه كذ جم اهدعاب ؤلاًشاد

 في خالت بجمام البُم ؤو الخدصُل الىلذي ؤو ولحهما كبل بهخاط العلم و ؤداء الخذماث، اللاكذة ؤال : ثالثا

 .مشل دفم اللشبىن  (ؤظاط بجمام ؤلاهخاط)ًخم الاكتراف باإلًشاد بال كىذ اهدعاب باهخماٌ كملُت ؤلاهخاط 

 لت وعبُت ؤلاجمام ورلً بششغ جىافش جلذًشاث : رابعا لت ألاظل ًمىً بجباق ػٍش في خالت الللىد ػٍى

لخيالُف ؤلاهخاط ًمىً الاكخماد كلحها، ؤما برا لم جخىافش هزه الخلذًشاث فُجب الاكتراف باإلساداث كلى 

 2.ؤظاط جمام ؤلاهخاط

 في خالت ألاوشؼت التي ًخىافش إلاىخجها خاصُت اللابلُت للخدلم فاللاكذة ؤن ًخم الاكتراف باإلًشاد :خامصا 

 .(ألاوساق اإلاالُت)ؤو كىذ خذور حغُير ألاظلاس  (اإلالادن الىفعُت، الخاصالث الضساكُت)كىذ بجمام ؤلاهخاط 

 في خالت ما ًيىن جدصُل اللُمت كلى دسظت كالُت مً كذم الخإهذ فاللاكذة هي ؤن ًخم :شادشا 

 .(سبذ دكىي كظاثُت)الاكتراف باإلًشاد ػبلا ألظاط الىلذي 

                                                           
. 56كاهذ كُذ ظشخان، مشظم ظابم، ص 1
 .57مشظم ظابم، ص 2
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 1:فزض الاشحمزارية ألامملدأ الثملات ألا الحجاوض -4

ت وظىد ججاوغ وزباث في اللىاثم اإلاالُت للششهت خالٌ فترة خُاة  هزلً ًخؼلب فشض الاظخمشاٍس

ش اإلاالُت و اللىاثم بشيل زابذ خالٌ الفتراث  لصذ بالشباث و الخجاوغ اظخخذام همارط مً الخلاٍس الششهت ٍو

اإلاالُت اإلاخخالُت، خُض ٌعاكذ رلً كلى بظشاء اإلالاسهاث بلذس هبير مً اإلاىطىكُت بين هخاثج ؤكماٌ الششهت في 

الفتراث مخلاكبت وجلُُمها، بن زباث ججاوغ اللىاثم اإلاالُت والخعاباث الخخامُت جبين لىا الخغيراث الخاصلت في  

الىخاثج، بال اهه مً الظشوسي الخإهذ كلى ؤن الخجاوغ ؤو الشباث ًجب ؤن ال ٌلشكل الخؼىساث و ؤلاظشاءاث 

 .اإلاداظبُت التي تهذف بلى بؿهاس هخاثج اليشاغ الاكخصادي بشيل ؤفظل للمعخفُذًً

هىا ًدبين ؤن مبذؤ الشباث و الخجاوغ ًدىاغم مم فشض اظخمشاس اإلايشإة في ؤكمالها الاكخُادًت بلى فترة 

لني رلً  لت، خُض ؤهه لِغ مً مدخمل جصفُت الششهت ؤو ختى حغُير ػبُلت وشاػها في الىكذ الشاهً، َو ػٍى

ت فال داق لىظىد مبذؤ الشباث و الخجاوغ  .ؤهه برا اهخفى فشض الاظخمشاٍس

 :فزض الاشحمزارية ألا مملدأ الحيملة ألا الحذر -5

ت خُض ًخجاهل  ٌلخبر مبذؤ الخُؼت و الخزس مً اإلابادت التي جدىاغم ؤًظا مم فشض الاظخمشاٍس

اإلاداظبين ألاسباح التي لم جدلم وؤخز ول الخعاثش اإلاخىكلت في الخعبان وكذم حسجُل اإلاياظب اإلادخملت 

ختى جخدلم بالفلل، ومً خالٌ مفهىم مبذؤ الخُؼت و الخزس  هجذ ؤهه غير ممىً الخؼبُم بال في خالت وظىد 

ت  2.فشض الاظخمشاٍس

 :فزض الاشحمزارية ألاأشاس الاشحبلاق -6

ٌلخبر ؤظاط الاظخدلاق مً ألاظغ التي بىِذ كلى ؤظاط ؤن اإلاششوق معخمش ألهثر مً ظىت مالُت 

ت، وخعب ؤظاط الاظخدلاق ٌلخبر  واخذة كلى ألاكل، و بالخالي ٌلخبر رلً ؤظاظا لىظىد فشض الاظخمشاٍس

ؤلاًشاد كذ جدلم كىذما جيخلل ملىُت العللت ؤو ألاصل مً اإلااظعت بلى اإلاشتري ؤو كىذ جلذًم الخذمت، ظىاء 

 3.خصلذ كُمتها الىلذًت ؤو لم جدصل، ؤي ؤن ؤلاًشاد ًخص الفترة اإلاداظبُت التي جدلم خاللها
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2

 http://www.sfhty.com/montda.php?amr=vmwdwe&id=247021&tid=59861(23-01-2019) (9.30) 
3 http://www.finance.dm.ae/finance/major/financial system/introduction.htm (23-01-2019) (11.36) 

http://www.sfhty.com/montda.php?amr=vmwdwe&id=247021&tid=59861(23-01-2019)
http://www.sfhty.com/montda.php?amr=vmwdwe&id=247021&tid=59861(23-01-2019)
http://www.sfhty.com/montda.php?amr=vmwdwe&id=247021&tid=59861(23-01-2019)
http://www.finance.dm.ae/finance/major/financial%20system/introduction.htm
http://www.finance.dm.ae/finance/major/financial%20system/introduction.htm
http://www.finance.dm.ae/finance/major/financial%20system/introduction.htm
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 املزاجعة الخارجية في املؤشصة الاكحصادية ألاثبلم مملدأ الاشحمزارية: اململبح الثاوي

 ثلييم هظام الزكابة الداخطية في املؤشصة الاكحصادية : اململطل  ألاو 

كىذ كُام اإلاشاظم بمهىخه فةن الش يء ألاٌو الزي ًخىظه بلُه هى هـام الشكابت الذاخلُت للماظعت وهزا  

إلالشفت مذي الخؼبُم الفللي للعُاظاث اإلاىطىكت و ألاهذاف اإلاشظىة، وهزا ملشفت مذي التزام اإلااظعت بهزه 

اللىاصش وختى ًصل اإلاشاظم لهزه اإلالشفت ًلىم بخلُُم هزا الىـام باظخلماٌ مجمىكت مً الىظاثل و ألادواث 

وفم خؼىاث مىهجُت مخلاسف كلحها، مم مداولت جخؼي اإلاشاول التي ًمىً ؤن جصادفه ؤزىاء كملُت الخلُُم 

 1.لىـام الشكابت الذاخلُت ؤو ختى بلذ اهتهاثه مجها

 أشاليل ثلييم هظام الزكابة الداخطية: أألاال

ٌلخبر جلُُم هـام الشكابت الذاخلُت مً ػشف اإلاشاظم مً اإلاشاخل ألاظاظُت في كمله، ولخدلُم رلً 

 :ٌلخمذ هزا ألاخير كلى مجمىكت مً ألاظالُب و التي مً ؤهمها هزهش

 أشطوب الحلزيز الوصفي الزكابة الداخطية  -1

ً ألاهـمت الفشكُت للشكابت  ًلىم اإلاشاظم خعب هزا ألاظلىب بخدظير كاثمت جدخىي كلى كىاٍو

لىم بخىظُه ألاظئلت للمىؿفين اإلاعئىلين كً ؤداء ول كملُت، فبزلً ًخطح للمشاظم هُفُت ظير  الذاخلُت، ٍو

اللملُت و ؤلاظشاءاث التي ًمش بها و اإلاعدىذاث التي حلذ مً ؤظلها و الذفاجش التي حسجل بها، وكذ ًلىم اإلاشاظم 

ؤو معاكذًه بدسجُل ؤلاظاباث، بلذ رلً ًلىم اإلاشاظم بترجِب ؤلاظاباث بدُض جـهش هُفُت ظير اللملُت مً 

دذد ما برا وان الىـام ًخظمً سغشاث ؤو ًىلصه بلع الظىابؽ الشكابُت   2.بذاًتها بلى نهاًتها ٍو

لت هى  صلىبت جدبم الششح اإلاؼٌى في وصف ؤلاظشاءاث، ألاظىبت التي  لىً ما ٌلاب كلى هزه الؼٍش

ًخدصل كلحها اإلاشاظم جخميز في بلع ألاخُان  بالغمىض وبالخالي ًصلب كلُه اظخخشاط ألاهم مً ألاهم، 

وهىزا ًصلب كلى اإلاشاظم الخلشف كلى مىاػً الظلف في الىـام، هما ًمىً ؤن ًدذر ظهى كً بلع 

 3.اللىاصش الشكابُت

 

 

                                                           
  66، ص، مشظم ظابمفخُدت كبذ الىاخذ1
 .113، صمزجع شابمًىظف مدمىد ظشبىق،  2
 .111، ص2004مزهشة ماظعخير، ظاملت الجضاثش،  املزاجعة الداخطية مهمتها أألا مصاهمتها في ثبصين جصيير املؤشصة، شلباوي لؼفي، 3
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 أشطوب خزائط الحدكيم  -2

ؼت الخذكُم للشكابت الذاخلُت سظما بُاهُا بالشمىص ليشاغ ملين ؤو لذوسة كملُاث مدذدة،  جمشل خٍش

ؼت جذكُم معخللت  خم بكذاد خٍش ؼت لىصف جفاصُل الىـام، ٍو وحعخخذم الشمىص الخؼىغ في هزه الخٍش

ؼت  ليل هىق مً اللملُاث جبين ؤلاظشاءاث الشكابُت اإلاعخخذمت وجذفم البُاهاث خالٌ الىـام، وحعاكذ خٍش

الخذكُم اإلاشاظم كلى جصىس اإلاشاظم اللالكاث اإلاىظىدة بين ؤلاظشاءاث الشكابُت وحعهُل وجمُيز ؤلاظشاءاث 

الشكابُت، فهي حلؼي صىسة ؤوضح وؤهثر جدذًذ كً الىـام اإلاعخخذم، وكىذ اظخخذام الشمىص و الخؼىغ بذال 

مً اليلماث ولما في ألاظلىب ألاٌو جيىن فشص ظىء الفهم ؤكل باإلطافت بلى رلً ًمىً بعهىلت جدذًذ 

خشاثؽ الخذكُم كً كملُاث اإلاشاظلت اإلاخلاكبت ظىت بلذ ؤخشي، فيل ما هى مؼلىب هى بطافت ؤو حغُير بلع  

الخؼىغ ؤو الشمىص، و الاججاه الخذًض للمشاظلين هى جفظُل هزا ألاظلىب اهؼالكا مً ؤن الصىسة هي ؤفظل 

وظُلت إلًظاح اإلاشاظم، الزي ظخخذم ؤظلىب خشاثؽ الخذكُم لخىزُم دساظخه لبيُت الشكابت الذاخلُت اإلاؼبلت 

في اإلااظعت التي حلاكذ كلى مشاظلتها ألٌو مشة كلى خشاثؽ مشة جذفم اللملُاث اإلالذة مً كبل بداسة اإلااظعت 

بلذ الخدلم مً مصذاكُتها، ؤو جلً اإلالذة مً كبل اإلاشاظم العابم وغالبا ما ًخم خفف خشاثؽ الخذكُم في 

 .اإلالف اللمُل الذاثً كلى ؤن ًخم جدذًثها بشيل دوسي مً خالٌ فتراث اإلاشاظلت اللادمت

ججذس ؤلاشاسة بلى ؤهه ال ًىظذ هىالً شيل زابذ ومخفم كلُه لخشاثؽ الخذكُم، فباإلطافت لخلذد 

ؤشياٌ اظخخذاماث الشمىص مً مشاظم ألخش ؤو ختى مً كملُت ألخشي، فان ؤظالُب الخىزُم باظخخذام خشاثؽ 

الخذكُم جخخلف ؤًظا باخخالف ػبُلت هـام اإلااظعت، وهىكُت اإلاللىماث اإلاؼلىبت بؿهاسها في جلً الخشاثؽ، 

وكلى الشغم مً رلً الاخخالف و الخلذد، فةن ظىدة وفلالُت الخشاثؽ كلى اخخالف وحلذد ؤشيالها و الىاجج 

 1.كً اخخالف وحلذد الشمىص اإلاعخخذمت في بكذاده حلخمذ بشيل ؤظاس ي كلى دكتها ووطىخها

 املخطل الحذكيرر  -3

ًلىم اإلاشاظم بةكذاد ملخص جزهيري ًدخىي كلى بُان جفصُلي إلظشاءاث والىظاثل التي ًخميز بها هـام 

الشكابت الذاخلُت العلُم، و اإلاخلص هى بػاس كام للفدص بذون جدذًذ ؤظئلت ملىُت ًجشي في هؼاكها 

لت كُىب  الفدص و ًلخصش كلحها، وهى بزلً ال ٌغفل ؤي هلؼت سثِعُت في هـام الشكابت الذاخلُت و لهزه الؼٍش

 2:جخمشل في

 ال ًيخج كجها حسجُل هخاري لىخاثج الفدص؛ -

 ال جدلم الخيعُم و لخىخُذ في بظشاءاث فدص الشكابت الذاخلُت؛ -

                                                           
ً، ظىسٍا، دألار المليية الزكابية في بىاء إشتراثيجية املزاجعة،ظامي مدمذ ؤظامت صىفي،1  .44،ص2006مزهشة ماظعخير، ظاملت جِشٍش
 .98،ص2001 مزهشة ماظعخير، ظاملت الجضاثش، الجضاثش، معايير املزاجعة ألاثململيلاتها في الجزائز،بىظماخت ؤخمذ،  2
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ت اخخُاس بظشاءاث الفدص إلاعاكذي اإلاشاظم هما ًشونها -  .جشن خٍش

 أشطوب كوائم الاشحلصاء -4

، فهزا ألاظلىب ٌلخبر مً ألاظالُب ألاهثر اظخلماال لخلُُم هـام الشكابت نوحعمى هزلً كىاثم الاظخبُا

الذاخلُت خُض جلىم بلع اإلااظعاث ؤو مياجب اإلاداظبت و اإلاشاظلت بخدظير كاثمت همىرظُت حشمل 

مجمىكت واكلُت مً ألاظئلت و التي جدىاٌو ظمُم هىاحي اليشاغ داخل اإلااظعت وخاصت اللملُاث اإلالخادة 

 .الخ....مشل اللملُاث الىلذًت، كملُاث البُم و الششاء، ؤسصذة الذاثىين و البىىن

ًلىم اإلاشاظم بخىصَم هزه اللاثمت مً ألاظئلت كلى اإلاىؿفين لخللي ؤلاظاباث كلحها ومً زم جدلُلها 

 .للىكىف كً مذي فلالُت هـام الشكابت الذاخلُت اإلاؼبم في اإلااظعت

مً ألافظل ؤن جلعم كاثمت ألاظئلت بلى كذة ؤظضاء ًخصص ول ظضء مجها مجمىكت مً ألاظئلت جخللم 

خُض ؤن ؤلاظابت " ال"ؤو " ولم: "بةخذي مجاالث اليشاغ وفي ملـم الخاالث جصمم هزه ألاظئلت كلى بظاباث ب

 1:حلني اخخماٌ وظىد هلص في الشكابت الذاخلُت ومً مضاًا هزا ألاظلىب هزهش" ال"بالىفي 

م جصمُم مجمىكت مً ألاظئلت ليل  - بمياهُت حغؼُت ظمُم اإلاجاالث التي تهم اإلاشاظم كً ػٍش

 مجاٌ؛

بمياهُت اظخخذام مبذؤ الخىمُؽ في بكذاد اللىاثم اإلاالُت، مما ًجلل مً اإلامىً اظخخذامها كبل  -

 البذء في كملُت اإلاشاظلت بفترة وافُت؛

بمياهُت اظخخذام هزا ألاظلىب مً ػشف ؤشخاص ؤكل جإهُال وخبرة، بلىغ الخاٌ كىذ  -

 اظخخذام ألاظالُب التي جؼشكىا بلحها ظابلا؛

 :هما ًخميز هزا ألاظلىب بمجمىكت مً اللُىب مجها

بظابت فشد ؤو مجمىكت مدذودة مً ألافشاد كً ألاظئلت اإلالذمت و التي جشجبؽ بيشاغ ظمُم  -

اللاملين بالىخذة ظىاء واهىا جدذ بششافهم ؤم ال، مما ًجلل ؤلاظاباث التي هدصل كلحها جمشل 

 وظهت هـش مً ؤظاب كلى ألاظئلت فلؽ ولِغ وظهت هـش اللاثمين باللمل فلال؛

غير وافُت إلكؼاء صىسة واملت كً مذي فلالُت هـام الشكابت " ال"ؤو " ولم: "حلخبر ؤلاظابت ب -

 الذاخلُت؛

كذ ال جصلح اللىاثم الىمؼُت التي ٌلذها اإلاشاظم لجمُم الخاالث مما ًخؼلب بكذاد كذة همارط  -

 مً ألاظئلت وفلا للخالت التي ًخلامل ملها، مما ٌعخفُذ الىشير مً وكذ وظهذ اإلاشاظم؛

                                                           
 .115شلبان لؼفي، مشظم ظابم،ص 1
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ؤظلىب كىاثم الاظخلصاء ًشهض كلى ألاكماٌ التي ًخم جىفُزها ؤهثر مً الترهيز كلى ألافشاد ؤو  -

 اإلاجمىكاث التي جادي هزه ألاكماٌ؛

ؤلاظابت كً ألاظئلت ًمىً لها ؤن جيىن سوجُيُت دون ؤلاشاسة بلى ما ًخم فلال، مم وظىد خؼش  -

اخخماٌ ؤن جيخلل بظاباث العىت اإلااطُت كلى كاثمت ؤظئلت العىت الخالُت خاصت برا لم ًؼشؤ 

 .كلحها ؤي حلذًل

وفي ما ًلي همىرط للاثمت اظخبُان لبلع ؤوظه اليشاغ اإلاالي الخاصت بجمم مللىماث كً هـام 

 : الشكابت الذاخلُت كلى اإلابُلاث

 الزكابة على اململيعات: (04-54)الجدألاو ركم 

ركم 

 مخصطصل

غير  ال وعم  شئطة

 مالئم 

 مالحظات

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 :اململيعات

هل جخظم ػلباث الضباثً للفدص و اإلاىافلت 

:مً كبل  

 كعم اإلابُلاث و ؤوامش للبُم؟ - ؤ

  كعم الاثخمان؟ - ب

هل حعخخذم بشلاساث جلُذ شخً 

البظاكت التي جدمل ؤسكاما مدعلعلت 

 معبلا؟

هل ًخم فدص الفىاجير بلصذ الخدلم مً 

 :دكت

 الىمُاث الىاسدة بها؟ - ؤ

  ألاظلاس اإلاعخخذمت؟ - ب

 اللملُت الخعابُت؟ - ط

 ششوغ البُم؟ - د

هل ًخم ملاسهت الفىاجير بإوامش الششاء 

 الىاسدة مً الضباثً؟

هل حلالج اللىاصش اإلاشدودة بصىسة واضخت 

م كعم الاظخالم؟  كً ػٍش

بها بىاظؼت  هل ًخم جلخُص الفىاجير وجبٍى

كعم ؤخش غير كعم اإلاداظبت ورلً وىظُلت 

 للشكابت كلى اإلابُلاث؟
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هل ًخم ملالجت اإلابُلاث الخالُت بشيل 

واضح وبذوسة ممازلت للمبُلاث اللادًت 

 :للضباثً

 مبُلاث للمىؿفين؟ - ؤ

 العلم الخالفت؟ - ب

 العلم الىلذًت؟-  ط

 
، 1ماظعت الىساق لليشش و الخىصَم، كمان، ألاسدن، الؼبلت مزاجعة الحصابات بين الىظزية الحململيم، ًىظف مدمىد ظشبىق،: املصدر

 .119،ص2000

 مزاحل ثلييم هظام الزكابة الداخطية: ثاهيا

ٌلخبر جلُُم هـام الذاخلُت مً اإلاشاخل الشثِعُت التي ًلىم بها اإلاشاظم، ظىاء وان اإلاشاظم داخلي ؤو 

 1:خاسجي، فمً خالٌ كملُت الخلُُم يهذف اإلاشاظم بلى

 فهم واظدُلاب هـام اإلاللىماث و الشكابت الذاخلُت للماظعت؛ -

جلُُم الىـام مً ؤظل جدذًذ دسظت الاكخماد كلُه في بكؼاء سؤي خٌى صخت وصذق اللىاثم اإلاالُت و  -

 اإلاداظبُت؛

 بكذاد بشهامج الاخخباساث مً ؤظل الخدلم مً صخت كمل الىـام؛ -

 :ختى ًخىصل اإلاشاظم بلى جلُُم هـام الشكابت الذاخلُت ًدبم اإلاشاخل الخالُت

 :ألاصف  هظمة ألا إلاجزاءات -1

داٌو فهم هُفُت كملها، ورلً باظخجىاب  كلى اإلاشاظم في هزه اإلاشخلت ؤن ًخملً في ؤلاظشاءاث ٍو

مىؿفي اإلااظعت، زم ًلىم بالخلبير كً ؤلاظشاءاث التي فهمها ختى ًخمىً مً اظخلمالها في بػاس جلُُمه للىي 

 .وطلف الشكابت الذاخلُت

في هزه اإلاشخلت ًمىً ؤن ٌعخلمل اإلاشاظم وظُلخين ؤظاظِخين جخمشالن في ألاظلىب الىصفي وخشاثؽ 

لت الاظخجىاباث  2.الخذكُم، باإلطافت بلى ػٍش

 

                                                           
، 2009-2008، الجضاثش، 1مزهشة ماظعخير، ظاملت الخاط لخظش باجىت  مزاجعة الحصابات ألاألااكع املمارشة املهىية في الجزائز، للُؼي ألاخظش، 1

 .69ص
 .51خعام الذًً ظالٌ، هفغ اإلاشظم،ص 2



 استمرارية المؤسسة االقتصادية:                                              الفصل الثاني
 

56 
 

 .الحمعً في إلاجزاءات ألااشحجواب موظفي املؤشصة - ؤ

جخخلف بظشاءاث الشكابت الذاخلُت باخخالف اإلاجاٌ الزي جيشؽ فُه اإلااظعت وهُيلها الخىـُمي، 

لت كملها، اللالكت اإلاىظىدة  فاإلاشاظم ًالخف بخملً ؤلاظشاءاث اإلاىطىكُت مً ػشف بداسة اإلااظعت، ػٍش

 . بُجهما، و الخلبير كجها

لت الاظخجىاباث ورلً باظخجىاب مىؿفي اإلااظعت، ففي الخلُلت  هما ًمىً للمشاظم ؤن ٌعخلمل ػٍش

 .ال ًمىً جىفُز مهمت اإلاشاظلت دون اظخجىاب

لت وهي  :هىان مجمىكت مً اللىاكذ التي ًجب اخترامها كىذ اظخلماٌ هزه الؼٍش

اخترام العلم الخىـُمي، فال ًجب اظخجىاب مىؿف دون ؤن ًيىن معاوله بللم بهزا  -

 الاظخجىاب في خاالث خاصت؛

الخزهير باإلاهمت و ؤهذافها، ختى هخجىب اسجبان اإلاىؿف الزي ٌعخىظب و بالخالي بكؼاء  -

 ألظىبت خاػئت؛

 خصش ؤظىبت اإلاىؿف في اللمل الزي ًلىم به دون الخذخل في كمل مىؿف آخش؛ -

ذ  - ظماح اإلاشاظم لألظىبت ؤهثر مما ًخيلم هى فللى اإلاشاظم جىظُه الاظخجىاب هدى ما ًٍش

 .ظماكه

 خزائط الحدفم ألا أشطوب الوصفي - ب

خه لللملُاث وبظشاءاث الشكابت  اهؼالكا مً اإلاالخـاث و الاظخجىاباث، ٌلبر اإلاشاظم  كً هـٍش

اإلاىطىكت، هزا الخلبير ًمىً ؤن ًيىن كلى شيل وصف هخاري، ولىً ٌعخدعً ؤن ًشفم هزا الىصف 

 .بخشاثؽ جذفم، ؤي ؤشياٌ حعؼش مخخلف الخذفلاث و الشكابت اإلاىفزة

 1:ففي اللملُاث اإلاللذة، جخميز خشاثؽ الخذفم باإلاضاًا الخالُت

 حعهُل كملُت الفهم و الاجصاٌ؛ -

لت جدظير هزه الخشاثؽ ججلل اإلاشاظم ًخدلم مً صخت فهمه للىـام؛ -  ػٍش

لت ًبين هلاثص الىـام مً خُض فهمه، ومً زم هلاغ طلفه، هما ؤن   - اظخلماٌ هزه الؼٍش

 .خشاثؽ الخذفم حعمذ للمشاظم بةًجاد ؤلاظشاءاث الشكابُت اإلاالثمت

 

                                                           
1 Pigé.B:audit et contrôle interne,litec,paris,1997 ,p67. 
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 الحبلم مً فهم  هظمة -2

بلذ اهتهاء اإلاشاظم مً جدظير خشاثؽ الخذفم ؤو وصفه الىخاري، كلى اإلاشاظم ؤن ًخدلم مً ؤن 

 .ؤلاظشاءاث التي دونها هي فلال ؤلاظشاءاث التي جىفز في اإلااظعت

 1:ومىه هالخف ؤن هىان زالر مشاول جؼشح وهي

 ما هي ؤلاظشاءاث التي ًجب اخخباسها؟ -

 هُف جخم كملُت الاخخباس؟ -

 فُما جخمشل ألاهمُت الىمُت التي ًجب بكؼائها لهزا الاخخباس؟ -

 2:اخحيار إلاجزاءات التي يحم اخحملارها - أ

اللمل ألاٌو الزي ًلىم به اإلاشاظم في هزه اإلاشخلت هى الخلشف كلى الذوساث اللملُت الشثِعُت 

الخخباسها، فمُذاهُا هىان مجمىكت مً اإلاشاول التي ًمىً للمشاظم ؤن ًصادفها، بذاًت ؤهه ممىً ؤن جخم 

 هفغ الذوسة اللملُت في ؤماهً مخخلفت، وفي هزه الخالت ًجب كلى اإلاشاظم ؤن ًفشض بإن ول دوسة 

ً، فةرا وان للماظعت كذة  اظخغالٌ جخم كلى خذا كىذ اللُام بلملُت الاخخباس، مشال كملُت الخخٍض

 .مصاوم وول مصىم ًلىم بهزه اللملُت، فللى اإلاشاظم ؤن ًخخبر الىاخذ مجها كلى خذا

ففي هزه الخالت ًلشس  هما ٌعخؼُم اإلاشاظم ؤن ًلخلي بذوساث كملُت جىفُز مً ػشف مصالح مخخلفت،

اإلاشاظم اخخُاس  الذوساث خعب دسظت جؼبُلها وهفاءة اإلاىؿفين اللاثمين بهزه اللملُت، و ؤخيرا ًمىً ؤن 

ًدذر لذوسجين مخخلفخين ؤن ٌشتروا في ظضء ملين، ففي هزه الخالت ًخخبر اإلاشاظم ول دوسة كلى خذي بال 

 .باليعبت للجضء اإلاشترن

 الليام بعمطية الاخحيار - ب

جب الخإهذ هىا  في هزه اإلاشخلت ًخدلم اإلاشاظم مً خلُلت ظير ول الذوساث اللملُت خؼىة بخؼىة، ٍو

كلى طشوسة جدبم ؤلاظشاءاث مً البذاًت كلى الجهاًت، واخخباس اإلاشاظم مً معاس الذوسة اللملُت في مجملها دون 

 .ؤن ًلخصش كلى ظضء مجها فلؽ

لخين وهما  :فُما ًلخض ي الخؼبُم اإلاُذاوي لالخخباساث هالخف اهه جىظذ ػٍش

                                                           
1 Raffegeau jean,pierre du fils et ramon Gonzales:audit et controle de comptes, public-union edition, parits,1979,p104. 

2
 .120لقيطي لخظر، نفس المرجع،ص 



 استمرارية المؤسسة االقتصادية:                                              الفصل الثاني
 

58 
 

لت اإلاباششة - لت في الاجصاٌ اإلاباشش مم مخخلف اإلاىفزًً اللزًً : الؼٍش وجخمشل هزه الؼٍش

ًخذخلىن في ؤلاظشاءاث التي جخم سكابتها، ورلً مً ؤظل الخإهذ مً خعً ظيرها مً ظهت، ومً 

مىً  ؤخشي الخدلم مً وظىد اللىاصش اإلاادًت التي لها كالكت لخؼبُم هزه ؤلاظشاءاث، ٍو

 .جدلُم هزا ألاخير مً خالٌ ملابلت اإلاىفزًً اإلالىُين

لت غير اإلاباششة - لت في جدبم معاس الىزاثم، فاإلاشاظم ٌلُذ اإلاعاس الزي : الؼٍش جخمشل هزه الؼٍش

 جمش به هزه ألاخيرة ولُت ؤي مىز البذاًت بلى الجهاًت اهؼالكا مً وزاثم الشظمُت

  همية الكمية الاخحيارات - ت

، فاخخباساث الخؼابم جخص فدص اللىاصش اإلاادًت، فاألهمُت الىمُت التي ًجب 
ً
هما جؼشكىا بلُه ظابلا

كلى اإلاشاظم بكؼائها لهزا الاخخباس جيخج مباششة مً هذف هزه الاخخباساث، فاللمل هىا ًخمشل في الخدلم مً 

 فمعخىي اخخباساث الخؼابم ًخدذد خعب دسظت الخىشاس اإلادلم 1وظىد هزه ؤلاظشاءاث ولِغ مذي هفاًتها،

 2.للشكابت

 .بلذ اهتهاء اإلاشاظم مً هزه اإلاشخلت ًمىً له الاهؼالق في الخلُُم ألاولي للىـام الشكابت الذاخلُت

 الحلييم  ألالي لىظام الزكابة الداخطية -3

حلخبر هزه اإلاشخلت مً ؤهم اإلاشاخل في جلُُم هـام الشكابت الذاخلُت، فللى اإلاشاظم ؤن ٌعلؽ الظىء 

كلى هلاغ اللىة و الظلف الخاصت بالشكابت الذاخلُت، ورلً بفدص ملمم ؤلاظشاءاث اإلاىصىفت مً ؤظل 

 3.بًجاد الىلاثص لخصخُدها و الخفاؾ كلى هلاغ كىتها

لخلُُم هـام الشكابت الذاخلُت، ٌعخلمل اإلاشاظم كىاثم الاظخلصاء ؤو الاظخبُان والتي حلخبر ألاهثر 

اظخلماال لهزه اللملُت ؤي الخلُُم، فهىان هىكين لهزه اللىاثم، الىىق ألاٌو كىاثم الاظخلصاء اإلاغللت ؤًً 

وال  (ؤلاظابت مفخىخت)و الىىق الشاوي مخمشل في اللىاثم الاظخلصاء اإلافخىخت " ال"ؤو " ولم: "جيىن ؤلاظابت ب

 :جلخصش كلى ؤلاظابت ب

 .فلؽ" ال"ؤو " ولم"

                                                           
Raffegeau. J, Dufils. P et Gonzalez. R, Op.Cit. P105. 1 

2
 Pigé.B:Op.cit,p70. 
3

 Chadefaux.M: l'audit fiscal,litec,paris,1987,P191 
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هما ججذس ؤلاشاسة بلى اظخلماٌ كىاثم الاظخبُان اإلاغللت لفهم ؤلاظشاءاث و اللُام بلملُت الشكابت 

الذاخلُت ؤي ؤن جلُُم ًلخصش كلى اظخلماٌ اللىاثم اإلاالُت فلؽ، وهزا ما ًجب جفادًه كذس ؤلاميان ورلً 

 1:ألظباب الخالُت

 كىاثم الاظخلصاء و الاظخبُان ال جادي بلى فهم خلُلي إلظشاءاث؛ -

 .ًمىً لهزه اللىاثم ؤال جبين ؤهم اإلاشاول التي ٌلاوي مجها هـام الشكابت الذاخلُت -

بلذ اهتهاء اإلاشاظم مً الخلُُم ألاولي للشكابت الذاخلُت، ًدظش وزُلت شاملت ًدظش وزُلت شاملت ًلخص 

 :بها و باليعبت ليل بظشاء جم فدصه

 .هلاغ اللىة الىـشة -

 .الىلاثص التي جم بًجادها -

 الحأكد مً ثململيم الىظام -4

ًخم الخإهذ مً جؼبُم الىـام باظخلماٌ ؤظلىب اللُىاث، هما ًخم الخإهذ بإن ؤلاظشاءاث اإلاىصىفت 

 2.جدخىي  كلى طماهاث وافُت وؤن هزه ؤلاظشاءاث جؼلم فلال وولما ًجب مً ػشف اإلااظعت

 اخحيار إلاجزاءات التي يحم اخحملارها - أ

لخدلُم هزه اإلاشخلت ٌعخلمل اإلاشاظم اخخباساث الذًمىمت، و التي حعخلمل لخدذًذ هلاغ اللىة 

للىـام، و التي ًفترض ؤنها جظمً هفاًت ؤلاظشاءاث و الدسجُالث، وبهما حشخغل فلال كلى ػىاٌ العىت اإلاالُت 

فاظخلماٌ اخخباساث الذًمىمت جمىً اإلاشاظم مً بًجاد ول الاهدشافاث التي حسجلها ؤلاظشاءاث والتي ًمىً لها 

 .ؤن جدذر

 3الليام بعمطية الاخحملارات - ب

ًلىم اإلاشاظم بلملُت الاخخباس اهؼالكا مً اللىاصش اإلاادًت اإلاتروهت كىذ جىفُز ؤلاظشاءاث، فُخإهذ هزا 

 .ألاخير مً خعً جىفُز ؤلاظشاءاث واخترام اإلابادت اإلاىطىكت

 مجاو اخحملارات الديمومة - ت

                                                           
 .72لللُؼي ألاخظش، مشظم ظابم،ص 1
 73إلاشظم ظابم، صا 2

Chadefaux.M:op.cit, p191.
 3
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هذف هزه الاخخباساث ًخمشل في ؤلادالٌ  كً مذي اشخغاٌ ؤلاظشاءاث، وبالؼبم ال ًمىً ؤن جلخصش 

الاخخباساث كلى كملُت واخذة ؤو ازىين فلؽ، هما ًجب ؤن جيىن الاخخباساث مىصكت كلى مذة صمىُت وافُت ختى 

ا اخخباساث اإلاشاظم جيىن ػٌى العىت اإلاالُت  .ًخم الخإهذ مً دًمىمت جؼبُم ؤلاظشاءاث، فىـٍش

 :هما ًمىً جدذًذ كذد الاخخباساث التي ًىفزها اإلاشاظم ورلً ب

 .اظخلماٌ وظاثل بخصاثُت لخدذًذ حجم اللُىاث ومذي جىظُلها -

 .خىم اإلاشاظم بإن ًيىن هزا ألاخير خاٌ مً الزاجُت -

 الحلييم النهائي لىظام الزكابة الداخطية -5

حعمذ اخخباساث الذًمىمت للمشاظم بةظشاء الخلُُم الجهاجي للشكابت الذاخلُت، باإلطافت بلى الىلاثص في 

 .الخصمُم التي خذدث كىذ بظشاء الخلُُم ألاولُت لىـام الشكابت الذاخلُت

فاخخباساث الذًمىمت جدذد هلاثص الدشغُل ؤو الخؼبُم التي جإحي هىدُجت للخؼبُم الخاػئ لىلاغ 

 .اللىة الخاصت بالىـام

اهؼالكا مما ظبم، ًدذد مذي جإزير هزه الىلاثص ؤو هلاغ طلف هزا الىـام كلى صخت و مصذاكُت 

الخعاباث هما ؤن هزا الخلُُم الجهاجي ٌعمذ للمشاظم باجخار ؤلاظشاءاث الخصخُدُت الالصمت كلى الشكابت 

 1.الذاخلُت

 :هما ًمىً جلخُص مشاخل جلُُم هـام الشكابت الذاخلُت و الىظاثل اإلاعخلملت لزلً في شيل اإلاىالي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 IBID:P192. 
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  مشاخل جلُُم هـام الشكابت الذاخلُت (:02 -61)شكل ركم 

 الوشائل

 

  شطوب الوصفي

 أألا خزائط الحدفم

 

 

 

 

 

 كوائم الاشحلصاء

 أألا الاشحبيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألاثيلة شامطة

 

 

 

 

  

 

-2008،الجضاثش،1مزهشة ماظعخير، ظاملت الخاط لخظش باجىتمزاجعة الحصابات ألا  ألااكع املمارشة املهىية في الجزائز،  للُؼي ألاخظش، :املصدر

 .74،ص2009

 ألاصف الىظام

فهم )اخحملارات الحملابم

 (الىظام

 الحلييم  ألالي لطىظام

هلاط ضعف 

 هظزية

هلاط كوة      

 هظزية

اخحملارات الديمومة  

  (ثملابم هلاط اللوة)

 

هلاط كوة      

 مململلة

        هلاط كوة     

 غير مململلة

 كوة ضعف

 الحلييم النهائي لطزكابة الداخطية
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املؤشز ألا إلاجزاءات التي يمكً أن شحخدمها املدكم في ثلويم اللدرة على الاشحمزارية في : اململطل الثاوي

 املؤشصة الاكحصادية

 إلاجزاءات: أألاال

ت سكم 9حشير الفلشة سكم  ، بال اهه و ؤزىاء كلمُت الخذكُم 750 مً ملُاس الخذكُم الخاص باالظخمشاٍس

ًلىم اإلاذكم بخؼبُم بظشاءاث الخذكُم اإلاصممت مً كبله للخصٌى كلى ؤدلت جذكُم هإظاط للخلبير كً سؤًه 

في اللىاثم اإلاالُت، وكىذما ًشاس بلع الشً بخصىص كذسة الششهت كلى  الاظخمشاس في ؤكمالها الاكخُادًت فةن 

ت، ؤو سبما ًيىن مً الظشوسي  بلظا مً هزه ؤلاظشاءاث كذ حلؼي ؤهمُت بطافُت للخإهذ مً فشض الاظخمشاٍس

ؤداء بظشاءاث بطافُت ؤو جدذًذ اإلاللىماث التي جم الخصٌى كلحها، ومً طمً هزه ؤلاظشاءاث اإلاىاظبت في هزا 

 1:الصذد

 جدلُل ومىاكشت الخذفلاث الىلذًت و الشبذ وجىكلاث ؤلاداسة؛ -1

فدص ألاخذار بلذ نهاًت الفترة وخاصت البىىد اإلاازشة كلى كذسة الىخذة كلى الاظخمشاس في طىء  -2

 الاظخمشاس؛

 جدلُل ومىاكشت آخش بُاهاث مالُت دوسٍت مخىفشة؛ -3

فدص ششوغ بصذاس العىذاث، واجفاكُاث اللشوض، وجدذًذ ما برا وان هىان ؤي اهتهان لها وبخالٌ  -4

 في جؼبُلها؛

كشاءة مداطش اظخماق الجملُت اللامت للمعاهمين، وخاطش مجلغ ؤلاداسة و اللجان الهامت للخلشف  -5

ل؛  كلى صلىباث الخمٍى

الاظخفعاس مً اإلاعدشاس اللاهىوي للىخذة بخصىص الذكاوي اإلاشفىكت كلى الششهت ومخؼلباث اإلاالُت  -6

 وبمياهُت خعاسة الششهت لهزه الذكاوي مً كذمه وجيلفت هزه الذكاوي كلى الششهت؛

الـخإهذ مً وظىد التزاماث كاهىهُت ملضمت لخىفير الذكم اإلاالي ؤو ؤلابلاء كلُه، و مم ؤػشاف راث كالكت  -7

ؤو ػشف زالض، وجلذًش اللذسة اإلاالُت لهزه ألاػشاف بخىفير ؤمىاٌ بطافُت للىخذة، مم مىافلت مً 

 .مالن الىخذة كلى جلً الخؼىة

ت، و الخصٌى كلى اإلاللىماث اإلاؼلىبت و هزلً " ورلذ كُام اإلاذكم بدىفُز ؤلاظشاءاث ؤلاطافُت الظشوٍس

ش ما برا واهذ ألاظئلت التي  خؼؽ ؤلاداسة و الخلٌى التي وطلتها لخل هزه اإلاشاول، فةهه ًجب كلى اإلاذكم جلٍش

ت جم خلها هما  ًجب  2".ؤزيرث باليعبت لفشض الاظخمشاٍس

                                                           
 .60كاهذ كُذ ظشخان، مشظم ظابم، ص 1
2

 .09، آخرون،  مرجع سابق،صجمعة 
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ًا
 املؤشزات: ثاهيا

م كذسة كلى الاظخمشاس ألاخز بلين الاكخباس الذالثل و اإلااششاث التي حشير  ال بذ للمذكم ختى ٌعخؼُم جلٍى

بلى كذسة الششهت كلى اإلاض ي كذما في ؤكمالها دون حلثر ؤو فشل، وكذ كام الباخشىن بخصيُف هزه اإلااششاث 

بؼشق مخخلفت، فمجهم مً كعمها بلى ماششاث مً داخل اللىاثم اإلاالُت وؤخشي مً خاسظها، ومجهم مً كعمها 

 1.بلى ماششاث مالُت وحشغُلُت وماششاث ؤخشي 

 املؤشزات املالية ألاثحمثل في الحالي : 

ادة اإلاؼلىباث اإلاخذاولت كً اإلاىظىداث اإلاخذاولت؛ -1  ٍص

ؤي )كشب اظخدلاق كشوض راث ؤظل مدذود، دون وظىد بمياهُت مخىكلت للعذاد، ؤو الخجذًذ  -2

 ؛(وظىد مشاول مخلللت باالكتراض

 ؿهىس اليعب اإلاالُت بشيل ظلبي؛ -3

 خعاثش حشغُلُت مخىشسة؛ -4

 جإخش جىصَلاث ألاسباح ؤو جىكفها؛ -5

 كذم اللذسة كلى حعذًذ اظخدلاكاث الذاثىين في مىكذها؛ -6

 صلىبت الالتزام بششوغ اجفاكُاث اللشوض؛ -7

؛ -8
ً
 بصشاس اإلاىسدون كلى الخلامل هلذا

ش مىخجاث ظذًذة، ؤو اظدشماس ظذًذ طشوسي؛ -9 ل الالصم لخؼٍى  كذم كذسة اإلايشإة الخصٌى الخمٍى

 مؤشزات جشغيطية ألاثمثل بالحالي: 

ت هزهش  حلذدث اإلااششاث الدشغُلُت التي ًمىً للمذكم ؤخزها بلين الاكخباس كىذ جلُُم الاظخمشاٍس

 2:مجها

 اظخلالت مذساء مهىُين دون بًجاد مً ًدل مدلهم؛ -1

 فلذان ؤظىاق سثِعُت ؤو امخُاصاث ؤو مىسد سثِس ي؛ -2

 .صلىباث لها كالكاث باللىي اللاملت ؤو هلص في اإلاعخلضماث الهامت -3

 

 

                                                           
 62.كاهذ كُذ ظشخان، مشظم ظابم، ص 1
 .284 ظشبىق، هفغ اإلاشظم،ص2
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 مؤشزات أخزى ألاثحمثل بالحالي: 

بطافت الى ما جم رهشه مً اإلااششاث ًىظذ ماششاث ؤخشي مً شإنها ؤن جازش كلى كشاس اإلاذكم بشإن 

 1:جلُُم كذسة اإلايشإة كلى الاظخمشاس هزهش مجها

 .كذم الالتزاماث بمخؼلباث سؤط اإلااٌ ؤو اإلاخؼلباث اللاهىهُت ألاخشي  -1

 .كظاًا كاهىهُت كاثمت طذ الششهت ًمىً ؤن جيشإ كجها ؤخيام ال حعخؼُم الششهت الىفاء بها -2

 .حغُير في العُاظاث و اللىاهين الخيىمُت بما ًظش بالششهت -3

بخصىص ؤدلت الخذكُم فلذ بين اإلالُاس اهه كىذما ًبرص لذي اإلاشاظم حعاٌئ خٌى مالثمت فشطُت 

ت للششواث ًجب كلُه ظمم ؤدلت جذكُم هفُلت ومىاظبت والتي حلؼي بظاباث واضخت كلى هزا  الاظخمشاٍس

 ٌ  .الدعائ

م كذسة اللمُل كلى الاظخمشاس، وكذ وضح  وطم اإلالُاس بلع ؤلاظشاءاث التي حعاكذ اإلاشاظم في جلٍى

ش ت اإلايشإة في الخلٍش   2.اإلالُاس ما كلى اإلاشاظم فلله بخصىص فشطُت اظخمشاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت اإلايشإة في طىء ملاًير اإلاشاظلت اإلاشجبؼت، سظالت 1 ً اللابذًً خعً، دوس مشاكب الخعاباث في جدذًذ و جلُُم كىاسض اظخمشاٍس  خعً، دًىا ٍص

غ،  .50،ص2003ماظعخير، ظاملت كىاة العَى
 .51كاهذ كُذ ظشخان، مشظم ظابم، ص 2
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 ثلزيز املزاجع ألادألاره في اشحمزار وشاط املؤشصة الاكحصادية: اململطل الثالح

بن ؤي شً للمذكم بلذم بمياهُت اإلااظعت التي ًلىم بخذكُلها كلى الاظخمشاس، وحلشطها للفشل اإلاالي 

ب وال ًـهش رلً في اللىاثم اإلالُت، ٌلني ؤن اللُم الىاسدة في اللىاثم  و ؤلافالط في اإلاعخلبل في اإلاعخلبل اللٍش

 .اإلاالُت بلُذة ول البلذ كً اللذالت

لزلً فاهه ًخىظب كلى اإلاذكم كىذ الخخؼُؽ وجىفُز بظشاءاث الخذكُم وكىذ جلُُم الىخاثج ؤن ًيىن 

ت في اإلااظعت، خُض اهه برا وان لذًه شً في كذم كذسة  ًلظا إلمياهُت كذم مالثمت فشض الاظخمشاٍس

اإلااظعت كلى مىاصلت الاظخغالٌ ؤو حلشطها للفشل اإلاالي، فاهه ًجب ؤن ًجمم ألادلت اليافُت و اإلاىاظبت 

خ اإلايزاهُت ذ كً ظىت مالُت واخذة مً جاٍس  1.لخإهُذ ؤو جبذًذ رلً الشً وإلاذة ال جٍض

فلذ ؤصبذ دوس اإلاشاظم بلذ ؿهىس خىهمت الششواث  ؤهثر ؤهمُت مً ري كبل، ومم صذوس ملُاس 

 الزي وفش بلع ؤلاسشاداث لخلُُم  كذسة اإلايشإة كلى الاظخمشاس بال اهه ال ًضاد بصذاس 570اإلاشاظلت الذولي سكم 

 مً الششواث التي %95- 25 %سؤي غير مىاظب مً كبل مشاظعي الخعاباث في دٌو مخلذدة مخىشسا، خُض ؤن 

ش غير مخدفف  مً الششواث الىُىصلىذًت  %28كبل بفالظها بلام، وؤن  (هـُف)ؤفلعذ كذ خصلذ كلى جلٍش

ت  ش جدخىي كلى فلشة جىطُدُت ؤو جإهُذًت كلى هىان شيا في اظخمشاٍس التي  ؤفلعذ خصلذ كلى جلاٍس

 . اإلااظعت

تها ٌلخمذ  بالذسظت ألاولى كلى مشهضها اإلاالي و ؤسباخها ومذي اخخفاؿها  بما ؤن كُام  اإلايشإة  و اظخمشاٍس

بعُىلت مللىلت، وبالخالي كذستها كلى ظذاد الذًىن و مىاظهت ؤي ؿشوف ؤو ؤخذار معخلبلُت، لزا وان مً 

اإلاىؼم الخيبا باألوطاق اإلاالُت للميشأث و الاهخمام بهزا الجاهب، وبكؼاء بهزاس مبىش للميشإة التي مً اإلامىً 

ؤن جىاظه ؤصماث ؤو صلىباث مالُت، وجلذًم بسشاداث وهصاثذ لها، وبالؼبم هزا ظِعاكذ بداسة اإلااظعت 

ت الالصمت للخشوط مً جلً ألاصماث و الصلىباث، وججىب اإلاخاػش التي ًترجب كلحها  باجخار ؤلاظشاءاث الاختراٍص

  2.بفالط اإلايشإة وجصفُتها

                                                           
مجلت  ألا الخشزيع الجزائزر، 570الحيملؤ بالفشل املالي لطمؤشصة بين مصؤألالية املدكم ألا إلادارة في ضوء معيار الحدكيم الدألالي ركم كمش ششقي،  1

ت، ظاملت مدمذ خُظش بعىشة، الجضاثش، اللذد  .234، ص2016، ظىان 19ؤبدار اكخصادًت وبداٍس
ض خىم اإلاشاظم الخاسجي كىذ جلُُم كذسة اليشإة كلى الاظخمشاس بخؼبُم همارط الخيبا باإلفالط هةظشاء مدمذ ظلذاث لؼفي كميرة وآخشون، .د 2 حلٍض

مجلت الضسكاء للبدىر و الذساظاث ؤلاوعاهُت ظاملت الضسكاء، ألاسدن،  مً وظهت هـش اإلاشاظلين الخاسظُين، 750بطافي إلالُاس اإلاشاظلت الذولي سكم

، . 153،ص2016اإلاجلذ العادط كشش، اللذد ألاٌو
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ت لعىت  م مذي وظىد شيىن خٌى كذسة الششهت كلى الاظخمشاٍس و ًمىً للمذكم ؤن ًلىم بلملُت جلٍى

 1:الخلت بالؼشق الخالُت

كىذ كُام اإلاذكم بخؼبُم بظشاءاث الخذكُم اللادًت لخىفُز خؼؼه و جدلُم ؤهذاف الخذكُم فةن  -1

ت و بالخالي كلُه الخصٌى كلى مللىماث  كلُه ؤن ًإخز باالكخباس ؤًت شيىوا جشاس خٌى الاظخمشاٍس

 .إلطافُت و اللُام بةظشاءاث للمعاكذة في جدلم مً هزه الشيىن و اللمل كلى جخفُف جإزيرها

ت، و ؤن ًلىم  -2 برا جبين له ؤن هىان شيىن كلى جخفُف جإزير هزه الـشوف التي حشىً في الاظخمشاٍس

 .بخلذًش مذي اللذسة كلى جؼبُم اللذسة بفاكلُت

بلذم جلُُم اإلاذكم لخؼؽ ؤلاداسة فةن كلُه ؤن ًلذس مذي وظىد هزه الشيىن مشة ؤخشي و برا  -3

 :ؤظخيخج ؤنها ال جضاٌ مىظىدة فةن كلُه ما ًلي

 .ؤن ًخظمً باالكخباس مذي هفاًت ؤلافصاح خٌى بمياهُت اظخمشاس اإلايشإة في العىت اللادمت - أ

ت و جىطُدُت بلذ فلشة الشؤي جىضح اظخيخاظه، ولىً اإلاذكم ٌلخبر  - ب شه فلشة جفعيًر ؤن ًخظمً جلٍش

معاوال كً جىكم الـشوف اإلاعخلبلُت ؤو ألاخذار اإلامىىت وؤن اخخماٌ حلشض الششهت للخىكف 

ش اإلاذكم ال ٌلني كذم هجاح اإلاذكم ختى ولى  وكذم كذستها كلى الاظخمشاس و ؿهىس رلً الخلا لخلٍش

شه مباششة  .وان في العىت الالخلت لخلٍش

ورلذ ؤلاػالق كلى الخىصُاث ووظهاث الىـش العابلت هشي ؤن الهذف ألاظاس ي مً اللىاثم اإلاالُت هى 

التزوٍذ بمللىماث مهمت مً ؤظل اإلاعاكذة في اجخار اللشاساث الاكخصادًت، وفي خالت ؿشوف كذم الخإهذ التي 

جدُؽ بمعخلبل الششهت فةهه  كلى اإلاذكم ؤن ًشير اهدباه اللاست ؤو معخخذم البُاهاث اإلاالُت بلى مشل هزه 

يىن اإلاذكم مهخما بملشفت كذسة الششهت كلى الاظخمشاس في اإلاعخلبل ألن اللشاس الاظدشماسي الزي  ألامىس، ٍو

ش مذكم الخعاباث و البُاهاث اإلاالُت اإلايشىسة للششهت،  ًخخزه شخص ما ًخللم بهزه الششهت ظِخإزش بخلٍش

ت في ؤكمالها الاكخُادًت ؤو مً اإلادخمل ؤن جخلشض ألخؼاس  وبرا واهذ الششهت جىاظه مصاكب في الاظخمشاٍس

مىً مىاكشت وظهاث الىـش و الخىصُاث العابلت كً كملُت  مخلللت بالعُىلت ؤو ؤلافالط ؤو بكادة الخىـُم ٍو

ت  كذسة الششهت كلى الاظخمشاٍس

 

 

 

                                                           
1 Auditin statdards board statement on auditing,standards No59 "the auditors consideration of an Entity's To continue as a Going 

concern", (aicpa vo,1 1989,p3. 
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 خالصة الفصل

 

ت اإلاداظبت، وسبما ٌلخبر ألاهم لللم اإلاداظبت  ت مً الفشوض التي بُيذ كلُه هـٍش ٌلخبر فشض الاظخمشاٍس

ت هإظاط لهما، و بهما  و الخذكُم، وؤن جؼشوا إلاهىتي اإلاداظبت و الخذكُم ال ًخلاسض مم وظىد فشض الاظخمشاٍس

ت بالخؼىس الخاصل إلاهىتي اإلاداظبت و الخذكُم  .ٌلضص وظىد فشض الاظخمشاٍس

ت وؤهمُتها في اظخمشاس وشاغ اإلااظعت و   وهدُجت لهزه ألاهمُت جىاولىا في الفصل ماهُت فشض الاظخمشاٍس

و مذي دوسه في بكؼاء  (750)جدعين صىسة اإلااظعت لذي البِئت الخاسظُت، هما جؼشكىا ملُاس الخذكُم الذولي 

بسشاداث للمشاظم حعاكذه كلى بكؼاء سؤًه خٌى مذي كذسة اإلااظعت كلى الاظخمشاس، وجؼشكىا بلى ؤلاظشاءاث و 

اإلااششاث اإلاعخخذمت في رلً، و في ألاخير جىصلىا بلى كذسة اظخمشاس اإلااظعت وججىبها للفشل اإلاالي و ؤلافالط 

ش اإلاشاظم و مالخـاتها وبسشاداجه وهصاثده وؤخز بلين الاكخباس  .مً خالٌ اكخمادها كلى جلاٍس

 

 



 

 

 

 

 

الفصل الثالث 

دراست  حالت لشرلت ذاث مسؤوليت 

" الدهرة محطت الخدماث"محدودة 

لدى مكخب محافظ الحساباث 
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 :جمهيد

ت وشادث زغبت ماللها في حػظُم مىافػها و ٌمؼ الخؿىز الري شاَدث  اإلاإطظاث الاقخطادًت الجصائٍس

الخحلي بطفاث اإلاإطظت الفػالت، فظػذ ئلى جىفحر ؤلامهاهُاث اإلامنىت لرلو، و مً بُنها الاَخمام بجاهب 

 .اإلاساحػت الخازحُت إلاا لها مً فىائد و مصاًا حظاغدَا غلى جحقُق أَدافها اإلاسحىة

وفي َرا الفطل طِخم ئطقاؽ الجاهب الىظسي غلى ازع الىاقؼ وذلو مً دالى دزاطت مُداهُت 

ىاَا غلى مإطظت اقخطادًت بمنخب محافظ الحظاباث بىالًت مظخغاهم  .أحٍس

اإلابحث ألاوى جؿسقىا فُه ئلى غمىمُاث حىى اإلاإطظت جحذ الدزاطت أما : حُث طىدىاوى فُه مبحثحن

ىا فُه غسغا لنال الظيخحن اإلاالُخحن  وقمىا بمقازهت بػؼ اإلاإشساث 2017-2016اإلابحث الثاوي فقد أحٍس

 .اإلاخػلقت باإلاحزاهُت الخخامُت و حظاب الىخائج
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 "الدهره محطت الخدماث"غمومياث غلى شرلت : ااملحث  وو 

 SARLماهيت ذاث الشرلت ااسؤوليت ااحدودة : ااططب  وو 

 SARLإوشاء الشرلت ذاث ااسؤوليت ااحدودة : أوال

ت ظهىزا، ئذ ًسحؼ أضل وشأتها ئلى  حػخبر الشسلت ذاث مظإولُت اإلاحدودة مً أحدر الشسماث الخجاٍز

أإلااهُا في الىطف الثاوي مً القسن الخاطؼ غشس، وماهذ الحاحت الاقخطادًت ماطت لإلدداى َرا الىىع مً 

ؼ الفسوس ي، الن الشسماث ذاث اإلاظإولُت اإلاحدودة جالءم اطخغالى اإلاشسوغاث الاقخطادًت  الشسماث في الدشَس

الطغحرة و اإلاخىطؿت الحجم و التي ال جحخاج ئلى زؤوض أمىاى ضخمت فهي جدُح للشسماء القُام بمشسوع 

 .ججازي دون أن ًخذروا ضفت الخاحس

و ًقدز  ئذ أن الشسماث ذاث اإلاظإولُت اإلاحدودة جخمحز بذطائظ، حُث جخحد فيها مظإولُت مل شٍس

 .حطخه في الشسلت باحساءاث بظُؿت قلُلت الخهلفت وطهلت الخأطِع

فهي حػخبر مً الشسماث ذاث الؿبُػت اإلاذخلؿت، ججمؼ بحن دطائظ شسماث ألاشخاص التي جقىم غلى 

 .الاغخباز الشخص ي و بحن دطائظ شسماث ألامىاى التي جقىم غلى الاغخباز اإلاالي

فالشسلت ذاث اإلاظإولُت اإلاحدودة جحقق َرٍ ألاَداف حمُػا، ألامس الري ًفظس لىا اهدشاز َرا الىىع 

 .مً الشسماث اهدشازا لبحرا

 حػرري الشرلت ذاث ااسؤوليت ااحدودة  ف الدشررؼ اللجاارر : ثاهيا

لم ًسد في الشسلت ذاث مظإولُت اإلاحدودة حػٍسف قاهىوي مباشس، و ئهما جىاولها اإلاشسع الجصائسي 

 مً القاهىن 1975 طبخمبر 26 اإلاإزخ في 75/59 مً ألامس 564باالغخماد غلى دطائطها فىظ في اإلاادة 

جإطع الشسلت ذاث اإلاظإولُت اإلاحدودة مً شخظ واحد أو غدة أشخاص، ال ًخحملىن : "الخجازي غلى أهه

 " الخظائس ئال في حدود ما قدمىا مً حطظ

و  و ئذا ماهذ الشسلت ذاث اإلاظإولُت اإلاحدودة ؾبقا للفقسة الظابقت ال جػم ئال شخطا وحُدا لشٍس

 ".اإلاإطظت ذاث الشخظ الىحُد وذاث اإلاظإولُت اإلاحدودة" وحُد حظمى َرٍ الشسلت 

 مً هفع ألامس مً القاهىن الخجازي وذلو بخحدًد 544لما هجد اإلاشسع الجصائسي قد جىاولها في اإلاادة 

ًحدد الؿابؼ الخجازي للشسلت ئما بشهلها أو بمىغىغها، حػد شسماث الخػامً : " ؾابػها الخجازي و التي هطذ

ت بحنم شهلها ومهما ًنً مىغىغها  ".وشسماث الخىضُت ذاث اإلاظإولُت  اإلاحدودة وشسماث اإلاظاَمت ججاٍز
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 "SARL DAHRA STATION SERVICE"حػرري بشرلت الدهرة  محطت الخدماث : ااططب الثاوي 

 "SARL DAHRA STATION SERVICE"ماهيت شرلت الدهرة  محطت الخدماث : أوال

و واحد أو غدة  حػخبر شسلت الدٍَس محؿت الخدماث شسلت ذاث مظإولُت محدودة طىاء ذاث شٍس

، ًترلص وشاؾها في محؿت ددماث، ججازة SARLشسماء، ًؿبق غليها القاهىن الخجازي مثلها مثل باقي شسماث 

ا مً اإلاحسوقاث  ىث و الشحىم الطىاغُت ، ججازة بالخجصئت لغاش البىجان، فحم الخشب وغحَر بالخجصئت للٍص

ىث و الشحىم الطىاغُت، ججازة بالخجصئت لقؿؼ الغُاز  ت، ججازة بالخجصئت للٍص الطلبت، الظائلت أو الغاٍش

 (محؿاث الؿسر )ولىاحق الظُازاث، مؿػم، مقهى

باإلغافت ئلى اطخغالى قاغاث الاطخػساغاث، الدظلُت و الترفيهاث ألادسي ، لساء غخاد داص بالحفالث 

 .، محؿت الغظُل و الفحظ الخقني للظُازاث (دٌظو حىمي)و الاطخػساغاث ، ئحُاء حفالث 

 "الدهرة محطت الخدماث"الخػرري بشرلت : ثاهيا

شسلت الدَسة محؿت الخدماث هي شسلت ذاث مظإولُت محدودة، ذاث ؾابؼ ججازي، جأطظذ طىت 

 .دج500.000.00 بىالًت مظخغاهم، بسأض ماى قدٍز  2011

 .لديها مىظفحن و غماى مهىُحن الرًً جذخلف لؿبُػت غقىدَم مً حُث الدوام و اإلادة

 :في" الدَسة محؿت الخدماث "جخمثل وشاؾاث شسلت 

ىث و الشحىم؛ -  ججازة بالخجصئت للٍص

 ججازة بالخجصئت لغاش البىجان ، فحم الخشب؛ -

 فحظ الخقني للظُازاث؛ -

 .محؿت غظُل -
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 "شرلت الدهرة محطت الخدماث"دور ااراحػت  ف جحسين أداء : ااملحث الثاوي

 واقؼ  داء الاقخصادر لطشرلت قملل وبػد ااراحػت: ااططب  وو 

مً دالى " الدَسة محؿت الخدماث"طِخم مً دالى َرا اإلاؿلب غسع الىاقؼ الاقخطادي للشسلت 

 .اإلاحزاهُت الخخامُت وحظاب الىخائج

 2016-2015 اإلاحزاهُت الخخامُت لظىت (:III-05)اللدوو رقم

  ألاوو 

 

المليان 

 2015سىت 2016سىت 

إهخالك  الرألايد  2016إلاحمالف 

2016 

 2015ألاا ف  2016ألاا ف 

    أألاوو غير حاررت 

_ _ _ _ فازر الشساء 

ت  _ _ _ _ جثبُخاث مػىٍى

_ _ _ _ جثبيخاث غيييت 

_ _ _ _ ألازع 

 666.70 761 59 666.70 561 50 333.30 438 41 000.00 000 92البىاءاث 

الخثبُخاث الػُيُت 

ألادسي 

10 818 695.72 3 901 978.98 6 916 716.74 8 072 586.31 

اَخالك الخثبُخاث 

الػُيُت ألادسي 

 _ _ _ _

ت  الخثبُخاث الجاٍز

ا  ئهجاَش

 _ _ _ _

_ _ _ _ جثبُخاث مالُت أدسي 

طىداث مىغىغت 

مىغؼ مػادلت 

 _ _ _ _

مظاَماث أدسي 

وحظاباث دائىت 

ملحقت بها 

 _ _ _ _

_ _ _ _ طىداث أدسي مثبخت 

قسوع وأضىى مالُت 

ت  غحر حاٍز

500 000.00  _500 000.00 500 000.00 
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غسائب مإحلت غلى 

ألاضل 

 _ _ _ _

مجموغت  ألاوو غير 

اللاررت 

103 318 695.72  _45 340 312.28 68 334 253.01 

    أألاوو حاررت 

مذصوهاث ومىخجاث 

قُد الخىفُر 

1 174 708.60  _1 174 708.60 997 928.15 

حظاباث دائىت و 

اطخذداماث ممازلت 

 _ _ _ _

 _ __  _شبائً 

 534.83 609 5 418.06 563 8_  418.06 563 8اإلادًىىن آلادسون 

 266.88 903 720.44 751_  720.44 751الػسائب 

ت  ألاضىى الجاٍز

ألادسي 

 _ _ _ _

_ _ _ _ اإلاىحىداث وما شابهها 

ألامىاى اإلاىظفت و 

ت  ألاضىى اإلاالُت الجاٍز

ألادسي 

 _ _ _ _

ىت   522.08 302 32 214.68 000 42_  214.68 000 42الخٍص

مجموع  ألاوو 

اللاررت 

52 490 061.78  _52 490 061.78 39 813 251.94 

ااجموع إلاحمالف 

لألألاوو 

155 808 757.50 45 340 312.28 110 468 445.22 108 147 504.95 
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 الخصوم

 2015ألاا ف  2016ألاا ف المليان

_ _  رؤوس  مواو الخاألات

 000.00 500 000.00 500رأس اااو الصادر 

_ _ رأس اااو غير ااططوب 

_  _الػالواث و الاحخياطاث 

_ _ فارق إغادة الخقييم 

_ _ فارق ااػادلت  

هديجت ألاافيت حصت )الىديجت الصافيت 

 (ااجمؼ

3 026 157.08 1 784 397.46 

رؤوس  مواو الخاألات  خرى، جرحيل مً 

حديد 

7 401 571.53 5 617 174.07 

_ _ حصت الشرلت اادمجت 

_ _ حصت ذور  قطيت 

 _ _ 1ااجموع 

   خصوم غير حاررت

 __ القروض و الديون اااليت 

 __ الضرااب ااؤحطت و اارألاود لها 

 __ الديون  خرى غير اللاررت 

ااؤوهاث و ااىخوحاث اادرحت  ف الحساباث 

سابقا 

 __ 

_ _  2مجموع الخصوم غير اللاررت 

   خصوم حاررت

 000.00 079 1 293.79 126 1ااوردون و الحساباث اارجملطت بها 

 744.00 795 854.00 249 1الضرااب 

 610.56 778 95 598.40 446 92الديون  خرى 

 578.86 592 2 970.42 717 4خجرىت الخصوم  

 933.42 245 100 716.61 540 99 3مجموع الخصوم اللاررت 

 504.95 147 108 445.22 468 110 ااجموع إلاحمالف للخصوم
 .جقررر محافظ الحساباث: ااصدر
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 2017-2016 محزاهُت دخامُت لظىت (:06-75)حدوو رقم

  ألاوو 

 

المليان 

 2016سىت 2017سىت 

إهخالك  الرألايد  2017إلاحمالف 

2017 

 2016ألاا ف  2017ألاا ف 

    أألاوو غير حاررت 

_ _ _ _ فازر الشساء 

ت  _ _ _ _ جثبُخاث مػىٍى

_ _ _ _ جثبيخاث غيييت 

_ _ _ _ ألازع 

 666.70 561 50 666.70 361 41 333.30 638 50 000.00 000 92البىاءاث 

الخثبُخاث الػُيُت 

ألادسي 

10 818 695.72 5 057 848.55 5 760 847.17 6 916 716.74 

اَخالك الخثبُخاث 

الػُيُت ألادسي 

 _ _ _ _

ت  الخثبُخاث الجاٍز

ا  ئهجاَش

 _ _ _ _

_ _ _ _ جثبُخاث مالُت أدسي 

طىداث مىغىغت 

مىغؼ مػادلت 

 _ _ _ _

مظاَماث أدسي 

وحظاباث دائىت 

ملحقت بها 

 _ _ _ _

_ _ _ _ طىداث أدسي مثبخت 

قسوع وأضىى مالُت 

ت  غحر حاٍز

500 000.00  _500 000.00 500 000.00 

غسائب مإحلت غلى 

ألاضل 

 _ _ _ _

مجموغت  ألاوو غير 

اللاررت 

103 318 695.72  _47 622 513.87 57 978 383.44 

    أألاوو حاررت 

 708.60 174 1 202.46 138 1_  202.46 138 1مذصوهاث ومىخجاث 
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قُد الخىفُر 

حظاباث دائىت و 

اطخذداماث ممازلت 

 _ _ _ _

 __ _ _ شبائً 

 418.06 563 8 428.76 563 8_  563428.76 8اإلادًىىن آلادسون 

 720.44 751 330.30 963_  330.30 963الػسائب 

ت  ألاضىى الجاٍز

ألادسي 

 _ _ _ _

_ _ _ _ اإلاىحىداث وما شابهها 

ألامىاى اإلاىظفت و 

ت  ألاضىى اإلاالُت الجاٍز

ألادسي 

 _ _ _ _

ىت   214.68 000 42 467.11 733 57_  467.11 733 57الخٍص

مجموع  ألاوو 

اللاررت 

68 398 428.63  _68 398 428.63 52 490 061.78 

ااجموع إلاحمالف 

لألألاوو 

171 717 124.35 55 696 181.85 116 020 942.50 110 468 445.22 
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 الخصوم

 2016ألاا ف  2017ألاا ف المليان

_ _  رؤوس  مواو الخاألات

 000.00 500 000.00 500رأس اااو الصادر 

_ _ رأس اااو غير ااططوب 

_  000.00 050 10الػالواث و الاحخياطاث 

_ _ فارق إغادة الخقييم 

_ _ فارق ااػادلت  

هديجت ألاافيت حصت )الىديجت الصافيت 

 (ااجمؼ

3 016 591.57 3 026 157.08 

رؤوس  مواو الخاألات  خرى، جرحيل مً 

حديد 

377 728.61 7 401 571.53 

_ _ حصت الشرلت اادمجت 

_ _ حصت ذور  قطيت 

 728.61 927 10 18..320 944 13 1ااجموع 

   خصوم غير حاررت

 __ القروض و الديون اااليت 

 __ الضرااب ااؤحطت و اارألاود لها 

 __ الديون  خرى غير اللاررت 

ااؤوهاث و ااىخوحاث اادرحت  ف الحساباث 

سابقا 

 __ 

_ _  2مجموع الخصوم غير اللاررت 

   خصوم حاررت

 293.79 126 1 127.10 877 6ااوردون و الحساباث اارجملطت بها 

 854.00 249 1 746.00 463 1الضرااب 

 598.40 446 92 737.42 235 92الديون  خرى 

 970.42 717 4 011.80 500 1خجرىت الخصوم  

 716.61 540 99 622.32 076 102 3مجموع الخصوم اللاررت 

 445.22 468 110 942.50 020 116 ااجموع إلاحمالف للخصوم
 .جقررر محافظ الحساباث: ااصدر
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 2017حساب الىخااج لسىت : ( 07-78)اللدوو رقم 

 2016 2017 المليان

 884.00 304 353 326.76 140 395زقم ألاغماى 

حغحر اإلاذصوهاث و اإلاىخىحاث اإلاطىػت و اإلاىخىحاث قُد 

الطىؼ 

 _ _

_ _ ؤلاهخاج اإلاثبذ 

_ _ ئغاهاث الاطخغالى 

 884.00 304 353 326.76 140 395 إهخاج السىت اااليت-1

اث اإلاظتهلنت   475.50 123 326 424.49 675 371اإلاشتًر

 247.35 990 6 339.71 861 2 ألادسي ثالاطتهالماالخدماث الخازحُت و 

 72.85 113 333 764.20 536 374 استهالك السىت اااليت-2

 161.15 191 20 562.56 603 20 (1-2)القيمت ااضافت لالسخغالو-3

 591.72 193 3 979.91 01 4أغباء اإلاظخذدمحن 

 233.00 923 1 111.00 586 1الػسائب و السطىم و اإلادفىغاث اإلامازلت 

 336.43 074 15 471.65 515 14 الفااض إلاحمالف غً الاسخغالو- 4

 039.00 8_  الػملُاجُت ألادسي اإلاىخىحاث

 022.58 468 200.00 70ألاغباء الػملُاجُت ألادسي 

 869.57 355 10 869.57 355 10اإلاذططاث و الاَخالماث و اإلاإوهاث 

_ _ اطترحاع غً دظائس قُمت و اإلاإوهاث 

 483.28 258 4 402.08 089 4 الىديجت الػمطياجيت- 5

 300.00_ اإلاىخىحاث اإلاالُت 

 867.71 17_ ألاغباء اإلاالُت 

 567.71 17- _ الىديجت اااليت-6

 915.57 240 4 402.08 089 4 (5+6)الىديجت الػاديت قملل الضررملت-7

 324.00 224 1 245.00 063 1الػسائب الىاحب دفػها غً الىخائج الػادًت 

_ _ غً الىخائج الػادًت  (حغحراث)الػسائب اإلاإحلت 

 223.00 313 353 326.76 140 395 مجموع مىخجاث  وشطت الػاديت

 631.43 296 350 169.68 114 392 مجموع أغملاء  وشطت الػاديت

 591.57 016 3 157.08 026 3 الىديجت الصافيت لألوشطت الػاديت-8

_ _  (يططب بيانها)ااىخوحاث-الػىاألار غير الػاديت

_ _  (يططب بيانها) غملاء -الػىاألار غير الػاديت
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_ _  الىديجت غير الػاديت-9

 591.57 016 3 157.08 026 3 الىديجت الصافيت لطسىت اااليت- 10

_ _ حصت ذور  قطيت 

 591.57 016 3 157.08 026 3 الىديجت الصافيت لطمجموع اادمج- 11

_ _ حصت ااجمؼ 
س محافظ الحظاباث: ااصدر  جقٍس

جقييم  داء الاقخصادر لطشرلت قملل وبػد غمطيت ااراحػت : ااططب الثاوي

ا غً ألاداء النلي  ا لخػبحَر طِخم مً دالى َرا اإلاؿلب غسع هخائج اإلاإشساث التي جم ادخُاَز

مإشس السبحُت و القُمت :  ، وجخمثل َرٍ اإلاإشساث في2017-2016للمإطظت محل الدزاطت لنال الظيخحن 

. 2017 و اإلاإشساث بػد اإلاساحػت لظىت 2016اإلاػافت، زم مقازهت اإلاإشساث قبل اإلاساحػت الخاضت بظىت

: ااؤشراث الكطيت

حػسف غلى أنها حاضل قظمت ئحمالي ؤلاهخاج غلى مجمىع غىاضس ؤلاهخاحُت دالى فترة شمىُت :إلاهخاحيت -1

 مػُىت ئال أن غىاضس ؤلاهخاج قد ال جهىن مخجاوظت لرلو ٌػبر غنها بمجمىع الخهالُف

 قيمت إحمالف الخكاليي/قيمت إحمالف إلاهخاج= إلاهخاحيت

((-74)إغاهاث الاسخغالو+ (73)إلاهخاج ااثبذ+(72)إهخاج مخجون+(70)اامليػاث)=القيمت ااضافت -2

 (.(62)الخدماث الخارحيت  خرى + (61)الخدماث الخارحيت+(60)ااشترياث ااستهطكت)

ى أفػل وطُلت فػالت لقُاض ألاداء في أي مإطظت : الربح -3 مً أَم مإشساث ألاداء الاقخطادي َو

اقخطادًت، فهى السبح الري ٌػبر غً النُفُت التي جمازض بها الىحدة الاقخطادًت وشاؾها غلى وحه 

حظب السبح لما ًلي  :اقخطادي ، ٍو

الخكاليي- إلاراداث=                                                               الربح  
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 غرض مؤشراث  داء قملل غمطيت ااراحػت -1

 (2016سىت )مؤشراث  داء قملل غمطيت ااراحػت : (08-80)                  اللدوو رقم

 2016سىت اسم ااؤشر 

 00إلاهخاحيت 

 591.57 016 3 الربحيت

 161.15 191 20القيمت ااضافت 
 .مً إغداد الططملت باالغخماد غلى مػطياث جقاررر محافظ الحساباث:ااصدر

 غرض مؤشراث  داء بػد غمطيت ااراحػت-2

 (2017سىت )مؤشراث  داء بػد غمطيت ااراحػت: (09-80)اللدوو رقم

 2017طىت اطم اإلاإشس

 00 إلاهخاحيت

 157.08 026 3 الربحيت

 562.56 603 20 القيمت ااضافت
 .مً إغداد الططملت باالغخماد غلى مػطياث جقاررر محافظ الحساباث: ااصدر

 مقارهت مؤشراث  داء قملل وبػد غمطيت ااراحػت-3

 مقارهت مؤشراث  داء قملل وبػد غمطيت ااراحػت: (10-80)    اللدوو رقم

 2016/2017 اسم ااؤشر

 00 إلاهخاحيت

 565.51 9 الربحيت

 401.41 412 القيمت ااضافت

 .                                        مً إغداد الططملت باالغخماد غلى مػطياث جقاررر محافظ الحساباث: ااصدر

 :الخػطيق

 :هالحظ  (09)مً دالى الجدوى زقم

ادة وظبت زبحُت اإلاإطظت  في طىت  - را دلُل غلى  565.51 9 بقُمت 2016 مقازهت بظىت 2017ٍش  َو

 .جحظً في أداءَا  وقدزتها غلى حظدًد مػظم دًىنها
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ادة  في قُمت اإلاػافت لظىت  - ادة في 401.41 412 بقُمت  2016 مقازهت بظىت  2017و أن ٍش  غائد ئلى الٍص

را دلُل غلى أن اإلاإطظت وحدث أطىاقا لثحرة إلاىخجاتها مما ًجػلىا هقىى أنها غحر  زقم ألاغماى، َو

ت في وشاؾها  .مػسغت للنظاد أو ألي دؿس مالي وبالخالي قدزتها غلى الاطخمساٍز

 :الىديجت

مً دالى الىخائج الظابقت اإلاخمثلت في اإلاقازهت اإلاإشساث لظيخحن مخخالُخحن هالحظ جحظىا في أداء 

 دج الى غاًت 016591.57 3اإلاإطظت، و ذلو بخحقُقها ألَداف اإلاسحىة و اإلاخمثلت في حػظُم  َامش السبح مً 

دج  و َى الهدف ألاطمى مً وشاؾها و َرا ما ٌػني أنها قادزة غلى الىفاء بالتزاماتها ججاٍ الغحر 157.08 026 3

ت ألثر  .أفػل مً الظىت اإلااغُت و ئنها قادزة غلى الاطخمساٍز

ادة في القُمت اإلاػافت مً     وذلو  دج562.56 603 20 دج  الى   161.15 191 20باإلغافت ئلى ٍش

س محافظ الحظاباث و ألادر بىطائحه حىى الخذفُؼ مً اطتهالك ددماث الغحر و  لالطخػاهت بخقاٍز

ادة  را ما ًفظس الٍص ا َو اطدبدالها بخىظُف مظخذدمحن لظد الحاحت مً جلو الخدماث الخازحُت وغحَر

 .النبحرة في القُمت اإلاػافت

ادة قُمت زقم ألاغماى مً قُمت    140 395   دج  الى   884.00 304 353ؾبػا ٌػىد الفػل في ٍش

ادة ئهخاج الظىت اإلاالُت و الري 326.76 ادة غدد اإلاظخذدمحن اللرًً طاَمىا بشهل مباشس في ٍش   دج  ئلى ٍش

را ما هخج غىه 2016 التي ماهذ ضخمت مقازهت بالظىت 2017بفػله جمذ به حغؿُت حمُؼ ئطتهالماث طىت   َو

 .لبر حجم القُمت اإلاػافت

    979.91 501 4 ئلى 2016  دج لظىت 591.72 193 6مطاحبا ئيهاٍ هقظ  في أغباء اإلاظخذدمحن مً   

الخاضحن بجدولي الخىاشن  (06)و  (05)  لم  َى واضح في اإلالحقحن زقم 2017لظىت 61181 691 1   دج  بقُمت 

 .2016/2017الػام لنال الظيخحن 

مً َىا جظهس مظاَمت و أَمُت مساحؼ الحظاباث في جحظحن أداء اإلاإطظت الاقخطادًت ودفػها 

لالطخمساز في الاطخغالى مً دالى الدشافه للمشامل التي ًخمخؼ بها اإلاساحؼ ًمنً له ئغؿاء ئزشاداث وحلىى 

 .ألي مشهل اقخطادي أو فشل مالي مخىقؼ أن جقؼ فُه اإلاإطظت قبل حػسغها له
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 خالألات الفصل

ً، " " XXXX"ئن مإطظت  ذاث اإلاظإولُت اإلاحدودة  هي مهخمت بخقدًم ددماث للمحؿت و جىشَؼ البجًز

 .طحرغاش، قازوزاث الغاش

ت و الخحدًد   تهخم لثحرا بمجاى اإلاساحػت  التي حػخبر أداة فػالت مً أحل النشف غً ألادؿاء الدظُحًر

س الدائم لها  غً اغؿساباث  التي حػسقل أداء اإلاإطظت، و الاؾمئىان غلى الىغػُت اإلاالُت لها ، وجحاوى الخؿٍى

 .وفقا إلاخؿلباتها ألنها حظاَم بدزحت لبحرة في اجذاذ القساز

ل غلمُا بمهمخه غلى أحظً وحه وئغؿاءٍ زأي فني محاًد حىى غدالت  هدُجت لقُام اإلاساحؼ اإلاَإ

 .القىائم اإلاالُت وجمثُلها للمسلص اإلاالي و هخائج ألاغماى للشسماث

س اإلاساحػت حػُنها غلى جحقُق ألاداء ألامثل، و ألادر بالىصح في حالت غػفها  حُث أن اطخػمالها لخقاٍز

 .أو حػسغها إلاشامل مالُت أو أدسي 

را ما حػلها جخحظً لثحرا في الظىت اإلاىالُت حُث أنها حققذ زبح بقُمت  دج  مقازهت 565.51 9َو

 .بالظىت التي طبقذ
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 الخاثمة

أدي ظهىز اإلايشآث الىبيرة وحعدد أعمالها إلى اهفصاٌ اإلالىُت عً ؤلادازة وجحٌى دوز ؤلادازة في حظُير 

اإلاؤطظت إلى وهُل عً مالهها، وهرا ما خلم فجىة بين اإلاالن و اإلاعلىماث التي حعني مؤطظاتهم وعدم 

س وكىائم مالُت  .جؤهدهم مً صحت اإلاعلىماث التي جلدمها ؤلادازة في شيل جلاٍز

وهدُجت لحاجت اإلاالن لطسف ًحىم على مظخىي ألاداء وفعالُت السكابت الداخلُت وصدق اإلاعلىماث التي 

جحخىيها اللىائم اإلاالُت بشيل حُادي ومىضىعي، و مخمخع باطخلالٌ أهثر مً اإلاساجع الداخلي، ولرلً اطخعان 

اإلاالن باإلاساجع الخازجي الري ًلىم برلً إضافت إلى وىهه كادزا على جلُُم هفاءة وفعالُت هظام السكابت 

 .الداخلُت وجحدًد الثغساث التي ًحخىيها هرا الىظام

حُث ٌظخخدم اإلاساجع الخحلُل اإلاالي عىد كُامه بعملُت الاخخبازاث الخحلُلُت وملازهت وظب ألاداء 

خالٌ فتراث مخخلفت للمؤطظت وهرلً مع اإلاؤطظاث حعمل في هفع اإلاجاٌ لىفع الفترة، جحلُل الاهحسافاث 

سه الري مً شؤهه إعطاء هظسة لإلدازة جمىنها مً اجخاذ اللسازاث  لىم باإلشازة إليها في جلٍس إلاعسفت ألاطباب ٍو

ادة  ت اإلاؤطظت في اليشاط، ٍش اإلاىاطبت لخحظين ألاداء أو حعدًل اللسازاث الظابلت، خاصت التي جخعلم باطخمساٍز

ت لإلدازة جمىنها مً جحلُم أهدافها، وذلً هدُجت للخبرة و  على ذلً ًلىم اإلاساجع بخلدًم خدماث اطدشاٍز

الىفاءة التي ًخمخع بها اإلاساجع الخازجي و التي كد جفخلس لها اإلاؤطظت وبرلً فئنها اإلاساجع ٌظاهم في جحظين 

 .أداء اإلاؤطظت وضمان اطخمسازها إلادة حظمح لها بالىفاء بالتزاماتها

مً خالٌ ما طبم حاولىا في هرا البحث بعد معالجخىا وجحلُلىا إلاخخلف جىاهبه في فصىله الثالثت، 

 .جىصلىا للىخائج الخاصت باخخباز الفسضُاث مع مجمىعت مً الخىصُاث

 أدث معالجت البحث إلى آلاحي: نتائج اختبار الفرضيات: 

 جحللذ، ومىه فاإلاساجعت تهدف إلى جلدًم زأي محاًد إلاظخخدمي اللىائم :الفرضية ألاولى 

اإلاالُت عً صحت اإلاعلىماث اإلاحخىاة فيها وحالت اإلاسهص اإلاالي للمؤطظت وإعطاء إزشاداث 

 .لإلدازة حظاعدها على اجخاذ اللساز

 جحللذ، جخم عملُت اإلاساجعت في الجصائس اطدىادا على إجساءاث و معاًير : الفرضية الثاني

 .اإلاساجعت اإلاعمٌى بها وطىُا و اإلاظخمدة مً معاًير اإلاساجعت الدولُت

 لم جخحلم، ألن اإلاساجع ًلىم بالخحلم مً كدزة اإلاؤطظت على الاطخمساز : الفرضية الثالثة

ت هى الدلُل على جمىنها مً الىفاء بالتزاماتها  عخبر جلدًسه حٌى مدي كدزتها على الاطخمساٍز َو

 .اإلاظخلبلُت
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 جحللذ، حُث ًخمخع اإلاساجع بيىهه ًمخلً الخبرة و الىفاءة الالشمت :الفرضية الرابعة 

لخلدًمه الىصح و ؤلازشاد إلدازة اإلاؤطظت لخجىب الفشل اإلاالي أو ؤلافالض و برلً اطخمسازها 

 .في اليشاط وجحلُم أهدافها اإلاسجىة

 التوصيات املقترحة: 

  الاهخمام بسأي اإلاساجع الخازجي اإلاظخلل و الري ٌشير فُه إلى الاهحسافاث الظلبُت في أداء

 .اإلاؤطظت و العمل على جدازهها و جىمُت الاهحسافاث ؤلاًجابُت

  دزاطت جمُع اإلاؤشساث اإلاالُت وغير اإلاالُت ووضعها هئزشاداث ًلىم اإلاساجع باالطترشاد بها

م  .مً خالٌ عملُت الخلٍى

  ضسوزة جىعُت اإلادزاء و اإلاالن للمؤطظاث الاكخصادًت لطبُعت عملُت اإلاساجعت، وواجباث

ت اليشاط  .ومظؤولُاث اإلاساجع، ودوز و أهمُت اإلاساجعت في جسشُد عملُت الدظُير و اطخمساٍز

 آفاق البحث: 

ت اإلاؤطظت الاكخصادًت و جحظين أدائها مً  إن معسفت دوز اإلاساجعت الخازجُت في ضمان اطخمساٍز

 .خالٌ ؤلاإلاام بجمُع جىاهبها ًفخح اإلاجاٌ للباحثين للخعمم أهثر في هرا الجاهب

 صعوبات البحث: 

  صعىبت الحصٌى على معلىماث إلجساء دزاطت مُداهُت إلطلاط الجاهب الىظسي على الىكع. 

 صعىبت الترجمت مً اللغت الفسوظُت إلى اللغت العسبُت 

 ت حٌى البحث  صعىبت إًجاد مساجع هظٍس
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 قائمت املزاجع

 :املزاجع باللغت العزبيت

 :الكتب

أبو سكبت جوفيم مصطفى و املصشي غبذ الهادي إسحاق، جذكيم و مشاحػت الحعاباث، الطبػت ألاولى،  -

 .1991داس الكىذي، ألاسدن،

 .2000أحمذ حلمي حمػت، املذخل الحذًث لخذكيم الحعاباث، داس الصفاء لليشش و الخوصيؼ، -

، 4، داس النهضت الػشبيت، لبىان، الطبػت مزاجعت املعايير و إلاجزاءاثإدسيغ غبذ العالم شديوي،  -

1996 

، مً إصذاساث املجمؼ الػشبي للمحاظبين اللاهوهيين، مفاهيم التدقيق املتقدمتحمػت وآخشون،  -

 2001غمان، ألاسدن، فيفشيي

، غمان، أساسياث التدقيق في ظل املعايير ألامزيكيت و الدوليتحعين اللاض ي، حعين دحذوح،  -

 1999ألاسدن،

حىان، سضوان حلوة، جطوس الفكش املحاظبي، مكخبت داس الثلافت للطباغت و اليشش و الخوصيؼ، الطبػت  -

 .2004ألاولى، غمان، ألاسدن،

 2003، داس وابل لليشش، غمان، ألادن،علم جدقيق الحساباثخالذ أمين غبذ هللا،  -

خالذ ساغب الخطيب وسافعي خليل محمود، ألاصول الػلميت و الػمليت لخذكيم الحعاباث، داس  -

 .1998املعخلبل، غمان، 

 .1993أمين أحمذ لطفي، إسشاداث املشاحػت، داس النهضت الػشبيت، اللاهشة،.يد -

ظهير شػشاوي حمػت، أصول املشاحػت، مطابؼ الذاس الهىذظيت، اللاهشة، الطبػت العابػت .د -

 .2003مػذلت،

، داس وابل لليشش، جدقيق الحساباث مدخل معاصز وفقا ملعايير التدقيق الدوليتسصق أبو الشحىت،  -

 2015، 1ألاسدن، الطبػت

، داس البذاًت هاششون وموصغون، غمان، ألاسدن، جدقيق الحساباث إلاجزاءاث العمليتصهير غيس ى،  -

 2015، 1الطبػت 

، الذاس الجامػيت ، املحاسبت املاليت دراست في القياس و التحليل املحاسبيضيف خيرث و آخشون -

 1984بيروث، لبىان، 

 .2000، الذاس الجامػيت، إلاظكىذسيت، مصش، ، أصول املزاجعتغبذ الفخاح الصحً و آخشون -
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، مؤظعت شباب الجامػت، في املحاسبت املاليتي، دراساثغبذ الفخاح الصحً وغمش حعين -

 1977إلاظكىذسيت، مصش، 

املتطلباث املهنيت و مشاكل : خدماث مزاقب الحساباث لسوق املالغبذ الوهاب هصش غلي،  -

، الجضء ألاول، الذاس املمارست العمليت في ضوء معايير املزاجعت املصزيت و الدوليت و ألامزيكيت

 2001الجامػيت، إلاظكىذسيت، مصش، 

 .2012غلي غبذ اللادس الزهيباث، جذكيم الحعاباث في ضوء املػاًير الذوليت، الطبػت الشابػت، ألاسدن، -

، داس املعيرة لليشش و الخوصيؼ جدقيق الحساباث املعاصزة الناحيت النظزيتغعان فالح املطاسهت،  -

 2006، 1والطباغت، ألاسدن، الطبػت

 1980، دمشم، ظوسيا، 1، مطابؼ مؤظعت الوحذة، الطبػت هظزيت املحاسبتاللاض ي حعين،  -

املزاجعت وجدقيق الحساباث إلاطار النظزي و املمارست محمذ التهامي طواهش ومعػود صذًلي،  -

 2003، دًوان املطبوغاث الجامػيت،الجضابش، التطبيقيت

 1998، املكخب الجامعي الحذًث، إلاظكىذسيت،مصش، أصول املزاجعتمحمذ الفيومي وغوض لبيب،  -

، املزاجعت الخارجيت املفاهيم ألاساسيت و آلياث محمذ ظمير الصبان و غبذ الوهاب هصش غلي -

 2002، الذاس الجامػيت إلاظكىذسيت، مصش، التطبيق

، الذاس الجامػيت، بيروث، املزاجعت بين التنظير و التطبيقمحمذ ظمير الصبان، محمذ الفيومي،  -

 1990لبىان، 

محمذ ظمير الصبان، محمذ مصطفى ظليمان، ألاظغ الػلميت و الػمليت ملشاحػت الحعاباث، الذاس  -

 .2005الجامػيت، ألاظكىذسيت،

-2002، الذاس الجامػيت، إلاظكىذسيت، مصش، ، هظزيت املزاجعت وآلياث التطبيقمحمذ ظمير الصبان -

2003 

 .1986وليام جوماط وامشظون هىكي و آخشون، املشاحػت بين الىظشيت و الخطبيم، داس املشيخ، -

، مؤظعت الوساق لليشش و مزاجعت الحساباث بين النظزيت و التطبيقًوظف محمذ حشبوع،  -

 .2000 ،1، ألاسدن، الطبػتالخوصيؼ، غمان

 :املذكزاث و املحاضزاث

بوظماحت أحمذ، مػاًير املشاحػت وجطبيلاتها في الجضابش، مزكشة ماحعخير، حامػت الجضابش، الجضابش،  -

2001 

حجاس خذًجت، اظخخذام أظاليب املػاًىت إلاحصابيت في جششيذ الحكم الشخص ي ملذكم الحعاباث،  -

 2009-2008مزكشة ماحعخير غير ميشوسة، حامػت ظطيف، 
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حعام الذًً حالل و هاسون بوحالل، مشاحػت الحعاباث و دوسها في اظخمشاسيت املؤظعت  -

 .ي2018الاكخصادًت، مزكشة ماظخير غير ميشوس،

حعً، دًىا صيً الػابذًً حعً، دوس مشاكب الحعاباث في جحذًذ و جلييم غواسض اظخمشاسيت  -

 .2003امليشأة في ضوء مػاًير املشاحػت املشجبطت، سظالت ماحعخير، حامػت كىاة العويغ،

ظامي محمذ أظامت صوفي، دوس البييت الشكابيت في بىاء إظتراجيجيت املشاحػت، مزكشة ماحعخير،  -

 2006حامػت جيششيً، ظوسيا،

 .2012ششيفي غمش، الخىظيم املنهي للمشاحػت، أطشوحت لىيل شهادة دكخوساه، حامػت ظطيف،  -

شػباوي لطفي، املشاحػت الذاخليت مهمتها أو معاهمتها في جحعين حعيير املؤظعت، مزكشة ماحعخير،  -

 2004حامػت الجضابش، 

صذًلي معػود، هحو إطاس مخكامل للمشاحػت املاليت في الجضابش غلى ضوء الخجاسب الذوليت، سظالت  -

ي.2004دكخوساه غير ميشوسة، حامػت الجضابش،

غاهذ غبذ ظشحان، دوس مذكم الحعاباث الخاسجي في جلويم اللذسة غلى الاظخمشاسيت لذى ششكاث  -

 2007املعاهمت الػامت في فلعطين، أطشوحت ماحعخير، حامػت إلاظالميت غضة،فلعطين ،

الػمودي أحمذ، دوس مذكم الحعاباث الخاسجي في جلويم اللذسة غلى الاظخمشاسيت لذى الششكاث  -

 2001املعاهمت الػامت اليمىيت، سظالت ماحعخير،ألاسدن،

غشاب ًوظف، مػاًير املشاحػت الذوليت وأثشها غلى غمل محافظ الحعاباث، مزكشة ماظتر، حامػت  -

ي.2015محمذ خيضش، بعكشة، 

فخيحت غبذ الواحذ، مشاحػت الحعاباث ودوسها في اظخمشاسيت املؤظعت الاكخصادًت، مزكشة ماظتر،  -

 2013-2012حامػت محمذ خيضش بعكشة، الجضابش، 

لليطي ألاخضش، مشاحػت الحعاباث وواكؼ املماسظت املهىيت في الجضابش، مزكشة ماحعخير، حامػت  -

 2009ي-2008، الجضابش1الحاج لخضش باجىت

 :امللتقياث و املؤجمزاث و املجالث

محمذ ظػذاث لطفي غميرة و أخشون، حػضيض حكم املشاحؼ الخاسجي غىذ جلييم كذسة امليشأة غلى .د -

 مً وحهت هظش 570الاظخمشاس بخطبيم همارج الخيبؤ باالفالط كئحشاء إضافي ملػياس املشاحػت الذولي سكم 

املشاحػين الخاسحيين، مجلت الضسكاء للبحوث و الذساظاث إلاوعاهيت حامػت الضسكاء، ألاسدن، املجلذ 

 2016العادط غشش، الػذد ألاول، 

غمش ششقي، الخيبؤ بالفشل املالي للمؤظعت بين معؤوليت املذكم و إلاداسة في ضوء مػياس الخذكيم  -

 و الدششيؼ الجضابشي، مجلت أبحاث اكخصادًت و إداسيت، حامػت محمذ خيضش بعكشة، 570الذولي 

 ي2016، حوان19الجضابش، الػذد 
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 2016-2015: جاهب ألاصول من ميزاهين  لسنتين:  (01)ملحق رقم 
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 2016-2015جاهب الخصوم من ميزاهيتين : (2)ملحق رقم 
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 2017-2016جاهب ألاصول من ميزاهيتين : (03)ملحق رقم  
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 2017-2016جاهب الخصوم من  ميزاهيتين : (04)ملحق رقم 
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 2017-2016حساب النتائج  : (05)ملحق رقم 
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 2016/2017جدول ثدفقات الخزينة : (06)جدول رقم 
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 2016حول القوائم املالية لسنة :(07)ملحق رقم 
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 : ملخص 

  و  مدي أهميته في ،تهدف الدزاست إلى إبساش دوز محافظ الحساباث في جيبؤ باستمسازيت املؤسست 

ججىب الفشل املالي وذلك مً خالل اكتشاف املخاطس املحتملت التي ًمكً أن جؤدي بأطساز جمس فسض 

. استمسازيت املؤسست باإلطافت الى أهم إلاجساءاث و املؤشساث املستخدمت للتيبؤ باالستمسازيت

كما اعتمدها في دزاستىا على دزاست حالت مؤسست اقتصادًت بكتب محافظ الحساباث، باإلطافت 

إلى قيامىا بئجساء مقابلت مع محافظ الحساباث، وفي ألاخير خلصت دزاستىا إلى أن محافظ الحساباث 

ًقىم بالتيبؤ باستمسازيت وشاط املؤسست وله دوز كبير في جىبيه إدازة املؤسست و جسشيدها لتجىب الفشل 

. املالي و إلافالس وطبعا هرا ًؤدي إلى استمسازيت املؤسست

  إلاجراءات و املؤشرات–الفشل املالي -  استمرارية املؤسسة:كلماث املفتاحيت

 

:Résumé 

L'étude vise à souligner le rôle de commissaire aux comptes dans la pérennité de l'institution  

et l'importance d'éviter les défaillances  financier  ainsi que les risques  potentiels qui pourraient 

affecter la durabilité de l'institution en plus des procédures et des indicateurs  les  plus importants 

utilisés pour prédire la découverte de la continuité. 

Enfin, notre étude a conclu que le commissaire aux comptes prédit la continuité de l'activité 

de l'institution et bien sur cela conduit à la continuité de l'institution. 

Mots-Clés: Continuité de l'institution - défaillance financière - procédures et indicateurs 
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