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 عامغغ ـمقٖم

 ~ أ ~

 

سساػ من حين نشاطها ڣڣظائفها ڣ  ڗ التغيڇ ال٘ڬ          ٙها الڤحٖع الفعالغ أهٖافشهٖتڢ ام ها ڣ باعتبا

ڣاإهتمام يف٩ٚ عليها ضماڗ التسييڇ الحسن ڣفعاليغ نشاطاتها النشطغ في النسيج ااقتصادڬ، ما ڣ 

اػ التنظيميغ داخل أقسامها، ڣحسن اإجبالعملياػ ڣ  ٙاػ مهما كاٚا ٚا ٙ الق ڗ نڤعها ڣالت تمكنها من ختيا

ستغاڋ أ ٚيغ  ٙڬ ستغاڋ مختلڀ الڤسائل اماديغ ڣالبش ٚڣ سسغ في نشاطاتها من الض مثا ، ڣلكي تتحكږ ام

يجاد ڣسائل  ٚ ږ ه٘ه الڤسائل التٖقيڄ ڣ ن بيڗ أهمتقنياػ تساعٖ علګ ٗلڊ ڣ  أڣ عليها  خ ٚف بمصطلح  كما يع

ٚاجعغ، حين ظهٚ ه٘ا اأخيڇ بعٖ ظهڤ  سساػ اإقتصاديغ ڣ ام جږ ام ڣٝ ٙ النظام امحاسب ڣمع كبڇ  ٙ

ٚ تخڤف أصحاب اأمڤاڋ من عٖمأمڤالها ڣجظ الفصل بيڗ املكيغ ڣالتسييڇ ڣ  تطبيڄ امسيڇ تعليماػ  معڢ يظه

ٙع ڣ  ٜمن أصبحاإدا ٚڣٙ ال ٙكڤڗ في التسييڇ  ڣ من امستحيل أڗ نجٖ  بم ٗلڊ ما تتطلبڢ ه٘ه امساهميڗ يشا

لګ تٖخل الٖ اػ متخصصغ باإضافغ  ٜتها  تڤسعڣلغ الكبيڇع في مختلڀ امجااػ ڣ الڤظائڀ من كفا أجه

ٚعب مستقل سڤا  كاڗ داخلي أڣ  ٙجي  يطمئڗ أصحاب اأمڤاڋ عن نتيجغ أمڤالهږ امستثم  خا

دلغ ڣ اڗ هٖف امٖقڄ أثنا تٖخلڢ فإٗا ك           ٙأڬ محايٖ مٖعږ ب عطا  ٚعيغ هڤ  ثباػ عن مٖڥ ش ٚائن  ق

ٚٛػ تعٖد امحاسبيغ قڤع قانڤنيغصٖځ الحساباػ ال٘ڬ يعطي امعلڤماػ ڣ  ، فامجااػ امختلفغ ڣامتعٖدع أف

ٚ اميڈانيغ من اأصڤڋ ڣالخصڤم ال٘ڬ ختاف في أنڤاع التٖقيڄ ليڣ لګ مجاڋ الحساباػ الختاميغ ڣعناص صل 

ٚافاػ ڣأسبابها ڣ  لګ تحٖيٖ اإنح ٙفع امستهٖف  ٙاػ" ڣ العمل علګ  ٚا ٙڬ "اتخاٗ الق الكفايغ تڤڥ اإدا

 ااقتصاديغب

ٚفتها            ٚ خاڋ العقٖين ال  ڣ بعٖ التحڤاػ السياسيغ ااقتصاديغ الت ع ٜائ ٚين ڣ الج ٚ خ ٚع الت أث ػ مباش

سساػ اإقتصاديغ خاصغ بعٖ اإصاحاػ اإ قتصاديغ الت قامـ علګ امحيط ااقتصادڬ ڣاإجتماعي للم

ٚيغ الثمانيناػ ڣعقٖ التسعيناػ ڣ بها السلطاػ العمڤم حٖاف نمط يغ من٘ نهايغ عش الت تحاڣڋ من خالها 

ل ٜڬ ڣ ياػ السڤځ محل التخطيط امجٖيٖ للتسييڇ بإحاڋ  سسغ في مثل ٚك ه٘ا امحيط ال٘ڬ لتضمن ام

ٚ ڣ  ٙ اأجنب ڣامنافسغ نتيجغ اإ تشڤبڢ امخاط سسغ في نفتا  علګ اإستثما ٚڣف أصبحـ ام في مثل ه٘ه الظ

ٜڣيٖ مختلڀ  لګ التٖقيڄ ال٘ڬ ا غن عنڢ في ت ٚاف امعنيغ معلڤماػ دقيقغ ڣ حاجغ ملحغ  ٗاػ مصٖاقيغ اأط

ٚشيٖ الق ٙاػبتمكنهږ من ت  ٚا

لګ مڤضڤع دٙڣ التٖقيڄ امحاسبڣ  ٚځ في بحثنا ه٘ا  ٙاػ في من خاڋ ما سبڄ سڤف نتط ٚا ٚشيٖ الق  في ت

سسغ  ٙاسغ حالغ ڣحٖع تغ٘يغ اأنعام ام  بڣايغ مستغانږ( ONAB)د

ٚ  اإشكاليغ التاليغ :       ينا أڗ نط ٙت ع ڣاضحغ عنڢ ا   معالجغ ه٘ا امڤضڤع ڣإعطا صٙڤ

:  اإشكالي

سسغ ااقتصاديغ؟         ٙاػ في ام ٚا ٚشيٖ الق  ما هڤ دٙڣ التٖقيڄ امحاسب في ت

ٚ  أسئلغ شكاليغ تږ ط ٚعيغ التاليغ :  لإجابغ علي ه٘ه   الف
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:اأسئل   الفرعي

  ٙاػ؟عمڤمياػ التٖقيڄ امحاسب ڣ ما هي ٚا ٚشيٖ الق  ت

 ٙاػ في  مٖڥ مساهمغ التٖقيڄ امحاسب في ما ٚا ٜائٚ؟اتخاٗ الق  الج

 ٙاػ ؟ ٚا ٚشيٖ الق ثباػ أدلغ في ت  هل التٖقيڄ امحاسب دٙڣ في 

 الفرضيا :

اػ تنطلڄڣ  ٚضياػ اأساسيغ التاليغ: علګ  لإجابغ علګ التسا  الف

 ٙاػ بتڇشيٖها ٚا  التٖقيڄ امحاسب يسمح متخ٘ڬ الق

 ٚاٙب  يساهږ التٖقيڄ امحاسب في اتخاٗ الق

  ٙاػب ٚا ٚشيٖ الق ثباػ أدلغ في ت ا هاما في   للتٖقيڄ امحاسب دٙڣ

:  أهمي الدراس

ٙاػ، ڣ تكمن أهميغ بحثنا في اأهميغ البالغغ الت يحضنها التٖقي ٚا ٚشيٖ الق ه٘ا من خاڋ ڄ امحاسب في ت

ٙع الحتميغ الت ا مناص منها امستخٖمي القڤائږ ڣبإ هاٖالخٖمغ الت يسٖي ٚڣ ٙها الض لبڤصلغ الت تقڤم عتبا

سسغب ٙ ام  بمسا

 أهداف الدراس :

لګ جملغ من اأهٖاف منها:  يهٖف مڤضڤعنا 

 سسغ من  تبياڗ دٙڣ التٖقيڄ امحاسب ٙاػ في م ٚا ٚشيٖ الق  خاڋ القڤائږ اماليغبفي ت

 أهميغ مهنغ التٖقيڄب  ٛ ٚا  ب

  ٚا امكتسبغ ڣ بث  تڤسيع مجاڋ البحن العلم

 أسباب اختيار اموضوع:

ٙنا للمڤضڤع في :  تتلخ٨ مبڇٙاػ اختيا

 هميغ التٖقيڄ امحاسب في الٖٙڣ ا ٙاػ مع يمانا منا ب ٚا الطلظ عليڢ ٛدياد ل٘ڬ يلعبڢ في اتخاٗ الق

ٚڣف اإقتصاديغ السڤځ ڣ  ٙفناخاصغ في ظل الظ ٗلڊ إمكانيغ تطبيقڢ في الحياع ڣ  تڤسيعا معا

 العمليغ امستقبليغب

 ٙاسغ ڣ قابليغ امڤضڤع للبحن ڣال ٚاجع في ه٘ا اإطاٙبٖ  تڤفيڇ ام

 :  منهج البحث و أدوا امستخدم

ٚائي في ع٩ٚ محاڣلتنا تسليط الضڤ علګ دٙڣ علګ امنه الڤصفي التحليل ڣ اإ  عتمٖنا في ه٘ا البحن ستق

عطا مفاهيږ ڣ التٖقيڄ امحاسب ك ٙاػ ڣامنه في  ٚا ٚشيٖ الق سقاطها ڤسيلغ من ڣسائل ت ٚڣحاػ تږ  علګ أط

ٙا ٚيڄ تقٖيږ د ٚا ڣاإ الڤاقع عن ط لګ الجانظ أسلڤب اإستق ستنتاه أما اأدڣاػ امستخٖمغ ساػ تطبيقيغ 
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ٚيغ ڣاميٖاني ٙاستنا النظ ٚسميغ ڣ  غفي د فكانـ النسخ امكتب ، يمثل في اإطاع علګ الكتظ امقااػ ڣ الڤثائڄ ال

ٚاػ كل مالڢ صلغ مب ٚع بمڤضڤعنام٘ك ٚع أڣ غيڇ مباش ٜ فه جيٖع لإ اش ٜي ٙاساػ ا من أجل تع ستفادع من الٖ

 السابقغب

ٚع من أهل ااختصاص من مڤظفيڗب امقابل  : قمنا بامجمڤعغ من امقاباػ امباش

 حدود الدراس :

سسغ ڣحٖع تغ٘يغ اأنعام : تږ  الحدود امكاني ٙ م  ڣايغ مستغانږب  ONABختيا

:ال  ب9تة2-8تة2سنغ  حدود الزماني

:  الدراسا السابق

لګ حٖ ما ڣ في ما يلي:  ٙاسغ امتعلقغ بامڤضڤع كبيڇ  ٙاساػ السابقغ نجٖ اڗ الٖ من خاڋ اإطاع علګ الٖ

ٙاساػ السابقغ ڣ ٗاػ العاقغ بامڤضڤع:  ع٩ٚ لبعض الٖ

ٚع لنيل شهادع اماستڇ في علڤم  قرش عبد السام - ٚاٙ م٘ك ٚاجعغ الٖاخليغ في اتخاٗ الق : دٙڣ ام

ٙيغ ڣ علڤم ال ٚاقبغ التسييڇ قسږ لتسييڇ، كليغ العلڤم ااقتصاديغ ڣ التجا تسييڇ تخص٨ فح٨ ڣ م

ٚيج قلغ -التسييڇ جامعغ قاصٖڬ م  ب3تة2  -ٙڣ

ٙ  تهٖف ٚا ٚشيٖ عمليغ اتخاٗ الق ٚاجعغ الٖاخليغ بجميع مقڤماتها في ت ٚفغ كيڀ تعمل ام لګ مع ٙاسغ  ه٘ه الٖ

ٚكغ الڤطنيغ لأشغاڋ في  ٙاػ، ڣ ٗلڊ بالتطبيڄ علګ الش ٚا ٚيغ ڣ مٖڥ مساهمتها ۬ي اتخاٗ الق ٜائ سسغ الج في ام

 ٙ ٚاجعغ الٖاخليغ الت ENTP البا ٚكغ علګ ڣظيفغ ام ٙتها بشكل ، حين تعتمٖ الش دا  تساعٖ علګ التحكږ في 

ٚاجعغ  لګ تحقيڄ أهٖاف اإستڇاتيجيغ، فكاڗ ب٘لڊ للم هلنا  ٙقابيغ، ت لګ تبن أنظمغ  فعاڋ، فتس۫ګ دائما 

ٚ ال٘ڬ جعلها تحقڄ  سسغ، اأم ٙاػ امختلفغ أنڤاعها ڣ أسالبيها في ام ٚا الٖاخليغ دٙڣ كبيڇ في عمليغ صنع الق

 نتائج ماحقغ:

ٜائٚ أمالبن يخلف  - ٚاجعغ الٖاخليغ في الج  : ام

ٚ ،ـ ٜائ ٙسالغ ماجيستڇ مقٖمغ لكليغ العلڤم ااقتصاديغ بجامعغ الج ٚع لنيل  ٙػ ه٘ه             ، 2ةة2م٘ك أشا

ٚاجعغ الٖاخليغ  ٙجيغ، ڣ أڗ ڣجڤد نظام للم ٚاجعغ الخا ٚاجعغ الٖاخليغ ڣ ام لګ ڣجڤد تكامل بيڗ ام ٙاسغ  الٖ

سسغ ا يغن عن ا ٚاجع بام ٚاجعغ الٖاخليغ يمكن للم ٙجيغ، كما أڗ ڣجڤد نظام جيٖ للم ٚاجعغ الخا م

ع النظام الكليب ٙاتڢ ڣ بالتالي تڤفيڇ ڣقتڢ ڣ جهٖه فضا من كفا جږ اختبا ٙجي من تخفيض   الخا

 :تةة2 وائل إبراهيم الراشد -

ٙسالغ ماجيستڇ مقٖمغ لكليغ العلڤم دٙڣ التٖقيڄ الحساباػ   ٚع لنيل  بجامعغ  ااقتصاديغم٘ك

  الكڤيـ

ٚٛ امشاكل ڣ امعڤقاػ الت تڤاجڢ مهنغ تٖقيڄ الحساباػ بٖڣلغ  ٚف علګ أب لګ التع ٙاسغ  تهٖف ه٘ه الٖ

ع مكاتظ التٖقيڄ نحڤ تطڤيٚ امهنغ ڣ قٖ تبيڗ من خاڋ نتائج  الكڤيـ ٛيادع كفا ڣ سبل التغلظ عليها ڣ 
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ٚٛ مشاكل امهنغ تتمثل في عٖم ڗ أب ٙاسغ ب ڣجڤد ميثاځ شٚفي للمهنغ، غياب الٖٙڣ امن لجمعيغ  الٖ

ٚاجعيڗ  ٙاسغ ببياڗ اهږ السبل الكڤيتيغامحاسبيڗ ڣ ام ، ڣ تنته الٖ ، غياب قڤاعٖ امنظمغ للسلڤڅ امن

ٙع تبن ميثاځ شٚفي للمهنغ ڣ دٙڣ اكبڇ لجمعيغ  ٚڣ الكفيلغ بالقضا علګ تلڊ امشاكل ڣ النهڤ٩ بامهنغ بض

هيل امنتسبيڗ للمهنغب   امحاسبيڗ ڣ  ٛيادع ت ٚاجعيڗ الكڤيتيغ ڣڣ   ام

:تقسيما   الدراس
لګ  ٚځ في الفصل اأڣڋ  لګ ثاثغ فصڤڋ حين تږ تط ٙاسغ  ٚڣحغ تږ تقسيږ الٖ لإجابغ علګ اإشكاليغ امط

ٙاػ، تناڣلنا في ه٘ا الفصل مبحثيڗ، التٖقيڄ امحاسب ڣ عمڤمياػ حڤڋ  ٚا ٚشيٖ الق امبحن امبحن اأڣڋ : ت

ٙاػ عمڤمياػ حڤڋ  أما امبحن الثاني،التٖقيڄ امحاسب اأڣڋ : عمڤمياػ حڤڋ  ٚا ٚشيٖ الق في الفصل ، ڣت

لګ  ٚقنا  ٚ العاقغ بيڗ التٖقيڄ امحاسب ڣ الثاني تط  اٙ، حين تناڣلنا في ه٘ا الفصل عمليغ اتخاٗ الق

ٚاٙ  ڣمبحثيڗ  في امبحن الثاني: دٙڣ التٖقيڄ في ، امبحن اأڣڋ تٖقيڄ الحساباػ ڣعمليغ اتخاٗ الق

لګ  ٚقنا  ٙاػ ، أما في الفصل الثالن تط ٚا ٚشيٖ الق سسغ ڣحٖع تغ٘يغ ثباػ اأدلغ في ت ٙاسغ تطبيقيغ م د

لګ مبحثيڗ ،اأڣڋ : ڣايغ مستغانږ  ONABاأنعام  ٚقنا في ه٘ا الفصل  ٙيخيغ حڤڋ ڣحٖع نب٘ع تا، تط

ٙاسغ حالغ ميٖانيغ ڣ جيغ سيڇ عممنهالثاني:تغ٘يغ اأنعام، ڣ  نجاٛ امٖقڄ ليغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣد منهجيغ 

سسغ ٙجي م  بڣحٖع أغ٘يغ اأنعام  مستغانږ الخا
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 تمهيٖ:
ڗ امحاسبغ نظام هٖفه تڤفيڇ   ٗ ٛ للمحاسبغ  ٙ  مڤا ٚع ل في مسا اػ مستم لقٖ شهٖ التٖقيڄ امحاسب تطٙڤ

الحساباػ  ،البياناػامعلڤماػ ااقتصإيغ لتكڤڗ نقطغ بٖايغ التٖقيڄ امحاسب ال٘ڬ يتڤلګ عمليغ فح٨ 
ٙجغ ااعتمإ عليها ل مٖڥ ٕالغ القڤائږ اماليغ فالتٖقيڄ بمثابغ العيڗ  كٖ من صحتها ل تحٖيٖ ٕ لامستنٖاػ للت
هميغ بالغغ ل٘ا يجظ  ٗ يضطلع ب هٖافها ل سياساڴها امتبعغ  سسغ سعيا لتحقيڄ  ٚع علګ كل ما يتعلڄ بام الساه

ٚقاب ٚاجعغ ل ال ٛهږ القيام بمهمغ ام لګ امتيا هاػ فنيغ باإضافغ  اػ علميغ ل م خا٥ ٗلڬ كفا ٚف ال غ من ط
ٙأ ٚ الت يحٚ ٙي ڗ تتصڀ بالتقا كڤنها  ها بامصٖاقيغ ل امڤضڤعيغنبااستقاليغ ل ه٘ا ما تقصٖ به الحيإ كما يجظ 

ٙاػ الساٝ ال٘ڬ يعتمٖ عليه م ٚا جل اتخاٗ ق ٚف مستخٖمي القڤائږ اماليغ ل ٗلك من  ٚشإتصڀ تن ط  بال
جل تحقيڄ  سساػ من  لګ لالصڤاب ل الت تعتبڇ محٙڤ الساس  للم ٚځ في ه٘ا الفصل  هٖاف ل سڤف نتط فضل 
ٙاػب ٚا ٚشيٖ الق أأعمڤمياػ حڤ  التٖقيڄ امحاسب ل عمڤمياػ حڤ  ت
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 التٖقيڄ امحاسبيعمڤمياػ حڤڋ امبحن اأڣڋ: 

ا   ڗ يحتل يعتبڇ التٖقيڄ امحاسب ميٖاڗ لاسع شهٖ تطٙڤ لګ  ٕػ به  كبيڇا ل بشكل ملحڤٱ ل متڤاصل 
ٙف عليها ل ٗلك  ڗ نسلٰ الضڤ علګ بع٬ العمڤمياػ ل امتعا ٙاػ ل٘لك حاللنا  ٚا ٚشيٖ الق هميغ بالغغ في ت

ٙ العام  للمڤضڤٵ ل تنال  جڤانبهمن تحٖيٖ اإأ امختلفغ في ثاف مطالظ انطاقا من ماهيغ امڤاجهغ في  طا
ٚلأ ٙيخي كض ٙ بها لك٘لك مفهڤمه لأامطلظ الل  الت تشتمل علګ التطٙڤ التا ٚل ٚقه ٙع ل خطڤع ا بٖ من ام ط

هميته هٖاف ل ما امطلظ الثالن لف ،ل ٚع ل ٚلضه لمخاط نڤاٵ التٖقيڄ لمبإئه،لف يتضمن  ي امطلظ الثاني 
ٙف عليها  تٖقيڄمعاييڇ ال  بامتعا

 بالتٖقيڄ امحاسبي ماهيغ اأڣڋ: امطلظ
ٙيخي للتٖقيڄ ل بع٬  للمڤضڤٵ  بغيغ لضع اللبنغ الساسيغ       ٚا٩ التطٙڤ التا كاڗ ابٖ من استع

ٙيڀ لګ تبياڗ  التعا ٚقه باإضافغ  ٕٙع ضمن امفهڤم ل ك٘لك خصائصه لط ٚين ل باحثيڗ الڤا امختلفغ مفك
ٚإ تحقيقهاب  أالهميغ لالهٖاف ام

ٚاحل تطٙڤ التٖقيڄ ٚع اأڣڋ : م       بالف
ٚا٩ تطٙڤ تالتٖقيڄ     هږ امامِ التالي1في مجا  استع أغ:ت كعلږ ل كمهنغ يمكن ع٩ٚ 

ٙڵها البنا عن اآباغيڇ مبٖ التٖقيڄ كمهنغ  بت  ؛نظمغ يتڤا

ع  ب2 ٚإاڴها، مع نش ي ٚلفاػ الٖللغ ل ع التٖقيڄ الحكڤمي مص ٚ بصفغ خاصغ في صٙڤ بٖ التٖقيڄ في مص
 ؛الحكڤمغ في مصٚ

ٚ الڤسيٰ لالحٖين، لكاڗ ه٘ا طبيعيا حين لاكظ  ب3 كانـ ايطاليا لانجلًڇا مڤطنا لتطٙڤ امهنغ في العص
ٚ التطٙڤ ماالتٖقيڄ في ٗلك تطٙڤ ام  يلي: حاسبغ في ه٘ين البلٖين ل من مظاه

ل  جمعيغ للمحاسبيڗ عام  - سسـ  طلڄ عليها كليغ امحاسبغ ل ت58تت يطاليا، ل قٖ  م في فيينا ب
ٚين عملي بجانظ النجاٍ في اامتحاڗ للحصڤ  علګ لقظ خبيڇ محاسظكانـ تطلظ ثاف سنڤاػ   ؛تم

سمائهږ في سجل امحاسبيڗ تسجل  - ٕنبڇه عام  خا٥   ؛م بامملكغ امتحٖع883تبمٖينغ 

سس مجمة99تفي عام  - نجلًڇام ت  .ع امحاسبيڗ القانڤنييڗ ب

سس مجمع      ب4 يطاليا، ل ت ل  كليغ للمحاسبيڗ ب ڗ افتتحـ  بٖ ااهتمام بالتٖقيڄ كعلږ منٖ 
ٙف علګ الصڤ  العلميغ اممكنغ  نجلًڇا، حين بٖ ااهتمام بالتعا ٗا امحاسبيڗ ب في مجا  امهنغ ل

ڗ ناحٴ ما يلي:  ٚ يمكن  ٚ تطٙڤ امهنغ في مص هږ مظاه ٚف علګ   حاللنا التع

سيس جمعيغ امح - ٚيغ ت ٚاجعيڗ امص  ؛مت93تاسبيڗ ل ام

ٙقږ  تنظيږصٖٙل قانڤڗ  -  ؛مت95تلسنغ  33امهنغ 

ٙقږ  - ٚكاػ امساهمغ  2؛م954تلسنغ  ت2صٖٙل قانڤڗ ش
 

سيس نقابغ امحا - ٚيغ عام سبيڗ امٖققت  ؛م955تيڗ امص

ٙ ٕستٙڤ مهنغ امحاسبغ  لأ - ٚاجعغ عام صٖا  ؛م958تام

                                                                    

أالتٖقيڄ:لغغ: من الفعل ٕقڄ، تٖقيڄ، ل نقڤ  ٕقڄ الش  بمعن صيڇه ٕقيقا ل ٕقڄ في الش  بمعن استعمل الٖقغ فيهب 1
ٙسغبمحمٖ السيٖ النا۬ي،  2 ٚيغ ڣ امما ٙ النظ طا ٚاجعغ  يع، مصٚ، سنغ ام ٚ  ل التٛڤ  ب4ت،992٥ت، للطباعغ ل النش



ٙاػ عمڤمياػ حڤ  التٖقيڄ امحاسب                                               ل      الفصل الأ ٚا ٚشيٖ الق ألت

~ 3 ~ 

 

ٜڬ للمحاسباػ  - ٚك ٛ ام  ؛م934تعام نشا الجها

ٙقږ  -  ؛م988تلسنغ  44تم ثږ القانڤڗ 5ت9تلسنغ  44صٖٙل القانڤڗ 

ٙي - سيس نقابغ التجا  ؛يڗ ل نقابغ امحاسبيڗ ل امٖققيڗت

ٙقږ صٖٙل ق - ٚكاػ   ؛مت98تلسنغ  59تانڤڗ الش

ٚكاػ قطاٵ  - أ1.مت99تلسنغ 3ة2العام  العما صٖٙل قانڤڗ ش
ٚأل من حين تطٙڤ الهٖ ڗ التٖقيڄ قٖ م ساٝ للكل  اف يمكن القڤ  ب ا كل منها  ٚاحل ثاف ٙل في ٗلك بم

أمنها نتائجها كږ يلي:
ٚح ٚحلغ اكتشاف اأخطاام  لغ اأڣلګ: م

نه لس في بٖايغ     لګ التٖقيڄ علګ  ٙسغ كاڗ ينظٚ  ٚ اليلغ الهٖف منها اكتشاف الخطا لأامما غ٤ لالًڈلي
ڗ امڤجٕڤ بالٖفاتٚ، لأ ٚع فقٰ علګ تعقظ تلك الخطا لاكتشافها، بمعن  ٚاقظ الحساباػ قاص ڗ مهمغ م

ٚ لأ ٚقابغ كانـ تحٖٕها في التحقڄ من الٖقغ الحسابيغ للٖفات ٚع لقتها لهٖاف ال جاػ لقٖ تساعٖ النظ ال
أعلګ لجٕڤ ه٘ا الهٖف ما يلي:

لغ عٖٕ العملياػ اماليغ بت ػ ل ض ٚ حجږ امنش أ؛صغ
ٚ امحاسب ب2 ٚيغ املكيغ امشًڇكغ في الفك أ؛سيإع نظ
ٚاقظ الحس ب3 لګ م  ٚ ڗ مهمته هي تعقظ ل تصيالنظ اػٖ الخطا في اباػ علګ  ٚا امحاسبيغ لكاڗ من  اإج

 يلي: نتيجغ ٗلك التٖقيڄ ما

ٚيقغ التٖقيڄ التفصيليغ )الشاملغ( تباٵ -  ؛ ط

ٜ اماليالًڇكيڈ علګ تحقيڄ لأ - ٚك ٚ ام  ؛التٖقيڄ عناص

ع - لليغ مٖينغ اتجاه عمله ل هڤ صاحظ امنش ٚاقظ الحساباػ كانـ مس لليغ م  ؛مس

ٚاقظامستنٖڬ كاڗ التٖقيڄ  -  .هڤ صلظ عمل ام

ٚأڬ في دالغ القائږ  بٖا ال ٚحلغ  ٚحلغ الثانيغ : م  اماليغ بام
ٙع  ظهاٙأكاڗ للقضا اانجليڈڬ الفضل في  حكامه الصإ ٚٙ في بع٬  ٚحلغ عنٖما ق لګ ه٘ه ام التحڤ  

ٚئيس  للتٖقيڄ ليس اكتشاف  ڗم ث89تعام  ٚ لأ الخطاالهٖف ال ٚلضا نه لل الغ٤ امڤجٕڤ بالٖفات يس مف
ٚيا،  ل بڤليسا س ل من يعالنڤه ل يقٖمڤڗ  هڤ يشك في كل مايقڤم بعمله لأ ڗڗ يكڤڗ جاسڤسا  ليه،  يقٖم 

أ2لبياناػ لامعلڤماػ الت يطلبهابله ا
ٚه عن صحغ البياناػ  ٚي ح عن ٙيه الفن امحايٖ في تق ٚاقظ يف القڤائږ اماليغ  الت تتضمنهالمن هنا بٖ ام

ٚحلغ ما يلي : ألقٖ ساعٖ علګ ظهٙڤ ه٘ه ام
أ؛القضا خصڤصا القضا اانجليڈڬأ حكام -
ع لأكبڇ  - أ؛تعٖٕ عملياڴهاحجږ امنش
ٚ امحاسب ل كاڗ نتيجغ ٗلك علګ التٖقيڄ كما يلي: - ٚيغ الشخصيغ امعنڤيغ في القط  ظهٙڤ النظ

                                                                    

ٚه، ،محمٖ السيٖ النا۬ي 1 ٚجع سبڄ ٗك  ب4ت٥ م
ٚاجعغ امحاسباػب محمٖ سميڇ العباػ، عبٖ ه ها ،  2 ٙيغ،  ،ااسس العلميغ ڣ العمليغ م ٙ الجامعيغ، ااسكنٖ  بتت،998٥تالٖا
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ٚقابغ الٖاخليغ - ٚاقبغ الٖاخليغ كڤسيلغ لل هميغ ام  ؛ظهٙڤ 

ٙيغ - ٚاجعغ ااختيا سلڤب ام ٚاجعغ تفصيليغ ل ااعتمإ علګ  ٚا م ج  ؛صعڤبغ 

لا  - ٚاقظ مس يضاصبِ ام مام الغيڇ  مام عمليغ ل لكن   ؛ليس فقٰ 

ٚكغ  - ٚاكٜ  المڤا ااهتمام بفح٨ ح قڤائږ الٖخل بجانظ  هميغل ظهٙڤ  المڤا بجانظ فح٨ م
ٚأ  .ٜ اماليكقائمغ ام

ڣليغ ااجتماعيغ للتٖقي ٚحلغ تعٖد أهٖاف التٖقيڄ امس ٚحلغ الثالثغ: م  ڄام

لګ معلڤم ٕٛيإ الحاجغ  كٌڇ شما لأمع ا كبڇ من التٖقيڄ ل اػ  ٚه، كاڗ ا  ٗاػ منفعغ نسبيغ  ٙي تقا
ڗ يتسع  لليغ ااجتماعيغ امعلقغ عليهامنا٥ من  هٖافها بما يحقڄ امس ٚاجعغ لمن ثمغ  أب1نطاځ ام

ٚقابغ الٖاخليغ في الجٖل    هميغ ال ٙيخي لهٖاف التٖقيڄ ل مٖڥ الفح٨ ل  ل يمكن تلخي٨ التطٙڤ التا
أالتالي:

ٙقږ ) ٚقابغ الٖاخليغب(:I-01الجٖڣڋ  ٙيخي أهٖاف التٖقيڄ ڣ مٖڥ الفح٨ ڣ أهميغ ال  التطٙڤ التا

 مٖڥ الفح٨ الهٖف من عمليغ التٖقيڄ امٖع
ٚقابغ  أهميغ ال

 الٖاخليغ
أبها عًڇافعٖم ااأأبالتفصيل أااختٝا اكتشاف التاعظ لأأ ةة5تقبل 

أعٖم ااعًڇاف بها أبالتفصيل أالتاعظ ااختٝااكتشاف أة85ت-ةة5ت

أةة9ت-ة85ت
ٚ لأ ٚي ٜ اماليتحٖيٖ مٖڥ سامغ لضعيغ التق ٚك أام

أاكتشاف الخطا الكتابيغ 
ٙاػ ل لكن الساٝ هڤ  بع٬ ااختيا

أالتٖقيڄ التفصيلي
أعٖم ااعًڇاف بهاب

أ922ت-5ة9ت
ٜ امالي  ٚك ٚ ام ٚي تحٖيٖ مٖڥ سامغ لضعيغ تق

أاكتشاف التاعظ لالخطا
ٙڬأبالتفصيل ل  أاعًڇاف سطحيأالتٖقيڄ اختيا

أة94ت-922ت
ٚأ ٚي ٜ امالي  تحٖيٖ مٖڥ سامغ لضعيغ تق ٚك ام

باكتشاف التاعظ لأ أالخطا
ٙڬأ أااهتمامببٖايغ في أالتٖقيڄ اختيا

ٜ اماليبأةت9ت-ة94ت ٚك ٚ ام ٚي ٙڬأأتحٖيٖ مٖڥ سامغ لضعيغ تق ٚكيڈ قڤڬباهتمام لأأالتٖقيڄ اختيا أت
ٚاجعغ امحاسباػ،  السسمحمٖ سميڇ العباػ، عبٖ ه ها ،  امصٖٙ: ٙيغالعلميغ ل العمليغ م ، اإسكنٖ

ٙ الجامعيغ،  بتت،998٥تالٖا

ٚع ال  خصائصڢبثاني : مفهڤم التٖقيڄ امحاسبي ڣ الف
لګ خصائصهب ٚيفه  ا من تع بتٖا ٚځ مفاهيږ التٖقيڄ امحاسب  ٚٵ التط أسڤف نقڤم في ه٘ا الف

ٚيأڣاة   ڀ:التع

ٙيڀ للتٖقيڄ امحاسب لأتعٖ     همها نجٖ:ٕػ التعا ما من  ٚ امختلڀ  أه٘ا حسظ ل جهاػ النظ

                                                                    

ٚه، ٥ 1 ٚجع سبڄ ٗك  بتتمحمٖ سميڇ العباػ، م



ٙاػ عمڤمياػ حڤ  التٖقيڄ امحاسب                                               ل      الفصل الأ ٚا ٚشيٖ الق ألت

~ 5 ~ 

 

ٚائن  ٚيكييڗ :ت هڤ عمليغ منتظمغ للحصڤ  علګ الق لجنغ مفاهيږ التٖقيڄ التابعغ لجمعيغ امحاسبيڗ الم
ٚتبطغ بالعناصٚ ا ٚيقغ مڤضڤعيغ لٖالغ علګ الحٖاف ااقتصإيغ، لأام ٙجغ تقييمها بط كٖ من ٕ لغ٩ٚ الت

ٚ للمعاييڇأ ٚع ه٘ه العناص ٚاف امعنيغ بتامڤضڤعيغ، تږ تڤصيل نتائٌ ٗلك  مساي 1لګ الط

 

حمٖ حلم  سسغ فح٨ فنيا  جمعغما  ٚ ل سجاػ ام ڗ التٖقيڄ :ت هڤ عمليغ فح٨ مستنٖاػ ل ٕفات ٚڥ  ي
ٚ اماليغ بٖا الٚڬ في عٖالغ التمحايٖ للتحقيڄ من صحغ العملياػ لأانتقإڬ  ٙي سسغ معتمٖا في ٗلك قا للم

ٚقابغ الٖاخليغبتعلګ قڤع لأ أ2متانغ نظام ال
ٚيڀ الشامل:  التع

ٚيڀ التالي: ٙيڀ السابقغ يمكن استخا٥ التع أمن التعا
ٕلغ  الساليظلأ القڤاعٖامنظږ بڤاسطغ امبإ لامعاييڇ لأ نتقإڬاإأالتٖقيڄ هڤ الفح٨  بغيغ الحصڤ  علګ 

ٚائن لأ ن اإثباػق ٚقابغ الٖاخليغلفح٨  جاػ بهٖف  ،ظمغ ال ٚ ل ال البياناػ، الحساباػ امثبتغ في الٖفات
أ ٛمنيغ معينغ بٖا الٚڬ فن محايٖ عن مٖڥ ٕالغ القڤائږ اماليغ عن الڤضع امالي للم سسغ في نهايغ فًڇع 

ٙبِ لأ سسغ من  عما  ام ٚها لنتائٌ  ٙع عن تلك الفًڇع ثږ تڤصيل لأمٖڥ تصڤي ٚاف  خسا لګ الط تلك النتائٌ 
أبالتالي يشمل التٖقيڄ ثاف عناصٚ:لأ ،3امعنيغ
جاػ لأالفح٨ بت كٖ من صحغ لأالٖفاتٚ الخاصغ ب: فح٨ امستنٖاػ لال سسغ للت سامغ ام

، النقٖڬ( ڬ فح٨ القياٝ امحاسب )الكم جيلها، تحليلها، تبڤيبها   ؛ العملياػ الت تږ ت

عما   مكانيغ: هڤ التحقيڄ ب2 الحكږ علګ صاحيغ القڤائږ اماليغ النهائيغ كتعبيڇ سليږ لنتيجغ 
ٛمنيغ معينغب سسغ عن فًڇع  بٖا ٙيه مًڇا لظيفتاڗقيڄ ڗ الفح٨ ل تح ام ٗ تمكننا من  بطتاڗ 

ثلأ سسغ لأٗلك من خا   ع عإلغ لنتيجغ ام ٜ اماليباػ صٙڤ ٚك  ؛م

ٚيٚ ب3 ٗ هڤ : لأالتق التحقيڄ في شكل غ لنتائٌ عمليغ الفح٨ لأحقيقي ٙعبلڤأهڤ ختام عمليغ التٖقيڄ 
لګ  ٚ يقٖم  ٚي ٚافالتق سسغ  الط ٙجهاب لأامعنيغ سڤا كانـ ٕاخل ام  خا

 خصائ٨ التٖقيڄ امحاسبي:ثانياة 
ٚ منها ما يلي: أللتٖقيڄ عٖع خصائ٨ ن٘ك

  أ؛منطقيالتٖقيڄ هڤ عمليغ منتظمغ ل منهجيغ لكڤنه يعتمٖ علګ التخطيٰ امسبڄ بشكل تتابع

 ٖساٝ للتقييږ لألًڈام بمعاييڇ الڥ اإم ٚشٖ ل ٕليل تٖقيڄ امڤضڤعيغ ك التقيٖ بها لنها بمثابغ م
أ؛امٖقڄ

 خ٨ مستقل لأ هل بامهنغ امڤكلغ له إبٖا ٙڬ فن محايٖ حڤ  القڤائږ اماليغامٖقڄ هڤ  أ؛م

  ٚائن امائمغ لأهميغ ٚيقغ مڤضڤعيغبتقييمها محصڤ  مٖقڄ الحساباػ علګ الٕلغ لالق أ4ن قبله بط
ٚځ التٖقيڄب ٚع الثالن: ط  الف

                                                                    

1 . ، ٚاجعغ الحساباػحسيڗ القاٿ  اػ الجامعيغ، ٕمشڄ،م  ب4ت،994٥ت-993ت، الطبعغ الثانيغ، منشٙڤ
لګ التٖقيڄ الحٖينحمٖ حلم جمعغ،  2 يع، عماڗ،مٖخل  ٚ ل التٛڤ ٙ الصفا للنش  بثة، 5٥ةة2، الطبعغ الثانيغ، ٕا
ٙنغ، غس 3 ٚعاڗ فٍا امطا ٕٙڗ، الطبعغ الثانيغ، تٖقيڄ الحساباػ امعاص ٙ امسيڇع، عماڗ، ال ٚيغ، ٕا ٙ النظ  3ت، ٥ب9ةة2، ٕا

4 ب  Henri Bouqui, Carles Bécour, L’Audit Opérationnel, Paris,1996.p08. 
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ٚځ التاليغ: ستعما اتتضمن عمليغ التٖقيڄ  أالط
 ٚځ امح: لأاماحظغ ٚلٵ العميل لأتطبڄ في الحكږ علګ صاحيغ الط ع اسبيغ امستعملغ بمش مٖڥ كفا

ٚقابغ الٖاخليغ عالع استخٖامها ٚلٵ امختلفغب نظام ال ٕٚ لصڤ  امش أعنٖ القيام بعملياػ الج
 ٙاػ اماليغ لأ تطبڄ: لأالتفتيش ها الفعلي كما في تٖقيڄ ااستثما ٚيٚ ل جٕڤ الصڤ  الشبيهغ لتق

ٙيڀ العإيغ لأتستخٖم للحصڤ  عل ٚإاػ لامصا ما يشابه ګ بياناػ ٕاعمغ لتكاليڀ الصڤ  لاإي
أٗلك من بنٕڤ ب

 :)ٙصٖع الحساباػ لألت التثبيت )التعزيز كٖ من  ٙه مبالغ العملياػ اطبڄ للت ٚاف خا ط ٙيغ مع  لتجا
ٚلٵ لأ ع في امش ٙسالياػ لبضائع المانغ لأٙصٖع الصڤ  امڤجٕڤ ٙجيغ كاإ خا٥ خا أغيڇهابعهٖع 

 ٙنغ ٙصٖع الحساباػ لأامقا ٙنتها مع بياناػ شبيهغ : لتطبڄ علګ ال ٙيغ مقا معإلغ  لأالبياناػ اماليغ الجا
ڬ تغيڇاػ هامغب لأغ بفًڇاػ سابقغ خاص ا   احقغ لبياڗ السباب الكامنغ ٙل

 ٚيٚ مٖڥ ااعتمإ عليها لأالبياناػ الجا: لتطبڄ علګ الحساباػ لأالتحليل ٚها ٙيغ لتق صاحيغ نش
ب ٚلٵ امعن  كمعلڤماػ عن امش

 ٚقميغ امقٖمغ من: لأااحتساب ٙصٖع  تطبڄ علګ البياناػ ال خٚ امٖع ل عميل كاحتساب بضائع 
 امستحقاػ ل غيڇهابڤعاػ مقٖما لأامٖفالعما لأ

 ٙٚلٵ امعن لأت: لأااستفسا ٙأطبڄ علګ بياناػ امش عنها في القڤائږ  اإفصاٍالقضايا الت يمكن لأ المڤ
ٚضيغ لالخطٰ امستقبليغ لأاماليغ امن ع مثل : االًڈاماػ الع ع ٗشٙڤ ٚأاػ التڤقعاػ امنظٙڤ  الث

ٚلٵ لأامت ٚكٜ امالي امش ساٝ حمل علګ ام ٚځ علګ  نه يتږ استخٖام ه٘ه الط من الجٖيٚ بال٘كٚ 
ٚځأ ٚٙ مٖاه علګ ضڤ كفايغ الط ٙڬ يق ٚقابغ اختيا نظمغ ال ٚلٵ،لمٖڥ كفايغ   امحاسبيغ بامش

ٙڬ من عمليغ التٖقيڄ ٚل عاه تمثل جٜ ض ع  ٚځ ام٘كٙڤ ڗ تطبيڄ الط ٚځ  الٖاخليغ ه٘ا كما  ل يستغ
ٛميڗ يا امڤضڤٵ ام بعمليغ التٖقيڄ لأللقي نصيبا من الجهٖ ل الڤقـ الا قٖ تږ في السنڤاػ الخيڇع 

جاػ اهتماما كبيڇا لأ اإحصائيغاستعما  العيناػ  ٚبغ في اختياٙ لفح٨ الٖفاتٚ لال ثبتـ التج
ٚځ  ٜم فتِ به٘ه في تٖقيڄ  اإحصائيغاميٖانيغ نجاعغ استخٖام الط ٚكٜ امالي الت تستل نٕڤ ام

ٙصٖع الٖائنغ لأ ٚځ حساباػ كثيڇع في العإع كال٘مږ لال ٜيٖ في  اإحصائيغيمكن للط ڗ ت  الهميغه٘ه 
ٗا ما ٚيا مع الحكږ الشخپ  لأ مستقبا  1 الٚڬ ال٘اتي للمٖقڄباستعملـ س

 

ٚع ٚابع: أهميغ ڣ  الف  أهٖاف التٖقيڄ امحاسبيبال

هميغ  أهٖافه في ما يلي:التٖقيڄ امحاسب لأتكمن 
 أهميغ التٖقيڄ:أڣاة 

ه سسغ تجعله من  هميغ التٖقيڄ في ام ٚقابغ لأڗ  من لظائڀ  الفح٨ لكل لظيفغږ لسائل التقييږ لال
سسغ حسظ الهٖاف  ٚع لتشخي٨ الناق٨ لأاالسياسغ امتبعغ لأام السلبياػ الت تڤاجه لڤسائل امتڤف
سسغ، ل٘لك تستڤجظ ٙاسغ شاملغ لكل جڤانبها لأعمليغ ال ام يعتبڇ التٖقيڄ لسيلغ تخٖم العٖيٖ من تٖقيڄ ٕ

                                                                    

ميڗ عبٖ ه، : 1 ٙ لائل، عماڗ، علږ تٖقيڄ الحساباػ، الناحيغ العلميغخالٖ   ب5ت-4ت، ٥ت99ت، ٕا
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ٚاف ٗاػ ام ٙجها لأالط سسغ لخا ڗ القيام بعمليغ التٖقيڄ صلحغ في ام ا يعتبڇ غايغ في حٖ ٗاته ب حين 
ٜ امالي  ٚك ٚف علګ العٖالغ ام ڗ يخٖم العٖيٖ من الفئاػ الت لها مصلحغ في التع سيجظ  ل من ه٘ه  ،سغللم

ٚاف أ:الط
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ٚڣع ڣاماڅ ڣ ة ت ٙع امش  ٙجاڋ ااقتصاد:أهميغ بالنسبغ إدا

سسغ علګ البياناػ امح ٙع ام ٕا ٚقابغ، لأتعتمٖ   التخطيٰ للمستقبل،اسبيغ الت تستخٖم في ال
ع عاليغ، لأ هٖافها بكفا ڗ تكڤڗ ه٘ه البياناػ مٖققغ من قبل هيئغ لتحقيڄ  أمحايٖعبمن هنا تح٥ٚ علګ 

ٚفغ ام ٙاػ امتعلقغ بتڤجيه  تخاٗٚكٜ امالي لڤحٖاڴهږ ااقتصإيغ،  اما فئغ اماڅ فتهتږ بمع ٚا الق
ٙاڴه كبڇ عائٖ ممكناستثما ٚڥ نجٖ علګ ٕقغ ل صحغ القڤائږ اماليغ لأبااعتمإ  ،ږ الت تحقڄ لهږ  خ من جهغ 

ٚ الٖخل القڤمي لالناتٌ الٖاخلي الخام، لماليغٙجا  ااقتصإ يعتمٖ علګ ه٘ه الخيڇع ) القڤائږ ا ٚي في ( في تق
ٚامٌ الخطٰ ااقتصإيغب أٙسږ ب

دين، ڣالبنڤڅ ڣ  أهميغة 2 ا٩:بالنسبغ للٖائنيڗ، ڣامٙڤ سساػ ااقت  م

ٜ امالي  ٚك ٚفغ ام حغ لسامغ القڤائږ اماليغ، مع ٚ امٖقڄ ل ٚي ٕ، يعتمٖلڗ علګ تق بالنسبغ للٖائن لامٙڤ
ٙع علګ ال ٚلٵ في منِ اائتماڗ لالقٖ ما ڤفا باالًڈاماػ قبل الش ٙڬ لالتڤسع فيه،  سساػ البنڤڅ، لأالتجا م

ٚلعاڴهاب سسغ في تمڤيل مش ٜ امالي السليږ للم ٚك ٚڥ فتعتمٖ علګ ام ٚا٩ الخ أاإق
ٚائظ ڣ النسبغ للنقاباػ أهميتڢ بة 3 ٙع الض  الهيئاػ الحكڤميغ :دا

ٜايا تعتمٖ نقابغ العما  علګ القڤائږ  ، لتحقيڄ م ڗ الجٙڤ ٙع بش اماليغ امٖققغ في مفڤضاڴها مع اإٕا
ٚا٩ عٖع منها التخطيٰ،  غ ٚائظ في  ٙع الض ٕا ٙباٍ، كما تعتمٖها الهيئاػ الحكڤميغ،  ٙكغ في ال العمل، لامشا

، لأا ٚيب ٚقابغ، تحٖيٖ الڤعا الض  1بتقٖيږ اإعاناػ لبع٬ الصناعاػل
 ي:أهٖاف التٖقيڄ امحاسبثانياة 

ٙيخي مهنغ التٖقيڄ جعلنا نڗ التطڤأ لګ لقتنا ٙ التا ع  هٖافه من٘ امنش لګ مٖڥ تطٙڤ مضمڤنغ، ل  ٚ نظ
ٚ منها فيما يلي:  ٚ الهٖاف في عٖع نقا٭، ن٘ك  الحالي، ل٘ا يمكن حص

 كٖ من صحغ لأ سسغ، لسجاڴها، لتقٖيٚ مٖڥ الت ٕقغ البياناػ امحاسبيغ امثبـ في ٕفاتٚ ام
أ؛عليهاااعتمإ 

  خطا ٚ امحاسبيغ من  أ؛غ٤ لأاكتشاف ما قٖ يڤجٖ بالٖفات

 جاػاليغ مع ما هڤ مقيٖ بالٖفاتٚ، لأالحصڤ  علګ ٙڬ فن محايٖ حڤ  مطابقغ القڤائږ ام أ؛ال

 لأ ، ٛياتقليل ف٥ٚ الخطا ٚيڄ  سسغ، لأالغ٤ عن ط ٚقابغ ٙاػ امٖققغ امفاجئغ للم نظمغ ال تٖعيږ 
أ؛امستخٖمغ لٖيها

 ٚاقبغ سبابها لأتنفي٘ها، لأمتابعغ الخطٰ، لأ م ٚافاػ، ل ٚځ مٖڥ تحقيڄ الهٖاف، لتحٖيٖ اانح ط
2معالجتهاب

 

ٚڣضڢبامطلظ الثاني: أنڤاع التٖقيڄ ڣمبادئڢ ڣ   ف

                                                                    

ٚبڤٵ،  :1 ٚيغ ڣالتطبيڄيڤسڀ محمٖ ج ٚاجعغ الحساباػ بيڗ النظ ٕٙڗ، الطبعغ الللګ سنغ م يع، عماڗ، ال اځ للنشٚ ل التٛڤ سسغ الٙڤ ، م
 ب8ب٥ةةة2

ٚه، ٥ : 2 ٚجع سبڄ ٗك ٚبڤٵ، م  ب9ةيڤسڀ محمٖ ج
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ليها لأ التٖقيڄ امحاسب عٖع ٚځ  ڗ يك٘لنڤاٵ مختلفغ سڤف نتط عتمٖ عليها ك له مبإ يجظ 
ضا ٚلضهلالعمل بها  لګ ف أبفغ 

ٚع   أنڤاع التٖقيڄ اأڣڋ:الف
نڤاٵ متعٖٕع من ا ٜاليغ الت لتٖقيڄ الحساباػ كل منها يختلڀ حستڤجٖ عٖع  ٚ ميظ ال لګ نظ نها 

ڬ عمليغ تٖقيڄ الحساباػ، لأ ٚ في  ث ل التنڤٵ امتعٖٕع للتٖقيڄ هڤ في الحقيقغ تنڤٵ لصفي ا ي من مفهڤم 
ٚ عمليغ تٖقيڄ الحساباػ ٗاڴها لأجڤأصل لأ أتبڤيظ التٖقيڄ علګ النحڤ التالي:  بشكل عام يمكنه
سسغ: أڣاة  أ التٖقيڄ من حين طبيعغ ام

أيتضمن نڤعيڗ:لأ
سساػ العمڤميغ: ة ت  تٖقيڄ ام

ل غيڇ الحكڤم سسغ ٗاػ الصفغ الحكڤميغ  امستغلغ  ما المڤا  ،غيتنصظ عمليغ التٖقيڄ علګ ام
ٙقابغ فيها لها صفغ عمڤميغ لتمتلكها الٖللغ لأ ٚع عليهالها صفغ  أبمباش

سساػ الخاصغ ة تٖقيڄ2 أ:ام
خا٥ لڗ ال٘ڬ يمتلك  ل ال مڤا   ٚكاػ  ٚإ سڤا ش سساػ الت يمتلكها الف هي عمليغ تٖقيڄ ام

ٚإ، لأٙ ع حسظ طبيعغ العقٖ امڤجٕڤ ٝ اما  امحٖٕل هڤ من الف صحاب ه٘ه امنش تختلڀ عاقغ امٖقڄ ب
ٙجغ ٙ مٖقڄ لأ بينهما ٕل نها تختا ليهباالًڈام حين  أ1مهمغ مسنٖع 

أثانياة التٖقيڄ من حين عمليغ التٖقيڄ:
لګ نڤعيڗ من عمليغ التٖقيڄ: ٚځ  أنتط

 التٖقيڄ الكامل:ة ت
ٙأ طا ا غيڇ امقصٕڤ بالتٖقيڄ الحساباػ الكامل، هي عمليغ التٖقيڄ الحساباػ الت تخڤ  امٖقڄ 

ٕيه، لأ ٙجغ التفاصيل فيما يقڤم به من فيها محٖٕ للعمل ال٘ڬ سي يستخٖم ٙيه الشخپ  في تحٖيٖ ٕ
ل  ٙع لأعما ، ٙسغ امها أالعنايغ امطلڤبغ منه القيام بهابنتيجغ الفشل في مما

 التٖقيڄ الجزئي:  ة2
، كما يجظ  ٚ فيه عمل امٖقڄ علګ بع٬ القيٕڤ ٜئي هڤ العمل ال٘ڬ يقتص لامقصٕڤ بالتٖقيڄ الج

ٚ بڤضٍڤ ڗ ا ي٘ك لليغ ما لږ ين٨ عليه  عليه  لك حت ا يقع عليه مس ٕاه عمل ٗل ٚه تفاصيل ما  ٚي في تق
أ2في ه٘ا ااتفاځب

 :بالتٖقيڄ من حين حتميغ القيامثالثاة 
 التٖقيڄ اإلزامي:ة ت

                                                                    

لګ التٖقيڄ الحٖينحمٖ حلم جمعغ، : 1 ٚه، ٥امٖخل  ٚجع سبڄ ٗك  ب24، م
ٙاغظ الخطيظ، : 2 ٙاسغ متعمقغ في تٖقيڄ الحساباػمحمٖ فضل مسعٖ ل خالٖ  يع، الطبعغ الللګ، د ٚ ل التٛڤ ٚفغ العلميغ للنش ٙ الكنٛڤ امع ، ٕا

ٕٙڗ، سنغ   بت5، 9٥ةة2عماڗ، ال
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ٜم به ٚائظ  هڤ التٖقيڄ ل٘ڬ تل ل قڤانيڗ الض ٚكاػ  سساػ لفقا لحكام القڤانيڗ )مثل قڤانيڗ الش ام
ڗ تكڤڗ كامل ) تٖقيڄ كامل( بمعن عٖم لجٕڤ قيٕڤ علګ عمل امٖقڄ  لغيڇها( ه٘ا النڤٵ من التٖقيڄ ا بٖ ل

عب ٙع امنش ٕا  من قبل 
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ٙڬ: ة 2  التٖقيڄ ااختيا
ٜام  ل ٙيغ بمعن عٖم لجٕڤ  ٚيقغ اختيا صحابها بط ل  ع  ٙڬ فهڤ ال٘ڬ تطلبه امنش ما التٖقيڄ ااختيا

عب ٚلف امنش ٜئي حسظ ظ ل ج أ1قانڤني يحتږ القيام بها له٘ا التٖقيڄ قٖ يكڤڗ عامل 
 من حين ڣقت عمليغ التٖقيڄ: ٙابعاة 

 التٖقيڄ النهائي: ةت
ٗا بٖ ږ اماليغ عن الفًڇع امحاسبيغ القڤائعٖإ الحساباػ الختاميغ لأ  بعٖيعتبڇ التٖقيڄ النهائي 

ػ يناسظ ه٘ا النڤٵ من ٘ه الحالغ في نهايغ ه٘ه الفًڇع لأيتږ العمل الكلي للتٖقيڄ في هلأ التٖقيڄ امنش
ػ متڤسطغ الحجږبالصغيڇع الحجږ لأ أامنش

 التٖقيڄ امستمٚ:  ة2
ٚ هڤ ال٘ڬ يتږ فيه العمل التٖقيڄ  ثنا السنغ لأامستم ٗلك سڤا كانـ تلك العمليغ تتږ لفح٨ 

ل غيڇ منتظمغ خا  الفًڇع امحاسبيغب ٚيقغ منتظمغ   +2بط

 من حين القائميڗ بعمليغ التٖقيڄ:خامساة 
 التٖقيڄ الٖاخلي: ة ت

ٚأ سسغ لأڀ التٖقيڄ الٖييمكن تع نه فح٨ لعملياػ ام ٚها لسجاڴها لمستنٖاڴها اخلي ب ٕفات
ٙع  ٕا سسغ لأ لأبڤاسطغ  ٚقابغ الٖاخليغبقسږ من ٕاخل ام ا من نظام ال أ3هي تمثل جٜ

خ٨ من ٕاخل املأ جاػ لمٖڥ االًڈام سسغ يقڤم بعمليغ فح٨ للٖفاتٚ لأيقڤم بعمليغ التٖقيڄ  ال
جاػ، لفي ه٘ه الحالغ يسم ه٘ا التٖقيڄ الٖاخلي  ٚ لال جيل في الٖفات بامعاييڇ امحاسبيغ خا  عمليغ الت

ٚقابغ لأڤ له ٕلاػ ال حٖڥ  خ٨ يعتبڇ مڤظڀ يعتبڇ من  ٙع كڤنه يتږ التٖقيڄ من قبل  ٕاع بيٖ اإٕا في يعتبڇ 
سسغ لأ ٙع ام 4بيخضع لسلطغ اإٕا

 

ٚ ل تطٙڤ التٖقيڄ الٖاخلي نتيجغ ما يلي:  أل قٖ ظه
ٙڬأ - لګ تٖقيڄ كامل اختيا أ؛تحڤ  التٖقيڄ من التٖقيڄ كامل تفصيلي 
ٙع علګ  - كٖ من ٕقغ لأالبياناػ امحاسبياعتمإ اإٕا لګ الت ٙيغ ل حاجتها  ٕا ٙقابغ  صحغ ه٘ه غ كڤسيلغ 

أ؛البياناػ
ٙع لتقييږ لأ - نتاجيغ ممكنغ اأحاجغ اإٕا كٌڇ كفايغ  سسغ الٖاخليغ بهٖف تحقيڄ  شتٖإ تحليل عملياػ ام

سساػ امختلفغامنافسغ لأ ٚبِ بيڗ ام أ؛تضييڄ هام٤ ال

                                                                    

ٚع تڤفيڄ سڤإ، : 1 ٚاجعغ الحساباػ ڣ التٖقيڄٛاه ٕٙڗ، سنغم يع، الطبعغ الللګ، ال ٚ ل التٛڤ ٚايغ للنش ٙ ال  ب2، 5٥ةة2 ، ٕا
ٚبڤٵ، : 2 ٚيغ ڣ التطبيڄيڤسڀ محمڤٕ ج ٚاجعغ الحساباػ بيڗ النظ ٚه، ٥م ٚجع سبڄ ٗك  ب8ت-5ت، م
ٚه، ٥ : 3 ٚجع سبڄ ٗك ٙاغظ الخطيظ، م  ب5محمٖ فضل مسعٖل خالٖ 
ٚماحي، : 4 ٚاجعغ امعاماػ اماليغنڤاف محمٖ عباٝ ال ٕٙڗ، سنغم يع، عماڗ، ال ٚ ل التٛڤ ٙ الصفا للنش  بت5، 5٥ةة2، ٕا
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ٙع - لليغ اإٕا ٙاڴها لأ مس ٚا ٚقابغ الحكڤميغ لالًڈامها بتنفي٘ تعليماڴها لق ٜليٖها اتجاه هيئاػ ال ت
ٙع  لګ اعتمإ اإٕا ٕڥ  كٖ من ٕقغ لصحغ علګ كليغ بالبياناػ الت تطلبها مما  التٖقيڄ الٖاخلي للت

ٚ امطلڤبغبالبياناػ لأ ٙي 1التقا
 

ٙجي: ة2  التٖقيڄ الخا

ٚقا جاػ بغ الٖاخليغ لالبياناػ امحاسبيغ امثبلهڤ فح٨ اإنتقإڬ امنظږ لنظمغ ال ٚ لال تغ بالٖفات
ٚ يحتڤڬ ٙڬ فن محايٖ عن عٖالغ القڤائږ اماليغ لمٖڥ ااعتمإ عليها لأ ٚي ٕٚاػ القڤائږ اماليغ إعٖإ تق مف

ٜ  امالي ٚاك هٖاف التٖقيڄ الٖالأ غللٖالغ علګ ام ٙجي تلتقي مع  هٖاف التٖقيڄ الخا ڗ   ،خلينتائٌ العما  
جيل العملياػ  لګ ضماڗ سامغ ت ٕڬ  ٙجي ي ڗ التعالڗ الڤثيڄ بيڗ التٖقيڄ الٖاخلي لالتٖقيڄ الخا لب٘لك ف

جاػ لك٘لك ضماڗ تغييڇ القڤائږ اماليغ الختاميغ بشكل صحيِ غيڇ  سسغ في الٖفاتٚ لال  ڗاماليغ للم
ٙبِ  عمالها من  سسغ لنتائٌ  ٜ امالي للم ٚك أ2 بخسائٚ لأام

ٙقږ ) ٙجيااختاف بيڗ التٖقيڄ الٖاخلي ڣ  ( : أڣجڢI-02الجٖڣڋ   التٖقيڄ الخا
 

                                                                    

ٙنغ،  :1 ٚعغساڗ فٍا امطا ٕٙڗ، سنغ تٖقيڄ الحساباػ امعاص  بت5، ٥تةة2، الطبعغ الللګ، ال
ٚ علي،  :2 ٙجيغبٕبمحمٖ سميڇ الصباڗ ل ٕبعبٖ الڤهاب نص ٚاجعغ الخا ٙيغ، سنغام ٙ الجامعيغ، اإسكنٖ  بة2، 2٥ةة2، الٖا
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اػ العمليغ حسيڗ احمٖ حٖله امصٖٙ: ٚا ٚڬ ل اإج ٙ النظ ٚاجعغ الحساباػ امتقٖمغ، اإطا ، م ٙ -الجٜ الل أ -لحسيڗ احمٖ القاٿ  ، ٕا
يع، عماڗ، الطبعغ الللګ، سنغ ٚ ل التٛڤ  ب9٥،53ةة2الثقافغ للنش

ڣليغ في التنفي٘:التٖقيڄ من حين الشمڤڋ ڣ سادساة   مٖڥ امس
 التٖقيڄ العادڬ:  ةت

ٚقابغ الٖاخليغ لأهڤ التٖقيڄ ال٘ڬ يهٖف  نظمغ ال جلغ لګ فح٨  ٚ البياناػ امحاسبيغ ام بالٖفات
بٖا ٙڬ الفن امحايٖ عن مٖڥ تعبيڇ القائږ اماليغ اللأ جاػ بهٖف  ٚلٵ ال عما  امش ختاميغ عن نتائٌ 
ٜئيبلأ ل ج ٜه امالي في نهايغ الفًڇع اماليغ لقٖ يكڤڗ التٖقيڄ العإڬ تٖقيڄ كامل  ٚك  1عن م
 تٖقيڄ لغ٩ٚ معيڗ:ال ة2

                                                                    

ٙنغ، : 1 ٚعغساڗ فٍا امطا ٚجع سبڄ تٖقيڄ الحساباػ امعاص ٚه، ٥، م  بت2ٗك

ٚقغ ٙ التف ٙجي التٖقيڄ الٖاخلي معيا  التٖقيڄ الخا

أالهٖف 

ڗ النظام  كٖ من  ٚيڄ الت ٙع عن ط خٖمغ اإٕا
ٙعم بياناػ سليمغ لأامحاسب كڀ ليقٖ  ٕقيقغ لإٕا

ٚاف عن ليكڤڗ الهٖف كشڀ لمنع الخطا لأ اانح
أالسياساػ امڤضڤعغب

بٖا ٙڬ  ٚيڄ  خٖمغ اماڅ عن ط
 اماليغ، بينمافن بعٖالغ القڤائږ 

أاكتشاف الخطا هڤ هٖف ثانڤڬب

أنڤعيغ القائږ 
سسغ لأمڤظڀ من ٕاخل الهيئغ التنظيم  يعيڗ للم

ٙعب أبڤاسطغ اإٕا
ٙه  خ٨ من مستقل من خا
سسغ يعيڗ بڤاسطغ اماڅب أام

ٙجغ ااستقا   إٔ
ٙاػ  ٜئي فهڤ مستقل عن بع٬ اإٕا يتمتع باستقا  ج

ٙغباػ  ٙع الحساباػ لاماليغ ل لكن يخٖم  ٕا مثل 
ٙاػ جميعاب ألحاجاػ اإٕا

ٙع يتمتع باستقا  ك امل عن اإٕا
بٖا في عمليغ الفح٨ لالتقييږ لأ

أبالٚڬ

لليغ أامس
ٙع لأ مام اإٕا ل   ٚه بمس ٚي النتائٌ من ثږ يقٖم تق

ٙاسغ الفح٨ لأ ٙيغ العليا الٖ أبلګ امستڤياػ اإٕا

مام اماڅ ل   من ثږ ، لأمس
ٚه عن نتائٌ الفح٨  ٚي يقٖم تق

يه الفن في القڤائږ اماليغ  ٙل
أليهږب

أنطاځ العمل
ٙع نطاځ العمل لليغ الت  ،تحٖٕ اإٕا ٙ امس فبمقٖا

أبتعهٖ للتٖقيڄ الٖاخلي يكڤڗ نطاځ العمل 

ٚاف يحٖٕ ٗل ٚ التعييڗ لالع م ك 
مهنيغ، لما تن٨ امعاييڇ االسائٖ لأ

أالنظمغبعليه القڤانيڗ لأ

ٙ السنغ اماليغأتڤقيـ العمل  ٚ علګ مٖا أبيتږ الفح٨ بشكل مستم

ٚع لاحٖع يتږ الفح٨ غالبا  م
قٖ يكڤڗ نهايغ السنغ اماليغ لأ

حيانا خا  فًڇاػ متقطعغ من 
أالسنغب
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ػ بتٖقيڄ مڤضڤٵ محٖٕ لهٖف محٖٕ ليتږ التكليڀ كتابغ لتعن تكليڀ جهغ ما تٖقيڄ الحسابا
ڗ يكلڀ امٖقڄ لتحٖيٖ فيه نطاځ عمليغ التٖقيڄ لالغ٩ٚ منها، لأ ٚلٵ، ك ٙع امش ٕا قٖ يتږ ه٘ا التكليڀ من 

ٚقابغ الٖاخليغ به كٌڇ فاعليغ لأبفح٨ نظام ال  ٚ خ أ1قغبٕٖف تصميږ نظام 
 التٖقيڄ من حين حجږ التٖقيڄ:سابعاة 

 التٖقيڄ امالي: ة ت
ٚقابغ الٖاخليغ لالبياناػ لامستنٖاػ لالحساباػ لأيقصٖ لأأ      نظمغ ال الٖفاتٚ الخاصغ به فح٨ 

سسغ ٚله بٚڬ فن محايٖ عن مٖڥ عٖالغ تعبيڇ القڤائږ اماليغ عن الڤضع امالي لتلك  ،بام بهٖف الخ
س ٛمنيغ معلڤمغ لأسغ في ام ٙع عن تلكنهايغ فًڇع  ل خسا ٙبِ  عمالها من  ٚها لنتائٌ  يشمل لأ ،مٖڥ عٖالغ تصڤي

ٚ بالفح٨ لالتحقيڄ لأ ٚي أالتق
ٙڬ: ة 2  التٖقيڄ اإدا

ٙع في هڤ التٖقيڄ ال٘ڬ يتږ ب ع اإٕا فضل هٖف التحقڄ من كفا ٕٙ امتاحغ لٖيها في  ستغا  امڤا
ح معالجغ  ٙڬ امطبڄمڤاطن لجه لتقٖيږ الن ٙع، لأالضعڀ في النظام اإٕا ٕلاػ اإٕا ٕاع من   ،هڤ يعتبڇ 

سسغ ل يطلڄ عليه تٖقيڄ الل٘لك يقڤم ب سسغ من تٖقيڄ جميع الحٖاف الت تتږ في ام ٙيغ للم ع اإٕا الكفا
قپ  منفعغ ممكنغ  ٚيغ ل غيڇها بحين تحقيڄ  ٜاما علګ امٖقڄ امالي ،اقتصإيغ لبش صبِ ل نه   ڗحين 

سسغب ٙع ام ٕا ع  أ2 يعطي ٙيا فنيا مستقا حڤ  كفا
 التٖقيڄ التشغيلي: ة3

سسغ لأ              ع لفعاليغ نشا٭ ام ٚائن حڤ  كفا فقٖ يشمل ،الخاصغ بعمليغ معينغ هڤ تقييږ الٕلغ لق
نه ن مشاكل هامغ في مجا  العملياػ ،لأيكشڀ عام لأتٖقيڄ العملياػ تقييما كاما لنظ ٚف ب ڬ النطاځ ال٘ع

ٙيغ لأ ٙ لتقييږ النشاطاػ التشغيليغ لاإٕا ٚقابغ من حين اختيا الڤحٖاػ  لأ ،نتائٌ الٕلغ للنشاطاػتغطيه ال
أ3ٛيإع عن ما تتطلبه عمليغ التٖقيڄ التقليٖيغ ب ،امختلفغ

  

                                                                    

ٚهب٥: 1 ٚجع سبڄ ٗك ٚماحي، م  ب28نڤاف محمٖ عباٝ ال
ميڗ ه، : 2 ٚيغ ڣ العلميغخالٖ  ٕٙڗ، سنغ علږ تٖقيڄ الحساباػ، الناحيغ النظ يع، ال ٚ ل التٛڤ ٙ للنش  بت3، ثةة2، ٕا
ٙنغ، ب :3 ٚعغساڗ فٍا امطا ٚه، ٥ تٖقيڄ الحساباػ امعاص ٚجع سبڄ ٗك  ب32م
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ام: أڣ التٖقيڄ القانڤني  ة4  تٖقيڄ االت
ڗ ام كٖ امٖقڄ من  ٙيغ الت النصڤ٥ القانڤنيغ لأسسغ قٖ طبقـ ليقصٖ به ت النظمغ اماليغ لاإٕا

ٚيعيغ  ٙڴها السلطغ التش ٜڬ الٖللغبالتنفي٘يغ في  لأصٖ ٚك ل علګ سبيل امثا  : التفتي٤ ال٘ڬ يقڤم به البنك ام
ڗ تعليماػ لأعلګ البنڤڅ  كٖ من  ٙيغ للت ع صحيحغقڤانيڗ البنك امالتجا ٜڬ قٖ تږ تطبيقها بصٙڤ  لأ،ٚك

ٚيبغ الٖخل كٖ من ٕقغ الٖخل الخاضع لض ٚيبيغ للت التٖقيڄ ال٘ڬ  لأ ،التٖقيڄ ال٘ڬ تقڤم به السلطاػ الض
سسغ التٖقيڄ  ع )النڤعيغ( الت لضعتها م اػ الجٕڤ ٚا ج ڗ  كٖ من  سسغ التٖقيڄ للت  لأتقڤم به م

ع جيٖعب أ1الجمعياػ امهنيغ قٖ طبقـ بصٙڤ
 تٖقيڄ نظږ امعلڤماػ: ة5

من لأمن تٖڗ الهٖف  ٚ اماليقيڄ نظږ امعلڤماػ هڤ التحقڄ من  ٙي غ سامغ امعلڤماػ إعطا التقا
أ2بمفيٖع لالتشغيليغ في الڤقـ امناسظ لصحيحغ لكاملغ لأ

ٚع الثاني: مبادئ التٖقيڄب  الف
ڗ تنال  مبإ تٖقيڄ الحساباػ يتطلظ ت لګ  ٙع  ٙ اإشا ٙكانه لأتجٖ أهي:حٖيٖ 

أبٙكن الفح٨  -
ٚيٚ - أبٙكن التق

ڗ لأ ا علګ ٗلك ف لګ مجمڤعتيڗ هما: امبنا أبإ تٖقيڄ الحساباػ يمكن تقسيمها 
ٚكن الفح٨:أڣاة  ٚتبطغ ب  امبادئ ام

ٚقابي: ة ت ٙاڅ ال  مبٖأ تكامل اإد
ٚفلأ سسغ لأيعن ه٘ا امبٖ امع حٖاف ام ٙها اغ التامغ بطبيعغ  سسغثا  لفعليغ امحتملغ علګ كياڗ ام

ٚاف علأ ٚڥ من جهغ لأاقتها بالط ٚاف امختلفغ للمعلڤماػ امحاسبيغ عن ه٘ا الخ الڤقڤف علګ احتياجاػ الط
ٚأ ٚڥب الث أمن جهغ الخ

ٙڬ:ة 2  مبٖأ الشمڤڋ في الفح٨ ااختيا
ڗ يشمل مٖڥ الفح ٚعيغ لأيعن  ٚئيسيغ لالف سسغ ال هٖاف ام ٚ ٨ جميع  ٙي ك٘لك جميع التقا

ٚاعاع سسغ مع م ٙيٚبلهميغ النسبيغ له٘ه الهٖاف لأا اماليغ امعٖع بڤاسطغ ام أتلك التقا
أمبٖأ امڤضڤعيغ في الفح٨:  ة3

ٙع ا ٚل لګ ض قپ  حٖ ممكن من التقٖليشيڇ ه٘ا امبٖ  لګ  ثنا يٚ إقا   ل التمييڈ  الشخپ  
لك باإأ ٕلغ اإثالفح٨ ٗل لګ العٖٕ الكافي من  ٕڬ ٙڬ امٖقڄ لأستنإ  تٖعمه خصڤصا اتجاه باػ الت ت

هميغ كبيڇع نسبيا ٕٚاػ الت تعتبڇ ٗاػ  ٚ لامف تلك الت يكڤڗ احتما  حٖلف الخط فيها اكبڇ من لأ ،العناص
أغيڇهاب

  

                                                                    

، ب :1 ٚيغ ڣ العلميغ -لګ التٖقيڄ مٖخلهإڬ التميم ٙ لائل للنشٚ، عماڗ، الطبعغ الثالثغ سنغ-من الناحيغ النظ  ب٥،24تةة2ٕا
ميڗ عبٖ ه، : 2 ٚه، ٥علږ تٖقيڄ الحساباػخالٖ  ٚجع سبڄ ٗك  ب3ت، م
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 :اإنسانيغمبٖأ فح٨ مٖڥ الكفايغ ة 4
لګ لجڤب فح٨ مٖڥ الكف سسغليشيڇ ه٘ا امبٖ  فح٨ الكفايغ  بجانظ ايغ اإنسانيغ في ام

هميغ في تكڤأ سسغ له٘ه الكفااإنتاجيغ ما لها من  حٖاف ام حيِ لٖڥ امٖقڄ عن  ٚ ين الٚڬ ال ش يغ هي م
سسغ من نظام للقيإع لالسلطغ لالحڤافٜ لأهڤ تعبيڇ عن ما تللمناّ السلڤكي لها لأ ااتصا  حتڤيه ام

ٙكغ ب ألامشا
ٚيٚ:ثانياة  ٚكن التق ٚتبطغ ب  امبادئ ام

 مبٖأ كفايغ ااتصاڋ: ةت

لګ لأ ثٚ العملياػ يشيڇ ه٘ا امبٖ  ٕاع لنقل  ٙيٚ مٖقڄ الحساباػ  ل تقا ٚيٚ  ڗ يكڤڗ تق ٚاعاع  م
ع حقيقيغ تبعن علګ الثقغ بشكل يحقڄ الهٖاف  سسغ لجميع امستخٖميڗ لها بصٙڤ ااقتصإيغ للم

ٙيٚب عٖإ ه٘ه التقا ٚجڤع من  أام
أ: مبٖأ اإفصاحة 2

ح امٖقڄ عن كل ما ملأ ڗ يف ٚاعاع  لګ م نه تڤضيِ مٖڥيشيڇ ه٘ا امبٖ  تنفي٘ الهٖاف  ن ش
سسغ، ٚ علګ ٕالغ مٖڥ التطبيڄ للمبإ لأ للم ث ٙ امعلڤماػ الت ت ظها اػ امحاسبيغ ل التغيڇ فيها، ل  ٚا اإج

ٚ اماليغ ٙي ٛأ ،التقا ٚا ب ٚ لأ نظمغجڤانظ الضعڀ في  ل ٚقابغ الٖاخليغ لامستنٖاػ لالٖفات جاػبال أال
 : مبٖأ اإنصافة 3

ٚاعاع  لګ م ٚيٚ  ڗليشيڇ ه٘ا امبٖ  ٙيٚ  امٖقڄ، لك٘اتكڤڗ محتڤياػ تق اماليغ منصفغ لجميع التقا
ٚتبطيڗ لأ سسغ سڤا ٕاخليغ ام ٙجيغب  لأامهتميڗ بام أخا

 : مبٖأ السببيغة 4

ٚاعاع  لګ م حا لكل تصٚف غيڇ عإڬ يڤاجه به امٖقڄ ڗيشيڇ ه٘ا امبٖ  ٚ تفسيڇ لا ٚي  ،يشمل التق
ڗ ت سباب حقيقيغ لأل أ1مڤضڤعيغببن تحفظاته لمقًڇحاته علګ 
ٙقږ لأه٘ا  ٙ الٖللي للتٖقيڄ  كٖ ااتحإ الٖللي للمحاسبيڗ في امعيا ڗ امبإ العامغ للتٖقيڄ  تت2قٖ  علګ 

أيلًڈم بها امٖقڄ هي : ڗالت يجظ 
 أااستقاليغب
  ٚامغب أالك
 ع امهنيغ لأ أالعنايغ امطلڤبغبالكفا
 ٚيغب أالس
 ب أالسلڤڅ امن
 امعاييڇ الفنيغب 

لګ قيام امٖقڄ بعمليغ التٖقيڄ لفقا معاييڇ التٖقيڄ الٖلليغ ال ت تحتڤڬ علګ امبإ باإضافغ 
ٚتبطغ بها ) التفسيڇاػ، الجڤانظ امإيغ( معالساسيغ لأ ٙيغ لالٕلغ ام ٚل اػ الض ٚا ڗ تقڤم امٖقڄ  اإج ٚاعاع  م

                                                                    

ٚجع السابڄ، ٥ :1  ب3تنفس ام
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ٚأبتخطيٰ لأ ٙ امنتنفي٘ التٖقيڄ بنظ لګ الخطا  ،ع الح٘ ٕڬ  ٙبما ت ٚلف الت  مع الخ٘ بعيڗ ااعتباٙ الظ
أ1امإيغ في القڤائږ اماليغب

ٚڣ  ٚع الثالن: ف  لتٖقيڄا ٩الف
ٚلأ غلظ امجااػ حين يقڤم التٖقيڄ علګ جملغ من ٩ نقطغ بٖايغ لڬ تفكيڇ منظږ في تعتبڇ الف

ليه ٚجڤٵ  ٚڬ يمكن ال ٙ النظ ٚل٩ يتخ٘ اإطا ٚل٩ في عملي الف هږ الف  ٕ اػ التٖقيڄ امختلفغ ل٘لك ستٙڤ
ٚيبيغ لأ سسغ من خالها مالتج يجإ ه٘ه  كاڗ اأڤاجهغ امشاكل الت قٖ تعًڇضها لأالت يمكن للم بٖ من 

م مع طبيعغ التٖقيڄ لنڤعيغ امشاكل لأ ٚل٩ لحلها لالت تتا ٚل٩ في ما يلي:الف ٚ ه٘ه الف  يمكن حص
 اماليغ للفح٨: غ البياناػ يقابلأڣاة 

ٚاجعغ علګ فح٨ البياناػ لأتتم امستنٖاػ امحاسبيغ بغيغ الحكږ علګ امعلڤماػ امحاسبيغ حٙڤ ام
الناتجغ عن النظام امڤلٖ لها ينبع ه٘ا الف٩ٚ من امعاييڇ امستخٖمغ كتقييږ البياناػ امحاسبيغ من جهغ 

ٚڥ تتلمصٖاقيغ  خ ٚ التاليغ:مثل ه٘ه امعلڤماػ امقٖمغ من جهغ  أامعاييڇ في العناص

  أامستخٖميڗ امحتمليڗب حتياجاػاأڬ مائمغ امعلڤماػ امحاسبيغ مائمغ امعلڤماػ

  خصاڗ قابليغ الفح٨ له٘ا يعن ٗا قام  كٌڇ بفح٨ امعلڤماػ نفسها اأنه  لګ  بٖل  ڗ يصا 
ليهاب أالنتائٌ نفسها الت يجظ التڤصل 

 جيل لأ ڗ يكڤڗ امٖقڄ عإا لأيقصٖ بعٖم التحيڈ في الت جيله للحقائڄه  أمڤضڤعيا عنٖ ت

 لګ ڗ تتصڀ به امعلڤماػ امحاسبيغ لتعن ه٘ا ما يجظ القابليغ للقياٝ الكم لأ نه يتږ تحڤيلها 
لك لأتعتبڇ النقيږ كميغ من خا  عملياػ حسابيغ لأق كبڇ امقاييس الكميغ شيڤعا ٗل ليس ٕڤ 

 ڗبامقياٝ الڤحيٖ بيڗ امٖققي

ٚاجعغ ڣ عٖم ڣجڤد ة ثانيا ٙع:تعا٩ٙ حتمي بيڗ مصلحغ ام  اإدا
ٚاجع لأ حين يقڤم ه٘ا الف٩ٚ علګ مٖإ ه٘ه الخيڇع تبإ  في امنافع بيڗ ام ٙع من خا   اإٕا

ٚاجع بغيغ  ٚف ام ٚاجعتها من ط ٙاػ صائبغ لأبمعلڤماػ تمـ م ٚا ساسها ق العكس ك٘لك بالنسبغ اتخاٗ علګ 
ٚاجع بمٖه  ساسهللم ڗ يبٖڬ علګ  حقيقغ تمثيل ا ٙڬ فن محايٖ صائظ علګ لاقع لأبمعلڤماػ يستطيع 

سسغب أ2امعلڤماػ امحاسبيغ للم
 تڤاطئيغ:  للفح٨ من أيغ أخطا غي عاديغ ڣ  أيغ معلڤماػ تقٖمخلڤ القڤائږ اماليغ ڣ ة ثالثا

ٚي حغ عن ط ٚاجع عن اكتشاف الخطا الڤا لليغ ام ب٘  العنايغ امهنيغ  ڄيشيڇ ه٘ا الف٩ٚ مس
لليته عن اكتشاف الخطا لأ ٛمغ لعٖم مس التاعباػ الت تږ التڤاط  فيها خاصغ عنٖ تقيٖه بمعاييڇ الا

ٚاجعغ امتفڄ عليهاب أام
  

                                                                    

ٚاجعغ ڣ تٖقيڄ الحساباػعصام الٖين محمٖ متڤلي، : 1 ٚ  ام ، مص ٚ صنعا ٙ النش  ب4ت، 3٥تة2ٕا
ٚيماڗ، : 2 ٚعتڤمي ن ٙڬ بسك قيغ ڣ التسيي العقا ٙاسغ حالغ، ديڤاڗ الت ٙاػ د ٚا ٚشيٖ الق ٚاجعغ الحساباػ في ت ٚع دٙڣ التٖقيڄ امحاسبي ڣ م ، م٘ك

ٜائ ٚع، الج ٚ بسك ٙيغ ل علڤم التسييڇ، جامعغ محمٖ خيض ع، كليغ العلڤم ااقتصإيغ ل التجا  بت2، 4٥تة2-3تة2ٚ السنغ ماسًڇ منشٙڤ



ٙاػ عمڤمياػ حڤ  التٖقيڄ امحاسب                                               ل      الفصل الأ ٚا ٚشيٖ الق ألت

~ 18 ~ 

 

ٚقابغ الٖاخليغ : ة ٙابعا  ڣجڤد نظام سليږ لل
سسغ يمكن من التقليل من حٖلف ظام سليږ لأڗ لجٕڤ ن ٚقابغ الٖاخليغ للم الخطا قڤڬ لل

ڗ لږ نقل ح ٙيغ بٖا عن ٘فها نهائيا كما يجعل اقتصإيغ لألالتاعباػ  ٚاجعغ ااختيا عمليغ تبن ام
أالتفصيليغب

 التطبيڄ امناسظ للمبادئ امحاسبيغ:ة خامسا
عٖإها لفقا للمبإ امحاسبيغ امتفڄ عليها  ڗ امعلڤماػ امحاسبيغ قٖ تږ  يقڤم ه٘ا الف٩ٚ علګ 

ٚ حقيقيا للحكږ علګ صاحيغ القڤائږ اماليغ الختاميغٗ يعتبڇ  ش ل عن مٖڥ تمثيل نتيجغ  ،االًڈام بها م
ٜ اماليب ٚك لګ ام سسغ   نشا٭ ام

ٚداػ التي كانت صحيحغ في اماض ي سڤف تكڤڗ ك٘لڊ في امستقبل:ة سادسا ٚ ڣامف  العناص
ڗ العملياػ الت قامـ بها في اماٿ  تمـ لأ اػ سلييعتبڇ ه٘ا الف٩ٚ  ٚا ج ٚقابغ الٖاخليغ فڄ  مغ لل

نه يفًڇ٩  ٙأف ٚا ٚاجع في حالغ العكسيغ بٖ  الڤضع ك٘لك في امستقبل لأ استم العكس صحيِ ل٘ا باػ علګ ام
اػ لأمن العنايغ امهنيغ  ٚا ٚل٩ في الفًڇاػ القإمغبلكشڀ مڤاطن الضعڀ في اإج ٚقابغ امف أنظام ال

ٚاقبة سابعا ٚاجع ) امٖقڄ( فقط:  غم  الحساباػ يزاڣڋ عملڢ كم
ٚاجع ٚاجع للحساباػ لأفي ه٘ يقڤم ام حه ااا البنٖ بعمله كم تفاقيغ امبڇمغ ما بيڗ ٗلك لفڄ ما تڤ

سسغ لأ ڗ ا تخل هام ٚاجع علګ  ٚاجعغ لأام ٚاجع في عمله٘ه ااتفاقيغ بمعاييڇ ام  ،علګ ٙسها استقاليغ ام
ڗ  ٚاجعغ الٖاخليغ علګ  ٙ ام طا ٚاجع بڤظائفه امحٖٕع لأنشيڇ ك٘لك في  لګ تيلًڈم ام حقيڄ الهٖاف ڗ يس۫ګ 

أ1بامتخ٘ع من العمليغ
 امطلظ الثالن: معايي التٖقيڄب

أتتمثل امعاييڇ العامغ )الشخصيغ( للتٖقيڄ فيما يلي:
ٚيكي للمحاسبيڗ القانڤنييڗ مجمڤعغ من ا لقـ قبڤا عاما من قبل صٖٙ امعهٖ الم معاييڇ الت 

ٙسيڗ م صبحـ لأامما نها  ٙجغ  ٚجعهنغ التٖقيڄ لٖ ٛالـ ام ٜاللي امهنغ لأ ما  تشمل ثاثغ الساس  لكل من م
ٙيٚب ،معاييڇ امعاييڇ العامغ )الشخصيغ(، معاييڇ العمل اميٖاني عٖإ التقا أمعاييڇ 

ٚع   امعايي العامغ )الشخصيغ(ب اأڣڋ:الف
ٙ اأڣ   لمٖقڄ الحساباػبلالعملي ڋ: التأهيل العلمي ڣ امعيا

 ٙ ٙ كافي من  كڤڗأي ڗيتطلظ ه٘ا امعيا هل علم مناسظ بجانظ حصڤله علګ قٖ امٖقڄ حاصا علګ م
ٙسغ امهنغ ٙيظ العمليغ في مما ع، لأحت يستطيع ا ،التٖ ليه بكفا ٛ العمل امڤكل  ٚڥ الڤفا نجا خ ڬ الًڈاماػ  ب

ٚڥ امل، قٖ تطلظ منه ڗ يكڤڗ ملما ببع٬ العلڤم الخ ٚتبطغ بعمله في ه٘ه الحالغ تتطلظ مهنغ من امٖقڄ 
ٙع لأ ٙع علګ التحليل لأغيڇها الت يعتماإحصا لأمثل علڤم اإٕا بٖا ٖ عليها في القٖ ٙيه فيما ااستنتاه عنٖ 

ساسقڤائږ ماليغ لأيع٩ٚ عليه من بياناػ لأ ٚطا  يا للحصڤ  علګ الًڇخي٨ تمثل متطلباػ ه٘ا امعياٙ ش
ٚع امهنغ  ٛم مباش ٚل٭ لأالا ٜاللغ امهنغب،لتحٖٕ كل ٕللغ الش ٛم م أامتطلباػ الساسيغ منِ الًڇخي٨ الا

  

                                                                    

ٚيماڗ،: 1 ٚجع ستڤمي ن ٚه بڄم  بب28-ث٥2  ٥ ،ٗك
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ٙ الثاني:   )حياد( امٖقڄب استقاڋامعيا
ڗ يكڤڗ مستقا  ٚاحل التٖقيڄ  ستقااأايجظ علګ امٖقڄ  ڗ يكڤڗ محايٖا بمعن ،تاما في جميع ام

مينا في عمله لأ   بٖقڄكممڤضڤعيا غيڇ متحيڈ خا  تنفي٘ عمله ل

أكما يمكن تحٖيٖ استقا  امٖقڄ في مجاليڗ هما:
ع الت تقڤم بتٖقيڄ عملياڴهاب - أااستقا  امإڬ بمعن لجٕڤ مصالح مإيغ للمٖقڄ في امنش
ل ال٘هب - يغ ضغڤ٭  ،ااستقا  ال٘اتي  تٖخل  لأبمعن استقا  امٖقڄ مهنيا من خا  عٖم لجٕڤ 

1من جانظ العميلب 
 

ٙ الثالن: ب٘ڋ العنايغ امهنيغ امعقڤلغب  امعيا

لغ  ٚاحل التٖقيڄ حت يبعٖ نفسه عن مسا يجظ علګ امٖقڄ ب٘  العنايغ امهنيغ امعقڤلغ في جميع م
ٚ في ب٘  ه٘ه قٖ  ٗا ما قص أالعنايغ ل في ه٘ه الحالغ يتعيڗ عليه:يتع٩ٚ لها 

عٖإ خطغ تٖقيڄ  - ٚحلغ التخطيٰ لعمليغ التٖقيڄ حت يتمكن من  ٙڥ جهٖه خا  م ب٘  قصا
أمائمغب

ٛمغ لعمليغ  - في ٗلك بمعاييڇ التٖقيڄ  التٖقيڄ، ملًڈماب٘  العنايغ امهنيغ امعقڤلغ خا  الفح٨ الا
ٙ امن عنٖ اختياٙ ،الٖلليغ أتقييمهابالعينغ لجمع الٕلغ لأ لاتخاٗ الح٘

ٚيٚ - ٚحلغ التق ا بعٖ تقييږ  ،ب٘  العنايغ امهنيغ امعقڤلغ خا  م بٖا ٙيه  بحين ا يقڤم امٖقڄ ب
حبلأ الٕلغ  تحٖيٖ النتيجغ النهائيغ بشكل لا

ٚع الثاني: معايي العمل اميٖانيب  الف
ٚتبٰ ه٘ه امعاييڇ بتنفي٘ عمليغ التٖقيڄ حين تشمل ثاف معاييڇ هي: التخطيٰ امائږ لعمليغ  ،ت

ٙاسغ ٚقابغ الٖاخليغ،  لتقييږ التٖقيڄ، ٕ ثباػ كافيغ لأنظام ال ٕلغ  أمائمغبل الحصڤ  علګ 
 ٙ  التخطيط امائږ لعمليغ التٖقيڄب اأڣڋ:امعيا

ٚنامٌ  ٚجمتها في ب ڗ يعٖ خطغ مائمغ لتنفي٘ عمليغ التٖقيڄ يتږ ت تٖقيڄ يمكن يجظ علګ امٖقڄ 
ح ه٘ا البڇنامٌ ما يلي:،  تنفي٘ها عمليا ڗ يڤ أليجظ 

ٙاػ امطلڤبغب - يع الڤقـ امتاٍ لعمليغ التٖقيڄ علګ ااختبا أتٛڤ
عما  التٖقيڄ امختلفغب - ٚفيڗ ( بمكاتظ التٖقيڄ علګ  أتخصي٨ العما  ) امساعٖين ل امش
ٚاف امناسظ علګ امساعٖين لأ - ٚفيڗ علګ اإش  بامختلفغ  التٖقيڄ عما امش

ٚقابغ الٖاخليغب ٙاسغ ڣ تقييږ نظام ال ٙ الثاني: د  امعيا
ٙاسغ لأيتطلظ ه ٚقابغ الٖاخليغ الت يتږ تطبيقه ٕاخل ٘ا امعياٙ قيام امٖقڄ بٖ تقييږ نظام ال

ع ٗا كاڗ يتږ تنفي٘ه ما هڤ مخ ،امنش ٚ ل جٕڤ طٰ بهٖف تحٖيٖ نڤاحي القصٙڤ به لألتحٖيٖ ما  ٚ مخاط تقٖي
ل ااح ٚيغ في البياناػ اماليغ سڤا كانـ بسبظ الخط  تيا ، مما يساعٖ في تحٖيٖ حجږ خطا جڤه

ٙاػ الساسيغ للعملياػ، لتحٖيٖ طبيعغ لأ اػ التٖقيڄبااختبا ٚا ج أ2تڤقيـ 
                                                                    

ٚځ اللسٰ،  :1 ٙف عليهاجمعيغ امحاسبيڗ القانڤنيڗ امعتمٖين في الش  ب 5-٥4 ، ٥ةث9ت، بيڇلػ، لبناڗ، الجمعيغ قڤاعٖ التٖقيڄ امتعا
ٚځ اللسٰ،: 2 ٚجع سجمعيغ امحاسبيڗ القانڤنيڗ امعتمٖين في الش ٚه بڄم  بث-ت٥٥  ،ٗك
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ثباػ كافيغ ڣ مائمغب ٙ الثالن: الحصڤڋ علګ أدلغ   امعيا
ٙ الثالن من معاييڇ العمل ام ثباػ يتطلظ ه٘ا امعيا ٕلغ  ٙجي علګ  ٙع حصڤ  امٖقڄ الخا ٚل يٖاني ض

ع للعميل، كما تٖع بٖا الٚڬ في القڤائږ اماليغ للمنش ږ الثقغ في عٖالغ كافيغ لمائمغ بحين تساعٖه في 
ٚع بالثقغ من خا  عٖع لسائل في الحالغ ه٘ه القڤائږ، لأ ٚائن الجٖي لګ الٕلغ لالق ل٘لك يجظ التڤصل 

ع مثل: الحصڤ  امٖقڄ عل ٕلغ من ٕاخل امنش ٚ الحساباػ لمستنٖاػ القيٖ لأ ګ  ٕلغ من  لغيڇها، ٕفات
ع مثل: امصإق ٙه امنش ٙجيغ لأ اػخا ٙاػ الخا  1بغيڇها لااستفسا

ٙيٚب عٖاد التقا ٚع الثالن: معايي   الف
ٚأ ٚ امٖقڄ ام ٚي يصا  حلغ الخيڇع في عمليغ التٖقيڄ، لأيعٖ تق ڬ هڤ لسيلغ مكتڤبغ لنقل ل امعلڤماػ ٙل

ح لمفهڤم لأامٖقڄ بشك لګ جميع امستفيٖين، كما يعٖ لثيقغ تمكل لا ن قيام امٖقڄ بتنفي٘ مڤثڤځ فيه 
ٙ املاجباتهب لأ ٙقږ )شا ٙ الٖللي  لګ شكل لأةةثعيا ح فيه (  ٙه في نهايغ عمله ليڤ ٚ امٖقڄ ال٘ڬ يصٖ ٚي محتڤڥ تق

ٙبعغ معاييڇ مهنيغعٖإ ه٘ا الت اماليغ، ليحكږٙيه عن القڤائږ  ٚ لفقا ما جا بمعاييڇ التٖقيڄ  ٚي ٙع  ق يجظ اإشا
ٚ لهي: ٚي أليها في التق

ٙف عنها:ت  ة مٖڥ اتفاځ القڤائږ اماليغ مع مبادئ امحاسبغ امتعا
ٙف  عٖإها لفقا مبإ امحاسبغ امتعا ڗ القڤائږ اماليغ للعميل تږ  لګ  ٚه  ٚي ڗ يشيڇ امٖقڄ في تق يجظ 

أع٩ٚ القڤائږ اماليغبهي الساٝ ال٘ڬ يقاٝ عليه صٖځ لأ لامقبڤلغ قبڤا عاما، حين تعتبڇ ه٘ه امبإعنها 
ٙف عليها لأليقصٖ بام تباٵ تطبيڄ قڤاعٖ  قبڤاأامقبڤلغ بإ امحاسبيغ امتعا ڗ يتږ  صڤ  عاما 

أبا امختصيڗ في مجا  امهنغمحاسبيغ في مختلڀ الحااػ الت يڤاجهها امحاسظ في عمله، لالت صإځ عليه
ٙف عليها:ثباػ امنشأع في تطبيڄ امبادئ ڣ مٖڥ ة2  السياساػ امحاسبيغ امتعا

كٖ امٖق ڗيجظ  ٗ كانـ امبإ لأ ڄيت ٚف عليها لالت  السياساػفيما  ستخٖمـ في امحاسبيغ امتع
لفي حالغ لجٕڤ اختاف  الفًڇع السابقغ، عٖإ القڤائږ اماليغ قيٖ التٖقيڄ ا تختلڀ عن تلك الت استخٖمـ في

ٚڬ في تطبيڄ ه٘ه ا ٙع عجڤه ٚهمبإ فيجظ علګ امٖقڄ اإشا ٚي أبلګ ٗلك في تق
 :اإفصاحة مٖڥ كفايغ ڣمناسظ 3

ٕٙع في ڗ تعبڇ البياناػ الڤا بخاف ٗلك يجظ ه من معلڤماػ، لأمناسبا عما تحڤيالقڤائږ اماليغ تعبيڇا كافيا لأ يجظ 
لګ ڗ ٚه  ٚي ٚٙ امٖقڄ مٖڥ  ڗل٘لك يجظ عٖم كفايغ لمناسبغ اإفصاٍ لأ يشيڇ امٖقڄ في تق كفايغ البياناػ يق

ل محتڤڥ ه٘ا الت حصل عليها لمٖڥ صحتها حت يبٖڬ ٙيه فيها، لأ ل نڤٵ  ڗ هناڅ قصٙڤ في كږ  ٗا ٙڥ امٖقڄ 
لګ ٗلكب ٚه  ٚي أاإفصاٍ فسڤف يشيڇ في تق

ٚأڬ في الق4 بٖا ال ٚ اأسباب اامتناعأڣ  ڣاحٖع ڤائږ اماليغ كڤحٖعة  ٚأڬ مع ٗك أ:عن ال
ٚ مكتڤب ل ٚي بٖا ٙيه النهائي في القڤائږ اماليغ في تق ڗ يقڤم ب ٚع خاصغ تسم يجظ علګ امٖقڄ  في فق

ٚع الٚڬ لأ ٚف٬ الكلي  لأا يعن ٗلك امڤافقغ التامغ ، لأيكڤڗ ٙيه فيها معبڇا عن ه٘ه القڤائږ كڤحٖع لاحٖع فق ال
ٙا الت يبللقڤائږ اماليغ، لأ لګ النڤاٵ التاليغ:بصفغ عامغ يمكن تقسيږ اآ أٖيها امٖقڄ 

ل  - ڬ تعٖياػ  أ؛تخفيضاػٙڬ نظيڀ لفيه يبٖڬ امٖقڄ ٙيه بٖلڗ 

                                                                    

ٚجع  :1  ب8-ث٥٥ ،نفس ام
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أ؛فيه يبٖڬ امٖقڄ ٙيه متضمنا بع٬ التحفظاػٙڬ غيڇ نظيڀ لأ -
ٗا ٙڬ معاكس، لأ - نها فيه يبٖڬ امٖقڄ عكسيا فقٰ  ل مظلغ كليا بمعن  ٚفغ  ڗ القڤائږ اماليغ مح اعتقٖ 

ٚلٵ لأا تعتبڇ ب ٜ امالي للمش ٚك ٙف عليهاڤضٍڤ عن ام عماله لفقا للمعاييڇ امحاسبيغ امتعا أ؛نتائٌ 
بٖا الٚڬ لأٙڬ  - ٙ سلب اامتناٵ  عن  بٖا ٙيه فيما يتعلڄ بالقڤائږ اماليغ، ليصٖ فيه يمتنع امٖقڄ عن 

ٕه٘ا ال لګ  ٚالغ لأٚڬ عنٖما ا يصل امٖقڄ  .ثباػ كافيغ إبٖا ٙيهئن ق
أأ1

                                                                    

ٚ علي،  : 1 ٙف عليها ڣ امعايي محمٖ سميڇ صباڗ، عبٖ الڤهاب نص لياػ التطبيڄ ڣفقا للمعايي امتعا ٙجيغ امفاهيږ اأساسيغ ڣ  ٚاجعغ الخا ام
ٙ الجامعيغ، مصٚ، سنغالٖڣليغ  بتت-ةت، 2٥ةة2، الٖا
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ٙاػب ٚا ٚشيٖ الق  امبحن الثاني: عمڤمياػ حڤڋ ت
ڗ قيام امسيڇين  ٚجح  سساػ الت يسيڇلنها لالت  تخاٗبامن ام عمالهږ في ام ٙاػ امتعلقغ ب ٚا الق

ڗ تستنٖ تعتبڇ محٙڤ نشاطهږ ٙاػ  ٚا فضل الهٖاف لګ ، يجظ علګ ه٘ه الق جل تحقيڄ  ساسيغ من  ٕعائږ 
ٚځ ف سسغ لسنتط ٚځ للم هميته كما نتط نڤاعه لخصائصه ل ٚاٙ ل لګ مفهڤم الق لګ مفهڤم ي ه٘ا امبحن 

ٚع فيهب ث ٙ ل العڤامل ام ٚا ٚياػ الق هميغ اتخاٗها ل نظ ساليظ ل ٚاحل اتخاٗها ل  ٙاػ لم ٚا أعمليغ اتخاٗ الق
ٚشيٖ امطلظ اأڣڋ: ماهيغ  ٚاٙات  لق

ٚاٙ متعتبڇ عمليغ  ٚلعاػ ن بيڗ العملياػ التنظيميغ الهامغ لأتخاٗ الق ٙع امش ٕا الت تعكس عمڤما طبيعغ 
سساػ ااجتماعيغ لألأ ٙڬ ال٘ڬ يڤجٖ ٕاخل الڤحٖاػ العامغ من ام كٌڇ ميكانيڈم البنا الٖاخلي اإٕا تكشڀ 

لګ بع٬ امفا ڗ نتڤصل  ٚلٵ ل٘لك يجظ علينا  ل امش سسغ  أهيږ حڤ  التٖقيڄبام
ٚع اأڣڋ:  ٚاٙ مفهڤمالف  بالق

ٚ منها: ٙيڀ ن٘ك ٙ عٖع تعا ٚا أللق
ٛماأ ٚيڀ تانبال  ل  ٙ لأتع ٙ الح٘ ٙ هڤ ااختيا ٚا كٌڇ من امجمڤعاػ  لأالتٖقيڄ لحٖ البٖائل من بيڗ اثنيڗ ه:ت الق

أ1السلڤكيغبت
ٙڅ الڤاعي بيڗ البٖائل  ٙ امٖ نه:ت ااختيا ٙ ب ٚا ٚف تنيجيڇلت الق أامتاحغ في مڤقڀ معيڗتبل يع

يضا:ت الحل  ٚفه  ٙه عل لأكما ع ل البٖيل ال٘ڬ تږ اختيا ٚف  ساٝ امفاضلغ بيڗ عٖع بٖائل لأالتص حلڤ  ګ 
كٌڇ البٖائل كفايغ لأممكنغ ٚاٙبت، لهڤ  أفعاليغ بينها متخ٘ الق

ٙ لأ ٚا ٚځ بيڗ الق ٙ هڤ: ت مجمڤعغ الخطڤاػ الت يتبعهلتجنظ التف ٚا ٙ فصنع الق ٚا ٙ ليقڤم صنع الق ٚا ا صانع الق
ٙ الفعلي للبٖيل الفضلبت أبااختيا

ٚيفاػيتبيڗ من ه٘ه  ٚينب، التع ٙ يمكن تلخيصها في عنص ٚا ٛمغ لڤجٕڤ الق ٚ ا أڗ هناڅ عناص
ل من مسلك مڤاجهتهب - ٚيڄ  كٌڇ من ط ٙ في مڤقڀ معيڗ  ٚا أيڤجٖ الق
ٙ لأ - ٚا ٙ متخ٘ الق ٚع لٖيهاڗ يختا ٙاڅ بيڗ البٖائل امتڤف ٕ ٙيغ ، لأب ٕا  ه٘ا يعن لجٕڤ مشكلغ 

2تتطلظ حا معيناب -
 

ٙاػب ٚا ٚع الثاني: أنڤاع الق  الف
ٙاػ الكتابيغ: ٚا أيمكننا تصنيڀ الق

ٙاػ حسظ لاة   ٚا أ:(H.SIMON)تصنيڀ الق
ٚأ H.SIMON)ميڈ ) نڤاٵ الق ساسيڗ من  ٙاػ غبيڗ نڤعيڗ  ٚا ٙاػ مبڇمجغ ل ق ٚا ٙ هما: ق أيڇ مبڇمجغ كما يلي:ا

  مجغ ٙاػ مب ٚا  :(Programme Décisions)ق

ٙاػ مبڇمجغ لڗ معاييڇ   ٚا حغ لأتعتبڇ ق ٚ امعلڤماػ الكافيغ الحكږ فيها عإع ما تكڤڗ لا غالبا ما تتڤف
نها لمن السهل تحٖيٖ البٖائل فيها ٙع ، ليڤجٖ  ،بش ڗ البٖائل امختا كٖ نسب بش ٙاػ ت ٚا لهي ق

ٚلفغ  اػ مع ٚا ج ٙلتينيغ لمحٖٕع جيٖا للها  ٚٙع  ألمحٖٕع مسبقا للتعامل معهابمتك

                                                                    

1 : ، ٚ منصٙڤ ٚ نص ٙاػاأساليظ الكميغ في اكاس ٚا ٕٙڗ، تخاٗ الق ٙ الحامٖ للنشٚ، ال  ب٥،22تةة2، ٕا
ٙيغنڤاځ عنعاڗ، : 2 ٙاػ اإدا ٚا ٕٙڗ،اتخاٗ الق يع، ال ٚ ل التٛڤ ٙ الثقافغ للنش  ب3٥،83ةة2، ٕا
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  مجغ ٙاػ غي مب ٚا  :(Non Programme Décisions)ق

ٚ الحاجغ اتخاٗها عنٖما ت  ٚع لأعإع ما تظه سسغ امشكلغ لل  م ا تڤجٖ خبڇاػ مسبقغ ڤاجه ام
حغ ا تڤجحظ تجميع معلڤماػ كافيغ عنها، لأبكيفيغ حلها ففي ه٘ا النڤٵ عإع ما ي ٖ معاييڇ لا

ٙ بينهمابٖائل لألتقييږ ال كٖ  ،ااختيا ٚلف عٖم الت ٚلف الت تسٕڤ ه٘ه الحالغ هي ظ ڗ الظ لل٘لك ف
ٚفاػ البٖيلغ ٙاػ يتږ لضعه متطلباػ ف ،نتيجغ له٘ه الخصائ٨، لأبشاڗ بٖائل نتائٌ التص ٚا ڗ كل ق

ٚلف لأ نما٭ مڤأ،خصائ٨ امشكلغ لظ مكن متخ٘ يحٖع لحل ه٘ا النڤٵ من امشكاػ لألا يڤجٖ 
ٙأ ٚا ستخٖم حكمه الشخپ  لأ الق يته للمشكلغلأ تقييمهفي ه٘ه الحالغ  ٚٙع  ،ٙ ٙاػ غيڇ متك ٚا لهي ق

ٙجغ من لكل منها له طبيعته امميڈع لأ ٙاػ لأ الهميغغالبا ما تكڤڗ علګ ٕ ٚا التمييڈ بيڗ النڤعيڗ من الق
حغ في الجٖل  التالي: أ1مڤ

ٚاٙب (: I -03 (جٖڣڋ   تصنيفاػ الق

ٚقغ ٙاػ  أساسياػ التف ٚا مجغق مجغ مب ٙاػ غي مب ٚا  ق
ٚٙعنيغ لأٙلتي طبيعتها ٚٙعغيڇ منتظمغ لأأمتك أغيڇ متك

حغ معايي الحكږ فيها أالحكږ الشخپ يمكن استخٖام لأألا
أتتسږ بنڤٵ من الصعڤبغأسهلغ تحٖيٖ البٖائل

ٚاٙ ٚڣف اتخاٗ الق كٖ ظ كٖ النسبأت أعٖم الت
اػ ٚا ع اإج أغيڇ محٖٕع مسبقاأمحٖٕل
ٚع امعلڤماػ أغيڇ كافيغقليلغ جٖا لأأمتڤف

ٚځ الكميغ لأ أدڣاػ الحل ٜعبالط ٚامٌ الحاسڤب الجاه ع بأب ٚامٌ الحاسڤب امتطٙڤ أالخبڇع، ب
 

: ٙ ، مٖ امصٖ ٜائٚ، سنغ حسيڗ بلعجٛڤ ٚاٙ، جامعغ محمٖ بڤضياف، الج ٚيغ الق -تةت٥  ،مةتة2خل النظ
أب2ةت

ٙكغ :ثانياة  ٙاػ حسظ نڤع امشا ٚا  تصنيڀ الق
ٙكيڗ في  ٙاػ لفقا لنڤٵ امشا ٚا ٙ : اتخاٗيميڈ الق ٚا أالق

  ٚديغ ٙاػ الف ٚا ٙاػ يقڤم  lndividuel   Décisionفهناڅ الق ٚا ٙاػ  باتخاٗهالهي ق ٚا مسيڇ لاحٖ  الق
Single Mangerب 

  ٙاػ تنظيميغ ٚا  Oragaganizahonnal Décisionق

ٙڅ فيها العٖيٖ من متخ٘ڬ  ٚاٙبهي تلك الت يشا أالق
  

                                                                    

ٚه،٥: 1 ٚجع سبڄ ٗك ، م ٚ منصٙڤ ٚ نص  ب23كاس
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ٙيغ : ثالثاة ٙاػ حسظ امستڤياػ اإدا ٚا  ق
ٙا ٚا ٙاػ لهي :ػ لفقا للمستڤڥ التنظيم ال٘ڬ يتخ٘ فيه القكما تتميڈ الق أٚا

 :اتجيغ ٙاػ اإست ٚا  الق

خ  ٙاػ ت ٚا ٙع العليا في اإأ كل التنظيږ بڤاسطغ٘ علګ مستڤڬ القمغ الهيهي ق ٕا
ٙاػ السابقغ  ٚا ٙنغ بالق ٛمن طڤيل مقا ٙاػ تغطي مٖڬ  ٚا سسغ،لهي ق ٙاػ  لتتعلڄ،ام ٚا الق

سسغ في السڤځأاإسًڇاتيجيغ ب ٚ الڤضع التنافس  للم ،لفي اغتنام الف٥ٚ لتجنظ مخاط
  البيئغ ب

  ٙاػ اإ ٚا ٙيغ :الق  دا

ٙاػ   ٚا علګ ممافه ق ٙڬ  ٕا خ٘ علګ مستڤڥ  ٚا ت خ٘ فيه الق ه٘ا  ٙاػ التشغيليغ، فعنٖت
ٚلڗ  ٙاػ لحل مشكاػ التنظيږ لأامستڤڬ يقڤم امٖي ٚا ٚقابغ باتخاٗ ق علګ الٕا لف٩ٚ ال

كيٖ من  ٙاػ متعلقغ بالت ٚا سسغ في سبيل تحقيڄ الفعا   ااستخٖامك٘لك ق ٕٙ ام مڤا
 بهٖافها

 : ٙاػ التشغيليغ ٚا  الق

ٙاػ الت تصنع   ٚا امتعلقغ بالعملياػ التشغيليغ الٖنيا لأ في امستڤياػ التنظيميغهي الق
ٚب إتباٵ تعليماػ لألل ق سسغ،لهي  لګ م عإع تكڤڗ اختياٙ بيڗ البٖائل لأٙشإاػ منها 

ٙاػ امتخ٘ع  ٚا نڤاٵ الق ٚلفغ مسبقا، لشكل التالي يبيڗ  كٖ التام لنتائجها مع متعلقغ بالت
ٙڬ ب ٕا  علګ كل مستڤڥ تنظيم 

 

 ٙ ٙڬ أنڤاع  (:I-01)  قږالشكل  ٙاػ في امستڤڥ اإدا ٚا  الق

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

ٙاػ اسًڇاتيجيغ ٚا  ق

ٙيغ ٕا ٙاػ  ٚا  ق

ٙاػ تشغيليغ ٚا  ق

 

 امستڤڥ اأعلګ

 امستڤڥ امتڤسط

 امستڤڥ اأدنى
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ٙ : ام  ٚهب٥ صٖ ٚجع سبڄ ٗك  5ةتحسيڗ بلعجٛڤ م

 
ٚع  ٚاٙب الثالن:الف  خصائ٨ اتخاٗ الق

نشڤف  ح  ٙاػ من خا  التصنيڀ التالي:  خصائ٨  Ansoffل ٚا أالق
اتيجيغ التي تأڣا ة   ٙاػ اإست ٚا ٙع العليا:تالق أمثل: خ٘ من قبل اإدا

  ٜيٌ السلعغ السڤځ الت تساعٖ علګ تعظيږ معٖ  العائٖ علګ ٙ م ٙاػ اختيا ٚا أ؛ااستثماٙق
 ل ا ٕٙ علګ استخٖاماڴها البٖيلغ  ٙاػ تخصي٨ امڤا ٚا ٚتبطغ بالسلعغ لأق  ؛السڤځألخاصغ بالف٥ٚ ام

 ٙاػ التنڤيع ٚا أ؛ق

  ٙاػ ٚا ٙأق ٚٙ لأٛمنغ البٖ في التڤسيع غيڇ امت تڤقيـ اختيا ٙاػ اإسًڇاتيجيغ ك ٚا نها  غيڇ تصنڀ الق ب
ٚٙع كما  ٜيغ في اتخاٗهاب نهامتك ٚك ٙجغ عاليغ من ام أ1تحظى بٖ

ٙيغ: ة ثانيا ٙاػ التنظيميغ اإدا ٚا  الق
ٙاػ  ٚا مثلتها ماالت تصنلهي ق ٙع الڤسطى لمن  ٙ عن اإٕا ٙنا بالسابقغ لتصٖ ٗا قا  ٙ ٚا أيلي :ڀ بالتك

 علګ استخٖاماڴها البٖيلغ ٕٙ يع امڤا اػ تٛڤ ٚا ج ٙاػ الخاصغ ب ٚا  ؛الق

 لتملكها لأا ٕٙ ٙاػ الخاصغ بتنظيږ امڤا ٚا  ؛تنميتهالق

 ٚتبطغ ب ٙاػ التنظيميغ ام ٚا ٚياػ تٖفڄ الالق ٚإ الصاحلأامعلڤماػ لتحٖيٖ الح ياػ امخڤلغ لأف
لليڗ)السلطغ ( لأ  ؛ك٘لك امس

  يع الخٖماػ لالتسهياػ بيڗ ٙاػ الخاصغ بخطڤاػ بتنفي٘ لالتٖفڄ العما  لالنشطغ لتٛڤ ٚا الق
 الڤحٖاػ التنظيميغبالقسام لأ

ٙاػ تشغيليغ:ة ثالثا ٚا  ق
ٙجغ عاليغ من ام ٙاػ بٖ ٚا ٜيغ تتصڀ ه٘ه الق ٚاٙ، لأٚك من المثلغ علګ ه٘ه مبڇمجغ لأ نها ڬلبالتك

ٙاػ: ٚا أالق
 ٚئيسيغ ٕٙ امتاحغ علګ النشطغ الڤظيفيغ ال يع امڤا أ؛تٛڤ

 ٕٙجٖللغ اإنتاه لجٖللغ استخٖامها لأ أ؛تشغيل امڤا

 ٚاف لأ ٚقابغ علګ العملياػساليظ اإش أ؛ال
 ڬ حجږ اإنتاه لأتحٖيٖ م ٜلڗ لأمستڤياػ امستڤياػ التشغيل  ٜينخ أ؛التخ

  ٙاػ الخاصغ بالتسعيڇ ٚا أبلسياساػ التنميغ لالبحڤف الق
ٚاف لألتصٖٙ ه٘ ٙاػ عن مستڤياػ اإش ٚا ٙاػ خصائ٨ ه الق ٚا ٚلفغ له٘ه متباينغ لأمختلڀ الق مع

ٙ لأالخصائ٨  ٚا ٙڬ متخ٘ الق ٚل ٚ ض ٙاػ بم ٚا أ2الجٖل  التالي يبيڗ خصائ٨ مستڤياػ اتخاٗ الق
  

                                                                    

1:  ، ٚ منصٙڤ ٚ نص ٙاػكاس ٚا  ب٥23،اأساليظ الكميغ في اتخاٗ الق
ٚجع : 2  بت3-٥٥،35نفس ام
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ٙقږ  ٚاٙب(: خصائ٨ مستڤياػ اتخاٗ I)  -04جٖڣڋ   الق

 الخاصيغ
ٚاٙ اتخاٗمستڤياػ   الق

اتيجي ٙڬ  امستڤڥ اإست  امستڤڥ التشغيلي امستڤڥ اإدا
أمتٖنيأمتڤسطغأعا  تنڤع امشاكل

ٙجغ التنظيږ  أعاليغأمتڤسطغأمتٖنيغ د
ٙجغ الغمڤ٩  أمتٖنيغأمتڤسطغأعاليغ د
ٙجغ ااجتهاد  أمتٖنيغأمتڤسطغأعاليغ د
ٙأأبالسنيڗ اأفڄ الزمني  أباليامأبالشهڤ

مجغ  ٙاػ القابلغ للب ٚا أكٌڇهاأبعضهاأا تڤجٖ الق
ٙ التخطيط  ٚا ٚيباأكٌڇها ق أقليلغأالنصڀ تق

ٙاػ التنظيږ  ٚا ٚيباأقليلغ ق أكٌڇهابأالنصڀ ق
ٚع الجام۫ي،  امصٖٙ: ٙ الفك ٙاػ ل نظږ ٕعمه، ٕا ٚا ٙيغمحمٖ الصيڇفي، ق أب٥23، 8ةة2، سنغاإسكنٖ

ٙ ب ٚا  امطلظ الثاني: عمليغ اتخاٗ الق
ٚځ في ه٘ا ام ٙاػ لألنتط ٚا لګ عمليغ اتخاٗ الق الت تعتبڇ من العملياػ الساسيغ في كل طلظ 

سساػ ااقتصإيغب أام
ٙ ب ٚا ٚع اأڣڋ: مفهڤم عمليغ اتخاٗ الق  الف

ٚيفها كاآتي: ت هي عمليغ لأ حٖاف بٖيلغ مختلفغ بغ اختياٙ، منيمكن تع ل ضمن  ٩ٚ تحقيڄ هٖف معيڗ 
هٖاف معينغبت أ1عٖع 

ٚػ سيمڤڗ(: ت ٚب ٙع كلهاتب ه٘ا لڗ الڤظيفغ لطبقا لـــ ) ه ٚإفا لعمليغ اإٕا ٙڬ م ٙ اإٕا ٚا يعٖ اتخاٗ الق
ٙاػ مثل:  ٚا ٙيغ الهامغ للتخطيٰ تشمل سلسلغ من الق أاإٕا

؟ لأ ه؟ لمت ٕا ڗ التخطيٰ يشمل اتخاٗما ال٘ڬ يجظ  لخ، ك٘لك ف ٙاػ، كما تشمل الڤظائڀ  كيڀ؟ببب ٚا الق
يضاب ٙاػ  ٚا ٙع علګ عمليغ اتخاٗ الق ٚڥ في اإٕا أ2الخ

ٙاػب ٚا ٚاحل عمليغ اتخاٗ الق ٚع الثاني: م  الف
ساسيغ  ٚاحل  ٙاػ ستغ م ٚا ألهي:لعمليغ اتخاٗ الق

ٚاٙأڣاة  ٚحلغ تشخي٨ امشكلغ محل الق ٚحلغ اأڣلګ: م  بام
ٚف عليها بعإها لأ ليعن تشخي٨ امشكلغ التع ٚفغ لتحٖيٖ  ٚفغ مع ها لمع ٚئيس  لظهٙڤ السبظ ال

ٚاضها  ٙها، لتتطلظع ثا عما  متعٖٕع تتضمن ااستعٖإ  ل ٙ القيام بنشاطاڴها ل ٚا ٚحلغ من متخ٘ الق ه٘ه ام
بعإهاب ٙاساػ التحليليغ للمشكلغ ل ٚا الٖ ج ٚف علګ امشكلغ ل   للتع

                                                                    

ٚاهيږ،  : 1 ب ٙ علي  ٚل باڗ، الًڇجمغ س ٚام تٙڤ عيف ٙ ڣ نظږ الخب ٚا ٚئ للنشٚ، سنغ نظږ دعږ الق ٙ ام  ب 3٥،82ةة2، ٕا
ٚه،٥ : 2 ٚجع سبڄ ٗك  ب5تتنڤافٖ كنعاڗ، م
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ٚحلغ ثانياة  ٚحلغ تحٖيٖ البٖائ الثانيغ:ام  لبم
ڗ تكڤڗ ه٘ه البٖائل ضمن حٖٕل  ٚع بتحقيڄ النتائٌ امطلڤبغ علګ  يجظ تحٖيٖ البٖائل الت لها عاقغ مباش

ٚحلغ تتطلظ ما يلي: ٙ ل٘ا ه٘ه ام ٚا مام متخ٘ الق ٕٙ امتاحغ  أامڤا

 الحلڤ  البٖيلغ لأال ٚ ٙع علګ تطڤي يجإ الحلڤ  خاصغ الجٖيٖع منهاطالتقٖ أ؛ٙڤ في حقل 
 جاػ السابقغ لأعتمإ الڤاساإأ ٙب لال ٚين في نفس امجا ع علګ التجا يمكن  معلڤماػ لخبڇاػ اآخ

 النڤاحي امتعلقغ بامشكلغ لبالتالي بكل الحلڤ  اممكنغباإمام بجميع امعلڤماػ لأ

ٚحلغ تقييږ البٖائلثالثاة  ٚحلغ الثالثغ: م  ام
ٙاسغ الڤافيغ لكل بٖيل لهأ           ٚحلغ بالٖ ا علګ لتتطلظ ه٘ه ام ي تتضمن تحٖيٖ النتائٌ لكل بٖيل بنا

ٙنغ تلك البٖائل مع بعضها محٖٕع لأ اجتماعيغمعاييڇ فنيغ لاقتصإيغ لأ ٚاٙ بمقا بعٖ ٗلك يقڤم متخ٘ الق
ٚحلغ صعبغ قياسيا  ،البع٬ ٚحلتيڗ السابقتيڗبالتعٖ ه٘ه ام لنها تتطلظ التنب بحڤإف امستقبل  ،م

ٚلف لأ ٚ لالظ ث ٚاٙبالعڤامل الت ت أعلګ الق
ٙ البٖيل اأمثلبٙابعاة  ٚحلغ اختيا ٚابعغ: م ٚحلغ ال  ام

لك بااسًڇشإ بما يلي: ٙ ٗل ٚا ٚ متخ٘ الق ٙ علګ البٖيل امناسظ من لجهغ نظ أيقع ااختيا

  امًڇتبغ علګ ٗلك في ٚ ٛنغ بيڗ الفڤائٖ امتڤقعغ،لامخاط نسظ بٖيلامڤا  ٙ أ؛اختيا
  ٚعغ ٕٙ لالس ٙ البٖيل الكٌڇ كفايغ من ناحيغ استغا  امڤا  ؛الڤقـ امناسظلأامطلڤبغ،اختيا

 امتاحغ ٕٙ مكانيغ تنفي٘ه استنإ للمڤا ٚيغ الت تعمل علګ تنفي٘ه ،لاقعيغ البٖيل ل  ؛لخاصغ البش

  البٖيل ال٘ڬ ٙ سسغ لأاختيا جما مع سياستها يحقڄ الهٖاف التنظيميغ م سًڇاتيجيتهايكڤڗ من  .ل

ٙ )البٖيل اأفضل(بخامساة  ٚا ٚحلغ الخامسغ: تنفي٘ الق  ام
ٚاحل أ            ٚحلغ تابعغ للم ٚڥألتعٖ ه٘ه ام ٙغږ  الخ ٙ يكڤڗ قٖ صٖٙ ڗالسابقغ  ٚا لالتنفي٘  ،الق

تي لجعل ٚاٙ لاق۫ي ي ٚاٙ تعالڗ لتفاعل الجميع علګ تنفي٘ لملمٝڤ خاصغ بعٖ  ،الق ڗ يضمن متخ٘ الق
ٙ مثل : القيام ٚاٙ،لأالق ٚا ٙ إنجاٍ تنفي٘ الق ٚا ا مهما من متخ٘ الق عما ه٘ا يتطلظ ٕٙل أ1بالتحفيڈ للعما   ب

ٚاقبغ بسادساة  ٚحلغ امتابعغ ڣاماحظغ ڣام ٚحلغ السادسغ: م  ام
ٙسه علګ عمل أ           ٚيڄ التڤجيه ال٘ڬ يما ٙ عن ط ٚا ٙ متابعغ تنفي٘ الق ٚا ٚحلغ من متخ٘ الق لتتطلظ ه٘ه ام

لسيه عما  اماحظغ لكيفيغ التنفي٘  ،امنف٘ين مٚ ڗ يقڤم ب ٜيٖ من العما  مثل ،لعليه  له٘ا يتطلظ ام
ٙشإ جيل معڤقاػ تنفي٘ ا ،ااتصا  لاإ ٚاٙ  علګ ت ٚ لبعٖ ٗلك يعمل متخ٘ الق ٚاٙ ليستخل٨ لتطڤي لق

أ2الحلڤ  في امستقبلب
  

                                                                    

ٚه،٥ : 1 ٚجع سبڄ ٗك ، م ٚ منصٙڤ ٚ نص  ب48-ت4كاس
ٚه،٥:  2 ٚجع سبڄ ٗك ، م ٚ منصٙڤ ٚ نص  ب49كاس
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ٙاػب ٚا ٚع الثالن: اأساليظ الكميغ اتخاٗ الق  الف
ساليظ كميغ تمكن متخ٘  ٚاٙ عٖع  ٚاٙ منتستخٖم عمليغ اتخاٗ الق ٙاػ الڤصڤ   الق ٚا لګ ق

أمن بيڗ ه٘ه الساليظ ن٘كٚ:، لأمڤضڤعيغ مناسبغ
ٚيغ ااحتمااػ:أڣاة   نظ

ٚيغ  ٚياضيغ لأااحتمااػ من الساليظ الكميغ الت تساهږ في بنا النماٗتعتبڇ نظ ٚيبها ه ال لتفيٖ ،تج
ٚيغ ه٘ه كٖ  النظ ٙجغ عٖم الت ٙ كاف من امعلڤماػ  في التخفيڀ من ٕ ٚ قٖ ٚع حيڗ يتڤف ٚ ال امخاط لت تظه

ه ٙع في التنب ، لأالسلڤڅ امتڤقع للنمٗڤ ٙع اإٕا ٙ امتخ٘ علګ قٖ ٚا أب للحڤإف امستقبليغيتڤقڀ نجاٍ الق
ٚياضيغ:ثانياة  مجغ ال  الب

 ٙ ٚا ڗ فيلتعتبڇ من الساليظ الكميغ الساسيغ الت تساعٖ متخ٘ الق ٙاػ ،  ٚا يجإ الحل  اتخاٗ الق
ٚڥ ) القيمغ امثلګ( لٖالغ جبڇيغ تضږ عٖع متغيڇاػ تٖعګ  ل الصغ ٚياٿ  يعن البحن عن القيمغ العظم  ال

ل مًڇاجحاػلهي تخضع ل ،ٕالغ الهٖف خ٘ صيغغ مسالياػ  ٗا كانـ ٕالغ الهٖف لأجملغ قيٕڤ ت جملغ ، ف
ٙجغ  ٙلسغ تنطڤڬ تحـ اسږ ،الللګالقيٕڤ من الٖ ڗ الجملغ امٖ ٗا كانـ ٕالغ الهٖف  البڇمجغ ف ما  الخطيغ 

ٙجغ الثانيغ  لألبع٬  ٙلسغ تنطڤڬ ،كل القيٕڤ من الٖ لغ امٖ ڗ امس أب تحـ اسږ البڇمجغ غيڇ الخطيغف
 امحاكاع: ثالثاة 

ع طبڄ الصل  يجإ صٙڤ سلڤب امحاكاع هي محاللغ يتږ من خالها  ه ب ڗ عمليغ صياغغ نمٗڤ
ٚع لنظام ما ٕلڗ محاللغ الحصڤ  علګ نظام الحقيقي نفسه ه يمثل النظام مڤضڤٵ لأ ،مصغ ٚ نمٗڤ ٗلك بتطڤي

ٙاسغ ٚ جميع التغيڇاػ في الحااػ اممكنغ للنظام ،الٖ ٕا  ،ليظه  ٚ ثږ لضع امقاييس الت يستخٖم في تقٖي
ٙب علګ عيناػ في النظام ٚا تجا ج ٚ امع ،النظام ب لڤماػ الكافيغ عن لحت تتږ ه٘ه العمليغ ا بٖ من تڤف

ٜا النظام لأ أ1خصائصه حت يمكن فهږ النظام لالتنب بسلڤكهبج
ٙ ب ٚا ٚابع: أهميغ عمليغ اتخاٗ الق ٚع ال  الف

ٙاػ م تعتبڇ عمليغ اتخاٗ ٚا سسغ، لأالق ڬ م ٚيغ في  ٕيها ن امهام الجڤه ٚا لأهميغ الت ت ه٘ا نظ
سسغ ب هٖاف ام ٙاػ في تحقيڄ  ٚا أالق

ٚيـ للبحن في  ج ٙاسغ  ٚ عن ٕ ٚي سساػ ما يلي :  هميغجا في تق ٙاػ في امستڤياػ التنظيميغ للم ٚا ليس تالق
ڗ  ٙاسغ مٖهشا سماٵ  ٚتبغ الللګ في الهميغ في ٕ ٙاػ قٖ احتلـ ام ٚا ٙع علګ اتخاٗ الق كٌڇ  ةة5تامقٖ ٚ في  مٖي

سسغ الكثيڇ  ةةةتمن  سساػ كبيڇع منهم أتا م
سساػب ٙاػ ام ٕا ٙاػ علګ مستڤڥ  ٚا ٙ عمليغ اتخاٗ الق ٕلا هږ  أ2للعلګ من 

 ٙسغ الفعليغ لصاحيغ الڤظيفغ أ؛تعميڄ امما

 هٖاف لأ أ؛ػ لظيفغ امٖيٚلاجباتحقيڄ 

 ب ٙ ٚا ٙتبا٭ الق ٙاسغ العمليغ لخبڇع لأا ساٝ الٖ أ؛حكمغ امٖيٚامستقبل 

                                                                    

نعام باقيغ، : 1 ٚاهيږ نائظ،  ٙاػ، نماٗه ڣ أساليظ كميغب ٚا ٚيغ الق ٕٙڗ،نظ ٙ لائل للنشٚ، ال  ب25-24، ٥تةة2، ٕا
ٙيمحمٖ الصيڇفي، : 2 ٙاػ اإدا ٚا ٚ الجام۫ي، مصٚ، ڣ نظږ دعمڢ غالق ٙ الفك  ب3تت، ٥تةة2،ٕا
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 ٙتبا٭ بنطاځ السلطغ لأ لليغ اا أ؛امس

 1العمل علګ حل امشاكل امتعلقغ بالعمل اليڤميب
 

ٚاٙب الثالن:امطلظ  ٚع في عمليغ اتخاٗ الق ث  العڤامل ام

ٚ من بينها ما يلي:هناڅ الكثيڇ من العڤامل الت تستطيع  ٙ ن٘ك ٚا ثيڇ في عمليغ اتخاٗ الق أالت
ٚع اأڣڋ: دقغ ڣ  ٚاٙبالف ٛمغ اتخاٗ الق ٚ امعلڤماػ الا  تڤاف

حأ    ٙاػ لا ٚا قتها لأاتخاٗ ق ٛمغ ٕل ٚ امعلڤماػ الا ح ٗلك فيما يلي:غ يجظ تڤاف أسنڤ
ٚا ٛمغ اتخاٗ الق ٚػ له امعلڤماػ الا ٗا تڤف حسن  ٚ في لضع  ڗ تكڤڗ ه٘ه امعلڤمغ لافيغ ٙ عيكڤڗ امٖي لګ 

ٙ لأ ٚا ٙڬ ال٘ڬ يتږ فيه اتخاٗ الق ٚيبا من الڤاقع تبعا للمستڤڥ اإٕا ٙ ق ٚا كما ،ٕقيقغ بحين ينتٌ في النهايغ الق
أيتضح من خا  الشكل التالي:

أ
ٙقږ ٙڬبI -02  (الشكل  دا  (: نڤع امعلڤماػ امطلڤبغ في كل مستڤڥ 

 

ٚا٩ الجل ٙع العليا معلڤماػ شاملغ لغ  التخطيٰ طڤيل اإٕا
ٚقابغ ٚا٩ لال ٙع الڤسطى معلڤماػ مڤسعغ لغ  التخطيٰ اإٕا

ٚا٩ بصفغ عامغ ٙع الٖنيا معلڤماػ تفصيليغ لغ ٚقابغ اإٕا  ال
 

، 2ةة2نظږ امعلڤماػ )مٖخل لتحقيڄ اميڈع التنافسيغ(، الٖاٙ الجامعيغ،  ،امصٖٙ: معالي فهم حيٖٙ
 بث2ت٥

أ
ٚع  ٙجغ ٗكا ڣتعليږ ڣ  الثاني:الف ٚاٙبد ع متخ٘ الق  خب

ٙجغ ٗكا عاليغ لتعليږ متمكنغ ٗلڬ خبڇع كبيڇع  ڗ تكڤڗ له ٕ ٚاٙ  لكي يتخ٘ يجظ علګ متخ٘ الق
ٙاػ سليمغ لمضبڤطغ لسڤف ن ٚا ٍٚ ه٘ا فما يلي:ق لګ ش ٚځ  أتط

ٙع  كٌڇ قٖ نه سيكڤڗ  ٙجغ عاليغ من ٗكا التعليږ لالخبڇع ا شك  ٚ ال٘ڬ يتمتع بٖ تحٖيٖ امشكلغ  علګفامٖي
سبابها لأ ٚفغ  ٙاػ امائمغ لحلهابلمع ٚا ٙع علګ اتخاٗ الق كٌڇ قٖ أبالتالي 

ٚاٙب ٚع الثالن: الخصائ٨ الشخصيغ متخ٘ الق  الف
ٙ فيما يلي: ٚا أتتجسٖ الخصائ٨ الشخصيغ متخ٘ الق

غلظ الحياڗ بالسماػ السلڤكيغ لالشخصيغ له ٚ في  ٙاػ الت يتخ٘ها امٖي ٚا ٚ الق ث خا٥  ،تت فال
ٙجغ عاليغ من  ٗلڬ العقلياػ الجامٖع سڤف يجٖلڗ صعڤبغ في البحن عن امشكلغ حت للڤ كانڤا يتمتعڤڗ بٖ

أالتعليږ لالخبڇع للٖيهږ نظام جيٖ للمعلڤماػب
  

                                                                    

ٚه،٥:  1 ٚجع سبڄ ٗك باڗ،م ٚام تٙڤ  ب44يف
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ٚابع: تأثي العڤامل العاطفيغب ٚع ال  الف
ثيڇ العڤامل ال ٙ لأڗ ت ٚا ٜ اتخاٗ الق ٙكائ حٖ  أسيتږ تڤضيحها كاآتي:عاطفيغ 

ٚحلغ تحٖيٖ  تعلظ العڤامل ٙاػ بصفغ عامغ لفي م ٚا ا هاما في اتخاٗ الق ٚف علګ  لأالعاطفيغ ٕٙل التع
ڗ  ،امشكلغ بصفغ خاصغ ٙشيٖع محضغ حت ل ٙاػ بصفغ عامغ ليسـ عمليغ اقتصإيغ  ٚا فعمليغ اتخاٗ الق

ثيڇ الع ڗ احتما  ت ٙقام مثا ف ٙاػ بنا علګ معلڤماػ جامٖع كال ٚا سيس الق ڤامل العاطفيغ مڤجٕڤ تږ ت
ٙج أغ ماببٖ

ٚع الخامس: العڤامل التي ا يمكن التحكږ فيهاب  الف
ٙ لأهناڅ عٖع عڤامل ا يمكن تح ٚا أهي كاآتي:كږ فيها في عمليغ اتخاٗ الق

ٚيڄ الصٖفغ  حيانا عن ط ل غيڇ  لأقٖ يتږ اكتشاف امشكلغ  نتيجغ لجٕڤ عڤامل لږ تكن في الحسباڗ 
ٚ كتظ للتسليغمتڤقعغ فعلګ سبيل امثا ٚ  للكتظ النفسيغ لالطبيغ لالبڤليسيغ بنش سسغ النش  ، : قامـ م

نتاه مستقل، لألبٖ اإقبا  عليها مما جعل ام ه٘ه العڤامل الت تتحٖف عنها قٖ تكڤڗ سسغ تنش   لها خٰ 
ٚكغب ٙع الش ٕا ٙجغ  أ1خا

أ  

                                                                    

ع التنافسمعالي فهم حيٖٙ، : 1 ٙ الجامعيغ، يغنظږ امعلڤماػ : )مٖخل لتٖقيڄ امي  ب29ت-ث2ت٥ 2ةة2(، الٖا
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 :خاصغ
ڗ التٖقيڄ  ٚكيڈع الساسيغ الت من خا  ما تقٖم في ه٘ا الفصل الل  نستخل٨  امحاسب هي ال

ٙف عليها لحت يصل امٖقڄ  ،تجعل من القڤائږ اماليغ تتميڈ بامصٖاقيغ لامڤضڤعيغ له٘ا في ظل امعاييڇ امتعا
حكام الڤقايغ الٖاخليغ علګ بع٬ البنٕڤ اػ مع  ٚا ج جل الحفاٱ ، من لګ ه٘ه النتيجغ يتبع مجمڤعغ من 

ڬ سڤ استغا  لك بغيغ  ڗتاعباػ يمكن  لأل اختاٝ  عليها من  لګ نتيجغ هامغ تطٚ عليها ٗل الڤصڤ  
ٜليٖ كل من  سسغ ،مسيڇين ،المٚ من ماڅ هيهمهي ت عاڗ ،متعامليڗ مع ام نتائٌ التحقڄ من  لك٘لك 

سسغ لخصڤمها لنفقاڴها لأ ٚإاڴها حتصڤ  ام ٚأتمكن من  ي ٚشيٖها  حين تعتبڇ عملتخاٗ الق ٙاػ لت يغ ا
ٙڬ يتږ من خاله تحٖيٖ حل امشكاػ باختياٙ الحل المثل من البٖائل  ٕا هږ نشا٭  ٙاػ  ٚا تخاٗ الق
ٚضنا له في ه٘ا الفصل فقٖ تږ تبييڗ عمڤمياػ حڤ  التٖقيڄ امحاسب لعمڤمياػ  امتاحغ من خا  ما تع

ٙاػ ب ٚا ٚشيٖ الق  حڤ  ت



 

 

 الفصل الثاني:

قيق امحاسبي  العاق بين الت

 وعملي اتخا القرارا
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 تمهيٖ:

ٚائن ڣ  متصلغ هڤ سلسلغ من الخطڤاػ اڗ التٖقيڄ هڤ عمليغ منظمغ ڣمتكاملغ لتجميٸ اإٔلغ ڣالق
ٕٙع الت يقڤم بها امٖقڄ من أ ٚأيڢ الفن حڤڋ صحغ امعلڤماػ ااقتصإيغ الڤا ٚڣه ب بالقڤائږ اماليغ، جل الخ

ٚفڤقا بالبڇاهيڗ ڣله٘ا يقڤم بتٖقيڄ ه٘ه القڤائږ ڣ ما تضمنڢ من حساباػ فحصا ٕقيقا  ڣ تح ليا مڤضڤعيا م
ضفا امصٖاقيغ عليها ڣ  اإثباتاػ امبڇٙعڣ  ٚاف امهتمغ يصاڋ ه٘ه الحقيقغ بكمن أجل  لګ اأط ل مڤضڤعيغ 
ٚ فعاڋ ي  عملامه٘ا ڣ  ٙاػ ڣ  يغ اتخاٗٚاجعغ الحساباػ  من أث ٚا ٚشيٖهابالق  ت

ٙاستنا علګ ما يل :ڣ سڤف ن  خص٨ ٕ

 
ٚاٙبتٖقيڄ الحساباػ ڣ الامبحن اأڣڋ:   عمليغ اتخاٗ الق

 
ٙاػب ٚا ٚشيٖ الق ثباػ اإٔلغ ي  ت  امبحن الثاني: ٕٙڣ التٖقيڄ امحاسب ي  
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 تٖقيڄ الحساباػ ڣعمليغ اتخاٗ القراٙبالامبحن اأڣڋ: 

 ٙ ٚا ٕٙع ي  قڤائږ اماليغ يستخٖمها ي  عمليغ اتخاٗ الق لګ معلڤماػ محاسبيغ الڤا  ٙ ٚا يحتاه متخ٘ الق
 ٚ سسغ من نظږ امعلڤماػ ڣ ڣ يحصل علګ ه٘ه امعلڤماػ امحاسبيغ من خاڋ ما تتڤف ننا ي  بما أعليڢ ام

هلغ لعمليعصٚ التكنڤلڤجيا الحٖين ڣ  ٚاٙ فيلج لضماڗ تٖفڄ معلڤماػ تحمل مڤاصفاػ م غ اتخاٗ الق
مكنڤا لګ امعالجغ اآليغ للمعلڤماػ امحاسبيغ خاصغ بالقڤائږ اماليغ عبڇ الحاسڤب ليت الٖاخلييڗ امٖققيڗ

ضفا صيغغ امصٖاقيغ ڣ  ٚعيغ علګ ه٘ه امعلڤماػ امحاسبيغ مما يساعٖ ه٘ا ي  عمليغ من  ٙ الش ٚا اتخاٗ الق
ٚاحل ڣ  كٖ من أڗ عمليغعبڇ جميٸ ام ٙج  حين يقڤم  الت سسغ بامٖقڄ الخا ٙ سليمغ تستعيڗ ام ٚا اتخاٗ الق

كٖ من صحغ البياناػ ڣ بتٖقيڄ كل امعلڤماػ امحاسبيغ الڤ  ٕٙع ي  القڤائږ اماليغ ڣيت يٖاٵ ا سجاػ ثږ يقڤم ب
ح ٚ يڤ ٚي ٙأيڢ حڤڋ القڤائږ اماليغ ڣ  تق ح ٗلڊ ي  ما يل :فيڢ   سڤف نڤ

  ٚاٙبتٖقيڄ الٖاخل  ي  عملالمساهمغ  يغ اتخاٗ الق

 ٚاٙب ٙج  ي  عمليغ اتخاٗ الق  مساهمغ التٖقيڄ الخا

  اميڈانيغبتٖقيڄ حساباػ 

 امطلظ اأڣڋ: مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي في عمليغ اتخاٗ القراٙب

هږ ي  التحكږ اماڅ حين يساعٖحيڈا كبيڇا من اهتمام امسيڇين ڣ يشغل التٖقيڄ الٖاخل  
سسغڣ  ،تحسينهابالعملياػ ٕاخليا ڣ  من ه٘ا يمكن ڣ  ،من ثږ يمس ه٘ا الٖٙڣ جميٸ مستڤياػ نشا٭ ام

ٚاٙ السليږ  ڗ التٖقيڄ الٖاخل  يساهږ ي  عمليغ اتخاٗ الق ٚاحل ڣخطڤاػ اأساسيغ ڣ القڤڋ  سنتناڣڋ ام
ٙ ڣ  ٚا ٚاٙباتخاٗ الق  صعڤباػ التٖقيڄ الٖاخل  ي  اتخاٗ الق

 قراٙبالخطڤاػ اأساسيغ اتخاٗ الالفرٵ اأڣڋ: امراحل ڣ 
سسغ ا هاما ٕاخل ام فيعتمٖ علګ مساعٖتها ي  التحكږ الٖاخل   ،يلعظ التٖقيڄ الٖاخل  ٕٙڣ

سسغالعملياػ ڣ  ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخل   ٨يتلخ ،تحسينها حين يمس ه٘ا الٖٙڣ جميٸ مستڤياػ نشا٭ ام
سسغ ي  الشكل التال : 1ٕاخل ام

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
يٖ الفضل، ب  1 ٙيغم ٙاػ اإٕا ٕٙڗ ،امنه الكمي في اتخاٗ القرا ٙ الحامٖ، اأ  ببث3-ت3، ٥تةة2، ٕا
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ٙقږ  الٖاخليب(: طبيعغ ٕٙڣ التٖقيڄ II -03 (شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٙڅ العٖٕ الثاني  القراٙامراجعغ الٖاخليغ كإٔاع فعالغ في اتخاٗ مقٖم عبيڇاػ ، ٛ قانأحمٖ امصٖٙ:  ٚبيغ امفتڤحغ ي  الٖنما ،مجلغ اأكإيميغ الع
 بتث، ٥ثةة2،

 

نڢ من خاڋ الشكل ناحٴ أڗ  جميٸ امجااػ الت يمكن أڗ يكڤڗ للتٖقيڄ الٖاخل  فيها ٕٙڣ ف
ٚاٙ ٙ اڣ  ،يتخللها عمليغ اتخاٗ الق ٚا ٚاجعغ الٖاخليغ ي  عمليغ صنٸ الق ڗ هناڅ مساهمغ للم لسليږ بالتال  ف

نڢ  ٚع الخلفيغ ه٘ا يعن  ٚ ما يسم بالنظ ٙ ٕڣڗ تڤف ٚا الحقيقغ أنڢ ا يمكن الحكږ تماما علګ سامغ ڣجٕڤ الق
 ٙ ٚا اڋ التال : لڤعٖنا  بعٖ ڣضٍڤ نتائٌ الق ٍٚ الس ٚاٙ ال٘ڬ تږ اتخاٗه كاڗ يتږ ط ا لڤجٖنا أڗ الق لګ الٙڤ

ٚاٙ ڣ ا عا ڤ اأفضل ي  ضڤ امعتبڇاػ الت كانـ ه  اأكٌڇ شي تقييمڢ بعٖ فًڇع  انڢ معناها الحكږ علګ الق
ٙ نفسڢ بل علګ  ٚا ٙ يتمثل ي  الحكږ ليس علګ الق ٚا ٚڥ للحكږ علګ ڣجٕڤ الق ٚيقغ اأخ ڗ الط ه  ٛمنيغ من صٖٙڣ

ٚيقغ منهجيغ أڬ هناڅ خطڤاػ منطقيغ ينبغ   لګ  تباعهاالكيفيغ الت صٖٙ بها طبڄ له٘ه الط للڤصڤڋ 
ٙاػ الجيٖعب ٚا  1ب الق

ٕٚها فيما يل :  ڣ ه٘ه الخطڤاػ يمكن س
 ؛تحليل ڣ تشخي٨ امڤقڀ 

 ؛تحٖيٖ البٖائل 

 ؛البٖيل اأفضل ختياٙ ڣا تقييږ البٖائل 
 ٙه  ؛تنفي٘ البٖيل ال٘ڬ تږ اختيا

                                                           

1
 . ، د عبيرا ز، م راراحمد  ن ذ ال ل في اتخ داء فع ي ك ني، المراجع الداخ ،العدد الث ر ، الدنم ديمي العربي  .،ص، مج اأك

امحضر 
 الجبائي

تحسيڗ 

الضماڗ 

ال٘ڬ يتعلڄ 

 بالرقابغ

اإٗعاڗ 

ڣت٘ليل 
 الصعڤباػ

 ٙ مستشا

امختلڀ 
 العملياػ

 عملياػ اتخاٗ القراٙ

ٕٙڣ التٖقيڄ 
 الٖاخلي
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 ٌبتقييږ النتائ 

ٙاػ حين تساعٖ  ٚا ٙ هامغ ي  كل خطڤع من الخطڤاػ عمليغ اتخاٗ الق يلعظ التٖقيڄ الٖاخل  إٔڣا
ه اػ مڤاصفاػ كاملغ ڣ يل علګ ت ٙ امعلڤمغ لتكڤين جيٖع ٗڣ ٚا كافيغ ليتږ استعمالها ي  عمليغ صنٸ الق

ڗ الت ٙ ف ٚا ٛاع مٸ خطڤاػ عمليغ اتخاٗ الق ع فعاليغ بامڤا ٙاػ ٗاػ جٕڤ ٚا ٖقيڄ الٖاخل  لڢ للحصڤڋ علګ ق
ع حياع يكڤڗ  ٚهإٙڣ ٙيغب خ ٙاػ اإٕا ٚا هلغ اتخاٗ الق لګ تقٖيږ معلڤماػ م  1للڤصڤڋ 

ٙقږ  ع حياع عمليغ التٖقيڄبII)  -04شكل   (: ٕٙڣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚه،٥ مقٖم عبيڇاػ،أحمٖ نقاٛ، امصٖٙ:                                           ٚجٸ سبڄ ٗك  بثثم

ٚع حڤڋ مڤضڤٵ العمليغ ڣ تبٖأ عمليغ التٖقيڄ  عطا نظ اػ التٖقيڄ امناسظ ب ٚا ج ل٘لڊ عٖإ 
ٚع أڣ التصٙڤ يتږ تشخي٨ الڤضٸ ام ،امڤضڤٵ ٙجيا ڣ حي  بامڤضڤٵ ٕاخليا ڣ فمن خاڋ النظ ٙجغ خا تحٖيٖ ٕ

ٚڣنغ ڣالقابليغ الخطٚ الناجږ ڣ  سًڇاتيجيغ للقيام بعمليغ التٖقيڄ لتليها ڣضٸ خطغ بام من ثږ يتږ ڣضٸ 
ٚع  ٚنامٌ عمليغ مٸ العمل ي  كل م ٚغڤب فيڢ ليبٖأ امٖقڄ بتنفي٘ خطغ أڣ ب للتحسيڗ ي  حاڋ أڬ متغيڇ غيڇ م

ٚيغ التٖقيڄ الٖاخل    ڣڋ علګ مٖي ٚ امس 2بعلګ ضب  لإٔا ڣ يتږ ٗلڊ من قبل امٖي

 

                                                           

ي شريف،  .1 صرةع ، اإدارة المع ، اإسكندري معي  .،ص، الدار الج
،ص .2 ب س المرجع الس  .ن

ڣ تأسيس التٖقيڄ الٖاخليعٖإ   

اتيجيغصياغغ  للتٖقيڄ  ست
 الٖاخلي

 ضبط إٔا التٖقيڄ الٖاخلي

ٕخاڋ متڤاصل للتحسيناػ 
 علګ عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي

خطغ مرنغ قابلڢ لتحسيڗ تنفي٘ 
 التٖقيڄ الٖاخلي

ٙجي التٖقيڄ فح٨ الڤضع الٖاخلي ڣ  الخا

 الٖاخلي تشخي٨

تخاٗ امعلڤماػ 
 القراٙ



ٙاػ                               لفصل الثانيا  العاقغ بيڗ التٖقيڄ امحاسبي ڣعمليغ اتخاٗ القرا

~ 34 ~ 

 

ٙ ڣ  هناڅ مساهمغ للتٖقيڄ الٖاخل  ي  كل ٚا ٚځ خطڤع من الخطڤاػ اتخاٗ الق كل خطڤع  ليها ي  سڤف نتط
ٚحلغ ڣ بالتفصيل مٸ الڤقڤف علګ أهمي ٛ ه٘ه العاقغ من خاڋ الشكل غ التٖقيڄ الٖاخل  ي  كل م ٚا ب يمكن 

 1التال :

ٙقږ  (: مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي في اتخاٗ القراٙبII -05 (شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚع مقٖمغ لنيل اماجيسًڇ ، تخص٨ ماليغ ڣ محاسبغ، اأغڤا٭،  امصٖٙ: ٚاٙ، م٘ك ٚاجعغ الٖاخليغ ي  ٕعږ ڣ تفعيل الق أحمٖ نقاٛ، ٕٙڣ ام
ٜائٚ،  ب34ت، ٥ثةة2الج

 نتائٌ للقياٝ:ڣضع أهٖاف ڣأغرا٩ ڣ  بت

عٖإ ڣڣضٸ اأهٖاف ڣ ي  ه٘ه الخطڤع يمكن أڗ يكڤڗ لل ٙكغ ي   ه٘ا الكڤڗ أڗ ه٘ه تٖقيڄ الٖاخل  مشا
سسغ ڣ  اأخيڇع ٚع ٕاخل ام ٙأيا ڣ امستقلغ عن باڣظيفغ مستم ٚع  بكل مڤضڤعيغ عن ق  الڤظائڀ تعٖ ي  كل م

لګ أبعٖ من ٗلڊ يجظ أڗ يسهږ  سسغ بل من اممكن أڗ ي٘هظ التٖقيڄ الٖاخل   ي  الڤضٸ السائٖ ي  ام
 هاباإسًڇاتيجياػ امختلفغ لالتصٙڤ السابڄ لڤضٸ اأهٖاف ڣ 

 تحٖيٖ امشكلغ: ب2

سسغ ا يمكن أڗ  ي تحٖيٖ أڬ مشكلغ  ا تام ٙج  لكي يتږ تحٖيٖ  تږ  ٚ للڤضٸ الٖاخل  ڣالخا بالفح٨ امستم
ٚفغ هل أڗ ه٘ه امشكلغ تحتاه لحل مبڇ امشكلغ ڣ  ٙ مٌ أڣ غيڇ مبڇمٌ ثږ  يتتبٸ النتائٌ ڣ من ثږ مع ٚا ٚاقبغ الق م

ڗ تلڊ امشكلغب  امتخ٘ بش
 
 

                                                           

ز ،  .1 رارأحمد ن عيل ال ي في دع ت اط، الجزائر ،  دور المراجع الداخ سب ، اأغ لي  مح جيستر، تخصص م دم لنيل م ، مذكرة م
 .، ص

ڣضع أهٖاف ڣ أغرا٩ 

 صحيحغ ڣ نتائٌ للقياٝ

غتحٖيٖ امشكل  

ٙ البٖائل  اختيا

 تقييږ البٖائل

يجإ البٖائل  

 تنفي٘ البٖائل

التقڤيږ ابعغ ڣالتقييږ ڣ امت  

 تنقيح

 التٖقيڄ الٖاخلي
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 البٖائل:يجإ  ب3

ٙا حڤلها ٗلڊ أڗ امشكلغ الت ليس لها سڤڥ حل ڣاحٖ ا تعٖ مشكلغ ي  ڗ  ڣجٕڤ امشكلغ يقتض  تباين اآ
ٙ أڗ تڤجٖ مشكلغ ليسبِ حقيقغ ا بٖ من التسليږ بها ڣ ٗاتها بل تص ڗ  لكن من النإ لها سڤڥ حل ڣاحٖ بل 
ٜايا ڣ عيڤب ڣ مساهمغ التٖقيڄ الٖاخل  ي  لكل بٖيل ڣ  ،ږ هڤ ڣجٕڤ عٖع بٖائل لكل مشكلغعالغالظ ڣاأ  منها م

ٚ النهائي بعٖ تحٖيٖ امشكلغب ٚي  يجإ مجمڤعغ البٖائل يكڤڗ ي  شكل اقًڇاحاػ مقٖمغ ي  التق

 تقييږ البٖائل ڣ تقڤيمها:  ب4

ٙ البٖيل امناسظ  ،كل البٖائل ي  حل ٗلڊ امشكل يتږ تحٖيٖ أبعإي  ه٘ه الخطڤع  ال٘ڬ ڣ كي يتسن اختيا
قل عڤاقظ غيڇ سليمغ سي لګ أهميغ عطي أفضل النتائٌ ب ٙع اأهٖاف الت يجظ ه٘ا ي  حٖ ٗاتڢ يسبڄ  ٚڣ ض

ٚاعاتها عنٖ اختياٙ بٖيل من ا حٖاف تغييڇ ما ي  ج٘ٙڣ فالهٖف اأخيڇ لص ،لبٖائل امتاحغم ٚاٙ هڤ  نٸ الق
ٚڣحغ أنڢ يعمل علګ تقٖيږ  هڤ التٖقيڄ الٖاخل  ي  ه٘ه الخطڤع فالحل ال٘ڬ تږ يبڇٛ ٕٙڣ  ،امشكلغ امط

ٚ ڣ  ٚ النهائي ڣ اقًڇاٍ البٖائل الت ي ٚي ٙاسغ امشكلباها مناسبغ ي  التق  1 ه٘ا بعٖ ٕ

ٙ البٖيل أڣ الحل اأفضل: ب5  اختيا

ٙ نهايغ امطاف هڤ الڤصڤڋ  ٚا ٙ يمكنڢ من بلڤٹ الهٖف ڣ  ڗ الهٖف متخ٘ الق ٚا  حل امشكلغ القائمغ هنالګ ق
، ٚ ٚاٙ باختياٙ الحل من بيڗ عٖع حلڤڋ مقًڇحغ مستعينا ي  ٗلڊ بمجمڤعغ من امعاييڇ تڤف يقڤم متخ٘ الق

 ٙ ٙجغ كبيڇع من امڤضڤعيغ ي  ااختيا ٚاحل جميعا أڗ اإ تعتبڇ ه٘ه ا،ٕ ٚحلغ إٔځ ام ٙ يعم ن ي  الحقيقغ ختيا
ٚ ڣ  ٚ حسږ اأم لګ امحطغ النهائيغ للجهٖ امب٘ڣڋ اأم ٚاحل السابقغالڤصڤڋ  للتٖقيڄ الٖاخل  ٕٙڣ ي   ب ي  ام

ٙ البٖائل نبڇٛه ي  الشكل التال :  ختيا

ٙعبڗ امحتمل بيڗ التٖقيڄ الٖاخلي ڣ (: التعاڣ II -06 (ٙقږ  شكلال  اإٕا
 

 

 

 

 

 

ٚجٸمقٖم عبيڇاػ ،أحمٖ نقاٛ،  امصٖٙ: ٚه،٥ م  بة8سبڄ ٗك

 

 تنفي٘ القراٙ:  ب6

ٙ البٖيل اأفضل من بيڗ البٖائل الت تږ  ٚا ٚحلغ التنفي٘ بعٖ أڗ حٖٕ متخ٘ الق لګ م تقييمها يصل 
ٙ امتخ٘ ڣ ڣصڤڋ  هڤ ڣ  ٚا عبالق ٙ قابا للتنفي٘ باإمكانياػ امڤجٕڤ ٚا  ه  أڗ يكڤڗ الق

                                                           

ز، .1 ، مرجع سب ذكره،صأحمد ن د عبيرا  .-م

 الفح٨

ٙع  Management امراجعغ الٖاخليغ ٕا  

 تڤكيٖ
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 التقڤيږ:امتابعغ ڣ  ب7

ٜٕإ ٕڣ  ٚقابي بحين يعمل عللتٖقيڄ الٖاخل  ڣ ا ٙ ي  ه٘ه الخطڤع بال٘اػ ي ګ ه٘ا لكڤڗ طبيعغ عملڢ ال
ٚف يغبعت ٙاػ امتخ٘ع ل ٚا ٙاػ امتخ٘ع ڣيعمل علګ تقييږ ڣتنفي٘ الق ٚا ي  شكل ٸ نتائٌ ه٘ا التقييږ تنفي٘ الق

ٚڥ ڣ  ٚ نهائي ه٘ا من جهغ ڣمن جهغ أخ ٚي ٚاحل تق ٙكغ التٖقيڄ الٖاخل  ي  جميٸ ام الخطڤاػ  أڣ بحكږ مشا
ٙ البٖيل اأفضل من شالسابقغ من تحٖيٖ امشك نڢ أڗ يجعل قسږ التٖقيڄ الٖاخل  أڗ يسهږ لغ تږ اختيا

ٙ  ڣ ع ٚا ٙاػ امتخ٘عبلګ التطبيڄ الجيٖ له٘ا الق ٚا يٖ امتڤاي  للمعلڤماػ حڤڋ ه٘ه الق 1تعمل علګ التٙڤ

 

 الفرٵ الثاني: صعڤباػ التٖقيڄ الٖاخلي في اتخاٗ القراٙب
ا هاما ي  يلعظ  سسغالتٖقيڄ الٖاخل  ٕٙڣ ٙ ي  ام ٚا ٙيغ ڣ ،عمليغ اتخاٗ الق ي  جميٸ امستڤياػ اإٕا

اػ العإيغ  ٚا ٚغږ من اإج ا أڗ ه٘ا الٖٙڣ يكڤڗ محٖٕڣ أڣ منعٖما بال  السليمغ للتٖقيڄ الٖاخل بڣ  امختلفغ 

ٜيغ ة أڣا  عٖم التفڤي٬بالشٖيٖع ڣ مرك

ٙقابي هناڅ أنڤاٵ من  يتعامل ي  القيإع امتحكمغ فهناڅ قيإع تعتمٖ كليا علګ أسلڤب قيإڬ 
ٚقابيغ ڣ  ٚفاتڢ ال ٚ للمستڤياػ الت تل  امستڤياػ القيإيغ ي  ه٘ا تص ٙ اأڣام صٖا الت تڤافيڢ بما تږ عملڢ عنٖ 

ا كبيڇا جٖا ڣ النڤٵ يكڤڗ ل الت يتږ من خالها التحكږ ڣ  ،بِ بمثابغ اليٖ اليمن للقيإعيصلتٖقيڄ الٖاخل  ٕٙڣ
سسغ ڣ  ي  ٚياػ العملياػ ٕاخل ام ٚقابيغ ه٘مج ٙاجٸ بصفغ ال الت تحكږ التٖقيڄ الٖاخل  ڣهناڅ نڤٵ من ا 

ا بڤجهغ نظٚ الت اػالقيإ ٚف  لګ أبعٖ  ،يع ففي ه٘ا النڤٵ من القيإاػ يكڤڗ ٕٙڣ الٖقيڄ الٖاخل  محٖٕڣ 
 ٚ اػ فا تلقى ااقًڇاحاػ الت ت سسغ بالتصٙڤ ٚ النهائيغ أڬ صٖڥ لٖڥ قيإاػ ام ٙي  فٸ ي  التقا

 : ضغڤ٭ امٖيرين ةثانيا

ٙاساػ التطبيقيغ أڗ امٖ ٚين ڣ أثبـ بع٬ الٖ خاصغ ي  الٖڣڋ الناميغ علګ اختاف مستڤياتهږ ي  ي
سسغ اإ  ٙيغ امختلفغ أيا كاڗ نڤعها ڣنشاطها ڣ ام ٚضڤڗ لضغڤ٭ أصبح جمهإا ٚ يتع ـ سمغ مميڈع للعص

ٙ ه٘ه الضغڤ٭،ال٘ڬ نعي٤ فيڢ ٙجيغ ه  مصٖ ٚغږ من إٔا  كما أصبحـ البيئغ سڤا الٖاخليغ أڣ الخا فبال
ڗ مساهم ٙ تخليغ التٖقيڄ الٖاخل  عملها علګ أحسن ڣجڢ ڣفقا لجميٸ امتطلباػ ف ٚ تها من خاڋ التقا ي

ع أڣ حت  ٙ نڢ ا يكڤڗ أالنهائيغ يكڤڗ محٖٕڣ ٚا ع ي  عمليغ اتخاٗ الق الضغڤ٭ الت  يمكن تقسيږ ه٘هڣ ، أڬ ٕٙڣ
ٚ ڣالت  ٙاتڢ ڣ تيتع٩ٚ لها امٖي ٚا ٚ ي  ق الت تحٖ ب٘لڊ من الٖٙڣ ال٘ڬ يلعبڢ التٖقيڄ الٖاخل  ي  عمليغ ث

لګ نڤعيڗ:  ٙ ٚا  اتخاٗ الق

ٜ القڤڥ الت تخلقها  : ضغڤ٭ ٕاخليغة ت ٚاك ٚسميغ ڣم سا ڣضغڤ٭ التنظيماػ غيڇ ال تتمثل ي  ضغڤ٭ ٙ
ٛمغبامعلڤماػ ڣالبياناػ ڣنق٨ اإمكانياػ امإيغ ڣ ڣقصٙڤ نظږ  ٚيغ الا  البش

ٙجيغة 2 ٚأڬ العام ڣ   :ضغڤ٭ خا تماعيغ قتصإيغ النابعغ من العاقاػ ااجضغڤ٭ اإالتتمثل ي  ضغڤ٭ ال
ٜع اإعاميغ  ٙه نطاځ العمل ڣضغڤ٭ اأجه ٚ خا ٚقابيغ ڣ ڣ للمٖي ٚ أڣ ال ٙاػ امٖي ٚا ٚ ي  تڤجيڢ ق كلها عڤامل تڤث

2حٖ من فاعليتڢبت
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ع للتٖقيڄ الٖاخليب ةثالثا  ااستقاليغ امحٖٕڣ

ٚ امال  مما يع٩ٚ أهٖاف  ٚتبطغ مٸ امٖي ع ي  التٖقيڄ الٖاخل  ه  أڗ تكڤڗ م لعل أكٌڇ اأمٙڤ خطٙڤ
ڗ تكتمل  لګ عٖم تحقيڄ اأهٖاف بالكامل ي  أڬ حاڋ من اأحڤاڋ  ٚاطيغ بل  لګ البيڇڣق التٖقيڄ الٖاخل  

ٛاڣيتيڗ استقاليغ امٖقڄ  :الٖاخل  ڣ ه٘ا من خاڋ  
ٙسمية ت سسغ يعن تابٸ لها ڣ أخيڇا مڤظڀ ٕاخل : بحين امٖقڄ الٖاخل  هڤ أڣا ڣ تنظيميغ  ڣڋام  هڤ مس

ٙع ،ڣ  تجاه مجلس اإٕا سسغبعن أعمالڢ   ٗلڊ من خاڋ تمڤضٸ التٖقيڄ الٖاخل  ي  الهيكل التنظيم للم
ٜاڣيغ الثانيغ غي الرسميغة 2 سسغ ڣبيڗ باق  امڤظفيڗ التڤاج أڗ ه ڣ : أما ال ٖ امستمٚ للمٖقڄ ٕاخل ام

ٚع ڣ  ٚين ي  الٖائ ٚڣٛ نڤٵ ه٘ه ڣالعماڋ اآخ ٚسميغ تتمثل ي  ب ٚڥ ه٘ه العاقاػ غيڇ ال امصالح امصالح اأخ
ٚ سلبا علګ التامشًڇكغ بيڗ امڤظفيڗ ڣ  ث ٚ امعٖع حڤڋ عمامٖقڄ الٖاخل  ت ٙي ٚ ي  ڣ  ،لياػ معينغقا ث بالتال  ت

ٛ عاقاػ ٗاػ طاب ٚڣ لګ ب ٙاػ الت سڤف تتخ٘ باإضافغ  ٚا ٙ الق  ٖاخل ٸ عاطفي بحين يصبِ للمٖقڄ المسا
ٜهږ  ٚك ٙمغ تضٚ بم ٙاػ صا ٚا ه امڤظفيڗ حت ا يتږ اتخاٗ ق ٛما يغطي علګ بع٬ اأخطا الت قام بها 

ٕٚهږ ب 1الڤظيفي أڣ حت تتسبظ ي  ط

 

ٙجيالثاني: مساهمغ التٖقيڄ الظ امطل ٙاػب خا  في عمليغ اتخاٗ القرا
ٙاػ سليمغ               ٚا ٙج  ي  عمليغ اتخاٗ ق ٙج  ڣ يساهږ التٖقيڄ الخا يٖاٵ مٖقڄ الخا ٙاشٖع من خاڋ 

ٚ يعبڇ في ٚي ٙ تق ٙأيڢ حڤڋ القڤائږ اماليغ ڣ )محافٴ الحساباػ( معيا ٚ ما يل :ڢ عن  ٚي  يتضمن ه٘ا التق

 التق ٙ ٚأڬمعيا ٚ العام للتعبيڇ عن ال  ؛ٚي

  ٚاجعاػ ڣ  امعلڤماػ الخاصغبام

ٙ التقرير العام للتعبي عن الرأڬب  الفرٵ اأڣڋ: معيا
ٙيغ ٙأڬ محافٴ الحساباػ للقڤائږ اماليغ للسنغ الجا بٖا  ٗلڊ من ن حين سامتها من أخطا امعبڇ ڣ م ،هڤ 

ٚجعيغ محاسبيغ امعتمٖعحين مائم ٚ من حين ڣ  ،تها للم ٚي ٚڥ كالتق مائمتها للبياناػ مبينغ ي  مستنٖاػ أخ
 التسييڇب

بٖا الرأڬ:أڣاة   أشكاڋ 

كٖ محافٴ الحساباػ من سامغ ال امصإقغ بٖڣڗ تحفٴ:ة ت قڤائږ اماليغ من أخطا معتبڇع عنٖما يت
ٚجعيغ محاسبيغ معتمٖع ڣ مسكهڣ  ٚڥ ا ڣفڄ ام ٙنغ مٸ بياناػ امستنٖاػ اأخ يصإځ عليها بٖڣڗ صحتها بامقا

 تحفٴب
اليغ بتحفٴ عنٖما ياحٴ أخطا : يمكن محافٴ الحساباػ أڗ يصإځ علګ القڤائږ امامصإقغ بتحفٴة 2
ٚيغ علګ القڤائږڣ  ٚيقغ جڤه ٚ بط ث ٜم محافٴ اماليغ للسنغ مڤضڤٵ التٖقيڄ، ڣ نقائ٨ ا ت ي  ه٘ه الحالغ يل

ٙفٸ ي  التخفيضاػ ي  الس ٙع علګ   نڤاػ امقبلغبالحساباػ اإٕا
اػ مبإ ڣ قعٖم امصإقغة 3 ٚيغ ڣتجاٛڣ ٚجعيغ محاسبيغ ڤا: ي  حالغ ماحظغ أخطا ڣنقائ٨ جڤه عٖ م

ٙأيڢ بعٖم امصإقغ علګ القڤائږ اماليغب ٚ علګ القڤائږ اماليغ بنسبغ ٗاػ أهميغ يبٖڬ  ث 2 امعتمٖع ت

 

  

                                                           
ز، .1 راراحمد ن عيل ال ي في دع و ت  .، مرجع سب ذكره،صدور المراجع الداخ
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بٖا الرأڬ:  ثانياة   مڤضع 
ٙأيڢ  علګ القڤائږ اماليغ الخمسغ اميڈانيغ حساب النتائٌ، جٖڣڋ تٖفقاػ يبٖڬ محافٴ الحساباػ 

ٜي ٝڣ اأمڤاڋ ڣ الخ ماحڄ، يجظ علګ القڤائږ اماليغ الت يبٖڬ علګ أساسها محافٴ نغ، جٖڣڋ تغييڇاػ ٙ
ٙأيڢ  ٚف محافٴ الحساباػ،  أڗالحساباػ  ڣڋ عن مسكها، مڤقعڢ من ط ٚف امس ٚ عليها من ط ش تكڤڗ م
ٚڣف اأڣلګ تسمِ بالتتتضمن ه٘ه ال شيڇع تڤقيعها بالح ٚف علګ القڤائږ اماليغ امٖقڄت  ع

ع التٖقيڄثالثاة   :   ٕٙڣ
ٙيغ علما  ٙصٖع السنغ  أڗڣ بالتال  يٖقڄ محافٴ الحساباػ القڤائږ اماليغ للسنغ الجا قڤائږ اماليغ تتضمن أ

 1السابقغب

 :محتڤڥ أڣ شكل التقرير العام للتعبي عن الرأڬ 
  :مقٖمغ الت٘كي العام 
ٚيقغ ڣ  بت ٙئ التعييڗالت٘كيڇ بط  ؛تا
ٚيڀ بالكياڗ ب2  ؛التع
ٚځ تعييڗ محافٴ الحساباػ ب3  :ط
 ٖسسغ  عن ٚف مساهميڗ م ٚكغ: أين يتږ اختياٙ من ط سيس الش يسم محافٴ الحساباػ ڣ ت

سيس  ؛الت
  ٚڣ٩ محافٴ الحساباػ أين يتږ ٚڣ٭ تقييږ ع ٙه ڣفڄ ٕفًڇ أعبا يحٖٕ ش ٚيڄ اختيا ٙ اختيعن ط ا

يعتبڇ ها عهٖع محافٴ حساباػ السابڄ ڣ يكڤڗ ٗلڊ عنٖ انتمحافٴ الحساباػ ٗڣ أحسن ع٩ٚ ڣ 
 ؛محافٴ الحساباػ جٖيٖ

  ٚكا ٜاٵ ما بيڗ الش عنٖ حٖڣف مانٸ قانڤني  أڣ ُيعيڗ محافٴ الحساباػ عن حكږ قضائي ي  حالغ ن
 معيڗب

ٚكغ مڤضڤٵ التٖقيڄ: ب4 ٚيڀ بالش  التع

  ٙيخها ڣ ٚيفها ،طبيعتهابٖايغ تا  ؛سمها، نطاځ التقنيغ تع
 قفاڋ السنغ اماليغ امعينغ ٙئ  ٚ تا  ؛ٗك
 هل ي  الكياڗ ٛ ام ٚف الجها لګ أڗ القڤائږ اماليغ قٖ تږ ڣقفها من ط ٙع   ؛اإشا
عٖإ القڤائږ اماليغ ب5 ڣليغ امسيڇين عنٖ   ؛الت٘كيڇ بمس
ٙأيڢ حڤڋ القڤائږ اماليغ بت ڣليغ ي  التعبيڇ عن   ؛الت٘كيڇ بمس
ٚ  القڤائږ اماليغ ام بث ٚي ٙفاځ تق ٚف محافٴ الحسابتحٖيٖ  ٚ عليها من ط  بش

 يٖاٵ التقرير العام للتعبي عن الرأڬ: ٙابعاة 

ٚأڬ حڤڋ القڤائږ اماليغ  ٚه عن ال ٚي ٵ تق ثباػ اإ يجظ أڗ يٕڤ ٙع العامغ مٸ  شيڇ من لٖڥ اإٕا ٕاٵ بالت
ٙس ٙع علګ حافظغ اإ ٚف اإٕا جاڋ ط لڊ ي   عها محافٴ الحساباػ ٗڣ الجمعيغ  نعقإايڤم قبل  5تاڋ الت يٕڤ

  1العامغ العإيغب 
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 امعلڤماػ الخاصغبالفرٵ الثاني:  امراجعاػ ڣ 
ٚيٚ التعبيڇ عن  ٚأڬ حڤڋ القڤائږ اماليغ ڣ يعتبڇ جٜ هام من تق ٚأڬ ال ٚيٚ العام لتعبيڇ عن ال هڤ يكمل التق

 ٚ  الثاف اآتيغ:ڣيتمحٙڤ حڤڋ العناص
 :الخاصغ الناتجغ عن بع٬ امراجعاػ الخاصغ 

ٚ القڤائږ ام ٚاجعغ بع٬ عناص () اأصڤڋ، الخصڤم، امنتجاػ ڣ  يغالمتمثل ي  م  اأعبا
  الشكڤڅ ا تأثر علګ الحساباػ السنڤيغ: مخالفاػ ڣ 

ٚف محافٴ الحساباػ ڣ تتضمن جميٸ اأخطا ا ٚ بطماحظغ من ط ث ٚيغ علګ قڤائږ اماليغ ٚيقغ جڤهالت ا ت
ٙأڬ محافٴ الحساباػ مثاڋ: عٖم تقييٖ مشًڇياػ ك٘لڊ ي  بع٬ خط ي  الحساباػڣ  سسغ  بالتال  علګ  ام

 أخطا متعلقغ بحاسباػ مٖڣنغ النظام امحاسب امال بالت تكڤڗ بنسظ ضئيلغ ڣ 
 :ٙع عليها  امعلڤماػ التي يجظ القانڤڗ علګ محافٴ الحساباػ اإشا
ٚ محافٴ الحساباػ أڗ يتضمنيجظ علګ  ٚي ٙيغامعلڤماػ ٗاػ أهميغ امتعلقغ  تق ٚا سسغ  ااستغاڋ باستم ام

ٙاػ ڣامنقڤاػ ڣ  ٚهن العقا ٚڥبك  كل معلڤماػ اأخ

  عٖإ محافٴ الحساباػ ڣ ع  ٙئ تقريره:فت  تا
  عٖإ محافٴ  الحساباػ:فًڇع 

ٕڬ محافٴ الحساباػ مهمتڢ ا ٚه العاالسنڤيغ ڣ متعلقغ بفح٨ الحساباػ ي ٚي م امتعلڄ بالتعبيڇ عن عٖإ تق
ٚأڬ ي   ٙع خمسغ ڣ أال ٙبعيڗجل قٖ ٙئ استام الحساباػ السنڤيغ امضبڤطغ من  ابتٖا( يڤما 45) أ من تا

هلب ٛ التسييڇ ام ٚف جها  ط
  :محافٴ الحساباػ ٚ ٚي ٙئ تق  تا

ٚقابغب ٙئ انتها الفعل  من مهمغ ال  يجظ أڗ يتطابڄ مٸ تا
  ٚكغ محافظي الحساباػ:ٗا ٚ بش   تعلڄ اأم

ٚكغ ڣ يجظ أڗ يتږ التڤقيٸ ع ٚف ممثل الش ٚ من ط ٚي ٚف ممثل أڣ ممثل  محافٴ الحساباػ أڣ لګ التق من ط
ٚيٚب عٖإ ه٘ا التق ٙكڤا ي   ٚكغ ال٘ين شا ٚكا أڣ امساهميڗ أڣ امسيڇين له٘ه الش  الش

  عٖإ ڣ ٙسيڗ ي  حالغ ااختاف ي  تڤقيٸ مشًڇڅ، ي  ه٘ه حالغ تعٖٕ محافظي الحيتږ  ساباػ امما
ٚ امشًڇڅ ب ٚي ٚأيڢ ضمن التق ٚأڬ بيڗ محافظي الحساباػ امتضامنيڗ، يٖل  كل محافٴ حساباػ ب  2ال

انيغبامطلظ الثالن: التٖقيڄ حساباػ   امي

بتٖقيڄ حساباػ  ڣسڤف يتږ تتناڣڋ ي  ه٘ا امطلظ عمليغ التٖقيڄ الفعليغ لبنٕڤ القڤائږ اماليغ
 اميڈانيغ علګ اختاف أنڤاعها ڣ يتږ امعالجغ علګ النحڤ التال : 

(، اأصڤڋ امتٖاڣلغ تٖقيڄ الحساباػ اأصڤڋ ) تٖقيڄ اأصڤڋ الثابتغ( ڣ تٖقيڄ حساباػ اأصڤڋ ) تٖقيڄ
 قصيڇع اآجل(بتٖقيڄ حساباػ الخصڤم )تٖقيڄ ٕيڤڗ طڤيلغ ڣ ملڤكغ( ،تٖقيڄ حساباػ الخصڤم )اأمڤاڋ ام
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 الفرٵ اأڣڋ: تٖقيڄ حساباػ اأصڤڋ )تٖقيڄ أصڤڋ الثابتغ(ب
ٚاجعغ بنٕڤ ڣحساباػ الثابتغ ڣ سنتناڣڋ ي ٚٵ عمليغ م  بحين يتږ علګ النحڤ التال :  ه٘ا الف

ٚيڀ باأصل امعن -  ؛التع
ٚقابغ الٖاخليغ علګ ه٘ا اأصل -  ؛نظام ال
اػ امتبعغ لتحقيڄ تلڊ اأهٖافب - ٚا  اإج
ٙع عن ممتلكاػ منقڤلغ أڣ غيڇ امنقڤلغ، ملمڤسغ تعريڀ اأصڤڋ الثابتغأڣاة  غيڇ ملمڤسغ، مقتناع  أڣ : ه  عبا

ٚفغ الڤحٖع لغي ٚا٩ البيٸ أڣ التحڤيل، بل أڣ منتجغ بمع ٙ ڇ أغ ٚا ها  ستعمالهااڣ  ااستم أصڤلها فًڇع ڣجٕڤ
ٕڣاػ اإنتاهب  ك

 اأصڤڋ الثابتغ:مقڤماػ نظام الرقابغ الٖاخليغ علګ ثانياة 
ٚقابغ الٖاخليغ علګ اأصڤڋ الثابتغ بشكل عام ي  امقڤماػ اأساسيغ التاليغ:  تتمثل مقڤماػ ال

 ٚي ٚا اأصڤڋ الثابتغ ڣ ڣضٸ ميڈانيغ التقٖي ٚأسماليغ عليهاغ لعملياػ ش  ؛ك٘لڊ اإضافاػ ال

  ڣلغ عن ٚا اأصڤڋ ڣعملياػ بيعه تنفي٘ عملياػڣ  اعتمإتحٖيٖ الجهغ امس  ؛تجٖيٖهاا ڣ ش

 ٚڣٵ مٸ  صي٨تخ ٚ اأصڤڋ الثابتغ امملڤكغ للمش سجل أڣ مجمڤعغ من البطاقاػ لبياڗ جميٸ عناص
جل ي  سجل  ٕٚ مٸ ما هڤ م ٚ اأصڤڋ الثابتغ ڣ مطابقغ نتائٌ الج ڬ لعناص ٕٚ ٕٙڣ ٙع القيام بج ٚڣ ض

 ؛بطاقاػ اأصڤڋ الثابتغ
  ٚفيڗ علګ استخٖام اأصڤڋ جيل ي  سجل أڣ ڣ  ،الثابتغالفصل التام بيڗ امش بيڗ من يقڤم بالت

 ؛بطاقاػ اأصڤڋ الثابتغ

  ع سا ٚقغ أڣ  ميڗ علګ اأصڤڋ الثابتغ ضٖ اأخطاٙ امختلفغ الت تلحڄ بها مثل الس ٙع الت ٚڣ ض
 ؛ااستعماڋ

  ڣ ٙ ٚقابغ علګ قطٸ الغيا ٛڗ اإٔڣاػ ڣامهماػ الصغيڇع ڣ حكام ال ٚفها من امخا ڣضٸ أسس سليمغ لص
ٚقغ أڣ للضياٵب لكي ا   تتع٩ٚ للس

اتها:أهٖاف مراجعغ اأصڤڋ الثابتغ ڣ ثالثاة   جرا
 :أهٖاف مراجعغ اأصڤڋ الثابتغ 

ٚنامجڢ لتٖقيڄ اأصڤڋ ال  امتمثلغثابتغ تحقيڄ مجمڤعغ من اأهٖاف ڣ علګ مٖقڄ الحساباػ عنٖ ڣضٸ ب
 : فيمايل 

 ؛التحقڄ الحسابي من صحغ تقڤيږ اأصڤڋ الثابتغ 
  ؛صحغ تقڤيږ اأصڤڋ الثابتغالتحقڄ من 

 ؛التحقڄ من ڣجٕڤ اأصڤڋ الثابتغ 

 ٚڣٵ لأصڤڋ الثابتغ  1بالتحقڄ من ملكيغ امش
 اػ  مراجعغ اأصڤڋ الثابتغ: جرا

                                                           

ي الرمحي،  .1 عيعبد الكري ع ري و الصن سس التج ب في الم ن، اأردن،تدقي الحس  .-،ص ، عم
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ٚع بٖفًڇ اأستاٗ العام اأ التحقڄ من صحغ  بت ٙصٖع الحساباػ الظاه ٙقام اأصڤڋ الثابتغ باميڈانيغ من أ
جمال  أڣ تفصيل   ؛بشكل 

ٕٚ العمل ، التحقڄ من  ب2 ٚيڄ الج ڣجٕڤ اأصڤڋ الثابتغ: يتږ التحقڄ من ڣجٕڤ اأصل الثابـ عن ط
كٖ من ڣجٕڤ اأصل فعا   ؛ل الحالغ الت يڤجٖ عليها بالفعڣ  ڣالت

ٚڣٵ لأصڤڋ الثابتغ: ا يعن ڣجٕڤ اأصل ي  ام  ب3 ٚڣٵ له٘ا التحقڄ من املكيغ امش ٚڣٵ امتاڅ امش ش
 ؛اأصل

كٖ من عٖم ڣجٕڤ4.  يٖع لڤجٕڤ  الت أيغ حقڤځ للغيڇ علګ اأصڤڋ علګ امٖقڄ أڗ يطلظ جميٸ الڤثائڄ ام
1حقڤځ الغيڇ علګ أڬ أصل من أصڤلڢ الثابتغب

 

 تٖقيڄ اأصڤڋ الثابتغ غي املمڤسغ:ٙابعاة 

ٚڣعاػ نتيجغ أسباب مختل ٚ بع٬ امش ٚع امحل اأصڤڋ الثابتغ غيڇ املمڤسغ ه  اأصڤڋ الت تظه فغ مثل شه
ع ااخًڇاٵ ڣ  ٚا ٙيغبڣب  العاماػ التجا

تلڊ اأصڤڋ تتمثل أهٖاف تٖقيڄ اأصڤڋ غيڇ املمڤسغ لغيڇها من اأصڤڋ ي  التحقڄ من الڤجٕڤ الفعل  لڣ 
ٚڣٵ لها ڣصحغ ڣ   تقييمها ي  الٖفاتٚبڣملكيغ امش

اػ التاليغ:ڣ  ٚا  لتحقيڄ تلڊ اأهٖاف يقڤم امٖقڄ باإج
 ٚڣٵالحصڤڋ علګ كشڀ باأصڤڋ الڤهم  قيمتهابمٸ بياڗ طبيعغ كل منها ڣ  ،يغ الت يمتلكها امش

 ٚڣٵ ل ٗلڊ بالحصڤڋ علګ مصإقغ تلڊ اأصڤڋ بتٖقيڄ ٗلڊ مستنٖيا ڣحسابيا ڣ التحقڄ من ملكيغ امش
ٙيا من الجهغ الحكڤميغ امختصغ ٚڣ 2ب ٗا ڣجٖ امٖقڄ ٗلڊ ض

 

 الفرٵ الثاني: تٖقيڄ الحساباػ اأصڤڋ )أصڤڋ امتٖاڣلغ(ب
ٚځ ي  ه٘ا لګ عمليغ تٖقيڄ البنٕڤ ڣحساباػ اأصڤڋ امتٖاڣلغ ڣ  سنتط ٚٵ  ٚضها علګ نفس الف سيتږ ع

 ع٩ٚ اأصڤڋ الثابتغب

  : تعريڀ اأصڤڋ امتٖاڣلغأڣاة 

لګ نقٖ ڣ  ه  تلڊ اأصڤڋ الت ٙع تحڤيلها   ستعمالها ي  أثنا اإثن عشٚ بشهٚ التاليغتنڤڬ اإٕا
عبأثنا )السنغ القإمغ( ڣ  ع التشغيليغ العإيغ للمنش  الٖٙڣ

 : أهٖاف تٖقيڄ اأصڤڋ امتٖاڣلغثانياة 

ع عامغ أڬ علګ اختاف أنڤاعها ڣ أصنافها فيما يل :  تتلخ٨ أهٖاف تٖقيڄ اأصڤڋ امتٖاڣلغ بصٙڤ
 عٖإ اميڈانيغ العامغ ٙئ  كٖ من ڣجٕڤ اأصل امتٖاڣڋ ي  تا  ؛الت
 كٖ م ع لأصل ڣ الت  ؛تحٖيٖ نڤٵ املكيغن ملكيغ امنش

 3 التحقڄ من صحغ التڤجيڢ الحسابيب
 

خر امٖع:ثالثاة   مراجعغ بضاعغ 

ٜڣڗ :ة ت   مقڤماػ نظام الرقابغ الٖاخليغ علګ امخ

                                                           

،ص .1 ب س المرجع الس  .-ن
س المرجع  .2 ،صن ب  .الس
لد أمين عبد ه،مرجع سب ذكره،ص .3  .-خ
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ٚقابغ ڣ  ٜڣڗ من  أحكامالت أخ٘ها بعيڗ ااعتباٙ لغ٩ٚ هناڅ الكثيڇ من نقا٭ ال ٚقابغ علګ امخ ال
 أهمها ما يل :

  ٚا البضاعغ يجظ ٚ ش خ٨ مخت٨ أڣ جهغ محٖٕعأڣام  ؛أڗ يكڤڗ مصإقا عليها من 
  ؛تكڤڗ بنا علګ حاجغ لها ڣفقا لسياسغ الظل عليها أڗيجظ مشًڇياػ أڬ نڤٵ من البضاعغ 
 ٚع عن مڤعٖ ااستام امتفڄ عليڢ من قبل مڤظڀ مخت٨ خ ٚا امت ٚ الش  ؛متابعغ أڣام
  خغ من ا بڤجٕڤ ن ٚ عٖم قيام قسږ ااستام بقبڤڋ أڣ ااستام أڬ بضاعغ  ٚا تلڊ البضاعغ لٖيڢ أم  ؛ش

  كٖ من كميغ ڣجٕڤ البضاعغ ڣ تمام عمليغ الٖفٸالت  ؛مطابقتها للمڤاصفاػ قبل 

  ٚسفح٨ ڣ ٚاجعغ قائمغ الحساب ام ٕين من حين اأسعاٙ ڣامڤاصفاػ ڣ م ٚڣ٭ امتفڄ لغ من امٙڤ الش
 بعليها

خر مٖع:ة 2 اػ امراجعغ لبضاعغ   جرا
اػ  ٚا نڢ يقڤم باإج ٜ امال ، ف ٚك ٚ امٖع بقائمغ ام خ ٙقږ بضاعغ  يقڤم امٖقڄ الحساباػ بالتٖقيڄ من صحغ 

 التاليغ:

  مثا: :امستنٖڬالتحقڄ الحسابي ڣ 

 عنهاب ٙ ٕٚ اماحظغ أيغ تغييڇاػ ااستفسا ع قڤائږ الج  اإطاٵ علګ مسٕڤ
  ،ٕٚ ٕٙع ي  قڤائږ الج ٙقام الڤا ٚاجعغ العملياػ الحسابيغ لأ ٕٚ مٸ ڣ م ٙنغ مجاميٸ قڤائږ الج ك٘لڊ مقا

ٜ امال ب ٚك ٚع ي  قائمغ ام ٙقام الظاه  اأ

 :التحقڄ من ڣجڤٕ البضاعغ 

ٕٚ الفعل  لها ڣ يتږ التحقڄ من ڣجٕڤ البضاعغ بام ٚيڄ الج ٛڗ عن ط ا يعتبڇ مٖقڄ الحساباػ خا
ٕٚ بتشكيل لجنغ خاصغ له٘ا الغ٩ٚ  ٚڣٵ بعمليغ الج ٙع امش ٕا ڣا عن ه٘ه العمليغ بل تقڤم  علګ ،مس

 امٖقڄ أڗ يعتمٖ علګ نتائٌ التٖقيڄ ب

 :التحقڄ من امتاڅ امشرڣٵ للبضاعغ  

 ٚ ٚڣٵ للبضاعغ ي  نهايغ العام، بغ٬ النظ كٖ من امتاڅ امش كٖ عن مكاڗيقڤم امٖقڄ بالت  بالت
ٚڣٵ ڣ  ٛڗ امش ها سڤا ي  مخا ٚيڄڣجٕڤ مانغ أڣ بالط ٙاه علګ كما  ،لٖڥ الغيڇ ك ٕ كٖ من عٖم  امٖقڄ أڗ يت

ٕٚ ٚڣٵ ضمن قڤائږ الج  ببضاعغ غيڇ ملمڤسغ للمش

  :التأكٖ من صحغ تقييږ البضاعغ 

تباٵ امبٖأ امحاسب ) التكلفغ أڣ السڤځ أيهما أقل، حين  تقييږ يتږ ٚ مٖع ي  نهايغ العام ب خ بضاعغ 
ڗ تقييږ البضاعغ  ٚ التكلفغ ، ف ٚ السڤځ عن سع ڗ التقييږ سع ٚ التكلفغ ي  الغالظ هڤ اأقل، ل٘ا ف أڗ سع

ٚ الصٚف ڣ  ي  نهايغ ڗ اأساٝ التطبيقاػ مالعام يتږ علګ أساٝ سع ستخٖامڢ ٕائما ٘ڬ يجظ بٖأ الثباػ ف
 هڤ

ٚ التكلفغ  ٚ السڤځ ي  أيغ سنغ عن سع ٗا انخف٬ سع ٚ أقل ، أما  ٚ التكلفغ أنڢ ي  الغالظ سع سع
 ٙ ٚع مٸ تكڤين مخص٨ هبڤ٭ أسعا ڗ تقييږ البضاعغ يتږ علګ أساٝ سعٚ التكلفغ ي  حساب امتاج ف
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ٚ ڣ  ٙباٍ ڣالخسائ ٚ امٖع ڣ ٗلڊ ثباػ أالهٖف من البضاعغ يحصل علګ حساب اأ خ تغييڇه  معٖساٝ تقييږ 
ٚڥ  من سنغ  1بأخ

اځ اماليغ:ة 3 اػ مراجعغ اأٙڣ  جرا

اځ اماليغ ما يل : ٚاجعغ اأٙڣ اػ م ٚا ج  ڣ تتلخ٨ 
  ٙاػ حين يق ل م العميل جٖڣا فيڢ تحليليا فيڢ كٖتحليل العملياػ الت تمـ علګ حساب ااستثما

ٙاػ أڣ امٖع ڣ  ٚ امٖع ڣ ػ اإضافاتفاصيل ااستثما خ ٙصيٖ  ڗ ڣجٖػ( تږ  ٚجڤٵ) ٚ  يجظ هنا ال لګ محاض
ٚا ڣ  ٙع ڣعقٕڤ الش  ؛البيٸجلساػ مجلس اإٕا

  ٚا ڣ التح ٚ البيٸ أڣ الش ٚا أڣ البيٸقڄ من صحغ سع ٙئ الش صغ ي  تا ٙ البٙڤ ٚاجعغ أسعا  ؛ٗلڊ بم
    الفعل ٕٚ ٙاػ ڣ القيام بالج ٕٚ محفظغ ااستثما ٚيڄ ج ييٖاػ بهعن ط ا )مصإقاػ( من الحصڤڋ علګ ت

ٚف ثالن  ؛ط
  ڣ الت ٚ جيل بالٖفات كٖ من ملكيغ حين أڗ ه٘ا هٖف ڣ اكٖ من سامغ الت ٚا بنفس الڤقـ ڣك٘لڊ لت ج

ٙاػ ڣ صحغ التقييږ له٘ه ا ٙناستثما ٚيڄ امقا ٙاػ ال٘ڬ يجظ أڗ يكڤڗ عن ط ٚ التكلفغ لاستثما غ بيڗ سع
 ببيڗ القيمغ السڤقيغ لها ڣ 

اځ القب٬ ڣ  قابغ الٖاخليغ علګالر ة 4 اػ مراجعتها:أٙڣ  جرا

ٙيغ الت يحصل عليها ا اځ التجا اځ القب٬ ه  اأٙڣ ٚڣٵ من الغيڇ أسباب متعٖٕع ڣ أٙڣ يتږ مش
ٙئ ااستحقاځ ٙيغ لحيڗ التصٚف بها بتحصيلها ي  تا اځ التجا  أڣأڣ تظهيڇها  ،ااحتفاظ بها ي  محفظغ اأٙڣ

ٙيغ تتمثل ٙسالها للبنڊ للتحصل أڣ الخصږ ڣ  اځ التجا ٚقابغ الٖاخليغ علګ اأٙڣ القڤاعٖ امتعلقغ بنظام ال
ٚڣٵ من العما أڣ امٖنيڗ فيما يل : ٕٙع للمش  الڤا

ٙيغ علګ العما أڣ تجٖيٖها بت اځ التجا ڣڋ بمهمغ سحظ اأٙڣ لګ مڤظڀ مس  ؛يجظ أڗ يعهٖ 
ٙيغ ڣ يجظ الفصل ب ب2 اځ التجا ٚڥ الت يڗ من بعهٖتڢ اأٙڣ تتعا٩ٙ مٸ طبيعغ بيڗ ااختصاصاػ اأخ

جياػ ي  حساباػ العما ٜينغ أڣ الت  ؛عملڢ مثل عملياػ الخ
ٙئ استحقاقها  ب3 ٚتيبها ڣفقا التڤا ٜينغ خاصغ بحين يتږ ت ٚڣٵ بخ ٙيغ ي  امش اځ التجا امحافظغ علګ اأٙڣ

ٙيغ اځ التجا  ؛ي  محفظغ اأٙڣ
ٚڣٵ )ٕفًڇ يڤ  ب4 ٕٙع للمش ٙيغ الڤا اځ التجا اځ القب٬( يتضمن تخصي٨ ٕفًڇ يڤميغ خا٥ باأٙڣ ميغ أٙڣ

اػ الت تقٸ عليها فيما بعٖ من تحصيل أڣ  ٚا اځ مٸ متابعغ اإج جميٸ البياناػ امتعلقغ بتلڊ اأٙڣ
جيل أڣ خصږب  ت

اػ مراجعتها:ة 5 جرا  الرقابغ الٖاخليغ علګ العملياػ النقٖيغ ڣ

ٚڣٵ أڣ ي  صنٖڣځ  تعريڀ النقٖيغ: بت ٜينغ امش ع ي  خ ٚڣٵ كما ڣه  النقٕڤ امڤجٕڤ ٚيغ أڣ صنإيڄ الف النش
ٚڣٵب  تشمل النقٖيغ ي  البنڤڅ الت يتعامل معها امش

   ٙ ٚكغ تتمحڤ ٚڣف أڗ أڬ عمليغ من العملياػ اماليغ للش ن قب٬ أڣ ٕفٸ نقٖيغ، عي  النهايغ  ڣمن امع
ٚقابغ علګ ه٘ا البنٖ ڣ ه٘ا يحتږ ڣجٕڤ نظڣ  ٚقابغ الٖاخليغ علګ النقٖيغ يجظ ام ٕقيڄ لل ڬ نظام ال  أڗل٘لڊ ف

ٚ علګ اأقل ما يل :  يتڤف
                                                           

ي الرمحي، .1 ريعبد الكري ع ب في المشروع التج  .-، مرجع سب ذكره، صتدقي الحس
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  ٚيغ ااحتياجاػ النقٖيغ امستقبليغ ڣ امنظږ مڤاجهغ التخطي  الٖقيڄ ڣ ٗلڊ باستخٖام اميڈانياػ التقٖي
 ؛للنقٖيغ

 جيل ي  الٖفاتٚ  ڣ فصل ااختصاصاػ فيما يخ ي   يٖاٵ٨ امتحصاػ النقٖيغ من استام ڣت
ٙيڀ  ؛امصا

  ٚڣفاػ النٌڇيغ أڗكل امٖفڤعاػ يجظ ٚيڄ الصكڤڅ باستثنا امص  ؛تتږ عن ط
 جيل جمي ڣڋب ٸ العملياػ النقٖيغ من مٖفڤعاػ ڣيجظ ت  مقبڤضاػ أڣا ب

اػ مراجعغ النقٖيغ: ب2 ٚاجڣ  جرا ٚاجعغ النقٖيغ ي  م اػ م ٚا ج ٜينغ ڣ تتمثل  البنڊ( عغ الصنٖڣځ ) الخ
 ه  علګ النحڤ التال :ڣ 

تباٵ  ٜينغ( :يتږ تٖقيڄ اأهٖاف الخاصغ بتٖقيڄ النقٖ ي  الصنٖڣځ ب اػ تٖقيڄ النقٖ بالصنٖڣځ ) الخ ٚا ج
اػ التاليغ: ٚا  اإج

 اػ تٖقيڄ النقٖ بالصنٖڣځ : يتږ تٖقيڄ ٚا تباٵ  ج اأهٖاف الخاصغ بتٖقيڄ النقٖ ي  الصنٖڣځ ب
اػ التاليغ : ٚا  اإج

ٕٚ ڣ  ٕٚ يتضمن فئاػ النقٖ امحاسظ مٸ امٖقڄ ڣيحضٚ محضٚ عمليغ اليقڤم بها القيام بعمليغ الج ج
ٚ ڣكمياتها ڣ  ٕٚ الفعل  مٸ الٖفات  )عجٜ(ب أڣ يقٸقٖ يتساڣڥ الج

كٖ أڣا من  جيل مستنٖ  أڗڣي  حالغ الصنٖڣځ يت هماڋ ت لګ   ٜ ٗ قٖ يعٕڤ العج جميٸ العملياػ قٖ سجلـ 
لګ ٕفًڇ الص ٚحيلڢ  ٚف بامبلغ الناق٨ أڣ عٖم ت ٗا لږ يكتشڀ سبظ العجٜ فتتږ معالجتڢ ص نٖڣځ أما 

ٚځ الثاثغ اآتيغ:  حٖڥ الط  محاسبيا ب
-  ٜ ٚڣٵ كامل قيمغ العج  ؛أڗ يتحمل امش
ٜيٖ علګ ٗلڊ - ٚڣٵ مبلغا معينا علګ أڗ يتحمل أميڗ الصنٖڣځ ما ي  ؛أڗ يتحمل امش
ميڗ ضٖ خيانغ اأمانغ( أما ي  حالغ  - ميڗ ) الت ٜ بالت ٙڅ العج ٜيإع محاسبيا علګ تٖا ٜيإع فتعتبڇ ال ال

ٙبِ( غيڇ عإڬ ڣ أ ٚإ ) ي  ٚ  ؛تعال علګ ه٘ا اأساٝنها عنص

  ٚعيغ ي  ه٘ا الٖفًڇ ڣ تٖقيڄ ٕفًڇ النقٖيغ حسابيا أڬ جمٸ خاصغ ببنٕڤ امقبڤضاػ الخاناػ الف
ٙنغ مٸ امجاميٸ امختلفغ لها  ؛ڣامٖفڤعاػ للمقا

 مستنٖاػ القب٬ ڣ ستنٖيا أڬ تٖقيڄ تٖقيڄ ٕفًڇ النقٖيغ م ٚ ف من النڤاح  الشكليغ الص
 بامڤضڤعيغ ڣالقانڤنيغ ڣ 

اػ تٖقيڄ النقٖيغ بالبنڊ: ب3  جرا
 ؛الحصڤڋ علګ كشڀ لٖڥ البنڊ -
ٚڣٵ - ٚ امش ٛمغ لحساب البنڊ ي  ٕفات ٚا قيٕڤ التسڤيغ الا  ؛ج
ٚع تسڤيغ البنڊ -  ؛عٖإ م٘ك

ٚڣٵامستنٖڬ لحسالتٖقيڄ الحسابي ڣ  ٚ امش ٚعهنا ڣ  اب البنڊ ي  ٕفات ظيفتيڗ التسڤيغ ڣ  تخٖم م٘ك

 أساسيتيڗ هما: 
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كٖ من - ٕٙع صحغ العملياػ امتعلقغ بالبنڊ ڣ  الت ٙنتها مٸ العملياػ الڤا ٚيڄ مقا ٚ عن ط امثبتغ بالٖفات
 ؛ي  الكشڀ

ٙه ي  اميڈانيغ العامغب - ظها ٚصيٖ الحقيقي الڤاجظ  لګ ال 1التڤصل 

 

  

                                                           

لد أمين عبد ه، .1 ب خ مي–ع تدقي الحس ي و الع حي العم  .-، مرجع سب ذكره، صالن
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 تٖقيڄ اأمڤاڋ امملڤكغ(بالفرٵ الثالن: تٖقيڄ حساباػ الخصڤم ) 
ٙ التمڤيل الڣ  ٚڣٵ ڣ تضږ ه٘ه امجمڤعغ مصإ  تشمل ما يل :٘اتيغ امملڤكغ أصحاب امش

ٙأٝ اماڋ:   أڣاة  تٖقيڄ 

ٚڣٵ ٙأٝ اماڋ باختاف الشكل القانڤني للمش ٙأٝ  ،تختلڀ مكڤناػ  ٕٚيغ يتكڤڗ  ٚڣعاػ الف ففي امش
ٙأٝ اماڋ ي  ٚڣٵ بينما يتكڤڗ  ٙه ي  امش ٚڣٵ استثما ٚكاػ  اماڋ من امبلغ ال٘ڬ خصصڢ صاحظ امش ش

ٚكا ڣ خا٥ من حص٨ الش ٙأٝ اماڋ من مجمڤعغ اأسهږ امكتتظ فيها من اأ ٚكاػ امساهمغ يتكڤڗ  ي  ش
1قبل امساهميڗب

 

ڬ: ة ت ٙأٝ اماڋ في امشرڣٵ الفٕر ٚاػ متعٖٕع منها  مراجعغ  ث ٕٚڬ تبعا م ٚڣٵ الف ٙأٝ اماڋ ي  امش يتغيڇ 
ٛيإتڢ  ٚڣٵ ي   ٙباٍ امحققغ ڣ  أڣ تخفيضڢ  أڣ ٙغبغ صاحظ امش ٛيإع اأ ٚڣٵ أڣ نتيجغ  ٙها ي  امش عإع استثما

ٚ الت تحققـ ٙأٝ اماڋ بسبظ الخسائ ٚڣٵ أڣ بسبظ ام ،نتيجغ انخفا٩  حڤباػ الشخصيغ لصاحظ امش
ٚاعاع ما يل :ڣ ،  علګ امٖقڄ عنٖ تٖقيڄ ه٘ا البنٖ م

 ٝٙأ ٙصيٖ حساب  كٖ من صحغ  ٜ امال  ي  نهايغ الفًڇع اماڋ ڣ  الت ٚك ٚ بقائمغ ام ٚقږ الظاه أنڢ يطابڄ ال
 ؛اماليغ السابقغ

  ٛيإع ٙأٝ اماڋ خاڋ الفًڇع ڣ تخ أڣ تتبٸ ما حٖف من  يٖع لها في٬ علګ  اإطاٵ علګ امستنٖاػ ام
كٖ من صحغ ڣ   ؛سامغ ه٘ه امتغيڇاػللت

  حڤباػ الشخصيغ ڣ كٖ من صفح٨ حساب ام حڤباػ ڣ الت اعتمإها من قبل صاحظ حغ ام
ٚڣٵب  امش

ٙأٝ اماڋ في شركاػ اأشخاص: ة 2 خصاڗ مراجعغ  خا٥ نتيجغ عقٖ يلًڈم بڢ  ٚكاػ اأ أكٌڇ  أڣ تنش ش
ٙبِ  ٚكغ من  ٚكا كل ما ينتٌ من أعماڋ الش ڗ يقٖم كل منهږ حصغ من ماڋ أڣ عمل علګ أڗ يقتسږ الش  أڣ ب

ٙع ڣ  تختلڀ طبيعغ الحص٨ امقٖمغ فقٖ تكڤڗ نقٖيغ أڣ عينيغ تتمثل ي  مجمڤعغ من اأصڤڋ، أڣ قٖ خسا
ٚيڊ بجهٖه ڣعملڢ ڣ ت ٚككڤڗ الحصغ مساهمغ الش ٚيڊ ايحٖٕ العقٖ امكتڤب بيڗ الش  طبيعغ حصغ كل ش

ٙها ڣ  حڣمقٖا عغ ڣ كيفيغ سٖإها ڣمقٖاٙ الفڤائٖ ام ٙباٍ الصافيغ امٛڤ علګ مٖقڄ ڤبغ عليها ڣنسبغ اأ
ٚاعاع ما يل : ٙأٝ اماڋ م  الحساباػ عنٖ تٖقيڄ 

 ٚف ٚكغ للتع ٚيڊ ڣطبيعغ ه٘ه  اإطاٵ علګ عقٖ الش ٚ ڣعلګ صحغ كل ش ٙأٝ اماڋ امستثم  ٙ علګ مقٖا
ٙ الفڤائٖ سٖإها ڣ  الحص٨ ڣكيفيغ ٚيڊ الڤاجظ احتسابها علګ ه٘ه الحص٨ ڣ مقٖا نصيظ كل ش

ٙباٍ الصافيغ  ؛من اأ
 كٖ من ا ٚيڊ ڣ الت حڤباػ كل ش ٚٙع م كٖ من عٖم تجاٛڣ الحٖ اأقپ  امنصڤ٥ لنسظ امق الت

حڤباػ  ؛عليڢ ي  العقٖ للم
 ِٚب يٸ صاي  ال حڤباػ أڣ الفائٖع علګ بيڗ مطابقغ نسظ التٛڤ ٚكا أڣ نسظ الفائٖع علګ ام ٙأٝ  الش

ٚكغ ڣ  يٸباماڋ مٸ نصڤ٥ عقٖ الش ٚاعاع ٗلڊ ي  حساب التٛڤ كٖ من م  الت

 

                                                           

عي الرمحي، عبد الكري ع.1 ري و الصن ب في المشروع التج  .، مرجع سب ذكره، صتدقي الحس



ٙاػ                               لفصل الثانيا  العاقغ بيڗ التٖقيڄ امحاسبي ڣعمليغ اتخاٗ القرا

~ 47 ~ 

 

ٙأٝ اماڋ في شركاػ امساهمغ:ة 3 ٚكاػ امساهمغ من حص٨ متساڣيغ  مراجعغ  ٙأٝ اماڋ ي  ش يتكڤڗ 
ٚائها من كتتاب ي  تلڊ اأسهږ ڣ منها ضئيلغ ڣيمكن اإظ تكڤڗ قيمغ كل سهږ يسم كل منها سهما ي  الغال ش

ٙأٝ اماڋ علګ أكبڇ عٖٕ ممكن من امساهميڗب يٸ ملكيغ   قبل جميٸ فئاػ الشعظ بهٖف تٛڤ
ٚاعاعڣ  ٚكغ امساهمغ م ٙأسماڋ ش  :ما يل   علګ مٖقڄ الحساباػ عنٖ تٖقيڄ 

  ٚكغ ڣنظامها الٖاخل  ڣ اإ سيس الش ٙاػ الهطاٵ علګ عقٖ ت ٚا ٗا كانـ عمليغ علګ ق سيسيغ،  يئغ الت
ٚكغ،  ٚڣٵ،  أڣ التٖقيڄ تتږ ي  السنغ اماليغ اأڣلګ للش ٙاػ الهيئغ العامغ خاڋ حياع امش ٚا ااطاٵ علګ ق

ٙأٝ اماڋ امصٖٙ ڣامكتتظ فيڢ ڣ ل  ٙ ٚڣ٭ عمليغ ااكتتاب ڣالتخصي٨ ڣمقٖا ٚف علګ ش نڤٵ اأسهږ لتع
ٚأٝ اماڋ  ؛امكڤنغ ل

  اػ عمليغ تخصي٨ القڤائږ ااكتتاب ڣصٙڤ خطاباػ التخصي٨ ڣ طاٵ علګ اإ ٚا ج كٖ من صحغ  الت
 ؛اأسهږ

 جل اإطاٵ ٚ ٚف ساػ الهيئغ العامغ غيڇ العإيغ ڣ علګ محاض ٙع بهٖف التع ٚ جلساػ مجلس اإٕا علګ محاض
ٙػ عنها ب ٙاػ الت صٖ ٚا  علګ الق

 تٖقيڄ ااحتياطاػ:ثانياة 

ٚبِ مقابلغ غ٩ٚ معيڗ تعريڀ ااحتياطي: ة ت ليڢ  أڣ هڤ امبلغ ال٘ڬ يخصږ من صاي  ال تحقيڄ هٖف تسعګ 
سسغ  ٚكاػ ڣ تطبيقا  أڣ ام ٙباٍ علګ العكس من امخص٨ أحكام قانڤڗ الش يعا لأ من هنا يعتبڇ ااحتياطي تٛڤ

ٙباٍ   ال٘ڬ يعتبڇ عبئا علګ اأ
اػ ة 2 ٙڬ:مجرا  راجعغ لاحتياطي اإجبا

اػ التاليغ: علګ امٖقڄ القيام ٚا  باإج
جٜ  - كٖ من  ٙباٍ حت يصل ه٘ا  %ةتالقانڤني بنسبغ  ااحتياطيالت لګ  ااحتياطيمن صاي  اأ

 ؛ٙأٝ اماڋ من25%

ٚكغ قٖ عالجـ التغيڇاػ الت  - كٖ من أڗ الش ٙأٝ اماڋ يجظ الت ٛيإع أڣ نق٨ ي   ي  حالغ حٖڣف 
ٚأ علګ  ٙڬ حسظ بالقانڤنيغ ڣ تط ٚكغااحتياطي اإجبا  ؛النظام الٖاخل  للش

لګ  - ٚكغ قٖ أعإػ  كٖ من أڗ الش ٙڬ ما أخ٘ منڢ ي  السنغ  ااحتياطيالت .السابقغاإجبا
1

 

اػ مراجعغ ااحتياطي ة 3 ٙڬ جرا اػ التاليغ: :ااختيا ٚا  علګ امٖقڄ القيام باإج
ٙباٍ - ٙڬ ا يتعٖڥ النسبغ القانڤنيغ من اأ كٖ من أڗ ااحتياطي ااختيا  ؛الت
ٙيغ ا يتعٖڥ  - كٖ من مجمڤٵ ااحتياطاػ ااختيا ٙ  %ة5الت ٙيڀ من  ميڗ ڣامصا ٚكاػ الت أٝ اماڋ ما عٖا ش

 ؛الت ا حٖٕڣ لڢ فيهاڣ 
ٙ الهٖف ال٘ڬ ڣضٸ من اجلڢ - طا ٙڬ قٖ استخٖم ي   كٖ من ااحتياطي ااختيا  2بالت

ٜع:ثالثاة  ٙباٍ امحتج  تٖقيڄ اأ

ٚحلغ من  ٜع أڣ ام ٙباٍ امحتج ٚكا أڣ امساهميڗ تحقيڄ اأ يعها علګ الش ٚٙ عٖم تٛڤ ٙباٍ الت يتق اأ
ٚحلغ من سنڤاػ سابقغ ي   ٙباٍ م يٸ أ ٚكا أڣ تٛڤ ٵ علګ الش ٚبِ امٛڤ لعٖع أهٖاف منها ثباػ نسبغ صاي  ال

                                                           

لد أمين عبد ه، .1 ميخ حي النظري و الع ب الن  .، مرجع سب ذكره، صع التدقي الحس
، ص.2 ب س المرجع الس  .ن
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ٙيغ م ٕا ٚڣٵ، أڣ تنفي٘ لسياساػ  ٜ امال  للمش ٚك ٚبِ أڣ تٖعيما للم ٙقږ صاي  ال حٖٕع ي  سنڤاػ ينخف٬ فيها 
ٚڣٵ ڣ ا ٙباٍ الت لنظام الٖاخل  مش ٚكاػ امساهمغ بتحٖيٖ قيمغ اأ ٙع ي  ش ٚڣٵ أڣ مجلس اإٕا ٙع مش ٕا تقڤم 

ٚحيلها للفًڇع  الفًڇاػ اماليغ التاليغ ڣ يتږ امڤافقغ علګ ٗلڊ من قبل الهيئغ العامغ للمساهميڗ ي   أڣ سيتږ ت
ٚكاػ امساهمغ ٚاعاع النقا٭ التا، ڣ ش  ليغ عنٖ تٖقيڄ ه٘ا البنٖ:علګ مٖقڄ الحساباػ م

ٙباٍ بت ٙصيٖ اأ كٖ من  ٚحلغ ي  نهايغ العام السابڄ ڣ  الت ٜ امال  للسنغ السابقغم ٚك ٚع بقائمغ ام  ؛الظاه

ٜ السنغ الحاليغ  ب2 كٖ من امبلغ امحتج ٙباٍ باا ، ڣ الت ٜ اأ ج ٚفغ أسباب  ٙع ڣمع ٙاػ مجلس اإٕا ٚا طاٵ علګ ق
ٚڣٵاتفاځ ٗلڊ مٸ النظام الٖاخل  ڣ   للمش

ٚحلغ ڣ الت ب3 ٙباٍ ام ٙصيٖ اأ ٜ امال  للسنغ الخاضعغ لعمليغ التٖقيڄ كٖ من أڗ  ٚك ٚع بقائمغ ام الظاه
ٙباٍ ام، ٛها ي  السنغ الخاضعغ ٚحلغ من العام السابڄ ڣ يمثل مجمڤٵ اأ ٚٙ احتجا ٙباٍ الت تق اأ

 1لعمليغ التٖقيڄب
ع اأجل(ب   الفرٵ الرابع: تٖقيڄ حساباػ الخصڤم )تٖقيڄ ٕيڤڗ الطڤيلغ ڣ قصي

 لګ:يمكن تقسيږ الٖيڤڗ من حين طڤڋ امٖع 
 اآجل:تٖقيڄ ٕيڤڗ طڤيلغ أڣاة 

ٚڣٵ بتسٖيٖ خاڋ عٖع أعڤام ڣ : ڣه  االًڈاماػ الت يقڤم تعريڀ ٕيڤڗ طڤيلغ اآجلة ت أفضل مثاڋ امش
ٚڣ٩ طڤيلغ اآجل  ٚا٩ امتخصصغ ڣ علګ ٗلڊ الق سساػ اإق ٚڣٵ مٸ البنڤڅ ڣم سنإ الت يعقٖها امش

اػ ن٨ عليها  ٚا ج ٚضا طڤيل اآجل يتږ الحصڤڋ عليڢ ااكتتاب العام أڣ الخا٥ ب الق٩ٚ ال٘ڬ يعتبڇ ق
ٚكاػب  القانڤڗ الش

ٚڣ مراجعغ الٖيڤڗ طڤيلغ اآجل: ة 2 ٙ تمڤيل ًٵ بااقيقڤم امش ڇا٩ طڤيل اآجل ي  بع٬ الحااػ، كمصٖ
ٚا اأ  ٙج  لتمڤيل عمليغ التڤسٸ أڣ ش فڤائٖه خاڋ عٖع صڤڋ الثابتغ، علګ أڗ يتږ تسٖيٖ الق٩ٚ ڣ خا

ٚڣ٩ طڤيلغ اآجل فيما يل :ڣ  ،سنڤاػ اػ تٖقيڄ الق ٚا ج  تتمثل 

 اػ القانڤنيغ الت تمـ عنٖ عقٖ الق٩ٚ ٚا كٖ من صحغ اإج خ٨ ، ڣ الت جهغ  أڣ من اعتمإ ٗلڊ من 
ڣلغ  ؛مس

 ٚضغ ) ال ٚڣطڢ مثل: قمغ الق٩ٚ ڣمٖتڢ ڣ ااطاٵ علګ العقٖ امڤقٸ من الجهغ امق ٚ الفائٖع بنڊ( علګ ش سع
ٚيقغ التسٖيٖ ڣمڤاعيٖها ڣ   ؛غيڇ ٗلڊڣط

  كٖ من ڣجٕڤ ٙهن أڣ  أڣ الت ٚهن أڣ الضماڗ ضماڗ معيڗ له٘ا الق٩ٚ ڣ عٖم ڣجٕڤ  ي  حالغ ڣجٕڤ ه٘ا ال
ٚاحغع لګ ٗلڊ بص ٙػ  ٜ امال  قٖ أشا ٚك ٚفقغ بقائمغ ام ٚ ام ٙي كٖ من أڗ التقا  ؛لګ امٖقڄ أڗ يت

 يٖع لٕفٸ فڤائٖ تسٖيٖ أقساطڢ ڣ ڄ القيٕڤ الخاصغ باستام الق٩ٚ ڣ تٖقي  2هابامستنٖاػ ام
اػ مراجعغ  امستنٖاػ:ة 3  جرا

  ٚفغ ٚكغ مع ٙ السنٖاػ ڣاستهاكياػاأحكام الخاصغ ااطاٵ علګ نظام الٖاخل  للش صٖا  ؛ ب
  ٙع ڣ اا ٚ جلساػ اإٕا اػطاٵ علګ محاض ٚا كٖ من صحغ اإج  ؛الجمعيغ العمڤميغ للمساهميڗ للت

                                                           

ب في المشروع التجعبد الكري ع الرمحي، .1 عيتدقي الحس  .، مرجع سب ذكره، ص ري و الصن
لد أمين عبد ه، .2 ب خ ي–ع تدقي الحس حي النظري والعم  .، مرجع سب ذكره، صالن
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 ٚڣ٭ اإصٖا كٖ من ش ٙ السنٖاػ بقيمتها اإ الت ٗ قٖ تصٖ  ٙ ٙ صٖا صٖاٙ أڣ سميغ أڣ بعاڣع    ،بخصږ 
ٙأسماليا يستخٖم ي  أڗ يكڤڗ السٖإ بعاڣع أڣ بخصږ ڣ كما قٖ ين٨ علګ  ٚإ  ي  ٙ تعتبڇ عاڣع اإصٖا

صٖاٙ السنٖاػ ڣ  ٚڣفاػ  ٙ استهاڅ مص لګ حساب احتياطي قانڤني أما خصږ اإصٖا ٚحل الباق   ي
ٙ انتفاٵ السنغ اماليغ بالق٩ٚ ما علګ مٖع قصيڇع أڣ بمقٖا  ؛فينبغ  استهاكڢ 

  ٕٙع ي  القڤانيڗ ٚڣ٭ القانڤنيغ الڤا كٖ من استيفا الش ٚعيغبالت 1ام

 

ع اآجل:ثانياة   مراجعغ ٕيڤڗ قصي
ع اآجل: ة ت ٙع عن حقڤځ الغيڇ قصيڇع اأجل ڣ ه  عبڣ تعريڀ الٖيڤڗ قصي يتږ ، ڣ الت تتغيڇ كثيڇا خاڋ العاما

ٚڣٵ ڣ تسٖيٖها خاڋ العام أيضا ڣمن أمثلغ ه٘ه االًڈاماػ الت يعق يتعهٖ بسٖإها خاڋ فًڇع ٖها امش
 بأشهٚقصيڇع قٖ تمتٖ لعٖع 

ٙصٖع الحساباػ تٖقيڄ ال٘مږ الٖائنغة 2 ٙع عن مجمڤعغ من أ : ال٘مږ الٖائنغ أڣ الٖائنڤڗ هږ عبا
ٚڣٵ غالبا نت ٚ امش ٚ ي  ٕفات ٚا علګ الحساب ڣ الشخصيغ الٖائنغ تظه يتږ تخصي٨ ٕفًڇ يجغ لعملياػ الش

جمال  بٖفً أستاٗ مساعٖ لتحليل حساباػ ه٘ه امجمڤعغ علګ أڗ يخص٨ تتمثل ڇ العام، ڣ لها حساب 
اػ تٖقيڄ الٖائنيڗ فيما يل :  ٚا  ج

  ٕين ي  نهايغ السنغ ٙصٖع الٖائنيڗ أڣ امٙڤ خ من كشڤف تبيڗ أ ٜڣيٖه بن ٙع ت علګ امٖقڄ أڗ يطلظ من اإٕا
 ؛اماليغ

  ٚڬ عن ٕين بٖفًڇ اأستاٗ امساعٖ ٕائنيڗ ڣالتح ٙصٖع امٙڤ مطابقغ بياناػ ه٘ه الكشڤف مٸ مجمڤٵ أ
 ؛ااختافأسباب 

  ٕين بٖفًڇ اأستاٗ امساعٖ ڣمٸ الحساب ٙصٖع امٙڤ ٙصٖع ه٘ه الكشڤف، مجمڤٵ أ ٙنغ مجمڤٵ أ مقا
 اإجمال  لها بٖفًڇ اأستاٗ العامب

اځ الٖفع:ة 3 ٚڣ  تٖقيڄ أٙڣ ٙع عن امش ٙيغ الصإ اځ التجا اځ الٖفٸ ه  اأٙڣ ٵ لصالح الغيڇ مثل: الكمبيااػ أٙڣ
حظ(السنٖاػ اأٗنيغ )سنٖاػ ڣ  ٚڣٵ من الغيڇ ڣ  ال حڤب علګ امش اػ تٖقيڄ ه٘ا البنٖ فيما ام ٚا ج تتمثل 

 يل :
 اځ ا جلغ بٖفًڇ يڤميغ أٙڣ ٚأسيغ ڣ الٖفٸ من حين امجاميٸ اأفقيغ ڣ تٖقيڄ القيٕڤ امحاسبيغ ام تٖقيڄ ل

ٕين بٖفًڇ اأستاٗ امساعٖ للٖائنيڗ لګ الحساباػ الشخصيغ للمٙڤ ٚحيل ه٘ه القيٕڤ   ؛ت
 اځ الٖفٸ مٸ القيٕڤ ام تٖقيڄ ٜيغ ڣ مجاميٸ ٕفًڇ يڤميغ أٙڣ ٚك ٜيغ بٖفًڇ اليڤميغ ام لګ حساباتها ٚك ٚحيلها  ت

 ؛بٖفًڇ اأستاٗ العام

  خ٨ ٙ معتمٖع من  اځ الٖفٸ أڣ قبڤلها علګ أڗ تكڤڗ عملياػ اإصٖا ٙ أٙڣ صٖا كٖ من صحغ عملياػ  الت
ڣڋب  2مس

                                                           

، مرجع سب ذكره، ص.1 ني العز  .إي نظمي، ه
ي الرمحي، .2 عيعبد الكري ع ري و الصن ب في المشروع التج  .ذكره، ، مرجع سب تدقي الحس



ٙاػ                               لفصل الثانيا  العاقغ بيڗ التٖقيڄ امحاسبي ڣعمليغ اتخاٗ القرا

~ 50 ~ 

 

ٚڣ٭ معينغ منها تٖقيڄ حساباػ البنڤڅ الٖائنغة 4 : يقڤم البنڊ أحيانا بتقٖيږ تسهياػ بنكيغ لعمائڢ بش
ٚڣ٭ ، ڣتعتبڇ تلڊ العمليغ ڣ ٗلڊ ، ڣ تسحظ علګ كشڤفت للعميلحساب  ٚڣ٭ أفضل تتمثل طبقا للش لكن بش

ٕڬ لتحقيڄ الفڤائٖ امستحقغ عليڢب يٖه مما ي ٕيڢ ي  الڤقـ ال٘ڬ ي  ي  حصڤلڢ علګ امبلغ ال٘ڬ ي
ٚاڣ  ج اػ التاليغ:تتشابڢ  ٚا ٚڣ٩ حين يقڤم امٖقڄ باإج اػ تٖقيڄ الق ٚا ج  اػ تٖقيڄ تلڊ الحساباػ مٸ 

ٚڣٵ ڣ  ااطاٵ - ٚڣ٭ ااتفاځ بيڗ امش ٚف  ،البنڊعلګ ش حبڢ ڣالفڤائٖ للتع علګ الحٖ اأعلګ امسمٍڤ ب
ڣڋامتفڄ عليها ڣ  خ٨ مس ٚڣ٭ التسٖيٖ علګ أڗ يكڤڗ ااتفاځ معتمٖ من   ؛ش

ٙع بالحساباػ البنكيغ الٖائنغ ڣتٖقيڄ تلڊ الحساباػ مستنٖيا ڣحسابيا ، اإٕطلظ كشڤف من  - ا
حظ ڣالتسٖيٖ ڣ  ٚڣ٭ للتحقيڄ من صحغ عملياػ ال ٕفٸ الفڤائٖ امستحقغ ي  مڤاعيٖها طبقا لش

 ؛ااتفاځ

ٚهن  - ٗ كانـ ه٘ه التسهياػ ب ٙ فيما  ٚ ، ڣ بضماناػ معينغ أڣ ااستفسا ٚي ٙع ي  تق ٗا تږ اإشا فيما 
ٙع عن اميڈانيغمجل  ؛س اإٕا

ٚڣٵلحصڤڋ علګ مصإقغ من تلڊ البنڤڅ طا - ٙع امش ٕا ٙصٖع تلڊ الحساباػ ي  نهايغ السنغ  ،ٚيڄ  ب
ٚڣٵ ڣ اماليغ ٚ امش ٙاػ أسباب أڬ اختاف، ڣمطابقتها مٸ ٕفات  ؛ااستفسا

ٜ امال  ضمن الخصڤم قصيڇع ا - ٚك ٙصٖع تلڊ الحساباػ ي  قائمغ ام كٖ من صحغ ظهٙڤ أ 1آجلبالت

 

ٚڣفاػ الت تعبڇ ع: ڣ امصرڣفاػ امستحقغة 5 لګ الفًڇع الحاليغ ) أڬ خصمها( ڣلكنها لږ تٖفٸ ه  تلڊ امص
ٚڣفاػ ما يل :ڣ   من أهٖاف تٖقيڄ امص

 ٚڣفاػ كٖ من أڗ الفًڇع اماليغ قٖ حملـ بنصيبها من ه٘ه امص  ؛الت

 كٖ من صحغ تقييږ ه٘ه االًڈاماػب  الت

اػ تٖقيڄ ٚا ج ٚڣفاػ امستحقغ ي  اآتي: ڣ تلخ٨   امص
ٚڣفاػ امستحقغ الٖفٸ -  ؛طلظ كشڀ تفصيل  به٘ه امص
كٖ من صحغ تقييمها - يٖع لها للت  ؛تٖقيڄ ه٘ه امستحقاػ مٸ امستنٖاػ ام
-  ٚ ٚ اجعغ قيٕڤ التسڤيغ الخاصغ بها، ڣ القيام بم ٙصٖع ڣ تتبٸ ما يط  جٖيتهابأ علګ ه٘ه اأ

جلغ(: أڣ اإيرإاػ امقبڤضغ مقٖما ) غي امكتسبغ ة 6 ٚڣٵ مقٖما ڣ  ام ٚإاػ الت يقبضها امش ه  تلڊ اإي
ٚإاػ امقبڤظغ مقٖما أنها ا تخ٨ الفًڇع الحاليغ ( ڣ من الغيڇ )غيڇ مستحقغ بعٖ  ٚاجعغ اإي تتمثل أهٖاف ام

 فيما يل :

 ٚإاػ بالقڤائږ اماليغ ٙقږ اإي كٖ من صحغ   ؛الت

 ٚإاػ كٖ من جٖيغ ه٘ه اإي  ؛الت
 ب كٖ من التڤجيڢ امحاسب  الت
ٚڣفاػ امقبڤظغ مقٖما ي  اآتي:ڣ  ٚاجعغ امص اػ م ٚا ج  تتلخ٨ 

ٚإاػ امقبڤظغ سلفا - ٙصٖع ه٘ه اإي ٚڣٵ ب ٙع امش ٕا  ؛طلظ كشڀ تفصيل  من 
ٚاجعغ قيٕڤ التسڤيغ الخاصغ بها -  ؛م

                                                           

ب ، ص.1 س الرجع الس  .-ن
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ٚأ علګ ه٘ه امقٖماػ ي  بٖايغ  - ٙصٖتهاتتبٸ ما يط كٖ من جٖيغ أ  ؛الفًڇع اماليغ للت
يٖع لها  - كٖ من أڗ السنغ اماليغ قٖ حملـ بنصيبها ڣ تٖقيڄ ه٘ه امقٖماػ مٸ امستنٖاػ ام للت

ٚإاػب  الكامل من اإي

(: ة 7 ميناػ النڣ مراجعغ التأميناػ امڤٕعغ من الغي ) لڤكا ع   قٖيغ الت تطابيمثل ه٘ا البنٖ الت امنش
يٖاعها ضمانا للتعامل معهږ، ڣ ڣكائه من  ٚا مٸ الڤكيلبا  ميڗ ثابتا ما ٕام التعامل مستم  يعتبڇ ه٘ا الت
   ميناػ حسابيا كٖ من مبلغ الت  ؛الت

   كٖ من جٖيغ امبلغ مستنٖيا  ؛الت

    كٖ من مبلغ الٖقغ الحسابيغ ڣ  التسڤيغبل ڣ الًڇحيغ التڤجيڢ امحاسب ي  اإثباػ ڣ صحالت
عغ من الغيڇ فيما يل : ڣ  ميناػ امٕڤ اػ تٖقيڄ الت ٚا ج  تتمثل 

ٕٙع ي  الكشڀ ام - ٚاجعغ البياناػ الڤا ميناػ ڣ القيام بم سسغ به٘ه الت ٙصيٖ عٖ من ام ٙنتها مٸ  مقا
عغ من الغيڇ ي  اأستاٗ  ميناػ امٕڤ  ؛العامحساب الت

ميناػبمن الڤكا ڣ  الحصڤڋ علګ بياناػتباٵ نظام امصإقاػ ڣ  -  1 الخاصغ به٘ه الت
  

                                                           

لد امين عبد ه ، .1 بخ  .، مرجع سب ذكره ،صع تدقي الحس
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ٙاػب اإٔلغ ڣالقرائن  ثباػٕٙڣ التٖقيڄ امحاسبي في  مبحن الثاني:ا  في ترشيٖ القرا
ٚائن ڗ اإثباػ ٚائن ي  التٖقيڄ يعن كل ما يمك اإٔلغ ڣالق ن أڗ يحصل عليڢ امٖقڄ من إٔلغ ڣق

ٙأيڢ الفن امحايٖ حڤڋ صحغ البياناػ امال أڗ ڢمحاسبيغ ڣغيڇها مما يستطيٸ ب يعتبڇ ٕليل اإثباػ يغ ڣ يٖعږ 
ٚائن فتستعمل لاستعاضغ بها عن  ،بينڢ قاطعغ بحٖ ٗاتها لګ جمٸ أأما الق كبڇ عٖٕ الٖليل حين يلج امٖقڄ 

ٚائن ي  الحااػ امستعصيغب  ممكن من الق

 يڄبامطلظ اأڣڋ: ماهيغ إٔلغ ڣ قرائن اإثباػ في التٖق
ٚائن ڗ اإثباػ ٚائن ي  التٖقيڄ يعن كل ما يمكن أڗ يح اإٔلغ ڣالق صل عليڢ امٖقڄ من إٔلغ ڣق

ٙأيڢ الفن ام محاسبيغ ڣغيڇها مما يستطيٸ بڢ أڗ ٚا أهميغ حايٖ حڤڋ صحغ البياناػ اماليغ ڣ يٖعږ  نظ
ٚڣٵ التاليغ: ينا أڗ نتناڣلها ي  الف ٙت  البالغغ إٔلغ اإثباػ ا

ثباػالفرٵ   باأڣڋ:تعريڀ إٔلغ 
ٕٙع عن إٔلغ ٚيڀ الڤا ٚائن من أهږ التع ٚيڀ التال :  ڣ الق  التع

ٙع عن مجمڤعغ من امعلڤماػ ڣ  :ڣ ه  عبا  البياناػ الت
 ؛التحقڄ منهاتسهل  -
 ؛متعلقغ بعملياػ معينغ تحـ الفح٨ -
ٙأڬ فن محايٖ حڤڋ القڤائږ اماليغب - ثيڇ علګ تكڤين   لها ت

ٚاجٸ تجميٸ اإٔلغ الكافيغ ڣ  علګڣ  ٙڬ ام كميغ محٖٕع من اإٔلغ  أڣ امقنعغ فليس هناڅ عٖٕ معيا
ٚاجٸ الحصڤڋ عڣ  ٚ ي  كميغ اإٔلغ ڣالبڇاهيڗ ڣ الت يجظ علګ ام ث  ه :ليها حين هناڅ عٖع عڤامل تتحكږ ڣت

ٚع أڣ اختباٙ ڣجٕڤ أخطا ببنٕڤ القڤائ ٙجغ امخاط ثٚ ي  عٖالتهإ ٚاجٸ ڣ ږ اماليغ مما ي ي  اأحڤاڋ يقڤم ام
ٙ ممكن من اإٔلغ ڣالبڇاهيڗ ڣ ب كٖتجميٸ أكبڇ قٖ ٚع هنا تعٖالغ ڣسامغ ه٘ه البنٕڤ ڣ  الت ت عن قبڤڋ امخاط

حيِ ڣ  ٚاجٸ لبنٖ معيڗ علګ أنڢ ت لګ البنٕڤ اأكٌڇ سيڤلغ كالنقٖيغ ام ٙع  ه٘ا ي  الحقيقغ عكس ٗلڊ مٸ اإشا
ٗ ٚع بها أكبڇ  ٙجغ امخاط نـ بالبنٕڤ اأقل سيڤلغ امبانتكڤڗ ٕ  1يب ا ما قٙڤ

 الفرٵ الثاني: خصائ٨ إٔلغ اإثباػ في التٖقيڄب
ٚاجعغ خصائ٨ إٔلغ اإثباػ حين يجظ أڗ تتصڀ بما يل : ٚع معاييڇ ام  حٖٕػ نش

 ؛الكفايغ -
 الصاحيغ -

 : كفايغ ٕليل اإثباػأڣاة 
ٚاجٸامقصٕڤ بكفايغ ٕليل اإثباػ هڤ أڗ تكڤڗ كميغ اإٔلغ  ٙأڬ ام كيٖ   ،امعقڤلغ متاحغ لتٖعيږ ڣت

ٙجغ كبيڇع جمٸ اإٔلغ فڣ  اػ تستخٖم غالبا لتحٖيٖحين أڗ أساليظ العين ڗ العينغ يجظ أڗ تكڤڗ كبيڇع بٖ
ٚاجٸبب ٙأڬ ام  تكفي لتقٖيږ أساٝ معقڤڋ لتكڤين 

 :صاحيغ إٔلغ اإثباػثانياة 

 إٔلغمائږ ڣامقصٕڤ بالفعاليغ أڗ تكڤڗ الٖليل فعاڋ ڣ ثباػ يجظ أڗ يكڤڗ حت تتحقڄ صاحيغ ٕليل اإ 
ٙأڬ منطقي ڣ مڤثڤځ فيها يمكن ااعتمإ عليها ي  ااس  تتكڤڗ:الت قٖ تنتاه 

                                                           

 .-إدريس السا شت مرجع سب ذكره، .1
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  ٚاها ڣ من العن ٚ الطبيعيغ القابلغ للماحظغ ڣالت ي كٖ اص ٜڣڗ ت ٚاجٸ مخ ٚاجٸ مثل ماحظغ ام يلمسها ام
ها   ؛ڣجٕڤ

   نشا إٔلغ اإثباػ ٚتبطغ بحساباػ امٖنيڗ ڣ امصا :مثلڣيمكن  نشائها ٕفاػ ام الٖائنيڗ حين يمكن 
ٚاجٸ ٚفغ ام  ؛بمع

   ٚتبطغ بصٖځ ما يقٖمڢ العميل من إٔلغ يمكن تحٖيٖ ٕليل اإثباػ منطقيا )تحٖيٖ ااستنتاجاػ ام
عإع ٚيڄ  ٙياضيا )عن ط ٚقابغ الٖاخليغ( أڣ  ع أنظمغ ال ٚا  شفڤيغ أڣ لفظيغ أڣ أحكام امتعلقغ بجٕڤ ج

هٖاف  العملياػ الحسابيغ للقڤائږ اماليغ ( ڣامقصٕڤ بامائمغ أڗ تكڤڗ إٔلغ اإثباػ ٗاػ عاقغ  ڣثيقغ ب
ٚاجعغ ٗا كاڗ  ،ام نڢ ا من استخٖام امصإقاػ أما  ٗا كاڗ الهٖف هڤ التحقڄ من حساباػ امٖينيڗ ف ف

ڗ استخٖام أسلڤب الجميٸ الحسابي الهٖف هڤ التحقڄ من التقڤيږ امناسظ الحساباػ امٖينيڗ ف
 1؛ڣتحليل كل حساب يعتبڇ ٕليل أكٌڇ مائمغ لتحقيڄ ٗلڊ اأهٖاف

   ٚڥ يتعيڗ علګ الٖليل   من التحيڈ قابل للقياٝ خاللتحقيڄ صاحيتڢ أڗ يكڤڗ مڤضڤع  ڣ ڣمن ناحيغ أخ
ٚفيڗ أالكم ڣ  مكانيغ ط لګ  لګ نفس ڣ ڣ أكٌڇ محايٖين علګ فح٨ الٖليل تفسيڇ ه٘ه الناحيغ  الڤصڤڋ 
 ؛النتيجغ

  لګ تحقيڄ حٖڣف التح٘ي ٕڬ  ڗ مڤضڤعيغ الٖليل الكبيڇع ت ٚ ڣمن هنا يمكن القڤڋ ب ٚ الشخپ  تقٖي
ٚاجعغ ڣ  ليڢ نتائٌ ام كٖ امحيطغ بما ڣصل  ٚع عٖم الت لګ تحقيڄ ظاه ٕڬ  الحكږ عليها اأمٚ ال٘ڬ ي
ٙأڬب ٚاجٸ من  2ام

 

 الفرٵ الثالن: أنڤاٵ إٔلغ اإثباػب
 تڤجٖ أنڤاٵ عٖع إٔلغ اإثباػ ه :

ثباػ ملكيغ الڤجٕڤ الفعليأڣاة  ٚاجٸ  اػ بكل أنڤاعها ڣ : يجظ علګ م سسغ للمڤجٕڤ صحغ تقييمها ڣفقا ام
ٚځ امعمڤڋ بهاب  للط

يٖع ثانياة  لګ ثاثغ مجمڤعاػ ه  علګ النحڤ التال : :للعملياػامستنٖاػ امختلفغ ام  تنقسږ 
عٖ - سسغ ڣ إها مستنٖاػ ثږ  ٙه ام ٚف جهاػ خا ٚا من ط مستعملغ ٕاخلها كالفڤاتيڇ امتعلقغ بالش

 ؛الكشڤف البنكيغ مثا أڣ 
ٙيِ مس - ٙجها كفڤاتيڇ البيٸ ڣالشيكاػ ڣالتصا سسغ ڣمستعملغ خا عٖإها ٕاخل ام تنٖاػ تږ 

 ؛لګ غيڇ ٗلڊالجبائيغ ڣشبڢ الجبائيغ ڣ 
ع ڣ - خغ أڣ صٙڤ ٚ أصڤڋ امستنٖاػي  أڗ يكڤڗ امستنٖ أصا ڣليس ن كما هڤ الحاڋ  ،حااػ عٖم تڤف

ٜبائن لګ ال ٚسل  ٗ أڗ أصڤلها ت كٖ من  ،بالنسبغ لفڤاتيڇ امبيعاػ  ٚاجٸ الت صحغ فيجظ علګ ام
خ ڣ  ٕٙع ي  الن  الصٙڤ باستخٖام كافغ الڤسائل امتاحغبالبياناػ الڤا

سسغثالثاة  ٙه ام ٙاػ امعٖع خا ٙاػ اإقرا ٚا ٙجغ عن ام: تتسن ه٘ه اإق ٚاف خا سسغ امكتڤبغ من أط
ٕين ڣالعما ڣ   البنڤڅبڣتضږ شهإاػ من امٙڤ

                                                           

ي، .1 نونيينأمين السيد احمد لط سبين ال ب و المح لي المراجع لمراقبي الحس  .، مرجع سب ذكره، صأس
س ا.2 ، ن ب  .لمرجع الس
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سسغٙابعاة  ٙاػ امعٖع ٕاخل ام ٕٙع اإقرا سسغ كٖليل للمعلڤماػ الڤا ٙاػ امعٖع ٕاخل ام ٚا : تستعمل اإق
ٚيٚ عٖإ التق  ي  القڤائږ اماليغ الختاميغ ك

سسغ يعتبڇ ڗ قڤع ڣ  :غالٖاخليڣجٕڤ نظام سليږ للرقابغ خامساة  ٚقابغ الٖاخليغ ٕاخل ام سامغ نظام ال
 مصٖاقيغ امعلڤماػ امحاسبيغ امتڤاجٖع ي  القڤائږ اماليغ الختاميغ سامغ ڣ  ٕليا مإيا علګ

ٙصٖع من الناحيغ الحسابيغ:سإساة  ٚاحل عٖع  صحغ اأ ڗ امعالجغ امحاسبيغ للبياناػ تمٚ عبڇ م
سساػ ٗاػ العملياػ الكثيڇع، ٚځ ڣقـ كبيڇ خاصغ ي  ظل ام مما يسمِ بتفإڬ حٖڣف اأخطا  تستغ

ٚځ ي  امعالجغبتقڣ   1لي٨ الڤقـ امستغ
ثرع في كميغ إٔلغ قرائن ٙنتها  لتٖقيڄ ڣ ڣسائل الحصڤڋ عليها في ا اإثباػ امطلظ الثاني: العڤامل ام ڣ مقا

 ببإٔلغ اإثباػ القانڤنيغ ڣ اإٔلغ العلميغ 
ٚائن اإثباػ ڣ ڣسائل الحصڤڋ عليها ي  تٖقيڄ  ٚع ي  كميغ إٔلغ ڣ ق ث ح ي  ه٘ا امطلظ العڤامل ام سڤف نڤ

ٚٵ الثاني:ڣ  ٚائن اإثباػ ڣ الف ٚع ي  كميغ إٔلغ ڣ ق ث ٚٵ اأڣڋ العڤامل ام ڣسائل  ستتږ علګ النحڤ التال : الف
ٙنتها باإٔلغ اإثباػ  الحصڤڋ علګ اإٔلغ اإثباػ ي  تٖقيڄ ٚٵ الثلن إٔلغ اإثباػ ي  التٖقيڄ ڣ مقا أما الف

 بالقانڤنيغ ڣاإٔلغ العلميغ 
ثرع في كميغ إٔلغ قرائنب  الفرٵ اأڣڋ : العڤامل ام

ٚائن اإثباػ لتبڇ علګ امٖقڄ أڗ يقڤم بجمٸ أكبڇ ممكن من إٔلغ ڣ  ٙأيڢ ق  ٚ ٚ ڣ ي ٚي ٚ ال٘ڬ يضمنڢ ي  التق هڤ مضط
ٙ أڣ اإقاڋ من كميغ اإٔلغ ڣ لګ اإك ه ي  ٗلڊ عڤامل أهمها:ثا ٚائن تقٕڤ  الق

 ليها امٖقڄمٖڥ شمڤڋ القرينغ أڣ كفايتها لتح من عمليغ الفح٨ التي تقڤم  قيڄ اأهٖاف التي يسعګ 
 :comprehensivenessبها 

ٗا لږ  ،هنا يكتفي بڢ امٖقڄأهٖاف عمليغ فح٨ معينغ، ڣ يڄ كافغ فقٖ يكڤڗ ٕليل ڣاحٖ كافيا لتحق أما 
ٚڥ  ب ٚنيغ أخ  يكن كافيا فعليڢ أڗ يسعګ للحصڤڋ علګ ق

 ڣ الٖليل لطبيعغ العنصر محل الفح٨ )التٖقيڄ( مٖڥ مائمغ قرينغ أ  Relevancy: 
ٚائن باختاف العناصٚ التختلڀ اإٔلغ ڣ  يصلح للتحقڄ من  الفعل ت يقڤم امٖقڄ بفحصها فالڤجٕڤ ڣ الق

كٖ من بع٬ اأ  ٙجيغ فتصلح الت ٙاػ الخا ٚا ٙصٖع للغيڇ أڣ عليهږ كالعما ڣالبنڤڅ اأصڤڋ املمڤسغ، أما اإق
ٚڥ ڣ   ما شابڢباأخ

 اأهميغ النسبيغ للعنصر ال٘ڬ يقڤم امٖقڄ بفحصڢ  Materiality  : 

ٚ فيما يل :  يتمثل ه٘ا العنص
ٚ النسبيغ قيمغ هميغ العنص ٚڥ امحتڤاع ي  القڤائږ  امقصٕڤ ب ٚ اأخ ٙنغ مٸ قيمغ العناص ٚ بامقا ٗلڊ العنص

ع مطلقغ ٚ بصٙڤ ٚ قيمغ العنص .اماليغ ڣ ليس كبڇ أڣ صغ
2 

 
 

                                                           

د، .1 ي مسع مي، صدي اهر محمد الت يط رس التطبي ر النظر و المم ب اإط ، بن المرجع و تدقي الحس معي ع الج ان المطب ، دي
 ، لث ، الجزائر، الطبع الث ني ن الجزائر ، الطبع الث  .-، صعكن

لد أمين عبد ه، .2 ب خ ن، اأردن،في البنوالتدقي و الرق ، عم ل زيع، الطبع اأ نشر  الت ائل ل  .،ص، دار ال
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  ٙجغ الخطر التي يتعر٩ لها العنصر مڤضڤٵ الفح٨ ٕRisk : 

ٛإػ احتمااػ تع٩ٚ ال ٚ مڤضڤٵ التٖقيڄ لاختاساػ ڣ فكلما  كلما كاڗ علګ امٖقڄ أڗ يجمٸ  ،التاعظعنص
ٚائنبغ ڣ أكبڇ كميغ ممكنغ من اإٔل  الق

  كلفغ الحصڤڋ علګ الٖليل أڣ القرينغCost : 
 تتمثل كلفغ الحصڤڋ علګ الٖليل بما يل : 

ٛڗ ٕڣماڣ  بيڗ امنفعغ امستڤفاع من جهغ ڣعامل التكلفغ جهٖا  التناسظ هنا عكس  أڗ علګ امٖقڄ أڗ يڤا
ٚڥب ڣصا من جهٖا ڣعامل التكلفغ  جهغ أخ

  ٙجغ كفايغ أنظمغ الرقابغ الٖاخليغ ٕI.C.Degree Of Effectiveness : 

ٚقابغ الٖاخليغ بما يل :  تكمن أنظمغ ال
ٚقابغ سليږ ي ٚ هنا أڗ ڣجٕڤ نظام ال جاػ ڣ تم ٚ ڣال من هنا جا تحٖيٖ نطاځ عتبڇ ٕليا علګ انتظام الٖفات

ٙجغ  ٙاػ اعتمإا علګ ٕ ٚقابغ الٖاخليغ امستعملعمليغ ااختيا  1بغمتانغ ال
 الفرٵ الثاني: ڣسائل الحصڤڋ علګ إٔلغ اإثباػ في التٖقيڄب

كٖ من صحغ ڣ يعمل امٖقڄ للحصڤڋ علګ إٔ قٖمغ للڤضعيغ تعبيڇ امعلڤماػ امحاسبيغ املغ اإثباػ بغيغ الت
ٙاػ ڣ  ٚا سسغ ڣمائمتها اتخاٗ الق إٔلغ اإثباػ من خاڋ النقا٭  من بيڗ ڣسائل الحصڤڋ علګالحقيقيغ للم

 التاليغ:
ٚا ٕٚ الفعل  أحٖ أهږ الڤسائل الت ت: يعتبڇ الج الجٕر الفعليأڣاة  ج ثباػ ف مكن من الحصڤڋ علګ إٔلغ 

ٕٚ ڣفقا ما ين٨ عليڢ امخط  الڤطن امحاسب ي  مإتڢ  ٙاػ ڣ امتع ثتالج ٕٚ الفعل  لاستثما ما ن٨ لقغ بالج
ٚئاس   ٚ ال ّٙ ي   9تقږ ٙ عليڢ اأم سسغڣ  982تجانفي  ث2ام اػ ام ٕٚ الفعل  مڤجٕڤ يمكن من  ،امتعلڄ بالج
ٙاػ ڣ عطا ٕليل مإڬ  ٕٚ ي  جٖڣڋ علګ الڤجٕڤ الفعل  لاستثما ٗاڅ من خاڋ النتائٌ النهائيغ لعمليغ الج

ٚاف القائمغ بالعمليغب  ممض  عليڢ من اأط
فڄ ه٘ه الڤسيلغ بالتحقڄ من صحغ العملياػ امحاسبيغ الت يقڤم : يقڤم امٖقڄ ڣ امراجعغ الحسابيغ ثانياة 

ٚ ڣ بها امحاسظ اڣ الت كٖ من أڗ التڤا تحتڤيها امستنٖاػ امحاسبيغ ڣالكشڤف أڣ الٖفات ٛڗ حقيقي ي  الت
عالعملياػ الحسابيغ ڣ  يا كالعمليغ الحسابيغ علګ الفاتٙڤ ٚسږ ڣامبلغ  ليس صٙڤ ٙه ال بغيغ تڤضيِ امبلغ خا

ٚا مثاباإجمال  ڣ   مقابلغ ٗلڊ بالتٖقيڄ امال  ال٘ڬ يحٖف نتيجغ عمليغ البيٸ أڣ الش
ٚاجعغ امستنٖيغ ڣسيلغ للحصڤڋ علګ إٔلغ اإثباػ من خاڋ اعتمإ امراجعغ امستنٖيغثالثاة  : تعتبڇ ام

جيل امحاسب للعملياػ علګ امستنٖاػ كٖ من صحتها ل٘لڊ يقڤم امٖقڄ بفح٨ ا ،الت مستنٖاػ بغيغ الت
ٚها ڣ  ٚڣ٭ الشكليغ امڤضڤعيغ الڤاجظ تڤاف جيل أڗالتحقڄ من ڣ تطابقها مٸ الش محاسب  لكل عمليغ ت

جيلڢ ڣ  ه الصيغغ الشمڤليغ  أڣ لږ يتږ استبعإه يملڊ مستنٖ يعتمٖ عليڢ ڣأڗ كل مستنٖ قٖ تږ ت خفا
 قٖمغ مستعمليهابللمعلڤماػ امحاسبيغ ام

ليها امٖقڄ بغيغ الحصڤڋ علګ نتائٌ معينغ ي  ڣقـ قياس امراجعغ القياسيغٙابعاة  ٗ  ،: ه  ڣسيلغ يلج 
ٚسږ علګ القيمغ امضافغ الناتٌ عن  ڗ يقيس ال خٚ ك يقڤم امٖقڄ ي  ه٘ا اإطاٙ بقياٝ عنصٚ بعنصٚ 

                                                           

،ص.1 ب س المرجع الس  .-ن
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ٚقږ اأعماڋ امحقڄ أڣ أڗ يقيس اقتطاٵ ال ٚيغ للعماڋ ڣ ضماڗ اا امبيعاػ ب أڗ يقيس جتماع  بالكتلغ اأج
سسغ خاڋ الخمس سنڤاػ اأخيڇع مثاب ٙبحيغ ام ٚ خاڋ عٖع سنڤاػ كاڗ يقيس  ٚ معيڗ بنفس العنص  عنص

ٚف امٖنيڗ ڣ امصإقاػخامساة  ٙع عن اعًڇافاػ ڣشهإاػ من ط ٚصيٖ أڣ عٖم : ه  عبا حغ ال الٖائنيڗ ب
ٚف  عٖإها من ط ٗ يتږ  سساػ مڤضڤٵ التٖقيڄ يطلظ من امٖقڄ علګ صحتڢ  ليڢ ام ٕٚ مڤجڢ  أڗ يكڤڗ ال

ٚع ڣ  خ٘ ه٘ه امصإقاػ اأشكاڋ التاليغ: مباش  ت
يجابيغ ٚصيٖ ام: ڣمصإقاػ  ٚيٚ علګ صحغ أڣ خط ال خٚ التق ٚف  ح ي  ڤ ي  ه٘ه الحالغ يطلظ من ط

 امصإقغب
o  علګ ڣ سلبيغ:مصإقاػ ٚ ٚي ٚ التق ٚف اآخ ٚصيٖ امبيڗ ي  ي  ه٘ه الحالغ يطلظ من الط خط ال

ٚ ي  حالغ صحتڢبامصإقغ ڣ  ٚي  عٖم التق
o ٙصيٖ ڣ  ي  ه٘ه الحالغ: ڣمصإقاػ بيضا عٖإ امصإقغ بٖڣڗ  ٚ يتږ  ٚف اآخ يطلظ من الط

ٚهب ٚصيٖ التڤاجٖ ي  ٕفات ٚ عن ال ٚي  التق

ٙاػسإساة  ػ صحغ امعلڤماػ امتحصل عليها الڤسيلغ ي  الحصڤڋ علګ إٔلغ إثبا: تستعمل ه٘ه ااستفسا
سسغ بڣ  ٚقابغ الٖاخليغ للم ٚيا كحااػ تقييږ ال ٚي ٙ شفڤيا أڣ تح كٖ من مٖڥ العمل يمكن ااستفسا  الت

ٙباػسابعاة  جيلڢ محاسبيا من امقا : تستعمل ه٘ه الڤسيلغ ي  الحصڤڋ علګ إٔلغ تثبـ صحغ ما تږ ت
ٗ يق سسغ بما تږ فعا عملياػ  جياػ امحاسبيغ امتعلقغ بيڤميغ البنڊ ي  ام ڤم امٖقڄ مثا بمطابقغ الت

ٚسلغ من قبلڢ   بعلګ مستڤڥ البنڊ من خاڋ الكشڤف ام
ٙناػثامناة  يڇ من ڣقتڢ ي  التٖقيڄ الحااػ ڣالبنٕڤ ٗاػ اأهميغ ڣالت يشڊ ي  ڣجٕڤ : يعطي امٖقڄ الكث امقا

ٙنغ، ڣ  أخطا ڣتاعظ بها ٚځ الت يستخٖمها امٖقڄ ي  تحٖيٖ ه٘ه الحااػ أڣ البنٕڤ ه  امقا حٖڥ الط
ٚافاػ غيڇ العإع ي  بنٖ معينغ من سنغ ٚڥ ڣ  فاانح لګ أخ العاقغ غيڇ امنتظمغ بيڗ نسظ معينغ قٖ تشيڇ 

 الًڈڣيٚب أڣ ڣجٕڤ خلل بالنظام امحاسب أڣ التاعظ 
حظغ كڤسيلغ مهمغ لتجميٸ اإٔلغ طيلغ عمليغ التٖقيڄ علګ اما  : يعتمٖ امٖققڤڗ اماحظاػتاسعاة 

لڊ بماحغ ڣ  ٚكغ ڣ تڣالبڇاهيڗ ٗڣ ٙع الش ٕا  خاڋ عمليغ اماحظغ ه٘ه يقڤم امٖقڄٚڣعها ڣ فتبٸ سيڇ العمل ي  
كٖ من أڗ العمل امحاسب ڣ  ٚسڤمغببالت  1امال  يسيڇ طبقا للخطغ للم
ٙنتها إٔلغ اإالفرٵ الثالن: إٔلغ اإثباػ في   ثباػ القانڤنيغ ڣ اإٔلغ العلميغبالتٖقيڄ ڣ مقا

لګ ااستنتاجاػ  عن تلڊ الت  يستخٖم امٖقڄ إٔلغ مختلفغڣ يقڤم امٖقڄ بجمٸ إٔلغ اإثباػ للتڤاصل 
لكن ي  استخٖامها أيضا علګ نحڤ مختلڀ ڣ  إٔلغ اإثباػ ي  القضايا القانڤنيغ، كما يتږيستخٖمها العلما ڣ 

لګ استنتاجاػ ڣ الحااػ الثاف يتږ استخٖام إٔلغ ه٘ه  ح الجٖڣڋ اإثباػ للتڤاصل  الخصائ٨  التال  يڤ
ٚڬ  ٚئيسيغ لإٔلغ من منظٙڤ العالږ ال٘ڬ يج التٖقيڄ امٖقڄ للقڤائږ امحامي ال٘ڬ يٖافٸ عن ل٨ متهږ ڣ ال

ٙنغ احٴ التشابڢ ڣااختاف ي  امهن الثافب تاماليغ ڣ يڤجٖ   2أسس للمقا

                                                           

1. ، د ي مسع مي، صدي اهر محمد ت ب ط ي –المراجع و تدقي الحس رس التطبي ر النظر و المم ،مرجع سب ذكره ،ص اإط
- 

در الديسط.2 مل –المراجع ي، محمد عبد ال ،صمدخل متك دي ك العربي السع نشر، المم  .-، دار المريخ ل
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ٙقږ ٙب العلميغ، القضايا القانڤنيغ ڣ تٖقيڄ القڤائږ  (:II-05)الجٖڣڋ  خصائ٨ إٔلغ اإثباػ في التجا
 اماليغب

 تٖقيڄ القڤائږ اماليغ
قضيغ قانڤنيغ تتعلڄ 

 بل٨ متهږ
ٙ الٖڣا ٙنغاأس تجربغ علميغ اختبا  ٝ امقا

تحٖيٖ مٖڥ عٖالغ القڤائږ اماليغ 
 ب

ٚڬ أڣ  تحٖيٖ هل امتهږ ب
 متهږب

ٚ استخٖام  بتحٖيٖ أث  استخٖام إٔلغ اإثباػ  الٖڣا

اأنڤاٵ امختلفغ من إٔلغ اإثباػ 
 ي  التٖقيڄب

ٚاف ڣ شهإع الشهٕڤ  اأط
 ٗاػ العاقغ ب

ٚٙعب ٙب امتك  نتائٌ التجا

طبيعغ إٔلغ اإثباػ 
 امستخٖمغ 

بڣ هيئغ امحلفيڗ  امٖقڄب  العالږب  القاٿ 

خا٥ ال٘ين  الشخ٨ أڣ  اأ
ٕلغ اإثباػي  قڤمڤڗ ب

كٖ ب  مستڤڥ عاڋ من الت

تتطلظ أڗ يتږ اإٕانغ ي  
ٙ مناسظ من  ٙ قٖ طا

 الشڊب

لګ  كٖ  تتنڤٵ من عٖم الت
كٖاإ  قًڇاب من الت

كٖ من ااستنتاجاػ  مٖڥ الت
 عن إٔلغ اإثباػ 

ٙ أحٖ الصٙڤ البٖيلغ من  صٖا
ٚ التٖقيڄب ٚي  تق

ٚف البڇڬ أڣ  تحٖيٖ الط
ٚف ام٘نظب  الط

التڤصيغ أڣ عٖم التڤصيغ 
ب  باستخٖام الٖڣا

 طبيعغ ااستنتاجاػ 

ٙاػ  ٚا اتخاٗ مستخٖمي القڤائږ لق
 غيڇ صحيحغب

ببت ٚڬ ٕانغ ب  ڇبغ متهږ أڣ 

استخٖام امجتمٸ لٖڣا غيڇ 
 فعاڋ أڣ ضاٙب

لګ  عڤاقظ التڤصل 
استنتاجاػ خاطئغ من إٔلغ 

 اإثباػ 

 

در الديسطي، المراجع المصدر:    ،ص  –محمد عبد ال دي ك العربي السع نشر، المم مل، دار المريخ ل  ..مدخل متك

جيغ اإٔلغ ڣ  ٙاػ الخاصغ بها في التٖقيڄڣ الق ڣ صعڤباػ تجميعها القرائنامطلظ الثالن:   برا

ٚائن ڣ  سڤف نخص٨ ه٘ا جيغ اإٔلغ ڣالق لګ تڤضيِ  يڤاجهها امٖقڄ عنٖ ت الصعڤباػ الامطلظ 

ٚائن ڣ امتضمنغ ما تجميعها ڣ  جيغ اإٔلغ ڣق ٚٵ اأڣڋ:  ٚٵيل : الف ٚائن  الف الثاني : صعڤباػ تجميٸ اإٔلغ ڣالق

ٙاػ الخاصغ باإٔلغ اإثباػ ي  التٖقيڄبڣ  ٚا ٚٵ الثالن: الق  الف

جيغ اإٔلغ ڣ القرائنب  الفرٵ اأڣڋ: 

ٚائن ڣاإٔلغ ي جغ الق ٚ مٖڥ  ٚ تقٖي ٙجغ ااعتمإ عليها ڣ عٕڤ أم ٚ امٖقڄ امٕڣ لګ تقٖي فاضلغ بينهما 

ٙتڢ ي  مهنتڢڣحكمغ الشخپ  امبن علګ خبڇتڢ ڣ  جيتها ڣ ڣ بما أ ،مها ٙجغ ڗ اإٔلغ تتفاڣػ من حين  ٕ

ٙاػ التاليغ للمفاضلغ بيڗ اإٔلغ:  ااعتمإ عليها كاڗ ابٖ من ڣضٸ أسس معنيغ مبنيغ علګ ااعتبا
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  Suitasilityيلغ أڣ اأسلڤب الفني ال٘ڬ يتبع في الحصڤڋ علګ القرينغ أڣ ٕليل اإثباػ صاحيغ الڤسأڣاة 

: 

ٜم  ثباػ ڣسيلغ فنيغ مناسبغ لجهغ ي  الحصڤڋ عليڢ فالڤجٕڤ الفعل  يستل ڗ لكل ٕليل من إٔلغ 

ٕٚ الفعل  ٙاػ الخ، ڣ الج ٚا لخ، ڣلكل أسلڤب أحكامڢ ڣ اإق ٙجيغ تستڤجظ امصإقاػبب ٗا لږ قڤاعٖه ا الت 

ٚاعګ، فقٖ الٖلي جيتڢ ڣ ت  قڤتڢبل ال٘ڬ يحصل عليڢ امٖقڄ 

ٙ القرينغ ثانياة  ٚائن امشتق :Sourceمصٖ ٙجيغ أكٌڇ شقغ ڣ سبڄ أڗ بينا أڗ الق ٙ الخا اعتمإا من اع من مصإ

 الًڈڣيٚبلتڤاط ڣالغ٤ ڣ غيڇها لصعڤبغ ا

ٚائن  :Natureطبيعغ القرائن ثالثاة  ٚائن اإيجابيغ أقڤڥ ييجابيغ ڣ هناڅ نڤعاڗ من الق جتها ٗاتيغ، فالق   

ڣيل ڣا تعتمٖ علګ التفسيڇ الشخپ  ڣ   ،ن اأمثلغ عليها الڤجٕڤ الفعل م، ڣ ااستنبا٭أنها ا تتحمل لت

ٙاػ من الغيڇ ڣ ڣ  ٚا حيحغاإق ٚائن ال٘اتيغ فه ،امستنٖاػ القانڤنيغ ال ٜ علګ ااجتهإ أما الق ٚتك  تلڊ الت ت

 الشخپ  من قبل امٖقڄبالتفسيڇ ڣ 

ٚائن الت يحصل عليها ڣ : Methodologyكيفيغ الحصڤڋ علګ القرينغ ٙابعاة  القاعٖع العامغ هنا أڗ الق

ٙجغ ااعتمإ عليها من تلڊ جتها ڣ امٖقڄ بنفسڢ أڣ ببڤاسطغ من ينڤب عنڢ كامساعٖين تكڤڗ أقڤڥ ي   ٕ

 الت يحصل عليها من الغيڇ ب

ٙتبا٭ القرينغ أڣ الٖليل بالعنصر أڣ العمليغ محل الفح٨ خامساة  فكلما كاڗ  :Relationshipمٖڥ ا

ٙتبا٭ قڤڬ ڣڣثيقا كلما كانـ الحجيغ ڣ  ٙجغ ااعتمإ أكبڇ ك٘لڊباا ٕ 

ٕڬ ڗ عنصٚ الڤقـ  :Timetinessالتڤقيت امناسظ للحصڤڋ علګ القرينغ سإساة  هام جٖا حت ت

ٚينغ غايتها، قٖ تكڤڗ ال جتها ڣ الق ٚينغ قڤيغ ي   ٙجغ ااعتماق ا أنها تفقٖ ٕالتها ڣ ٕ جتها تلڊ أڗ ٕ عليها  قڤع 

ٙئ الفح٨ب  الڤقـ ال٘ڬ حصل فيڢ امٖقڄ عليها ا يتناسظ مٸ تا

ٙجيغ التي تتلقى منها القرائن مٖڥ تڤافر الثقغ ڣ سابعاة  ٙ الخا ٚػ  :Reliabilityامعرفغ في امصإ فكلما تڤاف

ٙ ثقغ امٖقڄ بام ٙ الخا ٙاػ،صإ ٚا ٙاػبجيغ الت حصل منها علګ اإق ٚا جيغ تلڊ اإق ٛإػ   كلما 

ڗ من مقڤماػ اأساسيغ  : Auditions behaviorالقرائن ڤڅ امٖقڄ نفسڢ في جمعڢ لإٔلغ ڣ سلثامناة 

ٚاحلباڋ امٖقڄ ڣحيإه التام ڣ لعمليغ التٖقيڄ استق ٚاػ ي  جميٸ ام ث  بعٖه عن جميٸ ام

 Obstaclesالقرائن الثاني: صعڤباػ تجميع اإٔلغ ڣ ٵ الفر 

ٚائن الت عڤباػ الحجغ أثنا جمعڢ لإٔلغ ڣ ٚب عن الباڋ أڗ امٖقڄ يڤاجڢ صڣيجظ أڗ ا يغ الق

ليها ٚكن  ٙأيڢ الفن امحايٖ ڣ  ي بٖا   يل : من بيڗ  ه٘ه الصعڤباػ ماعنٖ 

  ع النظږ امحاسبيغ امستعملغ لٖڥ بع٬ هعٖم صحغ الكفا ٚڣٵ مما يقٕڤ لګ ب٘ڋ الكثيڇ من الجهٖ  الف

 ؛ڣالڤقـ

 لګ استعماڋ العيناػ ا  ٙ ٚا  ؛إحصائيغ بسبظ كبڇ عٖٕ العملياػ ااضط
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 ٚڣڗ لع ٚاجعغ بعٖم التعاڣڗ من قبل امڤظفيڗ أنهږ قٖ ينظ ٚع خاطئغام كملها نظ  ؛مليغ التٖقيڄ ب

 ٙاػ ب ٚاٙ ي  تصعيٖ نسبغ ااختبا لګ استم ٚاٙ  ٚقابغ الٖاخليغ ڣ سبظ ضعڀ ااضط كٌڇع اأخطا نظام ال

جاػ  ؛بال

 ٚه بسبظ عٖم تناسظ اأتعاب الت يتقاضا ٙج  نفسڢ ي  مڤقڀ ح ها مٸ تكلفغ قٖ يجٖ امٖقڄ الخا

ٚائنبالحصڤڋ علګ اإٔلغ ڣ  1 الق
 

ٙاػ الخاصغ بإٔلغ اإثباػ في التٖقيڄب  الفرٵ الثالن: القرا

ٚئيس  ال٘ڬ يجظ علګ امٖقڄ ٚاٙ ال الحجږ عمليغ التٖقيڄ ي  تحٖيٖ النڤٵ ڣ  اتخاٗه ي  كل يمثل الق

ٚا   يعٖ تقٖيٚالت يجظ جمعها للتحقڄ من مٖڥ عٖالغ القڤائږ اماليغ كڤحٖع، ڣ  امائميڗ من اإٔلغ ٗلڊ أم

ٙاػ تكلفغ اخ ٙ ڣتقييږ اإٔلغ امتاحغ ب ڣ هاما ي  ضڤ اعتبا ڗ اإٔلغ اإثباػ تيا ٙ امٖقڄ بش ٚا يمكن تقسيږ ق

ٚعيغ التاليغ :الت  ٙاػ الف ٚا لګ الق  سيتږ جمعها 

 ٚا التٖقيڄ ال٘ڬ سيتږ استخٖامڢب؟ ج  ما هڤ 

 ٚا معيڗ ؟ ج ٙه عنٖ تطبيڄ  جږ العينغ ال٘ڬ يجظ اختيا  ما هڤ 

 ٙها من امجتمٸ؟ ٚ ال٘ڬ سيتږ اختيا  ما ه  العناص

 ؟ ٚا  مت سيتږ تنفي٘ اإج

 ٚنامٌ التٖقيڄ ب  ب

اػ التٖقيڄأڣاة  ٚا التٖقيڄ ي  تعليماػ محٖٕع تتعلڄ بجمٸ أحٖ أنڤاٵ إٔلغ اإثباػ ي   جرا ج :يمثل 

ٙنغ ليها ي  ڣقـ معيڗ خاڋ التٖقيڄ ڣ التٖقيڄ الت يجظ الحصڤڋ ع ٜڣڗ، مقا ٕٚ امخ مثا اإٔلغ امتعلقغ بج

ليڢ من الشيكاػ املغاع مٸ النقٖيغ امسٖٕع، قيٕڤ اليڤميغ، تفاصيل مستنٖ الشحن، كل ٗلڊ يتږ ال تڤصل 

اػ التٖقيڄب ٚا ج  خاڋ استخٖام 

ٙف عليڢ اػ التٖقيڄ، أڗ يتږ تحٖيٖها ڣصياغتها بشكل محٖٕ ڣعلګ نحڤ كاف  ڣ من امتعا ٚا ج عنٖ تصميږ 

اػ خٖامها كتعليماػ خاڋ التٖقيڄ، ڣ ستحت يمكن  ٚا ج علګ سبيل امثاڋ تمثل الصياغغ التاليغ 

 امٖفڤعاػ النقٖيغ :التٖقيڄ الخا٥ بالتحقڄ من 

سږ الشخ٨ ال٘ڬ سٖٕ لڢ النقٖيغ ڣقيمغ ڣ التڤص ٙنغ  لګ يڤميغ امٖفڤعاػ النقٖيغ ڣمقا ٙئ الشيكاػ ل  تا

 املغاع مٸ يڤميغ امٖفڤعاػ النقٖيغب

ٚ ڣا :العينغجږ  ثانياة جمها من عنص ٚا التٖقيڄ من اممكن استخٖام عينغ يًڇاٍڣ  ج  ٙ ٕٚ اختيا حٖ بمج

جلغ ي  يڤميغ امٖفڤعاػ ةةةتبافًڇا٩ ڣجٕڤ أڣ امجتمٸ كلڢ لإختباٙب ڣ من امجتمٸ  النقٖيغ،  شيڊ م

ٙ امثاڋ السابڄ  ٚا جمها استم ٙ عينغ يبلغ  ٙ  ةة2، يمكن للمٖقڄ اختيا نغ مٸ يڤميغ امٖفڤعاػ شيڊ للمقا

                                                           

لد أمين عبد ه ، .1 ي في البنوخ ب الداخ  .-، مرجع سب ذكره،صالتدقي و رق
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ٙ النقٖيغ ڣ  ڗ تحٖيٖ عٖٕ العناصٚ الت سيتږ اختبا ٙا بش ٚا تطبيڄ كل  ها عنٖيجظ أڗ يتخ٘ امٖقڄ ق

ٚا للتٖقيڄ ڣ  ٚا الڤاحٖبج ٚڥ لإج جام العينغ من عمليغ التٖقيڄ اأخ  تختلڀ أ

ٛمنيغ ه  السنغ ، ڣ : تغطى تٖقيڄ القڤائږ امالالتڤقيتثالثاة  ا بعٖ يغ عإع فًڇع  ا يتږ اانتها من التٖقيڄ 

ٙئ اإصٖاٙ القڤائږ اماليغ، ڣ من اأسابيٸ أڣ الشهٙڤ الت تل  ت اػ بالا ٚا ج تال  يمكن أڗ يتنڤٵ تڤقيـ 

لګ ماالتٖقيڄ  هابعٖ انت من بٖايغ الفًڇع امحاسبيغ  ٚغظ العميل أڗ ي، ڣ ها تږ تٖقيڄ القڤائږ اماليغ عإع ما ي

ٙئ انتها الفًڇع امحاسبيغب ٚ من تا لګ ثاثغ أشه  ٚ  ي  غضڤڗ فًڇع تمتٖ من شه

: يطلڄ علګ التعليماػ التفصيليغ إجمال  اإٔلغ اإثباػ الت سيتږ تجميعها لجانظ ما برنامٌ التٖقيڄٙابعاة 

ٚنامٌ التٖقيڄ ، ڣ  أڣ ي  التٖقيڄ  سږ ب ٚنامٌ التٖقالتٖقيڄ ككل  اػ يحتڤڬ ٕائما ب ٚا ج يڄ علګ قائمغ ب

ٙاػ،التٖقيڄ، ڣ  ٙها ڣتڤقيـ ااختبا جام العيناػ، العناصٚ الت سيتږ اختيا جٖ ڣعإع يڤ  يشمل ٕائما أ

ٚنامٌ لكل مكڤڗ يتږ تٖقيقڢ ڣ   1هك٘ابتال  لتٖقيڄ امٖنييڗ امبيعاػ ڣ بالب

 

 

 

 

  

                                                           

لد أمين عبد ه، .1 ب خ ي –ع تدقي الحس حي النظري و العم  .-، مرجع سب ذكره، صالن
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  خاصغ:

ئيسيغ لتجميٸ اإٔلغ  من خاڋ ما تقٖم ي  ه٘ا العمل نجٖ أڗ تٖقيڄ الحساباػ هڤ عمليغ مهمغ ٙڣ

ٚائن ڣ  ٙكيڈع اأساسيغ الت تجعل من القڣالق ي  ظل امعاييڇ ه٘ا ڣامڤضڤعيغ ڣ ڤائږ اماليغ تتميڈ بامصٖاقيغ هڤ 

ٙف عليها، ڣ  جامتعا لګ ه٘ه النتيجغ يتبٸ مجمڤعغ من  ٚاجعغ الخاصغ بكل بنٖ حت يصل امٖقڄ  اػ ام ٚا

حكام الڤقايغ الٖاخليغ علګ ڣ  اػ مٸ  ٚا تباٵ ه٘ه اإج ٚا  ج ٚع مسبقا من  ٗلڊ من أجل تحقيڄ أهٖاف مسط

، من أجل الحفاظ عليه سسغأڬ سڤ استغاڋ أڣ اختاٝ ڣ ا من بع٬ البنٕڤ  ،تاعباػ متعامليڗ مٸ ام

عاڗ ڣ  سسغ ڣخصڤمها ڣ ك٘لڊ  ٙاػ نفقاتنتائٌ التحقيڄ من أصڤڋ ام ٚا ها حت تمكن من اتخاٗ الق

ٚشيٖهابڣ   ت
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  تمهيد:

لتي تحصلت امعرفة تطبيق املعلومات   من إن الجانب التطبيقي يعتبر حلقة مهمة في مذكرة ألنه يمكننا

جيد ولقد أتيحت لي وكذلك استيعابها ومعرفة كيفية تطبيقها بشكل ، عليها في الجانب النظري وعلى بيئة العمل

 ONABاملحاسبة ملؤسسة وحدة تغذية األنعام يق هذا الفصل في مصلحة املالية و الفرصة من أجل دراسة تطب

يث تمكنت من معرفة كيفية تطبيق واستخدام التدقيق املحاسبي وكيف يتم اتخاذ القرارات بوالية مستغانم ح

 و سوف نتطرق في هدا الفصل إلى:ترشيدها، و 

 األول : نبذة تاريخية لوحدة تغذية األنعاماملبحث 

املبحث الثاني: منهجية سير عملية التدقيق الداخلي ودراسة حالة ميدانية ومنهجية انجاز مهمة 

 التدقيق الخارجي ملؤسسة تغذية األنعام.
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 غذية األنعامتبحث األول : نبذة تاريخية لوحدة امل

من بين املؤسسات االقتصادية الكبرى التي لها دور استراتيجي  األنغام بوالية مستغانم تعد وحدة تغذية

 .زدهاراال باعتباره السبيل في  االقتصادة األنغام بحيث تهدف إلى تطوير وإنعاش في توفير األغذي

 ماهية وحدة تغذية األنعام. األول:املطلب 

على تبعيتها للمؤسسة كذلك تعرف تغذية األنعام و تعريف وحدة سنخصص هذا املطلب ملعرفة نشأة و 

 األم وعالقتها بالوحدات النظرية و نشاطها.

 تعريف وحدة تغذية األنعام.نشأة و الفرع األول: 

µ »تعتبر وحدة أغذية األنغام  AB » ( املوزعة عب23من بين الوحدات االثنين و الثالثون ) ر الوطن و التي

 ستعماري.ورثت من العهد ال 

من طرف الديوان  وأممت « MALKA »من طرف الشركة االسبانية  2593تم تأسيس الوحدة سنة 

الصيد البحري بشكل مؤسسة ، وهذا تحت إشراف وزارة الفالحة و 2595أفريل  40األنغام بتاريخ القومي ألغذية 

عامل بينما قدر  99لها عمومية نشاطها إنتاج أغذية األنغام مركزها الرئيس ي بالجزائر العاصمة، كان عدد عما

أعيدت  69/66في الفترة املمتدة ما بين طن /ساعة وذلك عن طريق فوجين متناوبين و 2توسط إنتاجها حوالي م

عة التجهيزات كانت عملية املراجو طن/ساعة،  24التي وصلت إلى حدة بغية رفع قدرتها النتاجية و هيكلة الو 

 « VRAC »إقامة نظام إنتاجي للشحن مارينوقوني" وهذا من أجل توسيعها و ني" تحقيقها االسبااملتكفل بأعبائها و 

 .29/40/2590املواد الغذائية التي شرع في تشييدها يوم   « SILOS »إلى جانب عدد مطامير 

حيث ارتفع عدد  ،التي سمحت برفع مستواهاعملية إعادة هيكلة الوحدة و  2599لقد شهدت سنة و 

حفظ ،كما تم إنشاء مخازن لالستقبال و  عةطن/سا 29وصلت القدرة النتاجية إلى و مطمورة،  32املطامير إلى 

 رفع مستوى النتاج.مع تزويد الوحدة بميزان اآلالت واملعدات أخرى وضعت من أجل تدعيم و املواد األولية 

هذا التاريخ  " املتواجدة بالعاصمة، لكن بعد ONABكانت الوحدة تابعة لشركة األم "و  42/42/2559وإلى غاية 

ت التمويل فقط املوجودة في بقيت تتكفل بوحداه الشركة عن الوحدات النتاجية والتوزيعية و تخلت هذ

" مع الديوان  ONABتفاق بين الديوان القومي لألغذية األنعام "إالجزائر، سكيكدة، عنابة، حيث تم ،وهران

" والتي مقرها في GAOربية الدواجن الغرب "مجموعة تبتشكيل ما يسمى " و ORAVIOالجهوي لتربية الدواجن "

النتاجية تحت سلطة هذه املجموعة، و نفس الش يء مع الوحدات  حيث أصبحت هذه الوحدة ،مستغانم

 املوجودة في وسط و شرق البالد.

دج متواجد  3.642.444.444ارتفع إلى ما يعادل و  6444.444.444برأسمال قدره  5/42/2559بتاريخ  أنشا

 عامل. 94 لياتشغل حاو   بمستغانم

 الفرع الثاني: تبعية الوحدة للمؤسسة األم.

البيع أما مديريتها فهي املتواجدة الدراسة يقتصر عملها على إنتاج و إن الوحدة النتاجية محل 

ة املشرفة عليها ألنها ل" تابعة للمؤسسة األم الوصيORAVIOوالية مستغانم التي تعتبر السلطة "ببصالمندر 

في حالة خسارة ) تتحمل نتيجة السنة جة أي حالة طوارئ و معالعلى السير الحسن لنشاط الوحدة و  مسؤولة

ذلك ألنها تصدر األوامر للوحدة فيما يخص إنتاج منتج معين أو تعتبر مع تحكمها في ( الرسوم الضرائب و 

 األسعار.
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 ظيرة.ث: عالقة الوحدة بالوحدات النالفرع الثال

ة فرعية لتغذية األنعام حيث توجد في يهو التي تضم سبعة وحدات جالوحدة تنتمي إلى ناحية الغرب  إن

" EURLبحكم هذا االرتباط فإنها "و  املبيض،،سيدي بلعباس، تيارت، بشارتلمسان،  ،مستغانم ،كل من وهران

املشترك باملواد األولية لسد  مع الوحدات على أساس التبادل تتعامل  شركات شكلبوستة مراكز لتربية الدواجن 

 احتياجاتها الضرورية.

 GAO(: الوحدات التابعة ملجمع III-07الشكل رقم )

 

 

 

. 

 

 

 

 
 

 .9102الطالبة،على معلومات داخلية للمؤسسة  من اعداد املصدر :

 

 .نشاط املؤسسةالفرع الرابع: 

الوحدة بالطابع الصناعي التجاري ألغذية األنعام بمختلف أنواعها وتعتمد في عملية  يتمثل نشاط

 : املستعملة  من الخارج عدة مواد أولية  و من املواد  النتاج على

MAIS  كندا 

SOJA                          أمريكا 

ERIAD                   SONGROS 

CALCAIR                      ENAMARBRE     

 CMV                        ONAB 

PHOSPHATE                     تونس 

 .GAOاملطلب الثاني: تقديم هيكل املؤسسة 

مصلحة النتاج ففي هذه األخيرة يتم مصلحة البيع و صلحتين مهمتين هما تسهر الوحدة على تنفيذ م

يتم صلحة األولى فمن خاللها املأما  ذية األنعامأغإلى منتجات املوارد  تطبيق برنامج النتاج الذي يتضمن تحويل

 ، مؤسسات عمومية ، تعاونيات.الخواص،توزيعها على عمالئها من الزبائن ضمان السير الحسن للمنتجات و 

  

 املديرية العامة

واد  الرحوية مستغانم

 تليالت

سيدي 

 إبراهيم

يالرمش بوقطب عبادلة

ييييي  
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 تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة. األول:الفرع 

هو أحسن لح و هو مخطط يقدم بواسطته وثيقة مجموع هياكل املؤسسة املوجودة بين مختلف املصا

ات من طرف ذيوضح وضعية كل عامل في املؤسسة ويبين أيضا معظم املهام املؤ وسيلة لعالم الداخلي ألنه 

القول بأنه يلعب دورا هاما في تحسين الجو االجتماعي في  على جانب هذا يمكناملصالح واألشخاص و مختلف 

 .التنفيذالسرعة سهولة و املؤسسة ذلك أنه يتميز بالبساطة و ال

 الفرع الثاني: تحليل الهيكل التنظيمي للوحدة.

تكون هذه األخيرة من ستة دوائر وكل أمانة املدير تمة للوحدة على مراقب امليزانية و تحتوي املديرية العا

 كل مصلحة على أقسام يمكن تناولها على النحو التالي:دائرة تتفرع على مصالح و 

  ؛وثائق املؤسسة 

 .مجموعة تربية الدواجن للغرب 

 (: الهيكل التنظيمي للوحدة.III-08الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من وثائق املؤسسة.

  

 املدير

ظيم املكلف بالتن

يرمراقبة التسيو   

تيشاملكلف بالتف  

 الفرع النقابي

 األمن

 قسم تسيير 

 املخزون

ن قسم التموي

النقلو   

قسم مراقبة 

 النوعية

و  قسم املالية

 املحاسبة

قسم اإلدارة 

 العامة

مصلحة 

ة الصيان

 و النقل

مصلحة 

برمجة 

اتياملشتر   

مصلحة 

ة املواد األولي

و املنتجات 

 النهائية

مصلحة 

 القبول 

 والتوازن 

مصلحة 

مخبر 

لالتحلي  

مصلحة 

املحاسبة 

العامة و 

ةالتحليلي  

مصلحة 

تسيير 

املوارد 

 البشرية
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 الفرع الثالث:الدراسة النظرية للدوائر.

 تحتوي على مصلحتين هما:دائرة تسيير املخزون :  أوال/

 األولية:املواد مصلحة اإلنتاج التام و  (0

 : ائها من طرف املؤسسة مثل : الذرى، تخزن في هذا األخير جميع املواد التي تم شر  مخازن املواد األولية

عداد طلب عند اقتراب نفاذ أو نفاذ هذه املواد األولية تقوم مصلحة التخزين بإالقمح، الصوجا ...إلخ، و 

 املطلوبة.تقوم مصلحة التموين بشراء الكمية لشراء الكمية الالزمة و 

 طن من الصوجا. 644طن من الذرى و  2444 ن املؤسسة عفي هذه  األمان  يقل مخزونال :  مالحظة

 تقوم هذه امة املتمثلة في األغذية للدواجن، األبقار، و تخزن فيها املنتجات الت :مخازن املواد التامة

 رية، وهذا مع إعداد وصلاملصلحة بإخراج املنتجات تامة الصنع بناءا على طلب من املصلحة التجا

مصلحة محاسبة املواد، مصلحة التوزيع و  تسلم نسخة منه لكل من مصلحة املحاسبة العامة،الخروج و 

 التخزين.

عند االحتياج له ترسل زين قطع الغيار الخاصة بالوحدة و : تقوم هذه األخيرة بتخمصلحة قطاع الغيار (9

 املصلحة إذن طلب إلى املصلحة التجارية.

 تفرع إلى ثالث مصالح:ت: و النقلدائرة التموين و  ثانيا/

يقصد بها تغطية حاجات املؤسسة من املواد األولية في حالة نقصها، فيحرر طلب و : مصلحة التموين (0

النوعية الالزمة من يكون مقيدا هذا الطلب بالكمية و  من الرئيس املصلحة بشراء املادة الالزمة، حيث

 شراءها.املادة املراد 

و نقل املادة ، مة إلى الزبائن في حين طلبوا ذلك: تتمثل هذه املصلحة بنقل املنتجات التا النقلمصلحة  (9

 األولية من املوردين.

 ستخدامها أقص ى مدة ممكنة.واملحافظة عليها ل  ،: دورها صيانة وسائل النقلمصلحة الصيانة (3

 بينهما. لباألخرى حيث ال يمكن الفصكل مصلحة ترتبط : تتكون من مصالح ثالث و دائرة االستغالل /لثاثا

النوعية املطلوبة من صنع هذه املصلحة أغذية األنعام والدواجن، حسب الكمية و : تمصلحة اإلنتاج (0

الزبائن، كلما كان نقص في املادة األولية قامت املصلحة بإرسال طلب ملصلحة تسيير املخازن تعتن عن 

 .ةحاجاتها بشرائها للمادة األولي دتسدلبي هذه املصلحة األخيرة طلبها و نقصها لت

تسلمه إذن طلب و تامة حيث تأخذ من الزبون الشيك و : وظيفتها بيع املنتجات ال املصلحة التجارية (9

كل املعلومات الخاصة بالزبون،  يتم تسجيلتوجه الزبون إلى مصلحة النتاج و السحب حيث ي ،وصل

تسلمه هذه األخيرة وصل إلى مصلحة تسيير املخزون فبعدها يتوجه والنوع املراد شرائه مع الكمية و 

تمده الخراج إلى املصلحة التجارية و  ليسلم وصل ،إذن لخراج املشتريات التي قام بشرائهاالتسليم و 

تقدم نسخة عنها إلى و  ى،ج املشتر و بدورها الفاتورة شرط أن تحتوي على كل املعلومات الخاصة باملنت

 ها.املحاسبة العامة قصد تسجيل

املحركات الكهربائية... تقوم هذه املصلحة برفع تم فيها صيانة تجهيزات النتاج و : يمصلحة الصيانة (3

مصاريف ضمن تكاليف الشراء لقطع الغيار وتكلفة اليد العاملة و تقارير شهرية إلى مصلحة املحاسبة تت

 إدخال تغيرات على اآلالت.
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امة أثناء املنتجات التو  ،من جودة املواد األولية الواردة للمؤسسة: مهمتها التأكد دائرة مراقبة النوعية رابعا/

ستخراج الكشف البنكي للمؤسسة للتأكد من صحة تسجيالتها بين املصلحة والبنك ل  ،بعدهاعملية النتاج و 

 الدفترية.

هذا لدفع أجور املتمرنين دج و 9444حتياطي قدره إ: البد أن يحتوي على مبلغ قسم خاص بالصندوق  (0

يجب أن دج، و 2944الغيار ال يزيد سعرها عن  يستعمل أيضا لشراء قطعشراء الطوابع، و  لتسديد ثمن

 تكون املديرية العامة على علم بالوضعية املالية أسبوعيا.

يقتصر عمل هذه األخيرة على حساب كلفة شراء املادة األولية و تحديد سعر :  املادةمصلحة محاسبة  (9

 التكلفة.

 ية املمتلكات العمومية من أي استهداف االسهر على حماألساسية مراقبة املؤسسة، و همته : ماألمن

 داخلي أو خارجي.

 مصلحتين هما : مصلحة تسيير املوارد البشرية جتماعية و تحتوي على قسم الشؤون ال : اإلدارة العامة

تحضير سجالت ومصلحة الخدمات، أما وظيفتها األساسية تتمثل في تسيير ملفات املستخدمين، 

املنح فات التقاعد، الضمان االجتماعي وكذلك دفع االشتراكات و ، النذارات، ملالعالوات، األجور 

 العطل السنوية املستحقة.ة كما تقوم بتسجيل حوادث العمل واألمراض املهنية و العائلي

 هي: من ثالث مصالح و  تتكون  :املحاسبةدائرة املالية و  خامسا/

 تشمل األقسام الثالث اآلتية: : و املحاسبة العامة مصلحة (0

 ينة للوحدة: فواتير الشراء من قبل املصالح املع استقبال: يتم على مستوى هذا القسم قسم املوردين

ه الوثائق من طرف رئيس تراقب هذو  ستالمال إذن مثل مصلحة التموين وتكون مصحوبة بإذن الطلب و 

لم نسخ عنها تسجل في اليومية الخاصة باملشتريات ، تم تساملصادقة عليها، و يتم بعد التأكد املصلحة و 

 امليزانية أن تسدد فيه قيمة املبالغ.إلى مصلحة املالية و 

 إذن االستالم إلى مصلحة املحاسبة العامة من و : ترسل نسخ الفواتير مرفقة بإذن الخراج  قسم الزبائن

األخير في لها في اليومية الخاص بالزبون، وتسجيبمراقبتها و  ية أين يقوم املحاسبطرف املصلحة التجار 

 امليزانية للتحصيل.تسلم إلى مصلحة املالية و 

 تقوم مصلحة املوارد البشرية كل شهر بوضع مذكرة األجور الخاصة بالعمال التي تحول  قسم األجرة :

 تراجع من طرف املحاسب في اليومية.و  ،من مصلحة املحاسبة العامة

 هما:تتكون من قسمين  :امليزانيةاملالية و مصلحة  (9

 لحة توجه إلى مص: يستقبل شيكات الزبائن وتسجل في دفاتر اليرادات والنفقات و قسم خاص بالبنك

بعد تسجيلها في الدفتر ترسل إلى البنك أين يكون هناك اتصال التوزيع التي تقوم بتجميعه وفي األخير و 

 شهري.
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 اإلستراتيجي لوحدة تغذية األنعام و أهدافها و مبيعاتها.املطلب الثالث: الجانب 

لها من قدرة على توفير حاجيات تتميز وحدة تغذية األنعام بوالية مستغانم  بدور إستراتيجي هام ملا 

يث تهدف هذه األخيرة إلى تطوير وإنعاش املدن القريبة لها من أغذية أنعام بحوتمويل كافة حاجيات الوالية و 

 .كما تتميز بأهداف و مبيعات سنتطرق لها في هذا املطلب  استمرارية نشاطهاوتحقيق و االقتصاد 

 الفرع األول: الجانب االستراتيجي لوحدة تغذية األنعام.

 يتمثل فيما يلي: 

 عدد املنتجات : أوال/

 هذه الوحدة تنتج ثالث أنواع من األغذية املوجهة لألنعام:

  للبيض "النوع األول موجه للدجاج املنتجPonte"؛ 

 " النوع الثاني موجه لدجاج الذي يستهلكChaire"؛ 

 " النوع الثالث موجه إلى املواش يBauvin." 

 نوعية املنتج:  ثانيا/

ية مقارنة بمنتج القطاع الخاص، ستثناء إلى تصريحات مسؤولي الوحدة فإن منتجاتهم تتميز بجودة عالإ

 كذا احترام املقاييس العلمية في تركيبة املنتج.املستوردة من الخارج و د األولية هذا نتيجة النوعية الجيدة للمواو 

 أبعاد و السوق :طبيعة الزبائن و ثالثا/

كما تنشط " ORAVIOكذا املؤسسات العمومية مثل "لزبائن متعددون وهم التعاونيات واملربين الخواص و ا

 حصتها تتزايد نسبيا.الوحدة في سوق الجهوي و 

 دين:طبيعة املور  رابعا/

 هم املؤسسات عمومية وطنية أهمها: و 

  ها الــ"صالتي خصوحدة امليناء وONAB  ية )الذرى، الصوجة(، من الخارج املواد األول" لشراء السلع و

 ؛تتمركز هذه في منطقة وهرانتقبالها و توزيعها على الوحدات و سإو 

  مركب األدويةCMV ؛تركيب األغذيةينات التي تدخل في تليالت مهمتها صنع الفيتامب 

  املؤسسة الوطنية للرخامENOF )؛)الكلس 

  املؤسسة الوطنية للورق املقوىENAPAL  )؛)األكياس 

  املطبعة البطاقاتETIQUETTE . 

 نوعية طرق البيع: خامسا/

 البيع يتم بطريقة مباشرة حسب الطلبية.

 نوعية التصنيع:  سادسا/

النتاج يعتمد لنتاج تقوم على عملية التمويل و عملية او  (الصناعات الخفيفة(هي تدخل الصناعات الغذائية 

 على الطلبيات.
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 حجم اإلنتاج : سابعا/

 هي الوحدة تدخل ضمن السلسلة املتوسطة من حيث حجم النتاج.

 درجة تقنياته:مدة دورة اإلنتاج و  ثامنا/

 تقدر مدة دوران النتاج بساعة واحدة حيث العمل هذا هو آلي أكثر من يدوي.

 حجم املؤسسة: تاسعا/

 الوحدة متوسطة الحجم

 املنافسة : عاشرا/

 يوجد منافسين املتمثلين في املربيين الخواص الذين ينتجون أغذية أنعامهم بأنفسهم و يبيعون الفائض.

 غذية األنعام.تالفرع الثاني: أهداف وحدة 

تتمثل أهداف الوحدة و  ،رقم أعمال جيدا ومنها تحقق عدة أهداف و وضعت املؤسسة خطة تعمل عليه

 فيما يلي:

  ت الخاصة منها نوعية املنتجات وتحسين خبرات املتواجدة عبر كافة املجاال التنسيق الداخلي لكفاءات و

 ؛لق ظروف تنمح التقدم في املنافسةاالقتصادية لتمكين خالقدرات التقنية و 

 من نقاط البيع وتنمية تربية دجاج لتجزئة عبر شبكة االستثمار في ميادين هامشية للفرع مثل: البيع با

 ؛تموين في الطار عالقات الشراكةاللحم و 

  ذلك ومنتجات جديدة أخرى و  املحببةتحسين منتجات التغذية الحيوانية السيما األغذية تطوير و

 ؛بعصرنة مصانع النتاج

  في مستوى  هذه الستراتيجية ترمي في األخيرة إلى جعل منتجات املجمعوأخيرا تبحث عن الشراكة و

االقتصادي  املقاييس الدولة مع أسعار مطابقة للمعايير سارية كما تهدف إلى ترشيد إيجابي للجهد

  فروعه.املتوفر لدى املجمع و 

 الفرع الثالث: مبيعات وحدة أغذية األنعام .

حسب رغبة حسب حاجة كل نوع من الحيوانات و  لدى وحدة أغذية األنعام أصناف مختلفة ملبيعاتها

 سنذكر مختلف هذه األنواع كما يلي:و ، رغب أن تنتجه األنعام التي يلكهافالح في املنتج الذي ي

 ": Chairأغذية الدجاج املوجه يصبح لحوم لبيضاء " أوال/

مباشرة، بمعنى أنه تخصص مباشرة مجموعة من الدجاج ليصبح  ستهالكوهذا الدجاج يكون موجها لل 

لحوما بيضاء فيمر هذا الدجاج من مرحلة الكتكوت إلى أن يصل إلى مرحلة الدجاج املوجه لالستهالك بنوع من 

 املتمثلة فيما يلي:لنوع الذي ترغب في الحصول عليه و التغذية الخاصة بهذا ا

 " تغذية البدايةDémarrage  ؛ي املرحلة األولى من عمر الكتكوتتكون فالتي " و 

 " تغذية النموCroissance ؛كوت إلى أن يصبح في مرحلة الدجاجتكون في مرحلة الكت" و 

 " تغذيةFinition1و " "Finition2"  ة بهذا الدجاج البالغ لكن من أجل أن يوجه هي تغذية خاصو

 هذه التغذية تساعد علىجسم الدجاج و م التي يحتوي عليها ستهالك يجب أوال التخلص  من الشحو لل 
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ستهالك هذه التغذية لفترة معينة جاهز ليوجه لل لهذا يصبح الدجاج بعد تناوله لحرق تلك الشحوم و 

 كلحوم البيضاء

 : Pontأغذية الدجاج البيوض  ثانيا/

الدجاج هنا أيضا نستطيع التحكم من املنتج الذي نرغب به، بمعنى نستطيع بتغذية خاصة تعطي لهذا و 

من أجل و  ،بيض ملقح ليصبح كتاكيت أوستهالك به إما بيض موجه لل  كي ينتج البيض لكن حسب ما نرغب

طبعا يكون هذا النوع من الدجاج قد مر على مرحلة تغذية ه علينا إتباع التغذية التالية و ذكرنا ما الحصول على

 ." Démarrageالبداية في األسبوعين األوليين "

  1تغذيةPFP  ؛ة النمو إلى غاية األسبوع الثامنتكون من األسبوع الثاني يعني بداية مرحلو 

  2تغذيةPFP  ؛الثامن عشرالثامن إلى غاية  األسبوع  تكون من األسبوع و 

 ستهالك الدجاج الذي ينتج بيض موجه لل  تغذيةPondeuse    هو عبارة عن غذاء خاصة يتحك في و

 ؛ستهالكالدجاج ينتج بيض عقيم غير ملقح وهذا من أجل البيض املوجه لل إنتاج هذا 

 يسمى بــللبيض كتاكيت بعد فترة و  تغذية الدجاج املنتجrepre Pant حصل على بيض ملقح ن وبهذا

 التي سبق ذكرها. 3أو  2بالحصول على كتاكيت إما إتباع مثلما هي أو تخضع لحدى املرحلتين 

 :S/T ruminantتغذية البقر  ثالثا/

 تنقسم هي األخرى إلى قسمين كما يلي: و   

  تغذيةBovin   ال يجوز للثور التناول من لحلوب يساعدها في إنتاج الحليب و هو غذاء خاص بالبقرة او

ي الحصول ما نرغب فنوع له غذاء يتوافق حسب حاجاته وطبيعة الحيوان بنفسه و نفس غذاءها ألن كل 

 ذكرنا. أنعليه من منتج كما سلف و 

  تغذيةOvin   الخروف ألنه يساعد في النمو .هذا النوع من الغذاء إلى الثور و هنا يوجه و 

 :  S/T Diversتغذية أخرى تدعى  رابعا/

 منها:التي نذكرها في األصناف أعاله و  خص بالذكر باقي األنعامتو 

 ؛الديك الرومي 

 ؛الحصان 

  ؛بحديقة الحيواناتوانات املوجودة تحدث عن الحينالغزالن إذا كنا 

  ؛األرنب 

  باقي الحيوانات.و  



 BANO  مغذية األنعام مستغانتدراسة حالة مؤسسة وحدة                             الفصل الثالث

~ 71 ~ 
 

 املحاسبي  دراسة حالة ميدانية : منهجية سير عملية التدقيق املبحث الثاني

دقيق الداخلي ثم دراسة ميدانية ومعرفة سوف نتطرق في هذا املبحث إلى معرفة منهجية سير عملية الت

 ملؤسسة وحدة تغذية األنعام. الخارجينجاز مهمة الدقيق إمنهجية 

 منهجية سير عملية التدقيق الداخلي في املؤسسة. :األول املطلب 

تحليل تقرير املدقق ية التدقيق الداخلي في املؤسسة و طلب إدراج خطوات عملسنحاول في هذا امل

 الداخلي للوحدة.

 خطوات التدقيق الداخلي في وحدة تغذية األنعام. األول:الفرع 

عمليات التدقيق الداخلي، كما تسعى ي الوحدة أغذية األنعام على املناهج العلمية املتعارف عليها فتعتمد 

منهجية محددة حسب مراحل و  تتم عملية التدقيق الداخليو  .تطبيق املعايير العاملية للتدقيق إلي قدر إمكان

ضمن القانون الداخلي لخلية التدقيق الداخلي في املؤسسة، يتم إعداد برنامج سنوي شامل لجميع عمليات 

التي يجب أن تنفذ هذه العمليات، حيث يتم والتاريخ التدقيق، فتتحدد أهم العمليات التي سوف يتم تدقيقها 

أخذ املعلومات الالزمة للعملية كما توجد ا ملباشرة مهامه و لي الرجوع إليهتحديد املصلحة التي يتسنى املدقق الداخ

 أوكتشاف عمليات املشكوك فيها إلب الرئيس املدير العام في حالة ستثنائية يتم تنفيذها تحت طإمهاما كهنا 

في كل األحوال في نهاية يتم إعداد تقرير  ،بعض األخطاء أو وجود انحراف سواء كان كبير أو خطير أو سطحي فقط

حول املهمة مهما كانت درجة ألهميتها ويمكن شرح آلية عمل التدقيق الداخلي في وحدة أغذية األنعام في 

 الخطوات التالية:

 : وضع برنامج التدقيق الداخليأوال/ 

الدراسة يكون مقسم إلى يتم وضع برنامج سنوي للتدقيق من قبل املكلف بالتدقيق في املؤسسة محل 

ى أشهر تحدد فيه أي مصلحة تدقق يتم تقسيم كل ثالثي إلها و تدقيقل ثالثي املديرية التي يتم يحدد فكثالثيات و 

أو إرسال  ،كل أسبوع أي فرع أو نشاط أو وظيفة يتم تدقيقها في  يحددأيضا تقسيم كل شهر إلى أسابيع و  يتمو 

 برنامج إلى املدير العام للمجمع للموافقة عليها.

 ق:رسالة مهمة التدقيثانيا/ 

بدء بمهمة التدقيق البعد املوافقة على البرنامج السنوي التدقيق الداخلي يتم إرسال رسالة تتضمن أمر 

 ذلك حسب ما هو محدد في البرنامج.و 

 اختيار لجنة التدقيق: ثالثا/ 

ه املهمة بعد تلقي أمر البدء باملهمة يقوم املدقق الداخلي باختيار موظفين آخرين يساعدانه في هذ

كاملة بكافة فروع تلك  صلحة املبرمج تدقيقها حيث يكون على درايةباملآخر يكون موظف ا مدير املديرية و أحدهم

 ختيار املدقق الداخلي بدون تدخل من املدير .إاملصلحة ويكون من 

 إعداد املقابلة: رابعا / 

يتبعه املدقق أثناء  يتم إعداد املقابلة أن يتضمن مجموعة من األسئلة، فهذه املقابلة عبارة عن دليل

 .املوالي  عملية التدقيق الداخلي في املؤسسة كما هو مبين في الجدول 
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 (: يبين عينة من أسئلة املقابلة.III-06الجدول رقم )

 ال  نعم  األسئلة 

  + هل الرقم التسلسلي لوصل االستالم يتناسب مع الرقم التسلسلي للفاتورة؟

  + مع الكمية املوجودة في الفاتورة؟هل الكمية املستلمة متناسقة 

  + هل قسم املحاسبة يقوم بمراقبة التسلسل الرقمي للفاتورة قبل تسجيل أي عملية؟

 +  ي وضع غير طبيعي؟أى مراقبة دورية لمكانية اكتشاف هل تخضع حركة الحسابات الخزينة إل

  + هل كل طلبية مرخصة قبل كل تنفيذ؟

  + عليها؟ هل سعر املنتجات مصادق

 +  هل الوثائق املحاسبية اليومية الخاصة بتسديدات الزبائن تراقب بشكل دوري؟

 9102 من اعداد الطالبة ،اعتمادا على معلومات داخلية للمؤسسة :املصدر

 

 العمل امليداني: خامسا / 

حل التدقيق مديرية مإعداد املقابلة يقوم املدقق الداخلي باالنتقال إلى بعد اختيار لجنة التدقيق و 

 يتم:للتحديد إذا كان لتلك مصلحة فروع حيث إلى مصلحة مبرمجة في ذلك الوقت و بالضبط و 

 ؛مقابلة املسؤولين عن املصلحة، ودراسة املستندات والوثائق فهم العمليات من خالل 

 ؛اتالرقابة الداخلية في العمليات ومقارنتها مع أفضل املمارس تحديد مدى كفاية الجراءات 

  األهداف املرجوة من  املساهمة في تحقيقاءات الرقابة الداخلية املطبقة و كفاءة إجر دراسة مدى فعالية و

 ؛تلك املصلحة

  حلول مناسبة لها.املشاكل من خالل تقديم مقترحات و محاولة حل 

 إعداد التقرير األولي: سادسا/ 

املدقق من طرف يضمن كل املالحظات التي لوحظت،  يتم إعداد التقرير األولي للتدقيق الداخلي حيث

يتم معالجة املشاكل بناءا على هذا التقرير و أيضا تسجيل فيه املشاكل التي يواجهها محل التدقيق، الداخلي و 

 على مستوى الفرع أو املصلحة أو املديرية.وأخذ بمالحظات التي أشار إليها و يمكن معالجتها  

 الداخلي النهائي:  يق التدقإعداد تقرير سابعا/ 

ملعنية الذي يتضمن ردود املديرية اتقرير التدقيق الداخلي النهائي و بعد انتهاء من كل مهمة يتم رفع 

ال يمكن ملدراء املديريات أن حلها بناءا على التقرير األولي و يتضمن املشاكل التي لم يتم بالتدقيق )محل التدقيق( و 

تقرير النهائي حيث يتم تقسيم النقاط التي تم مالحظتها أثناء عملية التدقيق يقوم بمعالجتها فيتم رفعها في ال

 الداخلي إلى عدة أنواع:

 ؛تصميم إجراءات الرقابة الداخلية نقاط الضعف في 

  ؛بتطبيق النظام الداخلي إذا وجدت نقاط عدم االلتزام 

 ؛لجراءات املطبقة في تلك املصلحةنقاط عدم فعالية ا 

 ؛رة العامة بهدف معالجة املالحظاتمقترحات للدارأي هو تقديم توصيات و  إعطاء 
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  التالية: الوثائقالتدقيق يتضمن ملف و إرسال التقرير إلى املدير العام للمؤسسة 

 ؛ة البدء باملهمة )األمر باملهمة(رسال -

أو إجراءات كل  االخدمات التي يقدمهعني بالتدقيق و هي عبارة عن وثيقة تعرف الفرع املمقدمة و  -

 ؛خدمة

 ؛على ذلك السؤال مالحظة التي يقدمها املدققوضح إجابات موظفي املصلحة و ت املقابلة -

املشاكل   تدقيقها، الجهة الخاضعة للتدقيقالداخلي، الخدمة التي تمت  دقق سم املإوثيقة توضح  -

 ؛واملالحظات التي تخص تلك الجهة

 دليال للتدقيق الداخلي. -

 الثاني: مضمون تقرير املدقق الداخلي في وحدة تغذية األنعام. الفرع

حقيقة عملية التدقيق خالل الدراسة امليدانية الوقوف ولو بجزء بسيط على واقع و سنحاول من 

قام املدقق بفحص  هالذي من خاللو  43/24/3429( مستغانم UABالداخلي على مستوى وحدة تغذية األنعام )

 وضح التقرير النقاط التالية:فعملياتية للوحدة، من الوظائف ال مجموعة

 ملخص التدقيق: أوال/ 

 حالة ذكرت في التقارير السابقة ولم نقص ملحوظ في ما يخص النظافة في أماكن التخزين، حيث هذه ال

 ؛عتبارتأخذ بعين ال 

 مسؤول خزون و بعض الوثائق كوصل الدخول مثال ال يتوفر على أختام مسير املخزونات، أمين امل

لتزام املسؤول من أجل تصحيح األوضاع وال عليه قمنا بتقديم تعليمات صارمة إلىاملحاسبة املواد و 

 ؛بالجراءات الصائبة

  ؛ق حفظ تقليدية )أكياس بالستيكية(ستعمال طر إالتامة الصنع غير محمية حيث يتم املنتجات 

 ؛طاقات الجرد تتضمن أخطاء محاسبيةإن بعض ب 

 تسوية هذه الفروقات عند كل عرض الكمية املباعة، حيث يجب ين الكمية املحولة و ب املالئمة بغيا

 ؛وطلب للمادة األولية

 الذي يحمل فاتورة رقم  3324ج و عند مراجعة سعر بعض املواد املصنعة تبين عدم تأكيد أسعار املنت

ن تطبيق سعر دج للوحدة بدل م 2206.44حيث تبين أن السعر املطبق هو  42/49/3426بتاريخ  292

املجمع تكملة بيانات الفاتورة بناءا على القرار للوحدة، لذا يجب تسوية الوضعية و دج  2993.44

 ؛25/49/3426الصادر بتاريخ 

 لية املستهلكة مصلحة التخزين( فيما يخص املواد األو ق بين املصالح ) مصلحة النتاج و عدم التنسي

 ؛تالفرو قافي الوثائق لذا يجب التسجيل ملعالجة غير مصرحة من املصلحتين فكمية غير مبنية و 

 يجب أن يكون عند كل عملية شراء الدراسة للعينات الذي املواد األولية ال يبين الفحص و  سجل متابعة

 ؛طرف مراقب الجودة ليقوم بفحصها والتصريح ما إذا كانت صالحة أم الذلك من و 

 ؛" أغلقت : نقطة بيع " واد ثاغيةنقص في نقاط البيع مثال 
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  نه ال يوجد أي أالوقود يتم من طرف مصلحة النقل ومصلحة قطاع الغيار تبين فيما يخص تسيير

حترام إرات التي تخص بعض املهام مع عدم املثبتة، مع غياب بعض املبراط في املادة املستهلكة و احتي

 ب النظافة خاصة على مستوى مخزن قطاع الغيار.اياألوامر وغ

 نظام الرقابة الداخلية: تقييمثانيا/ 

  إتباع  توفر على نظام داخلي محكم بإضافة إلى ثقافة جماعية من طرف املديرية العامة معتاملؤسسة

 ؛ختالالت أو مشاكل في هذا الجانبإمختلف التعليمات والتوصيات وعليه لم نسجل أي 

  قوائم منح املردودية على أجور و  قتطاعاتداري فإن التدقيقات املتعلقة بالمن ناحية التسيير ال

 ؛مخالفات أو تجاوزات غير قانونية ال تسجل أيم التأكد من أنها تحمل إمضاءات و الفردية ت

  يحملوا أي وصل الطلبيات اليبين أن جميع الفواتير املحررة و التدقيق من خالل عملية الفحص و 

 ؛تجاوزات غير قانونية

 خل املؤسسة؛مشاكل في التنظيم العمل و األنشطة دا 

 ال تتناسب مع متطلبات الوظيفة وغير مؤهلين للمنصب  تبين أن تعيين بعض العمال في املؤسسة

 ؛مواصفات املنصب، الشهادات، الخبرة....()

  ؛املصالح واألقسام أثناء العمل في املؤسسةضرورة التنسيق بين 

 بعين فيها.ضرورة الحفاظ على الوثائق السرية للمؤسسة تسلم فقط لألشخاص التا 

 البشرية: املواردو اإلدارة العامة ثالثا/ 

ل مجموعة من الدفاتر القانونية املوارد البشرية كان الفحص يشمعلى مستوى الدارة العامة و 

 التي تمثلت في:والسجالت الجبارية و 

 ؛جدول الرواتب 

  السنوية؛سجل العطل 

 ؛سجل حوادث العمل 

  ؛الصناعيةسجل الوقاية العامة واألمن واملعدات 

  ؛سجل األجور 

 ؛سجل املستخدمين األجانب 

  ؛إشعارات التنفيذسجل 

 حترامها بالنسبة لبعض العمال لذا إأوقات العمل تبين أن هناك نقص وعدم  فيما يخص نظام تسجيل

ستعمال الطرق مراقبة حديثة إمال املهملين مع تطوير النظام و يجب فرض عقوبات مشددة اتجاه الع

 ؛أكثر

  على طرق التقليدية في حفظ الوثائق تعتمد بالنسبة مللفات أو السجالت الدارية تبين أن املؤسسة

 ؛لى ضياعهااألساسية للمؤسسة مما يؤدي في بعض األحيان إ
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 صرح ، يجب أن يحظى بنظام أمن و 3429لسنة  يالخاص بثالثي األولواملطابق و  بناءا على تقرير املدقق

 لمعنيين بأمر )مسؤولين، إداريين...(.بضرورة تسليم الوثائق ل

 املالية و املحاسبة:رابعا/ 

  ؛3429دفتر الجرد الجديد في نهاية 

 ؛24/49/3429اليومية أنهي بتاريخ  دفتر 

  هوبمبلغ قدر  24/49/3429أرصدة البنك بتاريخ التي شملت : غموض في تأكيدات حسابات الخزينة و 

 3429ي طلب تعديلها في نهاية جوان ال توجد أي تسويات في الحسابات البنكية الت  دج 0962235.334

 ؛3429فيها الشيكات املوقفة لسنة  بما

  ؛دج02292.94واملقدمة برصيد قدره  24/49/3429غموض في حسابات الصندوق في تاريخ 

  الية:األخطاء التحققة هي تثبت أن هناك تجاوزات و الوثائق املمدا خيل الثالثي و 

يبين ديون سابقة يجب معالجتها والتي تقدر بمبلغ  الخدماتموردو املخزونات و  042حساب  -

 ؛دج059206.44

دج يبين  2420590.99موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها يحتوي على مبلغ قدره  049حساب  -

لتحقق من  علومات محاسبيةمجب تصحيحها باعتماد على حسابات و مورد التي ي 32مشتريات عن 

 ؛الوضعية

 دج.995232.26قدرت  3429يبين أرصدة زبائن منذ سنة  025حساب  -

 الفرع الثالث:  تحليل املقابلة.

الداخلية  محدد على نظام الرقابةقدم حكم موضوعي و بناءا على تقرير املدقق الذي يستطيع أن ي

غذية األنعام بمستغانم قمنا بأخذ عينة من تالقيام بتقييمه على مستوى وحدة  من أجلاملوجودة في املؤسسة و 

حتمال ضعف الرقابة الداخلية إالحالة اليجابية أم "ال " تعني أسئلة املقابلة، حيث توضح الجابة "بنعم" عن 

 منه نستخلص التحليل التالي:فهو بذلك يسهل عمله و  من تم يتمكن املدقق من القيام بالتدقيق امليدانيو 

 بية :نقاط اإليجاأوال/ ال

  سمح بتحديد كل عتماد على نظام آلي مزدوج يستالم يتناسق مع الفاتورة بال الرقم التسلسلي لوصل ال

 ؛من وصل االستالم والفاتورة بنفس املعطيات وفي نفس الوقت

 ؛سلمة للزبون هي الكمية املباعة وتدون في الفاتورة لحظة االستالمالكمية امل 

 ن لدينا معلومات يتطلب وثائق إثبات تسلسلية حسب التواريخ حتى تكو  إن أي تسجيل محاسبي

 ؛محاسبية صحيحة ومنظمة

  ؛بل التنفيذقاملطلوبة فعال مع الترخيص عليها تتم عملية البيع بعد التأكد من وجود الكمية 

 ذلك عند كل تغيير أو تجديد.ار بيع منتجات من قبل املديرية و تتم املصادقة على أسع 

 النقاط السلبية :ثانيا/ 

  بل تراقب عند التسجيل املحاسبي وذلك لضيق ال تخضع حركة حسابات الخزينة إلى مراقبة دورية

 ؛تمدوا على املدقق في هذه العمليةكثرة األنشطة كما أنهم يعالوقت و 
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  ة الزبائن تراقب عند التسجيل فقط وذلك لكثرة العمليات اليوميالوثائق املحاسبية الخاصة بتسديدات

 ؛ى حدوث األخطاء في بعض األحيانهذا ما يؤدي إلو 

 قد تمكن من إضافة  باعتماد على ما تطرقنا إليه سابقا في ما يخص القرارات نجد أن التدقيق الداخلي

هذا دورها الفعال في غذية األنعام، و ترات الهامة في املؤسسة الوطنية لالتطو العديد من التحسين 

داخل املؤسسة بما يسمح بتحقيق أهدافها في األخير أو تجاوز املشاكل سواء التأثير على متخذي القرار 

 تعلق األمر بالحاضر و املستقبل.

 املطلب الثاني: دراسة حالة ميدانية لوحدة تغذية األنعام.

حقيقة عملية املراجعة ل من خالل تقرير املدقق الوقوف ولو بجزء بسيط على واقع و سوف نحاو 

جعة الداخلية على ترشيد املرا ذكر أثرحاولة معالجة مشكلة من التقرير و محل التربص مالداخلية للمؤسسة 

 املؤسسة.تحسينه داخل القرار و 

 .902الفرع األول: دراسة حالة الزبائن الدائنون حـ/

الت املحاسبية و مراقبة األصول والتحقق إن نشاط املدقق الداخلي يختص بالفحص الذي يشمل السج            

تطرأ لبعدها عن تظهر فاعلية التدقيق الداخلي في املؤسسة كون أن املدقق يقوم بزيارة الفروع من التقارير و 

البيانات الواردة تعتمد إلى حد كبير على معلومات و حيث هذه األخيرة  ،الدارة املركزية للمؤسسةاملركز الرئيس ي و 

ت الرشيدة في املؤسسة، ألن التدقيق الداخلي يلعب دور مهم في التقرير لتسيير النواحي التشغيلية واتخاذ القرارا

 في كل خطوة من خطوات عملية اتخاذ القرارات فهي تقدم املعلومات مؤهلة وصائبة لذلك.

بالفحص املستمر للوضع الداخلي والخارجي  داخل املؤسسة ال يمكن أن يتم إالما  إن تحديد أي مشكلة              

 اقبة القرار املتخذ بشأن تلك املشكلة .مر ثم يتبع نتائج و 

بناءا على تقرير املدقق تم اكتشاف ملؤسسة الوطنية لتغذية األنعام و بناءا على ما سبق يمكننا دراسة حالة ا          

ي مصدر اكتشاف املشاكل املحيطة مشكل تسبيقات الزبائن بقسم املالية ومحاسبة كون أن التدقيق ه

عليه صرح املدقق ح كمصدر أساس ي ملدخالت التدقيق و عتماد على تقارير املصالبال واملتواجدة باملؤسسة 

دج حيث لم يتم 995232.264 قدره الذي يحمل مبلغ إجمالي 025بضرورة تسوية حساب الزبائن الدائنون حـ/

قد ذكر في ين تسبيقات مجموعة من الزبائن، و الجدول يب 3429مباشرة أي إجراءات تخص الحساب منذ سنة 

من مجموع الحساب أما  %99التي تمثل أكبر ثالثة مبالغ في التسبيقات و تقريره أن أرصدة ثالث زبائن التي تشمل 

 فهي تمثل قيمة باقي الزبائن كما هو مبين في الجدول املوالي: %23بنسبة 

 (: تسبيقات الزبائن .III-07الجدول رقم )

 النسبة املئوية املبلغ اسم الزبون 

 %09 394644.44 الزبون عبده

 29% 99354.36 الزبون جعفر

 %9 0930344 الزبون طاهر

 %23 269995.3 زبائن آخرين
           

 9102الطالبة ،اعتمادا على معلومات داخلية للمؤسسة  إعدادمن املصدر :                           
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 كل زبون. (: دائرة نسبية لتسبيقات III -12الشكل رقم )

 
 9102من اعداد الطالبة ،اعتمادا على معلومات داخلية للمؤسسة املصدر :                            

 
لذا وجب تسوية الحساب بمساعدة املصلحة التجارية )قسم االستغالل( ألن املسؤول عن اتخاذ القرارات   

هو مستقل في تنفيذ مهام التوصيات فقتراحات و قق مسؤول عن الالتصحيحية في املؤسسة هو املسير فاملد

 عليه تتم معالجة هذه املشكلة بالتباع الجراءات التالية:و  ،سلطة إعطاء األوامر بصفة دائمةال يملك وظيفته و 

 دج )بشيك بنكي(، و سجل.99354.36دفع الزبون جعفر ملؤسستنا مبلغ قدره 

 فتعالج محاسبيا كالتالي:

 

923  

 

 

02534 

 البنك

 

 

 زبائن دائنون 

 

 شيك رقم ..

99354.36  

 

 

99354.36 

 لم يتم  025لدائنون حــ/تبين أن حساب الزبائن ا تدقيق بعد انقضاء سنة مالية كاملة وبعد القيام بال

بضرورة تسوية ذلك قام مدير املصلحة  دقق ترصيده وظهر في امليزانية وبناءا على مالحظات وتوصيات امل

 بالجراءات التالية:

 ستدعاء.سم وعنوان الزبون وتاريخ إرسال ال إستدعاء لزبون الذي يتضمن إيقوم مدير املصلحة بإرسال  أوال:

 عليه مدير املصلحة يتخذ قرارين هما: و 

 

45%

15%

8%

32%

الزبائن الدائنون 

250700.00الزبون عبده  86290.27الزبون جعفر  4624200الزبون طاهر  175889.2زبائن آخرين 
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 القرار األول: في حالة قدوم الزبون.

 ؛لبضاعة لزبون مقابل مبلغ التسبيقتقوم املؤسسة بتسليم ا 

 ذلك للتسيير األمثل ية األنعام بمستغانم حسب قواعد وأسس قانونية و غذتة تتم عملية البيع في وحد

 ؛للمؤسسة 

 امللف لف مصلحة البيع لتلبية الطلب ، و إن عملية بيع املواد التامة للزبون تتم عن طريق إيداع م

 املتكون من :

 ؛بطاقة فالح -

 ؛التجاري  السجل -

 ؛البطاقة الجبائية -

 ؛جهة إليهشهادة بيطرية حسب املهنة املو  -

 ؛الطلبية لتلبية حاجته في املصلحةيودع  -

ذلك بإتباعه خطوة بخطوة اتجاه املصالح حيث يع بتوفير الجو املالئم للزبون و تقوم مصلحة الب -

 ؛إلى منتج مصنعيل املواد األولية تقدم له وصل تسليم البضاعة، حتى تقوم املصلحة بتحو 

ثم تقوم مصلحة التخزين مرفقة بالوثائق املعمولة من طرف الزبون لتقوم في النهاية بعملية وزن  -

الحمولة املنتجة ثم تقوم مصلحة البيع بإعداد فاتورة للزبون، ثم تقوم مصلحة األمن الداخلي 

 بتحرير كل ما يوزع من املؤسسة.

 :تتم معالجة هذه الحالة محاسبيا كالتالي

025 

 

 

022 

 

 

022 

 

 

 

642 

 الزبائن الدائنون 

 الزبائن 

99354.36 

 

 

99354.36 

 

99354.36 

 

 

 

99354.36 

 الزبائن 

 

 مبيعات البضائع

 فاتورة رقم ...

 

 القرار الثاني: في حالة عدم قدوم الزبون.

 

أشهر إذا لم  42الثاني بعد انقضاء مدة  ستدعاءول يقوم مدير املصلحة بإرسال ال ستدعاء األ بعد ال 

تطبيق  أشهر أيضا بعد 42أخير بعد انتهاء مدة  سال استدعاء ثالث و يستجيب الزبون االستدعاء الثاني يقوم بإر 

ع بعد دراسة ملفه بشكل أدق، تجتمدام كل وسائل العالم الدارية والقانونية و ستخإجميع الجراءات الالزمة و 

قرار هو اعتبار مبلغ التسبيق تخاذ القرار بشأن التسوية و اسة مديريها وبحضور املعنيين للجنة املؤسسة برئ

 كاليراد للمؤسسة .
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 و تعالج هذه الحالة محاسبيا بالطريقة التالية:

025  

 

69 

 الزبائن الدائنون 

 

 سترجاعات خسائر القيمة و املؤونات ال 

99354.36  

 

99354.36 

 

 الثاني: نتائج عملية التدقيق و أثرها على قرارات الوحدة. الفرع

غذية األنعام في مختلف مصالحها، تاألساسية التي تستعين بها وحدة  يعتبر التدقيق الداخلي من األدوات           

للمبادرة في م نتائج التدقيق الداخلي إما ملواجهة مخاطر معينة أو عمستوى كل خلية يتم االستعانة بأ فعلى

تساهم بشكل كبير في عملية املتابعة وترشيد القرار داخل  تجسيد خطوات تصحيحية ألن زيادة املدقق للمصالح

ذي يقوم بعملية التوريد الدائم هذا بإضافة إلى دورها الرقابي، فهي املصدر األكثر موثوقية الو املؤسسة، 

هذا ؤهلة التخاذ القرارات السليمة و ملعلومات املباإداري في املؤسسة حسب كل مستوى  املنتظم للجهات املعنيةو 

سالمته أو مصداقيته أو للوقوف على مدى صادرة من خلية التدقيق الداخلي و بضمان شرعية املعلومات ال

خترنا بعض القرارات التي إي عملية ترشيد القرار املختلفة وتصحيحها مساهمة خلية التدقيق في املؤسسة ف

 ساهمت فيها :

 إعطاء أهمية للوثائق املكونة للملف للزبون أي الوثائق األساسية كبطاقة رار فحص ملفات الزبائن و ق

مقارنتها مع امللف بالعالم اآللي مما يسهل عملية السجل التجاري، بطاقة الجنائية وتصحيحها و الفالح، 

ام إجراءات الرقابة حتر التواصل معه في املستقبل. أي تم اكتشاف أن سبب املشكل راجع إلى عدم ا

 ؛الداخلية 

  التي كانت توفر على بطاقة خاصة بوضعية الزبائن لذا الهمال الكبير مللفات الزبائن و قرار معالجة

 ؛هاية كل شهر أو ثالثي على األكثراقترح املدقق استحداث حالة تقارب لوضعيات الزبائن في ن

 نتجات في إناء أو أكياس مناسبة وذات حماية املتعلق بقسم مراقبة النوعية حيث صرح بوضع امل القرار

 ؛دل وضعها في األكياس البالستيكيةإتباع طرق متطورة لحفظ منتجات بأكثر و 

 ذلك لتطوير لطريقة التقليدية )المضاءات(، و قرار استخدام نظام التسجيل اللكتروني للعمال بدل ا

 ؛لاللتزام بأوقات العمل القانونيةبة العمال وسائل مراق

 أي عامل يوضع في  املناسب  قرار فصل املهام األساسية الذي يخص وضع الشخص املناسب في املكان

 ؛خبرتهاملنصب الذي يتالءم مع مؤهالته و 

 ذلك بضرورة وجود احتياط لحة النقل و مصلحة قطاع الغيار و قرار تسيير الوقود الذي يخص مص

 ؛ظافة على مستوى مخزن قطاع الغيارهة أي حاالت استثنائية في املؤسسة مع تحسين وضع النملواج

  ستعانة بخزانات مقفلة أو رفوف كطريقة تصحيح قرار طرق حفظ وثائق وسجالت املؤسسة وذلك بال

 ؛آمنة أكثرو منتظمة 

 ؛حتالل مكانة السوق قاط البيع الخاصة باملؤسسة وذلك للبيع أكثر و ل توسيع ن 
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  لك عن طريق ذالنظام الداخلي من طرف العمال واحترامه و  عقوبات صارمة لتطبيقتطبيق إجراءات و

 ؛استخدام طرق رقابة فعالةالنذارات الكتابية و 

 بهذه العملية وهو مراقب ضرورة وجود شخص مكلف ات املادة األولية عند كل شراء و قرار فحص عين

 .يكون تابع للمؤسسةالجودة و 

 الثالث: منهجية إنجاز مهمة املدقق الخارجي في مؤسسة وحدة تغذية األنعام. املطلب

هذا تفاديا للوقوع في األخطاء أو عدم عينة لتنفيذ مهمته في املؤسسة، و يتبع املدقق الخارجي منهجية م

 قيامه بإنجاز مهمته على أكمل وجه، و هذا ما سوف نتطرق إليه في هذا املطلب.

 جمع املعلومات الخاصة باملؤسسة. الفرع األول :

ية ، القانونية، الضريبةبجمع كل الحقائق التقنية التجاريخالل هذه املرحلة يقوم املدقق الخارجي 

ى املنتج النهائي لهذه هذا حتى يتمكن من إصدار حكمه علغذية األنعام، و تجتماعية املتعلقة باملؤسسة وحدة وال 

 يمكن تلخيص كيفية قيام املدقق بهذه املرحلة من خالل النقاط التالية:و  ،املاليةاملتمثل في القوائم املؤسسة و 

 بالتعرف على محيطها من خالل ما يلي: همما يسمح ل ،غذية األنعامتالوثائق املتعلقة باملؤسسة وحدة الطالع على 

 ؛عامذي تنشط فيه توزيع أغذية األناملميزات الخاصة بالقطاع اللتنظيمات و االقوانين و  .0

 ؛مكانة املؤسسة في السوق  .9

 ؛املؤسسات العاملة في هذا القطاع استخراج معايير املقارنة ما بين .3

 ؛غذية األنعام والهيكلة والقواعد القانونية التي تخضع لهاتفة التطور التاريخي ملؤسسة وحدة معر  .9

ثر من سيشغل معهم أك مععلى املسئولين ومسيري مختلف املصالح والوحدات مع إجراء حوار معهم و  التعرف .5

 للمهمة؛من غيرهم أثناء أدائه 

 ؛معرفة الوسائل والتقنيات املستخدمة في األنشطة وكذا في التسيير والدارة .6

 ؛ستقبليةاآلفاق امللعامة للمؤسسة : الستراتيجيات و التعرف على السياسات ا .7

تعمل فيه، يبدأ بتنفيذ األشغال  املحيط الذيغذية األنعام و تاملدقق الخارجي على مؤسسة وحدة  بعد تعرف .8

ين يجمع املعلومات املتعلقة بممارسة مهمته في هذه املؤسسة، حيث يقوم بإعداد ما يسمى بامللف الدائم أ

التي تتغير على أساس زمني بعيد، كنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، ستمرارية النسبية و التي تتصف بال 

جتماع مجالس الدارة، إمحاضر  ،القانون التأسيس ي للمؤسسة ،بقةالقوائم املالية لثالث السنوات السا

التي من ل التي تؤثر على أوضاع املؤسسة و تقارير املدقق الخارجي للملف الدائم يكون قد تعرف على كل العوام

التركيز على ده للعمليات األكثر عرضة للخطر و بالنسبة لها، بالضافة إلى تحديشانها تخلق مناطق الخطر 

 لعناصر التي تكثر فيها األخطاء.ا

تتمثل هذه الوثائق غذية األنعام و تق من املسؤول األول ملؤسسة وحدة كما يطلب املدقق الخارجي كل الوثائ

 في ما يلي: 

 ؛امليزانية )األصول والخصوم ( (0

 ؛بات النتائججدول حسا (9

 ؛ؤوس األموال )أعمال نهاية السنة(جدول حركة ر  (3

 ؛الجردميزان املراجعة بعد  (9
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 ؛دفتر األستاذ (5

 ؛دفتر اليومية (6

 ؛تحليل الحسابات (7

 ؛حالة التقارب البنكي (8

 ؛جرد أموال الصندوق محضر  (2

 ؛قوائم الجرد لالستثمارات واملخزونات (01

، سجل العطل السنوية، سجل االستثمارات، سجل اليومية، جالت الرسمية للمؤسسة سجل العمالالس (00

، سجل حوادث العمل، سجل بالتقويم املحاسبي، العمل قويم املحاسبي، سجل مفتشيةسجل خاص بالت

 ؛حوادث العمل، سجل العمال األجانبسجل مفتشية العمل، سجل 

 ؛سجل محاضرة مجلس الدارة (09

، تقرير التسيير، وثائق خاص G50مختلف نائية و ستثسجل محاضرة الجمعية العادية والغير العادية وال  (03

 بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

 تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.الفرع الثاني: فحص و 

يمات املعمول بها في التعلق الخارجي بتقييم كل طرق العمل والجراءات و خالل هذه املرحلة يقوم املدق

من هنا ينبغي التأكد ثارها على الحسابات والقوائم املالية، و أقصد الوقوف على  غذية األنعامتمؤسسة وحدة 

ة يتم تقييم إجراءات نظام الرقابو ذلك حتى يتسنى للمدقق فحص الحسابات، رة تقييم النظام و على ضرو 

 التي نستعرضها كما يلي:الداخلية من خالل خمسة خطوات و 

نظام التي تنص عليها ات املعمول بها في هذه املؤسسة و التعرف على مختلف الجراءيقوم املدقق بجمع و  .0

 ؛الرقابة الداخلية الخاص بها

بعد جمع مختلف الجراءات يحاول املدقق فهم نظام الرقابة الداخلية املطبق وذلك من خالل قيامه  .9

 ؛ختلف العملياتلها به تتبعه مل تطبيقه أجزائه وأحسن  لرات الفهم أي يتأكد من أنه فهم كباختبا

عطاء تقييم أولي لهذا إ فهمه، أصبح في إمكانهعرف على نظام الرقابة الداخلية و بعد ان يقوم املدقق بالت .3

نقاط سمح بالتسجيل الجيد للعمليات(، و لنقاط القوة )ضمانات ت ئيامبد هستخراجإالنظام وهذا من خالل 

تزوير( ويتم استعمال في هذه الخطوة في الغالب استمارات ب يترتب عنها خطر ارتكاب أخطاء و الضعف )عيو 

بنعم إيجابي، الجواب بال إما بــ"نعم " أو "ال" )الجواب مغلقة أي استمارات تتضمن أسئلة يكون الجواب عليها 

حيث  نالخطوة تحديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفه وذلك م عليه يستطيع املدقق في نهاية هذهسلبي( و 

 ؛الناحية النظرية محل الدراسة التصوير، أي من

ط قوة فعال أي مطبقة في الواقع للنظام نقايتأكد املدقق من أن النقاط القوة املتوصل إليها في التقييم األولي  .9

ستمرارية أهمية ستمرارية ونجد أن االختبارات ال ختبارات ال إوبصفة مستمرة ودائمة، وهذا ما يسمى ب

ستمرار وال تحمل إءات التي راقبها إجراءات مطبقة بقصوى تسمح للمدقق بأن يكون على يقين بأن الجرا

 ؛خلال

م الرقابة الوقوف على نقاط ضعف نظا لهائي لنظام الرقابة الداخلية من خاليقوم املدقق بالتقييم الن .5

هذا عند اكتشافه ستمرارية و ء سيره باعتماده على اختبارات ال سوغذية األنعام و تالداخلية ملؤسسة وحدة 
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ق التي سوء تطبيق أو عدم تطبيق نقاط القوة هذا بالضافة إلى نقاط الضعف التي يكون من تصور املدق

)نقاط الضعف  عند التقييم األولي لذلك النظام، وذلك بالعتماد على النتائج املتوصل إليها   يوصل إليها

 عتبر وت،نقاط القوة( يقدم املدقق حوصلة في وثيقة شاملة، مع تقديم اقتراحات قصد تحسين الجراءات و 

 ق إلى إدارة املؤسسة.هذه الوثيقة بمثابة تقرير حول الرقابة الداخلية يقدمه املدق

 الفرع الثالث: دراسة القوائم املالية.

 : سوف نقوم بدراسة الجانبين من امليزانية للمؤسسة كالتالي

 .9107-9106(: جانب األصول ملؤسسة وحدة أغذية األنعم خالل الفترة III-08الجدول رقم )

 9106القيمة الصافية  9107القيمة الصافية  اهتالك الرصيد القيمة الصافية نقاط األصول 

      أصول غير الجارية 

 39944.44 922944.44 336044.44 602444.44  تثبيتات معنوية

      تثبيتات عينية 

 232364294.44 232364294.44  232364294.44  أراض ي 

 20322692.99 22399509.29 96392222.46 64934392.39  مباني 

 90563994.64 92226902.32 296932200.90 399695296.69  التثبيتات العينية األخرى 

      التثبيتات في شكل امتياز

 99002926.99 99002926.99  99002926.99  التثبيتات الجارية إنجازها

      التثبيتات مالية أخرى 

سندات املساهمة بواسطة 

 املعادلة

 
    

الحسابات الدائنة امللحقة 

 بمساهمات خارج املجمع

 
    

      سندات أخرى جارية

 2035929.49 2304963.95  2304963.95  ضرائب املؤجلة على األصول 

 223295454.94 246999492.90 309224496.92 993569225.39  الجارية غير  مجموع األصول 

 أصول جارية 

املخزونات واملنتجات قيد 

 التنفيذ الحسابات الدائنة

 96323994.34 202954.99 99954995.93 99269625.29 

 2260324606.03 2940500502.03 29902995.96 2903999924.55  الزبائن 

 200322.29 25969.59  25969.59  الحسابات األخرى الدائنة

ضرائب األخرى والتسديدات 

 املماثلة

 

232926953.52  232926953.52 59465999.44 

 3606352.99 2933364.20  293  خزينة

 039235721.0.72 0707505953.07 35283581.95 0753922133.99  مجموع األصول الجارية 

 0690706220.85 9195381539.80 980123637.86 9316979079.67  مجموع العام لألصول 

 9102 من اعداد الطالبة ،اعتمادا على معلومات داخلية للمؤسسة:املصدر         

 الخصوم(:ودراسة امليزانية )األصول و  تحليل

 تتكون من األصول الغير الجارية و األصول الجارية. الجارية:األصول 

 العينية.يوجد فيها التثبيتات املعنوية و  : غير الجاريةاألصول 
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  3426دج السنة 993569225.39بمبلغ   :األصول غير الجارية

 دج39944.44بمبلغ  :التثبيتات املعنوية

خزون بمبلغ قدره البرنامج الخاص بتسيير املوبرنامج أجور العمال و  ،هي البرمجيات الخاصة بنظام املحاسبي 

دج مقارنة بالسنة املاضية  39944بصافي قدره  336044.44هتالك بمبلغ قدره قيمة ال  ،922944

 دج.336044.44

 %2.99=39944.44/ 39944.44 -922944.44:  نسبة التغير

 n-1أكبر من  n: السنة مالحظة

 90955399.99مبلغ : ب التثبيتات العينية

 .قيد النجاز، تثبيتات مالية تتثبيتا، مباني ، تثبيتات عينية األخرى، تتكون من أراض ي 

 دج.n (3426 =)326999562.25املبلغ الصافي للتثبيتات العينية لسنة 

 . -4.43%=  333099920.29/  333099202.29 – 326999562.25:  نسبة التغير

 .n-1أصغر من  n: السنة مالحظة

 .دج2626929092.26بمبلغ يوجد فيها مخزونات و الذمم نقدية  :الجاريةاألصول 

  دج. 99954995.93بمبلغ  3426لسنة املخزونات 

 دج. 99269652.29بمبلغ  3429املخزونات لسنة 

 .%90.96=99269652.29/99269652.29-99954995.93نسبة التغير : 

 . (N-1) 3429أكبر من السنة  (N) 3426: السنة مالحظة

ونات نصف مصنعة، مخزونات تتكون من مخزونات البضائع، مواد أولية، لوازم أخرى مخزونات الجارية، مخز 

 مخزونات لدى الغير.مصنعة و 

 دج. 2924930992.99بمبلغ  3426النقديات لسنة  الذمم و

 .دج2362293293.90بمبلغ  3429الذمم و النقديات لسنة 

 .%39.46= 2362293293.90/2362293293.90-2924930992.99:  نسبة التغير

 . (N-1) 3429أكبر من السنة  (N) 3426مالحظة: السنة 

 تتكون من ما يلي: 

 الزبائن )القطاع العام، الهيئات الدارية ، القطاع الخاص(

 تسبقيات إلى الهيئات الدارية الرسمية.تسبيقات املوردون و ينون مخزون، مد

 الضرائب.
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 .9107-9106(: جانب الخصوم ملؤسسة وحدة تغذية األنعام خالل الفترة III-09الجدول رقم )

 2017 2016   (N-1) (N) الخصوم

   رؤوس األموال الخاصة

   رأسمال تم إصداره.

   رأسمال املكتب غير املطلوب.

   عالوات و احتياطات .

   فارق إعادة التقييم 

   فارق املعادلة

 29996526.92 6553229.69 النتيجة الصافية 

   اقتراضات أخرى 

 2425396452.00 2245654069.96 اقتراضات أخرى لرأسمال

   حسابات االرتباط 

 0157295192.15 0307789529.69 املجموع 

   خصوم غير الجارية

   و ديون مالية  قروض

   أخرى ضرائب 

 29492665.32 26496330.35 مؤونات و منتجات مثبتة مسبقا

 08150772.93 07157999.92 مجموع خصوم غير جارية

   خصوم جارية 

 906596963.26 992933094.96 موردون و حسابات ملحقة 

 2499254.43 24062295.60 ضرائب 

 29990232.29 29009466.95 ديون أخرى 

   خزينة سالبة

 565791083.57 621591707.21 مجموع خصوم جارية 

 0690706220.85 9195381539.80 املجموع العام للخصوم
 

 من إعداد الطالبة ،اعتمادا على معلومات داخلية للمؤسسة املصدر:         

 الخصوم :

 الخصوم الجارية.الخصوم :تتكون من رأس املال و الخصوم الغير الجارية و 

 رأس املال الخاص: 

 حتياطات، نتيجة السنة املالية، رؤوس األموال األخرى.إيتكون من رأس املال الصادر، 

  2017رأس املال الخاص لسنة N  دج. 2226693953.93بمبلغ 

  و أما السنةN-1 (3429 )2496509435.49. دج 
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 30.99= 2496509435.49/2496509435.49-2226693953.93التغير:  نسبة%. 

 .(N-1) 3429أكبر من سنة   (N) 3426ة مالحظة: سن

 خصوم الغير الجارية:

  من قروض و ديون مالية، ضرائب )مؤجلة و مرصودة لها (،ديون أخرى غير الجارية،مؤونات  تتكون

 ومنتوجات مثبتة مسبقا.

 الخصوم غير الجارية لسنة N(3426 بمبلغ )دج.26496330.35 

  2016الخصوم غير الجارية لسنة N-1  دج. 29492665.32بمبلغ 

 % 6-=  29492665.32/  29492665.32 – 26496330.35:  نسبة التغير

 N-1أصغر من  N: السنة مالحظة

 خصوم جارية : 

 ، ضرائب تسبيقات الزبائن تتكون من موردون وحسابات امللحقة

 دج 954904626.54( بمبلغ 3426) Nخصوم الجارية لسنة  -

 دج. 999634292.96( بمبلغ 3429) N-1خصوم الجارية لسنة  -

 .%33=  999634292.96/  999634292.96 - 954904626.54:  نسبة التغير

 .N-1أكبر من  N: السنة  مالحظة

 الفرع الرابع : إعداد التقرير املدقق الخارجي.

ي قام بإعداده الذاألنعام في إعداد تقرير نهائي و  غذيةتلنهائية للتدقيق في مؤسسة وحدة املرحلة اتتمثل           

به طيلة فترة تواجده باملؤسسة، ويتميز هذا التقرير بالشمولية الذي هو بمثابة ملخص ملا قام و  املدقق الخارجي،

فيما يخص نظام املعلومات في املؤسسة ويمكن رأي املدقق والدقة مع عرض كل األدلة والقرائن التي تثبت حكم و 

 متكاملين كالتالي:لية التدقيق إلى جزئين متتالين و تقسيم املرحلة النهائية لعم

 الجتماع النهائي: أوال/ 

تماع في عرض و توضيح تتجلى أهمية االجويضم كل من املدقق الخارجي وأعضاء مجلس إدارة املؤسسة، و          

ي املؤسسة أن والثباتات التي يحصل عليها املدقق أثناء مهمته، فال بد من السماح ملسئول األدلةكل النقاط و 

 إمكانية مناقشتها.يتعرفوا على شكوك وتحقيقات املدقق و 

درجة األهمية، ستنادا إلى األولويات و إول املدقق الخارجي عرض املشاكل والتوصيات، أثناء هذا االجتماع يحا

دائما إلى التي تعتبر مشاكل وهمية، بل يسعى إعطاء األهمية لألمور البسيطة و  إلى تجنبفاملدقق يسعى دائما 

يتطلب نجاح االجتماع أو املقابلة النهائية تحضير جيد، من ناحية عرض املشاكل املستعصية واألمور الهامة، و 

 العرض أو عند مناقشة التوصيات:

 فال داعي  ،بياناتالت و ستدالإالضعف مرفقة بو  القوة : يكشف من خالله املدقق على كل نقاطالعرض

كين من الحكم دون إثبات مستمد من تحقيق مهمة التدقيق، أثناء العرض يتدخل جميع املشار للتأكد و 

 مسؤوليته، هكذا يكون العرض واضحا وشفافا.االجتماع، كل حسب تخصصه و 
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واملتمثلة في نقد ومناقشة توصيات ومالحظات املدقق ة دقيقهاء من العرض تأتي مرحلة حساسة و نتبعد ال        

 نتقادات.لبا ما تكثر فيها املعارضات و ال التي غاالخارجي و 

 كما هما  يجد نفسه أمام حالتين ،: عندما يصادف املدقق الخارجي معارضة من مجلس الدارة املعارضة

 يلي:

هذه الحالة تنتهي في حكمه ونتائجه، و ستحضار يثبتستدالل و ال إما أن يكون املدقق قادرا على ال  -

 ؛املعرضة مباشرة

في هذه ستدالل بها، وعدم تصنيفها وترتيبها كفاية لل  أوإما أن يمتنع املدقق لعدم وجود أدلة كافية و  -

ذلك لصالح و ،النقطة املنتقدة في تقرير املدقق  أوالحالة من األفضل عدم ذكر تلك املالحظة 

 .الطرفين

  :املدقق تقرير ثانيا/ 

يعتبر تقرير املدقق الخارجي املنتج النهائي ملهمة التدقيق، إذ ليس من املمكن تصور مهمة التدقيق بدون          

يقوم املدقق بحصر مواطن  تقرير يكشف عن حكم املدقق حول وضعية املؤسسة، فمن خالل هذا التقرير

قتراحات ة، والتي من خاللها يضع التوصيات والاملكتشفاألخطاء عف للنظام، كما يحدد املخالفات و الضالقوة و 

بعد أن و جتماع النهائي الذي تم فيه مناقشة جميع النقاط التي ستذكر في تقرير املدقق، املمكنة وهكذا بعد ال 

 .يتحصل على أجوبة مجلس إدارة املؤسسة بشكل رسمي، يمكن للمدقق أن يشرع في كتابة التقرير النهائي ملهمته

ير الحصيلة لألوضاع بصفة عامة، وتقرير مفصل تلف إعداد التقرير حسب هدف التدقيق فنميز بين : تقر يخو  

. فالتقرير بشكل وثيقة  حسب نوعية تدخالت املدقق، لكن وبصفة عامة فصول ومطول يشمل كل دورات و 

ى هذا يتم توضيح في عل، كما يعتبر أداة عمل املدققين واملسيرين على حد سواء، و مصدر املعلوماترسمية و 

 التقرير ما يلي: 

 ؛تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 ؛ائن الكافية للحكم النهائي عليهاالقر ، مع وجود األدلة و الكشف عن األوضاع السائدة 

  املخلفات أما عن الشكل، فعموما يبني على النحو التالي:إقتراح توصيات وتوجيهات لتصحيح األخطاء و 

  ؛الرسالصفحة أو مستند 

 ؛فهرس، مقدمة ، خالصة 

 ؛صيات و أجوبة أعضاء مجلس الدارة، عرض النتائج، التو نص التقرير حيث نجد فيه 

  التدخالت و املالحق.الخاتمة، خطة التحقيق و 
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 خالصة:

في مؤسسة وحدة تغذية األنعام تبين لنا أن هذه املؤسسة تعتمد على  انطالقا من دراستنا امليدانية التي قمنا بها

ذلك من خالل مراقبة الجراءات املختلفة قيق املحاسبي )التدقيق الداخلي والخارجي( لتفعيل قراراتها، و التد

اط املشاكل التي تؤدي باملؤسسة إلى ضرر من خالل معرفة نقصالحها، حيث تقوم بكشف الثغرات واألخطاء و مل

ستطيع التحكم في تسيير املؤسسة وتقييم أدائها القوة والضعف على مستوى كل مركز مسؤولية ومن خاللها ت

 ترشيدها في الوقت املناسب.تخاذ القرارات املناسبة و إوالعمل على تحسينه من خالل 
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عرفت مهنة التدقيق انتعاشا و انتشارا في الوقت الحالي كنتيجة لتطور االقتصادي الذي يعرفه سوق 

إلخ، أو اليوم حيث نشهد طلب متزايد سواء من األطراف الداخلية من مالك، مسيرين، مساهمين... األعمالاملال و 

أطراف الخارجية من بنوك، موردين، عمالء، إدارة الضرائب...إلخ، وذلك من اجل الحصول على ثمرة التدقيق 

واملتمثلة في الرأي الفني املحايد الذي يصدره مدقق الحسابات عن عدالة القوائم املالية و مدى تصويرها للمركز 

لنظرية التي قمت بها ملوضوع دور الدقيق املحاسبي في املالي و تشخيصها لنتيجة الدورة من خالل الدراسة ا

ترشيد القرارات في املؤسسة، قمنا بتوضيح اإلطار الذي جعل من التدقيق املحاسبي املرآة العاكسة والبوصلة 

املساعدة التخاذ القرارات و ترشيدها و ذلك من خالل دراستنا للعالقة التي تمت بين التدقيق املحاسبي واتخاذ 

رات واملعرفة املختصرة والشاملة حول القوائم املالية املصادق عليها من طرف محايد أي وهو "املدقق"، أما القرا

والية مستغانم،   ONABبالنسبة للدراسة التطبيقية التي قمت بها على مستوى مؤسسة وحدة تغذية األنعام 

مساهمة التدقيق في اتخاذ القرارات حيث حاولنا إبراز مختلف الجوانب العامة لعملية اتخاذ القرارات و مدى 

أو الخارجي في عملية اتخاذ القرارات  أبرزنا دور الفعال الذي يلعبه التدقيق املحاسبي، سواء كان الداخلي

 وترشيدها.

 اختبار الفرضيات:

ية إنطالقا من طريقة املعالجة التي اعتمدنا عليها و التي جمعت بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيق

 في تقييم الواقع و االستقصاء من جهة أخرى توصلنا أثناء غختبار الفروض إلى النتائج التالية:

بخصوص الفرضية األولى التي تشير أن التدقيق يسمح ملتخذي القرارات بترشيدها فقد أثبت نتائج الدراسة أن 

حسابات إلتخاذ القرارات الصائبة التي متخذ القرار ) املسير( يعتمد بشكل كبير على تقارير التي يعدها مدقق ال

تحقق الهدف املنشود في املؤسسة لهذا يجب على املؤسسة اتخاذ القرارات التي تتماش ى مع أهدافها أما الفرضية 

الثانية تعتبر صحيحة من خالل إثباتنا إلى أن التدقيق املحاسبي يساهم في اخاذ القراراتو بالنسبة للفرضية 

صحيحة من خالل إثباتنا إلى أن التدقيق املحاسبي دورا هاما في إثبات أدلة في ترشيد الثالثة كذلك تعتبر 

 القرارات و ذلك من خالل الدراسة التطبيقية.

 النتائج:

 من خالل ما تقدم يتم التوصل إلى النتائج التالية:

 : نتائج النظرية

  إن التدقيق املحاسبي ضرورة حتمية ال بد في أي مؤسسة سواء كانت خاصة أو عامة و هذا من خالل التقرير

الذي يعده املدقق حول الحسابات املالية و املحاسبية للمؤسسة كونه يتصف باالستقاللية، املصداقية 

 والحيادة.
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 ل التوصيات التي يدلي بها الحسابات في إن تدقيق الحسابات تسمح ملنفذي القرارات بترشيدها و ذلك من خال

تقريره و الذي يسمح للمؤسسة بمعالجة االختالالت التي تعاني منها كما يتبع التقرير لألطراف الخارجية 

 باإلطالع على الوضعية املالية والحالة االقتصادية قصد اتخاذ القرار املناسب .

 ألنها بدور مراجعة ال يمكن رسم سياسات واضحة من  املؤسسة التي ال تراجع نفسها محكوم عليها بالزوال

أجل أهدافها املسيطرة وال يمكنها اكتشاف االنحرافات و مراجعة املعوقات التي تصطدم بها في ظل بيئة مليئة 

 باألخطار.

  إن تقرير املدقق يعزز من ثقة مستخدمي القوائم املالية و هذا ما ينطوي عليه نقاط تبرز مدى مطابقة

م املالية للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها و مدى عدالة الصورة التعبيرية لها باإلضافة إلى التوصيات القوائ

 التي يقدمها.

  إن حاجة املؤسسة للتدقيق جعلته يحض باألهمية البالغة كذلك حاجة األطراف املتعاملة معها مثل

باملؤسسة قبل اتخاذ قرار بإقراضها مستثمرين جدد، املقرضين إلى تجميع حقائق ومعلومات تتعلق 

دقيق كما علمت القوانين و التشريعات في نفس حض بها الت، و أدى إلى تعزيز املكانة التي يفيها مثال االستثمارو 

املسعى من أجل تنظيم هذه املهنة و إعطائها املكانة الالئقة، و ذلك من أجل الخدمات التي تسديها والتي تتيح 

ملسيرين في إدارة املؤسسة و كيفية تسيير املوارد من طرف اإلدارة و درجة الثقة في معرفة مدى كفاءة ا

املعلومات و البيانات الواردة ضمن القوائم املالية التي ال يمكن للمتعاملين مع املؤسسة الوثوق بها إال إذا 

 صادق عليها شخص مؤهل و مستقل عنها.

 النتائج التطبيقية:

 نعام "إن مؤسسة وحدة تغذية األONAB  تهتم بدرجة كبيرة على عملية التدقيق املحاسبي كما أنها تعتمد "

على التقرير النهائي للمدقق بصفة مطلقة، و هذا دعما الكتشاف األخطاء و اإلختالس و إضفاء املصداقية 

من نفس  والتماثل للمعلومات املحاسبية التي يستفيد منها العديد من األطراف و اللذين يستفيدون بدورهم

 التقرير و اإلعتماد عليه في اتخاذ قراراتها.

  عدم إنفراد شخص واحد للقيام بالعملية من بدايتها إلى نهايتها بمؤسسة وحدة تغذية األنعام مما يسمح

 بإعطاء معلومات محاسبية صادقة و موثوق فيها.

 التوصيات واالقتراحات :

 تساعد املدققين و تقلل من جهدهم و تزويد من تركيزهم  توفير املوارد املالية و األدوات املختلفة التي

 وفعاليتهم عند القيام بمهامهم.

  محاولة االهتمام بالتدقيق املحاسبي )داخلي واو خارجي( من حيث معاييره و مقوماته، حيث يجب على

الضغوط املؤسسة أن تعمل على إيجاد السبل الكفيلة التي تمكن من أداء املدققين أعمالهم بعيدين عن 

 املختلفة كالعمل على منحهم درجة أكثر من االستقاللية.



 عامة  ةــــخاتم

~ 91 ~ 
 

  ضرورة االهتمام بالتوصيات و االقتراحات التي تندرج ضمن التقرير النهائي للمدققين سواء كان داخليين أو

 خارجيين و زيادة بسيطة لهيبة املدققين الداخليين بين املوظفين و تصحيح نظرتهم للمدققين الداخليين بأنهم

 مساعدون ال أكثر و ال أقل .

  توفير جو الرقابة الفعال )غير املعرقل للنشاط( يساعد على بلوغ األهداف بدرجات عالية من فعالية

 والكفاءة.

  سعي إلى تبني طرق و نماذج رقابية حديثة تساعدهم عل ى التقليل من الثغرات و أعمال الغش و التوفيق في

 ة.القيام بأداء أنشطتهم بصورة فعال

  ،وجود ترك دليل مادي على كل العمليات التسييرية الحادثة أي وثائق مكتوبة و ممضاة لكل عملية تسييرية

 مع تفادي استعمال األسلوب الشفهي.

  االعتماد على جميع األدوات التدقيق في املؤسسة التي تعتبر أهم مقوماتها حيث يجب تفعيلها في عملية

 الشكلية إلى أدوات تطبيقية و فعالة في اتخاذ القرار .التدقيق واالنتقال من األدوات 

 آفاق الدراسة :

اول مواضيع ملؤسسة لكي يبقى املجال مفتوحا لتنانحصر بحثنا في دور التدقيق املحاسبي في ترشيد القرارات في ا

 أخرى في هذا املجال من: 

 .تأثير التدقيق املحاسبي على فعالية املؤسسة 

  في تفعيل األداء املالي.دور التدقيق الخارجي 

تكون قد وفقنا ولو بقدر ضئيل  أنأما اآلن ونحن نكتب السطور األخيرة من هذا املوضوع نرجو من هللا عز وجل 

و إن أخففنا فيكون لنا أجر  االجتهادفي اإلملام بجوانبه من خالل دراستنا املتواضعة فإن أصبنا فلنا اجر العمل و 

 .عليه توكلناالعمل وما بالتوفيق إال باهلل 
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 املراجع باللغة العربية:

 

 ،1002إبراهيم نائب، إنعام باقية، نظرية القرارات، نماذج و أساليب كمية، دار وائل للنشر، األردن. 

  ،أحمد حلمي جمعة، مدخل إلى التدقيق الحديث، الطبعة الثانية ، دار الصفاء للنشر و التوزيع

 ، 1002عمان،

 دور املراجعة الداخلية في دعم تفعيل القرار، مذكرة مقدمة لنيل ماجيستر، تخصص مالية  أحمد نقاز ،

 .1002و محاسبة ، األغواط، الجزائر ،  

  أحمد نقاز مقدم عبيرات ، املراجعة الداخلية كأداة فعالة في اتخاذ القرار ،مجلة األكاديمية العربية

 .1002املفتوحة في الدنمارك العدد الثاني ،

  تومي نريمان، دور التدقيق املحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات دراسة حالة، ديوان

الترقية و التسيير العقاري بسكرة، مذكرة ماستر منشورة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 1022-1022التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر السنة 

 2992-2992ة الحسابات ، الطبعة الثانية، منشورات الجامعية، دمشق ،حسين القاض ي، مراجع. 

  خالد أمين هللا، علم تدقيق الحسابات ، الناحية النظرية و العلمية، دار للنشر و التوزيع ، األردن، سنة

1002. 

  لى، عمان، خالد أمين عبد هللا، التدقيق و الرقابة في البنوك، دار الوائل للنشر و التوزيع، الطبعة األو

 .1021األردن،

  ،2991خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات، الناحية العلمية، دار وائل، عمان.  

  د.سامي محمد الوقاد و د. لؤي محمد وديان ، تدقيق الحسابات، مكتبة املجتمع العربي للنشر و

 .1020التوزيع، األردن، الطبعة األولى، سنة 

 الوهاب نصر علي، املراجعة الخارجية، الدار الجامعية،  د.محمد سمير الصبان ود.عبد

 1001االسكندرية،سنة

  ،زاهرة توفيق سواد، مراجعة الحسابات و التدقيق، دار الراية للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، األردن

 .1002سنة 

 دار املسيرة، عمان ، األردن، الطبعة  سان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصرة، دار النظرية ،غ

 .1009الثانية،
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  طواهر محمد التهامي، صديقي مسعود، املرجعة و تدقيق الحسابات اإلطار النظري و املمارسة

التطبيقية، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر ، الطبعة الثانية، الجزائر، الطبعة الثالثة، 

1001. ، 

  محي، تدقيق الحسابات في املؤسسات التجارية و الصناعية، عمان، األردن.عبد الكريم علي الر 

  1022عصام الدين محمد متولي، املرجعة و تدقيق الحسابات دار النشر صنعاء، مصر. 

  ،2992علي شريف، اإلدارة املعاصرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية. 

  1001األولى ، األردن، سنة غسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصرة، الطبعة. 

  ،1001كاسر نصر منصور، األساليب الكمية في اتخاذ القرارات ، دار الحامد للنشر، األردن. 

  ، محمد السيد الناغي، املراجعة إطار النظرية و املمارسة، للطباعة و النشر  و التوزيع، مصر

 .2991سنة.

 1001لفكر الجامعي، مصر، محمد الصيرفي، القرارات اإلدارية و نظم دعمه،دار ا. 

  محمد بوتين، املراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان املطبوعات الجامعية، بن

 عكنون، الجزائر.

  محمد سمير الصبان و محمد الفيومي محمد، املراجعة بين التنظيم و التطبيق، الدار الجامعية

،2999. 

 الدار الجامعية ، االسس العلمية و العملية ملراجعة املحاسبات،محمد سمير العبات، عبد هللا هالل ، 

 .2991االسكندرية، ،

  محمد سمير صبان، عبد الوهاب نصر علي، املراجعة الخارجية املفاهيم األساسية و آليات التطبيق

 .1001وفقا للمعايير املتعارف عليها و املعايير الدولية، الدار الجامعية، مصر، سنة

  محمد طاهر سالمي، أهمية التدقيق املحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات )دراسة

استبيانية(، مذكرة ماستر، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة الشهيد لخضر 

 .1022-1022بالوادي، الجزائر سنة 

  دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية. مدخل متكامل، –محمد عبد القادر الديسطي، املراجعة 

  محمد فضل مسعد و خالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، دار الكنوز املعرفة

 .1009العلمية للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، عمان ، األردن، سنة 

 إلطار النظري و املمارسة محمود التهامي طواهري، مسعود صديقي، مراجعة و تدقيق الحسابات، ا

 ،1002التطبيقية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر ، 

  1021نوفمبر 12مرحوم محمد لحبيب، محاضرات محافظ الحسابات، مستغانم، الجزائر، يوم. 
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  ،1001معالي فهمي حيدر، نظم املعلومات : )مدخل لتدقيق امليزة التنافسية(، الدار الجامعية 

 1001نج  الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية، دار الحامد، األردن ،مؤيد الفضل، امل. 

  ،نواف محمد عباس الرماحي، مراجعة املعامالت املالية، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن

 . 1002سنة

 ،1002نواق عنعان، اتخاذ القرارات اإلدارية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن. 

 دار وائل للنشر، عمان ، الطبعة -من الناحية النظرية و العلمية -مي، مدخل إلى التدقيقهادي التمي

 .1001الثالثة سنة

  يفرام توربان، الترجمة سرور علي إبراهيم، نظم دعم القرار و نظم الخبرة، دار املريخ للنشر، سنة

1002 

 الوراق للنشر و التوزيع،  يوسف محمد جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق ، مؤسسة

 .1000عمان ، األردن، الطبعة األولى سنة 

 مايو  11املوافق لـ 2221جمادى الثانية عام  12املؤرخ في  101-22من املرسوم التنفيذي، رقم  1ملادة ا

 ، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات.1022سنة 

 املعتمدين في الشرق األوسط، قواعد التدقيق املتعارف عليها ، بيروت ،  جمعية املحاسبين القانونين

 .2920لبنان ، الجمعية 

 

 

 املراجع باللغة الفرنسية: 

 Henri Bouqui, Carles Bécour, L’Audit Opérationnel, Paris,1996 
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 الهيكل التنظيمي للوحدة.(:10امللحق رقم )
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 مسار اإلنتاجي في املؤسسة.(:10امللحق رقم )
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 .بيعفاتورة  (:10امللحق رقم )
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 وصل تسليم.(:10امللحق رقم )
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 (: امليزانية العامة15امللحق رقم )
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 . إخراج(: وصل 16امللحق رقم)
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 االستالم.(: وصل 17امللحق رقم )

 



 

 

 املخص



 :املخص

ه   منا في ه جماا .استخ سس  ا في ام قيق امحاسبي في ترشي القرا لي تبيا دو الت ا العمل  ف ه يه

ي اأنعام  ة تغ سس وح اس امنهج الوصفي في م  .9تة2-8تة2خال فترة  بواي مستغان ONABال

ه بغرض  ليها،من أه النتائج امتوصل  وس مكان مهم في اتخا القرا و ترشي قيق ام تبي أ للت

ا ما كا فعا. سس و ه  تحسي من أداء ام

 الكلما امفتاحي :

ي اأنعام  ة تغ سس وح ،ام قيق امحاسبي ، ترشي القرا .  ONABالت  بواي مستغان

Résumé : 

L’objectif de cette étude est de démontrer le rôle du l’audit comptable dans la prise des décision et 

son rationalisation   dans l’entreprise. On a utilisé la méthodologie descriptive au sein de l’ONAB 

Mostaganem durant la période 2018-2019. Parmi les résultats on a constate que l’audit comptable 

joue un rôle important dans le prise de décision au profit de l’amélioration de la performance  de 

l’entreprise . 

Mots-clés : Audit comptable, rationalisation des décisions. entreprise ONAB Mostaganem. 

 

 


